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Geachte reiziger

A

ls u met Odysseus reist, merkt u meteen het verschil. Het betekent
namelijk de absolute zekerheid dat u een zorgeloze vakantie tegemoet gaat.

Odysseus werkt nu meer dan 45 jaar uitsluitend met de absolute top in de
reiswereld en van die ervaring laten we u genieten.
Dit jaar hebben we de beste strandhotels ter wereld gebundeld in één handige
brochure.Opnieuw zochten we naar elegante, luxe strandhotels met een perfecte
ligging, een bijzondere inrichting, een onberispelijke service en een eigen karakter.
Nieuw zijn de net geopende strandhotelletjes in Cambodia, Vietnam en Thailand
naast de kleine juweeltjes in Bali en op de Malediven.
Nooit werd zoveel aandacht besteed aan strandcombinaties: twee of drie hotelletjes
tijdenséén vakantie. U ziet en beleeft en degusteert telkens nieuwe verrassingen op
de Seychellen, in Mauritius, op Bali of in de Emiraten. Combineer een ‘Cuban
experience’ met een luxestrandvakantie in Cancun, een topcruise op de Nijl
met de stranden van Hurghada, Laos met ‘glamoureuze’ tenten in Cambodia zijn
slechts enkele voorbeelden. Het zijn telkens twee of drie vakanties in één. En wàt
voor vakanties: unieke belevingen gevolgd door zalige stranden in kleine elegante
hotelletjes. Meer hoeft een vakantie niet te zijn.
Tenslotte onze circuits: zoveel meer dan klassieke rondreizen. Telkens werden
bijzondere belevingen toegevoegd: kookklassen in zowat alle bestemmingen, met
een vintage cabrio door Havana, James Bond in Jamaica, met een luchtballon over
de Nijl, fietsen in Vietnam: allemaal inbegrepen. Dineer in gerenommeerde cultrestaurants met restrictieve toegang of midden de woestijn: telkens uiterst verzorgde
en unieke belevingen.
Net als voor de mythologische Odysseus zorgen ook wij voor uw persoonlijke
beschermengel.U reist individueel maar u bent nooit écht alleen: overal wordt
u verwacht, krijgt u assistentie en kan u ten allen tijde beroep doen op een lokale
vertrouwenspersoon.
In deze wereld van Odysseus heten we u van harte welkom. Het is ons ultieme doel,
met allekennis en inzet die we ter beschikking hebben, om u die zorgeloze vakantie
te bezorgen waar u naar uitkijkt. We kennen geen grotere professionele voldoening
dan dat u van een onberispelijke vakantie heeft genoten. Zoals elk jaar willen wij
hier herhalen dat het allerbelangrijkste voor een geslaagde vakantie er in bestaat
de juiste keuze te maken. Wij hebben u daarbij willen helpen door objectieve en
vergelijkbare informatie bij elkaar te brengen in tabellen, kaarten, beschrijvingen,
overzichten en zoveel mogelijk foto’s.
Wij hopen, zeer oprecht, dat deze nieuwe brochure voor onze trouwe reizigers de
deur mag openen naar ontspannen en aangename reizen. Is het de eerste maal dat u
met ons reist, dan hopen wij dat u van het verschil zal genieten.
Met vriendelijke groet,
Odysseus
Deluxe Travel Experience
P.S. Wie met Odysseus op reis gaat mag het beste verwachten. Zo worden enkel
absolute tophotels weerhouden en worden alle vluchten uitgevoerd met
regelmatige lijndiensten. Toch prettig, die zekerheid.
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ODYSSEUS

2020

EXCLUSIEF BELEVEN
D E L U X E | T R AV E L | E X P E R I E N C E

GOURMET & GASTRONOMIE

SPORT

Regelmatig kunnen genieten van een verfijnd diner onder de tropische sterrenhemel en

Voor vele reizigers is vakantie de uitgelezen periode om actief hun sport te beoefenen of om

met een heerlijk glas wijn gezellig natafelen, ook dat hoort bij een geslaagde vakantie.

kennis te maken met een nieuwe sport. Vooral golfen, duiken en snorkelen scoren hierbij hoog.

Natuurlijk zijn de restaurants in de door ons geselecteerde hotels van een uitstekend

Een klein of groter fitnesscentrum, één of meerdere tennisbanen en een watersportcentrum

niveau, maar in onze circuits hebben we getracht veelal buiten uw hotel bijzondere culinaire

zijn in de meeste strandhotels wel aanwezig. Duiken kan op vele bestemmingen. Zeer in

arrangementen te treffen..

trek zijn echter de Malediven, waar elk hotel zowat over een eigen rif en PADI duikcentrum
beschikt. Ook vele eilanden in de Caraïben en natuurlijk ook de Rode Zee beschikken over
uitstekende duikmogelijkheden.

HONEYMOON & JUBILEA
Exotische stranden en rondreizen zijn gedroomde bestemmingen voor huwelijksreizen
en jubilarissen. Romantische resorts, hotels met speciale kortingen voor de bruid of die

WELLNESS

bijzondere attenties bieden zijn er in ruime keuze. Is uw reis een honeymoon of heeft u iets

De meeste hotels beschikken over een spa- of wellness-centrum. Sommigen echter hebben

speciaals te vieren breng ons dan op de hoogte. Op onze beurt informeren wij uw hotel en

extra inspanningen gedaan om een totaalbeleving te creëren met een ruim aanbod aan

wacht u wellicht een verrassing, een upgrade, een romantisch diner...

behandelingen. Hier kunt u gewoon genieten van een heerlijke massage, een aromatherapie,
een ayurvedische consultatie of een kuur van een dag of een hele week. Onder ‘faciliteiten’
hebben we deze mogelijkheden apart vermeld.

FAMILY
Een familievakantie kan vele vormen aannemen. met drie of met zes, met peuters en
kleuters of met jonge kinderen, tieners en grootouders. Belangrijk zijn altijd de veiligheid en

VLUCHTEN

de ruimte, voldoende sportmogelijkheden, een leuke kinderclub, een zacht zandstrand en...

Er zijn zoveel vluchtmogelijkheden dat we hebben geopteerd om u deze afzonderlijk

een rustig plekje voor de ouders. Bovendien bieden vele hotels interessante kortingen

aan te bieden. Achteraan, in de roze pagina’s, bieden wij een keuze tussen twee of drie

aan. We hebben zelfs een bijzondere ‘Family Getaway” op Mauritius samengesteld. Een

luchtvaartmaatschappijen. Hierdoor kunt u dagelijks vertrekken en bent u niet gebonden

unieke familiebeleving.

aan vakanties van precies een of twee weken.
Als u zich tijdens de vlucht bijzonder wil laten verwennen, dan kan u met Odysseus in
‘Business Class’vliegen of in ‘Eerste klasse’ aan verrassend gunstige tarieven.
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USA

ODYSSEUS

FLORIDA
“Retro-chic in the Sunshine State”

Jaar na jaar kiezen miljoenen mensen wereldwijd voor een vakantie in Florida, de ‘Sunshine

1. 1 HOTEL SOUTH BEACH		

16

State’. Dat is ook niet zo verwonderlijk gezien de grote van deze bestemming. De lange en

2. THE SETAI			
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brede zandstranden, de ontelbare ‘key’s’, eilandjes net boven de zeespiegel die zich 200

3. MONDRIAN SOUTH BEACH

18

4. COMO METROPOLITAN MIAMI

19

5. ROYAL PALM			

20

6. THE BETSY			

21

kilometer voorbij de kust van Zuid-Florida slingeren, het National Park van de Everglades,
het kosmopolitische Miami, de magische sprookjeswereld van Disney, Seaworld en andere
wereldberoemde pretparken bij Orlando.

Odysseus koos zorgvuldig een aantal luxehotels die perfect aansluiten bij de voorgestelde
rondreis. Uw garantie op een onvergetelijke reis door dit prachtige gebied!
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CIRCUIT

FLORIDA

‘FLORIDA DISCOVERY’
D E H O O G T E P U N T E N VA N F L O R I D A . E E N L U X U E U Z E E N S T I J L V O L L E O N T D E K K I N G

Dag 1: Miami
Aankomst in Miami, in ontvangst name van de huurwagen en
rit naar Miami voor uw eerste nacht in het hotel van uw keuze.
Onze suggesties kan u vinden op de volgende pagina’s.
Dag 2: Miami Beach & Little Havana
Hele dag om te bekomen van uw reis. Eerste kennismaking
met de bijzondere sfeer rond South Beach en de verschillende
wijken van de stad. Optionele wandeling van twee uur – met
expert –door Little Havana, de meest Cubaanse wijk van de
hele USA met haar rhum-bars, sigaren en mojito’s.
Optie: Excursie Little Havana: €159 / persoon.
Dag 3: Miami – Everglades – Naples (170km)
Onderweg naar de westcoast voorzien we een echte airboat
ride van een goed half uur door de moerassen van het
Everglades park met haar alligators, slangen, schildpadden
en exotische vogels. Een wonderlijke ervaring.

Verder naar Napels waar we een kamer hebben geboekt in
het luxueuze Ritz Carlton!
Dag 4: Naples – Fort Myers – Sarasota – St. Petersburg
Rustige dag ter verkenning van de zonnige westkust. Maak
kennis met de typische kuststadjes met hun seafood
restaurants en jachthaventjes. We reserveerden een kamer in
het iconische, roze Don Cesar hotel in St. Pete Beach, vlak aan
zee, voor heerlijke sunset wandelingen.
Dag 5: St. Petersburg – Kennedy Space Centre –
Orlando (290km)
Een rustige rit van 230 km brengt u tegen de middag naar
Cape Canaveral, het museum van de ruimtevaart en van
NASA. We hebben een entreeticket voorzien en toegang tot
een aantal tentoonstellingen en shows. Op een uurtje bent u
in Orlando waar we voor u reserveerden in het Hyatt Regency
Grand Cypress, al kan u ook opteren voor het WDW Swan of
Dolphin hotel, binnen het Disney Park.
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Dag 6, 7 & 8: Orlando – Thema parken
Magic Kingdom en Epcot zijn de traditionele ‘must see’ indien
u nooit in een Disney Park geweest bent. Maar ook MDM of
Universal Studios zijn een optie. Reken ook een dag voor Sea
World en uw dagen in Orlando zijn gauw gevuld.
We zorgen standaard voor toegangskaarten voor deze
3 parken, maar u kan uw wensen natuurlijk wijzigen.
Inbegrepen zijn 3 nachten in het Hyatt Regency Grand
Cypress, maar u kan veranderen naar Swan of Dolphin binnen
WDW of een van de talloze luxehotels in Orlando.
Dag 9: Orlando – Miami (365km)
Langs de (Toll) Highway bent u snel in Palm Beach waarna
u ‘slenterend’ via de chique stranden van West Palm Beach,
Boca raton, Ft. Lauderdale naar Miami Beach rijdt en uw
keuzehotel bereikt. U voegt hier het aantal nachten toe in uw
keuzehotel

EXPERIENCES

▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

Per airboat door de Everglades
Bezoek Kennedy Space Centre
Tickets voor Disney-parken
Ontdek Florida per Ford Mustang
De Elegante westkust

Prijs : vanaf €1.559 / persoon
op basis van tweepersoonskamer
INBEGREPEN:
Overnachtingen in de vermelde hotels, exclusief
hotelverblijf Miami (voor prijzen, raadpleeg onze hotels
op de volgende pagina’s), airboat Everglades, tickets voor
Kennedy Space Centre en de attractieparken in Orlando
als omschreven, huurwagen (type Intermediate – Ford
Mustang of gelijkwaardig) voor 10 dagen.
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Verlengingspakket: ‘The Florida Keys’
vanaf €625 / persoon
Dag 1: Miami – Islamorada
Dag 2: Islamorada – Key West (135km)
Dag 3: Key West
Dag 4: Key West – Miami (260km)
INBEGREPEN:
Eén overnachting in Islamorada (Cheeca Lodge -Resort
View Room), twee overnachtingen in Key West (Hyatt
– Deluxe Room), huurwagen (type Intermediate – Ford
Mustang of gelijkwaardig) voor 4 dagen

CIRCUIT

FLORIDA

RONDREISHOTELS

THE RITZ-CARLTON NAPLES
AAAAAA
Luxehotel aan de Golf van Mexico met 450 perfecte
kamers vanaf 37 m²met alle moderne faciliteiten.
Golfbaan van 36-holes, fitness, wellness van 4700
m². Vier restaurants, 4 bars.
Prijs : vanaf € 125 p.p./n.

DON CESAR ST. PETE BEACH
AAAAA
Legendarisch “Pink Palace” hotel uit 1928, direct op
het strand, met 277 verzorgde kamers van 23m².
Twee zwembaden, tennis, wellness, fitness, golf.
Twee restaurants, 5 bars.
Prijs : vanaf € 219 p.p./n.

FOUR SEASONS RESORT ORLANDO
AT WALT DISNEY WORLD
AAAAAA
Wellicht het beste hotel binnen het attractiepark, met
444 kamers vanaf 42 m², vijf zwembaden, golfbaan,
tennis, wellness van 1205 m², 7 restaurants en bars.
Prijs : vanaf € 255 p.p./n.

HYATT REGENCY GRAND CYPRESS,
ORLANDO
AAAAA
Origineel luxehotel in park van 75 ha met 54 golf-holes, op
10’ wandelen van Lake Buena Vista village. Waterpartijen,
kids, sporten, wellness, fitness, 4 restaurants en 2 bars.
Prijs : vanaf € 85 p.p./n.

VILLAS OF GRAND CYPRESS,
ORLANDO
AAAAA
Kleinschalig villahotel bij de themaparken met 146 suites
vanaf 60 m² met alle comfort in 1-, 2- en 3-kamervilla’s.
Zwembad, golf, tennis, fitness, wellness. Restaurant en bar.
Prijs : vanaf € 325 p.p./n.

WALT DISNEY WORLD SWAN
AND DOLPHIN, ORLANDO
AAAAA
Twee extravagante hotels met speciale toegang tot de
Disney-parken (1 u voor / 3 u na sluiting); 765 kamers (32m²).
Vier zwembaden, tennis, wellness, golf, 4 restaurants, 3 bars.
Prijs : vanaf € 205 p.p./n.
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CIRCUIT

FLORIDA

RONDREISHOTELS

THE BREAKERS PALM BEACH
AAAAAA
GOLF | CL A SSIC | TOPLUXE

LIGGING
Geliefd luxeresort in Renaissancestijl, in een park van 56 ha met de legendarische “Ocean 18-holes” golfbaan.
Extra golfbaan op 16 km. Luchthaven Ft. Lauderdale op 67 km, Miami op 100 km.
ACCOMODATIE
Deluxe Partial Ocean View of Resort View (28m²): badkamer, airco, safe, minibar, TV, Wifi.
Premium Resort View (37 m²) en Atlantic Oceanfront View (43 m²): ruimer.
FACILITEITEN
Vier zwembaden, extern watersportcentrum met catamaran, PADI duikschool, kajak. Tien tennisbanen.
Fitness, yoga, pilates. Wellnesscentrum. Miniclub (3-12j). Acht restaurants, 3 bars.
Prijs : 3 nachten vanaf € 315 p.p./n

FONTAINEBLEAU MIAMI BEACH
AAAAA
G L A M O U R | IC ON I S C H | NO S TA LG I E

LIGGING
Legendarisch, iconisch hotel uit 1956, direct op het gouden strand van Miami Beach met talloze waterpartijen,
restaurants, cafés en bars. Luchthaven op 18 km.
ACCOMODATIE
Tresor Ocean View Junior Suite (46 m²): volledige badkamer, airco, TV, Wifi, minibar, balkon.
Sorrento Ocean View of Ocean Front Junior Suite (70 m²): ruimer.
FACILITEITEN
Zes zwembaden, zonneterrassen, ligstoelen. Extern watersportcentrum. Spa center met wellness, fitness,
yoga, pilates. 9 restaurants en 5 bars. Disco/nachtclub.
Prijs : 3 nachten vanaf € 145 p.p./n

BILTMORE HOTEL MIAMI CORAL GABLES
AAAAA
HISTORISCH | GOLF | LEGENDARISCH

LIGGING
Hotellegende uit 1926, nu een ‘Historic Landmark of the USA’, met mooie golfbaan en het grootste
hotelzwembad van de oostkust.
ACCOMODATIE
275 kamers (28 m²) en suites (33 m²) met alle comfort en balkon of terras.
FACILITEITEN
zwembad met zonneterrassen en ligstoelen, golfbaan 18-holes, fitness-, wellness- en beauty centrum. Twee
restaurants, 2 bars.
Luchthaven Miami op 10 km.
Prijs : 3 nachten vanaf € 135 p.p./n
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FLORIDA

USA

1 HOTEL SOUTH BEACH
AAAAAA
ECO-CHIC | ELEGANT | DESIGN

1

1. Studio Suite
LIGGING
Het mooiste hotel aan de beroemde Collins Avenue. Tussen het levendige Art Deco
District in het zuiden en de ‘upcoming Mid Beach’ area ten noorden, geniet dit hotel
van beide werelden terwijl het zich in alle rust en elegantie kan terugtrekken. De 426
lichte en ruime kamers en suites stralen natuurlijke rust uit met hun milieuvriendelijke
materialen. Op ca. 25 autominuten van de luchthaven.
LIGGING
Standaardkamer - King + Balcony (65m²) : Kamer met kingsize of queen size bed, lcdtelevisie, one guide device, in-room greenery, yogamatje, airco, koffie- en theefaciliteiten.
Badkamer met marmeren bad en regendouche. Afgewerkt met balkon.
Studio Suite (51m²) : Gelijke indeling en faciliteiten, afgewerkt met zithoek. Zicht
richting binnenland. Ook kamers met zicht over de oceaan beschikbaar.
Andere kamertypes op aanvraag.

One Hotels South Beach******
Inbegrepen
7 overnachtingen, verwelkoming, privétransfer en Diamond lounge in Brussels Airport
Prijs per persoon
King + Balcony
Studio Suite

FACILITEITEN
Een 15 m lang zwembad op een verhoogde plaza biedt een betoverend zicht van de
oceaan op ooghoogte. Vier zwembaden waarvan één op het dakterras, mooi strand.
Uitgebreide spa, verschillende beautybehandelingen en massages. Prachtige beachclub.
Zeven restaurants met Japanse, Peruaanse, lokale en organische veggie specialiteiten.

01/11/19 - 31/12/19
€3.086
€3.381

01/01/20 - 31/03/20
€3.605
€4.186

01/10/20 - 31/10/20
King + Balcony
€3.309
Studio Suite
€3.634
Minimum verblijf
Min. verblijf 3 nachten van 20/1-9/1 en 14/2-17/2/20
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01/04/20 - 31/05/20
€3.131
€3.426

01/06/20 - 30/09/20
€2.505
€2.862

FLORIDA

USA

THE SETAI
AAAAA/A
A R T - D E C O | Z E N | P R I VA C Y

LIGGING
Dit prachtig luxeresort met eigen strand direct aan de oceaan, aan het rustigere
noordelijke eind van South Beach, is een oase van rust in de bruisende omgeving,
gekenmerkt door Aziatische invloeden en geïnspireerd op de geschiedenis en stijl van de
Art Deco periode. Het hotel bestaat uit twee gebouwen, de historische Art Deco building
waar de meeste hotelkamers zich bevinden en een residentiële building. De hotelkamers
hebben zicht op de stad of op de courtyard. Op ca. 15 autominuten van de luchthaven.
LIGGING
Studio Suite - City View (54m²) : Kamer met kingsize of queen size bed, flatscreen
tv, gratis wifi, iPod dock, minibar, koffie- en theefaciliteiten. Badkamer met bad en
aparte douche. Zicht op de omliggende stad.
Studio Suite (51m²) : zicht op de courtyard.
Andere kamertypes op aanvraag.

The Setai - Miami Beach*****
Inbegrepen
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond lounge in Brussels Airport
Prijs per persoon
Studio Suite
Studio Suite Courtyard View

FACILITEITEN
Drie zwembaden, privé-beach club op Miami Beach. Breed scala aan watersporten
met kajakken, jetski’s, snorkelen en bootverhuur. Japans geïnspireerde spa en
stoombad. Verschillende beautybehandelingen en massages. Twee restaurants met
vooral Aziatische fusion gerechten uit Vietnam, Thailand, Japan en China.

Studio Suite
Studio Suite Courtyard View
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01/11/19 - 23/12/19
€3.081
€3.345
01/10/20 - 31/10/20
€3.344
€3.635

03/01/20 - 27/04/20
€4.002
€4.271

28/04/20 - 27/05/20
€3.076
€3.349

28/05/19 - 30/09/20
€2.544
€2.812

FLORIDA

USA

MONDRIAN SOUTH BEACH
AAAAA
BOUTIQUE | DESIGN | RUST

LIGGING
Gelegen aan de waterkant van Biscayne Bay, is dit prachtige hotel van de hand van Marcel
Wanders in z’n grillige en visionaire stijl een eerbetoon aan het Kasteel van Doornroosje.
Het spectaculaire uitzicht en de zwevende trap zijn maar enkele van de in het oog
springende kenmerken. Gelegen aan het hippe West Avenue, bevindt het hotel zich maar
op enkele minuten van het centrum van South Beach en haar gekende trekpleisters. Op
ca. 15 autominuten van de luchthaven.
ACCOMMODATIE
Studio (48m²) : Ruime kamer met kingsize bed, flatscreen tv, gratis wifi, minibar,
koffie- en theefaciliteiten. Badkamer met bad en regendouche.
Bayview Studio (49m²) : Gelijke indeling en faciliteiten, zicht op Biscayne Bay
Andere kamertypes op aanvraag.
FACILITEITEN
Mooi zwembad met zonneterras. Samenwerking door Bouyah watersports centre
met jetski’s, yachtverhuur, kajaks en paddle boards. Kleine spa met sauna, hammam,
verschillende beautybehandelingen en massages. Fitness met zeezicht.
Mondrian Café & Bar met lokale en internationale specialiteiten.

The Mondrian*****
Inbegrepen
7 overnachtingen, verwelkoming, privétransfer en Diamond lounge in Brussels Airport
Prijs per persoon
Studio
Bayview Studio
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01/11/19 - 31/12/19
01/04/20 - 30/04/20
€1.224
€1.354

01/01/20 - 31/03/20

01/05/20 - 30/09/20

01/10/20 - 31/10/20

€1.470
€1.605

€1.184
€1.309

€1.301
€1.443

FLORIDA

USA

COMO METROPOLITAN MIAMI BEACH
AAAAA
WELLNESS | DESIGN | RUST

LIGGING
Dit design hotel in Art Deco stijl ligt net ten noorden van South Beach en biedt uitzicht op
het iconische strand van Florida. Het is de perfecte combinatie van rust en actie, stedelijke
moderniteit en historische charme. Het lichte en toonaangevende interieur combineert
de klassieke charme met de moderne faciliteiten van een strandresort. Op ca. 20 minuten
van de luchthaven.
ACCOMMODATIE
City Room (31m²) : Kamer met kingsize bed, airco, minibar, flatscreen-tv, telefoon, gratis
wifi, safe. Badkamer met regendouche. Stadszicht
Deluxe Veranda Suite (51m²) : Gelijke indeling en faciliteiten, gedeeltelijk zeezicht.
Andere kamertypes op aanvraag.

Como Metropolitan South Beach*****

FACILITEITEN
Klein, mooi zwembad. Strandservice. Watersport in de omgeving met kajak,
windsurfen, kitesurfen en paddle boards. Gereputeerde Como Spa met een waaier aan
beautybehandelingen en massages, hydrotherapie, gym; persoonlijke programma’s
met aangepast dieet zijn mogelijk.
Prachtig restaurant met een fusion van lokale en Aziatische gerechten.

Inbegrepen
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond lounge in Brussels Airport
Prijs per persoon

01/11/19 - 30/11/19
01/01/20 - 11/04/20
€2.166
€2.273

01/12/19 - 31/12/19

12/04/20 - 31/08/20

City Room
€2.523
€1.808
Metropolitan
€2.631
€1.915
Room
Extra
20% van 1/11-19/12 en2/1-31/10/20. Gratis nachten: 3=2, 9=6 van 12/4-31/10/20
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01/09/20 - 14/10/20
€1.700
€1.808

FLORIDA

USA

ROYAL PALM SOUTH BEACH
AAAA/A
A RT - D E C O - C H I C | C R E AT I E F | T R E N D Y

1

1

1. Deluxe Room
LIGGING
Grenzend aan het Art Deco district, staat dit hotel garant voor stijlvol genieten. Geopend
in 2012, groeide dit hotel al snel uit tot één van dé referenties van Miami en één van de
meest geliefde hotels in Florida. Een exclusief restaurant, een uitgebreide wellnessruimte,
twee trendy loungebars en twee riante zwembaden vormen het decor van een met
uitmuntende service afgewerkt strandresort. Op ca. 20 autominuten van de luchthaven.
ACCOMMODATIE
Classic Room (24m²) : Kamer met kingsize of twin bed, airco, minibar, flatscreen-tv,
telefoon, gratis wifi, safe. Badkamer met bad en douche.
Deluxe Room (28m²) : gelijke indeling, gedeeltelijk zeezicht.
The Royal Palm South Beach*****

FACILITEITEN
Twee riante zwembaden, rechtstreekse toegang tot het strand. Watersportcentrum in
de directe omgeving met kayakken, windsurfen, kitesurfen en paddle boards. Mooie
spa met fitness, sauna, hammam, verschillende beautybehandelingen en massages.
Uitgebreid programma met yoga en alternatieve activiteiten.
Drie restaurants met men lokale specialiteiten. Café-bar voor koffie en cocktails.

Inbegrepen
7 overnachtingen, verwelkoming, privétransfer en Diamond lounge in Brussels Airport
Prijs per persoon
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01/11/19 - 30/11/19

01/12/19 - 31/12/19

01/01/20 - 30/05/20

Classic Room
Deluxe Room

€1.515
€1.591

€1.444
€1.515

€1.831
€1.933

Classic Room
Deluxe Room

01/07/20 - 31/07/20
€1.607
€1.691

01/08/20 - 31/08/20
€1.558
€1.632

01/09/20 - 30/09/20
€1.331
€1.424

01/06/20 - 30/06/20
01/10/20 - 31/10/20
€1.528
€1.607

FLORIDA

USA

THE BETSY
AAAA/A
BOUTIQUE | MONDAIN | COLONIAL ST YLE

1

1. Classic Room
LIGGING
Dit beachfront pareltje ligt aan het einde van de iconische Ocean Drive en heeft één
van de meest opwindende en levendige buurten van Miami als achtertuin. Het stijlvolle
hotel biedt alle comfort en intimiteit van een boetiekhotel met buitengewone service
en een legendarische chef. Een beroemd adres waar de individuele aandacht van een
familiehotel nooit veraf is. Op ca. 10 minuten van South Beach en ca. 20 autominuten van
de luchthaven.
ACCOMMODATIE
Classic Room (23m²) : Kamer met kingsize of queen size bed, gratis wifi, minibar,
koffie- en theefaciliteiten. Badkamer met bad en inloopdouche.
Superior Room (23m²) : zicht op het zwembad of het Atrium.
Andere kamertypes op aanvraag.

The Betsy Hotel - Miami Beach****/*

FACILITEITEN
Twee zwembaden, waarvan één prachtig rooftop zwembad met panoramisch zicht.
Prachtig sunrise zonnedek. Kleine fitness met personal coaching, groepslessen en
yogaklassen bij zonsopgang. Natuurlijke spa met verschillende beautybehandelingen
en massages. Bibliotheek, jazz-avonden, literaire evenementen. Prachtige beachclub.
Drie restaurants met Italiaanse, Franse en Aziatische specialiteiten.

Inbegrepen
7 overnachtingen, verwelkoming, privétransfer en Diamond lounge in Brussels Airport
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Prijs per persoon
Classic Room
Superior Room

01/11/19 - 31/12/19
€2.659
€2.838

Classic Room
Superior Room

13/10/20 - 31/10/20
€2.498
€2.668

01/01/20 - 31/03/20
€2.794
€2.928

01/04/20 - 27/04/20
€2.257
€2.454

28/04/20 - 12/12/20
€2.167
€2.391

mexico
- yucatan
MEXICO-YUCATAN

MEXICO

"Mundo Maya en exotische stranden.”
“Mundo Maya en exotische stranden’”
Mexico had al
een indrukwekkende
geschiedenisgeschiedenis
lang voor Cortès
rondCortès
1520 rond
Montezuma’s
rijk veroverde.
Mexico
had al een indrukwekkende
lang voor
1520 Montezuma’s
rijk veroverde.

Cancun
Valladolid

Haar kleurrijke
steden,
door steden,
Frida Kahlo
Diego
Rivera
extraRivera
in de verf
gezet,
u inbrengen
beweging
opbeweging
Haar
kleurrijke
door en
Frida
Kahlo
en Diego
extra
in debrengen
verf gezet,
u in
het ritme vanopmariachi’s
u proeven
van heerlijke
gerechten
bij een
glaasje mezcal
tequila.
het ritmeen
vanlaten
mariachi’s
en laten
u proeven
van heerlijke
gerechten
bij een of
glaasje
mezcal of tequila.

1
4 2
3

Tulum

Ons schitterend
leidt ucircuit
langsleidt
de indrukwekkende
ruïnes en fijne
haciënda’s
van Yucatan.
Onscircuit
schitterend
u langs de indrukwekkende
ruïnes
en fijne haciënda’s
vanChichen-ItYucatan. Chichen-Itza, El Castilloza,
enEldeCastillo
piramide
Kukulcan
u naar
de oude
Maya’s.
Niet
voor niets
werden
films
als films als
en van
de piramide
vanbrengen
Kukulcan
brengen
u naar
de oude
Maya’s.
Niet voor
niets
werden
Apocalypto met
Mel Gibson
The
Mexican
of Mask
of Zorro
in het
prachtige
opgenomen.
Apocalypto
meten
Mel
Gibson
en The
Mexican
of Mask
of Zorro
in hetMexico
prachtige
Mexico opgenomen.

1. 1. ZOETRY
PAR AISO
LA BONITA
NIZUC RESORT
& DE
SPA			

25

26

En luie luxehotels
tropischeaan
stranden
zijnstranden
er in overvloed
de Rivièra
We Maya.
stellenWe
u drie
uitgeEn luieaan
luxehotels
tropische
zijn er inaan
overvloed
aanMaya.
de Rivièra
stellen
u drie uitge-

2.2. BELMOND
BELMOND MAROMA
MAROMA RESORT & SPA
SPA

27

27

zochte pareltjes
voor.
zochte
pareltjes voor.

3.3. HOTEL ESENCIA
26
ESENCIA				25
4. CHABLÉ MAROMA			

SUBTROPISCH KLIMAAT

Jan

SUBTROPISCH KLIMAAT
Gemiddelde maximumtemperatuur
(°C)
28
Gemiddelde
maximumtemperatuur
Gemiddelde minimumtemperatuur (°C)
19(°C)
Gemiddelde minimumtemperatuur
(°C)
Gemiddelde zeewatertemperatuur
(°C)
26
Gemiddelde
zeewatertemperatuur
(°C)
Gemiddeld aantal zonne-uren/dag
6
Gemiddeld
aantal
zonne-uren/dag 6
Gemiddeld aantal
dagen met
neerslag
Gemiddeld aantal dagen met neerslag

Feb
Jan
29
28
19
19
26
26
7
6
5
6

Mrt
Feb
31
29
20
19
26
26
8
7
3
5

Apr
Mrt
32
31
21
20
27
26
8
8
4
3

Mei
Apr
32
32
22
21
28
27
8
8
7
4

24

Jun
Mei
32
32
23
22
28
28
7
8
12
7

22

Jul
Jun
33
32
23
23
29
28
7
7
12
12

Aug
Jul
33
33
24
23
29
29
7
7
13
12

Sep
Aug
32
33
23
24
29
29
6
7
15
13

Okt
Sep
31
32
22
23
29
29
6
6
13
15

Nov
Okt
29
31
21
22
28
29
6
6
8
13

26

Dec
Nov
29
29
19
21
27
28
6
6
73
8

Dec
29
19
27
6
7

YUCATAN

MEXICO

‘MAYA’S EN HACIËNDA’S!’
CIRCUIT CHARME

1

2

1. Mayan Riviera 2. Cenote Samula Dzitnup near Valladolid
Yucatan is het hart van de Mexicaanse Mayacultuur, het
oude volk dat zoveel eerbied had voor de natuurkrachten
en hun goden eerden met majestueuze tempels en
kleurrijke ceremonies. U logeert eerst in een heerlijk
boetiekhotelletje op het stand, dan in de twee allermooiste
hacienda’s en tenslotte in het unieke parfumhotelletje
van Valladolid. We reserveerden diners in de haciënda’s,
een cooking class en een romantisch diner. En voor
uw reis hebben we toch een wat ruimere, hoge auto
gereserveerd, comfort staat voorop.

Yucatan in Chichen Itza met de formidabele terrastempel
van de god Quetzalcoatl en de grote kolommen aan de
zuidkant van de Krijgerstempel. Leer over de spectaculaire
feesten rond de pyramide tijdens de Equinox, over de Krijgers
en het Observatorium. Na de middag naar de heerlijke
koelte van de Yokdzonot, een natuurlijk zwembad in de
kalksteen met kristalhelder water, voor een verfrissende
duik. Naar de luxueuze haciënda San José waar een superieure
kamer voor u werd gereserveerd. Na verfrissing wacht u een
fijn Mexicaans diner in de haciënda. (B, D).

Dag 1: Cancun (15 km)
Aankomst in Cancun, in ontvangstname van de huurwagen
en verplaatsing naar het stijlvolle Nizuc Resort, kleinschalig,
modern en meteen op het strand gelegen. Een mooie Garden
Suite werd voor u gereserveerd.

Dag 3: Chichen Itza - Aké - Izamal - Chichen Itza (ca. 100 km)
Na een heerlijk ontbijt in de ochtendkoelte, een rustige
rit naar Tixkokob waar u achter het geheim van de
traditionele hangmat komt. Langs kleinere landwegen
naar de mythische Mayasite Aké. En in die buurt werken
nog enkele oude sisalmachines waarmee tot voor honderd
jaar die uiterst sterke touwen gemaakt werden en voor
grote welvaart zorgden bij de 200 haciënda’s in deze

Dag 2: Cancun – Chichen Itza (ca. 300 km)
Ontbijt. Mooie rit naar het grootste Maya complex van
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streek. Breng nog een kort bezoek aan de stad van de drie
culturen, Izamal, alvorens terug te keren naar de rust van uw
haciënda San José. Deze avond leert u de geheimen van
de Mexicaanse keuken tijdens een ‘cooking class’ in uw
haciënda, gevold door een diner (B, D).
Dag 4: Chichen Itza – Merida – Celestun (ca. 205 km)
Vandaag staat een bezoek aan de witte stad Merida op
het programma. Het centrale plein (de ‘Zocalo’) met
haar statige historische gebouwen en oude kathedraal
wisselt af met de levendige markt en de immer kleurrijke Paseo de Montejo. Uw reis vervolgt naar
het rustige vissersplaatsje Celestun aan de Golf van
Mexico waar u tijdens een boottochtje op de lagune
de vele roze flamingo’s, pelikanen en fregatvogels
kan gadeslaan. Geniet van het strand alvorens naar
uw mooie Haciënda Santa Rosa te rijden waar een
superieure kamer werd gereserveerd. Na opfrissing
wacht u een fijn diner in de haciënda. (B, D)

YUCATAN

MEXICO

INBEGREPEN :

Optie huurwagen: € 2.769 p.p.
Zes overnachtingen in tweepersoonskamer, maalINBEGREPEN:
tijden en ‘cooking class’ volgens programma (6
Optie huurwagen : vanaf € 1.659 p.p.
ontbijten, 4 diners); 7 dagen huurauto cat. K (een
Zes overnachtingen in tweepersoonskamer, maalruime Dodge Journey of gelijkaardig) met onbeperkt
tijden en ‘cooking class’ volgens programma (6
aantal km, volledige verzekering en taksen; alle
ontbijten,
diners);
7 dagen huurauto cat. G met
documenten4 voor
de selfdrive.
onbeperkt aantal km, volledige verzekering en
Optie privé-chauffeur/gids:
€ 3.503
p.p.
taksen;
alle documenten voor
de selfdrive.
logies en maaltijden zoals omschreven, alle verplaatsingen van tot de luchthaven Cancun, alle entreegelden.
Optie privé-chauffeur/gids: vanaf €2.619 p.p.
logies en maaltijden zoals omschreven, alle verplaatsingen van en tot de luchthaven Cancun, alle entreegelden.

3
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3
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Merida
3. Temple of Palenque 4. Cathedral de San Servasio, Valladolid

het afgewerkte product. Maar vergeet ook niet die krisDag 5: Uxmal – Kabah – Calcehtok (ca. 145 km)
talheldere vijvers, rivieren en lagunes van de cenote die
Na uw ontbijt naar de torenhoge Magiër-pyramide van
uitnodigen tot een verfrissende duik. Nog even en u
Uxmal met haar unieke, onregelmatige en toch harmonibent in Valladolid waar we in het heerlijke parfumhoeuze structuur. Fresco’s en beelden van priesters en
4
telletje Coqui Coqui een ‘Perfumary Suite’ hebben
slangen decoreren intrigerende façades. Bezoek Kabah
of Palenque
4. Cathedral
de SanServasio,
Valladolid
gereserveerd.
Verken
dit charmante
stadje met
haar
en de fascinerende Tempel van de Regengod Chaac.3. Temple
terrasjes en gezellige restaurantjes. (B).
Tenslotte bereikt u de mysterieuze grotten van Calcehtok
met over twee kilometer fascinerende sculpturen, wandDag 5: Uxmal – Kabah – Calcehtok (ca. 145 km)
stap voor stap de transformatie van de groene agave tot
Dag 7: Coba - Tulum - Cancun (ca. 175 km)
schilderingen, natuurlijke formaties en representaties.
Na uw ontbijt naar de torenhoge Magiër-pyramide vezels en tot het afgewerkte product. Maar vergeet ook
Coba was ooit een aanzienlijk Maya stad met meer dan
Terugkeer naar de koelte van uw haciënda Santa Rosa.
van Uxmal
haar
unieke,
onregelmatige
en toch
die kristalheldere
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vandede
inwoners envijvers,
grote tempelcomplexen
zoals
We met
hebben
voor
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voor eenniet 50.000
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een
verfrissende
duik.
Nog
Nohoch Mul groep. Dan naar de kust, naar de oude
extra romantisch diner gezorgd. (B, D).
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en u bentvan
in Tulum,
Valladolid
waar
het heerlijke
de stad
vanwe
het in
ochtendgloren.
Wandel door enkele
El Castillo,
de
Dag 6: Sotuta
Peon – Valladolid
(ca. 280 van
km) de
Bezoek Kabah
en dede fascinerende
Tempel
parfumhotelletje
Coqui beroemde
Coqui eensites:
‘Perfumar
y Suite’
tempelgereserveerd.
van de Fresco’s en
die vandit
de Windgod.
Langs
de
de dag
met eenbereikt
heerlijk u
rustig
ontbijt. Vandaaghebben
RegengodBegin
Chaac.
Tenslotte
de mysterieuze
Verken
charmante
stadje
u langsender
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terug naar(B).
Cancun.
reist uCalcehtok
terug naar de
glorietijd
de grote
haciënda’s.met kust
grotten van
met
over van
twee
kilometer
haarrijdt
terrasjes
gezellige
restaurantjes.
Inlevering van de wagen of verlenging (B).
De haciënda Sotuta de Peon is een mooi restauratiefascinerende sculpturen, wandschilderingen, natuurlijke
project in hartje sisalgebied. Hier volgt u stap voor stap
formaties en representaties. Terugkeer naar de koelte Dag 7: Coba - Tulum - Cancun (ca. 175 km)
de transformatie van de groene agave tot vezels en tot

van uw haciënda Santa Rosa. We hebben voor uw
laatste haciënda-avond voor een extra romantisch
diner gezorgd. (B, D).

Dag 6: Sotuta de Peon – Valladolid (ca. 280 km)
Begin de dag met een heerlijk rustig ontbijt.
ODYSSEUS NL BOOK.indb 27
Vandaag reist u terug naar de glorietijd van de grote
haciënda’s. De haciënda Sotuta de Peon is een mooi
restauratieproject in hartje sisalgebied. Hier volgt u

Coba was ooit een aanzienlijk Maya stad met meer
dan 50.000 inwoners en grote tempelcomplexen zoals
de Nohoch Mul groep. Dan naar de kust, naar de oude
29
Mayahaven van Tulum, de stad van het ochtendgloren.
Wandel door enkele beroemde sites: El Castillo, de
tempel van de Fresco’s en die van de Windgod. Langs de
kust rijdt u langs der Riviera Maya terug naar Cancun.
Inlevering van de wagen of verlenging (B).

24

Cancun
Aké

Izamal

Valladolid

Sotuta de Peon

Celestun

Calcehtok

Chichen Itza

Coba
Tulum

Uxmal
Kabah

1/01/19 23:18

RIVIERA MAYA

MEXICO

HOTEL ESENCIA
AAAAA
I N T I E M | R U S T | P R I VA C Y

1

1. Jungle Room
LIGGING
Dit voormalig privé buitenverblijf van een Italiaanse hertogin ligt aan een der mooiste
zandstranden van de Riviera Maya, waar de jungle van Yucatan overgaat in de ongerepte
stranden van Xpu-ha. Deze groene oase van 20 ha aan de rand van het 3 km lange
zandstrand vormt een geslaagde combinatie van traditie en hedendaagse invloeden. Op
5 km van Puerto Aventures en 50 autominuten van de luchthaven van Cancun.
ACCOMMODATIE
Jungle Room : kingsize bed of twee queensize bedden, walk-in dressing,
televisie, sound system, thee/koffie, minibar, safe. Tuinzicht. Sommige jungle suites
beschikken over plunge pool.
Ocean Suite : s frontaal zeezicht, terras, dubbel bad.
Andere kamertypes op aanvraag.

Hotel Esencia*****
Inbegrepen
7 overnachtingen, verwelkoming, privétransfer en Diamond lounge in Brussels Airport

FACILITEITEN
Twee zwembaden met zonneterrassen aan het strand. Snorkelen, kiteboard, paddleboard,
scuba diving. Golf, paardrijden, bibliotheekje. Spa met massage, yoga, fitness. Babysit
service, kinderanimatie.
Drie restaurants met een fusion van Mexicaanse, Japanse en Peruaanse invloeden. Beach
bar, Juice bar.

Prijs per persoon

25

01/11/19 - 24/11/19

Jungle Room
Ocean Suite

€2.768
€3.871

25/11/19 - 04/12/19
05/12/19 - 20/12/19
€2.674
€3.776

Jungle Room
Ocean Suite

01/01/20 - 23/02/20
€3.213
€4.288

24/02/20 - 02/05/20
€2.973
€4.048

21/12/19 - 26/12/19

27/12/19 - 31/12/19

€4.894
€5.997

€6.706
€7.808

03/05/20 - 31/10/20
€2.567
€3.642

CANCUN

MEXICO

CHABLÉ MAROMA

NIZUC RESORT & SPA

AAAAA

AAAAA

V I L L A’ S | W E L L N E S S | N AT U U R

DESIGN | GA STR ONOMIE | E XCLUSIEF

LIGGING
Kleinschalige resort met 70 mooie villa-casita’s met rieten daken en eigen zwembadje,
gelegen aan één der fijnste stranden van de Riviera Maya. Parallel aan het hagelwitte
strand ligt een schitterend zwembad. Op 40 km van de luchthaven van Cancun en een
goede 80 km van de Maya-ruïnes van Tulum.

LIGGING
Helder blauw water, zacht wit zand en tropische tuinen vormen het decor van dit
mooie strandresort. De prachtige landschappen en het ruime aanbod aan activiteiten
maken van dit hotel een paradijs onder de Mexicaanse zon.

ACCOMMODATIE
One Bedroom Villa (107m²) : vrijstaande villa-casita in het groen. Kingsize of twin
bed, plonsbad, privéterras met lounge, airco, minibar, telefoon, koffie- en theezet,
badkamer met dubbele regendouche en buitendouche.

Garden Suite (57m²) : Kamer met queen beds, airco, minibar, telefoon, flatscreen-tv.
Badkamer met vrijstaand bad en regendouche. Gelegen op de gelijkvloerse of eerste
verdieping, zicht op de mangroves.
Ocean Suite (57m²) : Dichter aan het strand gelegen, met zeezicht.
Andere kamertypes op aanvraag

ACCOMMODATIE

FACILITEITEN
Twee zwembaden, waarvan één verwarmd en één ‘adults only’ van 1500 m².
Watersportcentrum. Fitness, yoga. Spa met wellness-behandelingen geïnspireerd op
Maya-rituelen, jacuzzi, sauna. Babysitting.
Drie prima restaurants waaronder een met lokale keuken en producten uit eigen tuin.
Vegetarische, veganistische en glutenvrije opties beschikbaar.

FACILITEITEN
Vijf zwembaden, waarvan één ‘adults only’. Twee stranden, snorkelen, paddle boards
en kayakken. Yoga, tennis. Winik’s Kids Club (4 - 12 j).
Grote spa met ruime keuze beautybehandelingen, sauna, zwembad, hammam.
Zes restaurants met lokale, Aziatische, Peruaanse en mediterrane specialiteiten.

Chablé Maroma******

Nizuc******

Inbegrepen
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond lounge in Brussels Airport

Inbegrepen
7 overnachtingen, verwelkoming, privétransfer en Diamond lounge in Brussels Airport

Prijs per persoon

Prijs per persoon
Garden Suite
Ocean Suite

01/11/19 - 30/11/19
€2.286
€2.704

01/12/19 - 19/12/19
€1.896
€2.286

Garden Suite
Ocean Suite

31/12/19 - 01/01/20
€2.483
€2.920

02/01/20 - 11/04/20
€2.045
€2.483

01/11/19 - 20/12/19
06/01/20 - 30/04/20
€4.436

21/12/19 - 05/01/20

01/05/20 - 31/10/20

One Bedroom
€9.118
€3.890
Villa
Extra
Kortingen en promo's nog niet beschikbaar bij druk. Vraag naar de verschillende promo's en
vroegboekkortingen!
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20/12/19 - 24/12/19
€4.145
€5.314

25/12/19 - 30/12/19
€4.731
€5.893

RIVIERA MAYA

MEXICO

BELMOND MAROMA RESORT & SPA
AAAAA
B O U T IQ U E | R U S T | S PA

LIGGING
Klein, intiem luxehotelletje, prachtig gelegen op een weelderig domein van 80 ha,
een voormalige kokosplantage - tussen de groene jungle van Yucatan en de turkooizen
Caraïbische zee. De slechts 63 zeer verzorgde kamers liggen verscholen in het groen, langs
koele wandelpaden tussen exotische bloemen en vlinders. Dit romantische resort is perfect
voor een rustig verblijf. Voor het strand ligt een koraalrif voor snorkelaars en duikers.
Restaurantjes, shopping en nachtleven van Cancun op 40 km, Playa del Carmen op 20 km.
ACCOMMODATIE
Deluxe Garden View Room (30m²) : kingsize bed of twin beds, ruime badkamer
met bad, haardroger mahoniehouten meubelen, wifi, safe, minibar, airco, Ipoddockingstation, terras met rustieke bamboe luiken, tuinzicht.
Ocean View Junior Suite (42m²) : grote slaapkamer en aparte woonkamer, open bad,
terras met rieten dak.

Belmond Maroma******
Inbegrepen
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond lounge in Brussels Airport
Prijs per persoon

Deluxe Garden
View Room
Ocean View
Junior Suite

FACILITEITEN
Drie zwembaden met zonneterras waarvan één adults-only. Snorkelen, zeilen, scuba
diving, kajak. Golf, fietsen, twee tennisbanen, biljartsalon. Kinan-spa met massages,
wellness circuit, manicure, pedicure, temazcal (traditionele sauna), yoga, fitness.
Kinderanimatie.Twee restaurants met mediterrane en Mexicaanse keuken.

02/01/20 - 14/02/20 15/02/20 - 23/02/20
24/02/20 - 17/04/20 18/04/20 - 21/04/20
22/04/20 - 28/04/20
€4.423
€3.687
€7.962

€5.406

29/04/20 - 26/05/20

27/05/20 - 31/10/20

€3.050

€2.314

€4.769

€4.033

Extra
Kortingen en promo's nog niet beschikbaar bij druk. Vraag naar de verschillende promo's en
vroegboekkortingen!
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CARAÏBEN

ODYSSEUS

CARAÏBEN
“Duizelingwekkend divers”

De idyllische stranden van de Caraïben spreken velen tot de verbeelding. Prachtige

1. AMANYARA				30

boetiekhotelletjes, indrukwekkende strandresorts en de thuisbasis van de rum vormen een

2. COMO PAROTT CAY			

uniek decor. Van de reggae in Jamaica, naar het Cuba van de jaren ‘60, de stranden van St.

3. AMANERA				38

Barth , de pitons van St. Lucia, elk eiland heeft een eigen geschiedenis en karakter, eigen
sterke punten en unieke plaatsen.

Met onze selectie eilanden en tophotels kozen we voor een gevarieerd luxeaanbod. Van puur en

31

4. EDEN ROC AT CAP CANA			

39

5. MELIA BUENAVISTA			

42

6. ROYALTON HICACOS			

43

ongerept strand, over heuse rondreizen en unieke ontdekkingen, naar kleine droomhotelletjes

7. CHRISTOPHER				44

om meteen verliefd op te worden.

8. BELMOND LA SAMANNA			

45

9. SANDPIPER INN			

46

10. COBBLERS COVE			

47

11. CALABASH COVE & SPA			

48

12. CAP MAISON				49
13. CALABASH LUXURY HOTEL & SPA		

50

14. SILVERSANDS				51
15. COTTON HOUSE			

52

16. MANDARIN ORIENTAL CANOUAN

53
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TURKS & CAICOS

CARAÏBEN

AMANYARA
AAAAAA
H I D E A WA Y | E X C L U S I E F | R U S T

LIGGING
Dit exclusieve resort geeft u het heerlijke gevoel van een afgelegen, serene oase, ver
verwijderd van de rest van de wereld. Het ademt eerder de sfeer van een rustgevende
privéclub dan van een hotel. Het is gebouwd op de rotsige baaien van het eiland met zicht
op het Marine National Park en haar ongerepte koraalriffen. Een rustgevend resort van 37
grote paviljoenen met zilverkleurige details. Op 25 minuten van de luchthaven.
ACCOMMODATIE
Pavillion : Kamer met kingsize of queen bed, airco, flatscreen-tv, DVD-speler, iPod dock,
minibar, koffie- en theefaciliteiten, gratis wifi. Badkamer met bad en aparte douche.
Ruim terras met zicht over het water.
Pool Pavillion : met plonszwembad.
FACILITEITEN
Prachtig zwembad, privéstrand, zonneterras. Watersportcentrum, schitterende
duikgronden en gratis snorkeltrips. Vier tennisbanen, yoga en pilates. 6000m² grote
spa met fitness, sauna, hammam, verschillende beautybehandelingen en massages.
Nature Discovery Centre, bibliotheek. Begeleide natuurwandelingen. Uitgebreide
ontbijtbuffetten, lunches in de Beach Club, high tea, sunset-drinks aan de bar en heerlijke
diners in The restaurants met lobsters, oosterse tom yam en zachte curries.

Vraag ons een offerte op maat voor dit droomresort.
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TURKS & CAICOS

CARAÏBEN

COMO PARROT CAY
AAAAA
H I D E A WA Y | H O N E Y M O O N | C H A R M E

LIGGING
Dit op een privé-eiland gelegen hideaway resort omvat 500 ha tropische vegetatie
en een kilometer lang poederfijn zandstrand. De exotische natuur en de ondiepe,
transparante lagune met haar topazen en turkooizen wateren geeft dit hotel een
bijzondere charme. De privacy van de 60 elegante, in lichte kleuren en blank hout
uitgeruste kamers en suites biedt absolute rust en verfijning.
ACCOMMODATIE
Garden View Room (57m²) : Kamer met kingsize of queen bed, flatscreen-tv, airco, gratis
wifi, minibar. Badkamer met inloopdouche. Terras met zicht op de omliggende tuinen.
Ocean Facing Room (57m²) : Gelijke indeling en faciliteiten, gericht naar zee.
Andere kamertypes op aanvraag.

Como Parrot Cay*****
Inbegrepen
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond lounge in Brussels Airport
Prijs per persoon

FACILITEITEN
Infinity zwembad met ruim zonneterras, prachtig strand. Beachclub met kids club,
zwembad, bar, restaurant en watersporten zoals snorkelen, kajakken, duiken, vissen,
paddle board en bootverhuur. Fietsen, tennis, wandelpaden. Lokale excursies.
Ruime spa met heerlijke massages en wellness-behandelingen, schoonheidssalon.
Ayurvedisch centrum met acupunctuur en holistische benadering. Twee restaurants
met heerlijke Aziatische en mediterrane gerechten. Wellness-menu.

01/11/19 - 23/11/19
01/12/19 - 19/12/19
€2.762

24/11/19 - 30/11/19

06/01/20 - 30/04/20

01/05/20 - 31/10/20

Garden View
€3.250
€4.038
€3.077
Room
Ocean Facing
€3.392
€3.880
€4.668
€3.707
Room
Minimum verblijf
Verblijf min. 7 nachten indien afreis op 19-20/12 en 27-28/12. Verblijf min. 10 nachten van 19/12-5/1
Extra
5=4, 6=5, 7=5 voor verblijven van 1/11-18/12 en 14/4-31/10/20
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JAMAICA
“In de voetsporen van Harry Belafonte, James Bond en Bob Marley op dit ‘Island in the Sun’”
Jamaica is een uiterst veelzijdige bestemming met Afrikaanse, Spaanse en Engelse invloeden en een sterk
eigen karakter. Het nationale motto ‘Out of Many, One People’ verwoordt poëtisch de diversiteit. Hier ontdekt
u hagelwitte zandstranden, pittoreske vissersdorpjes, verrassend groene bergen en klaterende watervallen
op het ritme van reggae en calypso.

Montego Bay
2
1

Ocho Rios
3

Negril

Port Antonio
Blue Mountains
Kingston

Omdat Jamaica meer is dan alleen maar een strand hebben we een prachtig circuit samengesteld.
Het omvat alle hoogtepunten van Kingston tot Montego Bay, van koffie tot rum, van James Bond tot Bob Marley.
Een heerlijk eiland.

De temperaturen op Jamaica zijn het ganse jaar rond aangenaam en worden langs de kust in toom gehouden
door frisse passaatwinden. Van januari tot april is de beste tijd om af te reizen naar Jamaica met warme,

1. ROUND HILL HOTEL & VILLAS

36

2. HALF MOON			

35

3. JAMAICA INN			
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veelal droge dagen. Van mei tot oktober is het meestal wat warmer en vochtiger, met regelmatig een fikse bui en
kans op een tropische storm.
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CIRCUIT

JAMAICA

‘JAMAICAN SECRETS’
CIRCUIT DELUXE

1

2

2

1. Montego Bay 2. Rafting 3. Ocho Rios
’Jamaica. More than a beach’ was ooit de terechte slogan
van het toerismebureau in de jaren zeventig. Een groot
eiland met groene bergen en koele watervallen. Maar
ook met een unieke eigenheid, beroemde reggae muziek,
fijne keuken en de geboortegrond van James Bond. Dit
circuit is ongewoon. Het toont u de pracht van de
natuur en neemt u mee langs authentieke dorpjes en
verborgen hoogtepunten terwijl u overnacht in de fijnste
boetiek - hotelletjes. Een exclusieve kennismaking met
eigen huurauto of met auto en chauffeur naar keuze.
Exclusief. Enkel voor connaisseurs.
Dag 1: Kingston
Verwelkoming op Kingston Airport, ontvangst van uw
reisdocumenten en privé transfer naar uw heerlijke
hotelletje in de koele bergen terwijl u een eerste
glimp opvangt van Kingston Harbour en de levendige
hoofdstad. Overnachting en ontbijt in Strawberr y Hill,
Irish Town.

Dag 2: De Blue Mountains
Wandeling door het mistige, tropische regenwoud van
Holywell Park met haar exotische vogels. Bezoek een
rasta gemeenschap en de School of Vision in Irish Town.
Blue Mountain coffee is wereldberoemd. Daarom is een
uniek bezoek aan het 200 jaar oude Craighton Coffee Estate
met haar prachtige plantagehuis, een wandeling door de
plantages, de panoramische vergezichten en het proeven
van de beroemde koffie een rijke ervaring. Diner en
overnachting in Strawberr y Hill (B, D).
Dag 3: Irish Town - Port Antonio
[Reizigers die kozen voor een huurauto ontvangen deze
ochtend hun voertuig.]
Via de ongerepte zuidkust langs Yallahs en Morant Bay
loopt de route langs wuivend suikerriet naar het intieme
Port Antonio. Geniet van het tropisch regenwoud, zwem in
een van de vele bekkens van de Reach watervallen en spoel
in Long Bay het stof van de reis in een soms onstuimige zee.
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Suggestie: ontdek de lokale keuken in een van de Jerk
Centers. Intrek in het schitterende Kanopi House. Neem
vanaf het hotelstrand een duik in de wereldberoemde
Blue Lagoon en geniet van de absoluut prachtige kust-lijn.
Overnachting in Kanopi House in Port Antonio (B).
Dag 4: Port Antonio & omgeving
Deze ochtend wacht een heerlijke ervaring: ‘Rafting on the Rio
Grande’. Geniet van de oorverdovende stilte en schoonheid
van de Blue Mountains terwijl de kapitein uw bamboevlot
langzaam stroomaf waarts stuurt. Suggestie: vergeet
niet te stoppen bij Belinda’s Riverside Restaurant voor een
overheerlijke lunch in een ongekend prachtige omgeving.
Struin over de lokale markt in Port Antonio en loop eens
door het koloniale Thitchfield met haar oude houten huizen.
Zwem in het paradijselijke Frenchman’s Cove: een afgesloten
baai met een hagelwit strand, omsloten door weelderige
tropische bloemen en planten.

CIRCUIT

JAMAICA

EXPERIENCES

▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

Dag 5: Port Antonio - Oracabessa
Bezoek de pittoreske Somerset watervallen op een
voormalige kruidenplantage waar Daniel’s River door een
weelderig tropisch regenwoud stroomt. Een boottochtje leidt
naar een kleine kloof met verborgen waterval waar u zich
kunt verfrissen in het natuurlijke zwembad. Suggestie:
stop even bij Sylvia voor een drankje in het kleurrijke
treinstation van Orange Bay. Interessant is de kleinschalige
Sun Valley Plantation, een bijzondere fruitplantage waar u
een overvloed aan fruit en verse sappen te proeven krijgt
terwijl de kolibrietjes vrolijk rondvliegen. Aankomst in het
beroemde Golden Eye hotel waar Ian Fleming de James
Bond verhalen heeft geschreven. Overnachting in het Golden
Eye hotel.
Dag 6: Oracabessa
Een rustige dag. Na het ontbijt kan je heerlijk zwemmen bij je
eigen James Bond Beach. Je bent op de plaats waar Fleming
zijn 13 spionageboeken heeft geschreven waarvan er zich

drie in Jamaica afspelen. Loop eens naar het haventje waar
de lokale vissers hun vangst binnenhalen. En ‘s avonds
wacht u een heerlijk Jamaicaans diner (B, D).
Dag 7: Oracabessa - Montego Bay
Na een heerlijk onbijt naar de Dunn’s River watervallen
die je vanop het strand tot 180 m hoog kan beklimmen.
Stop even in Nine Miles waar het reggae-icoon Bob
Marley geboren en begraven is. Een rastagids laat zien hoe
Bob naar inspiratie zocht terwijl hij met zijn dreadlocks
rustte op de welbekende Rock Pillow. Langs de beroemde
noordkust en groene suikerrietplantages naar het luxueuze
Half Moon hotel voor overnachting (B).
Dag 8: Montego Bay - verlenging strand
Privé transfer of met uw huurauto naar de luchthaven van
Montego Bay en terugreis of verlenging in een van de mooie
strandhotels die we voor u uitzochten (B).
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Coffee estate in de Blue Mountains
Zwemmen in de Blue Lagoon
Logeren bij James Bond
Vlotvaren op de Rio Grande
Bob Marley’s Nine Miles memorial

HUURAUTO: vanaf € 2.415 p.p.
Overnachtingen en maaltijden volgens programma,
privétransfer van Kingston Airport naar Irish Town,
huurautotype Suzuki Vitara 4WD voor 5 volle dagen
inclusief verzekering (borg van US$ 450.- niet inclusief) met opname in Irish Town op dag 3 en teruggave in
Montego Bay op dag 8, Rio Grande Bamboevlotvaren
met transfer vanaf hotel in Port Antonio, routebeschrijving & wegenkaart.
AUTO MET CHAUFFEUR : vanaf € 2.925 p.p.
Overnachtingen en maaltijden volgens programma,
privé transfer van Kingston Airport naar Irish Town,
6 volle dagen auto met chauffeur beginnend op dag 2,
entreegelden voor Craighton Coffee Plantation, Rio
Grande Rafting, Somerset Falls, Sun Valley Plantation,
Dunn’s River Falls en Nine Miles Mausoleum,
privétransfer van hotel in Montego Bay naar Airport.

MONTEGO BAY

JAMAICA

HALF MOON
AAAAA/A
FA M I L I E | G OL F | S P ORT

1

1. Ocean Room
LIGGING
Half Moon is een bestemming op zich. Het hotel in koloniale stijl is mooi gelegen op
een terrein van meer dan 150 ha en beschikt over een prachtig privézandstrand van
3 km. De accommodatie is ontworpen met oog voor comfort en privacy. Geniet van
een rustgevend zicht over de prachtige tropische tuinen terwijl een lichte zeebries
verfrissing biedt. Met voormalige gasten als John F. Kennedy en Queen Elizabeth
ademt dit resort een voorname sfeer. Op 10 min. van de luchthaven van Montego Bay.
ACCOMMODATIE
Deluxe Room (ca. 32m²) : met airco, kingsize bed, tuinzicht, balkon/terras, wifi,
kabeltelevisie, radio, haardroger, minibar, koffie, safe
Ocean Room (ca. 45m²) : ruimere kamers naast het strand met airco, kingsize bed,
frontaal zeezicht, balkon/terras, wifi, kabeltelevisie, radio, haardroger, minibar,
koffie, safe. Andere kamertypes op aanvraag.

Half Moon*****/*

FACILITEITEN
Snorkelen, (PADI)duikcentrum, catamaran, parasailen, zeilen, windsurfen, waterski,
kajak. Paardrijden, tennis, squash, fitness, golf. Twee zwembaden, swim-up bar.
Kinderdorp. 3 restaurants met Jamaicaanse specialiteiten, traditionele eilandgerechten
en excellente Italiaanse keuken. Beach BBQ, 4 bars en lounges.

14/02/20 - 22/02/20 13/04/20 - 30/06/20 01/07/20 - 31/10/20
Resort Room
€2.390
€1.780
€1.626
Ocean Room
€2.650
€1.961
€1.792
Minimum verblijf
Min. verblijf 8 nachten van 23/12-31/12, 3 nachten van 5/4-12/4/20 en 15/2-23/2/20
Extra
20% + gratis ontbijt van 3/1-14/2/20, 22/2-9/3/20, 28/3-4/4/20 en 12/4-31/10/20. Niet geldig in villa's

Inbegrepen
7 overnachtingen, verwelkoming, privétransfer en Diamond lounge in Brussels Airport
Prijs per persoon
Resort Room
Ocean Room
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01/11/19 - 16/11/19
02/12/19 - 20/12/19
€1.583
€1.741

17/11/19 - 01/12/19

21/12/19 - 02/01/20

€1.729
€1.910

€2.790
€3.105

03/01/20 - 13/02/20
23/02/20 - 12/04/20
€2.138
€2.410

MONTEGO BAY

JAMAICA

ROUND HILL HOTEL & VILLA’S
AAAAA/ A
BOUTIQUE | FA MILIE | WELLNESS

1

1. Oceanfront Room
LIGGING
Elegant boetiekhotelletje met verfijnde luxe en service, gelegen op een oude
ananasplantage die nog zichtbaar is in de koloniale stijl van het hotel. Een oase van rust,
omgeven door tropische natuur met privébaai en goede sportfaciliteiten. Luchthaven van
Montego Bay op 30 minuten
ACCOMMODATIE
Ontdek de ingetogen verfijning van de 36 door Ralph Lauren ontworpen kamers in het
Pineapple House, vlak aan zee en het zwembad. Daarnaast zijn er 27 privé luxevilla’s
met 2 tot 6 slaapkamers, die in hun geheel of per deel gehuurd kunnen worden.
Double Room (ca. 42m²) : badkamer met ligbad en douche, airco, koffie-en theezet,
wifi, safe, iPod docking. Op de 1ste verdieping, met groot raam en heerlijk zeezicht.
Oceanfront room (ca. 42m²) : gelijkvloers met terras
Andere kamertypes en villa’s op aanvraag.

Round Hill Hotel & Villa's******
Inbegrepen
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond lounge in Brussels Airport

FACILITEITEN
Mooi zwembad aan het strand. Spa- en wellnessruimte met yoga en lichte maaltijden,
watersporten en PADI duikshop. Fitness. Barber shop. Openluchtrestaurant ‘The Grill’,
bar aan het zwembad en aan het Seaside Terrace voor lichte snacks en koele drankjes.
Regelmatig strandbarbecue en buffet met entertainment.

Prijs per persoon

01/11/19 - 16/12/19

Double Room
Oceanfront Room

€2.254
€2.412

17/12/19 - 04/01/20
13/02/20 - 18/02/20
€4.262
€4.262

05/01/20 - 12/02/20
19/02/20 - 15/04/20
€3.317
€3.475

16/04/20 - 31/10/20
€1.900
€1.978

Minimum verblijf
Min. verblijf 10 nachten van 21/12-4/01, 5 nachten van 24/11-30/11, 13/2-18/2/20, 16/3-31/3/20 en 4 nachten
van 9/4-13/4/20
Honeymoon
7=6 en 4=3 van 1/11-23/11 en 1/12-16/12: boek voor 30/11. 5=4 en 7=6 van 5/1-12/2/20, 19/2-15/3 en 1/4-8/4: boek
voor 31/3. 4=3 en 7=5 van 16/4-31/10: boek voor 31/10.
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OCHO RIOS

JAMAICA

JAMAICA INN
AAAAA
RUST | TRADITIONEEL | BOUTIQUE

1

1. Superior Balcony Suite
SITUATIE
Charmant boetiekhotelletje in Brits-koloniale stijl, verscholen in een tuin aan het
lange zandstrand. Adembenemend uitzicht over de Caraïbische zee vanop het ruime
terras van het Al Fresco restaurant. Geniet van de exotische bloemen en vogels en van
de ‘very-British-afternoon-tea’. Ocho Rios slechts 1.5 km; de luchthaven van Montego
Bay op 90 minuten.
ACCOMMODATIE
Superior Balcony Suite (42m²) : op de 1ste verdieping met balkon, open woon-/
slaapkamer, frontaal zeezicht, airco, WiFi, haardroger, minibar, safe
Deluxe Veranda Suite (51m²) : ruimere suite op het gelijkvloers met groot terras
en aangrenzende tuin, onderbroken zeezicht.Andere kamertypes op aanvraag

Jamaica Inn****
Inbegrepen
7 overnachtingen, verwelkoming, privétransfer en Diamond lounge in Brussels Airport
Prijs per persoon
01/11/19 - 19/12/19
20/12/19 - 01/01/20 02/01/20 - 15/04/20 16/04/20 - 31/10/20
Superior Balcony
€1.492
€2.996
€2.434
€1.481
Suite
Deluxe Veradah
€1.780
€3.547
€2.930
€1.729
Suite
Minimum verblijf
Min. verblijf 7 nachten van 22/12-1/1 en 8/2-21/2/20
Extra
15% bij 3-5 nachten, 20% bij 6-10 nachten en 25% bij meer dan 11 nachten voor verblijven van 1/11-19/12.
Niet combineerbaar

FACILITEITEN
Klein zwembad met zonneterras. Kajak, zeilen, paddleboard en snorkelen. Tennis,
croquet, bibliotheekje. Ocean Spa met massages, yoga en fitness.
Restaurant met internationale keuken en Jamaicaanse specialiteiten. Beach bar voor
snacks en drankjes. Terrasbar voor cocktails. Wekelijks manager’s cocktail party. Private
beach dining. Kinderen welkom vanaf 10 jaar.
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PLAYA GRANDE

DOMINICAANSE REPUBLIEK

AMANERA
AAAAAA
LUXE | E XCLUSIEF | GOLF

LIGGING
Midden 373 hectare weelderig groen, beschermd regenwoud met zicht op het
adembenemende gouden strand van Playa Grande, bevindt zich dit kleinschalige en
luxueuze top hotel met slechts 24 casita’s en één villa. Als eerste golf-geïntegreerd
Amanhotel is dit een absoluut paradijs voor golfers, sportliefhebbers en honeymooners.
Hoog serviceniveau. Op ca. 60 autominuten van Puerto Plata luchthaven en ca. 3 uur van
Santo Domingo.
ACCOMMODATIE
Casita (76m²) : prachtig en zeer smaakvol ingericht, badkamer met bad en aparte
regendouche, haardroger, airco, aparte leefruimte met flatscreen tv, minibar, safe,
nespressomachine. Privétuin met oceaanzicht.
Oceanview Casita + Privézwembad (76m²) : privétuin met oceaanzicht en plunge pool.
Andere kamertypes op aanvraag.

Amanera******
Inbegrepen
7 overnachtingen, verwelkoming, privétransfer en Diamond lounge in Brussels Airport
Prijs per persoon

FACILITEITEN
Mooi zwembad met meerdere zonneterrassen. Surfen, kajakken en snorkelen. Tennis,
fietsen, 18-holes Robert Trent Jones golfbaan, verschillende seizoensgebonden culturele
& natuurexcursies. Mooie spa met fitness, beautybehandelingen en massages.
Twee fijne restaurants met lokale specialiteiten en seafood keuken.

Casita
Oceanview Casita
+ Privézwembad

01/04/20 - 17/04/20 18/04/20 - 21/04/20
22/04/20 - 30/04/20
23/05/20 - 26/05/20
€9.540
€11.686
€11.956
€13.833

01/05/20 - 16/05/20
01/07/20 - 14/08/20

17/05/20 - 22/05/20
27/05/20 - 30/06/20

€9.010
€11.417

€6.595
€9.809

Extra
Kortingen en promo's nog niet beschikbaar bij druk. Vraag naar de verschillende promo's en
vroegboekkortingen!
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CAP CANA

DOMINICAANSE REPUBLIEK

EDEN ROC AT CAP CANA
AAAAA/A
CHARME | GA STR ONOMIE | GOLF

1

1. Luxury Pool Junior Suite
LIGGING
Dit exclusieve resort met slechts 32 suites en 2 villa’s, staat bekend om zijn uitstekende
service, ongeëvenaarde gastronomie en hoog privacy gehalte. Geflankeerd door een mooi
strand, tropische bossen en aangrenzende kliffen, beschikt dit hotel over de nummer één
golfbaan. Op 20 autominuten van de luchthaven van Punta Cana.
ACCOMMODATIE
Luxury Pool Junior Suite (77m²) : smaakvol en elegant ingericht met eigen zwembad
en privé tuin, sparuimte en buitendouche, badkamer met bad, haardroger, airco,
telefoon, flatscreen tv, cd en dvd-speler, Bose surround soundsysteem, gratis wifi,
minibar, safe, koffie- en theefaciliteiten. Eigen golfbuggy. Tuin- of lagunezicht.
One Bedroom Luxury Pool Suite (102m²) :ruimer met aparte woon- en slaapruimte..
Andere kamertypes op aanvraag.

Eden Roc At Cap Cana******
Inbegrepen
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétranfer en Diamond lounge in Brussels Airport
Prijs per persoon
Luxury Pool
Junior Suite
One Bedroom
Luxury Pool Suite

FACILITEITEN
Groot zwembad van 380m2, Caleton beachclub van 500m2 aan het strand, kinderbad,
snorkelen, windsurfen, zeilen en kajakken. Tennis, 18-holes Jack Nicklaus (Punta Espada)
golf. Gerenoveerde wellness en spa van 2800m2 met fitness, yoga, buitenjacuzzi en
zwembad, wellness bar, sauna, hammam, beautybehandelingen en massages. Koko’s
kidsclub (4-12 jaar).

01/11/19 - 22/12/19
€3.979

23/12/19 - 05/01/20
€6.802

06/01/20 - 18/04/20
€4.786

19/04/20 - 31/10/20
€3.172

€4.786

€8.212

€5.794

€4.786

Minimum verblijf
Min. verblijf 4 nachten van 28/11-2/12 en 7 nachten van 26/12-6/1
Extra
4=3 en 7=6
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CIRCUIT

CUBA

‘CUBA LIBRE’
UN RE VOLUCIÓN TR OPICAL

Dit circuit is een heerlijke kennismaking met het
legendarische Cuba van Che Guevara en Hemingway terwijl
u logeert in de allerbeste en meest sfeervolle luxehotels.
Bezoek het oude Havana per E-bike en open vintage car.
Geniet van Cubaanse specialiteiten in legendarische cultrestaurants en beleef het koloniale verleden in Trinidad en
de revolutie in Santa Clara. Een comfortabeler, vollediger
en verrassender programma zal u niet vinden.
Dag 1: Havana
Verwelkoming op de luchthaven en transfer naar uw
elegante deluxe room in het Gran Hotel Manzana
Kempinski, ideaal gelegen voor wandelingen in de oude
stad. Vanop de bar, het panoramisch restaurant en de
luxueuze spa heeft u een prachtig zicht over de daken
van Havana.
Dag 2: Havana. Koloniaal en modern.
De UNESCO plaatste in 1982 het historisch stadscentrum

van Havana op de Werelderfgoedlijst. Geen andere LatijnsAmerikaanse stad heeft een groter koloniaal centrum.
Geniet van een rustige wandeling door de steegjes en langs
de pleinen van oud Havana: de Plaza de Armas, Templete,
Palacio de los Capitanes Generales, Plaza de la Catedral,
Plaza Vieja, Hemingway’s Bodeguita… en passeer aan de
Malecón, het Hotel Nacional, Avenida de los Presidentes,
Plaza de la Revolución, Quinta Avenida en zoveel meer.
Bezoek de oudste ’Camara Oscura’ van de nieuwe wereld met
een panoramisch zicht van het oude Havana en het Museo de
Belles Artes. Uitstekende Cubaanse lunch in de Paladar ’San
Juan’. Fiets met uw E-bike met 8 versnellingen, bezoek het
monument van José Marti op de Plaza de la Revolucion (met
139 m het hoogste punt van de stad). Voor de avond werd voor
u een tafel gereserveerd in het legendarische La Guarida met
ware cult status (ook de Spaanse koningin dineerde hier) in
een gebouw uit 1913 waar de film ’Fresa y Chocolate’ werd
opgenomen. (B, L).
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Dag 3: Havana. Kunst!
Een schitterende ochtend: met een ’classic convertible’, een
vintage klassieke auto-met-open-dak, op exploratie door
’artist-Havana’ met ondermeer prachtige zichten op de baai
vanuit het El Morro fort, de kleurrijke Callejon de Hamel en het
Cayo Hueso. Bezoek ook de studio’s van Irsula en Santacana.
Vrije namiddag. Voor de avond hebben we voor u een tafel
voorzien in het ’off the beaten track’ paladar Jaimanitas met
haar heerlijke sushi, ceviche en verse zeevruchten in de
authentieke sfeer van de oude haven (B).
Dag 4: Havana - Cienfuegos- Trinidad (345 km)
Naar Centraal Cuba en Cienfiegos met haar Frans-koloniale
architectuur. Wandel over het Marti Plein en bezoek het
nostalgische Terry Theatre waar ooit Caruso zong. Bezoek een
sigarenfabriekje (indien geopend) en geniet van cocktails in
het oude Palacio de Valle. Fijne Cubaanse lunch in het paladar
Villa Lagarto, direct aan het verfrissende water.

Prijs :
Inclusief zes overnachtingen en maaltijden volgens
Prijs : XXX pp
programma
(6 ontbijten en 3 lunches) op basis van
twee personen; 2 reservaties in privé-restaurants
inclusief
zes(maaltijden
overnachtingen
en maaltijden
volgens
voor
diners
en drank
niet inbegrepen);
programma
(6
ontbijten
en
3
lunches)
op
basis
van
vervoer per airco auto met chauffeur (één stuk
twee
personen;
2
reservaties
in
privé-restaurants
bagage tijdens het circuit); lokale Engels- of Fransvoor dinersgids;
(maaltijden
drank niet inbegrepen);
sprekende
excursies,en vervoermiddelen
en en-

vervoer per
airco
auto met chauffeur (één stuk
treegelden
zoals
aangegeven.
bagage tijdens het circuit); lokale Engels- of Franssprekende gids; excursies, vervoermiddelen en
01/11/19 - 22/12/19 : vanaf € 2.950 p.p.
entreegelden zoals aangegeven.
23/12/19 - 05/01/20 : vanaf € 3.229 p.p.

06/01/20
- 12/04/20
€ 2.950
p.p.p.p.
06/01 - 22/04
| 24/10: vanaf
- 31 / 10
: € 3.163
23/04
17/06
|
01/10
23/10
:
€
2.815
13/04/20 - 31/05/20 : vanaf € 2.712 p.p.p.p.
18/06 - 30/09
: € 2.647
p.p. € 2.498 p.p.
01/06/20
- 30/09/20
: vanaf
01/10/20 - 28/10/20 : vanaf € 2.712 p.p.

EXPERIENCES
EXPERIENCES
▶▶ Per e-bike door
de oude stad
▶◆ ▶PerCult-restaurant
La Guarida!
e-bike door de oude
stad
▶◆ ▶Cult-restaurant
Toeren met oude
La vintage
Guaridacabrio
oude revolución
vintage cabrio
▶◆ ▶Toeren
Che met
Guevara’s
Guevara’s revolución
▶◆ ▶CheStrandvakantie
in Cuba of Cancun
◆

Dag 5: Trinidad en Valle los Ingenios
Wandeling
door deze
stad
het nostalgische
Terry perfect
Theatrebewaarde
waar ooitkoloniale
Caruso zong.
(1514).
bezoek aan het(indien
mooiegeopend)
museum en
Historico
BezoekGeleid
een sigarenfabriekje
geniet
Municipal
en in
lunch
in het
lokaledepaladar
van cocktails
het oude
Palacio
Valle. ’Museo 1514’.
Uitstapje
naar lunch
de Valle
los Ingenios
met direct
haar
Fijne Cubaanse
in hetdepaladar
Villa Lagarto,
suikerrietvelden
en slaventoren
(B, panoramische
L).
aan het verfrissende
water. De
kustroute

brengt u naar Trinidad. Bezoek het Casa de la Música en
Dag
6: Trinidad
- Santa Clara
(395dekm)
geniet
van een cocktail
en live- Havana
muziek op
beroemde
Van
Trinidad
SantaOvernachting
Clara voor een
aan
het
trappen
van naar
Trinidad.
in bezoek
het Gran
Hotel
indrukwekkende
monument
Guevara,hotelletje
een der
Trinidad (minimum
leeftijd 16van
j), Che
een boetiek
beroemdste
guerrillero’s.
Pascentrale
in 1997plein,
werd het
zijnbeste
stoffelijk
met koloniale
touch bij het
van
overschot
overgebracht
van Bolivia naar Cuba. U kan het
de omgeving
(B, L).
hoofdmonument met het standbeeld van Che bezoeken,
het
en Valle
een klein
museum (dat op maandag
Dagmausoleum
5: Trinidad en
los Ingenios
en
soms onverwacht
is). Loop ook
langs stad
het
Wandeling
door dezegesloten
perfect bewaarde
koloniale
museum
Tren bezoek
Blindado
met
beroemde
treinHistorico
die door
(1514). Geleid
aan
hetdemooie
museum
Che
ontspoord
werd,inhet
van de’Museo
overwinning
Municipal
en lunch
hetsymbool
lokale paladar
1514’ .
van
de rebellen
op Valle
het regime
Batista.
Uitstapje
naar de
de losvan
Ingenios
met haar suikerrietvelden en slaventoren (B, L).

Havana

Varadero
Cayo Santa Maria
Santa Clara
Cienfuegos
Trinidad

Santiago de Cuba

Strandvakantie in Cuba of Cancun

Overnachting in uw Gran Hotel Manzana in Havana
(B).(Nota.
Bij strandverlenging
kan u rechtstreeks
Dag 6: Trinidad
- Santa Clara - Havana
(395 km) naar
Varadero
of Cayo
Maria.
Deeen
laatste
nacht
in
Van Trinidad
naar Santa Clara
voor
bezoek
aan het
Havana
wordt dan monument
in minderingvan
gebracht).
indrukwekkende
Che Guevara, een der

beroemdste guerrillero’s. Pas in 1997 werd zijn stoffelijk
Dag
7: Havana
- Luchthaven
(of verlenging).
overschot
overgebracht
van Bolivia
naar Cuba. U kan het
Vrije
dag en transfer
Voor onzevansuggesties
qua
hoofdmonument
met (B).
het standbeeld
Che bezoeken,
verlengingshotels,
de volgende
het mausoleum raadpleeg
en een klein
museumpagina’s.
(dat op maandag
en soms onverwacht gesloten is). Loop ook langs het
museum Tren Blindado met de beroemde trein die door
Che ontspoord werd, het symbool van de overwinning
van de rebellen op het regime van Batista.
Overnachting in uw Gran Hotel Manzana in Havana (B).
(Nota. Bij strandverlenging kan u rechtstreeks naar Varadero of Cayo Santa Maria. De laatste nacht in Havana
wordt dan in mindering gebracht).
Dag 7: Havana - Luchthaven (of verlenging).
Vrije dag en transfer (B).
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STRANDVERLANGING IN

STR ANDVERLENGING
IN
CUBA OF CANCU
N CUBA
OF CANCUN
Bij strandverlenging in Cuba kan u op dag 6
Bij strandverlenging
in Cubaofkan
u opSanta
dag 6Maria.
rechtrechtstreeks
naar Varadero
Cayo
streeks
naar
Varadero
of
Cayo
Santa
Maria.
De
De laatste nacht in Havana wordt dan in mindering
laatste
nacht
in
Havana
wordt
dan
in
mindering
gebracht. Bij strandverlenging in Cancun blijft het

gebracht. Bij
strandverlenging in Cancun blijft het
programma
ongewijzigd
programma ongewijzigd.

CAYO ST MARIA

CUBA

MELIA BUENAVISTA
AAAAA
ROMANTIEK | RUST | ALL INCLUSIVE

1

1. Junior Suite The Level
SITUATIE
Unieke locatie in een biologisch reservaat. Omgeven door pittoreske baaien en idyllische
stranden biedt dit intieme, adults-only eco-resort complete privacy en exclusiviteit. De
mooie bungalows liggen verspreid over drie baaien en bieden u alle comfort. Op 330
km van de luchthaven van Varadero, 5 uur per auto van Havana en 10 km van de regionale
luchthaven.
ACCOMMODATIE
Junior Suite The Level (62m²) : groot kingsize of twin bedden, badkamer met
hydromassage-bad en buitendouche, whirlpool, airco, ventilator, minibar, thee/
koffie, LCD TV, safe, haardroger, butler-service, dressing, balkon of terras met
meubelen, tuinzicht.
Romance Junior Suite (62m²) : op de eerste verdieping, terras met zeezicht.
Andere kamertypes op aanvraag

Melia Buenavista*****
Inbegrepen
7 overnachtingen All Inclusive, verwelkoming, privétransfer en Diamond lounge in Brussels Airport

FACILITEITEN
Twee zwembaden met zonneterras en Balinese bedden. Kajak, zeilen, snorkelen,
scuba diving en vissen. Tennisbaan, beachvolley. Spa met sauna, massages,
yoga, fitness. Hoofdrestaurant met internationale keuken, gourmetrestaurant en
strandrestaurant. Pianobar, poolbar, strandbar.

Prijs per persoon
Junior Suite The
Level
Romance Junior
Suite - The Level
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01/11/19 - 21/12/19
01/05/20 - 31/10/20
€1.174

22/12/19 - 02/01/20
01/02/20 - 31/03/20
€1.685

03/01/20 - 31/03/20

01/04/20 - 30/04/20

€1.520

€1.307

€1.433

€1.945

€1.772

€1.559

VARADERO

CUBA

ROYALTON HICACOS
AAAAA
A L L I N C L U S I V E | G O L F | A D U LT S O N L Y

1

1. Royal Suite
LIGGING
Dit hoogstaand adults-only hotel combineert de charmante Cubaanse cultuur met een
uitzonderlijke service en oog voor detail. De tropisch aangelegde tuinen met grote
waterpartijen en overhangende bruggen creëren een romantische sfeer. De relaxte
uitstraling en een excellente keuken zorgen voor een onvergetelijk all inclusive luxueus
verblijf. Op 10 minuten van het centrum van Varadero met zijn restaurantjes, gezellige
bars en winkeltjes. Luchthaven van Varadero op 40 km.
ACCOMMODATIE
Junior Suite (52m²) : afgescheiden woon- en slaapkamergedeelte, tuinzicht, airco,
satelliet-televisie, safe, radio, minibar, thee- en koffiefaciliteiten
Royal Suite (52m²) : ruimere suite, aparte slaapkamer met kingsize bed, whirlpool,
walk-in dressing.

Royalton Hicacos*****
Inbegrepen
7 overnachtingen All Inclusive, verwelkoming, privétransfer en Diamond lounge in Brussels Airport

FACILITEITEN
Drie mooie zwembaden met zonneterrassen en Balinese ligbedden. Snorkelen,
catamaran, windsurfen, zeilen, kajak. Drie tennisbanen, beachvolley, ruime fitness,
snooker. Spa met massages en yoga. Buffetrestaurant, drie à-la-carte restaurants
met Caraïbische, Italiaanse, internationale keuken. Zeevruchtenrestaurant. Vier
gezellige bars w.o. pianobar, dansvloer en lounges.

Prijs per persoon
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Junior Suite
Royal Suite

01/11/19 - 21/12/19
01/05/20 - 31/10/20
€1.131
€1.643

Junior Suite
Royal Suite

01/04/20 - 30/04/20
€1.194
€1.706

22/12/19 - 02/01/20

03/01/20 - 31/01/20

01/02/20 - 31/03/20

€1.619
€2.131

€1.359
€1.871

€1.446
€1.958

ST BARTHÉLEMEY

ST BARTH

CHRISTOPHER
AAAAA
C H A R M E | H I D E A WA Y | L U X E

1

1. Ocean Classic
LIGGING
In het noorden van Saint-Barthélemy ligt dit charmante hotelletje, opgetrokken met
zuivere, tijdloze lijnen. Een heerlijk toevluchtsoord, stijlvol en toch casual. In de
unieke omgeving van Pointe Milou en beschermd voor de passaatwinden biedt dit
hotel een adembenemend zeezicht gepaard gaande met een ontzettend vriendelijk
onthaal en warme service.
ACCOMMODATIE
Ocean Classic (26m²) : Kamer met kingsize of twin bed, airco, wifi, flatscreen-tv, minibar
en safe. Badkamer met bad en zeezicht. Gelegen op de 1e verdieping, met terras en
zeezicht.
Ocean Terrace (31m²) : Op de benedenverdieping, met ruim terras.
Andere kamertypes op aavraag.

Christopher*****/*
Inbegrepen
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond lounge in Brussels Airport
Prijs per persoon

01/11/19 - 20/12/19
14/04/20 - 24/08/20
€1.715

21/12/19 - 05/01/20

06/01/20 - 13/04/20

Ocean Classic
€4.235
€2.310
Room
Ocean Terrace
€2.135
€5.985
€2.765
Room
Minimum verblijf
Verblijf min. 5 nachten van 27/11-1/12, 15/2-17/2/20 en 19/3-22/3/20. Verblijf min. 7 nachten van 21/12-5/1
Extra
Gratis nachten: 7=6 voor verblijven van 19/10-20/12 en 14/4-24/8/20

FACILITEITEN
Infinity-zwembad met zonneterras, conciërge service met wagenverhuur, boetiekje.
Uitgebreide spa met vijf behandelingskamers, allen met zeezicht. Fitness.
Twee prima restaurants met mediterrane en organische specialiteiten.
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ST MARTIN

ST MARTIN

BELMOND LA SAMANNA
AAAAA
CHARME | E XCLUSIEF | WELLNESS

1

1. Deluxe Oceanview
LIGGING
Een spectaculair privéstrand, kristalhelder water en comfortabele luxe. Dit hotel
werd recent volledig opgefrist en behoort nu tot het beste van de Caraïben. Niet
enkel de setting is idyllisch; met het gezellige Marigot en Grand Case vlakbij leent
het hotelletje zich uitstekend tot het ontdekken van het eiland. Op ca. 15 minuten
van de luchthaven.

Belmond La Samanna*****/*
Inbegrepen
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond lounge in Brussels Airport

ACCOMMODATIE
Deluxe Oceanview (28-39m²) : Kamer met kingsize of twin bed, airco, wifi, satelliet-tv, cdspeler en iHome player. Minibar en safe. Badkamer met bad. Privébalkon of terras met zeezicht.
One Bedroom Suite + Plunge Pool (77m²) : Ruimere unit met afgescheiden
slaapgedeelte en plonszwembadje.
Andere kamertypes op aanvraag.

Prijs per persoon

Deluxe Ocean
View
One Bedroom
Suite + Plunge
Pool

FACILITEITEN
Twee zwembaden, zonneterrassen, panoramisch zicht op het mooie zandstrand,
watersportcentrum met zeilen, windsurfen, snorkelen, tennis, waterski, duiken,
vissen en jetski; wakeboarden in de omgeving. 18-holes golf op 5 minuten. Spa met
verschillende beautybehandelingen en massages, fitness, bibliotheek.
Twee restaurants met Franse keuken en visspecialiteiten. Indrukwekkende wijnkelder.

11/11/19 - 24/11/19
25/11/19 - 28/11/19
29/11/19 - 21/12/19 08/04/20 - 18/04/20
01/04/20 - 07/04/20
19/04/20 - 31/05/20
€2.179
€2.904
€4.384

01/06/20 - 23/07/20
Deluxe Ocean
View
One Bedroom
Suite + Plunge
Pool
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€1.707
€3.282

€4.794

22/12/19 - 04/01/19

05/01/20 - 31/03/20

€4.857

€3.282

€12.732

€5.172

WEST-COAST

BARBADOS

SANDPIPER INN
AAAAA
BOUTIQUE | INTIEM | CULINAIR

1

1. Garden View Room
LIGGING
Kleinschalig, intiem luxehotel, uitstekend gelegen aan een prachtig wit zandstrand
aan de mooie westkust van Barbados. De weelderige tuinen vol tropische bloemen
zorgen voor een rustgevende sfeer. Bijzonder behulpzaam en vriendelijk personeel.
Het fijne restaurant, waar elegante kledij op prijs wordt gesteld, is één der beste van
het eiland. Op 29 km van de luchthaven.

Sandpiper Inn*****
Inbegrepen
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond lounge in Brussels Airport
Prijs per persoon
Garden View
Room
One Bedroom
Suite

ACCOMMODATIE
Lichte, kleurrijke kamers, mooi gedecoreerd met een eigentijds design en rotan meubilair.
Garden View Room (32m²) : kingsize bed of twin beds, heldere badkamer bad en
douche, airco, minibar, safe, thee/koffie, haardroger. Balkon of terras met tuinzicht.
One Bedroom Suite (51m²) : ruimere suite met aparte woonkamer.

01/11/19 - 14/12/19
€1.859

15/12/19 - 31/12/19
€3.493

01/01/20 - 05/01/20
€3.576

06/01/20 - 14/04/20
€3.192

€2.513

€4.898

€5.016

€4.514

15/04/20 - 25/09/20 26/09/20 - 31/10/20
Garden View
€1.817
€1.899
Room
One Bedroom
€2.388
€2.572
Suite
Minimum verblijf
Minimum verblijf 7 nachten van 24/11-1/12, 10 nachten van 20/12-6/1/20 en 7 nachten van 1/2-29/2/20
Honeymoon
Boeket bloemen en fruitmand bij afreis bij verblijf van min. 7 nachten
Extra
7=6 voor verblijven van 10/12-18/12 en 6/5-31/10/20, niet combineerbaar
Family plan

FACILITEITEN
Twee mooie zwembaden met zonneterrassen en ligbedden. Zeilen, kajak, paddleboard,
snorkelen, scuba diving. Golf, tennisbaan. Spa met massages, fitness. Kinderanimatie (212 jaar), babysitservice.
Elegant restaurant met zeer gewaardeerde fusion-keuken van Europese, Aziatische en
Caraïbische specialiteiten. Beach bar voor lichte lunches en cocktails. Wekelijks cocktailparty.

Kinderen verblijven gratis op kamer van de ouders van 6/5-31/10
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WEST-COAST

BARBADOS

COBBLERS COVE
AAAAA/A
B O U T IQ U E | R U S T | S PA

1

1. Garden Suite
LIGGING
Intiem, ‘Old School British’ luxe resort van 40 suites in zachtroze tinten, mooi gelegen
aan een klein, fijn zandstrand niet ver van het lieflijke Speightstown aan de mooie
westkust. Dit elegante hotel met de charme van een Engels landhuis biedt gasten
een warm Caraïbisch welkom. Het oude ‘Great House’ met bijhorende bar biedt een
adembenemend uitzicht over de Caraïbische zee. Op 33km van de luchthaven.

Gratis vluchtjes Barbados - Grenada - Barbados!
WINTER (05/01/20 – 10/04/20): verblijf 7 nachten in
Cobblers Cove + 7 in Calabash Grenada en de vluchtjes
tussen de twee eilanden zijn gratis.
ZOMER (11/04/20 – 31/10/20): verblijf 5 nachten in elk
hotel en u krijgt gratis retourvluchtjes + 2 diners + een spa
treatment. Telkens voor twee.

ACCOMMODATIE
Garden Suite (52m²) : aparte woonkamer, kingsize bed of twin beds, badkamer met
walk-in douche, airco, minibar, safe, wifi, thee/koffie . Balkon of terras met ligstoelen,
tuinzicht.
Ocean View Suite (52m²) : dichter bij de zee, gedeeltelijk zeezicht.
Andere kamertypes op aanvraag

Cobblers Cove*****/*
Inbegrepen
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond lounge in Brussels Airport

FACILITEITEN
Zwembad met zonneterras. Gratis waterski, zeilen, kajak, windsurfen. Tennisbaan,
giftshop, golf.
Spa met massages, yoga, gym. Uitstekend restaurant met Bajan-keuken, cocktailbar.
Dagelijks traditioneel afternoon-tea ritueel.

Prijs per persoon

01/12/19 - 15/12/19
01/04/20 - 31/08/20
12/10/20 - 31/10/20
€2.474
€2.616

Garden Suite
Ocean View Suite
Minimum verblijf
Minimum verblijf 7 nachten van 23/12-1/1
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16/12/19 - 22/12/19

23/12/19 - 01/01/20

02/01/20 - 31/03/20

€2.978
€3.372

€4.591
€5.363

€3.498
€4.112

ST. LUCIA

ST LUCIA

CALABASH COVE RESORT & SPA
AAAAA
BOUTIQUE | ALL INCLUSIVE | HONE YMOON

LIGGING
Dit heerlijke, kleinschalige resort met slechts 26 kamers op een lage heuvel in
een romantische setting biedt één van de betere All Inclusive ervaringen van de
Caraïben. Een klein pad leidt naar een beschermd zandstrandje met houten pier. De
gepersonaliseerde service en de dagverse gastronomie zijn extra pluspunten. Op ca.
15 autominuten van de markt, de Mall, de restaurantjes en de luchthaven.
ACCOMMODATIE
Sunset Ocean View Jr. Suite (62m²) : Kamer met kingsize of queen bed, flatscreentv, airco, gratis wifi, minibar, oversized jacuzzi. Badkamer met bad en regendouche.
Ruim bemeubeld terras met zeezicht.
Deluxe Veranda Suite (51m²) : directe toegang tot het zwembad.
Andere kamertypes op aanvraag.

Calabash Cove*****
Inbegrepen
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond lounge in Brussels Airport
Prijs per persoon

01/11/19 - 20/12/19
07/04/20 - 31/12/20
€3.034

21/12/19 - 04/01/20
05/01/20 - 06/04/20
€3.546

Sunset Ocean
View Junior Suite
Swim Up Junior
€3.589
€4.613
Suite
Minimum verblijf
Verblijf min. 2 nachten gedurende het volledige jaar. Verblijf min. 6 nachten van 21/12-3/1
Extra
Bij verblijf van min. 10 nachten: gratis transfers

FACILITEITEN
Zwembad met ruim zonneterras. Watersporten waaronder snorkelen en kajakken.
Ruime spa met sauna, verschillende massages en beautybehandelingen. Conciërge
service. Restaurant met verzorgd à-la-carte ontbijt, zeevruchten met lobster en verse
tonijn, internationale en lokale specialiteiten. Twee bars.
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ST. LUCIA

ST. LUCIA

CAP MAISON
AAAAA
GA STR ONOMIE | BOUTIQUE | CULINAIR

LIGGING
Dit bekroonde 5-sterren boetiekhotel in haciënda-stijl, mooi gelegen op een rots met
prachtig uitzicht over de Caribische Zee, wordt erg gewaardeerd om haar ligging en
de uitzonderlijke gastronomische gerechten. Aan de voet van een lange trap ligt een
idyllisch strandje van 75 m. De stijl evoceert een elegante Spaanse villa met patio’s,
fonteinen, terracotta urnen en weelderige vegetatie. Op ca. 70km van de luchthaven.
ACCOMMODATIE
Het hotel omvat 49 elegante kamers, suites en villa’s met kleurrijke Mexicaanse
accenten, verspreid over 10 witte gebouwen van 2 verdiepen.
Garden View Room (39m²) : Kamer met kingsize of queen bed, flatscreen-tv, airco, gratis
wifi, minibar. Badkamer met inloopdouche. Terras of balkon met zicht op de tropische tuin.
Junior Suite (60m²) : Ruimere units met aparte zithoek en gedeeltelijk zeezicht.

Cap Maison*****
Inbegrepen
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond lounge in Brussels Airport

FACILITEITEN
Twee zwembaden, één in de courtyard en één met prachtige vergezichten. Aan het
gezellige strandje biedt het hotel een restaurantje/bar, ligstoelen, en watersporten
zoals kajak, hobiecat, paddle board, windsurfen en snorkelen. Verschillende wandel& fietsroutes. 18-hole St. Lucia golf court op ca. 10 minuten. Spa met massages en
beautybehandelingen, yoga en pilates.

Prijs per persoon
01/11/19 - 19/12/19
20/12/19 - 02/01/20 03/01/20 - 14/04/20 15/04/20 - 31/10/20
Garden View
€1.981
€2.296
€2.257
€2.060
Room
Junior Suite
€2.493
€3.359
€2.769
€2.611
Honeymoon
30% voor verblijven van 1/11-19/12 bij boeking van min. 3 nachten. Sunset Boat Cruise, fles champage voor
verblijven van 3/1-31/10/20
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SOUTH COAST

GRENADA

CALABASH LUXURY BOUTIQUE HOTEL & SPA
AAAAA
BOUTIQUE | CULINAIR | E XCLUSIEF

LIGGING
Dit stijlvol, door een innemende familie gerund boetiekhotelletje is uitstekend
gelegen aan het mooie zandstrand van L’Anse aux Epines, omringd door een tropische
tuin van 4 ha. Hier geniet u in alle rust van een persoonlijke service, verfijnd comfort
en een ‘homemade breakfast’ op uw balkon, uw terras of het strand. Slechts 30 ruime
suites, dicht bij het strand. Luchthaven op 7 autominuten.

Gratis vluchtjes tussen Grenada en Barbados !
WINTER (05/01/20 – 10/04/20): verblijf 7 nachten in
Cobblers Cove + 7 in Calabash Grenada en de vluchtjes
tussen de twee eilanden zijn gratis.
ZOMER (11/04/20 – 31/10/20): verblijf 5 nachten in elk
hotel en u krijgt gratis retourvluchtjes + 2 diners + een spa
treatment. Telkens voor twee.
Promoties
Gratis half pension, upgrades, massages, diners en
geschenkjes. Voorwaarden zie roze pagina’s achteraan.

ACCOMMODATIE
Junior Suite (50m²) : in zachte aquamarijn tinten met kingsize bed, ruime badkamer met
inloopdouche en vrijstaande badkuip. Tv, wifi, airco, minibar, safe. Op de bovenverdieping,
met balkon en mooi tuinzicht
Superior Suite (43m²) : aparte woonkamer, walk-in dressing, nabij het strand.
Andere kamertypes op aanvraag.

Calabash Hotel & Spa*****/*

FACILITEITEN
Infinity zwembad met zonneterras en ligstoelen. Snorkelen, zeilen, PADI-duikcentrum,
kajak, paddleboard, hobiecat. Twee tennisbanen en fitness. Spa met holistische
behandelingen, massages, yoga. Kinderanimatie, babysit. Uitstekende restaurants
die tot de beste van Grenada behoren waaronder de Beach Club met vermaarde tapas.
Wijnkelder, pianobar, poolbar.

Inbegrepen
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond lounge in Brussels Airport
Prijs per persoon
01/11/19 - 21/12/19
22/12/19 - 04/01/20 05/01/20 - 06/04/20
Junior Suite
€1.905
€3.559
€3.244
Superior Suite
€2.220
€3.874
€3.559
Minimum verblijf
Minimum verblijf van 7 nachten van 22/12-4/1 en van 1/2-29/2/20
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07/04/20 - 31/10/20
€1.858
€2.173

SOUTHWEST COAST

GRENADA

SILVERSANDS
A A A A A /A
NIEUW | DESIGN | BOUTIQUE

1

1. One Bedroom Suite
LIGGING
Gloednieuw (november 2018) design luxehotel, prachtig gelegen op het 3km lange
hagelwitte zandstrand van het vermaarde Grand Anse. De slechts 44 designersuites en 9
villa’s ademen rust en evenwicht door hun lichte kleuren en strakke eigentijdse ontwerp.
Laat u verbazen door het trendy design, de hangende tuinen en het iconische 100m
zwembad, het langste van de Caraïben. Op 10’ van de luchthaven.

Silversands*****/*

ACCOMMODATIE
Silversands Garden Suite (67m²) : kingsize bed, badkamer met regendouche en bad.
Airco, tv, koffie/theefaciliteiten. Op het gelijkvloers, terras met tuinzicht en chaise longue.
Silversands Ocean View Suite (67m²) : op de 1ste verdieping, met oceaanzicht.
Andere kamertypes op aanvraag.

Inbegrepen
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond lounge in Brussels Airport
Prijs per persoon
Silversands
Garden Suite
Silversands Ocean
View

FACILITEITEN
Uniek 100 m lang zwembad met zonneterras en parasols. Enkel niet-gemotoriseerde
watersporten toegelaten. Fitness, spa met sauna, hammam en massages. Twee fijne
restaurants, ‘Asiatique’ met Thaise specialiteiten en de ‘Grenadian Grill’ met veel vis
en lokale ingredienten. Trendy sigaren- en rumlounge.

01/11/19 - 19/12/19
01/09/20 - 17/12/20
€2.614

20/12/19 - 05/01/20

06/01/20 - 18/04/20

€4.818

€3.244

€2.929

€5.764

€3.559

19/04/20 - 31/08/20
Silversands
€ 2.929
Garden Suite
Silversands Ocean
€ 3.244
View
Minimum verblijf
Minimum verblijf 3 nachten van 20/12-5/1
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MUSTIQUE

GRENADINES

COTTON HOUSE
AAAAA
BOUTIQUE | HONE YMOON | CHARME

1

1

1. Cottage
LIGGING
Dit historische hotel – waar ooit een oude suikerrietmolen stond - bevindt zich in dertien
hectare tropische tuinen. De ‘catch of the day’ wordt hier ’s avonds geserveerd, wanneer
het hotel wordt omgetoverd tot het kloppend hart van Mustique. De ontspannen
ambiance en de huiselijke sfeer voelen meteen als een warm welkom! Privé-vluchtjes
vanuit Barbados direct naar het eiland.
ACCOMMODATIE
De 17 kamers liggen verspreid over zes aparte gebouwen en bestaan uit cottages, kamers
en suites, allen verschillend maar telkens met heldere kleuren en lichte pasteltinten.
Cottage : Kamer met kingsize of queen bed, airco, televisie, dvd-speler, iPod dock, wifi,
minibar, safe, Nespresso- en theefaciliteiten. Badkamer met douche. Privéterras of
balkon, tuinzicht.
Seaview Room : met privé plonszwembad en zeezicht.

The Cotton House*****
Inbegrepen
7 overnachtingen in Half Pension, verwelkoming, privétransfer en Diamond lounge in Brussels Airport
Prijs per persoon

FACILITEITEN
Mooi zwembad, privéstrand. Watersportcentrum met onder andere snorkelen,
windsurfen, paddle boards, kayakken, duiken, zeilen, vissen. Tennis, paardrijden. 18Hole golfcourt op Canouan. Spa met verschillende beautybehandelingen en massages.
Conciërge service. Restaurants met dagelijks wisselende kaart. Beach café.

01/11/19 - 20/12/19
01/05/20 - 14/07/20
22/08/20 - 31/10/20
€3.642
€4.792

Cottage Room
Seaview Room
Minimum verblijf
Verblijf 7 nachten van 21/12-3/1
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21/12/19 - 03/01/20

04/01/20 - 30/04/20

15/07/20 - 21/08/20

€9.541
€10.179

€4.489
€5.572

€3.237
€4.406

CANOUAN

GRENADINES

MANDARIN ORIENTAL CANOUAN
AAAAA/A
E XCLUSIEF | HONE YMOON | RUST

1

1. One Bedroom Ocean View Suite
LIGGING
Dit indrukwekkende resort met slechts 26 suites en 7 losstaande villa’s biedt een
exclusieve ervaring met het beste wat de Caraïben te bieden hebben. Ongerepte
witte zandstranden, azuurblauw water en ingetogen luxe. Dit uiterst serene hotel en
de exclusieve boetieksfeer maken het tot één van de meest romantische hotelletjes.
Vluchtje van 30 minuten vanuit Barbados plus 15 minuten autotransfer.
ACCOMMODATIE
One Bedroom Ocean View Suite (120m²) : Kamer met kingsize of queen bed,
airco, televisie, dvd-speler, iPod dock, wifi, minibar, safe, koffie- en theefaciliteiten.
Badkamer met bad en aparte douche. Ruim privébalkon met zeezicht
One bedroom Beachfront Suite (120m²) : direct aan het strand

Mandarin Oriental*****
Inbegrepen
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond lounge in Brussels Airport

FACILITEITEN
Mooi infinity zwembad, privéstrand. Watersportcentrum met onder andere hobie cat,
windsurfen, kayaken en snorkelen. Drie verlichte tennisbanen. 18-Hole Jim Fazio golf
court op 10 minuten. Spa met sauna, fitness, verschillende beautybehandelingen en
massages. Conciërge service.
Vijf restaurants met lokale en internationale gerechten, visspecialiteiten met
bouillabaisse en ceviche. Vier externe restaurants delen een programma met het hotel.

Prijs per persoon

01/11/19 - 18/12/19
20/04/20 - 31/10/20
€4.288

19/12/19 - 25/12/19

26/12/19 - 05/01/20

One Bedroom
€10.903
€14.368
Ocean View Suite
One Bedroom
€4.918
€11.533
€15.313
Beachfront Suite
Minimum verblijf
Verblijf van min. 7 nachten van 19/12-25/12 en min. 10 nachten van 26/12-5/01
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06/01/20 - 19/04/20
€5.233
€5.863

DOMINICA

1

“The natural Island”

Portsmouth

Marigot

Dit verborgen natuureiland bestaat overwegend uit tropisch regenwoud en beboste heuvelflanken. Dominica
is dat kleine stukje paradijselijke Caraïben dat goed verborgen bleef en nu een unieke flora en fauna bezit. Het
is beschermd door drie ‘National Parks’, twee Bosreservaten en een ‘Parrot Reserve’. Het is een waar exploratieeiland met ’s werelds tweede grootste warmwaterbronnen met een ‘kokend meer’ van 60 meter in de ‘Valley
of Desolation’, meer dan 350 watervallen, een mooie kustlijn en koraalriffen, een paradijs voor snorkelaars.
Saint Joseph

La Plaine

Slenter door vergeten vissersdorpjes als Calabishie in het noorden en Scott’s Head in het zuidwesten, struin
door de slaperige straten van Portsmouth. Bezoek de oude vismarkt, het museum en de kathedraal in de kleine
hoofdstad Roseau en proef meteen de lokale keuken en het frisse Dominica-bier. Bezoek het Kalinago gebied waar
naar verluidt de laatste oorspronkelijk Carib-indianen wonen.
Dominica is een uniek eiland, aanbevolen voor wie naast het comfort van het gloednieuwe Kempinski hotel ook
mooie wandelingen in de overweldigende natuur wil maken en de sfeer van de oorspronkelijke Caraïben wil

Berekua

herbeleven. De warme gastvrijheid van de Dominicanen, het heldere zeewater, de gevarieerde stranden en een
gloednieuw luxehotel staan garant voor een originele, unieke Caraïben-vakantie.
1. CABRITS RESORT & SPA KEMPINSKI		
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TROPISCH KLIMAAT
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22
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Gemiddeld aantal zonne-uren/dag

7

7

8

8

8

8

8

8

7

7

7

7

Gemiddeld aantal dagen met neerslag

18

14

14

14

17

19

21

21

20

19

19

19
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DOMINICA

DOMINICA

CABRITS RESORT & SPA KEMPINSKI
AAAAA
G L O E D N I E U W | H I D E A WA Y | N AT U U R

LIGGING
Het van oorsprong vulkanische Dominica is veruit het minst geëxploreerde eiland
van de Caraïben en biedt nog zuivere natuur, watervallen en talloze wandelpaden
ter exploratie. Geopend in oktober 2019 is dit vredige en verborgen Kempinski resort
een nieuwe referentie in de Caraïben. Midden het nationale park Dominicas Cabrits
is dit het enige luxehotel genesteld in de natuurlijke schoonheid van het lokale
ecosysteem. Op ca. 50 autominuten van de luchthaven.

Kempinski Cabrits Resort & Spa*****
Inbegrepen
7 overnachtingen, verwelkoming, privétransfer en Diamond lounge in Brussels Airport

ACCOMMODATIE
Superior Mountain View (56m²) : Kamer met kingsize of queen bed, airco, televisie,
wifi, minibar, safe, koffie- en theefaciliteiten. Badkamer met bad en aparte douche.
Ruim balkon met zicht op de omliggende bergen.
Deluxe Mountain View + Pool (56m²) : Gelijke indeling en faciliteiten, afgewerkt met
plonszwembad.

Prijs per persoon

01/11/19 - 20/12/19
01/04/20 - 30/04/20
01/10/20 - 31/10/20
€2.774

Superior
Mountain View
Deluxe Mountain
€3.266
View + Pool
Minimum verblijf
Min. verblijf van 7 nachten van 24/12-31/12
Honeymoon
Gratis fles champagne op de kamer
Extra
4=3, 5=4, niet geldig van 21/12-04/1/20

FACILITEITEN
Drie zwembaden, prachtig privéstrand. Watersportcentrum met onder andere
snorkelen en kajakken. Verschillende duiksites in de omgeving. Spa met sauna,
stoombad, fitness, verschillende beautybehandelingen en massages. Conciërge
service. Restaurants met lokale en internationale specialiteiten, twee bars.
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21/12/19 - 04/01/20

05/01/20 - 31/03/20

01/05/20 - 30/09/20

€3.908

€3.341

€2.207

€4.664

€3.908

€2.608

INDISCHE OCEAAN

ODYSSEUS

odysseus

indische oce a a n

SEYCHELLEN

seychellen

“Adembenemende stranden, ver van de bewoonde wereld”
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1.

CONSTANCE EPHELIA			
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2.

MAIA LUXURY RESORT & SPA 		
1. constance ephelia
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3.

FOUR SEASONS RESORT SEYCHELLES
2. maia luxury resort & spa
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4.

BANYAN TREE SEYCHELLES 		
3. four seasons resort seychelles
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5.

FREGATE ISLAND PRIVATE		
4. banyan tree seychelles

67

6.

SIX SENSES ZIL PASYON 		
5. fregate island private
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7.

LE DOMAINE DE L’ORANGERAIE		
6. six senses zil pasyon
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8.

LE DOMAINE DE LA RESERVE 		
7. le domaine de l’or anger aie
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9.

RAFFLES SEYCHELLES			
8. le domaine de la reserve
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10.

CONSTANCE LEMURIA			
9. r affles
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11.

DENIS PRIVATE ISLAND 		
10. constance lemuria
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12.

NORTH ISLAND			
11. denis private island
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13.

HILTON SEYCHELLES LABRIZ RESORT & SPA 70
12. north island
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14.

FOUR SEASONS RESORT SEYCHELLES
13. hilton labriz
AT DEROCHES ISLAND
14. four seasons resort seychelles
15. ALPHONSE
ISLAND			
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15. alphonse island

Alphonse
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TROPISCH REGENWOUDKLIMAAT
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CIRCUIT

SEYCHELLEN

'BETOVERING VAN DE SEYCHELLEN'
DE MOOISTE EIL ANDJES IN ÉÉN BOEKET

Prijs Boutique versie vanaf :
€ 2.648 p.p. inclusief verwelkoming en privétransfers,
maaltijden, transfers en excursies zoals omschreven,
met overnachtingen in het Maia resort, het Raffles en het
Domaine de l’Orangeraie.
Priis Deluxe versie vanaf :
€ 4.227 p.p. inclusief verwelkoming en privétransfers,
maaltijden, transfers en excursies zoals omschreven,
met overnachtingen in het Four Seasons, het Lemuria en
het Domaine de l’Orangeraie.

Wil u voor of na uw strandvakantie toch voeling krijgen
met dit verre paradijs dan is dit uw kans. Deze prachtige
combinatie van de drie mooiste eilanden tonen u het kleine
Victoria-stadje, de Cocos-de-Mer, de groene valleien
en hagelwitte stranden. U kiest voor de charmante
boetiekhotelletjes of voor een echte Deluxe versie.
Dag 1: Mahé
Verwelkoming en transfer naar het mooie Maia Resort
midden een tropische tuin vol bomen en bloemen aan de
rand van de oceaan waar we een privé-villa gereserveerd
hebben. Of naar het luxueuze Four Seasons Resort.
Dag 2: Mahe. Victoria en de markt
Rustige wandeling door de kleinste hoofdstad ter wereld
met haar Victoriaanse clocktower, hindoetempel en de
kathedraal. Ook de lokale overdekte markt met haar stapels
fruit, kruiden en verse vis is een erg kleurrijke ervaring.
Geniet na de middag van uw mooie hotel en de zee (B).

Dag 3: Mahe. Cultuur en natuur
Optie 1: brengt u naar de koloniale plantagehuizen van het
Domaine de Val de Près en de Takamaka Bay rum distillerie.
Hierna naar Jardin du Roi, een spice garden in Anse Royal.
Optie 2: brengt u naar de markt om met de chef kruiden
en ingrediënten uit te zoeken. Geniet van de rit naar het
mooie Cap Lazare Nature Reserve waar u de chef bijstaat in
de bereiding van een lokale specialiteit. Lunch van uw
zelfgemaakt meesterwerk. Luie namiddag in het domein
met haar strand en reuzenschildpadden (B, L).
Dag 4: Mahe – Praslin
Transfer naar Praslin waar u wordt verwelkomd en
overgebracht naar uw villa in het verfijnde Raffles hotel vlak
bij de zee. Of intrek in het Constance Lemuria aan het strand.
Vrije dag (B).
Dag 5: Praslin. Vallee de Mai
Eerst naar de beroemde Vallée de Mai, een Unesco
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werelderfgoed. Hier ziet u de unieke Coco de Mer en de
inheemse Black Parrot. Naar het strand van Côte d’Or
met haargezellige restaurantjes en winkeltjes. Na uw
vrije lunch naar het mooiste strand van het eiland, Anse
Lazio, voor een luie namiddag (B).
Dag 6: Praslin – La Digue
Naar het landelijke La Digue en transfer naar het romantische
Domaine de l’Orangeraie midden de tropische vegetatie. We
hebben maar meteen een fiets voorzien voor uw ontdekking
van dit door de tijd vergeten juweeltje. Leer de geschiedenis
van de oude plantatie, bezoek de reuzenschildpadden en
geniet van een creoolse lunch met de voeten in het zand.
Luier aan het Anse Source d’Argent, wellicht het mooiste
strand ter wereld (B).
Dag 7: La Digue – Mahe
Terugkeer naar Mahe en verlenging met een
strandverblijf of retourvlucht.

MAHÉ

SEYCHELLEN

FOUR SEASONS RESORT SEYCHELLES
AAAAAA
E L E G A N T I E | R E L A X | C O M F ORT

1

1. Garden View Villa
LIGGING
Prachtig luxeresort in het zuidwesten van Mahé, verscholen in een weelderig groen domein
van 70 ha, meteen aan de baai van Petite Anse. Een ware oase van rust tussen de spectaculaire
granietrotsen, geborgen baaien en stranden en de dichtbegroeide groene heuvels.
ACCOMMODATIE
62 villa’s en 5 suites in creoolse stijl, elk met ruim terras en privézwembadje.
Garden View Villa (168m²) : met bad en buitendouche, zithoekje, minibar, Nespresso/
thee, airco, safe, tv, cd/dvd, WLAN/Wifi, iPod docking station, zonneterras en
privézwembad. Deze villa’s liggen in het lagere gedeelte, ideaal voor families.
Ocean View Villa (186m²) : met fraai zeezicht, in het middengedeelte van het resort.
Andere kamertypes op aanvraag.

Four Seasons Resort Seychelles******
Inbegrepen
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond lounge in Brussels Airport
Prijs per persoon

FACILITEITEN
Mooi zwembad met jacuzzi, zonneterras en privéstrand. Watersportcentrum met kajak,
kano, windsurfen, snorkelen, zeilen, duiken en vissen. Mits bijdrage: surf- en duikschool
(PADI), stand-up peddelen, waterfietsen, vissen en diepzeevissen. Fitnessruimte en
yogapaviljoen. Kinderclub. Spacentrum met beauty behandelingen, kapper, manicure,
hammam en massages.
2 restaurants met mediterrane en Aziatische gerechten. Beachclub, bar en lounge.

01/11/19 - 09/11/19
16/01/20 - 24/03/20
24/08/20 - 31/10/20

10/11/19 - 20/12/19
12/05/20 - 03/06/20
13/06/20 - 11/08/20

21/12/19 - 25/12/19
09/01/20 - 15/01/20
25/03/20 - 11/05/20
04/06/20 - 12/06/20
12/08/20 - 23/08/20
€6.824
€8.480

26/12/19 - 08/01/20

Garden View Villa
€5.679
€5.145
€11.616
Ocean View Villa
€7.310
€6.285
€14.003
Minimum verblijf
Min. verblijf 7 nachten van 26/12-8/1
Extra
Kortingen en promo's nog niet beschikbaar bij druk. Vraag naar de verschillende promo's en
vroegboekkortingen!
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MAHÉ

SEYCHELLEN

BANYAN TREE SEYCHELLES
AAAAAA
VILLAS | RUST & ELEGANTIE | ECO

1

LIGGING
Dit stijlvolle luxehotel is gelegen aan een schitterend, hagelwit zandstrand aan de
rustige, schilderachtige baai van Anse Intendance en omgeven door een weelderige
plantengroei. Het combineert op originele wijze contemporaine en koloniale stijlelementen. Voor een romantisch, elegant en zeer luxueus verblijf aan een van de mooiste
stranden van de Seychellen. Erg natuurvriendelijk. Uitstekend voor koppels en honeymooners. Luchthaven van Mahé op 19 km.

Banyan Tree Seychelles******
Inbegrepen
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond lounge in Brussels Airport.

ACCOMMODATIE
Ocean View Pool Villa 97m²) : op de helling met zicht op de oceaan, centrale airco,
ventila-tor, minibar, safe, tv, WLAN/wifi, koffie- en theefaciliteiten, badkamer met
verzonken bad, zwembadje, zonnedek en openlucht woonpaviljoen.
Intendance Bay View Pool Villa (105m²) : op de rotsen, terras met jacuzzi en zwembadje.
Andere kamertypes op aanvraag.

Prijs per persoon

Ocean View Pool
Villa
Intendance
Bayview Pool Villa

FACILITEITEN
Zwembad, tennis, volley, snorkelen, windsurf, PADI duikschool. Uitgebreid Spa - en wellnesscentrum met massages, beauty- en cosmetische behandelingen. Kapper, boetiekje.
WLAN/wifi in heel het hotel.
Drie restaurants met internationale, Thaise en Creoolse specialiteiten. Bars en lounges.

01/11/19 - 20/12/19
08/01/20 - 04/04/20
09/05/20 - 16/05/20
26/05/20 - 30/06/20
25/08/20 - 30/09/20
€3.784

21/12/19 - 24/12/19
08/10/20 - 31/10/20

25/12/19 - 07/01/20

€4.266

24/01/20 - 31/01/20
05/04/20 - 19/04/20
17/05/20 - 25/05/20
18/07/20 - 24/08/20
01/10/20 - 07/10/20
€4.926

€4.117

€4.598

€5.254

€8.546

€8.222

Honeymoon
37% , gratis fles champagne, fruitschaal, geschenk en een avond ramantische decoratie van de kamer.
Geldig voor verblijven van min. 4 nachten, niet cumuleerbaar
Family plan

Kinderen jonger dan 12 jaar eten gratis. Enkel geldig in To Bedroom Double Pool Villa
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MAHÉ

SEYCHELLEN

CONSTANCE EPHELIA
AAAAA
FA MILIE | WELLNESS | CULINAIR

1

1. Junior Suite
LIGGING
Dit stijlvolle, gezinsvriendelijke resort kijkt uit op het National Marine Park van Port Launay
en ligt midden een weelderige, groene vegetatie met toegang tot twee van Mahe’s mooiste
zandstranden. De verzorgde tuinen omvatten vier zwembaden met zonneterras en parasols.
De suites en villa’s zijn mooi geïntegreerd in het groen en voorzien van alle modern comfort.
ACCOMMODATIE
Tropical Garden View (48m²) : stijlvol ingerichte open badkamer met bad en douche.
Tv. Apple Mac Mini entertainment met video op aanvraag. WLAN/wifi. Airconditioning
en ventilator. Minibar. Koffie- en theefaciliteiten. Balkon of terras. In de buurt van het
hoofdres-taurant. Tuinzicht.
Junior Suite (62m²) : groter en luxueuzer. Met apart bad. Zeezicht. Aan het Zuid-strand.

Constance Ephelia*****
Inbegrepen
7 overnachtingen in half pension, verwelkoming, privétransfer en Diamond lounge in Brussels Airport.
Prijs per persoon
Junior Suite
Senior Suite

FACILITEITEN
5 zwembaden, waterfietsen, catamaran, windsurfen, kajak, snorkelen, diepzeevissen,
duiken (PADI). 4 tennisbanen, squash, tafeltennis, volley, fietsen. Initiatie in watersporten,
yoga, zumba, zipline. Groepslessen als meditatie en aquagym. Kids Club (4-11 jaar). Groot
wellness- en spacentrum met sauna, whirlpool, stoombad en Kneipp producten.
5 uitstekende restaurants waaronder mediterrane, Creoolse en lokale gastronomische
specialiteiten plus BBQ-grill. 5 bars met verfijnde cocktails.

01/11/19 - 22/12/19

23/12/19 - 06/01/20

€2.594
€3.054

€4.016
€4.568

07/01/20 - 17/04/20
14/07/20 - 31/10/20
€2.870
€3.373

18/04/20 - 13/07/20
€2.546
€3.006

Minimum verblijf
Minimum verblijf 3 nachten van 27/12-4/1
Honeymoon
60% voor de bruid voor verblijven van 1/11-26/12 & 4/1-13/7/20, 50% voor de bruid voor verblijven van 14/731/7/20 en 24/8-31/10/20 en 30% voor de bruid voor verblijven van 1/8-23/8/20. Geschenk bij afreis, 20% op
behandeling, fles schuimwijn en romantische versiering van het bed.
Family plan

1 Kind onder 13 gratis van 1/11-26/12, 4/1-31/7/20 en 24/8-31/10/20
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MAHÉ

SEYCHELLEN

MAIA LUXURY RESORT & SPA
AAAAAA
ELEGANTIE | BOUTIQUE | ALL-IN

1

2

1. Maia Signature Villa 2.Ocean Panoramic Villa
LIGGING
Direct aan een lang strand in het westen van Mahé bevindt zich dit elegante en exclusieve
boetiekhotel aan de voet van de tropisch groene bergen. De slechts 30 grote villa’s van elk
250 m² in oosters design met warme kleuren bieden adembenemend zicht over de oceaan
en hebben elk hun eigen butler en privézwembadje. Het 550 m lang sneeuwwitte zandstrand
van Anse Louis is omzoomd met palmen en die typische granietrotsen. Volledig ‘all-inclusive’.

Maia Luxury Resort & Spa******

ACCOMMODATIE
Ocean Panoramic Villa (250m²) : verscholen tussen het groen van de heuvels,
kingsize bed, badkamer met douche en buitenbad, centrale airco, safe, minibar,
koffie/thee, tv, dvd-speler, iPod docking station, WLAN/wifi, terras met oceaanzicht,
privé zwembadje en butler.
Maia Signature Villa (250m²) : lager op de heuvels of aan het strand.
Andere kamertypes op aanvraag.

Inbegrepen
7 overnachtingen All Inclusive, verwelkoming, privétransfer en Diamond lounge in Brussels Airport
Prijs per persoon
Ocean Panoramic
Villa
Maia Signature
Villa

01/11/19 - 23/12/19
10/01/20 - 31/10/20
€7.674

24/12/19 - 09/01/20

€9.345

€14.286

€11.989

Minimum verblijf
Minimim verblijf 3 nachten in Ocean Panoramic Villa en min. 5 nachten in Maia Signature Villa voor
verblijven van 24/12-09/01
Honeymoon
Spa Deluxe Dining Experience bij verblijf van min. 5 nachten tussen 1/11-23/12 & 10/1-31/10/20
Extra
Gratis nachten: 7=6, 10=8

FACILITEITEN
Zwembad met zonneterras, kano, kajak, snorkelen, gratis initiatie en onbeperkt
diepzeedui-ken vanop het strand. Fitness, bodywork, stretching en yoga. Restaurant
met creoolse en Aziatische accenten, mooie bar en lounge voor heerlijke cocktails met
prachtig zicht op de oceaan. Wijnkelder. ’Langslaper-ontbijt’.
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SEYCHELLEN

PRASLIN

RAFFLES
A A A A A /A
FA MILIE | WELLNESS | RUST

1

2

1-2. Ocean View Pool Villa
LIGGING
Dit elegante luxeresort ligt in het noordoosten van Praslin, vlak bij het UNESCO Marine
Park van la Curieuse. Omgeven door groene heuvels die prachtig uitzicht bieden op de
oceaan verschuilen zich 86 villa’s met elk een eigen plunge pool, balkon en butlerservice.
Mahé ligt op ca. anderhalf uur.
ACCOMMODATIE
Moderne, luchtige kamers in hedendaagse, tropische stijl met veel natuurlijk licht.
Garden View Pool Villa (125m²) : kingsize of twee queensize bedden, badkamer
met binnen- en buitendouche, airconditioning, safe, led-tv, dvd, WLAN/wifi, Nespresso/
theezet, balkon of terras met ligstoel, tafeltje en zicht op de tuinen. Eigen plunge pool.
Ocean View Pool Villa (125m²) : met zicht op de baai.
Andere kamertypes op aanvraag.
FACILITEITEN
Mooi dubbelzwembad bij het strand met luxueuze chaises-longues, parasols en butler
service. Zeilen, kajak. Fitnesscentrum met pilates en yoga. Fietsen. Zeer groot wellnessen spacentrum “Raffles Spa” met ruime keuze beauty- en cosmetische behandelingen en
massages.Kinderclub met animatie en oppas. 3 fijne restaurants met lokale visgerechten
en internationale specialiteiten, gezellige bars en lounges.

Raffles Seychelles*****/*
Inbegrepen
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, transfer per boot, privétransfer en Diamond lounge in
Brussels Airport
Prijs per persoon

01/11/19 - 10/11/19

11/11/19 - 20/12/19

21/12/19 - 08/01/20

Garden View Pool
Villa
Ocean View Pool
Villa

€4.388

€4.020

€6.108

09/01/20 - 29/03/20
16/05/20 - 30/06/20
01/09/20 - 11/10/20
€4.252

€5.766

€4.939

€7.945

€5.171

30/03/20 - 19/04/20

20/04/20 - 15/05/20
01/07/20 - 31/08/20
12/10/20 - 31/10/20

Garden View Pool
€5.311
€4.663
Villa
Ocean View Pool
€6.899
€6.041
Villa
Minimum verblijf
Minimum verblijf van 3 nachten van 21/12-8/1
Honeymoon
Een avond romantische decoratie in de kamer, fles champagne en 60 minuten durende spa behandeling
per persoon. 5% extra bij verblijf van min. 4 nachten
Extra
Korting lang verblijf: 15% korting bij 4-6 nachten, 20% korting bij 7-9 nachten en 25% korting bij 10
nachten of meer voor verblijven van 1/11-20/12. 15% korting van 3-4 nachten, 20% korting bij 5-7 nachten
63 en 25% korting bij 8 of meer nachten voor verblijven van 9/1-30/10/20

PRASLIN

SEYCHELLEN

LE DOMAINE DE LA RESERVE
AAAA/A
S N O R K E L E N | H O N E Y M O O N | N AT U U R

1

2

3

1-3. Beachfront Deluxe
LIGGING
Le Domaine de La Réserve is prachtig gelegen aan de idyllische baai Anse Petite Cour,
midden een beschermd zeereservaat. Het mooie strand is bedekt met wit zand
en granietrotsen en biedt prachtig zicht op het eilandje Curieuse. Op 6 km van de
beroemde ‘Vallée de Mai’ en 15 km van de luchthaven van Praslin.
ACCOMMODATIE
Colonial Superior (64m²) : bad/douche. Tv en telefoon. Airco, koffie- en
theefaciliteiten, safe. Balkon of terras. Zee- of tuinzicht, gelegen op een helling.
Beachfront Deluxe (68m²) : met ligbad, dichter bij het strand.
Bois D’amour Suite (85m²) : gecombineerd woon- en slaapgedeelte met extra kamer.
voor families. Direct aan het strand.

Le Domaine De La reserve
Inbegrepen
Prijs per persoon

FACILITEITEN
Groot zwembad en kinderzwembad. Kajak, snorkelen en fietsen. Boetiekje.
Restaurant met creoolse en internationale gerechten, pool-restaurant met grill
voor lunch, lobbybar en poolbar.

Colonial Room
Beach Front
Deluxe Room
Bois d'Amour
Suite
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01/11/19 - 30/11/19
21/12/19 - 22/12/19
07/01/20 - 31/10/20
€1.321
€1.658

23/12/19 - 06/01/19

€2.384

€3.074

€2.011
€2.348

PRASLIN

SEYCHELLEN

CONSTANCE LEMURIA
AAAAA
FA MILIE | WELLNESS | CULINAIR

1

1. Junior Suite
LIGGING
Dit mooie resort ligt in een idyllisch domein van 101 ha midden prachtige stranden, granietrotsen, tropische vegetatie en een azuurblauwe oceaan. Volledig gerenoveerd in 2016. Geniet
van de heerlijke luxe, originele architectuur en weelderige natuur. 15 min. vliegen vanaf Mahé.
ACCOMMODATIE
De 96 suites en 9 villa’s liggen verspreid in de tropische tuin en zijn voorzien van iPod,
cd/dvd-speler, internet, zithoek, airco en ventilator, minibar, safe en flatscreen-tv.
Mooie badkamer en aparte douche. Balkon of terras met ligbedden.
Junior Suite (52m²) : op 15 m van het strand, tuin-/zeezicht.
Senior Suite (115m²) : aparte woon- en slaapkamer met whirlpool.
Andere kamertypes op aanvraag.

Constance Lemuria*****
Inbegrepen
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer, transfer per boot en Diamond lounge in
Brussels Airport
Prijs per persoon

FACILITEITEN
Meerdere zwembaden. Kinderzwembad. Catamaran, kajak, laserboten, windsurfen en
snorkelen. PADI-duikschool, diepzeevissen. 2 tennisbanen. Spectaculaire 18-holes Rodney
Wright golfbaan (gratis green fee) en clubhouse. Kids Club (4-12 j) met kindermenu’s en
activiteiten. Spacenter met beauty-menu en massages, shiatsu, ayurveda, aromatherapie
en reflexologie. Fitness, sauna, jacuzzi en stoombad. Restaurants met mediterrane, vis- en
grillspecialiteiten. Poolbar en lounges.

Junior Suite
Senior Suite

01/11/19 - 22/12/19

23/12/19 - 06/01/20

€4.677
€6.698

€5.868
€8.394

29/04/20 - 27/05/20
14/07/20 - 30/09/20
€4.422
€6.540

28/05/20 - 13/07/20

01/10/20 - 31/10/20
Junior Suite
€4.826
Senior Suite
€7.204
Extra
Kortingen en promo's nog niet beschikbaar bij druk. Vraag naar de verschillende promo's en
vroegboekkortingen!
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€3.816
€5.635

LA DIGUE

SEYCHELLEN

LE DOMAINE DE L’ORANGERIE
AAAA/A
B O U T I Q U E | W E L L N E S S | H I D E WA Y

1

1. Villa de Charme

Le Domaine De L'Orangeraie****

LIGGING
Schitterend eilandje in een prachtige tuin met tropische vegetatie, granieten rotsen
en omgeven door een koraalrif. Zowat alles is bereikbaar per fiets, zoals het parelwitte
zandstrand van Anse Sevère. Geen luxe hier maar wel heel charmant. Op 15 minuten
met de lokale ferr y uit Praslin. Veel gevraagd in combinatie met Mahé en Praslin.

Inbegrepen
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, transfer per boot, privétransfer en Diamond lounge in
Brussels Airport
Prijs per persoon

ACCOMMODATIE
De 63 villa’s op de heuvelflank liggen verborgen in de schitterende tuin.
Garden Villa (60m²) : kingsize bed en badkamer met douche. Airco en ventilator.
Telefoon, flatscreen tv, safe, minibar, koffie- en theefaciliteiten. Houten vloeren en
groot terras.
Villa de Charme (70m²) : hoger gelegen. Slaapkamer met dressing en halfopen
badkamer met regendouche in de rotsen.
Andere kamertypes op aanvraag.

Garden Villa
Garden Suite
Residence

01/11/19 - 30/11/19
21/12/19 - 22/12/19
06/05/20 - 30/06/20
26/08/20 - 10/10/20
€1.774
€2.089
01/07/20 - 25/08/20
11/10/20 - 31/10/20
€1.826
€2.181

23/12/19 - 06/01/20

€2.435
€2.632

07/01/20 - 04/04/20 05/04/20 - 05/05/20

€1.886
€2.201

€1.939
€2.293

Garden Villa
Garden Suite
Residence
Minimum verblijf
Minimum verblijf van 3 nachten van 23/12-6/1
Honeymoon
Fles schuimwijn en locale specialiteiten, 10% op behandelingen bij verblijf van min. 3 nachten. Bij verblijf
van min. 4 nachten, romantisch diner extra indien in half pension geboekt. Geldig van 1/11-31/11 en 21/1231/10/20
Extra
Korting lang verblijf: 10% korting bij verblijf van 7-15 nachten en 15% korting bij verblijf van 16 nachten of
meer. Enkel geldig in Garden Suite Residence en Villa De Charme

FACILITEITEN
Zwembad met zonneterrassen, swim-up bar, ligstoelen en parasols. Snorkelen en fietsen.
Wellness en spa met schoonheidsbehandelingen, stoombad en jacuzzi. Meerdere
restaurants met specialiteiten en themabuffetten. Poolbar voor cocktails en snacks.
Wijnkelder.
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FREGATE

SEYCHELLEN

FREGATE ISLAND PRIVATE
AAAAAA
RUST | E XCLUSIEF | ECO

1

1

2

1-2. Private Twin Pool Residence
LIGGING
Prestigieus resort op een privé-eiland van 2.2 km² dat slechts 16 luxevilla’s omvat,
elk met eigen zwembad. Slechts 40 gasten tegelijk worden hier toegelaten. De zeven
parelwitte stranden zijn weergaloos en behoren tot de mooiste ter wereld. Per boot of
helikopter uit Mahé of Praslin.
ACCOMMODATIE
Private Pool Residence (400-450m²) : aparte eet- en woonkamer. Badkamer met bad
en aparte regendouche. Airco, telefoon, wifi, flatscreen tv, dvd en cd-speler, iPod station,
minibar, koffie- en theefaciliteiten. Privézwembad. Persoonlijke buggy.
Private Twin Pool Residence (570-700 m²) en Private Pool Spa Residence (700 m²): ruimer
Andere kamertypes op aanvraag.

Fregate Private Island******
Inbegrepen
3 overnachtingen in Vol Pension, verwelkoming en transfer per helikopter
Prijs per persoon

01/11/19 - 21/12/19
15/01/20 - 12/04/20
28/04/20 - 31/10/20
€10.550

22/12/19 - 14/01/20

13/04/20 - 27/04/20

Private Pool
€12.682
€11.189
Residence
Private Twin Pool
€28.227
€35.475
€31.210
Residence
Minimum verblijf
Min verblijf 3 nachten van 22/12-27/12 en 7 nachten van 28/12-5/1
Extra
Kortingen en promo's nog niet beschikbaar bij druk. Vraag naar de verschillende promo's en
vroegboekkortingen!

FACILITEITEN
Zwembad. Zeilen, hobby-cat, kajak, snorkelen, duiken en bootexcursies. Gym, tennis,
wandelingen. Rock Spa. Bibliotheek, boetiekje, kapel, Plantation House en museum,
helipad. Kidsclub Castaway.
Twee gastronomische restaurants met Creoolse en visspecialiteiten. Dineren in uw villa of
op en romantische locatie. Uitgelezen wijnkelder met wijnproeverijen.
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FELICITÉ - NORTH ISLAND

SEYCHELLEN

SIX SENSES ZIL PASYON

NORTH ISLAND

AAAAAA

AAAAAA

RUST | WELLNESS | ECO

ALL INCLUSIVE | E XCLUSIEF | ECO

1

2

1

2

1-2. Panorama Pool Villa

1-2. Villa North Island

LIGGING
Het schitterende eilandje Félicité met haar drie droomstranden verbergt één
nieuw (2016) hotelpareltje van slechts 30 luxueuze villa’s, verscholen in het groen.
Alle villa’s beschikken over een privézwembad en butlerservice. Op 20 minuutjes per
speedboot uit Praslin of per helikopter uit Mahé.

LIGGING
Dit exclusieve en luxueuze villahotel met slechts 11 villa’s is gelegen op het kleine privéeiland ‘van de 1000 palmen’, 2,5 km² groot. De 11 zeer ruime, vrijstaande villa’s
zijn harmonieus in de natuur geïntegreerd en combineren op geraffineerde wijze luxe,
privacy en ecologie. Dit is een der meest exclusieve hotels van de Indische Oceaan met
paradijselijke villa’s op een wonderbaarlijk eiland. Een weg-van-alles verblijf, badend in
een sublieme luxe. Op 15 helikopterminuten van Mahé.

ACCOMMODATIE
Hideaway Pool Villa (175 m²): ruime woon-slaapkamer, badkamer met buitendouche,
airco en ventilator, safe, koffie- en theefaciliteiten, minibar en ijsmachine, tv, WLAN/
wifi, iPod docking station, balkon of terras met beperkt zeezicht. Zwembad van 20 m².
Panorama Pool Villa (200 m²): met ruim houten terras en ligstoelen, lunchtafel
en prachtig zeezicht.
Andere kamertypes op aanvraag.

ACCOMMODATIE
Presidential Villa 450m²) : grote, gedeeltelijk open woonkamer en lounge, airco, WL AN/
wifi, keukentje, ruime slaapkamer met airco en luxueuze badkamer met buitendouche, tv.
Groot houten terras met privézwembadje en zicht op de oceaan. Butlerservice.
Villa North Island (755m²) : ruimer.
Andere kamertypes op aanvraag

FACILITEITEN
Zwembad, windsurfen, zeilen, snorkelen, PADI duikschool, kajak, vissen,
uitstapjes, fietsen.Kooklessen. Openlucht cinema Paradiso.Fitnesscentrum, yoga.
Six Senses Spa met uitgebreid programma beauty- en cosmetische behandelingen en
Six
Senses Zil Pasyon*****/*
massages.2
restaurants, wijnkelder, 2 bars en lounges, gratis ijs.

FACILITEITEN
Infinity-zwembad van 45 m. Snorkelen, zeilen en kajak, PADI duikschool, bootexcursies.
Fiets, buggy (elektrisch wagentje), spa, yoga en fitness. Bibliotheekje. Butlerservice.
North Island******
Restaurant
met klassieke keuken met Creoolse, Franse en Zuid-Indiase gerechten. Bar.

Inbegrepen
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond lounge in Brussels Airport
Prijs per persoon

01/11/19 - 24/11/19
09/01/20 - 31/05/20
01/10/20 - 31/10/20
€8.230

25/11/19 - 21/12/19
01/06/20 - 20/07/20
01/09/20 - 30/09/20
€6.012

21/07/20 - 31/08/20

Inbegrepen
3 overnachtingen in All Inclusive, verwelkoming en transfer per helikopter

22/12/19 - 08/01/20

Prijs per persoon
01/11/19 - 31/10/20
Presidential Villa
€14.099
Villa North Island
€21.472
Extra
Kortingen en promo's nog niet beschikbaar bij druk. Vraag naar de verschillende promo's en
vroegboekkortingen!

Hideaway Pool
€6.247
€12.489
Villa
Panorama Pool
€8.938
€7.090
€6.247
€13.452
Villa
Minimum verblijf
Min. verblijf 5 nachten van 22/12-8/1
Extra
Kortingen en promo's nog niet beschikbaar bij druk. Vraag naar de verschillende promo's en
vroegboekkortingen!
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DESROCHES

SEYCHELLEN

FOUR SEASONS RESORT SEYCHELLES AT DESROCHES ISLAND
AAAAAA
L U X E | N AT U U R | H I D E WA Y

1

2

3

4

1, 2, 3, 4. Sunset Beach Suite
LIGGING
In het voor jaar van 2018 opende dit luxeresort op het paradijselijke Desroches, een
koraaleiland met 14 km aan prachtig witte stranden omzoomd door kokospalmen,
weelderig groen en de azuurblauwe oceaan. Desroches maakt deel uit van de Amirantenarchipel op zo’n 35 minuten vliegen van Mahé.
ACCOMMODATIE
Alle villa’s en suites zijn luxueus ingericht met eigen zwembadje en vlak aan het strand.
Coral Beach Villa en Sunset Beach Villa (65m²) : kingsize bed, marmeren badkamer,
oceaanzicht. Airco, safe en ventilator. Koffie- en theefaciliteiten, minibar. 40” HDtv, sound
bar, wifi. Privézwembadje.
Sunset Beach Suite (105m²) : ruimer. Aparte lounge met divan, terras met
ligstoelen en banken.
Andere kamertypes op aanvraag.

Four Seasons Seychelles At Desroches Island******
Inbegrepen
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, binnenlandse vlucht en Diamond lounge in Brussels Airport

FACILITEITEN
Zwembad aan het strand. Watersportcentrum met snorkelen, duiken (initiatie), vissen,
zeilen en windsurfen. Fitness en tennisbaan. Kidsclub (5 - 12 jaar). Spa- en wellnesscentrum
met Aziatische massages, facials, body- en beautybehandelingen. Twee uitstekende restaurants met mediterrane en lokale visspecialiteiten. Beach bar en lounge.

Prijs per persoon

01/11/19 - 09/11/19
16/01/20 - 24/03/20
24/08/20 - 31/10/20

10/11/19 - 20/12/19
12/05/20 - 03/06/20
13/06/20 - 11/08/20

Coral Beach Villa
Sunset Beach
Suite

€6.502
€7.696

€5.795
€6.623

21/12/19 - 25/12/19
09/01/20 - 15/01/20
25/03/20 - 11/05/20
04/06/20 - 12/06/20
12/08/20 - 23/08/20
€7.547
€8.861

26/12/19 - 08/01/20

Minimum verblijf
Min. verblijf 7 nachten van 26/12-8/1
Extra
Kortingen en promo's nog niet beschikbaar bij druk. Vraag naar de verschillende promo's en
vroegboekkortingen!
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€11.828
€14.312

SEYCHELLEN

ALPHONSE / SILHOUETTE

ALPHONSE ISLAND

HILTON LABRIZ

AAAA

AAAAA

H I D E A WAY | N AT U U R | E C O

N AT U U R | F A M I L I E | A C T I E F

1

1

1. Beach Bungalow

1. King Beachfront Villa

LIGGING
De afgelegen atol Alphonse wordt beschouwd als een van der meest ongerepte eilanden
ter wereld, een paradijs voor natuurliefhebbers, snorkelaars en duikers. De prachtige
witte stranden aan de rand van het dichte natuurbos wisselen af met de restanten van
de voormalige kokosplantage. U vindt hier oude schildpadden, gehaaste krabben en een
interessant scala aan vogels. Op zo’n uurtje vliegen van Mahé.

LIGGING
De perfecte combinatie van ongerepte natuur, tropisch regenwoud en parelwitte
zandstranden vindt u op Silhouette Island. Geniet op dit paradijs van de uitstekende
keuken en de talrijke activiteiten zoals begeleide wandeling door de jungle, uitstapje naar
een eiland in de buurt of oceaanvissen. Op 15 helikopterminuten of 45 minuutjes per boot
vanuit Mahé.

ACCOMMODATIE
De 21 bungalows en 5 suites tussen de palmen aan het lange strand bieden geen tv noch wifi.
Beach Bungalow (58 m²): op palen, met buitendouche, airco, safe, espresso. Patio
met zeezicht.
Beach Suite (126 m²): Ruimer. Aan het strand. Extra badkamer. Terras met ligstoelen.

ACCOMMODATIE
King Garden Villa (88m²) : acentraal gestuurde airco, safe, koffie- en theefaciliteiten,
mini-bar. WLAN/wifi. Balkon of terras.
King Beachfront Villa (101m²) : ruimer; met eigen zwembad en waterval.
Andere kamertypes op aanvraag.

FACILITEITEN
Zwembad. Vliegvissen, kajak, waterfiets, paddle-board, duiken (PADI) en snorkelen.
Verlichte tennisbaan, tafeltennis, fietsen. Onvergetelijke belevingen zoals snorkeltocht
met bioloog, zwemmen met dolfijnen, wandelingen naar babyschildpadden en oude
reuzenschildpad, boottochtjes naar de verlaten Bijoutier en St.-François eilandjes.
Alphonse
Island******
Restaurant
aan het zwembad met Creoolse en Franse keuken en verse vis. Beach bar

FACILITEITEN
Zwembad. Catamaran, kano en kayak. Snorkelen, duikschool (PADI) en decompressiekamer. Fitness, tennisbaan en badminton, tafeltennis, petanque, minigolf, boogschieten.
Kidsclub (4 – 12 jaar)met animatie. Wellness met sauna, stoombad, hammam,
plungepool, massages en beautybehandelingen. Twee restaurants met Italiaanse,
Japanse
en lokale specialiteiten; pizzeria, grill. Beachbar met snacks en cocktails.
Hilton Labriz*****

Inbegrepen
3 overnachtingen in All Inclusive, verwelkoming en binnenlandse vlucht

Inbegrepen
3 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, transfer per boot en privétransfer

Prijs per persoon
Beach Bungalow
Beach Suite

Prijs per persoon

01/11/19 - 20/12/19
18/04/20 - 17/07/20

21/12/19 - 25/12/19

26/12/19 - 05/01/20

King Garden Villa
King Beachfront
Villa

€ 818
€1.024

€1.218
€1.386

€1.836
€2.230

11/01/20 - 05/04/20
€ 911

30/08/20 - 31/10/20
€ 986
€1.155

01/11/19 - 31/05/20
€4.381
€8.023

Minimum verblijf
Min. Verblijf van 3 nachten
Extra
Kortingen en promo's nog niet beschikbaar bij druk. Vraag naar de verschillende promo's en
vroegboekkortingen!

06/01/20 - 10/01/20
06/04/20 - 17/04/20
18/07/20 - 29/08/20
€1.118
€1.211

King Garden Villa
King Beachfront
€1.080
Villa
Minimum verblijf
Minimum verblijf van 3 nachten van 8/4 tot 15/4/20
Honeymoon
25% bij verblijf van min. 3 nachten, sunset cruise, cake, fles champagne voor verblijven van 1/11 - 25/12 en
6/1-31/10
70 Extra
Korting lang verblijf: 5% korting bij verblijf min. 7 nachten van 1/11-25/12 en 6/1/20-31/10/20
Family plan

DENIS

SEYCHELLEN

DENIS PRIVATE ISLAND
AAAA/A
C H A R M E | E C O | N AT U U R

1

2

1-2. Beach Villa
LIGGING
Denis Private Island is door kokospalmen begroeid privé-koraaleiland midden de
azuurblauwe oceaan. Hier zijn geen verharde wegen maar enkel ongerepte paden
en een adembenemende natuur. Ooit de gedroomde schuilplaats voor piraten is het
nu een veilige haven voor zeldzame vogels, schildpadden en kleurrijke vissen. Hier gaat
het niet om luxe maar om de charme en de natuur. Op een half uurtje vliegen van Mahé.

Denis Private Island****
Inbegrepen
7 overnachtingen in vol pension, verwelkoming, binnenlandse vlucht, privetransfer en Diamond lounge in
Brussels Airport
Prijs per persoon

ACCOMMODATIE
25 vrijstaande bungalows, vlakbij het strand.
Standard Beach Cottages (90m²) : badkamer in openlucht met douche en privétuintje.
Zitruimte. iPod docking station. Minibar en airco.
Beach Villa (325m²) : privézwembad, lounge-eethoek, barbecue en wellnesszone.
Andere kamertypes op aanvraag.

Standard Beach
Cottages
Deluxe Beach
Cottages
Beach Villa

01/11/19 - 24/11/19
25/11/19 - 22/12/19
03/02/20 - 17/05/20 06/01/20 - 02/02/20
20/07/20 - 30/08/20 18/05/20 - 19/07/20
28/09/20 - 31/10/20 31/08/20 - 27/09/20
€4.957
€3.990

23/12/19 - 05/01/20

€5.378

€4.957

€3.990

€5.378

€6.720

€6.051

€7.207

Minimum verblijf
Minimum verblijf van 3 nachten van 5/4-19/4/20, en 5 nachten van 23/12-5/1/20
Honeymoon
25% bij verblijf van min. 3 nachten van 1/11-22/12 en 6/1-31/10/20
Extra
10% bij verblijf van min. 5 nachten van 1/11-22/12 en 6/1-31/10/20
Family plan

FACILITEITEN
Vissen, kanovaren, snorkelen, duiken met PADI school naar zeeschildpadden,
witpunt-rifhaaien, zeilvissen, roggen, dolfijnen en walvissen. Tennis, snooker en
schaken.
Begeleide natuurwandeling of bezoek de reuzenschildpaddenkolonie. Restaurant
met 5-gangen diners, romantisch diner op het strand of in uw privébungalow.

25% op 2de kamer van 1/11-22/12 en 6/1/20-31/10/20 bij verblijf van min. 3 nachten
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INDISCHE OCEAAN

ODYSSEUS

odysseus

indische oce a a n

MAURITIUS

mauritius

“Mauritius was made first, and then heaven; and heaven was copied after Mauritius”
"Mauritius was made first, and then heaven; and heaven was copied af ter Mauritius.”

Dit zei een eilandbewoner ooit tegen Mark Twain. De schrijver was danig onder de

Voor surfliefhebbers is de zuidkust dan weer ideaal. Aan de zuidwestkust ligt het schier-
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druk van Mauritius en we kunnen hem geen ongelijk geven. De prachtige stranden van

eiland Le Morne aan de voet van de rotsmonoliet die op de Unesco-lijst staat. In het wilde

dit eiland in de Indische Oceaan behoren ook volgens ons tot de mooiste ter wereld. Maar

zuiden schittert de natuurpracht van het enige Nationaal Park Black River Gorges en de

Mauritius is zoveel meer dan parelwitte stranden!
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CIRCUIT

MAURITIUS

‘ENCHANTED MAURITIUS'
EEN KLEURRIJKE KENNISM AKING, VOORAL CULINAIR!

Natuurlijk gaat u voor het strand. Maar als u ook de
natuurpracht, de groene bergen en die kleurrijke
marktjes wil zien, als u ook gastronomisch eten op prijs
stelt en comfortabel wil logeren in drie verschillende
tophotels dan is dit uw circuit.
Dag 1
Warm welkom en transfer van ca. 60 km naar uw
luxe One&Only Le St. Géran waar we een Ocean Room
voor u gereserveerd hebben. Diner in la Terasse, Tapasake
of Prime (D).
Dag 2: Vrije dag. De zon. De zee
Een luie dag om te genieten van het zandstrand,
de azuur-blauwe zee, de aquasporten of een heerlijke
massage. (B, D).
Dag 3: Adrenaline en gastronomie (65 km)
Naar het betoverende Domaine de l’Etoile van meer dan
1200 ha wouden en valleien vol zeldzame dieren en
bloemen. Verken de omgeving per quad, te paard, in een
buggy of zoef aan een zipline naar beneden.

U heeft een gastronomische lunch verdiend in de ongewone
setting vol kunst van het Café des Arts, met door de
eigenares zelf ontworpen meubilair en handbeschilderde
borden. (B, L, D).
Dag 4: Botanische tuinen en gastronomie (65 km)
Exploratie van de geliefde Pamplemousse Botanical Garden
met haar grote collectie zeldzame planten. Gastronomische lunch in het Chateau de Labourdonnais, mèt rum
proeverij. Laat u maar gaan; de chauffeur brengt u veilig naar
het mooie LUX* Grand Gaube hotel. Maar eerst langs Grand
Baie en het rode kerkje van Cap Malheureux. Diner in de drie
Latino outlets van uw hotel (B, L, D).
Dag 5: Ile des Deux Cocos! (50 km)
Een heerlijke dag op het privé-eiland Ile des Deux Cocos met
lunch. Diner én wijnen bij de Turkse chef van uw hotel, met
shisha lounge (B, L, D).
Optie: ‘Ile des Deux Cocos’: €211 / persoon. Inclusief transfers.
Dag 6: Massage, cooking class en golf
Luie voormiddag met 45’ relaxing massage.
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Na de middag cooking class bij de Chef. Vrije namiddag
met een uur golfles. Diner in het Palm Court restaurant met
een walk-in gekoelde ruimte vol verse Spaanse , Italiaanse en
Oosterse gerechten, een rotisserie en teppanyaki tafel (B, D).
Optie: ‘Massage, cooking class & golf ’: €525 / persoon.
Dag 7: Naar het Westen! (via Port Louis) (100 km)
Boeiende wandeling door Port Louis met de citadel en het
fort uit 1840 maar ook met hindoe-tempeltjes, kerkjes en
moskeeën. Loop eens binnen in het Natural History museum
met zijn oubollige charme en een oeroude reuzenvis. Proef
de lokale specialiteiten met een 3-gangen lunch aan het
Caudan Waterfront. De dag eindigt in een ‘Beachfront
Luxury Suite Pool Villa’ van het Maradiva hotel. Maar eerst
nog diner in de relaxte sfeer van Coast2Coast (B, L, D).
Dag 8: Vrije, luie dag
Vrije dag om het leven te contempleren. Geniet van alle
activiteiten die dit mooie hotel te bieden heeft. Of loop
eens door het dorpje Flic en Flac. Die naam alleen al, wie
wil daar niet wonen (B, D).

Uitbreidingspakket Rodrigues
Prijs: vanaf €1.473 / persoon
inclusief vluchten van en naar Rodrigues, vertrekkende
en aankomende in Mauritius. Drie overnachtingen
in half pension, transport en huurwagen zoals
omschreven

RODRIGUES
Als u dacht dat op Mauritius het leven langzaam zijn
gang gaat dan moet u naar Rodrigues. Hier geldt
geen kloktijd meer. Het hele eilandje ademt natuur
en langzaamheid, maar wel met lekker eten en een
goed bed in het mooie Tekoma. Een ervaring om over
te vertellen.

EXPERIENCES

▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

1

Half pension plus 5 culinaire lunches
Domaine de l’Etoile per quad
Een heerlijke massage in Grand Gaube
De tuinen van Pamplemousse
Alles weten over Oud Port Louis
De zuidelijke bergen en vulkanen

1. Tekoma
Dag 9: Het wonderlijke zuiden (100 km)
Op ontdekking naar de uitgedoofde vulkaan Trou aux
Cerfs met panoramisch zicht over Curepipe. Door de
wilde natuur van Black River naar Chamarel voor een
typisch Mauritiaanse lunch. Via de beroemde ‘Seven
coloured earth’ en le Grand Morne naar uw hotel voor
een diner in bv. het Cilantro met oosterse verrassingen
(B, L, D).
Dag 10: (50 km)
Transfert naar de luchthaven, strandvakantie of
ontdekking van Rodrigues (B).
Prijs : vanaf € 5.495 p.p.
inclusief overnachtingen,
excursies zoals omschreven.

maaltijden,

transport

en

TEKOMA RODRIGUES
AAAA/A
N AT U U R | E C O | C H A R M E
LIGGING
Charmant hotelletje met 15 comfortabele kamers, mooi
gelegen aan een zandstrandje en met aandacht voor
ecologie. Op een half uurtje van de luchthaven.
ACCOMMODATIE
Alle kamers van 65 m² omvatten kingsize bed, badkamer
met douche, airco, internet, wifi en zicht op de tuinen of
de zee.
FACILITEITEN
Zwembad met ligstoelen. Duiken, kitesurfen en
vissen in de omgeving (niet in juli en augustus).
Wellnesscentrum en spa. Gezellig restaurant met
internationale gerechten, beachbar.
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Dag 1
Assistentie op de luchthaven en vluchtje naar
Rodrigues. Verwelkoming en transfer naar het mooie
Tekoma met haar ruime kamers. Geniet van de lokale
keuken, het prachtige oceaanzicht en het trage leven.
Dag 2: Het langzame leven
Na uw heerlijk rustig ontbijt wordt uw huurwagen
geleverd waarmee u naar eigen gevoel het eiland kan
verkennen, het trage leven, de verborgen baaien en
kleine strandjes (B).
Dag 3: Naar de hoofdstad
Na het ontbijt naar de schildpadden in het Leguat
reservaat, de grotten en de botanische tuin van
Jardin des Cinq Sens. Of wandel nog verder naar het
natuurreservaat van Grand Montagne. Keer terug
via “de hoofdstad” Port Naturin voor wat kleine
souvenirtjes. Misschien is er nog tijd voor een spabehandeling.
Dag 4: verlenging of retourvlucht
Na het ontbijt nog even naar de lieflijke baai Trou
d’Argent vlakbij of met een fietsje van het hotel op
verkenning. Laat uw auto aan het hotel. Een tijdige
transfer naar de luchthaven is voorzien (B).

CIRCUIT

MAURITIUS

‘FAMILY GETAWAY’
HET FA MILIECIR CUIT VOL LEUKE ACTIVITEITEN

Prijs
Inclusief overnachtingen, maaltijden, transport en
excursies zoals omschreven
Volwassene
vanaf € 2.801 p.p.
Kind 0 - 17 (geldig na twee volbetalenden op de kamer)
vanaf € 1.350 p.p.

EXPERIENCES

▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

Safari’s, duikboten en dolfijnen voor de hele familie.
Veel leuke excursies en vol pension in 3 kindvriendelijke
5-sterrenhotels.
Dag 1: Welkom!
Warme verwelkoming en transfert naar uw mooie Lux Belle
Mar hotel waar we een Junior Suite hebben gereserveerd.
Rest van de dag vrij voor rust en verkenning van de vele
faciliteiten, zeker voor de kids met hun eigen action clubs.
Verzorgd diner (D).
Dag 2: Avontuur per squad tussen de dieren (20 km)
Naar het betoverende Domaine de l’Etoile van meer dan
1200 ha wouden en valleien voor een verkenning van 2
uur per quad (vanaf 12 j) of bugg y (vanaf 8 j)tussen de talloze
herten en reeën. Een echte familie-activiteit. Heerlijke
3-gangen buffetlunch in Le Domaine. Vrije namiddag en
gezellig diner (B,L, D).
Dag 3: Naar het noorden (49 km).
Luie voormiddag. Transfert naar het noorden met

onderweg bezoek – met ‘mascotte’ - aan een oud
suikerfabriekje met museum en proeverij van ruwe
suiker, jam, honing en rum. Intrek in het familievriendelijke LUX* Grand Gaube met weer nieuwe sport- en
wellness faciliteiten (B, D).
Dag 4: In een duikboot! (41 km)
Voor vandaag hebben we een duikboot gereserveerd.
Een veilige, wonderlijke ervaring voor de hele familie van
twee uur waarvan 40 minuten onder water langs tropische
vissen en koralen. We voorzien een fijne lunch met
heerlijke desserts. Langs de mooie kustweg naar uw hotel.
Diner (B,L, D).
Optie: ‘Duikbootavontuur’:
Volwassene: €245 Kind: €149
Dag 5: Op safari! (66 km)
Na ontbijt en check-out naar het Casela Park met haar
reuzenschildpadden, 1500 exotische vogels, zebra’s en
aapjes. Daarna een spannend uurtje per quad tussen
de antilopen en struisvogels. Vrije lunch. ijd voor een
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Avontuur in een echte duikboot
De beste vis aan het strand
Twee exclusieve kooklassen
Kunstzinnige gastronomie
In junior suites in 2 tophotels

echte Afrikaanse fotosafari met grote open voertuigen.
Verder naar het comfortabele Maradiva hotel met haar
uitgebreid kids-programma, clubhuis en babysit. Diner
(B, L, D).
Dag 6: Wilde dolfijnen. (42 km)
Vandaag wacht een catamaran om langs de kust en in de
lagunes te varen tussen wilde dolfijnen. Meteen krijgt
u een prachtig panorama over Le Morne. Lunch op
de catamaran en tijd voor snorkelen en zwemmen
tot terugkeer naar het Maradiva voor vrije tijd en diner
(B, L, D).
Dag 7: Verlengingen
Transfert naar uw volgende hotel of naar de luchthaven
(50 km) (B)

CIRCUIT

MAURITIUS

‘CULINARY DISCOVERY’
E E N C U L I N A I R E E S C A PA D E V O OR C ON N A I S S E U R S

Prijs
inclusief overnachtingen, maaltijden, transferts,
excursies, entreegelden zoals omschreven.
Nota: Culinaire restaurants zijn niet alle dagen open.
De volgorde van de lunches en diners zal daardoor
worden aangepast.
vanaf € 3.240 p.p.

EXPERIENCES

▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

Een verkenning van de allerbeste gastronomische
specialiteiten. Een hele week culinaire exotische
escapades in kunstzinnige tempels en oude kastelen.
Een onuitgegeven ervaring, enkel voor connaisseurs.
Dag 1: Welkom in Mauritius. (62 km)
Warm welkom en transfer naar uw prachtige Junior Suite
mèt zeezicht in het Long Beach hotel. Geniet van
een rustige dag. ’s Avonds fijn diner in het culinaire
Chopsticks restaurant (D).
Dag 2: Cooking class I en Café des Arts (35 km)
Heerlijke vrije dag om te genieten van alle faciliteiten van
uw mooie hotel. ‘s Avonds optie tot een eerste culinaire
ervaring in het Café des Arts, een ongewone setting vol
kunst, zelfontworpen meubilair en handbeschilderde
borden door de eigenares. (B)
Optie: ‘Café des Arts’: €277 / persoon
(inclusief retourtransfers)

Dag 3: Fabio’s kasteel en Aziatische topgastronomie (70 km)
Tegen de middag naar het historische Chateau de Labourdonnais waar chef Fabio u een unieke gastronomischMauritiaanse lunch zal presenteren. Verder naar het LUX*
Grand Gaube waar we een mooie Junior Suite voorzien
hebben (B, L, D).
Dag 4: Cooking class II en Culinaire Escapade (82 km)
Naar de Centrale Markt waar u tussen exotische aroma’s
op zoek gaat naar ingrediënten voor uw cooking class
in het Eureka Colonial House uit 1830 waar een chef u
zal inwijden in de Mauritiaanse keuken. Authentieke
creoolse lunch onder de veranda. Retourtransfer naar uw
hotel. (B, L, D)
Dag 5: Sightseeing en Seafood (45 km)
Naar Grand Baie met haar gezellige shoppingstraatjes.
Lunch in wellicht het beste visrestaurant met schaal- en
schelpdieren, palmharten en vriendelijke service, Il Pescatore.
(B, L, D).
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Dé Aziatische topkeuken
De beste vis aan het strand
Twee exclusieve kooklassen
Kunstzinnige gastronomie
In junior suites in 2 tophotels

Dag 6: Theeroute en de beroemde Chicken-Vanilla
saus (87 km)
Even wat historisch perspectief nemen in het 19de eeuws
Domaine des Aubinaux. Langs de oude theeplantages
van Bois Chéri (wat een naam!) naar het suiker- en
rumfabriekje van St Aubin voor lunch met de chickenvanilla sauce. Langs weelderig groene valleien naar uw
hotel voor rust. Vanavond wacht u een ‘Chef’s Signature
Dinner’ in het ‘adults only’ Banyan restaurant (B, L, D).
Dag 7: Verlengingen (71 km)
Ontbijt en transfer naar de luchthaven of verlenging.
Voor onze suggesties qua verlengingshotels, bekijk de
volgende pagina’s (B)

WEST-COAST

MAURITIUS

THE OBEROI BEACH RESORT MAURITIUS
AAAAAA
E XCLUSIEF | WELLNESS | INTIEM

1

1. Luxury Pavilion
LIGGING
Karaktervol luxehotel, rustig gelegen in een exotische tuin van 8 ha aan een 600
meter lang zandstrand, op slechts 20 autominuten van Port Louis en Grand Baie. Het
Oberoi kenmerkt zich door haar bijzondere architectuur met Aziatische en Afrikaanse
stijlelementen. Gasten waarderen de discrete, excellente service en de absolute privacy.
En na zonsondergang wachten u romantische vuren die de avond verlichten.

The Oberoi Mauritius******
Inbegrepen
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond lounge in Brussels Airport.
Prijs per persoon
Luxury Pavilion
Luxury Garden
Villa

ACCOMMODATIE
Luxury Pavilion (70m²) : gedeelde woon-/slaapkamer, badkamer met bad en douche,
airco, koffie-/thee-apparaat, flatscreen-tv, wifi, iPod docking station, minibar, safe.
Terras met zitgelegenheid. Beperkt zeezicht.
Luxury Garden Village (275m²) : veel ruimer, met privétuin
Andere kamertypes op aanvraag

01/11/19 - 30/11/19
€4.929
€6.110

01/12/19 - 25/12/19
€4.316
€5.716

26/12/19 - 07/01/20
€7.998
€10.885

08/01/20 - 17/04/20
€4.448
€5.891

18/04/20 - 03/10/20 04/10/20 - 31/10/20
Luxury Pavilion
€3.485
€5.104
Luxury Garden
€4.710
€6.329
Villa
Minimum verblijf
Minimum verblijf van 4 nachten van 26/12-7/1
Honeymoon
50% bij verblijven van min. 5 nachten voor verblijven tussen 8/1-31/10/20, niet combineerbaar
Extra
7=5, 10=7, 14=10 voor verblijven van 1/11-20/12, 8/1-17/4/20 en 4/10-31/10/20. 6=3, 8=4, 12=6, 14=7 voor
verblijven tussen 18/4-3/10/20
Family plan

FACILITEITEN
Twee zwembaden (één adults-only), windsurfen, waterski, zeilen, kajak, waterski,
pedalo, duikschool (PADI). Tennis, tai chi, yoga, fitness. 18-holes golfbaan ‘Mont
Choisy’ op 10 minuten. Kidsclub (4-12 j). Uitgebreid wellness- en spacentrum met
massages en verzorging. Openluchtrestaurant met mini gourmet, lokale en oosterse
specialiteiten. Bars en lounges.

2 kinderen tot 16 jaar gratis in tweede Luxury Pavilion bij boeking van min. 5 nachten van 1/11-20/12
en 8/1-31/10/20.

78

EAST COAST

MAURITIUS

ONE&ONLY LE SAINT GÉRAN
AAAAAA
FA M I L I E | G A S T R ONO M I E | S P ORT

1

1. Beachfront Room
LIGGING
Dit luxueuze hotel is rustig gelegen op een mooi schiereiland aan een der fijnste
witte zandstranden. Beschermd door het rif is dit hotel ideaal voor watersporten.
Het bijzonder mooi zwembad en de gereputeerde gastronomie completeren dit
uitstekende hotel dat net volledig gerenoveerd werd.
One & Only Le St. Geran******

ACCOMMODATIE
De losstaande gebouwen van 2 verdiepingen liggen verspreid over de weelderige tuinen.
Lagoon-, Ocean-, Beachfront Room (65m²) : groot bed, marmeren badkamer en aparte
douche, airco, ventilator, safe, minibar, wifi, flatscreen-tv, terras of balkon. Zicht op de
lagune, de zee of aan het strand.
Beachfront Junior Suite (110m²) : veel ruimer, bij de oceaan, met balkon of terras.
Andere kamertypes op aanvraag.

Inbegrepen
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond lounge in Brussels Airport.
Prijs per persoon

01/11/19 - 20/12/19

21/12/19 - 08/01/20

Lagoon Room
Beachfront Junior
Suite

€3.441
€5.694

€9.948
€15.985

09/01/20 - 30/04/20 01/05/20 - 30/09/20
01/10/20 - 31/10/20
€3.573
€2.654
€5.913
€4.076

Minimum verblijf
Minimum verblijf van 10 nachten van 24/12-8/1 en min. Verblijf van 5 nachten van 29/3-17/4/20
Honeymoon
30% bij verblijf van min. 5 nachten voor verblijven van 1/11-20/12, 14/1-28/3/20 en 18/4-19/10/20,
combineerbaar met HP promotie.
Extra
Gratis Half Pension van 18/4-30/9/20
Family plan

FACILITEITEN
Drie zwembaden (één adults-only), windsurfen, snorkelen, kajak, duiken (PADI), vissen,
catamaran, paragliding. Drie verlichte tennisbanen, verschillende 18-hole golfbanen
(betalend) in de omgeving. Fitness- en wellnesscentrum met sauna, hydrojet, massage
en beautybehandelingen. Kidsclub (3-11j) en tienerclub (12 -17 j). Drie restaurants met
gourmet, Japans, steakhouse. Strandbar met snacks. Bars en lounges.

2 kinderen tot 12 jaar gratis bij de ouders op de kamer.
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EAST- & SOUTH COAST

MAURITIUS

FOUR SEASONS AT ANAHITA

ST. REGIS MAURITIUS

AAAAAA

AAAAAA

FA MILIE | GOLF | CL A SSIC

FA MILIE | GOLF | CL A SSIC

LIGGING
Dit prachtige, moderne luxehotel aan de oostkust is schitterend gelegen tussen het
diepblauwe water en het heldergroen van de tropische bergen. Omringd door drie
fijne zandstranden, met een eigen 18 holes golfbaan. De luchthaven ligt op 35 km.

LIGGING
Uitstekend hotel (2012), prachtig gelegen op het schiereiland van Le Morne. Ideale
ligging voor talloze watersporten en schitterende zonsondergangen. Persoonlijke en
discrete service. Een der beste hotels van het eiland.

ACCOMMODATIE

ACCOMMODATIE

De 136 villa’s zijn ingericht in een hedendaagse, elegante, warm-Mauritiaanse stijl.
Garden Pool Villa (70m²) : gecombineerde woon- badkamer met buitendouche, airco,
plasmaTV, iPod docking, WLAN/Wifi, minibar, Nespresso/thee, patio met ligstoelen,
privé-zwembadje en tuintje.
Mangrove Pool Villa (70m²) : gedeeltelijk zeezicht.
Andere kamertypes op aanvraag.

In aparte gebouwen van één verdieping in een prachtige koloniale stijl met moderne
design accenten, harmonieus verspreid in de exotische tuin.
Junior Suite (65m²) : gecombineerd woon- slaapvertrek, airco, WLAN/Wifi, balkon of
terras met zitmeubilair.
Ocean Junior Suite (75m²) : met zeezicht
Andere kamertypes op aanvraag.

FACILITEITEN
Zwembad met zonneterras, 2 tennisbanen, fietsen en tafeltennis. Snorkelen, PADI
duikschool, surfen, kajak, zeilen, catamaran, hoogzeevissen. Spectaculaire 18 holes
golfbaan. Uitgebreid wellness-centrum met paviljoenen voor twee, beauty- en
cosmetica behandelingen, massages. Fitness, aerobic, yoga. Kinderclub (5-12j) met
oppas en -menu. Boetiekje, kapper.
4 restaurants met Italiaanse, Franse en Aziatische specialiteiten. Showcooking. Lichte
Four Seasons Mauritius at Anahita******
snacks. Bar en lounge.

FACILITEITEN
Zwembad, tennis, fietsen, fitness centrum, windsurfen, zeilen, kitesurfen, snorkelen,
duiken, PADI duikschool. Wellnesscentrum “Iridium Spa” met massages, beautyen cosmetische behandelingen. Kinderclub (4-14 j) met jeugdanimatie, speeltuin,
kindermenu, babysit. WLAN/Wifi in heel het hotel.
5 restaurants, 2 bars en lounges.
St. Regis Mauritius******

Inbegrepen
7 overnachtingen in Half Pension, verwelkoming, privétransfer en Diamond lounge in Brussels Airport.

Inbegrepen
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond lounge in Brussels Airport.

Prijs per persoon

01/11/19 - 09/11/19

10/11/19 - 20/12/19

26/12/19 - 07/01/20

Prijs per persoon

Garden Pool Villa
Mangrove Pool
Villa

€4.750
€5.328

€3.910
€4.225

€7.818
€8.378

08/01/20 - 30/04/20
15/10/20 - 31/10/19
€3.529
€3.923

01/05/20 - 14/10/20
Garden Pool Villa
€2.611
Mangrove Pool
€3.070
Villa
Minimum verblijf
Verblijf min. 5 nachten van 26/12-7/1 en verblijf min. 3 nachten van 29/3-17/4 en 20/10-27/10
Honeymoon
Bij verblijf van min. 2 nachten: bloemen bij afreis, geschenk, 60 minuten massage en bloemblaadjesbad.
Bij verblijf van min. 4 nachten: diner bij kaarslicht op de kamer extra.
Geldig voor verblijven van 8/1-31/10/20. Combineerbaar met vroegboekkorting
Extra

01/11/19 - 20/12/19
06/01/20 - 18/04/20
01/10/20 - 31/10/20
€2.785
€3.083

19/04/20 - 30/09/20

21/12/19 - 05/01/20

Junior Suite
€1.893
€4.963
Ocean Junior
€2.138
€5.260
Suite
Honeymoon
30% bij verblijf min. 5 nachten, gratis fles champage, fruitmand, 60 min. Couple massage en 25% op
behandelingen.
Extra
30% bij verblijf min. 5 nachten, combineerbaar met vroegboekorting
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WEST COAST

MAURITIUS

MARADIVA VILLAS RESORT & SPA
AAAAA/A
C H A R M E | P R I VA C Y | V I L L A’ S

1

1

1. Beachfront Luxury Suite Villa
LIGGING
Dit kleine villahotel ligt in een uitgestrekt domein van 10 ha met een mooi aangelegde
tuin, aan een 700 m lang zandstrand, uitkijkend over het kristalheldere water
van Tamarin Bay en zicht op Le Morne. Mauritiaanse accenten, familiale sfeer, De
luchthavenligt op ca. 70 km.

Maradiva Villa Resort & Spa*****/*
Inbegrepen
7 overnachtingen in Half Pension, verwelkoming, privétransfer en Diamond lounge in Brussels Airport.

ACCOMMODATIE
Luxury Suite Pool Villa (163m²) : ruime, open woonkamer met aparte slaapkamer,
ruime badkamer met bad en buitendouche, privé-zwembadje, centrale airco, TV, wifi,
safe, minibar, terras.
Beachfront Luxury Suite Pool Villa (163m²) : direct aan het strand en zeezicht.
Andere kamertypes op aanvraag.

Prijs per persoon

Luxury Suite Pool
Villa
Beachfront
Luxury Suite Pool
Villa

FACILITEITEN
Zwembad, windsurfen, snorkelen, kajak, catamaran, waterski. Hobiecat, tennis,
fietsen, fitnesscentrum, tai chi, yoga. 18-hole Rodney Wright golfbaan op 15
minuten. Spa- en wellnesscentrum met ayurvedische behandelingen, beautysalon
en massages. Boetiekje en juwelier. Kidsclub (3 – 12 j) met animatie en babysit mits
bijdrage. Twee restaurants met Mauritiaanse, Indische, Japanse en internationale
gerechten. Bar en lounge.

01/11/19 - 30/11/19
01/12/19 - 19/12/19
20/12/19 - 26/12/19 01/05/20 - 30/09/20
03/01/20 - 30/04/20
01/10/20 - 31/10/20
€4.798
€3.616
€5.804

€4.382

27/12/19 - 02/01/20

€6.833
€8.626

Minimum verblijf
Verblijf min. 6 nachten van 27/12-2/1
Honeymoon
50% bij verblijven van min. 5 nachten voor verblijven van 1/11-26/12 en 3/1-1/10/20. Niet combineerbaar
Extra
40% voor verblijven van 1/11-26/12 en 3/1-31/10/20. 20% voor verblijven van 27/12-2/1 (minimum 6
nachten)
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EAST COAST

MAURITIUS

CONSTANCE LE PRINCE MAURICE
AAAAA/A
CULINAIR | WELLNESS | ACTIEF

1

1. Junior Suite
LIGGING
Midden een weelderige tuin van 60 ha en omzoomd door witte zandstranden liggen
89 prachtige Junior Suites en Villa’s verspreid over het domein. Verfijnde oosterse
architectuur met kostbaar meubilair, warme ambiance en culinaire specialiteiten.
Ca. 45 km van de luchthaven.

Constance Le Prince Maurice*****/*
Inbegrepen
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond lounge in Brussels Airport.

ACCOMMODATIE
Junior Suite (70m²) : woon-/slaapkamer met groot bed, badkamer en regendouche,
airco, minibar, safe, koffie- en theefaciliteiten. Flatscreen-tv, wifi. Balkon of terras met
zicht op de tuin, de zee of de lagune.
Beach Villa (130m²) : gescheiden woon/-slaapkamer, badkamer met jacuzzi,
buitendouche, klein zwembadje. Aan het strand.
Andere kamertypes op aanvraag

Prijs per persoon
Junior Suite
Beach Villa

01/11/19 - 22/12/19
05/10/20 - 31/10/20
€3.683
€7.620

23/12/19 - 06/01/20

07/01/20 - 17/04/20

€6.469
€10.844

€3.070
€6.351

04/05/20 02/08/20
€2.370
€4.776

18/04/20 - 03/05/20
03/08/20 - 04/10/20
€2.808
€6.089

Junior Suite
Beach Villa
Minimum verblijf
Verblijf min. 3 nachten van 27/12-4/1
Honeymoon
60% voor de bruid voor verblijven van 1/11-22/12, 7/1-3/5 en 3/8-31/10. 80% voor de bruid voor verblijven
van 4/5-2/8
Extra
Gratis Half Pension van 4/5-4/10 in een Junior Suite
Family plan

FACILITEITEN
Twee mooie zwembaden, kano, waterski, laserbootjes, windsurfen, snorkelen. Catamaran,
duikschool (PADI) en diepzeevissen. Twee tennisbanen. Gratis gebruik van twee 18-holes
golfbanen op 10‘ per shuttle. Fitness met yoga, aerobic, tai chi en fietsen. Wellness met
sauna, massages, beauty- en cosmeticabehandelingen. Kinderclub (4-12j) met animatie
en zwembad. Vier restaurants. Lounge bar, wijnkelder, 3 bars.

1 kind tot 12 jaar gratis bij de ouders op de kamer

82

SOUTH COAST

MAURITIUS

SHANTI MAURICE RESORT & SPA
AAAAA/A
BOUTIQUE | FA MILIE | WELLNESS

1

1. Junior Suite Beach Acces
LIGGING
Dit Mauritiaans all-suite en wellness resort is direct op het strand gelegen in een 15 ha
groot domein tussen de groene bergen en de nog ongerepte stranden van Mauritiuś
zuidkust. De luchthaven ligt op 35 km.

Shanti Maurice Resort & Spa*****/*
Inbegrepen
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond lounge in Brussels Airport.

ACCOMMODATIE
Junior Suite Oceanview (65m²) : groot bed, ruime badkamer met douche in openlucht,
dressing, flatscreen-tv, wifi, koffie- en theefaciliteiten, airco. Balkon met oceaanzicht.
Junior Suite Beach Acces (65m²) : directe toegang tot het strand en oceaan.
Andere kamerypes op aanvraag

Prijs per persoon

Junior Suite
Oceanview
Junior Suite
Beach acces

FACILITEITEN
Drie mooie zwembaden. Surfschool, catamaran, zeil- , surf- en PADI duikschool.
Tennis, fietsverhuur. Fitnesscentrum. Onbeperkte gratis greenfees en cart op de
Avalon golfbaan met gratis shuttle (25’). Groot wellnesscentrum van 7000 m²
met 25 treatment rooms voor ayurvedische- en beautybehandelingen, aroma- en
thalassotherapie, yoga, meditatie, detox, anti-stress, anti-aging. Kidsclub (3-11j)
van 2000 m² met pool en jeugdanimatie. Zes fijne restaurants met vele gourmet
specialiteiten, theepaviljoen. Bars en lounges;

01/11/19 - 30/11/19
15/12/19 - 22/12/19
06/01/20 - 18/04/20
01/10/20 - 31/10/20
€1.460

01/12/19 - 14/12/19
19/04/20 - 14/05/20
01/07/20 - 31/08/20

23/12/19 - 05/01/20

01/09/20 - 30/09/20

€1.075

€3.001

€ 970

€1.845

€1.460

€3.946

€1.355

Minimum verblijf
Minimum verblijf van 5 nachten van 23/12 tot 5/1
Honeymoon
100% voor de bruid, gratis fles prosecco, romantisch diner, couple massage en kamerupgrade indien
beschikbaar. Geldig voor verblijven van 29/4-30/9/20 bij verblijf van min. 5 nachten
Extra
5% voor repeaters
Family plan

2 kinderen tot 12 jaar gratis bij de ouders op de kamer.
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MAURITIUS

WEST- & SOUTH COAST

ANAHITA

HERITAGE LE TELFAIR

AAAAA

AAAAA

N AT U U R | E L E G A N T I E | L U X E

GOLF | FA MILIE | ALL INCLUSIVE

LIGGING
De 70 charmante suites en villa’s liggen op een groot domein van meer dan 00 ha aan
een rustige baai in Anahita aan de oostkust. Dit unieke gebied biedt een prachtige
fauna, mooie turkooizen lagunes en ligt tegenover het paradijselijke Ile aux Cerfs.
Luchthaven op 35 km.

LIGGING
Aan de zuidwestkust van Mauritius, op het landgoed van de voormalige suikerplantage
ligt dit comfortabele hotel midden in een groot natuurreservaat. Recent gerenoveerd
biedt dit hotel uitstekende service en elegantie. De 18-hole en 9-hole Heritage golf
club, het dine-around programma en het interessante All Inclusive concept maken
van dit hotel één van de meest geliefde adressen in Mauritius. Op ca. 45 autominuten
van de luchthaven.

ACCOMMODATIE
De residenties werden harmonieus verspreid in de groene omgeving met heerlijk
zicht op zee, de groene valleien of het nabijgelegen golfdomein.
One Bedroom Junior Suite Garden (60m²) : hedendaagse stijl met locale accenten,
apart woon-/slaapvertrek, safe, airco, keukentje, espresso/thee-zet, tv, wlan/wifi,
balkon of terras.
One Bedroom Junior Suite Sea View (60m²) : met zeezicht
Andere kamertypes op aanvraag.

ACCOMMODATIE
Tuinzicht Suite (62m²) : Kamer met kingsize of queen bed, airco, ventilator, flatscreentv, minibar, iPod dock, koffie- en theefaciliteiten. Fraaie badkamer met aparte douche.
Terras of balkon met ligstoelen en tuinzicht, butlerservice.
Zeezicht Suite (62m²) : Gelijke indeling, zeezicht.
Andere kamertypes op aanvraag.

FACILITEITEN
2 zwembaden, 3 tennisbanen, fietsen, paardrijden en fitness. Windsurfen, waterski,
kajak, kitesurfen, waterfietsen, (PADI) duiken en vissen. 18 holes golfbaan vlakbij.
Wellness-/spacentrum met beauty- en cosmeticabehandelingen, massages en
beauty center. Miniclub (0-12j) en teen club (13-17j). 2 restaurants met Mauritiaanse
Anahita Golf & Spa Resort******
en internationale specialiteiten.

FACILITEITEN
Twee zwembaden, lang zandstrand. Watersportcentrum met windsurfen, kano,
kajak, snorkelen, pedalo, glasbodemboot, zeilen, duiken, waterski, hoogzeevissen,
catamaran en kitesurf school. Golf Club (18 holes + 9 holes par 3), tennis, quads, segways,
fitness. Grote spa met sauna, stoombad, vitality zwembad, beautybehandelingen en
Heritage Le Telfair******
massages.
Kinderclub (2-17 jr).

Inbegrepen
7 overnachtingen in half pension, verwelkoming, privétransfer en Diamond lounge in Brussels Airport.

Inbegrepen
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond lounge in Brussels Airport.

Prijs per persoon
One Bedroom
Junior Suite
Garden
One Bedroom
Prestige Suite
Golf View

Prijs per persoon

01/11/19 - 23/12/19
€2.672

€3.333

24/12/19 - 07/01/20
€5.181

€6.314

08/01/20 - 30/04/20
€2.803

€3.486

01/05/20 - 31/10/20
€2.186

€2.536

Minimum verblijf
Minimum verblijf van 7 nachten van 24/12-7/1
Honeymoon
40% bij boeking van min. 7 nachten voor verblijven van 1/11-23/12 en 8/1-31/10. Enkel geldig Junior Suites
en One Bedroom Prestige Suite. Niet combineerbaar
Extra
Gratis nachten: 7=5, 10=7. Geldig van 1/11-23/12 en 8/1-31/10. Combineerbaar met vroegboekkorting
Family plan

50% van 1/5-30/9. Enkel geldig in Two & Three Bedroom Prestige Suites

Garden Suite
Seaview Suite

01/11/19 - 08/12/19
06/01/20 - 31/01/10
€2.379
€2.834

09/12/19 - 20/12/19

21/12/19 - 26/12/19

27/12/19 - 05/01/20

€2.029
€2.414

€3.571
€4.245

€3.775
€4.475

01/02/20 - 03/04/20
19/09/20 - 16/10/20
€2.326
€2.554

04/04/20 - 17/04/19

18/04/20 - 01/05/20
11/07/20 - 21/08/20
€1.495
€1.635

02/05/20 - 10/07/20
17/10/20 - 31/10/20
€1.408
€1.539

Garden Suite
€2.676
Seaview Suite
€3.193
Minimum verblijf
Verblijf van min. 5 dagen van 28/12-2/1
Honeymoon
40% bij boeking van min. 5 nachten van 1/11-20/12 en 3/1-31/01/20. 42% bij boeking van min. 5 nachten van
84 1/2-31/10/20
Extra
15% vanaf 4 nachten voor verblijven van 1/11-20/2/20 en 3/1-31/1/20. 20% vanaf 4 nachten voor verblijven
van 1/2-31/10/20. 35% vanaf 7 nachten van 1/11-20/12 en 3/1-31/1/20. 40% vanaf 7 nachten voor verblijven

EAST COAST

MAURITIUS

SHANGRI-LA’S LE TOUESSROK RESORT & SPA
AAAAA/A
FA M I L I E | G OL F | S P ORT

LIGGING
Dit romantische hotel werd recent vernieuwd, ligt midden een tropische tuin
omzoomd door fijne zandstranden en voelt als een Mediterraan dorpje. De 2 eilandjes
voor de kust, op 10 minuten gratis bootshuttle, zijn een paradijs voor watersporters en
golfers. Bescher-mend koraalrif en lagune.
Shangri-La Le Touessrok*****/*

ACCOMMODATIE
Junior Suite (55m²) : kingsize bed, badkamer met bad en douche, airco, safe,
minibar, flatscreen-tv, iPod docking station, gratis wifi. Nespresso machine. Terras of
balkon en zeezicht. De kamers ‘Beach Acces’ hebben directe toegang tot het strand.
Junior Suite Hibiscus (65m²) : ruimere unit met aparte zithoek.
Andere kamertypes op aanvraag.

Inbegrepen
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond lounge in Brussels Airport.
Prijs per persoon

Junior Suite
Junior Suite
Hibiscus

FACILITEITEN
Twee verwarmde zwembaden, windsurfen, snorkelen, kano, pedalo, duiken ( PADI),
catamaran, parasailing. 18-holes golfbaan op Ile aux Cerfs (10’ gratis shuttle), 4
verlichte tennisbanen. Fitnesscentrum met aqua gym, yoga, tai chi. Kinderclub
(4-11j) en tienerclub (12-17j) met animatie. Wellness-/spacentrum met sauna ,
beautybehandelingen, ayurveda, holisme, hydrotherapie. Vier restaurants met
fusion, grill, Japanse, Indische en mediterrane keuken. Bars en lounges met live jazz
en dj-ambiance.

01/11/19 - 20/12/19
11/01/20 - 20/04/20
01/10/20 - 31/10/20
€3.245
€3.683

21/12/19 - 10/01/20

21/04/20 - 30/09/20

€5.864
€6.301

€2.414
€2.851

Minimum verblijf
Verblijf min. 6 nachten van 21/12-10/1
Honeymoon
Fles prosecco, romatische kamerversiering, 30 min. Couple massage en romantisch diner bij boeking van
min. 3 nachten van 1/11-20/12 en 11/1-31/10/20. Combineerbaar met vroegboekkorting
Family plan

50% voor 2 kinderen op aparte kamer voor verblijven van 1/12-20/12, 11/1-4/4/20 en 22/4-31/10/20.
Niet cumuleerbaar
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EAST COAST

MAURITIUS

LUX* BELLE MARE
AAAAA
FA MILIE | WELLNESS | ACTIEF

1

1. Junior Suite
LIGGING
Recent vernieuwd all-suite hotel in een verzorgde tropische tuin, mooi gelegen aan
een kilometerlang parelwit strand rond een der grootste zwembaden van het eiland.
Het bijna minimalistisch design oogt fris en eigentijds in de groene omgeving.
Wellness en kidsclub zijn sterke punten. Op een uurtje van de luchthaven.
ACCOMMODATIE
Junior Suite (60m²) : met kingsize bed, badkamer met regendouche en bad, airco,
flatscreen-tv, minibar, safe, iPad, wifi. Balkon of terras met zicht op de tuin, zwembad
of de lagune.
Beach View Junior Suite (60 m²) : nabij het strand.
Andere kamertypes op aanvraag.

LUX* Belle Mare
Inbegrepen
Prijs per persoon

01/11/19 - 30/11/19
01/12/19 - 21/12/19
04/01/20 - 17/01/20 18/01/20 - 05/04/20
06/04/20 - 17/04/20 18/04/20 - 08/05/20
01/10/20 - 31/10/20
Junior Suite
€1.854
€1.513
Beach View Junior
€2.423
€2.081
Suite

FACILITEITEN
Zeer groot zwembad van 2000 m² bij het strand met ligstoelen en parasols.
Watersportcentrum met windsurfen, waterfietsen, kajak, snorkelen, glasbodemboot
en waterskiën. Duiken en diepzeevissen met bijdrage. Twee verlichte tennisbanen,
tafeltennis, mountainbike en snooker. Fitness, aquagym, yoga. Spa met uitgebreid
beautu-menu. Kidsclub met speeltuin en animatie (3 – 11 j) en studio (12 – 17 j). Vier fijne
restaurants met mediterrane, Indische (2* Michelin), Aziatische en traditionele keuken.

Junior Suite
Beach View Junior
Suite
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01/06/20 - 24/07/20
€ 778
€1.163

22/12/19 - 03/01/20

09/05/20 - 31/05/20
25/07/20 - 30/09/20

€4.348
€5.310

€ 970
€1.355

EAST COAST

MAURITIUS

THE RESIDENCE
AAAAA
RUST | ROMANTIEK | WELLNESS

1

1. Cololnial Garden View Junior Suite
The Residence*****

LIGGING
Op één der mooiste stranden aan de oostkust ligt dit mooie charmehotel in koloniale
stijl, exotisch en elegant zoals een oud plantagehuis uit een vervlogen tijdperk. De
lichte kamers liggen verspreid in stijlvolle gebouwen van drie hoog, verspreid tussen
het rustgevend groen van een verzorgde tuin en de azuurblauwe oceaan. Op ca. 50
km van de luchthaven.

Inbegrepen
7 overnachtingen in half pension, verwelkoming, privétransfer en Diamond lounge in Brussels Airport.

ACCOMMODATIE
De 135 kamers en 28 suites zijn smaakvol gedecoreerd in een open, elegante stijl.
Colonial Garden View Room (54m²) : kingsize bed, ruime marmeren badkamer met
bad en douche. dressing, tv, airco, minibar, koffie/thee, safe, butlerservice. Balkon of
terras met tuinzicht. Zelfde kamertypes met ocean view en ocean front beschikbaar.
Colonial Garden View Junior Suite: (86m²) : ruimer, balkon met zitmeubilair.
Andere kamertypes op aanvraag.

Prijs per persoon

01/11/19 - 30/11/19

01/12/19 - 21/12/19

22/12/19 - 05/01/20

Colonial Garden
View Room
Colonial Garden
view Junior Suite

€2.304

€1.976

€4.089

06/01/20 - 29/02/20
01/04/20 - 30/04/20
01/10/20 - 31/10/20
€2.458

€3.354

€2.895

€6.298

€3.573

01/03/20 - 31/03/20
01/09/20 - 30/09/20

01/05/20 - 31/08/20

Colonial Garden
€2.108
€1.626
View Room
Colonial Garden
€3.092
€2.392
view Junior Suite
Honeymoon
100% voor de bruid in K+O (Verplicht HP aan € 100/nacht), fles champagne, catamaran cruise en lunch bij
verblijf van min. 4 nachten van 1/11-21/12 en 6/1-31/10. Combineerbaar met vroegboek
Extra
Korting Lang Verblijf: 25% korting vanaf 6 nachten en 30% korting vanaf 14 nachten voor verblijven van
1/11-21/12 en 6/1-31/10. Niet combineerbaar met Honeymoon
Family plan

FACILITEITEN
Groot zwembad met zonneterras. Snorkelen, windsurfen, waterski, PADIduikcentrum. Drie tennisbanen, beachvolley, fitness. Spa met sauna, jacuzzi,
massages. The Planters Kidsclub (3-12 j) met animatie. Twee fijne restaurants met
eigentijdse, internationale keuken en visgerechten. Lunchbistro, bar.

Kinder tot 13 jaar gratis op kamer van ouders (HP verplicht: € 90 / kind / nacht)
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NORTHEAST COAST

MAURITIUS

LUX* GRAND GAUBE
AAAAA
FA MILIE | RUST | WELLNESS

1

1. Junior Suite
LIGGING
Goed gelegen in een mooie exotische tuin, aan twee fijne zandstranden, nabij het
vissersdorpje Grand Gaube aan de mooie noordoostkust. Volledig vernieuwd in 2017.
Ideaal voor families maar met apart gedeelte voor ‘adults only’.
ACCOMMODATIE
Superior Room (51m²) : kingsize bed, badkamer met dubbele douche, airco, tv, koffieapparaat, wifi. Op 1e verdieping met balkon. (Deluxe room: adults only).
Junior Suite (56m²) : met houten terras en directe toegang tot het strand.
Andere kamertypes op aanvraag.
LUX* Grand Gaube

FACILITEITEN
Twee zwembaden (één adults only). Windsurfen, waterfietsen, kajak, zeilen,
snorkelen,waterski. (PADI) duiken, hoogzeevissen, catamarancruise. Tennis,
tafeltennis, mountainbike. Fitnesscentrum, yoga, aquagym. Barber shop.
Uitgebreid spacentrum met breed menu, massages en beautyprogramma’s in 11
behandelkamers. Animatie voor kinderen en tieners. Zes restaurants met vis-, steak-,
latino- en Aziatische specialiteiten. Gezellige bars en lounges.

Inbegrepen
Prijs per persoon
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Superior Room
Junior Suite

01/11/19 - 30/11/19
01/12/19 - 21/12/19
04/01/20 - 17/01/20 18/01/20 - 05/04/20
06/04/20 - 17/04/20 18/04/20 - 08/05/20
01/10/20 - 31/10/20
€1.875
€1.534
€2.225
€1.884

Superior Room
Junior Suite

01/06/20 - 24/07/20
€ 799
€1.009

22/12/19 - 03/01/20

09/05/20 - 31/05/20
25/07/20 - 30/09/20

€4.369
€4.850

€ 991
€1.201

EAST COAST

MAURITIUS

LONG BEACH GOLF & SPA RESORT
AAAAA
URBAN CHIC | FA MILIE | GOLF

1

1. Junior Ocean Front Suite
LIGGING
Dit hedendaagse luxehotel bevindt zich aan een 700 m lang zandstrand in een
domein van 24 ha. De lagune is een echt snorkel- en watersportparadijs. Centrale
‘Piazza’ die het levendige hart vormt met restaurants, bars en boetiekjes. Unieke mix
van strandsfeer en urban design.
ACCOMMODATIE
Mooie kamers, gegroepeerd in 3 halvemaanvormen in een jonge, frisse, harmonieuze stijl.
Junior Suite (60m²) : met groot bed, badkamer en douche, airco, ventilator, tv, WLAN/
wifi, iPod docking station, safe, koffie- en theefaciliteiten, balkon of terras en tuinzicht.
Family Suite (84m²) : met aparte kamer met 2 sofabedden en douche/toilet voor
de kinderen, beperkt zeezicht.
Andere kamertypes op aanvraag.

Long Beach Golf & Spa Resort****

FACILITEITEN
Drie mooie zwembaden waarvan één ‘adults only’, windsurfen, snorkelen, kajak, zeilschool,
duikschool (PADI), vissen en parasailing. Boogschieten, tafeltennis, 4 verlichte tennisbanen.
Mooie 18-holes golfbanen op het Ile aux Cerfs en in Anahita, zonder entreegeld. Fitness- en
wellnesscentrum met massages, hammam en uitgebreide beauty- en cosmetische behandelingen. Kinder- en tienerclub (2-14j) met animatie. Vijf restaurants. Lounges en bars.

Minimum verblijf
Minimum verblijf van 5 nachten van 22/12-5/1 (31/12 incl.)
Honeymoon
40% , niet combineerbaar
Extra
25% bij boeking van 4 tot 11 nachten, 30% vanaf 12 nachten, niet combineerbaar
Family plan

Inbegrepen
7 overnachtingen in half pension, verwelkoming, privétransfer en Diamond lounge in Brussels Airport.
Prijs per persoon
Junior Suite
Junior Suite Pool
Acces

01/11/19 - 30/11/19
01/10/20 - 31/10/20
€2.545
€2.851

01/12/19 - 21/12/19
06/01/20 – 28/4/20
€2.108
€2.370

40% voor kinderen in aparte kamer voor kinderen tot 17 jaar
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22/12/19 - 05/01/20

29/04/20 - 30/09/20

€5.076
€5.295

€1.714
€1.933

l a r éunion CIRCUIT
circuit

LA RÉUNION

‘ESSENTIAL
’essential REUNION’
reunion’
D E M E E S T E I N T E N S E E R VA R I N G

de meest intense erva r ing

Prijs : vanaf € 1.089 p.p.
Inclusief prioritaire assistentie, alle diensten, overnach€ 1.089€p.p.
Prijs : XXXXX
pp.
tingen en maaltijden zoals omschreven. Plus huurauto
Inclusief prioritaire assistentie, alle diensten, overnachtype Renault Captur of gelijkaardig, met GPS en Super
tingen en maaltijden zoals omschreven. Plus huurauto
Gold (omnium) verzekering inbegrepen.

type Renault Captur of gelijkaardig, met GPS en Super
Gold (omnium) verzekering inbegrepen.

St. Gilles

Hellbourg

St. Anne

Cilaos

St. Pierre
St. Philippe

1
1

EXPERIENCES
EXPERIENCES

▶▶
◆
▶▶
◆
▶▶
◆
▶▶◆
▶▶◆

22

Priority assistentie bij aankomst

Priority assistentie bij aankomst
Ruime huurauto, mèt GPS

Ruime huurauto, mèt GPS

De lavavelden aan de oostkust

De lavavelden aan de oostkust
De kraters en wilde valleien

De kraters en wilde valleien
Charme-overnachting in Cilaos

Charme-overnachting in Cilaos

1.1.“Piton
delalafournaise"
fournaise”
volcano
2. Waterfall
in Salazie
"Piton de
vulcano
2. Waterfall
in Salazie
7

Als u alle hoogtepunten van dit fascinerende eiland in een
Als udagen
alle hoogtepunten
vanu dit
eiland inchareen
paar
wil beleven, als
wilfascinerende
logeren in kleinere
paar dagen wilenbeleven,
als u wil
logeren
in kleinerehuurcharmehotelletjes
zelf rijden
in een
comfortabele
mehotelletjes
en iszelf
in een comfortabele huurauto
met GPS, dan
ditrijden
uw rondreis.

auto met GPS, dan is dit uw rondreis.

Dag 1: Airport - Hellbourg – St. Anne (110 km)
Persoonlijke
met
prioritaire
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- Hellbourg – St.
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(110 km)assistentie
en
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de mooie, wat
huurauto
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en
die
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Super Gold
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wat comfortabelere
die
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verzeverzekering
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Bezoek
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de
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goede twee
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Hellbourg
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kamer
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St. Anne,Diana
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St. Anne, aan de oostkust .
Dag 2: St. Anne – St. Philippe – St. Pierre (80 km)
Rustig
ontbijt
een adembenemende
dag langs
Dag 2: St.
Annevoor
– St. Philippe
– St. Pierre (80 km)
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de
la
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waar we een kamer in het charmante Tsilaosa hebben
Dag 4: Cilaos – St. Gilles (100 km)
voorbehouden (B).
Ontbijt en heerlijk rustige dag om te genieten van de
hoge bergen onder de blauwe lucht.
Bezoek de
Dag 4: Cilaos – St. Gilles (100 km)
heetwaterbronnen, de oude bossen of de creoolse dorpjes in
Ontbijt en heerlijk rustige dag om te genieten van de hoge
de vallei, maar mis zeker de scenische route naar Ilet à Cordes
bergen onder de blauwe lucht. Bezoek de heetwaterniet. Na de middag naar het mooiste hotel van het eiland,
bronnen, de oude bossen of de creoolse dorpjes in de vallei,
‘Lux’ in St. Gilles (B).
maar mis zeker de scenische route naar Ilet à Cordes niet.
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Dag 5: St. Gilles – luchthaven (45 km)
Na de en
middag
naartot
het
hotel van
heteen
eiland,
‘Lux’
Ontbijt
vrije dag
uwmooiste
retourvlucht.
Reken
goed
uurin
Gilles
(B).
totSt.de
luchthaven
en teruggave huurauto. Maar tal van
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het goed
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:
tot de luchthaven en teruggave huurauto. Maar tal van
prijs op aanvraag
opties zijn nog mogelijk zoals een dolphin cruise, bezoek
aan de haven of het aquarium (B).
Optie: helikoptervlucht van 45 minuten over het eiland:
prijs op€ aanvraag
XXXX
pp

LA RÉUNION

l a r éunion

CIRCUIT

circuit

‘LA réunion
RÉUNION spectaculaire’
SPECTACULAIRE’
’la
A D E M B E N E M E N D E E R VA R I N G E N
a dembenemende erva r ingen

Prijs : vanaf € 2.999 p.p.
inclusief persoonlijke assistentie, alle diensten,
2.999 p.p.
Prijs: €XXXXX
€ pp.
inclusief persoonlijke
assistentie,
overnachtingen,
maaltijden
en excursies
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alle diensten,met
overnachtingen,
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privé-kookles,maaltijden
privétourseninexcursies
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met
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Plus plus
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55 minuten.
Plus een
Renault
of gelijkaardig,
GPS én Super
Gold
auto type verzekering.
Renault Captur
of gelijkaardig,
met GPS én
(omnium)
Allemaal
inbegrepen

Super Gold (omnium) verzekering. Allemaal inbegrepen.
Le Port

St. Gilles
St. Leu

Salazie
Hellbourg

St. Anne

Cilaos

St. Pierre

EXPERIENCES
EXPERIENCES

▶▶ Ruime huurwagen, met GPS
huurwagen,
met GPS
▶◆ ▶Ruime
Creoolse
cooking class
cooking class
▶◆ ▶Creoolse
De lavatunnel onder de vulkaan
◆
onder de vulkaan
▶▶De lavatunnel
De hoogste top van ‘la Fournaise’
◆ De hoogste top van ‘la Fournaise’
▶▶ Helikoptervlucht van 55’!
◆

Dag 1: Airport – Westkust (30 km)
Persoonlijke
en km)
afhaling van de mooie, wat
Dag
1: Airportverwelkoming
– Westkust (30
comfortabelere
huurauto
die
we
reserveerden,
meteenwat
van
Persoonlijke verwelkoming en afhaling
van de mooie,
GPS
en
Super
Gold
verzekering
voorzien.
Rustige
rit
naar
comfortabelere huurauto die we reserveerden, meteende
mooie
Roche
Tamarin
Lodge bij Le Port,
midden
de natuur
van
GPS4*en
Super
Gold verzekering
voorzien.
Rustige
rit
waar
we
een
prestige
bungalow
reserveerden.
naar de mooie 4* Roche Tamarin Lodge bij Le Port, midden

de natuur waar we een prestige bungalow reserveerden.
Dag 2: Le Port. Cooking class (100 km)
Met uw gids naar de lokale markt op zoek naar verse
Dag
2: Le Port. Cooking class (100 km)
groenten, fruit, specerijen en vis of kip voor uw privé
Met
uw gids naar de lokale markt op zoek naar verse
cooking class. Terwijl uw curry stooft leert de gids u een “rhum
groenten,
fruit, specerijen en vis of kip voor uw privé
arrangé” te maken. Na lunch van uw eigen experi-menten
cooking
class. Terwijl uw curry stooft leert de gids u een
terug naar uw hotel en vrije namiddag of geniet van de
“rhum
arrangé” te maken. Na lunch van uw eigen experiSpa in uw hotel, een der beste van het eiland (B, L).
menten
terug naar uw hotel en vrije namiddag of geniet
van de Spa in uw hotel, een der beste van het eiland (B, L).
Dag 3: Le Port – Salazie – Hellbourg - St Anne (130 km)
Na het ontbijt naar de oostkust. Via de watervallen en
Dag
3: Le Port – Salazie – Hellbourg - St Anne (130 km)
plantages van Salazie naar het charmante, creoolse HellNa
het ontbijt naar de oostkust. Via de watervallen en
bourg voor een bezoek aan de ‘Villa Folio’, mèt historische
plantages
van Salazie naar het charmante, creoolse Helluitleg. Uw Privilege Room is gereserveerd in de elegante 4*
bourg
voor een bezoek aan de ‘Villa Folio’, mèt historische
Diana Dea Lodge in St. Anne, aan de oostkust (B) .
uitleg.
Uw Privilege Room is gereserveerd in de elegante
4* Diana Dea Lodge in St. Anne, aan de oostkust (B) .

Dag 4: St. Anne – Lavatunnel! – St. Pierre (60 km)
Rit naar
Grand
Brulé voor briefing
van uw
Dag
4: St.LeAnne
– Lavatunnel!
– St. Pierre
(60gids
km)alvorens
deze
actieve
vulkaan
binnen
te
dringen
langs
de
lavatunnels.
Rit naar Le Grand Brulé voor briefing van uw gids
alvorens
Spectaculair.
Langs
machtige
landschappen
en
gestolde
lavadeze actieve vulkaan binnen te dringen langs de lavatunnels.
stromen
naar
de
kruidenen
parfumtuinen
rond
St.
Philippe.
Spectaculair. Langs machtige landschappen en gestolde lavaExploreernaar
de mooie
stranden
van Grande Anse
de zuidstromen
de kruidenen parfumtuinen
rondlangs
St. Philippe.
kust
op
weg
naar
St.
Pierre
waar
we
in
het
5*
Palm
Hotel
& Spa
Exploreer de mooie stranden van Grande Anse langs de zuiduw
kamer
met
jacuzzi
gereserveerd
hebben
(B).
kust op weg naar St. Pierre waar we in het 5* Palm Hotel & Spa

uw kamer met jacuzzi gereserveerd hebben (B).
Dag 5: St. Pierre (130 km)
Na uw ontbijt rijdt u via het maanlandschap van La Plaine
Dag
5: St. Pierre (130)
des Sables naar de krater van de vulkaan Piton de la FourNa
uw ontbijt rijdt u via het maanlandschap van La Plaine
naise. Hier wacht een berggids u op om samen de top van
des
Sables naar de krater van de vulkaan Piton de la Fourde vulkaan te ontdekken. Gedurende vijf uur krijgt u een
naise.
Hier wacht een berggids u op om samen de top van
volledig overzicht van de vulkaan en van het eiland, include
vulkaan te ontdekken. Gedurende vijf uur krijgt u een
sief de Piton des Neiges, de hoogste berg van de Indische
volledig
overzicht van de vulkaan en van het eiland, incluOceaan. Terugkeer naar uw lodge om van uw privé-jacuzzi te
sief
de Piton des Neiges, de hoogste berg van de Indische
genieten (B).
Oceaan.
Terugkeer naar uw lodge om van uw privé-jacuzzi
te genieten (B).
Dag 6: St.-Pierre – Cilaos – St.-Leu (120 km)
Na het ontbijt door de wondermooie vallei naar Cilaos
Dag 6: St.-Pierre – Cilaos – St.-Leu (120 km)
Na het ontbijt door de wondermooie vallei naar Cilaos
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Helikoptervlucht van 55’!

met haar unieke borduurschool, wijngaarden, bossen en ‘La
Roche
Merveilleuse’
. Geniet van dit wijngaarden,
heerliojke plaatsje
of huur
met
haar
unieke borduurschool,
bossen
en
een
mountainbike
om
de
omgeving
te
verkennen.
In
de late
‘La Roche Merveilleuse’. Geniet van dit heerliojke plaatsje
namiddag
het kleine St.om
Leude omgeving te verkennen.
of
huur eennaar
mountainbike

In de late namiddag naar het kleine St. Leu
Dag 7: St.-Leu. Helikoptervlucht en St.-Gilles (60 km)
Ontbijt en vroeg vertrek naar de helihaven van St.-Gilles
Dag
7: St.-Leu. Helikoptervlucht en St.-Gilles (60 km)
voor een onvergetelijke ervaring. Gedurende 55 minuten
Ontbijt
en vroeg vertrek naar de helihaven van St.-Gilles
overvliegt u het hele eiland met haar actieve vulkaan,
voor
een onvergetelijke ervaring. Gedurende 55 minuten
bergen, wilde valleien, watervallen, de canyon, het regenovervliegt
u het hele eiland met haar actieve vulkaan,
woud, de blauwe lagune etc. Omdat u hierna enige rust
bergen,
wilde valleien, watervallen, de canyon, het regenverdient adviseren we u een dagje strand in St.-Gilles, het
woud,
de blauwe lagune etc. Omdat u hierna enige rust
kleine St.-Tropez met haar stranden en lagune, perfect
verdient
adviseren we u een dagje strand in St.-Gilles, het
voor snorkelen of en catamarancruise. Naar St.-Lieu voor
kleine
St.-Tropez met haar stranden en lagune, perfect
overnachting (B).
voor
snorkelen of en catamarancruise. Naar St.-Lieu voor
overnachting (B).
Dag 8: St.-Leu – luchthaven (60 km)
Ontbijt en vrije dag tot inlevering van de wagen en
Dag 8: St.-Leu – luchthaven (60 km)
retourvlucht (B).
Ontbijt en vrije dag tot inlevering van de wagen en
retourvlucht (B).

WEST- & SOUTH COAST

RÉUNION

LUX* ST. GILLES

PALM HOTEL & SPA

AAAAA

AAAAA

F A M I L I E | L I G G I N G | S P O RT E N

C O M F ORT | D E S I G N | R U S T

LIGGING
Aan de westkust van dit prachtige natuureiland ligt dit mooie hotel dat uitkijkt op de
azuurblauwe wateren, omgeven door enkele mooie zandstranden. De Creoolse villa’s
liggen verscholen in de tropische tuin, in de schaduw van de kokospalmen en filaobomen, op een steenworp afstand van de door het koraal beschutte lagune. Op ca. 45
minuten van de luchthaven.

LIGGING
Gelegen op een lage heuvel in het weelderige groen en omringd door suikerrietvelden,
is dit recent gerenoveerde eco-resort – met 65 verzorgde kamers verspreid over
verscheidene villa’s – één van de betere hotels van La Réunion. De hoge standing,
het mooie design, comfort, luxe en rust worden hier gecombineerd met een prachtig
koraalstrand. Op 15 minuten van St. Pierre.

ACCOMMODATIE
Superior (34m²) : Kamer met kingsize of twin bed, airco, telefoon, flatscreen-tv, radio,
minibar, safe, koffie- en theefaciliteiten. Badkamer met bad. Balkon of terras.
Junior Suite (44m²) : Ruimere unit met espressomachine en dvd-speler.
Andere kamertypes op aanvraag.

ACCOMMODATIE
Superior Room (34m²) : Kamer met queen size bed, airco, televisie, gratis wifi, iPod
dock, minibar, safe, koffie- en theefaciliteiten. Badkamer met bad en douche. Gelegen
op de eerste of de benedenverdieping, terras of balkon.
Deluxe Room (41m²) : met zithoek en uitzicht op de tuinen.
Andere kamertypes op aanvraag.

FACILITEITEN
Prachtig, groot zwembad van 1100m² met zonneterrassen; kinderzwembad,
snorkelen. Tennis, fietsverhuur. Twee 18-hole golfbanen in de omgeving, duiken en
jetski. Fitness, winkeltje, mini-club (3-12 jr) met speeltuin. Drie fijne restaurants met
lokale en internationale specialiteiten.

FACILITEITEN
Twee infinity zwembaden waarvan één verwarmd, plonsbad voor kinderen. Aquagym,
tafeltennis, petanque, biljart. 18-hole golfcourt in de omgeving. Ruime spa met
hammam, jacuzzi, beautybehandelingen en massages. Boetiekje, conciërge service,
babysit. Drie restaurants met lokale en internationale specialiteiten.
Palm Hotel & Spa Réunion****

LUX* St. Gilles*****
Inbegrepen
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond lounge in Brussels Airport

Inbegrepen
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond lounge in Brussels Airport

Prijs per persoon

Prijs per persoon

Superior Room
Juniorsuite

01/11/19 - 30/11/19

01/12/19 - 21/12/19
04/01/20 - 30/04/20

22/12/19 - 03/01/20

€1.664
€2.504

€1.961
€2.114

€2.114
€3.198

01/06/20 - 10/07/20
15/08/20 - 11/09/20
€ 833
€1.463

01/10/20 - 31/10/20

01/05/20 - 31/05/20
11/07/20 - 14/08/20
12/09/20 - 30/09/20
€ 938
€1.568

Superior Room
€1.121
Juniorsuite
€2.215
Minimum verblijf
Minimum verblijf 3 nachten over nieuwjaar
Honeymoon
Fles prosecco, een romantisch diner per verblijf (indien HB geboekt) en 20€ krediet in de shop van het
hotel.

Superior Room
Deluxe Room

01/11/19 - 23/11/19
20/12/19 - 18/01/20
03/10/20 - 31/10/20
€1.535
€1.649

24/11/19 - 19/12/19 19/01/20 - 03/04/20
04/04/20 - 23/05/20 24/05/20 - 03/07/20
04/07/20 - 15/08/20 16/08/20 - 02/10/20
€1.325
€1.220
€1.439
€1.325

Minimum verblijf
Verblijf minimum 2 nachten vereist, minimum 3 nachten van 21/12-4/1
Honeymoon
50% voor de bruid bij verblijven van 1/11-20/12 en 5/1-31/10/20. Niet combineerbaar
Extra
Korting Lang verblijf: 15% korting bij verblijf min. 4 nachten en 25% korting bij verblijf min. 7 nachten voor
verblijven van 1/11-20/12 en 5/1-31/10/20. Niet combineerbaar.
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EAST-COAST

RÉUNION

NESS BY D-OCEAN
AAAA/A
D E S IG N | R E L A X | S PA

1

1. Superior
LIGGING
Genesteld in een prachtige kokosplantage, vlak tegenover de lagune en het
marinereservaat, ligt dit hotel vervaardigd in hedendaagse architectuur. De renovatie
in 2018 resulteerde in een elegant, modern en intiem adres op korte afstand van het
strand. Op 5 minuten van het bruisende Saint-Gilles-les-Bains met zijn nachtleven,
shopping, markten en theaters. Op ca. 45 minuten van de luchthaven.

Ness by D-Ocean*****
Inbegrepen
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond lounge in Brussels Airport
Prijs per persoon

LIGGING
Het hotel omvat 70 kamers met zee- of bergzicht en 14 suites met zicht op de lagune.
Superior (36m²) : Kamer met kingsize of queen bed, ingerichte kitchenette, gratis wifi,
koffie- en theefaciliteiten. Badkamer met Italiaanse douche. Balkon van 10 m² en zicht op
de tropische tuinen.
Superior Zeezicht (36m²) : zicht op zee
Andere kamertypes op aanvraag.

Superior
Superior Zeezicht

30/11/19 - 20/12/19
09/05/20 - 03/07/20
16/08/20 - 25/09/20
€ 679
€ 784

21/12/19 - 03/01/20

€1.353
€1.488

04/01/20 - 07/02/20 08/02/20- 28/02/20
29/02/20 - 03/04/20 04/04/20- 03/07/20
04/07/20 - 15/08/20
€ 815
€ 920
€ 920
€ 990

26/09/20 - 31/10/20
Superior
€1.060
Superior Zeezicht
€1.196
Minimum verblijf
Minimum verblijf van 4 nachten van 21/12-3/1 en 26/9-31/10/20
Honeymoon
30% voor de bruid, fles champagne, 20 min. Couples massage en kamerupgrade indien beschikbaar.
Enkel bij verblijven van min. 7 nachten
Extra
Gratis nachten: 7=4, 14=11 bij verblijven van 1/12-20/12, 9/5-3/7/20 en 16/8-25/9/20. Combineerbaar met
vroegboekkorting
Family plan

FACILITEITEN
Mooi infinity zwembad. Watersportcentrum met kajak en paddle board, windsurfen,
duiken en vissen mogelijk in de omgeving van het hotel. Ruime ‘Cinq Mondes’ spa met
hydrotherapie, jacuzzi, hammam, verschillende beautybehandelingen en massages.
Conciërgeservice. Drie restaurants met lokale en internationale specialiteiten.

1 kind tot 12 jaar gratis bij de ouders op de kamer van 30/11-20/12 en 4/1-25/9
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ORIËNT

ODYSSEUS

odysseus

or iënt

EGYPTE

egypte
“Where it all Began.”

"Where it all Began”

Meer dan 6000 jaar geschiedenis maakt van Egypte een der meest tot de verbeelding

Meer dan 6000 jaar geschiedenis maakt van Egypte een der meest tot de verbeelding

sprekende reisbestemmingen ter wereld. Een unieke geschiedenis moet u op een unieke

sprekende reisbestemmingen ter wereld. Een unieke geschiedenis moet u op een unieke

manier beleven. We stellen u de drie mooiste Nijlschepen voor die tijdens rustige cruises

manier beleven. We stellen u de drie mooiste Nijlschepen voor die tijdens rustige cruises

de belangrijkste hoogtepunten combineren met veiligheid en groot comfort aan boord. Als

de belangrijkste hoogtepunten combineren met veiligheid en groot comfort aan boord. Als

u liever niet vaart presenteren we u een ‘Legendarisch Egypte’ circuit met verblijven in die

u liever niet vaart presenteren we u een ‘Legendarisch Egypte’ circuit met verblijven in die

nostalgische hotels met de 1930-sfeer uit Agatha Christie.

nostalgische hotels met de 1930-sfeer uit Agatha Christie.

Natuurlijk bezoekt u het bruisende Caïro, het Egyptisch museum, de piramiden, de sfinx en de

Natuurlijk bezoekt u het bruisende Caïro, het Egyptisch museum, de piramiden, de sfinx en

weelderige soeks. U kunt ook onmogelijk rond de Vallei der Koningen in Luxor, Karnak

Middellandse Zee

de weelderige soeks. U kunt ook onmogelijk rond de Vallei der Koningen in Luxor, Karnak

en het mysterie rond het graf van Toetanchamon. Ook de kolossen van Memnon en de tem-pels

en het mysterie rond het graf van Toetanchamon. Ook de kolossen van Memnon en de tem-

van Hatchepsut, Sobek en Horus staan steevast op elk programma, net als het lieflijke Philae

Alexandrië

pels van Hatchepsut, Sobek en Horus staan steevast op elk programma, net als het lieflijke

tempeltje bij Aswan. Geen wonder dat deze weelde aan historische kunstschatten en sierraden

Philae tempeltje bij Aswan. Geen wonder dat deze weelde aan historische kunstschatten en

inspiratiebron werden van talloze films als Cleopatra, The Mummy of de avontuurlijke

El Alamein

sierraden inspiratiebron werden van talloze films als Cleopatra, The Mummy of de avon-

Indiana Jones.

tuurlijke Indiana Jones.

Memphis
Saqqara

Sound- & lightshows, logeren in culthotels, oosterse lunches en afternoon tea time, het werd

Al Fayoum

Per luchtballon over Luxor, sound- & lightshows, logeren in culthotels, oosterse lunches en

allemaal verweven in deze evenwichtige programma’s. En u logeert natuurlijk in de beste

Caïro

Suez

Sokhna

Sinai

afternoon tea time, het werd allemaal verweven in deze evenwichtige programma’s. En u

cruiseschepen en hotels met ronkende namen: Oberoi cruises, The Mena House, The Old

logeert natuurlijk in de beste cruiseschepen en hotels met ronkende namen: Oberoi cruises,

Winter Palace, The Old Cataract.

The Mena House, The Old Winter Palace, The Old Cataract.

Na uw bezoek enkele dagen rust of in de wintermaanden er gewoon even tussenuit naar

Hurghada

Assyut

Na uw bezoek enkele dagen rust of in de wintermaanden er gewoon even tussenuit naar

Sharm
El Sheik

de zonzekere Rode Zee? In Sharm El Sheik en Hurghada hebben telkens het allerbeste hotel

de zonzekere Rode Zee? In Sharm El Sheik en Hurghada hebben telkens het allerbeste hotel

weerhouden voor een welverdiende rust, een heerlijke massage en een duik in het zwembad.

Dendera
Karnak
Luxor

Abydos
Thebes

weerhouden voor een welverdiende rust, een heerlijke massage en een duik in het zwembad.

Esna

Rode
Zee

Edfu
Kom Ombo

Aswan

Philae

Abu Simbel

WOESTIJNKLIMAAT

Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Gemiddelde maximumtemperatuur (°C)
WOESTIJNKLIMAAT
Gemiddelde minimumtemperatuur (°C)
Gemiddelde maximumtemperatuur (°C)
Gemiddelde zeewatertemperatuur (°C)
Gemiddelde minimumtemperatuur (°C)
Gemiddeld aantal zonne-uren/dag
Gemiddelde zeewatertemperatuur (°C)
Gemiddeld aantal dagen met neerslag
Gemiddeld aantal zonne-uren/dag

21
Jan
10
21
22
10
9
22
0
9

22
Feb
11
22
21
11
10
21
0
10

25
Mrt
14
25
21
14
10
21
1
10

28
Apr
17
28
22
17
10
22
1
10

31
Mei
21
31
24
21
11
24
1
11

33
Jun
24
33
26
24
12
26
0
12

34
Jul
25
34
27
25
13
27
0
13

34
Aug
26
34
28
26
12
28
0
12

32
Sep
24
32
27
24
13
27
0
11

30
Okt
20
30
26
20
10
26
0
10

27
Nov
16
27
25
16
9
25
0
9

23
Dec
12
23
23
12
9
23
0
9

Gemiddeld aantal dagen met neerslag

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0
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CRUISES

EGYPTE

THE OBEROI PHILAE, LUXURY NILE CRUISER
AAAAAA

1

2

1.Philae cruise ship 2. Mask of Tutankhamun

‘ESSENTIAL EGYPT DELUXE’
’9 DAGEN MET 4 DAGEN CRUISE

Dag 1: Caïro
Verwelkoming, privétransfer en intrek in uw hotel.
Dag 2: Caïro. De Piramiden
Na een heerlijk buffetontbijt met uw Egyptoloog de piramide
van Sakkara. Tegen de middag naar het Mena House waar een
tafeltje in restaurant 139 werd gereserveerd. Vrije lunch. Na
de middag dan hèt bezoek aan de Grote Piramiden van
Giza en de mysterieuze Sfinx. Vrije avond (B).
Dag 3: Caïro. Het Egyptisch Museum
Ontbijtbuffet en ochtendbezoek aan de Citadel, de
Mohamed Ali moskee en het beroemde Egyptisch
museum. Vrije namiddag in uw hotel (B). Optie: Egyptische
sfeer in El Muiz Street en de Khan El Khalili markt: € 82 p.p.

Dag 4: Cruise. Luxor en Karnak
Ontbijt, transfer en vluchtje naar Luxor voor privétransfer en
inscheping voor een heerlijke luxecruise. Na de middag
ziet u eindelijk die mooie tempels van Karnak en Luxor. Teatime, cocktails en diner aan boord (B, L, D).
Dag 5: Cruise. Vallei der Koningen en Kolossen van Memnon
Vroeg ontbijt om voor de warmte de Vallei
der Koningen en de Kolossen van Memnon te
bezoeken. Rond de middag cruise naar Esna en lunch.
Geniet van uw cruise en de passage van de Esna-sluis.
Tea-time, cocktails en diner aan boord (B, L, D).
Dag 6: Cruise. Edfu en Komombo
Cruise naar Edfu waar u nog voor de middag de tempel
bezoekt. Lunch aan boord, heerlijk cruisen, tea-time en ‘s
avonds bezoek aan de Komombo-tempel. Cocktails en diner
aan boord (B, L, D).
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Dag 7: Cruise. Aswan
Cruise naar Aswan, ontbijt en bezoek aan het lieflijke
Philea eiland. Lunch. In de late namiddag per motorboot naar
het Nubische museum. Diner aan boord (B,L,D).
Dag 8: Aswan - Caïro (Abu Simbel)
Ontscheping, privétransfer en vlucht van 90’ naar Caïro.
Verwelkoming en transfer naar het nabijgelegen Intercontinental City Star (B). Optie: Bezoek aan de tempel van Abu
Simbel vanuit Aswan per vlucht, met lokale gids: € 316 p.p.
Dag 9: Caïro
Ontbijt, transfer en terugvlucht of strandvakantie.

VERLENGING STRAND HURGHADA:
zie ‘Ancient Kingdom DLX’

OBEROI PHILAE ******
Luxueus, volledig vernieuwd cruiseschip met
groot zwembad (11 m) en zonnedek, ruim spacentrum
met fitness en massage, twee restaurants met
westerse, Indische, Arabische en Aziatische gerecten.
Elegante bars, theater en dansvloer. De slechts 22
ruime luxekajuiten (36 m²) en suites (55 m²) omvatten
kingsize bed (of twins), ruime badkamer met douche
en haardroger, airco, tf, 40” LCD TV, high speed Wifi,
DVD, iPod docking, safe, minibar, espressomachine.
De grote Franse ramen bieden panoramisch zicht op
de Nijl. Enkele suites met privéterras van 30 m². Alle
excursies per minibus vanop privé-aanlegsteigers.

‘ESSENTIAL EGYPT DELUXE’
PRIJS
in tweepersoonskamer
1ste nacht : Cairo Sheraton
vanaf € 2.865 p.p.
1ste nacht : Cairo Nil Ritz Carlton
vanaf : € 3.165 p.p.
INBEGREPEN
Overnachtingen, maaltijden, vlucht Caïro-Luxor en
Aswan-Caïro, cruise, transfers, assistentie, gidsen en
excursies zoals omschrijven.
INBEGREPEN
Internationale vlucht, fooien en aankomstvisum (€25).

1

TOESLAG 3 NACHTEN HURGHADA
Op aanvraag

‘ANCIENT KINGDOM DELUXE’

2

PRIJS
in tweepersoonskamer
1ste nacht : Cairo Sheraton
vanaf : € 4.112 p.p.
1ste nacht : Cairo Nile Ritz Carlton
vanaf : € 4.770 p.p.

3

1. Giza Piramiden 2. Pool deck 3. Luxury Cabin

‘ANCIENT KINGDOM DELUXE’
’11 DAGEN MET 6 DAGEN CRUISE

Dag 1 tot 3: Caïro.
Zie ‘Essential Egypt DLX’.
Dag 4: Cruise. Dendarah
Ontbijt, transfer en vluchtje naar Luxor. Verwelkoming,
privétransfer en inscheping voor een heerlijke cruise.
Cruise naar Quina en Dendarah. Lunch aan boord en
bezoek aan de Hathor tempel. Tea-time, cocktails en diner
aan boord (B, L, D).
Dag 5: Cruise. Abydos
Na een heerlijk ontbijt vroeg bezoek aan de mooie
tempel van Abydos. Lunch, cruise naar Luxor, tea-time en in
de namiddagkoelte naar het museum van Luxor. Diner aan
boord (B, L, D).

Dag 6: Cruise. Luxor
Ontbijt, vrije voormiddag en lunch. Naar die mooie
tempels van Karnak en Luxor. Tea-time, cocktails en
diner aan boord (B, L, D).
Dag 7 tot 11: Cruise. Luxor – Karnak – Edfu- Komombo –
Aswan - Caïro. Zie ‘Essential Egypt DLX’ dag 5 tot 9
VERLENGING STRAND HURGHADA:
Dag 8: Aswan – Hurghada
Ontbijt, privétransfer van ca. 7 uur naar Hurghada en intrek
in het mooie Oberoi Sahl Hasheesh (B).
Dag 9 en 10: strandvakantie
Dag 11: Hurghada – Caïro
Transfer, vluchtje naar Caïro en privétransfer naar het
City Star hotel (B).
Dag 12: Caïro.
Ontbijt, transfer en terugvlucht (B).
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INBEGREPEN
Overnachtingen, maaltijden, vlucht Caïro-Luxor en
Aswan-Caïro, cruise, transfers, assistentie, gidsen en
excursies zoals omschrijven.
NIET INBEGREPEN
Internationale vlucht, fooien en aankomstvisum (€25).
TOESLAG 3 NACHTEN HURGHADA
Op aanvraag

CRUISES

EGYPTE

THE OBEROI ZAHRA, LUXURY NILE CRUISER
AAAAAA

1

2

3

4

5

1.Zahra cruise ship 2. Abu Simbel 3. Nile River in Aswan 4. Philae Temple 5. Philae Temple

‘ROYAL HIGHLIGHTS DELUXE’
10 DAGEN MET 5 DAGEN CRUISE
Dag 1: Caïro
Verwelkoming, privétransfer in luxeauto en intrek in het
Sheraton of Ritz-Carlton.
Dag 2: Caïro. De Piramiden
Na een heerlijk buffetontbijt met uw Egyptoloog naar de
piramide van Sakkara. We hebben tegen de middag
een tafeltje in restaurant 139 van het Mena House
gereserveerd. Vrije lunch. Naar Grote Piramiden van Giza
en de mysterieuze Sfinx. Vrije avond (B).
Dag 3: Caïro. het Egyptisch Museum
Ochtendbezoek aan de Citadel, de Mohamed Ali moskee
en het beroemde Egyptisch museum. Vrije namiddag (B).
Optie: Egyptische namiddag met El Muiz Street en de Khan El Khalili
markt: € 110 p.p.

Dag 4: Cruise. Luxor en Karnak
Transfer, vluchtje van een uur en inscheping voor een
heerlijke cruise. Na de middag ziet u eindelijk die mooie
tempels van Karnak en Luxor. Tea-time, cocktails en
diner aan boord (B, L, D).
Dag 5: Cruise. Vallei der Koningen - Memnon – Dendarah.
Vroeg ontbijt om voor de warmte de Vallei der Koningen en
de Kolossen van Memnon te bezoeken. Cruise naar Quina en
Dendarah met lunch. Bezoek aan de Hathor tempel. Diner
aan boord (B, L, D).
Dag 6: Luxor
Cruise naar Luxor en bezoek aan de Vallei der Nobelen,
Dier al Madina en de mooie tempel van Hatchepsut.
Lunch, siësta en in de koelere namiddag naar de tempel van
Luxor. Cocktailreceptie met live music en diner aan boord
(B, L, D).
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Dag 7: Cruise. Edfu
Cruise naar Edfu. en bezoek aan de tempel van Edfu (B, L, D).
Dag 8: Cruise. Aswan
Cruise naar Aswan met ontbijt en lunch aan boord.
Namiddag naar de Dam en het lieflijke Philea eiland.
Diner. (B,L,D).
Dag 9: Aswan - Caïro (Abu Simbel)
Ontbijt, ontscheping, privétransfer, vlucht van 90 ‘ naar
Caïro en transfer naar het nabijgelegen Intercontinental City
Star (B). Optie: Naar Abu Simbel vanuit Aswan per vlucht, met
lokale gids: €316 pp.
Dag 10: Caïro
Ontbijt, transfer en terugvlucht of strandvakantie
VERLENGING STRAND HURGHADA:
zie ‘Ancient Kingdom DLX’

OBEROI ZAHRA ******
Luxueus cruiseschip met mooi zwembad van 11 m
en zonnedek, verzorgd spacentrum met fitness en
Balinese, Thaise en westerse beautybehandelingen
en massages. Stijlvol, intiem restaurant met fijne
gerechten. Elegante lounge en bar. De slechts 27
luxekajuiten (26 m²) en suites (50 m²) omvatten
kingsize bed (of twins), badkamer met regendouche
en haardroger, airco, tf, 32” LCD TV, high speed Wifi,
CD/DVD, iPod docking, safe, gevulde minibar, koffie-/
theemachine. De grote Franse ramen bieden
panoramisch zicht op de Nijl. De suites bieden
een 42” TV en gescheiden woon-slaapvertrek Alle
excursies per minibus vanop privé-aanlegsteigers.

‘ROYAL HIGHLIGHTS DELUXE’
PRIJS
in tweepersoonskamer
1ste nacht : Cairo Sheraton
vanaf : € 3.190p.p.
1ste nacht : Cairo Nil Ritz Carlton
vanaf : €3.550 p.p.
INBEGREPEN
Overnachtingen, maaltijden, vlucht Caïro-Luxor en
Aswan-Caïro, cruise, transfers, assistentie, gidsen en
excursies zoals omschrijven.
1

INBEGREPEN
Internationale vlucht, fooien en aankomstvisum (€25).
TOESLAG 3 NACHTEN HURGHADA
Op aanvraag

‘ALL EGYPT DELUXE’

2

1.Pool deck 2. Luxury Cabin

‘ALL EGYPT DELUXE’
12 DAGEN MET 7 DAGEN CRUISE
Dag 1 tot 8 : Zie ‘Essential Egypt DLX’.
Dag 9: Cruise. Komombo en lichtshow
Cruise naar Komombo met bezoek aan de fascinerende
dubbeltempel van Horus en Sobek. Retourcruise naar
Aswan en lunch aan boord. In de namiddag per feloeka
naar de mooie botanische tuinen. En ’s avonds bijwoning
van een sound & lightshow aan de Philea tempel (B, L, D).
Dag 10: Cruise (Abu Simbel)
Ontbijt en vrije dag om te genieten van de faciliteiten van
uw cruiseschip of om Aswan op eigen gelegenheid te
verkennen. Voor de middag heeft u ook de mogelijkheid
tot een bezoek aan Abu Simbel met vlucht en locale gids.
Lunch aan boord. Tegen de avond cocktail receptie en
entertainment met diner aan boord (B, L, D).

Dag 11: Aswan - Caïro
Ontscheping, privétransfer en vlucht van 90 minuten naar
Cairo. Verwelkoming en transfer naar het nabijgelegen
Intercontinental City Star hotel(B).
Dag 12: Caïro
Transfer en terugvlucht of strandvakantie (B)
VERLENGING STRAND HURGHADA:
Dag 8: Aswan – Hurghada
Ontbijt, privétransfer van ca. 7 uur naar Hurghada en intrek
in het mooie Oberoi Sahl Hashish (B).
Dag 9 en 10: strandvakantie
Dag 11: Hurghada – Caïro
Transfer, vluchtje naar Caïro en privétransfer naar het
City Star hotel (B).
Dag 12: Caïro.
Ontbijt, transfer en terugvlucht (B).
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PRIJS
in tweepersoonskamer
1ste nacht : Cairo Sheraton
vanaf : € 5.185 p.p.
1ste nacht : Cairo Nile Ritz Carlton
vanaf : €5.340 p.p.
INBEGREPEN
Overnachtingen, maaltijden, vlucht Caïro-Luxor en
Aswan-Caïro, cruise, transfers, assistentie, gidsen en
excursies zoals omschrijven.
INBEGREPEN
Internationale vlucht, fooien en aankomstvisum (€25).
TOESLAG 3 NACHTEN HURGHADA
Op aanvraag

CIRCUIT

EGYPTE

‘LEGENDARY EGYPT’
NO S TA LG I S C H E L U X E

Als u Egypte wil zien zonder cruise maar toch met alle
comfort dan is dit uw reis. Alle legendarische hotels
inbegrepen!
Dag 1: Caïro.
Verwelkoming en transfer naar uw kamer met zicht op de
piramides in het Marriott Mena House.

Dag 4: Luxor. Tempels van Karnak en Luxor
Transfer, vlucht naar Luxor en intrek in uw kamer met
zicht op de Nijl in het beroemde Old Winter Palace,
charmant maar zonder echte luxe. Na de middag naar
de indrukwek-kende tempels van Karnak en Luxor (B, D).

Dag 2: Caïro. Piramiden
Ontbijtbuffet en met uw Egyptoloog naar de
trappiramiden van Sakkara. Verzorgde lunch. Na de
middag naar de Grote Piramiden en de mysterieuze
Sfinx. ‘s Avonds sound & light show aan de piramiden.
Diner in uw hotel (B, L, D).

Dag 5: Luxor. Vallei der Koningen, Kolossen van
MemnonIn
De ochtend naar de Vallei der Koningen, het graf
van Toetanchamon, de tempel van Koningin Hatshepsut
en de Kolossen van Memnon. Oosterse lunch in het
El Marssam boetiekhotel. Na de middag naar het mooie
graf van Nefertari en de Habu tempel (B, L, D).

Dag 3: Caïro. Egyptisch Museum
Naar het wereldberoemde Egyptisch Museum. Lunch
in het chique Ritz Carlton. Verder naar de Citadel, de
oude moskee en de levendige El Kalilli markt (B, L, D).

Dag 6: Luxor. Ballonvaart – Luxor Museum
Bezoek aan het Luxor museum, de bibliotheek en het
‘heritage centre’ van Luxor. Vrije lunch en namiddag.
Diner in uw hotel (B, D).
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Optie: Bij valavond naar de beroemde sound & light show in de
tempel van Karnak: € 82 p.p.
Dag 7: Edfu – Komombo – Aswan
Ritje van twee uur langs de Nijl naar Edfu en de
mooie tempel van de valkgod. Nog een uurtje
naar Komombo met picknick lunch. Bewonder de
dubbeltempel van Horis en Sobek. Nog een uurtje naar
Aswan waar we een mooie Nijlzicht kamer reserveerden
in het legendarische Old Cataract. Diner (B, L, D).
Dag 8: Aswan. Philae, feloek
Bezoek het lieflijke Isis tempeltje van Philae en aan de
Stuwdam. Afternoon-tea aan boord van een feloek op
weg naar de lokale markt. ’s Avonds naar de mooie sound
& light show aan de Philae tempel (B,D).
Dag 9: Aswan. Nubië
Per motorboot naar het Nubische museum, het dorp en

VERTREK: ELKE DAG
Prijs in tweepersoonskamer: vanaf € 4.599 p.p.
INBEGREPEN:
Overnachtingen, maaltijden, vlucht Caïro – Luxor
en Aswan- Caïro, cruise, transfers, assistentie,
gidsen en excursies zoals omschreven.
NIET INBEGREPEN:
Internationale vlucht, fooien en aankomstvisum (25 €).
VERLENGING 3 NACHTEN HURGHADA:
Van dag 11 tot 14: 4 dagen/3 nachten in het mooie
Oberoi Sahl Hasheesh.
Programma en prijs: zie’ Verlenging’ op de pagina’s
van de Philae Cruises.

de basisschool. Vrije lunch. Geniet van uw mooie hotel
en de zonsondergang op het beroemde terras (B,D).
Dag 10: Caïro (Abu Simbel)
Transfer en vluchtje van 90’ naar Caïro. Bezoek aan
de Hangende Kerk en de oude synagoge. Intrek in het
mooie Marriott Zamalek. Lokale lunch in hartje Caïro
(B, L). Optie: Bezoek aan Abu Simbel incl. transfers, vlucht en
lokale gids: € 316 p.p.

EXPERIENCES

▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

Logies in Old Winter Palace
Logies in Old Cataract
High tea in een felouk
Sound & lightshow in Cairo
Nubische excursies

Dag 11: Caïro
Ontbijt, transfer en terugvlucht of verlenging (B).
Voor onze suggesties qua verlengingen, raadpleeg de
volgende pagina’s.
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SHARM EL SHEIKH

EGYPTE

FOUR SEASONS RESORT SHARM EL SHEIKH
AAAAAA
WELLNESS | DUIKEN | LUXE

LIGGING
Dit luxueus en elegant hotel, opgevat als een Nubisch dorp, ligt op een heuvel midden
een verzorgd park met palmen dat afhelt naar een privézandstrand. Niet ver van de
restaurants van Naama Bay en de markt van het oude Sharm. Luchthaven op 9 km.
ACCOMMODATIE
Superior Room (60m²) : ruime kamer met kingsize bed of twins, marmeren badkamer
met bad en aparte douche, airco, safe, minibar, koffie/theeapparaat, wifi, flatscreen
tv, cd, dvd, iPod docking. Gelijkvloers, met terras en tuinzicht.
Premier Seaview Room (60m²) : op de eerste verdieping, met balkon en zeezicht.
Andere kamertypes op aanvraag.
FACILITEITEN
Drie buitenzwembaden met butlerservice. Uitgebreid duikcentrum met 2 jachten, excursies
naar wrakken, huisrif en nachtduiken. Spectaculair snorkelrif. Tennisbanen. Golf
18-holes in de omgeving. Fitnessruimte. Wellnesscentrum met facials, manicure, pedicure,
schoonheidssalon en verzachtende cacao/honing scrubs en rozenolie massages. Yoga en
meditatie. Kidsclub, kinderzwembad. Babysitservice. Teensclub met biljart, tefeltennis en
PS3. Zes restaurants met gastronomische ervaringen, aziatische en mediterrane gerechten,
grill, zeevruchten, lunchbar aan het zwembad. Drie lounges voor cocktails en shisha

Four Seasons Resort Sharm El Sheikh******
Inbegrepen
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond lounge in Brussels Airport
Prijs per persoon

01/11/19 - 09/11/19
10/11/19 - 25/12/19
01/03/20 - 17/04/20 05/01/20 - 29/02/20
01/05/20 - 08/05/20 09/05/20- 02/06/20
03/06/20- 08/06/20 09/06/20- 08/08/20
09/08/20 - 17/08/20 18/08/20 - 21/10/20
22/10/20 - 31/10/20
€1.678
€1.462
€2.111
€1.895

26/12/19 - 04/01/20

18/04/20 - 30/04/20

Superior Room
€2.767
€2.328
Premier Seaview
€3.200
€2.761
Extra
Kortingen en promo's nog niet beschikbaar bij druk. Vraag naar de verschillende promo's en
vroegboekkortingen!
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HURGHADA

EGYPTE

THE OBEROI BEACH RESORT, SAHL HASHEESH
AAAAA/A
R U S T | P R I VA C Y | C O M F O R T

1

1. Deluxe Suite
LIGGING
Elegant en luxueus all suites hotel, smaakvol gedecoreerd met Arabische
stijlelementen, rustig gelegen aan een 850 m lang privéstrand van rotsen en zandige
stroken, op 20’ van de luchthaven, 35’ van de shopping- en uitgaansmogelijkheden
van Hurghada.
ACCOMMODATIE
Deluxe Suite (85 m²): woonkamer, ruime slaapkamer, badkamer met marmeren
bad en aparte douche, airco, flatscreen tv, dvd, iPod docking, wifi, minibar, thee- en
koffiefaciliteiten, patio of terras. Dagelijks vers fruit en bloemen.
Superior Deluxe Suite (85 m²): met lounge en dressing. Direct op het strand.
Andere kamertypes op aanvraag.
FACILITEITEN
Groot zwembad aan het strand met whirlpools, zonneterras en ligstoelen. Aquacenter met
duikschool en snorkelen. Tennisbanen. Golfbaan op 25 km. Sterren kijken. Kooklessen.
Bibliotheek. Wellnesscentrum met massages en schoonheidsbehandelingen,
exfolierende scrubs, aromatherapie, stoomkamers en fitnessruimte, yoga. Kidsclub (5-12j).
Drie restaurants met specialiteiten uit de Levant, het Verre-oosten, India en internationale
gerechten. Drankjes, hapjes en sigaren bij de bar aan het zwembad. Bar en lounge.

The Oberoi Sahl Hasheesh*****/*
Inbegrepen
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond lounge in Brussels Airport
Prijs per persoon

01/11/19 - 30/11/19
01/09/20 - 31/10/20

01/12/19 - 24/12/19
08/01/20 - 06/04/20
18/04/20 - 31/08/20
€1.070
€1.508

Deluxe Suite
€1.223
Superior Deluxe
€1.661
Suite
Honeymoon
Massage gedurende 1 uur en driegangen diner per verblijf
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25/12/19 - 07/01/20

07/04/20 - 17/04/20

€1.799
€2.236

€1.551
€1.989

ORIËNT

ODYSSEUS

QATAR ~ BAHRAIN
“Where dreams come to life”

‘Where dreams come to life’ is de official slogan van Qatar. Beter hadden ze de ontwikkeling van dit schiereiland niet kunnen samenvatten.

Een kleine bedoeinenstam is in enkele decennia uitgegroeid tot een moderne, welvarende oliestaat. Met hun blik op het Westen en ondanks hun rijkdom blijft Qatar oog hebben voor haar
tradities en gebruiken, zichtbaar in de koninklijke paardenmanege, het valkenhospitaal, de safaritochten in de woestijn, de musea en soeks. Hier komen dromen tot leven.

Manama
4

BAHRAIN

1

QATAR

2
3

Doha

1. DUSIT DOHA				109
2. THE ST. REGIS DOHA			

108

3. SHARQ VILLAGE & SPA			

108

4. FOUR SEASONS HOTEL BAHRAIN BAY
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WOENSTIJNKLIMAAT

Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Gemiddelde maximumtemperatuur (°C)

22

23

27

32

38

40

42

41

38

35

29

24

Gemiddelde minimumtemperatuur (°C)

13

14

17

21

25

28

29

30

27

24

20

15

Gemiddelde zeewatertemperatuur (°C)

22

20

21

23

27

30

32

33

33

31

28

24

Gemiddeld aantal zonne-uren/dag

8

8

8

9

11

11

11

11

10

10

9

8

Gemiddeld aantal dagen met neerslag

4

4

5

4

1

0

0

0

0

0

1

3
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EXCURSIONS

QATAR

‘ESSENTIAL QATAR’
ONTDEK HET ECHTE MIDDEN OOSTEN

Qatar is dan wel een klein schiereiland maar toch zijn
er wat belevingen die u niet zou mogen missen. Dit zijn
de mooiste. Ze worden uitgevoerd in kleine groepjes per
minibus, maar laat dat zeker geen bezwaar zijn. Transfers
van en naar uw hotel zijn altijd inbegrepen.

D O H A C I T Y, N A M I D D A G T O U R
Alle hoogtepunten van de stad met Engelstalige gids.
Langs de Pearl residences, het Katara cultural village, het
Museum van islamitische kunst, de corniche en de Souq
Waqif met valkhospitaal, de goud- en parelsoek.
Prijs per persoon : € 158
inclusief vermelde transfers en diensten.

K ON I N K L I J K E PA A R D E N A L
SHAQAB

S O U Q WA Q I F
AV O N D WA N D E L I N G

Uniek in het hele golfgebied. Een begeleid privébezoek
aan de Arabische volbloeden in de koninklijke stallen.
Bijwonen van een trainingssessie indien mogelijk. We
zorgen voor speciale entreekaarten. Gevold door typisch
Arabische lunch of diner.
Prijs per persoon : € 132
inclusief vermelde transfers en diensten.

Deze wandeling met diner is een erg fijne ervaring. De
soek is helemaal gemo-derniseerd met brede straten
in een rustige sfeer. Loop zeker langs de kruidensoek
en de dierenafdeling waar zelfs valken verkocht worden.
En langs de goudsoek natuurlijk, altijd spectaculair. ‘s
Avonds rijden ook mooi opgetuigde politiepaarden rond
voor een wat nostalgische sfeer. Diner in een verzorgd
restaurant met lokale specialiteiten (D).
Prijs per persoon : € 528
inclusief vermelde transfers en diensten.

D E S E RT E X P LOR E R M E T D I N E R
Na de middag naar de Sealine duinen, een uurtje van de
stad, voor een safari per 4x4 op en over de zandduinen
tot aan het strand waar een Arabisch tentenkamp met
barbecue en diner op u wacht.
Prijs per persoon : € 272
inclusief vermelde transfers en diensten.
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MANAMA

BAHREIN

FOUR SEASONS HOTEL BAHRAIN BAY
AAAAAA
L U X E | C O M F ORT | S E RV I C E

1

1. Superior
LIGGING
Dit iconische luxehotel ligt op een eigen eilandje vlak bij het centrum van Manama.
De gewaagde, ultramoderne constructie en opvallende architectuur zorgt voor een
kosmopolitische omgeving in combinatie met een relaxte sfeer. De decoratie is geïnspireerd
op een luxe oceaancruiser uit de jaren ‘20 met zwart Carrara marmer, opulente verlichting,
honderden schilderijen en verse bloemen. De service van wereldklasse en de gastronomie
van hoog niveau. Op 10 taximinuten van het centrum en ca. 15’ van de luchthaven.
ACCOMMODATIE
De 273 ruime luxekamers waaronder 57 suites liggen tussen verdieping 11 en 28 en
omvatten dikke tapijten, Murano glasluchters en veel marmer en spiegels in de badkamer.
Superior (47m²) : Kamer met kingsize of queen bed, airco, wifi, minibar, thee- en
koffiefaciliteiten. Badkamer met bad en douche. Zicht op de Arabische golf of op de skyline.
Deluxe (55m²) : Ruimere unit met zithoek. Zicht op de Arabische golf of op de skyline.
Andere kamertypes op aanvraag.
FACILITEITEN
Mooie zwembaden met zonneterrassen, ligstoelen, parasols en service. Uitgebreide
spa met fitness, sauna, hammam, een waaier aan beautybehandelingen en massages.
Conciërgeservice. Gratis kidsclub tot 12 jaar. Vier prima restaurants.

Four Seasons Bahrein*****
Inbegrepen
7 overnachtingen, verwelkoming, privétransfer en Diamond lounge in Brussels Airport
Prijs per persoon
Superior
Deluxe
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01/11/19 - 23/04/20 24/04/20 - 23/05/20
24/05/20 - 30/06/20 01/07/20 - 30/09/20
€1.396
€1.190
€1.602
€1.293

30/07/20 04/08/20
€1.344
€1.447

DOHA

QATAR

SHARQ VILLAGE & SPA

ST. RÉGIS

AAAAA

AAAAA/A

TRADITIONEEL | WELLNESS | CULINAIR

TRADITIONEEL | CULINAIR | LUXE

LIGGING
Luxueus en elegant hotel in traditionele Qatari-architectuur met weelderige patio’s,
gelegen aan een privéstrand van 350 m met prachtig uitzicht over Doha. Stadscentrum
op 15’, de luchthaven op 12’.

LIGGING
De azuurblauwe Arabische Golf, dramatische zandduinen, eeuwenoude architectuur
en het schilderachtige Pearl Island vormen het prachtige decor van dit monumentale
hotel. The St. Régis heeft het grootste olympische hotelzwembad van Doha. Gelegen
in West Bay, op 10’ van het stadscentrum en 30’ van de luchthaven.

ACCOMMODATIE
Deluxe Room (49m²) : kingsize bed of twins, marmeren badkamer met bad en
regendouche. Airco, safe, tv, wifi. Terras of balkon met zee- of zwembadzicht.
King Suite (104m²) : veel ruimer, met aparte woonruimte, twee badkamers, jacuzzi,
espressomachine.
Andere kamertypes op aanvraag.
FACILITEITEN
Twee buitenzwembaden met temperatuurcontrole, kajak, peddle board. Doha Golf
Club in de nabijheid. Fitnessruimte. Grote Six Senses spa met 23 behandelingskamers.
Kids Club (4-12j). Traditionele souq. Vijf restaurants en bars met mediterrane,
Aziatische en Perzische keuken. Romantisch dineren op het strand.

ACCOMMODATIE
Superior King (44m²) : kingsize bed of twin bedden, marmeren badkamer met bad en
aparte douche. Airco, safe, wifi, flatscreen tv, minibar, dvd- en cd-speler, iPod docking
station. Koffie- en theefaciliteiten, gebotteld water. Balkon of terras met geheel of
gedeeltelijk zeezicht.
Grand Deluxe King (44m²) : met zeezicht en balkon of terras.
Andere kamertypes op aanvraag.
FACILITEITEN
Olympisch zwembad met temperatuurcontrole en zonneterrassen, 9 strand cabana’s
whirlpool, privéstrand. Tennis. Jetski, waterski en Doha Golf Club in de omgeving.
Fitnessruimte, Remède Spa met massages, kuren, sauna, jacuzzi, steamroom.
Kidsclub (3-8j). Vijf restaurants, waaronder 2 gastronomische van Gordon Ramsay
en het Al-Sultan Brahim seafood restaurant. Vijf lounges en bars. Jazz in het Lincoln
centrum.

Sharq Village & Spa, A Ritz-Carlton Hotel*****/*

The St. Regis Doha*****

Inbegrepen
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond lounge in Brussels Airport

Inbegrepen
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond lounge in Brussels Airport

Prijs per persoon

Prijs per persoon

01/11/19 - 23/12/19 01/05/20 - 22/05/20
05/01/20 - 30/04/20 28/05/20 - 29/07/20
01/10/20 - 31/10/20 05/08/20 - 30/09/20
€1.163
€ 934
€1.844
€ 1.844

Deluxe Room
King Suite
Extra
Gratis HB van 1/11-23/12, 5/1-22/5/20, 28/5-29/7/20 en 5/8-31/10/20

Superior King
Grand Deluxe
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01/11/19 - 30/04/20
01/09/20 - 31/10/20
€ 938
€1.053

01/05/20 - 31/08/20
€ 765
€ 879

DOHA

QATAR

DUSIT DOHA
AAAAA
NIEUW | LUXE | MODERN

1

1. Superior
LIGGING
Gelegen in het hart van West Bay, grenzend aan de Corniche, biedt dit hotel die
typische traditionele gastvrijheid. De frisse stedelijke stijl met de ruime kamers die
prachtig uitzicht bieden op de stad vormen een moderne, luxueuze oase. Met de
uitgebreide winkelmogelijkheden van Doha City Centre en de Gate Mall op slechts
een paar minuten wandelafstand, is dit een ideale uitvalsbasis om Doha te verkennen.
Op ca. 20 autominuten van de luchthaven.
ACCOMMODATIE
Superior (41m²) : Kamer met kingsize of queen bed, wandhoge ramen, airco, flatscreentv, minibar, koffie- en theefaciliteiten, gratis wifi. Grote badkamer met bad en aparte
douche.
Deluxe (47m²) : Gelijke indeling en faciliteiten, afgewerkt met zithoek. Zicht op de West
Bay. D’autres types de chambre sur demande.
FACILITEITEN
Zwembad met temperatuurregeling, zonneterras. Fitness, conciërge service, business
centrum, beauty salon, spa, boetiekje, babysitting service, wisselkantoor. Vijf restaurants
met Thaise en lokale specialiteiten. Rooftop bar en lounge.

Dusit Doha*****
Inbegrepen
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond lounge in Brussels Airport
Prijs per persoon
Superior Room
Deluxe Room
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01/11/19 - 30/04/20
01/09/20 - 31/10/20
€ 879
€ 931

01/05/20 - 31/08/20
€ 675
€ 789

ORIËNT

ODYSSEUS

EMIRATEN
“Discover all that’s possible”

De Verenigde Arabische Emiraten omvatten zeven van oorsprong zelfstandige emiraten

bevinden zich dan weer attracties zoals Waterworld, Ferrari World en het F1-circuit. En het

die in 1971 samengevoegd werden: Ajman, Abu Dhabi, Dubai, Fujairah, Ras Al Khaimah,

Sir Yas Bani Island biedt met het aangrenzende wildreservaat ook een safari-ervaring. U

Sharjah en Umm al Quwain. Zeer opvallend zijn de netheid en veiligheid, de brede la-nen, de

vindt het allemaal in dit programma.

palmen, fonteinen en bloemperken. Terwijl vooral Dubai en Abu Dhabi bekend zijn bieden
ook de andere emiraten luxe en comfort in een rustiger omgeving. Daarom stellen we u dit

Dubai biedt alles in de overtreffende trap. Denk maar aan het hoogste gebouw ter wereld,

jaar ook enkele pareltjes voor in Ajman, Fujairah, Ras Al Khaimah en Sharjah. Allemaal

de 828m hoge Burj Khalifa, het kunstmatige schiereiland The Palm of aan de gigantische

zonzeker, met ideale temperaturen voor een paar weken er tussenuit tijdens onze sombere

Dubai Mall. Dubai Creek, de natuurlijke inham in de Perzische Golf, biedt een kleurrijk

wintermaanden.

schouwspel met zijn typische, houten Arabische zeilschepen, de dhows.

Abu Dhabi is het grootste en meest welvarende van de emiraten. Het is een oase van rust met

De overige emiraten, tussen Oman en Dubai, bieden majestueuze woestijnen en parelwitte

fijne zandstranden waar ook cultuur een belangrijke rol speelt door de samenwerking met het

stranden naast een kalme, diepblauwe zee. Ook golfers vinden in de Emiraten een paradijs

Louvre uit Parijs en het Guggenheim uit New York. Ook de grootste moskee, de Sheikh Zayed

met prima faciliteiten in Abu Dhabi, Dubai en Ras Al Khaimah

Grand Mosque, getuigt van grote elegantie en verfijning. Op het kunstmatig schiereiland Yas

5
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Ferrari World

22 23 24

25

20 21

SHARJAH

RAS AL KHAIMAH
FUJEIRAH

The Palm

4
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ABU DHABI

11

8
Marina Mall

17. ARMANI HOTEL DUBAI 		

130

118

8. ONE&ONLY ROYAL MIRAGE

122-123

18. PALAZZO VERSACE

130

2. ANANTARA QASR AL SARAB DESERT 117

9. ONE&ONLY THE PALM 		

121

19. ANATARA THE PALM		

129

3. JUMEIRAH SAADIYAT ISLAND

10. THE ROYAL ATLANTIS		

124

SMALL EMIRATES

1. SIR BANI YAS ISLAND 		

4. EMIRATES PALACE		
5. ST. REGIS SAADIYAT 		

Gemiddelde maximumtemperatuur (°C)

DUBAI

9

120
114

Jan

120

11. KEMPINSKI EMERALD		

Feb

Mrt

Apr

Mei

12. ATLANTIS THE PALM 		

127

Jun

125

Jul

20. AL BAIT SHARJAH		

Aug

Sep

Okt

133

Nov

21. OBEROI BEACH RESORT AL ZORAH 134

6. PARK HYATT ABU DHABI 		
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13. JUMEIRAH MINA A’SALAM

126

22. WALDORF ASTORIA		

7. ANANTARA EASTERN MANGROVES

116

14. BVLGARI RESORT DUBAI		

128

23. RITZ-CARLTON AL HAMRA BEACH 133

15. NIKKI BEACH RESORT & SPA

128

24. RITZ-CARLTON AL WADI DESERT

132

16. PARK HYATT DUBAI 		

131

25. INTERCONTINENTAL FUJAIRAH

135

Gemiddelde minimumtemperatuur (°C)
Gemiddelde zeewatertemperatuur (°C)
Gemiddeld aantal zonne-uren/dag
Gemiddeld aantal dagen met neerslag
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132

Dec

CIRCUIT

EMIRATEN

‘THE MAGIC OF THE SEVEN EMIRATES’
A L L E Z E V E N E M I R AT E N I N É É N S C H I T T E R E N D C I R C U I T.
BOETIEKHOTELLETJES OF KL A SSIEKE LUXE.

Prijs: vanaf €3.695 pp.
in boutique hotels inclusief alle transfers, excursies en
maaltijden (zonder dranken) zoals omschreven.
Dezelfde rondreis in klassieke deluxe hotels :
vanaf €4.685 pp.
Nota: indien een bezoek niet mogelijk is (bv. moskee op
vrijdag, het Louvre op maandag) wordt het programma
herschikt.
Voor mogelijke seizoentoeslagen in de hotels: zie de
hotelpagina’s

EXPERIENCES

▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

Dag 1
Verwelkoming met fast track en Gold Classic service en
privétransfer het eigenzinnige Anantara Eastern
Mangroves (of Emirates Palace in klassieke deluxe versie).
Dag 2: Abu Dhabi.
Met privégids naar de mooie Grand Mosque, het valkencentrum
en –hospitaal. Diner in het Al Dhafra restaurant (B, L, D).
Dag 3: Abu Dhabi. Race rack F1, Louvre, Ferrari World.
Bezoek aan het Yas Marina circuit waar de Grand Prix
Formule 1 gereden wordt, het Louvre museum en het
blitse Ferrari World. Tickets worden voorzien. Late checkout, avondtransfertnaar Dubai en het Nikki Beach hotel
(of One&Only Royal Mirage in deluxe versie) (B).
Dag 4: Dubai. Citytour, Burj Khalifa en dhow cruise
Na de middag naar de hoogtepunten van Dubai inclusief de Burj
Khalifa. ’s Avonds verkoelende dhow cruise met diner (B, D).

Louvre en Ferrari World
Tea-time in de hoogste toren ter wereld
Le Perle show by Dragone
Woestijndiner
Dubai Marina Dhow cruise

Dag 5: Dubai.
In de koelte van de namiddag naar het woestijnkamp Bab
Al Shams voor een Arabisch gourmetdiner met wervelende
shows. Late transfer naar uw hotel (B, D).
Optie: spectaculaire 15‘ helikoptervlucht over The Palm, Burj
Khalifa en The World Islands. Prijs: €375 / persoon

Dag 8: Ras Al Khaimah
Naar het noordelijkste emiraat en het kleine Ritz Carlton Al
Hamra Beach hotel (of Waldorf Astoria in deluxe versie).
Privébezoek aan het Marjan eiland, het Fort, de Moskee en
het Museum dat eindigt in een lokaal restaurant voor een
authentiek diner. (B, D).

Dag 6: Dubai - Fujairah – Sharjah.
‘Private experience’ via de indrukwekkende Hajjar bergen
naar de stranden, het museum, de oude moskee en het
Fort van Fujairah. Na een fijne lunch naar een van de 53 luxe
kamers van het gloednieuwe Al Bait hotelletje. (B, L).

Dag 9: Ras Al Khaimah. Bergpicknick.
Naar de Jebel Al Jais berg , met 1934 m het hoogste punt van
de Emiraten en picknick lunch. Na de middag naar uw hotel
(B, L).

Dag 7: Sharjah - Ajman - Umm Al Quwain.
OHalve dag bezoek aan Sharjah. Verder naar Ajman, het
kleinste emiraat. Korte kennismaking met het dunbevolkte
Umm Al Quwain, lunch en langs panoramische vergezichten
naar het mooie Ajman Saray (of Oberoi Beach Resort Al Zorah
in deluxe versie) (B, L).
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Dag 10
Transfer naar de luchthaven of verlenging (B).

CIRCUIT

EMIRATEN

'HIGHLIGHTS OF THE EMIRATES'
WERVELENDE SHOWS, SAFARI’S, MUSEA, TEA-TIMES,
CRUISES IN BOUTIQUE OF LUXE HOTELS

Prijs: vanaf €3.204 pp.
in boutique hotels inclusief alle transfers, excursies en
maaltijden (zonder dranken) zoals omschreven.
Dezelfde rondreis in klassieke deluxe hotels :
vanaf €3.972 pp.
Nota: indien een bezoek niet mogelijk is (bv. moskee op
vrijdag, het Louvre op maandag) wordt het programma
herschikt.
Voor mogelijke seizoentoeslagen in de hotels: zie de
hotelpagina’s

EXPERIENCES

▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

Bezoek alle 7 Emiraten
Valkenhospitaal in Abu Dhabi
Louvre, Ferrari World, F1 Circuit
Woestijndiner met Arabische show
Overnacht in 5 verschillende Emiraten

Dag 1
Verwelkoming en privétransfer naar het eigenzinnige
Anantara Eastern Mangroves (of Emirates Palace in
deluxe versie).

(Deluxe versie: One&Only Royal Mirage). In de koelte van
de namiddag per 4 wheel drive naar het woestijnkamp Bab
Al Shams voor Arabisch diner met wervelende show. Late
transfer naar uw hotel (B, D).

Peacock Alley. Naar de beroemde Marina Mall en avondlijke
dhow cruise (B, D).
Optie: Helikoptervlucht van 15’ over Dubai, Burj Khalifa en
Palm Island: €265 pp.

Dag 2: Abu Dhabi. Citytour en Ferrari World
Bezoek met uw gids aan de hoogtepunten van Abu Dhabi,
inclusief de prachtige Grand Mosque, Warner Bros en een

Dag 7: Dubai
Vrije dag om te genieten van uw hotel. Transfer naar de
luchthaven of strandverlenging (B).
Optie: voormiddag Meydan racetrack: de paarden, hun
zwembad, parade ring, jockey’s room. Enkel tijdens
raceseizoen. Incl. ontbijt: €175 pp.

Dag 3: Abu Dhabi. Het Louvre
Bezoek aan het veelbesproken Louvre, inclusief tickets.
Vrije namiddag (B).

Dag 5: Dubai. Burj Khalifa, La Perle Dragone show
Privé-stadsbezoek en bezoek aan de Burj Khalifa, waar we
een ‘Atmosphere Afternoon tea’ op de hoogste verdieping
geregeld hebben, gevolgd door spectaculaire fonteinenshow.
Buffet diner in het Ewaan restaurant. Afsluitend naar de
wervelende La Perle show van Dragone, meteen met de
betere Silver tickets. (B, D).
Optie: Adembenemende ballonvaart over de woestijn bij
zonsopgang: €375 pp.

Dag 4: Dubai. Woestijnsafari
Vrije ochtend. Tegen de middag naar Dubai en intrek in het
charmante Nikki Beach .

Dag 6: Dubai. Tea at-the-Waldorf en dhow cruise
Vrije voormiddag. In de namiddag naar het Waldorf Palm
Jumeirah voor een verzorgde Classic Afternoon tea in the

‘quick pass ticket’ voor het blitse Ferrari World naast het
shoppingcenter. (B).
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ABU DHABI

EMIRATEN

EMIRATES PALACE
AAAAAA
E XCLUSIEF | WELLNESS | FA MILIE

1

1. Coral Room
LIGGING
Dit uitgestrekt Arabische paleis ligt als een sprookjeskasteel van 1001 nacht aan een
schitterend 1,3 km lang privéstrand en is omgeven door 100 ha prachtige tuinen.
Van bij de opening was dit hotel de sensatie van de Emiraten. Met zijn vele koepels,
bladgoud en marmer staat het nog steeds garant voor een luxebeleving. Luchthaven
op 36 km, centrum 3 km.
ACCOMMODATIE
Coral Room (55m²) : groot kingsize bed of twins met satijnen lakens en hoofdkussen selectie.
Marmeren badkamer met douche en oversized bad. Zithoek, entertainment center, IPad
en 24-uur butlerservice. Terras en tuinzicht. Met zicht op de zwembaden of de zee.
Khaleej Suite (110m²) : met gescheiden leef-/eetruimte, flatscreen-tv in beide ruimtes.
Andere kamertypes op aanvraag.
FACILITEITEN
Avontuurlijk zwembad met glijbanen en watervallen. Tennisbanen en diverse watersporten,
yogalessen. Hypermoderne fitness, spa- en wellnesscentrum van 1500 m² met tal van
behandelingen en massages. Relaxatiezwembad in de spa. Kidsclub (5-12j) met animatie en
apart kinderzwembad.14 bars en uitstekende restaurants waaronder een met Michelin-ster,
een Chinees, een Liba-nees en een met de beste zeevruchten van Abu Dhabi

Emirates Palace******
Inbegrepen
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond lounge in Brussels Airport.
Prijs per persoon

Coral Room
Khaleej Suite

01/11/19 - 04/12/19

05/12/19 - 20/12/19

21/12/19 - 05/01/20

€2.790
€5.245

€1.661
€3.772

€3.005
€5.459

01/02/20 - 21/03/20
22/04/20 - 10/05/20
01/10/20 - 18/10/20
€2.644
€5.066

11/05/20-30/9

Coral Room
Khaleej Suite
Minimum verblijf
Minimum verblijf 3 nachten van 30/12-1/1
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06/01/20 - 31/01/20
22/03/20 - 21/04/20
19/10/20 - 31/10/20
€3.141
€5.893

ABU DHABI

EMIRATEN

PARK HYATT ABU DHABI HOTEL AND VILLAS
AAAAA/A
FA MILIE | MODERN | GOLF

1

1. Park Suite
LIGGING
Hedendaags luxeresort meteen aan het 9 km lange beschermde zandstrand van
Saadiyat Island en tegenover de 18-holes Saadiyat Beach Golf Club, niet ver van het
Guggenheim en het Louvre. Op 10 autominuten van het centrum en de Corniche, op
ca. 30 minuten van de luchthaven.
ACCOMMODATIE
Park King Room (50m²) : elegante kamer met Arabische accenten en kingsize bed of
twins. Open marmeren badkamer met regendouche en apart bad. Sofa, bureau, 42’
flatscreen-tv, minibar, Nespresso koffiemachine, safe, airco en balkon met meubilair.
Kamers met zeezicht of verbindingsdeur beschikbaar.
Park Suite (120m²) : met aparte woonkamer en groot balkon met zeezicht.
Andere kamertypes op aanvraag.
FACILITEITEN
Twee grote zwembaden in de tuin aan het strand. ‘Adults only’ pool en een 20 meter
bad in het spacentrum. Verlichte tennisbanen. De Atarmia Spa biedt een ruim aanbod
schoonheidsbehandelingen, een ultramoderne fitness, stoombad, sauna, jacuzzi. Kidsclub
vanaf 5 jaar, kinderzwembad, babysit. Drie fijne restaurants met open keuken en houtoven,
grill voor vis of steaks en mediterrane keuken. Elegante wijn- / cocktailbar en lounges.

Park Hyatt Abu Dhabi Hotel and Villas*****/*
Inbegrepen
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond lounge in Brussels Airport.
Prijs per persoon

Park King Room
Park Suite

01/11/19 - 10/11/19
11/11/19 - 28/11/19
27/12/19 - 28/12/19
02/12/19 - 26/12/19
03/01/20 - 05/01/20 06/01/20 - 07/04/20
08/04/20 - 19/04/20 20/04/20- 24/04/20
16/10/20 - 31/10/20 01/10/20 - 15/10/20
€1.825
€1.436
€3.956
€2.570

29/11/19 - 01/12/19

29/12/19 - 02/01/20

€3.105
€5.543

€3.413
€5543

25/04/20 - 30/09/20
Park King Room
€888
Park Suite
€1.550
Minimum verblijf
Minimum verblijf van 2 nachten vereist, minimum verblijf van 3 nachten van 29/11-1/12 en 4 nachten van
29/12-2/1
Extra
20% voor verblijven van 20/10/20-31/10/20
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ABU DHABI

EMIRATEN

ANANTARA EASTERN MANGROVES HOTEL & SPA
AAAAA/A
URBAN CHIC | DESIGN | RUST

1

1. Deluxe Balcony Room
LIGGING
Modern hotel met 222 luxueuze kamers in typisch Arabische, opulente stijl,
gunstig gelegen tegenover de beschermde mangroves en binnen wandelafstand van
restaurants, sisha cafés, beauty parlours en een minimarkt. Op slechts 15 autominuten
van het centrum van Abu Dhabi, van de Corniche en van de luchthaven van Abu Dhabi.
ACCOMMODATIE
150 Deluxe kamers, 66 Kasara Executive kamers en 6 suites.
Deluxe Balcony Room (57m²) : elegante kamer met uitzicht op de stad. Kingsize bed
of twin bedden, badkamer met bad en regendouche. Entertainment systeem, airco
en tv. Mits toeslag kamer met mangrove zicht of een Kasara room met toegang tot de
Executive Lounge.
Kasara Mangroves Suite (57m²) : ruime suite op de 4de etage met aparte leefruimte
en twee balkons. Conciërge service.
FACILITEITEN
Mooie infinity pool met lounge-bedden en parasols. Thais- en Arabisch geïnspireerde
spa met beauty treatments en massages. Een der mooiste hammam badhuizen van
Abu Dhabi. Zes verzorgde restaurants en lounges met lokale, internationale en Thaise
specialiteiten. Pool deck bar voor sunset cocktails.

Anantara Eastern Mangroves Hotel & Spa*****
Inbegrepen
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond lounge in Brussels Airport.
Prijs per persoon

Deluxe Balcony
Room
Kasara
Mangroves Suite

01/11/19 - 09/11/19
16/11/19 - 27/11/19
04/12/19 - 30/12/19
01/01/20 - 30/04/20
01/10/20 - 31/10/20
€ 979

10/11/19 - 15/11/19

28/11/19 - 03/12/19

31/12/19 - 31/12/19

€1.314

€1.534

€1.217

€1.526

€1.861

€2.081

€1.217

01/05/20 - 30/09/20
Deluxe Balcony
€ 731
Room
Kasara
€ 731
Mangroves Suite
Minimum verblijf
Verblijf van min. 4 nachten van 10/11-15/11 en 28/11-3/12
Extra
Korting Lang Verblijf: 25% korting bij verblijf van min. 3 nachten van 1/11-9/11, 16/11-27/11 en 4/12-31/10/20
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ABU DHABI

EMIRATEN

ANANTARA QASR AL SARAB DESERT
A A A A A /A
W O E S T I J N | R U S T | H I D E WA Y

1

1. Deluxe Terrace Kamer
LIGGING
Dit impressionant, betoverend resort ligt midden ‘the Empty Quarter’ in de Liwa
woestijn, een van ‘s werelds grootste zandwoestijnen. Het resort dat een zekere
grandeur uitstraalt werd opgetrokken als een Arabisch fort en is omringd door 250
m hoge duinen. De zachte kleuren en de stilte bij zonsondergang zijn zondermeer
adembenemend. Luchthaven op ca. 125 autominuten.
ACCOMMODATIE
Deluxe Kamer (40m²) : kingsize of twin bedden, marmeren badkamer met
groot bad en regendouche. Flatscreen-tv, dvd-speler, minibar, airco, wifi. Op het
gelijkvloers met toegang tot de tuin.
Deluxe Terrace Kamer (40m²) : ruimer, met groot terras, ligbedden en zithoek.
Andere kamertypes op aanvraag
FACILITEITEN
Prachtig groot zwembad met waterval, kinderbad en swim-up bar. Woestijnactiviteiten als kameelrijden, dune-riding per 4x4, boogschieten, mountainbiken. De
fabelachtige Spa in Arabische stijl biedt een waaier aan behandelingen en massages.
Vier restaurants en bars met heerlijke buffetten en fijne specialiteiten. Romantisch
dineren onder de sterren in de winter.

Anantara Qasr Al Sarab Desert*****/*
Inbegrepen
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond lounge in Brussels Airport.
Prijs per persoon

Deluxe Kamer
Deluxe Terrace
Kamer

01/11/19 - 07/12/19
08/12/19 - 18/12/19
06/01/20 - 04/04/20 22/04/20 - 30/04/20
01/10/20 - 31/10/20
€2.476
€2.133
€2.696
€2.354

19/12/19 - 05/01/20

05/04/20 - 21/04/20

€3.334
€3.550

€2.818
€3.035

01/05/20 - 30/09/20
Deluxe Kamer
€1.724
Deluxe Terrace
€1.858
Kamer
Minimum verblijf
Verblijf min. 3 nachten van 27/12-4/1
Extra
Korting Lang Verblijf: 25% korting bij boeking min. 3 nachten van 1/11-11, 20/11-18/12 en 6/1-31/10/20
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ANANTARA DESERT ISLAND RESORT
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island resort
sir bani yas island
AAAAA A
H H H H H /H
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1
1. Deluxe Garden Room

3
1. ANANTAR A DESERT ISLAND RESORT

LIGGING
Dit luxueuze resort is gelegen aan de noordkust, aan het strand en grenzend aan een
LIGGING
mangrove
lagune.

2. ANANTAR A AL YAMM VILLA RESORT
3. ANANTAR A AL SAHEL VILLA RESORT

Dit luxueuze resort is gelegen aan de noordkust, het strand en grenzend aan een mangrove lagune.

ACCOMMODATIE
64ACCOMMODATIE
kamers, suites en villa’s.
64 kamers,
Deluxe
Gardensuites
Roomen
(52villa’s.
m²): ruime kamer met kingsize bed of twin bedden, badkaDeluxe
Garden
Room
(52m²) minibar,
: ruimewifi,
kamer
kingsize bed
of twin
mer
met
bad
en
aparte
regendouche,
airco,met
koffiefaciliteiten,
balkon
met bedden,
Dit
eiland
is
een
echte
natuurbestemming
waarvan
meer
dan
de
helft
is
ingenomen
door
Dit eiland is een echte natuurbestemming waarvan meer dan de helft is ingenomen door het
ligbedden.
Vlakmet
bij de
infinity
pool. Kamers
met zeezicht
mogelijk.
badkamer
bad
en aparte
regendouche,
minibar,
wifi, airco, koffiefaciliteiten,
het Arabian Wildlife Park, met 4200 ha een der grootste natuurreservaten.
Arabian Wildlife Park, met 4200 ha een der grootste natuurreservaten.
Anantara
ruimeVlak
moderne
met aparte
leefruimte,
balkon
en zeezicht.
balkonSuite
met (80m²):
ligbedden.
bij desuite
infinity
pool. Kamers
met
zeezicht
mogelijk.
Andere
kamertypes
op
aanvraag.
Anantara
Suite
(80m²)
:
ruime
moderne
suite
met
aparte
leefruimte,
balkon en zeezicht.
Hier leven meer dan 10.000 dieren in het wild waaronder oryx, cheeta’s, gazellen, giraffen
hyena’s
u tijdens
eendieren
safari met
ervaren
en peroryx,
4x4 voertuig
bewondeAndere kamertypes op aanvraag.
Hier en
leven
meerdiedan
10.000
in het
wild gidsen
waaronder
cheeta’s,kunt
gazellen,
giraffen FACILITEITEN
ren. Het eiland beschikt ook over een moderne, ruime manege met Arabische paarden voor
met zicht op de Arabische Golf. Heerlijke traditionele massages en schoonFACILITEITEN
en hyena’s
die u tijdens
eenduinen,
safari ook
metvoor
ervaren
gidsenGeniet
en perhier
4x4van
voertuig
kuntkanovaren,
bewonderen. Zwembad
wandelingen
over de
beginners.
snorkelen,
heidsbehandelingen
in de Spa.
Fitnesscentrum.
Avontuurlijke
als safari
Zwembad met zicht
op de
Arabische Golf.
Heerlijkeactiviteiten
traditionele
massages en
zeilen, mountainbiken, valken of ontdek de restanten van het enig christelijke 7de-eeuwse
drive,
valken-initiatie, boogschieten,
mountainbiken,
natuurwandelingen,
culturele
schoonheidsbehandelingen
in
de
Spa.
Fitnesscentrum.
Avontuurlijke
activiteiten
klooster in de Emiraten.
tours, landzeilen, paardrijden en diverse watersporten. Kidsclub met veel animatie.

Het eiland beschikt ook over een moderne, ruime manege met Arabische paarden voor

als safari drive, valken-initiatie, boogschieten, mountainbiken, natuurwandelingen,
Prima restaurants met Arabische- en visspecialiteiten. Gratis transfer naar de restauwandelingen
over
de
duinen,
ook
voor
beginners.
Geniet
hier
van
snorkelen,
kanovaren,
zeilen,
culturele tours, landzeilen, paardrijden en diverse watersporten. Kidsclub met veel
Het ligt op ca. 250 km ten westen van Abu Dhabi. U kan kiezen tussen een transfert per
rants in de twee andere zusterhotels.
auto en boot valken
of u kanofdirect
vliegen
vanuit Abuvan
Dhabi
Dubai (55’).7de-eeuwse klooster animatie. Prima restaurants met Arabische- en visspecialiteiten. Gratis transfer naar de
mountainbiken,
ontdek
de restanten
het(30’)
enigofchristelijke
Inbegrepen
restaurants
inIslands
de twee
andere zusterhotels.
Anantara Desert
Resort*****/*
3 overnachtingen in kamer met ontbijt, verwelkoming en privétransfer transfer per
in de Emiraten.
We bieden op dit eiland drie luxehotels die vooral verschillen in sfeer. Het Desert Island – als
boot
Inbegrepen
Prijs
per persoon
08/01-28/02 05/04-30/04 01/03-04/04 01/05-30/09
een versterkt fort - is met 64 kamers het grootste, ligt in het noorden en biedt de meeste
01/10-31/10
3 overnachtingen met ontbijt,
verwelkoming en privétransfer, transfer per boot
faciliteiten.
Hetkm
Al Yamm
bestaat
30Dhabi.
losstaande
villa’s
aan tussen
de mangrove
lagune met
Het ligt
op ca. 250
ten westen
vanuitAbu
U kan
kiezen
een transfert
per auto Deluxe Garden Room
€ 1.404
€ 1.652
€ 1.549
€ 1.136
Prijs per persoon
01/11/19 - 07/12/19
08/12/19 - 18/12/19
19/12/19 - 25/12/19
26/12/19 - 05/01/20
mooie zandstrandjes en de 30 Al Sahel villa’s – waarvan een deel met eigen plunge pool
Anantara Suite
€ 1.741
€ 2.035
€ 1.935
€ 1.448
06/01/20 - 04/04/20 22/04/20 - 30/04/20 05/04/20 - 21/04/20
en boot of u kan direct vliegen vanuit Abu Dhabi (30’) of Dubai (55’).
Vroegboekkorting
- staan als rustieke Afrika-lodge helemaal in het teken van de natuur. Alle sporten en res01/10/20
- 31/10/20
15% indien min. 21 voor aankomst geboekt voor verblijven
tussen
08/01-30/04 en
taurants staan voor alle gasten ter beschikking, inclusief gratis transfers.
Deluxe Garden
€1.170 voor aankomst geboekt
€1.051 voor verblijven €1.254
€1.547
01/10-30/10
en 15% indien min. 7 nachten
We bieden op dit eiland drie luxehotels die vooral verschillen in sfeer. Het Desert Island –
als een versterkt fort - is met 64 kamers het grootste, ligt in het noorden en biedt de meeste
faciliteiten. Het Al Yamm bestaat uit 30 losstaande villa’s aan de mangrove lagune met mooie
zandstrandjes en de 30 Al Sahel villa’s – waarvan een deel met eigen plunge pool - staan als
rustieke Afrika-lodge helemaal in het teken van de natuur. Alle sporten en restaurants staan
92
voor alle gasten ter beschikking, inclusief gratis transfers.
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tussen
01/05 en 30/09.
Room

Anantara
Suite
€1.486
Long
Stay
25% indien verblijf van min.
3 nachten.
01/05/20
- 30/09/20

€1.327

€1.569

€1.862

Deluxe Garden
€ 831
Room
Anantara Suite
€1.087
Minimum verblijf
Verblijf min. 3 nachten van 28/12-2/1
Extra
25% bij boeking van min. 3 nachten
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ABU DHABI

EMIRATEN

ANANTARA AL YAMM VILLA RESORT

ANANTARA AL SAHEL VILLA RESORT

AAAAA/A

AAAAA/A
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LIGGING
Dit resort met individuele villa’s bevindt zich aan de oostkust van het eiland. De
helft van de villa’s ligt direct aan het strand, de andere bieden prachtig zicht over de
groene mangroves.
ACCOMMODATIE
One Bedroom Villa (68m²) : luxueuze villa met kingsize bed of twin bedden,
badkamer met regendouche en vrijstaand bad. Nespresso koffiemachine, airco, wifi,
terras met meubilair. Villa aan het strand mogelijk.
One Bedroom Pool Villa (96m²) : Ruime villa met privé zwembad, aparte lounge
en eetkamer, dressing en zicht op de mangroves. Strandvilla met zwembad mogelijk.

LIGGING
Dit resort ligt centraal op het eiland, een unieke locatie om het wildleven in zijn
natuurlijke habitat te ontdekken. Al Sahel is gebouwd als een Afrikaans dorp met 30
vrijstaande villa-bungalows midden het savanna-grasland, een ode aan de natuur
volgens de visie van Hoogheid Sheik Zayed bin Sultan Al Nahyan.
ACCOMMODATIE
One bedroom villa (65 m²) : authentiek ingerichte villa met panoramisch zicht
op de natuur, badkamer met bronzen bad en aparte regendouche. Wifi, minibar,
Nespressokoffiemachine, airco en tv. Gemeubileerd terras.
One bedroom pool villa (100m²) : met privézwembad en uitvouwbare sofa.

FACILITEITEN
Mooi zwembad met ligbedden, parasols en strand. Geniet van een massage in
een van de cabana’s op het strand of breng een bezoek aan de Spa van het Desert
Island Resort. Voor echt avontuur moet u zeker deelnemen aan een safaridrive. Fijne
restaurants met eigen specialiteiten waaronder Italiaans en Arabisch. Gratis
transferAlnaar
deVilla
restaurants
Anantara
Yamm
Resort*****/*in de twee andere zusterhotels.

FACILITEITEN
Mooi zwembad met ligbedden en parasols. Voor schoonheidsbehandelingen
of massages kan u terecht in de Spa van het Desert Island Resort. Tal van
activiteiten zoals nature & wildlife drive, wandelingen, landzeilen en mountainbiken.
Informeel, sfeervol ‘African grill’ restaurant. Gratis transfer naar de restaurants in de
twee andere
Anantara
Al Sahelzusterhotels.
Villa Resort*****/*

Inbegrepen
3 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en transfer per boot

Inbegrepen
3 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en transfer per boot

Prijs per persoon

One Bedroom
Villa
One Bedroom
Pool Villa

01/11/19 - 07/12/19
08/12/19 - 18/12/19
19/12/19 - 25/12/19
06/01/20 - 04/04/20 22/04/20 - 30/04/20 05/04/20 - 21/04/20
01/10/20 - 31/10/20
24/12/19 - 25/12/19
€1.516
€1.350
€1.840
€2.015

01/05/20 - 30/09/20
One Bedroom
€1.188
Villa
One Bedroom
€1.691
Pool Villa
Minimum verblijf
Verblijf min. 3 nachten van 28/12-2/1
Extra
Gratis nachten: 3=2 van 1/11-18/12 en 6/1-31/10/20

€1.828

€2.339

26/12/19 - 05/01/20

€2.168
€2.668

Prijs per persoon

One Bedroom
Villa
One Bedroom
Pool Villa

01/11/19 - 07/12/19
08/12/19 - 18/12/19
19/12/19 - 05/01/20 01/05/20 - 30/09/20
06/01/20 - 04/04/20 22/04/20 - 30/04/20 05/04/20 - 21/04/20
01/10/20 - 31/10/20
€1.504
€1.234
€2.249
€1.146
€2.039

Minimum verblijf
Verblijf min. 3 nachten van 28/12-2/1
Extra
Gratis nachten: 3=2 van 1/11-18/12 en 6/1-31/10/20
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€1.735

€2.777

€1.645

ABU DHABI

EMIRATEN

JUMEIRAH AT SAADIYAT

ST. RÉGIS SAADIYAT

AAAAA/A

AAAAA/A

FA MILIE | DESIGN | ELEGANTIE

FA MILIE | WELLNESS | GOLF

LIGGING
Recent (januari 2019) elegant strandhotel in lichte kleuren, rustig gelegen op het
einde van het 9km lange zandstrand van Saadiyat Island, op 10min van het Louvre
en het centrum en op 5min van de golfbaan. Luchthaven op ca. 40 autominuten.

LIGGING
Modern en trendy resort, gelegen aan het 9 km lange witte zandstrand van Saadiyat
Island, naast een 18-holes golfbaan en op slechts 10 autominuten van het centrum.
Het hotel, dat doet denken aan een mediterraan villacomplex, omvat 377 mooie
kamers verspreid over acht verdiepingen. Het weidse strand is een grote troef.
Luchthaven op ca. 20 autominuten.

ACCOMMODATIE
De 293 erg lichte kamers en suites met koele understated decoratie omvatten alle comfort.
Ocean Deluxe Room (46-50m²) : ruime kamer met kingsize bed of 2 queensize
bedden, prachtige badkamer met apart bad en douche. Airco, minibar, koffie- en
theefaciliteiten, wifi, satelliet-tv. Balkon of terras met zicht op zee.
Ocean Suite (88m²) : ruimer, met aparte zitruimte.
Andere kamertypes op aanvraag.
FACILITEITEN
Mooie zwembaden waaronder één adult-only. Kajak, paddle boats. Verlichte
tennisbanen. Grote gym (700 m²) . Luxueuze spa van 2700 m² met 15 behandelkamers
en talloze organische beautybehandelingen, sauna, hydrotherapie, stoombaden en
jacuzzi, rasul en hammam. Kids- en teensclub. Drie uitstekende restaurants met
Italiaanse en Libanese specialiteiten, gezellige poolbar voor cocktails en snacks,
Jumeirah At Saadiyat Island Resort*****/*
elegante lobbylounge.

ACCOMMODATIE
Superior Room (55m²) : ruime kamer met kingsize bed of 2 queensize bedden.
Badkamer met aparte regendouche en signature bad. Airconditioning, minibar, wifi, en
24-uur butlerservice. Balkon en zicht op de golfbaan. Ook zijdelings zeezicht beschikbaar.
Premier Room (55m²) : frontaal zeezicht.
Andere kamertypes op aanvraag.
FACILITEITEN
Vijf zwembaden waarvan een ‘adults only’ en een apart kinderzwembad. Olympisch zwembad,
2 tennis- en squashbanen, yoga, fitness en spinning. Exclusieve Iridium Spa met massages,
schoonheidsbehandelingen, sauna en stoombad. Kidsclub. Zeven restaurants, lounges en
bars waaronder Oléa met mediterrane keuken in buffetvorm voor zowel ontbijt, lunch als diner.
St. Regis Saadiyat*****/*
Gourmet grill, vis en zeevruchtenrestaurant en één met fijne oosterse keuken..

Inbegrepen
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond lounge in Brussels Airport.

Inbegrepen
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond lounge in Brussels Airport.

Prijs per persoon

Prijs per persoon

01/11/19 - 28/11/19

29/11/19 - 01/12/19

Superior Room
Premium Room

€1.651
€2.040

€4.184
€4.673

Ocean Deluxe
Room
Ocean Suite

01/11/19 - 27/11/19

02/12/19 - 24/12/19

€2.024

28/11/19 - 01/12/19
25/12/19 - 07/01/20
€2.885

€2.330

€3.241

€1.923

04/04/20 - 23/04/20
11/10/20 - 31/10/20

24/4/20 – 30/09/20

Ocean Deluxe
€2.126
Room
Ocean Suite
€2.329
Minimum verblijf
Verblijf min. 3 nachten van 25/12-7/1

€1.210
€1.362

€1.617

08/01/20 - 03/04/20
01/10/20 - 10/10/20
€1.719
€1.923

23/02/20 - 09/05/20 10/05/20 - 30/09/20
16/10/20 - 31/10/20
€1.653
€ 924
€1.199
€1.199

Superior Room
Premium Room
Minimum verblijf
Verblijf min. 3 nachten van 29/11-1/12
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02/12/19 - 26/12/19
06/01/20 - 22/03/20
01/10/20 - 15/10/20
€1.332
€1.714

27/12/19 - 05/01/20

€2.857
€3.289

DUBAI

EMIRATEN

ONE&ONLY THE PALM
AAAAAA
DESIGN | WELLNESS | GOURMET

1

1. Palm Manor Premiere Room
LIGGING
Prachtig laagbouwhotel met Moorse en Andalousische architectuur op de westerse punt
van Palm Island, aan een 450 meter lang strand midden een mooie tuin met fonteinen
en paviljoenen. Een der verleidelijkste strandresorts met een Michelinsterren restaurant,
de enige Guerlain Spa en een spectaculair zwembad. Luchthaven op ca. 45 autominuten.
ACCOMMODATIE
66 kamers en 24 suites en 4 luxe riad-beachvilla’s
Palmor Manor Premiere Room (65m²) : in het Palm Manor House met kingsize bed,
badkamer met regendouche, zithoek, tv, airco, minibar, tuin- of zwembadzicht.
Strandzicht mits toeslag.
Palm Beach Junior Suite (100m²) : in de Mansions, ruimere kamer met zithoek, op eerste strandrij.
Andere kamertypes op aanvraag.
FACILITEITEN
Zeer groot zwembad met luxueuze ligbedden. Guerlain Spa met luxe beautyhandelingen.
Frans gourmet restaurant van Yannick Alléno, zelfgemaakte desserten in Pastr y Librar,
lounge met ongeëvenaard zicht op de Dubai skyline. Gratis toegang tot Aquaventure
Waterpark in het nabijgelegen Atlantis The Palm, shuttle van 30’ naar de Emirates Mall en
speedboot van 7’ naar het O&O Royal Mirage.

One & Only The Palm******
Inbegrepen
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond lounge in Brussels Airport.
Prijs per persoon
Palm Manor
Premier Room
Palm Beach
Junior Suite

01/11/19 - 03/11/19

01/12/19 - 20/12/19

26/12/19 - 07/01/20

€6.380

04/11/19 - 30/11/19
21/12/19 - 25/12/19
€4.622

€3.883

€7.411

€9.931

€7.155

€5.990

€11.398

08/01/20 - 14/01/20 15/01/20 - 24/01/20 08/02/20 - 21/02/20 28/03/20 - 12/04/20
25/01/20 - 07/02/20 04/05/20 - 09/10/20 21/03/20 - 27/03/20 24/10/20 - 31/10/20
22/02/20 - 20/03/20
13/04/20 - 18/04/20
19/04/20 - 03/05/20
17/10/20 - 23/10/20
10/10/20 - 16/10/20
Palm Manor
€4.763
€4.000
€5.380
€6.576
Premier Room
Palm Beach
€7.376
€6.174
€8.211
€10.238
Junior Suite
Minimum verblijf
Verblijf min. 7 nachten van 26/12-7/1
Extra
Gratis HB bij boeking van min. 4 nachten voor verblijven van 1/11-3/11 en bij boeking van min. 6 nachten
voor verblijven van 26/12-2/1

121

DUBAI

EMIRATEN

duba i
ONE&ONLY
ROYAL MIRAGE
THEroyal
PALACE
one&only
mirage

em ir at en

ONE&ONLY ROYAL MIRAGE
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1. THE PALACE 2. THE RESIDENCE & SPA 3. ARABIAN COURT

Het One&Only Royal Mirage is een romantisch strandresort dat bestaat
Het One&Only Royal Mirage is een romantisch strandresort dat bestaat uit 3 verschillende
uit 3 verschillende hotels met elk hun eigen karakter. Het geheel ademt de
hotels met elk hun eigen karakter. Het geheel ademt de sfeer van 1001 nacht met mooie
sfeer van 1001 nacht met mooie portalen en elegante koepels, bogen, bronportalen en elegante koepels, bogen, bronzen beelden en mozaïek.
zen beelden en mozaïek.

1

1

1. Superior deluxe room

1. Superior Deluxe Room

LIGGING
Het majestueus domein van One&Only Royal Mirage komt helemaal tot zijn recht in
LIGGING
The Palace.
Haar luxueuze
en weelderige
tuinen komt
creërenhelemaal
de mystieke
Het
majestueus
domeinzwembaden
van One&Only
Royal Mirage
totsfeer
zijn recht
van de oude Oriënt. Een gedeelte is “adults only”.

in The Palace. Haar luxueuze zwembaden en weelderige tuinen creëren de mystieke
ACCOMMODATIE
sfeer
van de oude Oriënt. Een gedeelte is “adults only”.
231 kamers en suites in zeer verfijnde, Arabische stijl.

Het geheel wordt omzoomd door het 1 km lange zandstrand van Jumeirah Beach en een
Het geheel wordt omzoomd door het 1 km lange zandstrand van Jumeirah
wondermooie tuin van 30 ha vol palmen, bloemen en fonteinen met stijlvolle, Arabische
Beach en een wondermooie tuin van 30 ha vol palmen, bloemen en fonteinen
motieven. Het is een ideale ligging met de Emirates Golf Club, de Dubai Marine Club en de
met stijlvolle, Arabische motieven. Het is een ideale ligging met de Emirates
shopping malls vlakbij.
Golf Club, de Dubai Marine Club en de shopping malls vlakbij.
De gasten kunnen gebruik maken van de vele restaurants, bars, zwembaden,
De gastenspakunnen
gebruik maken van de
restaurants,
bars, zwembasportmogelijkheden,
en wellnessfaciliteiten
vanvele
alle
hotels. Shuttle
service naar de

den,
spa- enOp
wellnessfaciliteiten
vanvan
alledehotels.
ShutEmirates Mall
ensportmogelijkheden,
toegang tot Aquaventure.
ca. 30 autominuten
luchthaven.
tle service naar de Emirates Mall en toegang tot Aquaventure. Op ca. 30
autominuten van de luchthaven.

ACCOMMODATIE
Superior deluxe room (45 m²): kingsize bed, badkamer met aparte douche, flatscreen-tv,
231
en suites
in Balkon
zeer verfijnde,
Arabische
stijl.
wifi,kamers
safe, minibar,
airco.
of terras met
zeezicht.
Superior
Deluxe
Room
: kingsize
bed, afternoon
badkamerteamet
aparte douche,
Gold club room
(45 m²):
Gold(45m²)
Club Lounge
voor ontbijt,
en cocktails.
flatscreen-tv,
wifi, Suite
safe, (minibar,
of terras
met zeezicht.
Superior executive
100 m²): airco.
aparteBalkon
woonkamer
en gastentoilet.
Andere
kamertypes
op aanvraag.
Gold
Club
Room (45m²)
: Gold Club Lounge voor ontbijt, afternoon tea en cocktails.
Andere
kamertypes op aanvraag.
FACILITEITEN
Twee zwembaden, naast alle faciliteiten van de 3 hotels die ter beschikking zijn. FitFACILITEITEN
nesscentrum, tennisbanen, zeilen surfen, waterski. Exclusieve spa van 3000 m² met
Twee zwembaden, naast alle faciliteiten van de 3 hotels die ter beschikking zijn.
beauty behandelingen. Kidsclub (4 – 11j) met animatie.
Fitnesscentrum, tennisbanen, zeilen, surfen, waterski. Exclusieve spa van 3000
Prima restaurants met mediterrane, Arabische, Aziatische en fusion gerechten. Bars
m² met beauty behandelingen. Kidsclub (4 – 11j) met animatie. Prima restaurants
en lounges.
met&mediterrane,
Arabische,
Aziatische en fusion O&O
gerechten.
BarsPalace
en lounges.
One
Only Royal Mirage
The Palace*****
Royal Mirage
Inbegrepen
7 overnachtingen in half pension, verwelkoming, privétransfer en Diamond lounge in Brussels Airport.
Inbegrepen
14/01-25/01
09/02-22/02
06/04-21/04
05/05-31/05
01/06-31/08
Prijs per persoon met ontbijt, 08/01-13/01
7 overnachtingen
verwelkoming,
privétransfer
en Diamond
lounge
in Brussels
Airport.

Prijs per persoon
Superior Deluxe
Superior Deluxe Room
Room
Gold Room Club
Gold
Room Club

26/01-08/02 28/09-11/10 23/03-05/04 19/10-31/10 01/09-27/09

01/11/19 23/02-22/03
- 03/11/19

22/04-04/05
12/10-18/10

€4.253

€ 3.502
€ 4.491
€5.144
€ 7.209

04/11/19 - 30/11/19
€2.773

€ 3.008
€ 4.509
€ 3.870
€3.564€ 5.353
€ 6.095
€ 8.780

21/12/19 - 25/12/19
€2.773

€ 5.043
€ 2.634
€ 6.469
€3.067 € 3.465
€ 11.036
€ 5.360

04/11/19 - 30/11/19
21/12/19 - 25/12/19
€2.378
€ 2.229
€ 3.008
€6.013
€ 4.484

Superior Executive Suite
01/12/19 - 20/12/19 26/12/19 - 07/01/20 08/01/20 - 24/01/20 15/01/20 - 24/01/20
Specials
25/01/20 - 07/02/20
26/09/20
- 09/10/20
15% bij verblijven van 08/01-08/02, 20% bij verblijven van 06/04-21/04 en 01/06-27/09
indien voor 01/03
geboekt,
10% bij verblijven 22/04-31/05 indien voor 01/03 geboekt. Verschillende andere
promoties
gedurende
het
22/02/20
- 20/03/20
08/02/20
- 21/02/20
volledige jaar.

19/04/20 - 03/05/20
10/10/20 - 16/10/20

ODYSSEUS NL BOOK.indb 94

21/03/20 - 18/04/20
13/04/20 - 18/04/20
17/10/20 - 31/10/20

Superior Deluxe
€4.909
€2.880
€3.670
€4.359
Room
96Gold Room Club
€3.650
€4.359
€5.271
€2.809
Minimum verblijf
Verblijf min. 7 nachten van 26/12-7/1 en 5 nachten van 19/10/20-31/10/20
Extra
122Gratis HB bij boeking van min. 4 nachten voor verblijven van 1/11-3/11 en bij boeking van min. 6 nachten1/01/19 23:21
voor verblijven van 26/12-2/1
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ONE&ONLY ROYAL MIRAGE
THE RESIDENCE & SPA

ONE&ONLY ROYAL MIRAGE
ARABIAN COURT
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AAAAAA

B O U T I Q U E | R U S T | H I D E A WA Y

W E L L N E S S | E L E G A N T I E | OR I E N TA A L S

1

1

1. Prestige Room

1. Executive Suite

LIGGING
The O&O Residence & Spa is het ultieme hotel om in volledige privacy te genieten
van luxe en comfort. Het kleinschalig concept met klassieke, elegante uitstraling en
superieure service maken van dit hotel een groene oase voor wie rust op prijs stelt.

LIGGING
Het Arabian Court is een geslaagde weerspiegeling van een paleis uit ‘The Oriënt’ met prachtige
architectuur te midden van betoverende landschappen vol bloemen, pleintjes en fonteinen.
Vooral de verfijnde, oosterse decoratie en de attentvolle service maken dit hotel zeer geliefd.

ACCOMMODATIE
Slechts 49 uiterst elegante en luxueuze kamers en suites.
Prestige Room (58m²) : met zicht op de prachtige tuinen, kingsize bed, badkamer
met aparte douche en balkon. Airconditioning, flatscreen-tv, minibar en zithoek.
Junior Suite (85m²) : ruimere kamer met gescheiden slaap- en leefruimte. Kan
gecom-bineerd worden met een prestige room.
Andere kamertypes op aanvraag.

ACCOMMODATIE
Deluxe Room (50m²) : Arabische decoratie met kingsize bed, badkamer met
aparte douche, airco en flatscreen-tv. Balkon of terras met tuin- op zeezicht.
Executive Suite (125m²) : kleurrijke kamer met gescheiden woon/slaapkamer. Balkon
of tuinpatio met ligstoelen. Combineerbaar met een deluxe room.
Andere kamertypes op aanvraag.

FACILITEITEN
Privéstrand en zwembad met Esplanade poolbar, naast alle faciliteiten van de 3
hotels die ter beschikking zijn. Exclusieve spa van 2.000 m² met highlevel massages,
behandelingen, hammam, fitness en kapsalon. Verfijnd restaurant The Dining room.
One & Only Royal
Residence
Spa*****
Afternoon
tea Mirage
en cocktails
in&The
Library Bar.

FACILITEITEN
Prachtig zwembad, naast alle faciliteiten en sporten van de 3 hotels die ter
beschikking zijn. Eigen spa met massages en schoonheidsbehandelingen, hammam
en hydrotherapie. Kidsclub (4-11 j) met tal van leuke activiteiten en babysitservice.Drie
restaurants met unieke fusion van Arabische, Aziatische en mediterrane invloeden.
One & Only
Mirage Arabian Court*****
Leuke
barsRoyal
en nachtclub-disco.

Inbegrepen
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond lounge in Brussels Airport.

Inbegrepen
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond lounge in Brussels Airport.

Prijs per persoon
Prestige Room
Junior Suite

01/11/19 - 03/11/19
€5.864
€8.776

04/11/19 - 30/11/19
21/12/19 - 25/12/19
€4.222
€6.122

01/12/19 - 20/12/19

26/12/19 - 07/01/20

Prijs per persoon

01/11/19 - 03/11/19

€3.564
€5.291

€6.732
€9.650

Deluxe Patio
Executive Suite

€4.253
€16.388

08/01/20 - 14/01/20 15/01/20 - 24/01/20 08/02/20 - 21/02/20 28/03/20 - 12/04/20
25/01/20 - 07/02/20 04/05/20- 25/09/20 21/03/20 - 27/03/20 24/10/20 - 31/10/20
22/02/20 - 20/03/20 26/09/20 - 09/10/20 13/04/20 - 18/04/20
17/10/20 - 23/10/20
19/04/20 - 03/05/20
10/10/20 - 16/10/20
€4.329
€3.650
€4.947
€6.010
€6.274
€5.423
€7.196
€8.999

Prestige Room
Junior Suite
Minimum verblijf
Verblijf min. 7 nachten van 26/12-7/1 en 5 nachten van 19/10/20-31/10/20
Extra
Gratis HB bij boeking van min. 4 nachten voor verblijven van 1/11-3/11 en bij boeking van min. 6 nachten
voor verblijven van 26/12-2/1

04/11/19 - 30/11/19
21/12/19 - 25/12/19
€2.773
€6.770

01/12/19 - 20/12/19

26/12/19 - 07/01/20

€2.378
€5.788

€5.233
€12.072

08/01/20 - 14/01/20 15/01/20 - 24/01/20 08/02/20 - 21/02/20 28/03/20 - 12/04/20
25/01/20 - 07/02/20 26/09/20 - 09/10/20 21/03/20 - 27/03/20 24/10/20 - 31/10/20
13/04/20 - 18/04/20
22/02/20 - 20/03/20
17/10/20 - 23/10/20
19/04/20 - 25/09/20
10/10/20 - 16/10/20
€2.880
€2.475
€3.670
€4.359
€6.943
€5.929
€8.665
€10.945

Deluxe Patio
Executive Suite
Minimum verblijf
Verblijf min. 7 nachten van 26/12-7/1 en 5 nachten van 19/10/20-31/10/20
Extra
Gratis HB bij boeking van min. 4 nachten voor verblijven van 1/11-3/11 en bij boeking van min. 6 nachten
voor verblijven van 26/12-2/1
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ROYAL ATLANTIS RESORT & RESIDENCES
AAAAA/A
GLOEDNIEUW | FA MILIE | 2020

LIGGING & FACILITEITEN
Het hotel, niet ver van het beroemde Atlantis hotel dat tot dezelfde groep behoort,
bestaat uit een uniek vakantieresort naast luxueuze residenties. Het zal alle
denkbare faciliteiten aanbieden zoals grote waterpartijen en zwembaden, een
uitgebreid wellness- en beautycentrum met een ruime waaier aan behandelingen
en massages, een elegant zandstrand met ligstoelen en parasols, een kidsclub en
animatie. Daarnaast staat de opening van enkele gastronomische restaurants op het
programma en een keuze aan gezellige bars.

Dit gloednieuwe (2020) prestigieuze tophotel biedt een adembenemende
architectuur die de Dubai skyline zal vernieuwen. ‘s Werelds toonaangevende
ontwerpers, architecten en kunstenaars hebben dit luxe resort zorgvuldig ontworpen
met als één missie een nieuw icoon aan de Dubai skyline toe te voegen. Royal Atlantis
wordt ongetwijfeld één van de meest exclusieve adressen van The Palm, ideaal voor
families.
De prijzen van dit toekomstige luxeresort zijn bij druk nog niet gekend. Gelieve ons te
contacteren voor een offerte op maat.
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ATLANTIS THE PALM
AAAAA
F A M I L I E | AV O N T U U R | C U L I N A I R

1

1. Deluxe Room
LIGGING
Extravagant, iconisch strandhotel met torenhoge bogen, arabeske koepels en sierlijke
torens dat met een uniek onderwater themapark het verzonken Atlantis recreëert.
Het eerste hotel op Palm Island en nog steeds iconisch met een gerenommeerde spa
en het Nobu restaurant. Luchthaven op ca. 45 autominuten.
ACCOMMODATIE
1.539 grote kamers en suites
Deluxe Room (47m²) : kingsize bed, badkamer met aparte douche, airco, minibar,
tv, balkon. Gedeeltelijk zicht op zee en Palm Island. Mits toeslag volledig zeezicht.
Imperial Club Kamer (47m²) : Imperial club met ontbijtrestaurant, snacks en cocktails
op verdieping 11 en 12.
Andere kamertypes op aanvraag.
FACILITEITEN
Twee zwembaden, spectaculair Aquaventure waterpark, 1,5 km zandstrand en
dolfijnenbaai. Diverse watersporten, tennis, fitness en zeer uitgebreide kidsclub(
3-12 j) en teenclub (13 – 18j) . ShuiQi spa vanaf 16 jaar met 27 behandelkamers. 22
restaurants, lounges, coffeeshops en bars met enkele echte toppers als Nobu
gourmet, Ronda Locatelli pizza’s en Ossiano seafood.

Atlantis The Palm*****
Inbegrepen
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond lounge in Brussels Airport
Prijs per persoon

Deluxe Kamer
Imperial Club
Kamer

01/11/19 - 21/12/19

22/12/19 - 05/01/20

€3.980
€4.673

€5.157
€7.036

01/03/20 - 21/03/20

01/03/20 - 21/03/20
22/05/20 - 31/05/20
22/07/20 - 28/08/20
€2.343

04/04/20-02/05/20
01/10/20 - 16/10/20

€3.434

€1.766

Deluxe Kamer
€1.503
Imperial Club
€2.335
Kamer
Minimum verblijf
Min. verblijf 7 nachten van 26/12-2/1
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06/01/20 - 31/01/20 01/02/20 - 21/02/20
22/02/20 - 29/02/20 17/10/19 - 23/10/19
22/03/20 - 03/04/20
€2.006
€2.267
€3.052
€3.283

€1.182

03/05/20 - 21/05/20
01/06/20 - 21/07/20
29/07/20 - 30/09/20
€1.535

em ir at enDUBAI
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DRIEdrie
ANDERE
andere
MADINAT
JUMEIRAH
HOTELS
madinat jumeir
ah hotels

JUMEIRAH AL QASR
JUMEIR AH AL QASR
A A A A A A - FA MILIE
H H H H H H - fa milie
Gebouwd als een royale zomerresidentie in een
Gebouwd als een royale zomerresidentie in een
barokke, oosterse architectuur tussen Venetiaans
barokke,
oosterse architectuur tussen Venetiaans
geïnspireerde
waterwegen.
geïnspireerde waterwegen.
JUMEIRAH DAR AL MASYA
JUMEIR AH DAR AL M ASYAF
A A A A A A - FA MILIE
H H H H H H - fa milie
Het meest intieme en exclusieve hotel met 29
Het meest intieme en exclusieve hotel met 29 zomerzomervilla’s van elk een 10-tal kamers en suites in
villa’s van elk een 10-tal kamers en suites in chique
chique Arabische stijl en 24-uur butlerservice.
Arabische stijl en 24-uur butlerservice.
JUMEIRAH AL NASEEM
JUMEIR AH AL NASEEM
A A A A A /A - MODERN
H H H H H / H - moder n
Laagbouw hotel in een moderne en neutrale stijl.
Laagbouw hotel in een moderne en neutrale stijl.
Naast de arabesken van de zusterhotels is dit een
Naast de arabesken van de zusterhotels is dit een
cool, eigentijds kader met blauw en turkoois als
cool, eigentijds kader met blauw en turkoois als
rustgevende kleuren.
rustgevende kleuren.

1

1

2

3

2

4
3

LIGGING
Dit familievriendelijke strandresort vormt het centrum van het ruime Madinat Jumeirah
LIGGING
hotelcomplex (zie onderaan). Het resort biedt 292 grote kamers in Arabische stijl. De 40
Dit
familievriendelijke
strandresort
vormt
het
centrum
van het ruime
Jumeirah
restaurants
en 18 zwembaden
van de vier
hotels
staan
ter beschikking.
Op 30Madinat
autominuten
van de luchthaven.
hotelcomplex
(zie onderaan). Het resort biedt 292 grote kamers in Arabische stijl. De 40

3

51-2. Deluxe Room 3. Jumeirah Al Qasr
1-2. Deluxe room 3. Jumeirah Al Qasr

restaurants en 18 zwembaden van de vier hotels staan ter beschikking. Op 30 automiACCOMMODATIE
nuten van de luchthaven.

Deluxe Room Garden View (50m²) : kingsize bed, badkamer met aparte douche,
multimedia, minibar, balkon of terras met tuinzicht. Toegang tot Premium Leisure Lounge
ACCOMMODATIE
Jumeirah Mina
of zeezicht
mogelijk.
Deluxe
room
garden view (50 m²): kingsize bed, badkamer met aparte douche, multi-Jumeirah Mina A'Salam*****/*Inbegrepen
7 overnachtingen in kamer met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond
Deluxe minibar,
Family Room
(110m²)
: 2 slaapkamers,
ruime
badkamer
met aparteLeisure
douche.Lounge
Zeer of
media,
balkon
of terras
met tuinzicht.
Toegang
tot Premium
lounge in Brussels Airport.
Inbegrepen
geschikt
voor
families.
Balkon
met
zeezicht.
zeezicht mogelijk.
per persoonprivétransfer en Diamond
14/01-08/02
09/02-16/02
21/03-27/03
7 overnachtingen met ontbijt,Prijs
verwelkoming,
lounge
in Brussels 17/02-23/02
Airport.
Andere kamertypes op aanvraag.
06/05-01/06 24/02-20/03 22/04-05/05 28/03-05/04

Deluxe family room (110 m²): 2 slaapkamers, ruime badkamer met aparte douche. ZeerPrijs per persoon
geschikt
voor families. Balkon met zeezicht.
FACILITEITEN
Arabian Deluxe
Andere
kamertypes
aanvraag.
U kunt gebruik
makenopvan
alle 18 zwembaden en spectaculaire kinderzwembad. Talise
Ocean Deluxe
spa met beauty behandelingen en massages met gratis sauna, stoombad en jacuzzi. Meer

FACILITEITEN
dan 40 uitstekende restaurants, bars en lounges met specialiteiten uit alle windstreken.
U kunt gebruik maken van alle 18 zwembaden en spectaculaire kinderzwembad. Talise spa
Gratis toegang tot het Wild Wadi Waterpark en shuttle naar Emirates Mall.
Arabian Deluxe
met beauty behandelingen en massages met gratis sauna, stoombad en jacuzzi.
Ocean Deluxe
Meer dan 40 uitstekende restaurants, bars en lounges met specialiteiten uit alle windstreken.
Gratis toegang tot het Wild Wadi Waterpark en shuttle naar Emirates Mall.
126

01/11/19 - 09/11/19
10/11/19 - 01/12/19
02/12/19 - 21/12/19
22/12/19 - 26/12/19
Deluxe room garden view
€ 1.977
€ 2.991 05/01/20
€ 3.343
– 7/2/20 € 3.697
Deluxe family room€2.329
€ 3.215€1.452 € 4.875
€€2.477
5.464
€ 6.052
€3.585
06/04-21/04
02/06-28/09 29/09-12/10
13/10-19/10
€3.845
€2.478
€1.576
€2.636
27/12/19 - 04/01/20 14/01/20 - 07/02/20 20/10-31/10
23/05/20 - 30/05/20
8/2/20 – 22/5/20

Deluxe room garden view
€30/07/20
4.404 - 22/08/20
€ 1.717 01/06/20
€ 2.237
– 21/08/20 € 3.168
Deluxe family room
€ 8.115 - 09/10/20
€ 2.779
€ 3.650
€ 5.170
01/10/20
Vroegboekkorting €2.267
€5.419
€2.474
€3.439
20% indien min. 30 €2.758
dagen voor aankomst€3.781
geboekt voor verblijven
van 08/01-30/04 en
€5.716
€3.574
van 01/10-31/10 en indien min. 14 dagen op voorhand geboekt voor verblijven van
01/05-30/09
Gratis nachten
3=2, 6=4, 9=6 voor verblijven van 08/01-31/10 (Niet cumuleerbaar)
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KEMPINSKI EMERALD PALACE
AAAAA/A
N I E U W | PA L A C E | G A S T R ONO M I E

1

1. Deluxe Veranda Suite
LIGGING
Een majestueus strandpaleis op de westelijke zijde van The Palm, geïnspireerd op 18de
-eeuwse Europese paleizen, met direct zicht op de Arabische Golf en op de Dubai skyline.
Het nu al iconische hotel – met een atrium van 24 kt bladgoud en een luchter met 40.000
Svarovski kristallen – telt 391 kamers, suites en villa’s, een Alain Ducasse restaurant,
privéfilmzaal en een halve km strand. Op 5’ van het Aquaventure Waterpark, 15’ van de
Marina, 20’ van de Mall of the Emirates, 35’ van de luchthaven.
ACCOMMODATIE
Deluxe Ocean View (75m²) : Zeer ruime kamer met kingsize of queen bed, butlerservice,
airco, televisie, wifi, minibar, safe, koffie- en theefaciliteiten. Badkamer met bad en aparte
douche. Ruim balkon met zicht op de Arabische golf.
Deluxe Veranda Suite (51m²) : Ruimere kamer met aparte zithoek, zicht op de skyline.
FACILITEITEN
Groot lagunezwembad, 500m lang privéstrand. 9-Hole putting green aan het hotel zelf,
verschillende 18-hole courts in de omgeving. Zeer uitgebreide spa ‘Cinq Mondes met
23 behandelpaviljoenen, binnenzwembad, sauna, hammam, beautybehandelingen
en massages. Kidsclub (3-12 jaar) & Teens Club (12-17 jaar). Acht restaurants met
gastronomische, Aziatische, Italiaanse en mediterrane specialiteiten. Bar en lounge.

Kempinski Emerald Palace*****
Inbegrepen
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond lounge in Brussels Airport.
Prijs per persoon

Deluxe Skyline
View
Deluxe Ocean
View

Deluxe Skyline
View
Deluxe Ocean
View
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03/11/19 - 02/12/19
06/01/20 - 10/01/20

03/12/19 - 25/12/19

26/12/19 - 05/01/19

€3.136

€2.940

€5.731

€3.229

€3.034

€5.638

25/01/20 - 23/02/20
24/02/20 - 26/03/20
19/04/20 - 09/05/20

27/03/20 - 18/04/20
19/10/20 - 31/10/20

€3.525

€4.549

€3.640

€4.663

11/01/20 – 24/01/20
10/05/20– 05/06/20
26/09/20 – 18/10/20
€2.958
€3.073

DUBAI
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NIKKI BEACH RESORT

BVLGARI RESORT DUBAI

AAAAA/A

AAAAAA

T R E N D Y | W E L L N E S S | E N T E RT A I N M E N T

DESIGN | WELLNESS | LUXE

LIGGING
Aan het witte zandstrand van Pearl Jumeirah ligt het super trendy Nikki Beach Resort & Spa
met 117 moderne kamers en 15 luxueuze villa’s. Concept met uitmuntend entertainment
en heerlijke restaurants. Luchthaven op ca. 20 autominuten.

LIGGING
Dit unieke resort brengt Italiaanse flair naar Dubai. Gelegen op een privé-eiland
door een brug verbonden met Jumeira Bay- voelt het aan als een Mediterraan dorp,
ook al zijn Burj Khalifa en Dubai Mall slechts 15’ verwijderd. Luchthaven op ca. 20
autominuten.

ACCOMMODATIE
Covet Room (55m²) : trendy kamer met kingsize bed of 2 twin bedden, badkamer
met bad en aparte regendouche, aanpasbare sfeerverlichting, multimedia, à-la-carte
mini-bar en balkon met skyline-zicht. Mits toeslag ook zeezicht mogelijk.
Luux room (64 m²): ruimere kamer.
Andere kamertypes op aanvraag.
FACILITEITEN
15 meter lange lap pool direct aan het 400 m zandstrand. Tennisbaan, fitnesscentrum
en rustgevende Nikki Spa. De beroemde Nikki Beach Club naast het hotel beschikt
over apart zwembad met ligbedden, cabanas en live muziek. Verfijnde gerechten in
de twee restaurants. Gezellige bar.
Nikki Beach Resort & Spa*****

ACCOMMODATIE
Superior Room (55m²) : ruime warme kamer met kingsize bed of twee queensize
bedden, badkamer met bad en aparte douche, minibar, multimedia en groot
privébalkon. Zeezicht mits toeslag.
Junior Suite (64m²) : aparte leefruimte en groot balkon, zeezicht of zicht op de skyline.
Andere kamertypes op aanvraag.
FACILITEITEN
Sereen buitenzwembad en beachclub, privéstrand en jachtclub met apart zwembad
en cabanas. Uitmuntende 1.700 m² grote spa met ruim aanbod aan massages,
schoonheidsbehandelingen, thermale baden en een 25 m binnenzwembad.
Mooie kidsclub ‘Little Gems’ (4-12 jaar). Zes uitmuntende restaurants, waarvan één
Bvlgari Resort Dubai******
gastronomisch Italiaans, een exclusief Japans restaurant, wereld- en seafoodkeuken.

Inbegrepen
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond lounge in Brussels Airport.

Inbegrepen
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond lounge in Brussels Airport

Prijs per persoon

Prijs per persoon

Covet Room
Luux Room

01/11/19 - 03/11/19
27/12/19 - 03/01/20
€3.286
€3.356

04/11/19 - 26/12/19
€1.589
€1.665

23/04/20 - 30/04/20 01/05/20 - 10/05/20
11/05/20 - 22/05/20 23/05/20 - 27/05/20
28/05/20 - 29/07/20 30/07/20 - 02/08/20
03/08/20 - 31/08/20 01/09/20 - 30/09/20
€ 912
€1.220
€1.028
€1.297

Covet Room
Luux Room
Minimum verblijf
Verblijf min. 5 nachten van 28/12-3/1
Extra
25% van 3/8-31/8/20, en 40% van 1/10-31/10/20

04/01/20 - 05/04/20
01/10/20 - 31/10/20
€1.556
€1.644

06/04/20 22/04/20
€3.624
€4.064

Superior Room
Junior Suite

01/11/19 - 04/11/19
27/12/19 - 06/01/20
€4.876
€7.350

05/11/19 - 03/12/19
22/12/19 - 26/12/19
€3.257
€4.758

22/04/20 - 04/05/20 23/03/20 - 21/04/20
29/09/20 - 18/10/20 19/10/20 - 31/10/19
€5.530
€3.362
€7.804
€2.930

04/12/19 - 21/12/19

07/01/20 - 22/03/20

€2.706
€3.786

€3.363
€5.205

05/05/20 - 28/09/20

Superior Room
€2.713
Junior Suite
€4.014
Extra
Kortingen en promo's nog niet beschikbaar bij druk. Vraag naar de verschillende promo's en
vroegboekkortingen!

128

DUBAI

EMIRATEN

ANANTARA THE PALM
AAAAA/A
FA MILIE | WELLNESS | VILL A

1

1. Standaard Room Residence
LIGGING
Op de oostzijde van het iconische The Palm-schiereiland bevindt zich dit luxe resort met
panoramisch uitzicht over de indrukwekkende skyline van Dubai. Het verfijnde Aziatische
interieur en het hoge privacy gehalte worden erg gewaardeerd. De grote lagune-zwembaden
en de vele ‘swim-up kamers’ maken van dit resort een ideaal adres voor families.
ACCOMMODATIE.
Standaard Room Residence (38m²) : gelegen in de noordelijke residentie van het
resort. Ruime kamer met zeezicht of zicht op het resort, airco, wifi, haardroger,
minibar en safe.
Premier Lagoon View (47m²) : gelegen op de eerste verdieping van de vrijstaande
villa’s, met balkon, open slaapkamer en salon, frontaal zeezicht, airco, wifi,
haardroger, minibar, safe.
Andere kamertypes op aanvraag.

Anantara The Palm*****
Inbegrepen
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond lounge in Brussels Airport.
Prijs per persoon

FACILITEITEN
Groot infinity zwembad, kinderzwembad, jacuzzi, zonneterrassen. Snorkelen, windsurfen,
zeilen, kajak, pedalo, duiken. Tennis, negen 18-hole golf courts in de omgeving. Anantara
Spa met hammam, sauna, beautybehandelingen en massages. Kinderclub & teensclub. 5
heerlijke restaurants met oosterse, mediterrane en grillspecialiteiten.

Standaardkamer
Premier
Lagunezicht

Standaardkamer
Premier
Lagunezicht
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01/11/19 - 10/11/19
23/12/19 - 26/12/19
€2.414
€2.606

11/11/19 - 03/12/19

04/12/19 - 22/12/19

27/12/19 - 04/01/20

€1.884
€2.125

€1.475
€1.668

€3.827
€4.260

05/01/20 - 10/01/20
€1.981

11/01/20 - 13/02/20
23/02/20 - 21/03/20
€1.842

€1.981

€2.113

14/02/20 - 22/02/20 22/03/20 - 02/04/20
01/10/20 - 31/10/20
€2.220
€2.113
€2.436

€2.275

DUBAI
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ARMANI HOTEL DUBAI

PALAZZO VERSACE

AAAAA/A

AAAAA/A

MINIMALISTISCH | CULINAIR | CITYLIFE

WELLNESS | OPULENT | GA STR ONOMIE

LIGGING
Exclusieve locatie op verdieping 1 tot 8 plus 38 en 39 van de iconische Burj Khalifa
aan de glitzy Dubai Mall, het Opera House en de Dubai Fountain. Giorgio Armani’s
eerste hotel biedt minimalistische chic door de Meester zelf ontworpen met
indrukwekkende materialen en technologie. Ca. 20 autominuten van de luchthaven.

LIGGING
Dit hotel herinnert aan een 16e-eeuws Italiaans paleis met verwijzingen naar de Arabische
architectuur. Met een opvallende lobby, hoge zolderingen, verzorgde tuinen en een scala
aan Italiaans meubilair, is het hotel een symbool van Versace ’s opulente stijl, van zijn
‘Medusa Home Collection’ en van Donatella’s extravaganza. Het hotel ligt aan de Dubai
Creek, op ca. 20 autominuten van de Dubai Mall en 15’ van de luchthaven.

ACCOMMODATIE
160 stijlvolle kamers, ingericht met de persoonlijke toets van Giorgio Armani.
Armani Deluxe Room (45m²) : luxueuze kamer met kingsize bed, badkamer met bad
en aparte douche, minibar en high-end multimedia met wifi.
Armani Classic Room (75m²) : ruimer, met aparte leefruimte.
Andere kamertypes op aanvraag.

ACCOMMODATIE
Deluxe Versace Room City View (50m²) : Kamer met kingsize of queen bed, flatscreen
tv, gratis wifi, minibar, koffie- en theefaciliteiten, safe en balkon of terras. Badkamer
met bad en aparte douche. Uitzicht op de stad.
Premier Versace Room (50m²) : met zicht op Dubai Creek.
Andere kamertypes op aanvraag.

FACILITEITEN
Zwembad met zonneterras. Armani Spa met diverse schoonheidsbehandelingen en
heerlijke massages.Vier uitstekende restaurants waaronder Japanse, Italiaanse (wellicht
het beste van de stad!) en Indische keuken. Allen met uitzicht op de Dubai Fountains.
Twee bars. Chocolatier met originele Armani pralines, een Armani Flowershop en
Armani Hotel Dubai*****
exclusieve Horlogerie.

FACILITEITEN
Drie zwembaden waarvan één ‘adults only’, zonneterrassen. Verschillende 18-hole
golfcourts in de omgeving. Ruime spa met fitness, sauna, stoombad, beautybehandelingen
en massages. Gratis toegang tot en shuttle naar Nikki Beach Club (behalve tijdens het
Palazzo Versace Dubai*****
weekend). Vier restaurants met lokale en internationale specialiteiten. 2 Bars.

Inbegrepen
3 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer.

Inbegrepen
3 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer.

Prijs per persoon
Armani Deluxe
Room
Armani Classic
Room

01/11/19 - 26/12/19
€1.093

27/12/19 - 10/01/20
€1.242

11/01/20 - 22/04/20
€1.085

23/04/20 - 31/08/20
€ 814

€1.199

€1.348

€1.157

€ 922

01/09/20 - 31/10/20
Armani Deluxe
€1.192
Room
Armani Classic
€1.309
Room
Minimum verblijf
Verblijf min. 3 nachten van 29/12-1/1

Prijs per persoon

01/11/19 - 02/12/19

03/12/19 - 26/12/19

27/12/19 - 04/01/20

Deluxe Versace
Room City View
Premier Versace
Room Creek View

€1.074

€ 948

€1.361

05/01/20 - 25/04/20
01/10/20 - 31/10/20
€1.080

€1.205

€1.079

€1.535

€1.211

26/04/20 - 08/05/20 09/05/20 - 30/09/20
Deluxe Versace
€ 953
€ 739
Room City View
Premier Versace
€1.084
€ 826
Room Creek View
Minimum verblijf
Verblijf min. 3 nachten van 29/12-1/1
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DUBAI

EMIRATEN

PARK HYATT DUBAI
AAAAA/A
CULINAIR | WELLNESS | GOLF

1

1. Park Deluxe Room
LIGGING
Aan de Dubai Creek Golf & Yacht Club ligt het award winnende Park Hyatt. De prachtige
locatie en de indrukwekkende lagune zorgt voor een idyllische setting, perfect voor een
luxueuze getaway vakantie voor adults. Het hotel beschikt over tal van gerenommeerde
restaurants en heeft een uitmuntende spa. Luchthaven op ca. 10 automin.
ACCOMMODATIE
Park Room (52m²) : ruime kamer met kingsize bed of twins, badkamer met aparte douche, airco, safe, IPad docking, wifi, minibar, koffie/thee apparaat, balkon met uitzicht op
de jachthaven. Uitzicht op de Dubai Skyline mits toeslag.
Park Deluxe Room (55m²) : badkamer met stoombad en uitzicht op de Creek.
Andere kamertypes op aanvraag.
FACILITEITEN
Prachtig groot zwembad van 270 m² en 4 whirlpools met ligstoelen en cabanas. Golf
met 9- en 18- holes banen in de aangrenzende “Dubai Creek” met golfkliniek en –lessen.
De Amara spa (vanaf 16j) is een oase van rust met tal van schoonheidsbehandelingen,
massages en speciale arrangementen voor koppels. Voor ontbijt, lunch en diner kan
u terecht in Brasserie du Park. Uitstekend visrestaurant 70/70 naast The Thai Kitchen
met authentieke noord-Thaise gerechten. Terrace bar voor sundowners.

Park Hyatt Dubai*****/*
Inbegrepen
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond lounge in Brussels Airport.
Prijs per persoon
Park Room
Park Deluxe
Room

Park Room
Park Deluxe
Room
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01/11/19 - 07/12/19

08/12/19 - 25/12/19

26/12/19 - 04/01/20

€1.522
€1.927

€1.320
€1.826

€1.826
€2.231

23/04/20 - 04/06/20 05/06/20- 08/06/20
09/06/20 - 29/07/20 30/07/20 - 02/08/20
03/08/20 - 31/08/20 01/09/20 - 30/09/20
€ 864
€1.218
€1.117

€1.724

05/01/20 - 22/04/20
01/10/20 - 31/10/20
€1.421
€1.826

RAS AL KAIMAH

EMIRATEN

THE RITZ-CARLTON
AL WADI DESERT

WALDORF ASTORIA

AAAAA/A

AAAAA/A

G E T A WAY | F A M I L I E | D E S E RT E X P E R I E N C E

CULINAIR | FA MILIE | WELLNESS

LIGGING
Even ten noorden van Dubai ligt het 500 ha grote Al Wadi Nature Reserve met
kudden antilopen, witte oryx en woestijngazellen. Midden dit reservaat ligt het in
bedoeïenen-stijl opgetrokken luxe Ritz-Carlton met tented suites, kleistenen villa’s en
uitkijktorens en 101 villa’s-met-zwembad. Op 45 autominuten van Dubai luchthaven.

LIGGING
Majestueus paleishotel bij Al Hamra Village en de yachtclub, op het strand van Ras Al Khaimah.
Het hotel met haar 346 kamers en suites straalt alle pracht van een paleis uit met luxueuze
interieurs en een ruime collectie kunstvoorwerpen. Op 45 autominuten van Dubai luchthaven.

ACCOMMODATIE
Al Rimal Pool Villa (158m²) : kingsize of queensize bedden, badkamer met douche,
multimedia en zithoek. Privézwembad. Ook mogelijk met meer gesloten tuin.
Al Rimal Enclosed Pool Villa (158m²) : gelijke indeling en faciliteiten, meer gesloten
tuin. Andere kamertypes op aanvraag.

King Classic Room (53m²) : moderne, fris ingerichte kamer met kingsize bed,
badkamer met bad en aparte douche, minibar, multimedia.
King Deluxz Sea View Room (84m²) : ruimere leefruimte en groter balkon met zeezicht.
Andere kamertypes op aanvraag.

ACCOMMODATIE

FACILITEITEN
Woestijnactiviteiten als kameel- en paardrijden, valkenshow, sterrenkijken,
boogschieten en fietsen. Mooie spa met 16 soorten hydrotherapie en 10
behandelruimten. Prima restaurants met steak, vis, Libanees, Arabisch en een
Moonbar voor prachtige sunsets.

FACILITEITEN
Schitterend zwembad met zonneterrassen en poolbar en een 600 m privéstrand. Twee
tennisbanen, kano, kajak, waterski, parasailing. Op 10 minuten van de 18-holes Al Hamra
Golf Club championship golfbaan voor golfen onder de open sterrenhemel. Prachtige
1.650 m² grote Waldorf Spa met sauna, stoombad, ontspanningsruimtes en ruim aanbod
schoonheidsbehandelingen. Ruime keuze uit 8 uitstekende restaurants met heel
Waldorf Astoria*****
diverse specialiteiten, alsook 3 leuke bars voor thee, cocktails, cognac en sigaren.

Inbegrepen
3 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming en privétransfer

Inbegrepen
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond lounge in Brussels Airport.

The Ritz Carlton Al Wadi Desert*****/*

Prijs per persoon

01/11/19 - 02/12/19

03/12/19 - 23/12/19

24/12/19 - 06/01/20

Al Rimal Pool
Villa
Al Rimal Enclosed
Pool Villa

€1.552

€1.159

€2.359

07/01/20 - 06/02/20
18/04/20 - 01/05/20
€1.294

€1.705

€1.312

€2.512

€1.464

07/02/20 - 26/03/20
22/05/20 - 25/05/20
30/07/20 - 05/08/20
01/10/20 - 14/10/20

27/03/20 - 17/04/20
15/10/20 - 31/10/20

02/05/20 - 21/05/20
26/05/20 - 29/07/20
06/08/20 30/09/20

€1.539

€1.734

€1.147

€1.709

€1.905

€1.318

Al Rimal Pool
Villa
Al Rimal Enclosed
Pool Villa

Prijs per persoon

King Classic Room
King Deluxe
Room

01/11/19 - 08/11/19
13/02/20 - 01/04/20
22/10/20 - 31/10/20
€1.753
€1.863

09/11/19 - 27/11/19
18/04/20 - 25/05/20

28/11/19 - 01/12/19

€1.536
€1.647

€2.186
€2.296

19/12/19 - 25/12/19
01/01/20 - 06/01/20
€1.969

26/12/19 - 31/12/19

02/12/19 - 18/12/19
07/01/20 - 12/02/20
01/10/19 - 21/10/19
€1.426
€1.536

02/04/20 - 17/04/20 26/05/20 - 30/09/20

King Classic Room
€3.020
€2.080
€1.210
King Deluxe
€2.080
€3.127
€2.186
€1.320
Room
Minimum verblijf
Minimum verblijf van drie nachten indien afreis op donderdag of vrijdag. Verblijf van min. 5 nachten van
28/11-1/12 en 29/7-3/8/20
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SHARJAH

EMIRATEN

AL BAIT SHARJAH
AAAAA/A
D E S I G N | B O U T I Q U E | C U LT U U R

LIGGING
Elegant design en luxueuze levensstijl ontmoeten elkaar in de fusie van historische
herenhuizen die de basis vormen van dit luxehotel met 53 elegante kamers. De rijke
Arabische invloeden van meer dan 6000 jaar oud zijn overal terug te vinden, zelfs in
het minimalistisch design. Verleden en heden versmelten perfect in dit kunstzinnige
Sharjah, het culturele hart van de Emiraten. Vlakbij de oudste souq van de Emiraten:
Souq Al Arsah.
ACCOMMODATIE
Al Bait Deluxe Room (31-44m²) : kingsize bed. Flatscreen-tv, Nespresso-machine
en thee-faciliteiten, wifi, safe. Gezonde drankjes in de kamer en gourmet ice cream
tasting in The Ice Cream Shop.
Al Bait Grand Room (45-55m²) : met veel oog voor detail en zitruimte. Patio mits
toeslag
Andere kamertypes op aanvraag.
FACILITEITEN
Zwembad met poolbutlers. Fitnessruimte, spa. Bibliotheek. Twee restaurants met
orientaalse en internationale keuken en buffetten. Lounges met zitgelegenheid op de
authentieke binnenplaats. Sigarenlounge. Ice cream shop.

Al Bait Sharjah*****/*
Inbegrepen
3 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming en privétransfer
Prijs per persoon

Al Bait Deluxe
Room
Al Bait Grand
Room

01/11/19 - 29/11/19
04/12/19 - 23/12/19

30/11/19 - 03/12/19
24/12/19 - 03/01/20

€1.069

€1.208

€1.279

€1.419

03/06/20 - 07/06/20
12/08/20 - 16/08/20
Al Bait Deluxe
Room
Al Bait Grand
Room
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€1.332
€1.502

04/01/20 - 30/04/20 01/05/20 - 02/06/20
01/10/20 - 31/10/20 08/06/20 - 11/08/20
17/08/20 - 30/09/20
€1.192
€1.087
€1.403

€1.298

AJMAN

EMIRATEN

THE OBEROI BEACH RESORT AL ZORAH
AAAAA/A
G O L F | D E S I G N | N AT U U R

1

1. Premier Room
LIGGING
De kubusvormen, strakke lijnen en luxueuze inrichting van dit resort zorgen voor een
opvallend contrast met het omringende natuurlijke landschap van witte stranden,
azuurblauwe lagunes en groene mangroves in het beschermd natuurgebied Al Zorah
ten noorden van Dubai. De luchthaven van Dubai ligt op ca. 30 km.
ACCOMMODATIE
Premier Room (81m²) : kingsize bed of twee twins. Badkamer met bad en regendouche.
Airco, safe, led-tv, iHome System. Thee- en Nespressomachine. Ruim terras van 20 m².
Premier Suite 169m²) : aparte leefruimte en dressing. Bose Music Wave System. Groot
terras van 37 m².
Andere kamertypes op aanvraag.
FACILITEITEN
Infinity pool, zonneterras. Aangrenzende 18-holes golfbaan. Aqua aerobic, fitnesscentrum
met krachttraining en Pilates. The Oberoi Spa met massages, hammam, yoga.
Vogelobservatie, fietsen en wandelingen in de mangroves. Kinderclub met kinder- en
kleuterbad. Twee restaurants waarvan een met showcooking en internationale gerechten,
en een specialiteitenrestaurant met bio/glutenvrije/vegetarische of lactosevrije gerechten.
grill-restaurant aan het strand. Barbeque under the stars. Drie gezellige bars en lounges.

The Oberoi Beach Resort Al Zorah*****/*
Inbegrepen
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond lounge in Brussels Airport.
Prijs per persoon

Premier Room
Premier Suite

01/11/19 - 03/12/19
04/12/19 - 20/12/19
21/12/19 - 26/12/19
05/01/20 - 31/01/20
01/02/20 - 04/04/20 23/04/20 - 30/05/20
20/04/20-22/04/20 01/10/20 - 17/10/20
€2.031
€1.657
€3.653
€3.279

27/12/19 - 04/01/20

05/04/20 - 19/04/20
18/10/20 - 31/10/20

€3.030
€4.657

€2.586
€4.212

01/06/20 - 30/09/20
Premier Room
€1.405
Premier Suite
€3.090
Minimum verblijf
Minimum verblijf 5 nachten van 26/12-7/1/20, 5/4-19/4/20 en 18/10-31/10/20
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FUJAIRAH

EMIRATEN

INTERCONTINENTAL FUJAIRAH RESORT
AAAAA
C O M F ORT | R E L A X | O M G E V I N G

1

1. Classic GardenVIew Room
LIGGING
Verzorgd hotel, uniek gelegen aan de oostelijke Golf van Oman, langs de exquise
kustlijn van het prachtige Al Aqah-strand met het spectaculaire Hajjar-gebergte op
de achter-grond. Dit prachtige natuurlijke samenspel keert ook terug in het interieur
van het hotel, waar Arabische gastvrijheid en hedendaagse luxe hand in hand gaan.
Op 2 uur rijden van Dubai.
ACCOMMODATIE
Classic Garden View Room (45m²) : kingsize bed of twins, badkamer met bad en
regendouche. Nespressomachine, smart-tv, Bose Sound System, wifi. Gemeubileerd balkon.
Deluxe Ocean View Room (45m²) : Gelegen op de hogere verdiepingen. Kingsize bed.
Zicht op de Golf van Oman.
Andere kamertypes op aanvraag
FACILITEITEN
Vier zwembaden, privéstrand. Scuba-duiken, snorkelen, kitesurfen, stand-up paddling.
Tennis, volleybal. ‘O Spa by L’Occitane’ met Turks stoombad en relaxatieruimtes, fitnessruimte. Kids- en teensclub van 4 tot 18 jaar. Interessante excursies naar het mooie museum
in Fujeirah en naar het oudste Fort uit 1670 van de Emiraten. Drie restaurants met buffetten
en grill en lichte snacks en koffie in de lobby loungebar. Stranddiner bij vuurkorven.

Intercontinental Fujairah Resort*****
Inbegrepen
3 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming en privétransfer
Prijs per persoon

Classic Garden
View Room
Deluxe Ocean
View Room

01/11/19 - 04/12/19
20/12/19 - 23/12/19
01/02/20 - 09/04/20
01/10/20 - 31/10/20
€ 523

05/12/19 - 19/12/19
08/01/20 - 31/01/20

24/12/19 - 07/01/20

10/04/20 - 23/04/20

€ 449

€ 875

€ 621

€ 596

€ 523

€ 948

€ 694

24/04/20 - 30/09/20
Classic Garden
€ 328
View Room
Deluxe Ocean
€ 400
View Room
Minimum verblijf
Minimum verblijf van 3 nachten vereist. Minimum verblijf vann 5 nachten van 24/12-7/1 en 10/4-23/4/20
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ORIËNT

ODYSSEUS

OMAN
“Een sprookje uit 1001 nacht.”

In het sultanaat Oman ontstonden de sprookjes van 1001 nacht. Hier ligt de Bijbelse Job

onbezocht door reizigers. Midden het land, aan brede zandstranden met spectaculaire

begraven. Hier passeerde Marco Polo op weg naar het verre China. Uit Oman vertrok Sind-

kliffen ligt Muscat met zijn rijk historisch verleden. Ten zuiden van Muscat ligt de Wahiba

bad de Zeevaarder en hier heerste ooit de mythische Queen of Sheba. Overal zijn sporen

woestijn die deel uitmaakt van de grootste onafgebroken duinwoestijn ter wereld, ‘The

van dit rijke verleden aanwezig. De Portugese forten bewaken nog steeds Muscat en in de

Empty Quarter’, een miljoen jaar oud met prachtige duinformaties. En helemaal in het zui-

zilversoek van Nizwa worden nog altijd fraai versierde ‘kanjhar-’dolken verkocht.

den, rond Salalah, heerst van juni tot september een kleine moesson waardoor deze streek
verandert in een groene oase met palmbomen, watervallen en bananen- en kokosplantages.

Oman is nog relatief onbekend. Het sultanaat biedt evenwel eindeloze stranden met een
kustlijn van maar liefst 1700 km, pittoreske havens, Oosterse mystiek, een rijke traditie en

Met zeewatertemperaturen van minstens 25°C en minimale regenval is Oman uitstekend

westers comfort.

voor een strandvakantie, vooral in de winter. Een ideale reis bestaat echter uit een

Het noorden is ruw en bergachtig met talrijke valleien, oasen en minuscule dorpen, nog vrijwel

circuit gevolgd door een weekje strandvakantie

7
1. THE CHEDI MUSCAT 				
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2. AL BUSTAN PALACE, A RITZ-CARLTON HOTEL
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3. SHANGRI-LA AL HUSN & AL BANDAR RESORT & SPA
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4. ANANTARA AL JABAL AL AKHDAR RESORT		
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5. ALILA JABAL AKHDAR				
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6. AL BALEED RESORT SALALAH BY ANANTARA		
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7. ZIGGHY BAY SIX SENSES				
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Muscat
1 3
2
Nakhal
Sur
Nizwa
4
5
Wahiba
Sands

Salalah

6

Mirbat
Taqah

WOESTIJNKLIMAAT

Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Gemiddelde maximumtemperatuur (°C)

27

26

30

34

39

41

40

37

36

35

30

27

Gemiddelde minimumtemperatuur (°C)

17

17

21

24

29

31

30

28

27

25

22

18

Gemiddelde zeewatertemperatuur (°C)

25

25

25

26

27

28

29

30

29

28

27

25

Gemiddeld aantal zonne-uren/dag

9

9

9

10

11

11

10

9

9

10

10

9

Gemiddeld aantal dagen met neerslag

3

3

2

1

1

1

1

1

1

2

3

3
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CIRCUIT

OMAN

‘THE MAGIC OF CENTRAL OMAN’
W O E S T I J N E N , F O R T E N E N O A S E N VA N D E S U LT A N

SELFDRIVE (SD)
vanaf € 2.490 p.p.
inclusief transferts, overnachtingen en maaltijden
zoals omschreven, huurauto type Toyota Land
Cruiser met 300 km/dag, GPS, e-travel book, mobile
phone met Omani simcard, kaart, escorte naar het
Desert Camp.
GUIDED TOUR (GT)
vanaf € 3.385 p.p.
inclusief transferts, overnachtingen en maaltijden
zoals omschreven auto met Engelstalige gids-chaufeur.

EXPERIENCES

▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

Natuurlijk wil u die majestueuze duinen zien en eens overnachten
in de woestijn. En pootje baden in oasen met dat smaragdgroene
water, rondlopen in die romantische forten met de sfeer van 1930,
bij nacht zeeschildpadden eieren zien leggen op het strand. Op
eigen houtje of toch maar begeleid? U kiest tussen een selfdrive
(SD) met een stoere Land Cruiser of helemaal verzorgd als een
‘Guided Tour’ (GT) met gids-chauffeur.
Dag 1: Verwelkoming en privétransfer naar The Chedi waar
we een mooie Serai kamer gereserveerd hebben.
Dag 2: Muscat.
De stad en dhow cruise.Na een rustig ontbijt verkent u met
uw Engelstalige gids de stad: de Sultan Qaboos moskee, een
der grootste ter wereld, de opera, de oude stad en haven, het
museum, de markt. In de late namiddag heerlijke dhow cruise
(shared) met koffie en dadels tijdens zonsondergang (B).
Dag 3: Naar de Hajar bergen.
Na uw ontbijt naar de spectaculaire landschappen van de Hajar
bergketen, de vismarkt in Barka, de heetwaterbronnen van

Nakhl, het 350 jaar oude fort en off-road naar de Bani Awf oase.
Na de lunch (GT: picknick lunch) naar de fruitplantages van
de groene bergen: abrikozen, perziken, druiven, amandelen
en geurende rozen; het groeit hier allemaal. Via het 200m
hoge Saiq plateau naar het Anantara Jabal Akhdar hotel waar een
Premier Canyon View kamer op u wacht (B); (GT: B, L,D).
Dag 4: Nizwa en de mooiste forten.
Als voormalige hoofdstad en huidig spiritueel centrum
is Nizwa een interessante stop op weg naar het Unesco
beschermd Bahla fort (GT: lokale lunch). Bezoek op de terugweg
het volledig gerestaureerde Al Hamra dorp (B); (GT: B, L,D).
Dag 5: De adembenemende woestijn.
In Wadi Ben Habib krijgt u een prachtig zicht op de verlaten
woestijndorpen en eens in de Hajar bergen ziet u van ver de
wachttorens van Al Mudhaireb met haar honderden jaren
oude kleimuren (GT: lokale lunch). De rest van de dag door de
overweldigende pracht van de Wahiba woestijn en – met
escorte - naar uw Deluxe Suite in het Desert Camp voor lokaal
diner en overnachting. Een unieke ervaring (B, D); (GT: B, L, D).
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Overnachten in de woestijn
Zwemmen in de mooiste oasen
Spectaculaire landschappen
Zeeschildpadden op het strand
Unesco Forten van Oman

Dag 6: Oasen en zeeschildpadden.
Na een relax ontbijt in de woestijn naar het verkoelend
turkooizen water en palmen van de Beni Khalid oase (GT:
lokale lunch). Door de spectaculaire Sharqiya regio naar de
kust rond Sur. Diner en overnachting in een Luxury Eco tent
van het Ras al Jinz Turtle Reserve waar u ’s nachts met rangers
op zoek gaat naar de Green Sea Turtles, streng beschermd
door de overheid (B, D); (GT: B, L, D).
Dag 7: Sur, oude kraters en Muscat.
Rij even langs de dhow scheepswerven van Sur. Via de kust
verder naar Wadi Shab, een der mooiste oasen van Oman
met kristalhelder natuurlijk water, zeer uitnodigend voor
een verfrissende duik. (GT: lokale lunch). Loop dicht bij de
hoofdstad eens naar de duizenden jaren oude limestone
grotten alvorens naar het mooie Chedi hotel terug te keren
(B); (Guided Tour: B, L).
Dag 8: Ontbijt en transfert naar de luchthaven of
verlenging aan het strand (B).

CIRCUIT

OMAN

‘QUEEN OF SHEBA’
SALALAH EN HET DIEPE ZUIDEN

Het subtropische Salalah dankt zijn karakter aan de
aloude wierookhandel en de voormalige kolonies rond
het Afrikaanse Zanzibar. In onze zomermaanden veranderen de moessonwolken het oker van de woestijn in een
vreemd groen rond de oasen vol mango’s, kokospalmen
en bananen. Salalah blijft een der meest fascinerende
regio’s van het Midden-Oosten.
Dag 1: Salalah.
Vlucht van Muscat naar Salalah. Verwelkoming op de
luchthaven en intrek in het prachtige Anantara Al Baleed waar
we een Premier Sea View kamer voor 4 nachten hebben
gereserveerd.
Dag 2: Wierook, Job en blowholes.
Na een rustig ontbijt naar de Unesco beschermde Al Baleed
ruïnes uit de 12de eeuw, het instructieve wierookmuseum, de
kleurrijke Haffa souk, de moskee en langs het Sultanpaleis.
Na de middag naar het graf van de profeet Job en naar de
fascinerende kliffen, blow holes, grotten en flamingolagunes
van West-Salalah (B).

Dag 3: Oost Salalah.
Na uw ontbijt naar het kasteel van Taqa, de kliffen, de ruïnes,
de forten rond het Sumhuram paleis (Unesco) en de witte
koepeltjes van Bel Ali’s tombe. Retour langs Mirbat en de
natuurlijke bronnen in Ayn Razat. Vrije namiddag (B).
Dag 4: Woestijn of Bergen. Of relax.
Vandaag kan u heerlijk relaxen en van uw hotel genieten of
kiezen tussen twee opties (B)
Optie 1: Woestijn. Per 4 wheel drive naar de noordelijke
duinen van ‘the Empty Quarter’, de grootste zandwoestijn
ter wereld . Bezoek aan de verloren stad Urban, de zwarte
kameel kwekerij en de wierookboomplantages waar het hars
nog met de hand geoogst wordt.
Prijs : €195 p.p.
Optie 2: Bergen. Per 4 wheel drive door de Dhofar bergen naar
de wierookbomen van de Wadi Afur vallei, de baobab bomen
en het Fazaia strand voor vrije picknick en duik in de zee.
Prijs :€195 p.p.
Dag 5: Transfer en retourvlucht naar Muscat of verlenging (B)
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Prijs p.p. in euro inclusief vluchten van Muscat naar
Salalah en terug, transferts, overnachtingen en maaltijden als omschreven.
ME T HUURAUTO
Met huurwagen type Toyota Land Cruiser of gelijkaardig, onbeperkte km, e-travel book, GPS, Mobile Phone
met Oman SIM kaart, pick-up en drop-off in uw hotel :
vanaf € 1.545 p.p.
MET GIDS/CHAUFFEUR
Met Engelstalige chauffeur/gids in een 4 wheel drive,
entreegelden: vanaf €1.725 p.p.

Bij feestdagen kan de volgorde van de bezoeken
worden aangepast..

MUSCAT

OMAN

THE CHEDI MUSCAT

AL BUSTAN PALACE,
A RITZ-CARLTON HOTEL

AAAAA/A

AAAAA/A

D E S I G N | W E L L N E S S | C O M F ORT

WELLNESS | CHARME | RUIMTE

LIGGING
Elegante oase van rust aan een 370 meter lang privézandstrand midden in een
romantische palmentuin. Op 15’ van de oude stad, de luchthaven en twee
gerenommeerde golfbanen.

LIGGING
Luxueus sprookjeshotel in Arabische stijl aan een 1 km lang zandstrand omringd
door een majestueus berglandschap en op slechts 5 minuten van het oude Muscat.
Indrukwekkende lobby van 38 m met fonteinen en kroonluchters.

ACCOMMODATIE

ACCOMMODATIE

Serai Room (33m²) : queen size bed, open badkamer met regendouche. Airco,
safe, minibar, Nespresso-machine, flatscreen-tv, Bose system, dvd, iPod docking, wifi.
Zeezicht mits supplement.
Chedi Deluxe Room (39m²) : toegang tot Club Lounge.
Andere kamertypes op aanvraag.

Deluxe Mountain View Room (40m²) : groot bed, badkamer met aparte douche,
airco, flatscreen tv, wifi, dvd/cd-speler, safe, minibar, koffie/thee, balkon of terras.
Kamers met zicht op het zwembad of de zee mogelijk.
Junior Suite (60m²) : met aparte woonkamer en zeezicht.
FACILITEITEN
Drie zwembaden en kinderbad. Zeilen, windsurf, kajak en snorkelen. Tennisbanen. Drie
18-holes golfbanen op 30’. Six Senses Spa van 3000 m²met 17 behandelingsruimtes,
schoonheidssalon. Fitnesscentrum, sauna, stoombad. Drie uitstekende restaurants
en 2 bars/lounges.

FACILITEITEN
Drie zwembaden (2 ‘adults only’), waarvan een van 103 m lang, privéstrand.
Tennis, fitnessruimte (400 m²), Balinese spa van 800 m² met 13 kamers. Drie
golfbanen van 18 hotels op 10’.Vier restaurants met showkeukens en westerse,
The
Chedi Muscat*****/*
Aziatische,
Oriëntaalse en Indiase gerechten, visgerechten aan het strand.

Al Bustan Palace, a Ritz-Carlton Hotel*****/*

Inbegrepen
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond lounge in Brussels Airport

Inbegrepen
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond lounge in Brussels Airport

Prijs per persoon

Prijs per persoon

03/11/19 - 25/12/19

26/12/19 - 06/01/20

Deluxe Mountain
View
Junior Suite

€1.914

€3.673

€2.733

€4.918

01/11/19 - 23/12/19

24/12/19 - 05/01/20

06/01/20 - 20/04/20 21/04/20 - 30/09/20
01/10/20 - 31/10/20
€2.474
€1.379
€3.017
€1.734

Serai Room
€2.403
€3.626
Chedi Deluxe
€2.915
€4.295
Room
Minimum verblijf
Verblijf min. 5 nachten van 27/12-3/1
Extra
Korting Lang Verblijf: 10% korting indien min. 62 dagen voor afreis geboekt voor verblijven van 16/222/2/20.

07/01/20 - 30/04/20 01/05/20 - 30/09/20
01/10/20 - 31/10/20
€1.126
€1.126
€2.898

Minimum verblijf
Verblijf min. 5 nachten van 28/12-1/1
Extra
Gratis HB indien min. 10 maandan voor afreis geboekt voor verblijven van 7/1-31/10/20
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€1.827

MUSCAT - JABAL AKHDAR

OMAN

SHANGRI-LA’S BAR AL JISSAH
RESORT & SPA AL HUSN

ALILA JABAL AKHDAR

AAAAA/A

AAAAA/A

E XCLUSIEF | CULINAIR | TRADITIONEEL

C H A R M E | V I L L A | H I D E A WA Y

LIGGING
Het exclusieve luxe resort Bar Al Jissah omvat drie hotels waarvan alle faciliteiten ter
beschikking staan. Al Husn is het meest exclusieve en gericht op volwassenen. De Al
Bandar en Al Waha hotels zijn eerder op families georiënteerd. Het geheel ligt aan een
500 m lang fijn zandstrand op 20’ van Muscat en 45’ van de luchthaven.

LIGGING
Omringd door indrukwekkende bergen, authentieke dorpjes, steile ravijnen en diepe kloven is
dit hotel een ideale uitvalsbasis om het ruige binnenland van Oman te ontdekken. Op ca. 2u30
rijden van Muscat.

ACCOMMODATIE
Al Husn Deluxe Room (48m²) : Arabisch geïnspireerde luxe, marmeren badkamer en aparte
douche, airco, safe, minibar, Nespresso koffie-thee, wifi, gemeubileerd balkon of terras.
Al Husn Deluxe Room Suite (96m²) : ruimer en groot balkon en zeezicht.

Mountain View (52m²) : Kamer met kingsize of twin bed in hedendaagse stijl, airco,
telefoon, flatscreen-tv, wifi, minibar, safe. Badkamer met bad en aparte douche. Met
balkon, hoog gelegen met spectaculair uitzicht over het zwembad of de bergen.
Horizon View (52m²) : Kamer met kingsize of twin bed in hedendaagse stijl, airco,
telefoon, flatscreen-tv, wifi, minibar, safe. Badkamer met bad en aparte douche. Met
balkon, hoog gelegen met spectaculair uitzicht over het zwembad of de bergen.

ACCOMMDATIE

FACILITEITEN
Drie zwembaden, waarvan 1 adults only in het Al Husn. Duiken, kajak, waterski. Tennisbanen en ultra mondern fitnesscentrum. Spacentrum met uitgebreid menu aan massages en beauty treatments. De meer dan 15 restaurants van het complex staan
ter beschikking met Libanese, mediterrane en oosterse gerechten, biologische
Shangri-La
Husn & Al Bandar
Resort & Spa*****/* Gezellige cocktailbars en lounges.
menu’s, Al
strandgrill
en visspecialiteiten.

FACILITEITEN
Infinity zwembad en indoor zwembad, zonneterrassen. Ruim aanbod aan actieve en
avontuurlijke activiteiten zoals een ‘via ferrata’, een met staalkabels uitgezet parcours
Alila
langsJabal
eenAkhdar******
rotswand. Spa met fitness, jacuzzi, beautybehandelingen en massages.

Inbegrepen
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond lounge in Brussels Airport

Inbegrepen
7 overnachtingen in Half Pension, verwelkoming, privétransfer en Diamond lounge in Brussels Airport

Prijs per persoon

02/11/19 - 26/12/19

Prijs per persoon

Al Husn Deluxe
Room
Al Husn One
Bedroom Suite

01/10/19 - 03/12/19
21/01/20 - 19/04/20

Mountain View
Room
Horizon View
Room

31/12/19 - 31/12/19

€2.481

27/12/19 - 30/12/19
01/01/20 - 04/01/20
€3.851

€4.993

05/01/20 - 13/02/20
22/02/20 - 05/04/20
€2.607

€3.969

€6.639

€7.781

€4.158

14/02/20 - 21/02/20 18/04/20 - 30/09/20
06/04/20 - 17/04/20
Al Husn Deluxe
€3.253
€1.914
Room
Al Husn One
€5.544
€3.410
Bedroom Suite
Minimum verblijf
Verblijf min. 5 nachten van 27/12-4/1
Honeymoon
Cake, fruit, bloemen en 20% op een spa-behandeling en een glaasje prosecco. Extra's vanaf verblijf van 5
nachten: 1 uur spa behandeling voor het koppel
Extra
7=5 indien geboekt voor 17/5/20 voor verblijven van 23/4-23/5/20

23/12/19 - 03/01/20

20/04/20 20/05/20

€3.239

04/12/19 - 22/12/19
04/01/20 - 20/01/20
21/05/20 - 27/05/20
30/07/20 - 03/08/20
€2.704

€4.633

€2.058

€3.452

€2.916

€4.956

€2.270

28/05/20 - 29/07/20
Mountain View
€2.483
Room
Horizon View
€2.704
Room
Extra
3=2: boek voor 28/9/20 voor verblijven van 4/1-30/9
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MUSANDAM - SALALAH

OMAN

SIX SENSES ZIGHY BAY

AL BALEED RESORT SALALAH
BY ANANTARA

AAAAA/A

AAAAA

W E L L N E S S | C H A R M E | V I L L A’ S

F A M I L I E | R U S T | C U LT U U R

LIGGING
Een afgelegen dorpje op het noordelijke schiereiland Musandam is de locatie voor dit
prachtige resort met poolvilla’s en villa suites. Het hotel werd gebouwd als een traditioneel
Omani-dorp maar met alle modern comfort. Dit resort staat garant voor service, prachtige
villa’s en een onvergetelijke aankomst per wagen, per paraglider, of per speedboot.

LIGGING
Stijlvol en sereen luxeresort aan een lang palmenstrand in de zuidelijke provincie Dhofar.
Een zoetwaterlagune scheidt het resort van de Al Baleed archeologische site. In de exotische
tuinen liggen 96 villla’s en 40 kamers met alle comfort. Ideaal voor wie winterzon zoekt,
maar de imposante bergen en oude cultuur zijn nooit veraf. Luchthaven op 15 km.

ACCOMMODATIE
Poolvilla (82m²) : Villa met kingsize of twin bed, airco, telefoon, flatscreen-tv, gratis
wifi, minibar, safe. Badkamer met bad, binnen- en buitendouche. Temperatuur
gecontroleerd infinity zwembad.
Poolvilla Suite (126m²) : Suite met aparte leefruimte en tweede badkamer.

ACCOMMODATIE
Premier Sea View Room (53m²) : kingsize bed of twins, luxebadkamer met regendouche
en ligbad, airco, safe, koelkastje, Nespresso/thee-apparaat, wifi, iPod docking station, 48”
lcd-tv, bluetooth box met USB-laadstation. Terras of balkon met zeezicht.
Deluxe Garden View Room (91 m²) : veel ruimer, tuizicht.

FACILITEITEN
Twee buitenzwembaden waarvan één verwarmd, zonneterrassen, watersportcentrum
met kajak, waterski, snorkelen, duiken, speedboot, dhowcruise (lokale zeilboot).
Fietsen en mountainbikes. Six Senses Spa met fitness, sauna, hammam, stoomkamer,
beautybehandelingen en massages. Kidsclub (4-10 jr) en teens club (10-16 jr),
bibliotheek, boetiekje. Drie prima restaurants, wijnproeverij in de uitgebreide
Six
Senses Zighy
Bay******barbecue, 3 bars en lounges.
wijnkelder,
‘in-villa’

FACILITEITEN
Prachtige infinitypool. PADI-duikschool met 25 duikspots vlakbij. Eldorado voor sport- en
diepzeevissers. Watersporten. 2 verlichte tennisbanen, tafeltennis. Fitnessruimte, yoga.
Begeleide fiets- en wandelexcursies. Kooklessen en cocktail classes. Wellnesscentrum
met massages en beauty-treatments. Kidsclub en teensclub met uitstekende faciliteiten
en animatie. Drie verfijnde restaurants met mediterrane en Vietnamees-Chinese
Al
Baleed Resort Salalah
By Anantara*****
specialiteiten.
Dineren
onder de sterren. Gezellige beachbar en lounges.

Inbegrepen
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond lounge in Brussels Airport

Inbegrepen
3 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, en privétransfer

Prijs per persoon

Prijs per persoon

01/11/19 - 26/12/19

27/12/19 - 03/01/20

Premier Sea View
Room
Deluxe Garden
View Room

€ 824

€1.053

€ 743

€ 969

€ 787

24/04/20 - 22/05/20
28/05/20 - 15/07/20

23/05/20 - 27/05/20

26/07/20 - 03/08/20

01/11/19 - 04/12/19
05/12/19 - 20/12/19
06/01/20 - 30/04/20 01/05/20 - 31/05/20
01/10/20 - 31/10/20 01/09/20 - 30/09/20
€5.278
€3.789
€6.097
€4.663

21/12/20 - 05/01/20

01/06/20 - 31/08/20

Pool Villa
€8.528
€3.230
Poolvilla Suite
€9.740
€7.459
Minimum verblijf
Verblijf min. 5 nachten van 29/12-31/12, 4 nachten van 12/4-19/4/20, 3 nachten van 22/5-26/5/20 en 30/74/8/20
Honeymoon
Welkomstgeschenk, 60 min spa-behandeling, een romantisch drie gangen diner per verblijf
Extra
Gratis nachten: 5=4, 7=6, 10=8, 14=11 van 1/11-20/12, 6/1-31/5/20 en 1/10-16/10. 4=3, 7=5, 10=7, 14=10 van 1/631/8/20
Family plan

Kinderen tot 12 jaar verblijven gratis op de kamer van de ouders van 1/6-31/8/20

Premier Sea View
€ 571
Room
Deluxe Garden
€ 510
View Room
Minimum verblijf
Verblijf min. 3 nachten van 29/12-3/1
142Honeymoon
Fles prosecco, bloemblaadjesbad en fotokader
Extra

04/01/20 - 08/04/20 09/04/20 - 23/04/20
16/07/20 - 25/07/20
04/08/20 - 31/10/20
€ 854
€1.094

€ 790

€1.073

€ 729

€1.006

€1.023

NIZWA

OMAN

ANANTARA AL JABAL AL AKHDAR RESORT
AAAAA
WOESTIJN | WELLNESS | RUST

1

1. One Bedroom Garden Pool Villa
LIGGING
Spectaculair hotel op een 2000 m hoog plateau net naast een canyon in het ruwe
Hajar gebergte, het hoogstgelegen luxeresort in het Midden-Oosten, op 21 km
van Nizwa. Spectaculaire infinitypool aan de rand van de klif met een spectaculair
zicht over de ruwe, prachtige omgeving. Luchthaven Muscat op ca. 2 uur.
ACCOMMODATIE
Premier Canyon View Room (60m²) : kingsize bed, luxebadkamer met bad en
aparte regendouche, dressing, airco, safe, minibar, Nespressomachine, interactieve
flatscreen led tv, wifi, iPod docking, bluetooth-geluid, USB-oplaadstation. Canyonuitzicht, ruim balkon met tafel en stoelen.
One Bedroom Garden Pool Villa (178m²) : veel ruimer, met zwembad, groot terras
met extra douche en tuinzicht. Butlerservice.
Andere kamertypes op aanvraag
FACILITEITEN
Twee zwembaden. Boogschieten, tennis, mountainbiken, fitnesscentrum, yoga.
Anantara spa van 1331 m² met talloze beauty behandelingen en massages, hamam,
relaxruimtes, jacuzzi, binnenzwembaden. Kids- en teenclub. Vier restaurants met
Mediterrane, Arabische en internationale specialiteiten, déli-cafe en shisha-lounge.

Anantara Al Jabal Al Akhdar******
Inbegrepen
7 overnachtingen in Half Pension, verwelkoming, privétransfer en Diamond lounge in Brussels Airport
Prijs per persoon

Premier Canyon
View
One Bedroom
Garden Pool Villa

01/11/19 - 04/12/19
05/01/20 - 18/04/20
11/10/20 - 31/10/20
€2.704

23/12/19 - 04/01/20

05/12/19 - 22/12/19
19/04/20 - 10/10/20

€4.236

€1.514

€3.562

€5.094

€2.270

Minimum verblijf
Minimum verblijf 3 nachten van 23/12-3/1
Honeymoon
Fles prosecco, bloemblaadjesbad en fotokader
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AZIË

ODYSSEUS

SRI LANKA
“Een groen en wonderlijk eiland”

Kleurrijke sari’s, geurige kruiden en eindeloze theeplantages, plus gouden stranden en een

‘JAFFNA. THE LAST FRONTIER’

rijk wildleven: dit is een gezegend eiland met een rijk cultureel verleden. Sigiriya, Kandy,

EEN HINDOE WERELD

fresco’s en grottempels zijn verweven in een evenwichtig, niet overladen circuit. En ook de

OP EEN BOEDDHISTISCH EILAND

Indische flair van het noordelijke Jaffna is eindelijk mogelijk.

Het noorden is een compleet andere wereld dan het boeddhistische zuiden,
sterk beïnvloed door de Hindoe-Tamil cultuur uit Zuid-India. Dit is ‘sari-country’ met de geur van sandelhout en ‘hindu blessings’.

En dan is er nog het strand. In onze wintermaanden is de zuid- en westkust aangewezen, in de
zomer de oostkust. En we kozen enkel de mooiste strandhotelletjes. Beter dan dit programma

Dag 1: naar Jaffna
Vanuit de Culturele Driehoek met uw chauffeur/gids langs verblindende zoutpannen
naar het noorden met lokale lunch. Intrek in het moderne North Gate hotel, midden
Jaffna, met zwembad waar we een deluxe kamer hebben gereserveerd. Loop eens
langs de hindoetempel uit 1749 en proef beslist een ‘Rio Icecream’: wereldberoemd,
zij het alleen in Jaffna. (L).

zal u niet vinden.

De rondreizen gelden voor onze winterperiode. Van mei tot oktober worden de circuits in
omgekeerde richting uitgevoerd.

Dag 2: Jaffna en Delft eiland
Exploratie van ondermeer Neduntivu, een vlak eiland van 50 km² met 5000 inwoners
maar toch verlaten, door de Hollanders ooit Delft eiland genoemd. Palmyra palmen
en semi-woestijnplanten omgeven een wat vervallen architectuur. Een vreemde
sfeer. Lunch en vrije namiddag om de omgeving en de stad verder op eigen ritme te
ontdekken (B, L).
Dag 3: naar de Culturele Driehoek en verderzetting van uw reis (B).

1

Prijs: € 569 p.p. inclusief transport, overnachtingen, maaltijden en excursies als
omschreven.

Trincomalee
Anuradhapura
Habarana
Dambulla

Sigirya

2
Batticaloa

Kandy
Negombo
Hatton

Colombo

Galle

8 6

5

2. UGA BAY 			
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3. SHANGRI-LA’S HAMBANTOTA

148

5. ANANTARA PEACE HAVEN

148

6. CAPE WELIGAMA		

148

7. AMANGALLA			149

Yala

7

153

4. AMANWELLA			150

Nuwara Eliya

Bentota

1. JUNGLE BEACH			

4 3 Hambantota
Tangalle

8. THE FORTRESS			
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TROPISCH KLIMAAT

Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Gemiddelde maximumtemperatuur (°C)

31

31

32

32

31

30

30

30

30

30

30

30

Gemiddelde minimumtemperatuur (°C)

22

23

24

24

25

25

25

25

25

24

23

23

Gemiddelde zeewatertemperatuur (°C)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Gemiddeld aantal zonne-uren/dag

8

9

9

8

6

6

6

6

6

6

7

7

Gemiddeld aantal dagen met neerslag

5

4

7

11

10

10

8

8

10

14

14

11
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CIRCUIT

SRI LANKA

‘DE KONINKLIJKE WEG’
HET MOOISTE CIR CUIT L ANGS FIJNE BOETIEKHOTELLETJES

PRIJS : vanaf € 2.490 p.p.
inclusief transport met Engelssprekende gids/chauffeur,
overnachtingen en maaltijden zoals omschreven, excursies
en entreegelden.
Toeslag voor SUV wagen tijdens heel het circuit: €456
Visakosten van 35 $ bij aankomst regelen
Hoogseizoentoeslagen : op aanvraag
Bij feestdagen kan de volgorde van de bezoeken worden
aangepast.

EXPERIENCES

▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

U wil de hoogtepunten zien maar niet overladen worden; u
apprecieert groot comfort in een klein hotel; u houdt van een lekkere
en gezonde keuken, van iets unieks beleven natuurlijk, plus een
optie naar het noordelijke Jaffna. Wel, dan is dit uw rondreis.
Dag 1: Colombo
Warme verwelkoming met ‘Silk Route’ service. Transfer naar
het modernistische all-suites luxe boetiekhotelletje Tintagel;
slechts 10 suites, zwart/wit, leder, trendy.
Dag 2: Colombo – Sigirya. Olifantsafari
Naar Sigirya en het prachtige Vil Uyana hotel. U logeert in een
115 m² ‘marsh dwelling’ kamer met plunge pool. Avondsafari
op zoek naar wilde olifanten (B).
Dag 3: Sigirya. De Rots en authentiek landleven
Nog voor de hitte naar de Sigiriya rots en het oude fort met
haar lieflijke fresco’s. (B, D).

Optie Jaffna: Hier kan u een 3-daagse ontdekking “Jaffna. The
last frontier” inlassen. Zie vorige pagina.
Dag 4: Sigirya – Tea Estate
Naar het culturele centrum rond Kandy. U logeert net buiten
de stad, in de Madulkelle lodge met zwembad en verfijnd
restaurant midden de theeplantages. Uw kamer is onder
canvas, in de stijl van een luxe safarikamp. (B, L, D).
Dag 5: Theeplantages en kooklessen
Een heerlijk rustige dag. Leer met de chef alles over kruiden
en enkele Sri Lankaanse gerechten. Kom alles te weten over
de theeplantage (B, L, D).
Dag 6: Kandy. Dè Tempel
Korte rit naar Kandy en de unieke luxe van Stone House, een
voormalige koloniale woning met zwembad, spa en heerlijke
keuken. In de koelte van de avond naar de Temple of the Tooth (B).
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Unieke luxe-boetiekhotelletjes
Olifanten spotten bij leeuwenrots
Onder canvas in de theeplantage
Kookles in een tea-estate
Glamping in een wildreservaat

Dag 7: Kandy – Yala Nationaal Dierenpark
Door de bergen naar het Yala National Park. Intrek en lunch
in de Noel Leopard Safari campsite. Dit is glamping onder
canvas met groot bed en met buitendouche midden de
natuur. Dagelijks safari’s met Land Cruisers op zoek naar
luipaarden, jakhalzen en zwart-witte ooievaars (B, L, D).
Dag 8
Ontbijt en naar de luchthaven (toegang Silkroute lounge) of
verlenging in Yala of aan het strand (B). Voor onze suggesties
qua strandhotels, raadpleeg de volgende pagina’s
Tijdens dit gebalanceerd circuit beleeft u alle hoogtepunten
vanop de eerste rij en logeert in de fijnste luxehotels.

CIRCUIT

SRI LANKA

‘EXCLUSIEF SRI LANKA’
ALLE HOOGTEPUNTEN UITSLUITEND LUXE HOTELS

PRIJS : vanaf €4.270 p.p
inclusief transport met Engelssprekende gids/chauffeur,
overnachtingen en maaltijden zoals omschreven, excursies
en entreegelden.
Toeslag voor SUV wagen tijdens heel het circuit: €524
Visakosten van 35 $ bij aankomst regelen
Hoogseizoentoeslagen : op aanvraag
Bij feestdagen kan de volgorde van de bezoeken worden
aangepast.

EXPERIENCES

▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

Dag 1: Colombo. Urban Walk
Warme verwelkoming met ‘Silk Route’ service. Naar uw
schitterende Tintagel hotel waar we een executive suite
reserveerden. Wandel langs de koloniale gebouwen.
Dag 2: Colombo – Sigirya. Olifantsafari
Door het groene binnenland naar Sigirya en het prachtige
Water Garden hotel. U logeert in een half verzonken Deluxe
Villa van wel 950 m² met kingsize bed. Avondsafari op zoek
naar grote families wilde olifanten. Diner (B, D).
Dag 3: Sigirya. De Rots en andere cultuur
Voor dag en dauw naar de Rots, de fijne fresco’s en mooie
vergezichten. Wandeling (of per bike) langs het oude
Polonnaruwa. (B, D).
Optie Jaffna. Hier kunt u een 3-daagse ontdekking van het
noorden inlassen. Zie programma “Jaffna. The last frontier”.

Dag 4: Grotten, kruiden en Kandy
Naar de fraai beschilderde grotten van Dambulla en de
‘Temple of the Tooth’ met naar verluidt het relikwie van
Boeddha’s tand. U logeert in de unieke luxe van Stone House
in een idyllische tuin (B, D).
Dag 5: Kandy. Baby-olifantjes
In Pinnawala worden tot 60 baby olifantjes met de hand
gevoederd en naar de rivier gedreven voor een plonsbad. (B).
Dag 6: In de trein. Theeplantages van Hatton
Per trein naar de koelte van Hatton en het Ceylon Tea Trails
hotel, een oase van rust en verfijning. Rijdt de trein niet
of zijn er geen tickets, dan doet uw auto hetzelfde traject.
U logeert in een Deluxe Room van 40 m² met romantisch
kingsize bed.
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Baby olifantjes in een weeshuis
Per trein door theeplantages
Cooking class in een tea-estate
Luxe glamping safari op het strand
Verrassende elegantie en verfijning

Dag 7: Hatton Tea Estate. Cooking.
Ontraadsel met de chef de geheimen van een Sri Lankaanse
curry: gestoofd, gefrituurd, gestoomd, gekarameliseerd, met
kokosmelk nog wel, kip en / of vis. Een heerlijk rustige dag
aan het zwembad en voor wandelen, biken of roeien aan het
kalme meer. (B, L, D).
Dag 8: Wild Yala glamping safari
Rustige rit naar het Yala safaripark en intrek in het nieuwe
Wild Coast Tented Camp, waar de jungle zich te pletter loopt
op de lege stranden. We reserveerden een Cocoon Suite met
kingsize bed, koperen bad, Sonos audio en grote houten
patio. Afternoon-tea. De late namiddag safari op zoek naar
luipaard, olifant en luiaard. (B, L, D).
Dag 9
Buffet-ontbijt en naar de luchthaven of verlenging in Yala of
aan de stranden. (B).

SOUTH COAST

SRI LANKA

ANANTARA PEACE HAVEN
TANGALLE RESORT & SPA

SHANGRI LA’S HAMBANTOTA
GOLF RESORT & SPA

AAAAA

AAAAA

C U L I N A I R | S PA | R U S T

FA M I L I E | G OL F | S PA

1

1. Premier Room
LIGGING
Uitgestrekt resort, prachtig geïntegreerd in de weelderige, tropische vegetatie
vol palmbomen aan het fijne zandstrand van Tangalle in een mooie baai, op
excursieafstand van het Yala park, Galler en het reusachtige Boeddhabeeld.
Luchthaven Colombo op 4 uur.

LIGGING
Pas in 2016 heropend, prachtig gelegen exclusief resort van 300 ruime kamers, direct
aan het grote zandstrand en omgeven door een 18-holes golfbaan en een lagune.
Luchthaven van Colombo op 4 uur.

ACCOMMDATIE
120 elegante en smaakvol ingerichte kamers, 32 villa’s;
Premier Beach Access room (56 m²) : kingsize bed of twin bedden, badkamer met
aparte douche. Tv, minibar, safe, airco, wifi, Nespresso en theefaciliteiten, wijnkoelkast
en terras met uitzicht op de tuin.
Premier Ocean View room (56 m²) : op de eerste of tweede verdieping met balkon
met zeezicht.
Andere kamertypes op aanvraag.

Deluxe Garden Room (48m²) : kingsize of twin bedden, badkamer met aparte douche,
tv, wifi, airco, minibar, koffie- en theefaciliteiten, safe en tuinicht.
Premier Room (48m²) : met uitzicht op de golfbaan of de lagune.
Andere kamertypes op aanvraag.

ACCOMMODATIE

FACILITEITEN
Twee mooie en grote zwembaden, jacuzzi, beachvolley, 18-holes golfbaan,
jogging parcours, boogschieten, biljart, darts, petanque, tafeltennis, fietsverhuur,
kunstactiviteiten. Wellness met ayurveda-behandelingen, sauna en stoombad. Kidsen Teensclub. Vier restaurants met lokale en internationale keuken, Aziatisch à la
carte restaurant. Bar en lounge.

FACILITEITEN
Zwembad, windsurfen, wakeboard, kajak, walvisspotten, tennisbaan, fietsverhuur,
badminton, tafeltennis, fitness, yoga, meditatie, Anantara Spa. Drie restaurants met
internationale,
Italiaanse
en Aziatische
Anantara
Peace Haven
Tangalle Resort
& Spa***** keuken. Lobby lounge en poolside bar.

Shangri-La's Hambantota Golf Resort & Spa*****

Inbegrepen
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond lounge in Brussels Airport

Inbegrepen
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond lounge in Brussels Airport

Prijs per persoon
Premier Ocean
View Room

Prijs per persoon
Deluxe Garden
Room

01/11/19 - 22/12/19
€1.596

Minimum verblijf
Min. verblijf 5 nachten van 23/12-5/1

23/12/19 - 05/01/20
€2.817

06/01/20 - 31/03/20
€1.655

01/04/20 - 31/10/20
€1.281

01/11/19 - 18/12/19
€1.210
29/04/20 - 31/10/20

Deluxe Garden
Room
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€1.001

19/12/19 - 23/12/19
€1.289

24/12/19 - 05/01/20
€1.750

06/01/20 - 28/04/20
€1.143

GALLE

SRI LANKA

AMANGALLA
A A A A A /A
B O U T I Q U E | K O L O N I A A L | C U LT U U R

1

1. Bedroom
LIGGING
Dit luxueuze boetiekhotel in koloniale stijl ligt binnen de muren van het historische Fort
van Galle dat op de Unesco Werelderfgoed lijst staat. Het ligt op wandelafstand van het
17de-eeuws Nederlandse Fort. Het majestueuze gebouw met hoge plafonds, 300 jaar
oude, glimmende houten vloeren en zwaar meubilair ademt het koloniale tijdperk zonder
in te boeten op modern comfort en uitstekende service. Luchthaven Colombo op 130 km.
ACCOMMODATIE
De 30 zeer verzorgde kamers in koloniale stijl met veel antiek en Franse luiken zijn
verdeeld over verschillende vleugels.
Bedroom (40m²) : kingsize hemelbed, badkamer met vrijstaand bad, aparte douche,
airco, safe, wifi, tv, minibar. Op het gelijkvloers met zicht op de tuin of de Groote Kerk.
Chamber (55m²) : ruimer, met apart woon- en slaapvertrek, met balkon of overdekte
veranda. Uitzicht op de tuin of over de fortmuur naar de haven.
Andere kamertypes op aanvraag.
FACILITEITEN
Zwembad met 5 rustpaviljoenen, bibliotheek. Spa met
ayurvedische
behandelingen, yoga, sauna, stoombad. Twee restaurants met lokale specialiteiten
en tea-time. Rustige bar voor cocktails.

Amangalla*****/*
Inbegrepen
3 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer
Prijs per persoon
Bedroom
Chamber

01/11/19 - 19/12/19
€1.071
OA

Minimum verblijf
Min, verblijf 2 nachten van 23/12-31/12
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20/12/19 - 31/12/19
01/01/20 - 30/04/20
€1.616
OA

01/05/20 - 31/10/20
€1.166
OA

SOUTH COAST

SRI LANKA

AMANWELLA
AAAAAA
INTIEM | DESIGN | SERENITEIT

LIGGING
Dit minimalistisch luxehotel met slechts 27 grote suites - met zwembad - ligt op
kleine heuvel aan een 800m lang, met palmen omzoomd, gouden zandstrand nabij
het vis-sersdorpje Tangalle. De luchthaven van Colombo op 3 uur rijden.
ACCOMMODATIE
Alle suites omvatten een gecombineerd woon-/slaapvertrek met kingsize bed of twin
bedden, stijlvolle badkamer met vrijstaand bad en aparte douche, minibar, sound
system, wifi, airco. Gemeubileerd terras en een eigen zwembad van 6 op 4m.
Garden Pool Suite (100m²) : grotendeels op de heuvel gelegen, met beperkt zicht op
de tuin en de zee.
Ocean Hill Pool Suite (100m²) : met onbeperkt zicht op de tuin en de zee.
Andere kamertypes op aanvraag.
FACILITEITEN
Groot zwembad van 47 m met houten zonneterras, ligstoelen, parasols en mooi
uitzicht over de oceaan. Wellness met een menu aan massages. Yoga-platform aan het
strand. Bibliotheek en boetiekje. Restaurant met Aziatische fusion en internationale
gerechten. Beach Club met grill. Loungebar en Pool Terrace voor cocktails bij sunset.

Amanwella******
Inbegrepen
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond lounge in Brussels Airport
Prijs per persoon
Garden Pool Suite
Ocean Hill Pool
Suite

01/11/19 - 19/12/19
€3.662
€4.000

20/12/19 - 10/01/20
€5.335
€5.785

11/01/20 - 30/04/20
€4.338
€4.788

Extra
Kortingen en promo's nog niet beschikbaar bij druk. Vraag naar de verschillende promo's en
vroegboekkortingen!
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SOUTH COAST

SRI LANKA

THE FORTRESS
AAAAA
DESIGN | CHARME | ALL INCLUSIVE

1

1. Fortress Room
LIGGING
Dit hotel is het toonbeeld van luxueus comfort met architectonische perfectie.
Gelegen aan de zuidelijke kust van Zuid Sri-Lanka, combineert dit hotel prachtige
uitzichten met exclusieve kamers, een uitstekende service en een gerenommeerde
keuken. Op slechts vijftien minuten van het historische Galle.
ACCOMMODATIE
Fortress Room (65m²) : Kamer met kingsize of queen bed, airco, telefoon, flatscreen tv,
DVD-speler, gratis wifi, minibar, safe. Badkamer met bad en aparte regendouche. Terras
of balkon.
Ocean Room (70m²) : met terras, balkon of zeezicht.
Andere kamertypes op aanvraag.
FACILITEITEN
Infinity zwembad, uitgestrekt strand en prachtige tropische tuin. Watersporten met
onder andere snorkelen en surfen, duiksites in de omgeving. Kooklessen, destination
dining. Spa met fitness, stoombad, jacuzzi, sauna, beautybehandelingen en
massages. Kinderclub (3-9 jaar)
Drie restaurants met lokale, internationale en visspecialiteiten.

The Fortress Resort & Spa*****
Inbegrepen
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétranfer en Diamond lounge in Brussels Airport
Prijs per persoon
Fortress Room
Ocean Room

01/11/19 - 22/12/19
€ 968
€1.184

23/12/19 - 10/01/20
€2.017
€2.494

11/01/20 - 30/04/20
€1.208
€1.562

01/05/20 - 31/07/20
€ 846
€1.113

01/08/20 - 31/08/20 01/09/20 - 31/10/20
Fortress Room
€ 991
€ 857
Ocean Room
€1.314
€1.125
Minimum verblijf
Min. Verblijf 4 nachten van 23/12-8/1
Extra
20% bij min. 5 nachten van 1/11-22/12. 13% bij min. 7 nachten van 11/1-30/4/20 en 20% bij min. 5 nachten
van 1/5-31/10. Combineerbaar
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EAST COAST

SRI LANKA

UGA BAY
AAAAA
ALL INCLUSIVE | BOUTIQUE | CHARME

1

1. Beach Studio
LIGGING
Dit mooie resort met slechts 48 kleurrijke kamers in Kalkudah biedt rechtstreekse
toegang tot het lange, mooie zandstrand. Op 30’ van Batticaloa en een kleine twee uur
van zowel Sigiriya als Trincomalee.
ACCOMMODATIE
Beach Studio (46m²) : kingsize bed, badkamer met aparte regendouche, airco,
safe, minibar, koffie/thee, wifi, 42” led tv, dvd. Op het gelijkvloers met terras en
directe toegang tot het strand.
Ocean Studio (46m²) : op de eerste verdieping met balkon en zeezicht tussen het groen.
FACILITEITEN
Groot zwembad met houten zonneterrassen en ligstoelen. Jetski, zeilen, wrakduiken
(voor ervaren duikers) en snorkelen. Kooklessen, excursies naar vissersdorpen,
hindoe-tempels, ruïnes van het Nederlandse Fort uit de 18e eeuw. Dolfijn- en
walviscruises. Biken. Spa onder het zwembad met oosterse en Balinese massages,
aromatherapie, hoofd- en schouderbehandeling, bodywraps, facials. Zeer verzorgd
restaurant met verse zeevruchten, gril voor visspecialiteiten en Aziatische gerechten.
Romantisch dineren op het strand onder de sterren of op uw balkon of terras.

Uga Bay*****
Inbegrepen
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond lounge in Brussels Airport
Prijs per persoon

01/11/19 - 20/12/19
11/01/20 - 28/02/20
€1.533
€1.707

21/12/19 - 10/01/20

01/03/20 - 30/04/20

Beach Studio
€1.950
€1.577
Ocean Studio
€2.210
€1.837
Extra
Kortingen en promo's nog niet beschikbaar bij druk. Vraag naar de verschillende promo's en
vroegboekkortingen!
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EAST COAST

SRI LANKA

JUNGLE BEACH BY UGA ESCAPES
AAAAA
E C O | W E L L N E S S | N AT U U R

1

1. Jungle Cabin
LIGGING
In een klein kustdorp aan de oostkust ligt dit milieuvriendelijk hotelletje van 48
villa’s, verscholen tussen het tropisch groen in een domein van 5 ha tussen een
lagune met kleurrijke vogels en het 4 km lange zandstrand aan de Indische Oceaan.
Trincomalee ligt op 30 minuten, de lokale luchthaven op 35 km en Sigir ya op 2 uur.
ACCOMMODATIE
Lagoon Cabin (50m²) : kingsize bed of twins, grote badkamer met regendouche,
donzen kussens, luxe katoenen beddengoed, airco, 32”” lcd tv, I-Pod docking, dvdspeler, wifi, safe, minibar, koffie/theefaciliteiten.
Jungle Cabin (50m²) : met buitendouche en terrasje.
Andere kamertypes op aanvraag.
FACILITEITEN
Groot zwembad met houten zonneterrassen in het groen, lang zandstrand met
ligstoelen en parasols. PADI duikschool, kajak, jetski, walvis- en dolfijncruises. Excursies
naar Trincomalee, het vogelreservaat, vissen in de lagune en op zee. Kooklessen.
Fitness- en wellnesscentrum met Thaise en kruidenolie lichaams- en rugmassage.
Verzorgd restaurant met fijne lokale en Aziatische specialiteiten met grill voor heerlijke
visgerechten. Romantisch dineren op het strand onder de sterren. Gezellige bar.

Jungle Beach By Uga Escapes*****
Inbegrepen
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond lounge in Brussels Airport
Prijs per persoon
Lagoon Cabin
Jungle Cabin
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01/11/19 - 20/12/19
11/01/20 - 30/04/20
€ 813
€ 931

21/12/19 - 10/01/20

01/05/20 - 14/07/20

15/07/20 - 31/08/20

€ 915
€1.033

€ 872
€ 982

€1.400
€1.526

AZIË

ODYSSEUS

MALEDIVEN
“Als de beschaving te knellend wordt.”

1

“Als de beschaving te knellend wordt” was de titel van een kleine brochure waarmee
Odysseus, nu 35 jaar geleden, de Malediven voor het eerst in België introduceerde. Intussen
zijn de Malediven tot een der meest gevraagde bestemmingen uitgegroeid.

3
4

Midden de kristalheldere wateren van de Indische Oceaan ligt een fijn snoer van meer dan dui-

2

5

zend koraaleilandjes, verspreid over 26 kleine atollen. De meeste eilandjes zijn onbewoond,

6

7

maar sommige zijn omgetoverd tot een dromerig resort. Hier vindt u geen auto’s of shopping-

8

centers, maar als u op zoek bent naar hagelwitte stranden, turquoise lagunes, een azuurblau-

10

we oceaan en heerlijk warm zeewater dan hoeft u niet verder te zoeken.

9

Malé

11
15 12

De Malediven behoren zondermeer tot de meest paradijselijke eilandjes ter wereld,
ver weg van de beschaving maar toch met alle modern comfort. En niet alleen voor

13

honeymooners is dit een topbestemming. Ook duikers en snorkelaars raken niet uitgepraat
over de pracht van vissen en koralen in opzienbarende kleuren. En ook windsurfers en zeilers
14

spreken niets dan lof.

Odysseus brengt ook dit jaar een schitterende selectie van verfijnde, luxueuze hotelletjes en
hideways onder loom wuivende palmen. Een mooiere selectie zal u niet vinden.
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1. THE ISLAND HIDEAWAY 		

157

7. O&O REETHI RA H		

156

13. ANGSANA VELAVARU		
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2. KANUHURA			158

8. BANYAN TREE VABBINFARU

162

14. COMO MAALIFUSHI 		
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3. JOALI				161

9. GILI LANKANFUSHI MALDIVES
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15. CONRAD MALDIVES		
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4. VAKKARU MALDIVES		
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10. ANGSANA IHURU		
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16. SHANGRI-LA’S VILLINGILI
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5. SONEVA FUSHI 			
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11. W MALDIVES			
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6. LUX* NORTH MALE ATOLL
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12. LUX* SOUTH ARI ATOLL 		
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TROPISCH KLIMAAT

Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Gemiddelde maximumtemperatuur (°C)

29

30

31

32

31

31

31

30

30

30

29

29

Gemiddelde minimumtemperatuur (°C)

25

26

26

27

27

27

26

26

26

26

25

25

Gemiddelde zeewatertemperatuur (°C)

27

28

28

29

29

29

29

29

29

29

29

28

Gemiddeld aantal zonne-uren/dag

8

9

9

8

8

7

7

7

7

7

8

8

Gemiddeld aantal dagen met neerslag

5

4

7

8

12

10

10

12

12

15

12

11
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LHAVIYANI ATOL

MALEDIVEN

ONE&ONLY REETHI RAH
AAAAA

/

A

E X C L U S I E F | V I L L A’ S | G A S T R O N O M I E

1

1. Water Villa
LIGGING
Dit luxeresort ligt op een van de grootste eilanden met een zes kilometer lang
zandstrand. In een prachtig landschap tussen de turquoise baaien, liggen de discreet
geplaatste villa’s met elk een eigen afgescheiden stukje poederwit zandstrand of met
ruim terras en directe toegang tot de lagune.
ACCOMMODATIE
Luxe villa’s en suites waarvan 20 op palen, met elk hun eigen design en absolute privacy
Beach Villa (135m²) : Villa met kingsize of twin bed, dressing, airco, LED tv, dvd- & cdspeler, gratis wifi, minibar, safe, zonnebedden. Badkamer met bad en aparte douche.
Gelegen op het strand met ruim terras en zonnebed.
Water Villa (140 m²) : Op palen over de lagune, verbonden via houten wandelpontons.
Met een veranda en een ‘overwater’ zonneterras.
FACILITEITEN
Drie zwembaden met zonneterrassen, kinderzwembad, tropische tuinen.
Watersportcentrum met PADI duiken, catamarans, windsurfen, pedalo, zeilen, duiken,
hoogzeevissen. Tennis, klimmuur, voetbalveld met kunstgras. One & Only spa met fitness,
sauna, beautybehandelingen en massages. KidsOnly club (4-11 jr) en One Tribe Club (1117 jr), bibliotheek, boetiekje. Zeven uitstekende restaurants; Twee gezellige bars.

One & Only Reethi Rah*****
Inbegrepen
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, transfer per boot en Diamond lounge in Brussels Airport
Prijs per persoon

01/11/19 - 16/12/19

09/01/20 - 07/04/20
21/04/20 - 07/05/20
01/10/20 - 31/10/20
€8.753
€10.368

08/04/20 20/04/20

08/05/20 - 30/09/20

Beach Villa
€8.517
€11.234
€7.316
Water Villa
€10.092
€12.848
€8.852
Extra
Kortingen en promo's nog niet beschikbaar bij druk. Vraag naar de verschillende promo's en
vroegboekkortingen! 19/12-8/1/20: Enkel op aanvraag
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HAA ALIF ATOL

MALEDIVEN

HIDEAWAY BEACH RESORT & SPA
AAAAA
P R I VA C Y | F A M I L I E | V I L L A’ S

1

1. Sunset Beach Villa
LIGGING
Exclusief pareltje op het sikkelvormige eiland Dhonakulhi in het uiterste noorden
van de Maldiven met 103 witte villa’s met rieten daken tussen het groen. Bereikbaar
vanuit Malé per binnenlands vluchtje van 50’ en een speedboottransfer van 20’.
ACCOMMODATIE
Sunset Beach Villa (130m²) : individuele villa zonder inkijk met aparte woonruimte en
dressing, kingsize bed, badkamer met halfopen douche en jacuzzi. Airco, tv, wifi, safe,
koffie- en theezetapparaat en persoonlijke butler. Veranda van 30 m². Op het strand.
Deluxe Watervilla with Pool 190m²) : op houten palen boven de lagune, panoramische
ramen, ruime slaapkamer (55 m²). Groot terras (55 m²), privézwembad (30 m²) en
directe toegang tot de oceaan
FACILITEITEN
Twee infinity pools, catamaran, windsurfing, waterski, kitesurfen kajak, lijn- en
vliegvissen, snorkelen en PADI-duikschool. Verlichte tennisbanen. Snooker,
tafeltennis, uitgebreide fitness. Wellness- en spacentrum met scrubs, massages en
holistische behandelingen. Kidsclub (3-12j) met animatie. Twee restaurants met
gourmet en Oosterse fusion speciali-teiten, grill, sunset pool cafe en bar. Romantisch
dineren onder de sterren op het strand.

The Island Hideaway Beach Resort & Spa*****/*
Inbegrepen
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, binnenlandse vlucht, Diamond lounge in Brussels Airport
Prijs per persoon
Sunset Beach
Villa
Deluxe Water
Villa + Pool

01/11/19 - 23/12/19
€4.340

24/12/19 - 07/01/20
€7.446

08/01/20 - 30/04/20
€5.333

01/05/20 - 31/07/20
€4.077

€5.325

€8.848

€6.356

€5.061

01/08/20 - 31/10/20
Sunset Beach
€4.522
Villa
Deluxe Water
€5.506
Villa + Pool
Minimum verblijf
Verblijf van min. 5 nachten van 24/12-7/1
Vroegboekkorting
Honeymoon
Bij verblijf van min. 4 nachten: fruitschaal, fles prosecco, cake, romantosche aankleding van de kamer, 50
USD spa voucher.
Family plan

2 kinderen gratis op de kamer van de ouders bij verbljiven van 1/11-23/12 en 8/1-31/10/20
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LHAVIYANI ATOL

MALEDIVEN

KANUHURA
AAAAA
F A M I L I E | WAT E R S P O R T | H I D E A WA Y

1

1. Water Villa
LIGGING
In het Bounty atol Lhaviyani, tussen kokospalmen aan de helderblauwe Oceaan, ligt
het prachtige, langgerekte Kanuhura eiland van 1000 op 200 m. Hier vindt u die
exotische droomstranden en zwemt u naast reuzenschilpadden en grote vissen. Meer
dan 40 duiksites op minder dan een uur. Vanuit Malé per watervliegtuig in 35’.
ACCOMMODATIE
Luxe villa’s en suites waarvan 20 op palen, met elk hun eigen design en absolute
privacy.
Beach Bungalow (75m²) : kingsize bed, dressing, halfopen badkamer met bad en
binnen- en buitendouche. Airco, tv, wifi, ventilator, koffie/thee, minibar en safe. Op
het strand met oceaanzicht.
Water Villa (140m²) : Op houten palen boven de lagune. Rechtstreekse toegang tot de
oceaan. Ruim zonnedek met ligbedden en hangmat.
Andere kamertypes op aanvraag.
FACILITEITEN
Zwembad. Waterski, catamaranzeilen, duiken en diepzeevissen, windsurfen,
kajakken. 2 tennisbanen, yoga, pilates, fitness, squash en beachvolley. Gratis fietsen.
Kokaa Wellness & Spa met ayurvedische behandelingen, stoombad, jacuzzi en sauna.

Kanuhura*****
Inbegrepen
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, binnenlandse vlucht, Diamond lounge in Brussels Airport
Prijs per persoon

01/11/19 - 21/12/19
01/08/20 - 31/08/20
03/10/20 - 31/10/20
€3.768
€5.623

22/12/19 - 09/01/20

10/01/20 - 01/05/20

02/05/20 - 31/07/20
01/09/20 - 02/10/20

Beach Bungalow
€8.217
€5.067
€3.400
Water Villa
€9.700
€7.106
€5.067
Minimum verblijf
Verblijf min. 5 nachten met nieuwjaar
Honeymoon
10% , fles champagne en massage voor de bruid bij verblijven van min. 4 nachten. Niet combineerbaar
met vroegboek
Extra
15820% bij boeking 3-6 nachten van 1/11-22/12, 10/1-3/4/20 en 19/4-31/10/20. Combineerbaar met
vroegboekorting

BAA ATOL

MALEDIVEN

SONEVA FUSHI
AAAAA/A
N AT U U R | F A M I L I E | A C T I V I T E I T E N

1

1. Soneva Fushi Villa
Soneva Fushi******

LIGGING
Tussen de poederwitte zandstranden en kleurrijke koraalriffen liggen de prachtige villa’s
en residenties van Soneva Fishi, opgetrokken in natuurlijke materialen met veel aandacht
voor het milieu. ‘it is het absolute ‘voeten in het zand resort’ met sterrenwacht, een cinema
in openlucht en de fijnste keuken. ßanuit ralī per watervliegtuig op 30°.

Inbegrepen
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, binnenlandse vlucht, Diamond lounge in Brussels Airport

ACCOMMODATIE
Crusoë Villa (235m²) : duplex met aparte woon-/slaapkamer, kingsize bed, open
badka-mer in tuintje met bad en douche. Airco, ventilator, minibar, safe, Bose dvd
system, iPod, wifi. Ligt op het strand, ligbed en hangmat.
Soneva Fushi Villa (395 m²) : met zeer ruime, ommuurde badkamer in openlucht

One Bedroom
Villa (Crusoë)
Soneva Fushi Villa

FACILITEITEN
Snorkelen met mantaroggen, kajakken, paddle, windsurfen, catamaran, duiken, ecosur-fen. Slapen op een privézandbank onder de sterren, fietsen, cinema Paradiso, lessen
glasblazen, observatorium met sterrenkijker, sunset dolfijncruises. Gereputeerde SixSenses Spa met cocos-shrubs, hotstone massages en wellnesstherapieën. Grote kidsclub,
vanaf 4 jaar. Zes spectaculaire belevingsrestaurants met Japanse, Chinese en Maldivische
specialiteiten. Uitgebreide wijnkelder en 2 bars.

Prijs per persoon

01/11/19 - 02/11/19

03/11/19 - 19/12/19

20/12/19 - 12/01/20

€9.384

€9.384

€15.239

13/01/20 - 14/02/20
24/02/20 - 03/04/20
20/04/20 - 03/05/20
24/07/20 - 23/08/20
12/10/20 - 23/10/20
€8.754

€14.266

€12.298

€18.231

€12.652

04/05/20-23/07/20
03/11/19 - 19/12/19

15/02/20 - 23/02/20
04/04/20 - 19/04/20
24/10/20 - 31/10/20
One Bedroom
€9.817
Villa (Crusoë)
Soneva Fushi Villa
€14.916
Minimum verblijf
Verblijf van min. 10 nachten indien overlapping met 30-31/12
Honeymoon
fles prosecco. Extra's bij boeking van min. 4 nachten:cake, fotokader en geschenk
Extra
gratis upgrade naar HB voor alle betalende gasten, en return transfer bij boeking van min. 7 nachten van
20/12-12/1/20, 15/2-23/2/20 en 4/4-19/4/20

159

BAA ATOL

MALEDIVEN

VAKKARU MALDIVES
A A A A A /A
N I E U W | F A M I L I E | N AT U U R

1

1. Beach Villa
LIGGING
Tussen de poederwitte zandstranden en midden de 1400 groene kokospalmen van Baa
Atoll ligt Vakkaru, geopend in 2017 als een idyllische resort voor gasten die op zoek zijn
naar een echte luxueuze vakantiebeleving. Met watervliegtuig op 25’ van Malé.
ACCOMMODATIE
Beach Villa (114m²) : kingsize bed, halfopen badkamer met binnen- en buitendouche.
Wifi, soundsystem, Espresso en theeapparaat, safe, ligbedden, gourmet-minibar.
Privéterras en directe toegang tot het strand. Fietsjes en butlerservice
Beach Pool Villa (240m²) : aparte woonkamer, privézwembad van 32m² aan het
strand, mooi zicht op het azuurblauwe water van lagune.Andere kamertypes op
aanvraag.
FACILITEITEN
Infinity pool, snorkelen, duiken, dolfijncruises, walvishaaien spotten, jetski, catamaranzeilen, kajak, windsurfen, kitesurfen, parasailing, waterfietsen, fitness. Coconut Club
voor binnenactiviteiten. Merana Spa heeft 12 behandelkamers op palen over de lagune.
Nagelstudio en ontspanningsruimtes. Kidsclub (3-12 j) met uitgebreide animatie. Vier
heerlijke restaurants met Italiaanse en Zuidoost-Aziatische specialiteiten. Grill,
romantisch dineren onder de sterren. Poolside lounge, lagoon bar, winetasting.

Vakkaru Maldives*****/*
Inbegrepen
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, binnenlandse vlucht, Diamond lounge in Brussels Airport
Prijs per persoon

01/10/19 - 19/12/19

20/12/19 - 11/01/20

12/01/20 - 04/05/20

Beach Villa
Beach Pool Villa

€5.071
€7.890

€12.077
€18.649

€7.351
€8.335

05/05/20 - 31/07/20
01/09/20 - 30/09/20
€4.634
€5.618

01/08/20 - 31/08/20
01/10/20 - 31/10/20
€5.225
€6.209

Beach Villa
Beach Pool Villa
Minimum verblijf
Verblijf min. 5 nachten van 20/12-11/1
Honeymoon
Fles champagne, versiering van het bed, fruitschaal, bloemblaadjesbad
Extra
25% bij verblijf min. 6 nachten van 1/11-27/12. (niet combineerbaar) 30% bij verblijf min. 3 nachten van
12/1-31/10/20. Gratis half pension van 5/5-31/10/20 indien geboekt voor 31/3/20
Family plan

Kinderen verblijven gratis + gratis transfer bij boeking van min. 5 nachten van 12/1-31/10/20
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RAA ATOLL

MALEDIVEN

JOALI
AAAAA/A
D E S I G N | FA M I L I E | S P ORT

1

1. Beach Villa
LIGGING
Het prachtige eiland Muravandoo ligt in de Raa atol, een der grootste en diepste atollen ter
wereld. De hierdoor unieke koraalriffen en grote tropische vissen vormen een echt paradijs
voor snorkelaars en duikers. Tussen zachtwitte stranden en omringd door meer dan 1000
hoge kokospalmen verschuilen zich 73 gloednieuwe villa’s en residenties met stijlvolle
accenten. Per lokale vlucht van 45’ naar Ifuru en speedboot van 25’. Geen nachtvluchten.
ACCOMMODATIE
Beach Villa (108m²) : op het strand, woonkamer, kingsize bed, dressing, halfopen
badkamer met bad en aparte douche. Airco, tv, safe, minibar, koffiezetapparaat.
Gelegen. Butlerservice.
Watervilla with Pool 240m²) : met privétuintje en -zwembad van 35 m².
Andere kamertypes op aanvraag
FACILITEITEN
Infinity pool aan het strand. Snorkelen, duiken, waterski, speedboot, parasailing, wakeboard. Verlichte tennisbanen en fitness. Joali Spa met behandelingen op maat. Fijne
kidsclub met speciale spa, kooklessen en schattenjacht. Vier prima restaurants met
fusiongerechten uit Japan, China en de Levant. Italiaanse specialiteiten en grill voor
heerlijke visgerechten. Aangename bar voor cocktails en regelmatig live performance.

Joali*****
Inbegrepen
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, binnenlandse vlucht, Diamond lounge in Brussels Airport
Prijs per persoon

01/10/19 - 21/12/19
01/10/20 - 31/10/20
€10.784
€10.784

22/12/19 - 08/01/20

09/01/20 - 13/04/20

14/04/20 - 30/09/20

Beach Villa
€24.959
€14.722
€9.997
Water Villa
€24.959
€14.722
€9.997
Minimum verblijf
Verblijf min. 4 nachten van 22/12-8/1
Honeymoon
Bij verblijf van min. 4 nachten: Fles champagne, cake, romantische beddecoratie. Extra's bij verblijf van 7
nachten: photoshoot, speciaal diner en kookklas.
Extra
Gratis Nachten: 4=3, 7=5 + Massage 60 minuten bij verblijven van 1/11-21/12.
Korting Lang Verblijf: 25% korting bij boeking van min. 4 nachten en 30% korting bij boeking van min. 7
nachten van 9/1-30/4/20 en 14/4-31/10/20
Family plan

Kinderen tot 6 jaar gratis op kamer van ouder van 1/11-21/12
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NORTH MALE ATOL

MALEDIVEN

BANYAN TREE VABBINFARU
AAAAA
BOUTIQUE | CHARME | RELAX

LIGGING
Dit charmante hotel ligt op het kleine, exclusieve eilandje Vabbinfaru, dat deel uitmaakt
van de North Male Atoll. De vrijstaande bungalows met rieten daken liggen op enkele
passen van het snorkelen en duiken in turquoise wateren of lui zonnebaden aan
het witte zandstrand. Op slechts 35 minuten per speedboot van de luchthaven van Male.
ACCOMMODATIE
De 48 vrijstaande villa-bungalows liggen in twee concentrische cirkels: of direct op
het strand aan de buitenzijde (Beachfront) of langs de binnenkant (Oceanview)
Oceanview Pool Villa (110m²) : kingsize bed, badkamer met douche. Tv, minibar, koffieen theefaciliteiten, safe, airco, wifi. Patio met zithoek, buitendouche en jacuzzi.
Beachfront Pool Villa (110m²) : op de eerste strandrij
Andere kamertypes op aanvraag.
FACILITEITEN
PADI-duiken, windsurfen, zeilen, waterski. Marine lab. Beachvolley, fitnessruimte.
Verzorgd wellnesscentrum met oosterse massages, therapieën en schoonheidsbehandelingen. Roomservice en boetiekje. Restaurant met lokale, Aziatische en internationale
specialiteiten. In-villa dining of romantisch dineren onder de sterren op een zandbank.
Heerlijk relaxte ‘voeten in het zand’-strandbar voor cocktails en ambiance.

Banyan Tree Vabbinfaru*****
Inbegrepen
7 overnachtingen in Half Pension, verwelkoming, transfer per boot, Diamond lounge in Brussels Airport
Prijs per persoon
Ocean View Pool
Villa
Beachfront Pool
Villa

01/11/19 - 23/12/19
01/10/20 - 31/10/20
€3.944

24/12/19 - 05/01/20

06/01/20 - 19/04/20

€6.071

€4.948

20/04/20 30/09/20
€3.551

€4.397

€6.940

€5.401

€4.003

Minimum verblijf
Minimum verblijf 5 nachten van 28/12-4/1
Honeymoon
Gratis fles huiswijn, cake, fruitschaal en romantische versiering van het bed bij boeking van min. 3
nachten. Bij boeking van 5 nachten of meer, Romantisch vijf gangen diner extra
Extra
Korting lang verblijf: 5% korting bij verblijf van 7-9 nachten en 10% bij verblijf van 10 nachten of meer
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NORTH MALE ATOL

MALEDIVEN

GILI LANKANFUSHI
AAAAA/A
N AT U U R | H O N E Y M O O N | I N T I E M

1

1. Villa Suite
LIGGING
Rond het weelderig groene privé-eilandje Lankanfushi liggen 45 rustieke suites en
residenties met rieten daken en veel houtwerk en bamboe. Ze werden gebouwd op
houten palen over de azuurblauwe lagune met zijn poederwitte stranden. Intiem,
discreet, elegant. Ideaal voor koppels en honeymooners. Of 20’ per speedboot vanuit
Malé.
ACCOMMODATIE
Villa Suite (210m²) : duplex met aparte slaapkamer, open woonruimte en eetkamer,
kingsize bed, halfopen badkamer
Crusoe Residentie (250m²) : vrijstaande watervilla midden de lagune, enkel
bereikbaar per bootje. Mini wijn kelder. Hangmat aan het water. Voor absolute privacy.
FACILITEITEN
Infinity pool, PADI-duiken, snorkelen, wakeboard, waterski, windsurf, catamaran.
Regelmatig kooklessen, openluchtcinema, fitness, tennis, yogasessies. Wellness- en
spacentrum met sauna, 6 behandelkamers en Ayurvedische therapieën.
Twee restaurants met Japanse en Indische fusiongerechten en gegrilde zeevruchten.
Strand- en waterbar, bij avond getransformeerd naar een Aziatische straatmarkt.

Gili Lankanfushi*****
Inbegrepen
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, transfer per boot, Diamond lounge in Brussels Airport
Prijs per persoon

01/10/19 - 19/12/19
01/10/20 - 31/10/20
€5.941
€8.422

20/12/19 - 06/01/20

07/01/20 - 30/04/20 01/05/20 - 30/09/20

Villa Suite
€11.521
€7.634
€4.799
Crusoe Residence
€17.585
€10.548
€7.162
Minimum verblijf
Minimum verblijf 5 nachten van 20/12-6/1
Honeymoon
Cake, romantisch diner, Sleep under the Stars Experience, welkomstgeschenk en couple massage bij
boeking van min. 4 nachten van 21/12-31/10/20
Family plan

2 kinderen verblijven gratis, gratis HB en gratis transfer bij boeking van min. 5 nachten
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NORTH MALE ATOL

MALEDIVEN

ANGSANA IHURU
AAAAA
CHARME | DESIGN | RELAX

1

2

1-2. Beachfront Jet Pool Villa
LIGGING
Dit intieme designhotelletje ligt verscholen tussen hoge kokospalmen op het kleine,
pittoreske, door een koraalrif beschermd eilandje Ihuru, dat deel uitmaakt van de
centraal gelegen North Malé Atol. Een uitstekende snorkel- en duikbestemming met
een eigen huisrif en het beroemde Rannamaariwrak in de buurt. Het hele eilandje baadt
in een echte relaxte sfeer, ‘voeten in het zand’, informeel, nonchalant, zonder grote luxe.
Transfer van de luchthaven van Malé per speedbootje in 20 minuten.
ACCOMMODATIE
Beachfront Villa (57m²) : kingsize bed. Buitenbadkamer met douche. Airco, safe,
minibar, wifi, theefaciliteiten. Veranda, privétuintje met ligstoelen en schommel.
Beachfront Jet Pool Villa 68m²) : veranda met eettafeltje. Buitenjacuzzi.
FACILITEITEN
Watersportcentrum met PADI-duiken met initiatie vanaf 9 j., windsurfen, snorkelen,
kajak, dolfijncruises, catamaranzeilen, bananaride, nacht- en hoogzeevissen,
excursies naar nabij gelegen eilandjes. Tafeltennis, volley. Mooi spacentrum met
buitenpaviljoe-nen, massage en g ym. Boetiekje. Restaurant met internationale,
Aziatische en lokale gerechten. Bar. Mogelijkheid tot romantisch dineren in de villa,
op het strand of op het einde van een zandbank onder de sterren.

Angsana Ihuru*****
Inbegrepen
7 overnachtingen in half pension, verwelkoming, boottransfer, Diamond lounge in Brussels Airport
Prijs per persoon
Beachfront Villa
Beachfront Jet
Pool Villa

01/11/19 - 23/12/19
1/10/20 - 31/10/20
€3.058
€3.295

24/12/19 - 05/01/20

06/01/20 - 19/04/20

€4.600
€4.836

€3.393
€3.629

20/04/20 30/09/20
€2.586
2.822

Minimum verblijf
Minimum verblijf 5 nachten van 28/12-4/1
Honeymoon
Gratis fles prosecco, geschenk, cake, romantische kamerversiering bij boeking van min. 3 nachten,
romantisch ontbijt in je villa bij boeking van min. 5 nachten. Combineerbaar met vroegboekkorting
Extra
Korting Lang Verblijf: 5% korting bij boeking 7 tot 9 nachten, 10% korting vanaf 10 nachten
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DHAALU ATOL

MALEDIVEN

ANGSANA VELAVARU
AAAAA
FA MILIE | DESIGN | REL A X

1

2

1. Deluxe Beachfront Pool Villa 2.Beachfront Villa
LIGGING
Kleurrijk resort voor een afwisselende, actieve gezinsvakantie of romantisch verblijf aan een
sneeuwwit zandstrand langs turquoise wateren en wuivende palmen met een heerlijke
zeebries van over de Indische Oceaan. Gelegen op een prachtig privé-eilandje midden de
Dhaalu Atol, te bereiken vanuit Malé na een schitterende vlucht per watervliegtuig (45’).
ACCOMMODATIE
Beachfront Villa (88m²) : kingsize bed met oceaanzicht. Binnen- en buitendouche.
Airco, safe, ventilator, tv, cd- en dvd-speler, wifi, koffie- en theefaciliteiten. Veranda en
ligstoe-len met direct zicht op de oceaan. Jacuzzi mits supplement.
Deluxe Beachfront Pool Villa (207m²) : met tropisch privétuintje en -zwembad.
Andere kamertypes op aanvraag.
FACILITEITEN
Gouden palm PADI duikcentrum met begeleide duiken en cursussen voor zowel
begin-ners als gevorderden. Catamaran, snorkelen, windsurfen, kanovaren.
‘Marine conservation lab’ met eco-activiteiten. Volley, petanque, tafeltennis. Cooking
classes. Spa met 10 paviljoenen voor massages, yoga, fitnessruimte. Kinderclub met
leuke animatie. Drie restaurants: visspecialiteiten, mediterrane en internationale
keuken. In-villa dining of onder de sterren. Bar/lounge.

Angsana Velavaru*****
Inbegrepen
7 overnachtingen met onbijt, verwelkoming, binnenlandse vlucht, boottransfer, Diamond lounge in
Brussels Airport
Prijs per persoon
Beachfront Villa
Deluxe
Beachfront Pool
Villa

01/11/19 - 22/12/19
11/01/20 - 19/04/20
€2.314
€3.483

23/12/19 - 10/01/20

20/04/20 - 30/07/20

31/07/20 - 31/10/20

€3.505
€4.929

€1.987
€2.893

€2.105
€3.148

Minimum verblijf
Minimum verblijf 5 nachten van 28/12-4/1
Honeymoon
35% , fles prosecco, geschenk, romantische kamerversiering, romatisch diner en 30% op 90 minuten
massage. Niet combineerbaar
Extra
Korting Lang Verblijf: 5% korting bij verblijf van min. 5 nachten, 7% korting bij verblijf van min. 14 nachten
en 10% korting bij verblijf van min. 21 nachten
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NORTH ARI ATOL

MALEDIVEN

W MALDIVES
AAAAA/A
TRENDY | DESIGN | VILLAS

1

2

1. Fabulous Overwater Oasis 2. Wonderful Beach Oasis
LIGGING
Exclusiviteit en service gecombineerd met stijl en een puristisch ontwerp in harmonie met
de natuur: dit is lifestyle op het hoogste niveau. Glazen vloeren en een transparant design
zorgen voor een grenzeloos zicht op de prachtige oceaan. De ondergrondse bar ‘15Below’
is the place to be, met internationale dj’s. Op ongeveer 25’ per watervliegtuig.
ACCOMMODATIE
Wonderful Beach Oasis (188m²) : gecombineerde woon- en slaapruimte met kingsize
W-bed. Badkamer met bad en douche. Airco, safe, plafondventilator, koffie- en
theefaciliteiten, gebotteld water, tv, cd- en dvd-speler, Bose-soundsystem, wifi. Terras
met zwembadje en buitendouche. Direct aan het strand, met oceaanzicht.
Fabulous Overwater Oasis (146m²) : op palen over de lagune.
Andere kamertypes op aanvraag
FACILITEITEN
Zwembad, whirplool. PADI-duikschool, windsurfen, snorkelen, kajak, waterfietsen,
parasailing, catamaran en hoogzeevissen. Beachvolley, tafeltennis, tafelvoetbal, biljart.
Ruim spacentrum, gym, pilates, fitnesscentrum, yoga. Bibliotheek en boetiekje. Drie
restaurants: grill aan het strand, visspecialiteiten in een overwaterrestaurant en moderne
bistrokeuken met pizzakaart. Drie bars waaronder de trendy “15 below”. Disco-nachtclub.

W Maldives*****
Inbegrepen
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, binnenlandse vlucht, Diamond lounge in Brussels Airport
Prijs per persoon
Wonderfull Beach
Oasis
Fabulous
Overwater Villa

01/11/19 - 23/12/19
€7.004

24/12/19 - 05/01/20
€11.336

€6.020

€12.123

06/01/20 - 30/04/20 01/05/20 - 30/09/20
€5.429
€4.839
€5.429

€7.004

01/10/20 - 31/10/20
Wonderfull Beach
€5.626
Oasis
Fabulous
€7.004
Overwater Villa
Minimum verblijf
Verblijf min. 4 nachten van 24/12-5/1
Honeymoon
Gratis fles champagne en geschenk bij verblijf van min. 4 nachten, romatisch diner in de kamer extre bij
verblijf van min. 7 nachten
Extra
Gratis upgrade naar Half Pension bij verblijven van min. 4 nachten van 1/5-30/9/20. 30% bij verblijven van
min. 4 nachten van 1/11-5/1/20, 1/3-30/4/20 en 1/10-31/10/20
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THAA ATOLI

MALEDIVEN

COMO MAALIFUSHI
AAAAA
N AT U U R | H I D E WA Y | D E S I G N

1

2

1. Beach Suite 2. Water Suite
LIGGING
Volledig omgeven door ongerepte koraalriffen, een paradijs voor snorkelaars en duikers
die niet uitgesproken raken over het kleurrijke onderwaterleven. Maar ook families
zullen de ontspannen sfeer van dit resort zeer op prijs stellen. De Japanse designer
Ikebuchi heeft in de 65 villa’s de aanwezige, natuurlijke elementen harmonieus laten
samenvloeien met modern design. Op een uur per watervliegtuig van Malé.
ACCOMMODATIE
Beach Suite (72m²) : kingsize bed met romantisch klamboe, badkamer met groot
Japans bad en aparte douche. Airco, safe, plafond ventilator, Nespresso-machine,
iPod-docking station, wifi. Gelegen in het groen met gemeubeld terras en buitendouche.
Water Suite (101m²) : directe toegang tot het strand. Openlucht badkamer.
Zwembadje.Andere kamertypes op aanvraag.
FACILITEITEN
Zwembad. Watersportcentrum met PADI-duikschool, snorkelen, windsurfen, kajak,
stand-up paddling. Diepzeevissen, dolfijncruises, nachtelijk zwemmen met walvissen.
Fitnessruimte. Ochtendyoga. Retreat Spa. PLAY by COMO (4-12j). Twee restaurants
met lokale en Japanse specialiteiten en familierestaurant. De nadruk ligt op gezonde,
natuurlijke voeding. Romantische picknick of bbq op het onbewoonde Lavadhoo-eilandje.

Como Maalifushi*****
Inbegrepen
7 overnachtingen in half pension, verwelkoming, binnenlandse vlucht, Diamond lounge in Brussels Airport
Prijs per persoon
Beach Suite
Water Suite

01/11/19 - 22/12/19
€5.746
€7.809

23/12/19 - 05/01/20
€11.534
€16.574

06/01/20 - 31/01/20
€7.277
€10.782

01/02/20 - 30/09/20
€4.462
€6.411

01/10/20 - 31/10/20
Beach Suite
€5.623
Water Suite
€9.128
Minimum verblijf
Verblijf van min. 7 nachten van 23/12-7/1
Honeymoon
Fles champagne, dagelijkse fruitschaal, geschenk en $ 60 spa tegoed per persoon bij verbljif van min. 4
nachte. Romantisch diner bij kaarslicht extra vanaf 7 nachten
Extra
Gratis Nachten: 4=3, 7=5, 14=10 voor verblijven van 1/11-22/12.
Korting Lang Verblijf: 25% bij verblijf 4-6 nachten en 30% bij verblijf van 7-13 nachten.
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NORTH MALE ATOL

MALEDIVEN

LUX* NORTH MALE ATOLL
AAAAA/A
GLOEDNIEUW | TRENDY PENTHOUSES | DESIGN

1

2

1 - 2. Water Villa with Pool
LIGGING
Een geheel nieuwe dimensie in de Malediven met innovatieve architectuur en
ultramoderne technieken midden de eindeloze charme van de eilandenarchipel. Hier
geen villa’s maar 67 grote penthouses met dakterras en zwembad. Opening voorzien
begin 2019. Op het eiland Olhahali, een half uur per watervliegtuig je.
ACCOMMODATIE
Beach Villa with Pool : woon- en slaapkamer. Kingsize bed. Bad en regendouche. Tv,
wifi, safe, airco, minibar. Terras 120 m² met bar en whirlpool. Zwembad. Zeezicht.
Water Villa with Pool (110m²) : eerste strandrij.
Andere kamertypes op aanvraag.
FACILITEITEN
Stijlvol zwembad. PADI-duikschool met schitterend huisrif, kano, kajak, waterfietsen,
catamaran. Spa met holistische therapieën, massages, workshops en kooklessen.
Fitnessruimte, tennis. Kinderclub en teensclub met veel uitdagende activiteiten.
Fascinerende restaurants. In The Barium worden gasten verwend met exquise
maaltijden midden de tropische vissen van een kleurrijke onderwaterwereld. En het
Inti restaurant serveert de perfectie fusion van Peru en Japan met ceviches en een live
sushi bar. ‘Glow Bar’ voor drinks en sfeer.

LUX* North Male Atoll*****/*
Inbegrepen
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, transfer per speedboot, Diamond lounge in Brussels Airport
Prijs per persoon

01/11/19 - 23/12/19
15/07/20 - 31/08/20
01/10/20 - 31/10/20
€6.650

24/12/19 - 07/01/20

08/01/20 - 07/05/20 08/05/20 - 14/07/20
01/09/20 - 30/09/20

Beach Villa with
€11.021
€7.753
Pool
Water Villa with
€4.996
€8.776
€5.941
Pool
Minimum verblijf
Verblijf min. 4 nachten van 24/12-7/1
Honeymoon
Fruitschaal, fles champagne, 30 min. couple massage en romantische badbeleving
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€5.705
€4.209

RANGALIFINOLHU

MALEDIVEN

CONRAD HILTON RANGALI ISLAND
AAAAA/A
GOLF | FA MILIE | ALL INCLUSIVE

1

1. Beach Villa
LIGGING
Ver van de buitenwereld viert dit luxe resort de Malediven zoals ze bedoeld zijn, ongerept,
vredig en onvergetelijk. Genesteld in het Zuid-Ariatol, biedt dit resort maar liefst 42
duiken snorkelsites in de directe omgeving. Het resort beslaat twee eilandjes, verbonden
met 500 m lange houten loopbrug. Op slechts 30 minuten per watervliegtuig van Malé.
ACCOMMODATIE
Beach Villa (150m²) : Villa met kingsize of queen bed, airco, telefoon, satelliet-tv, dvd/
cd-speler, iPod dock, wifi, safe, minibar. Badkamer met bad en douche in openlucht.
In eerste lijn aan het strand.
Water Villa (86m²) : Op palen over de lagune; bemeubeld terras met plunge pool en
rechtstreekse toegang tot de lagune.
Andere kamertypes op aanvraag.
FACILITEITEN
Twee infinity zwembaden. Watersportcentrum met snorkelen, hoogzeevissen, duiken,
bananenboot, waterski, paddle boarden. Tennis, volleybal, tafeltennis, yoga, pilates en
fitness. Twee wellnesscentra met diverse massages en schoonheidsbehandelingen. Tv/
dvd-bioscoop, winkeltjes. Twaalf restaurants en bars. Lokale en Aziatische specialiteiten,
Japanss wagyu beef, kaviaar, grill en beroemd onderwater restaurant. Wijnkelder.

Conrad Maldives Rangali Island*****
Inbegrepen
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, binnenlandse vlucht, Diamond lounge in Brussels Airport
Prijs per persoon

03/11/19 - 18/12/19

19/12/19 - 23/12/19
07/01/20 - 08/05/20
01/10/20 - 31/10/20
€5.424
€7.137

24/12/19 - 06/01/20

09/05/20 - 30/09/20

Beach Villa
€5.286
€10.838
€4.341
Water Villa
€6.940
€12.570
€4.991
Honeymoon
Fruitschaal, fles champagne, thee of waterpijp en romantische aankleding van de kamer bij boekig van
min. 3 nachten. Romantisch driegangen diner bij boeking van min. 4 nachten. 100 USD krediet bij boeking
van min. 6 nachten
Extra
20% bij min. 5 nachten en 25% bij min. 7 nachten van 1/11-18/12 en 7/1-31/10/20
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SOUTH ARI ATOL

MALEDIVEN

LUX* SOUTH ARI ATOLL
AAAAA/A
F A M I L I E | W E L L N E S S | V I L L A’ S

1

1. Water Villa
LIGGING
Het idyllische eilandje Dhidhoofinolhu is de thuisbasis van het mooie LUX* South Ari
Atoll, een rustig toevluchtsoord aan een 4 km lang zandstrand. Op 25 minuten
per watervliegtuig van de luchthaven van Malé.
ACCOMMODATIE
Beach Pavillion (60m²) : kingsize bed, open badkamer met bad en aparte douche,
dressing, tv, iPod-docking station, wifi, airco, safe, minibar, koffie- en theefaciliteiten.
Balkon of terras met zithoek. Directe toegang tot het strand.
Beach Villa (95m²) : vrijstaande strandvilla met gemeubileerd terras.
Andere kamertypes op aanvraag.
FACILITEITEN
Twee infinity zwembaden. PADI-duikschool, snorkelen, kajakken, windsurfen, waterski,
zeilen, jetskiboottochtjes. Marine Biology Centre. Beachvolley, tafeltennis, badminton,
tennisbaan, biljart, tafelvoetbal. Fitnessruimte. Grote ‘LUX*Me’ spa van 1550 m² met
massages en beautybehandelingen, sauna, hammam, kuren, verwarmd zwembad.
Kinderclub Play (3-12 jaar) en tienerclub Studio 17 met animatie en leuke activiteiten.
Openluchtbioscoop op het strand. Acht fijne restaurants met lokale, mediterrane en
Aziatische culinaire specialiteiten. Vijf gezellige bars en lounges. Discotheek.

LUX* South Ari Atoll*****/*
Inbegrepen
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, binnenlandse vlucht, Diamond lounge in Brussels Airport
Prijs per persoon

Beach Pavilion
Beach Villa

01/11/19 - 23/12/19
15/07/20 - 31/08/20
01/10/20 - 31/10/20
€2.173
€2.921

24/12/19 - 07/01/20

€6.957
€7.685

08/01/20 - 07/05/20 08/05/20 - 14/07/20
01/09/20 - 30/09/20
€3.019
€3.748

Minimum verblijf
Verblijf min. 4 nachten van 24/12-7/1
Honeymoon
Fruitschaal, fles champagne, 30 min. couple massage en romantische badbeleving.
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€3.019
€3.747

ADDU ATOL

MALEDIVEN

SHANGRI-LA’S VILLINGILI RESORT & SPA
AAAAA/A
DESIGN | GOLF | CULINAIR

LIGGING
Dit stijlvolle resorthotel ligt op het 3 km lange en 12 ha grote eiland Villingili dat
deel uitmaakt van de zuidelijkste Addu atol, net onder de evenaar. De 132 individuele
villa’s liggen verscholen tussen een weelderige vegetatie. Veel ruimte en Robinson
Crusoë gevoel. Vanuit Malé per lokale vlucht van 60’ en speedboot van 5’.
ACCOMMODATIE
Pool Villa (133 m²): kingsize bed en hoofdkussenmenu, badkamer met bad en binnen- en
buitendouche. Airco, tv 40 inch, Bose dvd system, wifi, iPod docking, safe, Nespresso-koffie/
thee, minibar. Houten terras met privézwembadje en zicht over de oceaan. Butlerservice.
Water Villa (166 m²): op houten palen boven de lagune. Directe toegang tot de oceaan.

Shangri-La's Villingili Resort & Spa*****/*

FACILITEITEN
Infinity pool met jacuzzi. Catamaran, kajak, kitesurfen, waterski, dhoni zeilen,
diepzeevissen, duiken en snorkelen. Tennis, begeleide fietstochten. Golfbaan van
9-holes (de enige in de Maldiven), par 3 en 4 met clubhuis en verhuur alle uitrusting.
Wellness- en spacentrum met Aziatische en Ayurvedische behandelingen,
stoomkamer en yoga paviljoen met oceaanzicht. Kidsclub ‘The Cool Zone’ (4-12j).
Drie restaurants met mediterrane, westerse keuken en Indische gerechten en Chinese
en Arabische specialiteiten. Romantisch dineren. Drie lounges/bars

Pool Villa
Sunset Overwater
Villa

Inbegrepen
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, binnenlandse vlucht, Diamond lounge in Brussels Airport
Prijs per persoon

01/11/19 - 19/12/19
08/01/20 - 19/04/20
01/10/20 - 31/10/20
€5.463
€6.329

20/12/19 - 07/01/20

20/04/20 30/09/20

€9.375
€10.045

€3.888
€4.558

Minimum verblijf
Verblijf van min. 7 nachten van 20/12-7/1
Honeymoon
Upgrade naar Sunset Over Water Villa bij verblijf tussen 20/4-30/9 bij verbljif van min. 4 nachten. Fles
Prosecco en 1 massage per persoon bij boeking van min. 4 nachten
Extra
Gratis Half Pension van 20/4-30/09. Combineerbaar met Honeymoon en Vroegboekkorting.
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AZIË

ODYSSEUS

THAILAND
“Gouden tempels en exotische stranden. De perfecte combinatie”

Dit boeddhistisch koninkrijk heeft werkelijk alles voor een perfecte vakantie. Een rijke,

ideale filmset voor James Bond’s ‘capriolen in ‘Tommorrow Never Dies’, ‘The Man With The

koninklijke geschiedenis met Chinese en Indische invloeden, weerspiegeld in die heerlijk

Golden Gun’ en ‘The Beach’.

kruidige keuken. Haar ingetogen boeddhisme met prachtige in goud gedecoreerde
tempels. De kleurrijke bergstammen die hun tradities en typische kledij in stand

Koh Samui in de Golf van Thailand heeft een wat afwijkend tropisch klimaat. Mis hier de

trachten te houden.

prachtige watervallen en zeker die van Na Muang niet. En met wat geluk ziet u tijdens een
dagje watersporten aan het Ang Thong Marine Park wilde dolfijnen.

Daarnaast het flamboyante Bangkok met felgekleurde tuk-tuks en eindeloze shoppingmalls.
Dit is “A City That Never Sleeps” met wolkenkrabbers, tempelcomplexen en een koninklijke

Koh Lanta in het Nationaal Park van de Andaman Sea biedt een enorme verscheidenheid

paleis bij de rivier Chao Phraya, een bezienswaardigheid op zich.

riffen met kleurrijke tropische vissen, ideaal voor snorkelen en duiken tussen oktober en
april.Phuket biedt veel activiteiten en bezienswaardigheden zoals Phang Nga Bay

We hebben enkele fascinerende circuits samengesteld naar de mooiste tempels en pagoden, de

met enorme kalkstenen kliffen die loodrecht uit de smaragdgroene wateren oprijzen. En

kleurrijke bergstammen en de Goude Driehoek. Telkens per comfortabele privéauto en

wie het nachtleven wil verkennen kan eerst wat kuieren over de nightmarkets om daarna

een bekwame chauffeur/gids met keuze tussen charmante boetiekhotelletjes of klassieke luxe.

het nachtleven van Patong Beach induiken. Ook golfliefhebbers komen met een 8-tal
golfterreinen op Phuket niets tekort.

Thailand heeft het hele jaar door veel te bieden, van cultuur tot golfen en duiken of gewoon
genieten van de hotelpareltjes in het zuiden. Koh Samui, Phuket en Koh Lanta zijn ideaal om

Na een bezoek aan de eilanden moet u zeker genieten van een heerlijke Thaise massage en

te snorkelen en te duiken langs de koraalriffen. Die prachtige Thaise natuur was overigens de

cocktails aan het tropische strand: een perfecte vakantie.

Mae Sai
ChiangSaen

Chiang Rai
Lampang

16

Chiang Mai
Sukhotai
Pitshanulok
River Kwai

Kanchanaburi

Ayutthaya
Bangkok 1
2 3
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9

4

7
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CLIMAT TROPICAL
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Gemiddelde zeewatertemperatuur (°C)

5 Feb
13
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Mei

KOH SAMUI

Jun
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1. ROSEWOOD BANGKOK		
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2. VIE HOTEL BANGKOK		

179

3. BANYAN TREE BANGKOK		

178

4. BELMOND NAPASAI 		

182

5. SOFITEL KRABI			

184

6. W KOH SAMUI 			

181

7. THE RITZ-CARLTON 		

180

8. THE LIBRARY			

183

9. TWIN PALM			

191

10.TRISARA 			

189

11.THE RACHA 			

187

12.PIMALAI RESORT & SPA 		

186

13.PHULAY BAY, RITZ CARLTON

Aug

Sep

Okt

14.ROSEWOOD PHUKET		

185

Nov

182

15.AMANPURI			188

11

16.ALEENTA			190

Gemiddeld aantal zonne-uren/dag

17.CASA DE LA FLORA 		

Gemiddeld aantal dagen met neerslag
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Dec

CIRCUIT

THAILAND

‘KONINKLIJK SIAM’
ALLE HOOGTEPUNTEN. IN BOETIEKHOTELLETJES OF KL A SSIEKE LUXE.

1

2

1. Wat Arun 2. Loy Krathong festical
Een fascinerende reis naar de mooiste tempels en pagoden
van dit oude koninkrijk. Met comfortabele privéauto en
chauffeur/gids langs charmante boetiek- en luxehotels.
Inclusief alle ontbijten, 5 lunches en een traditioneel
kantoke diner.
Dag 1
Warme verwelkoming met fast track service en transfer met
luxe privéauto (type Mercedes E) naar uw mooie hotel
Riva Surya voor rust. We hebben een prachtige Deluxe
Riva room met direct zicht op de rivier gereserveerd. (Deluxe
versie: een Siam suite van 80 m² in The Siam hotel).
Dag 2: Bangkok
Na uw ontbijt bezoekt u met uw gids de mooiste, meest
ongewone boeddhistische tempels en het schitterende oude
Koninklijk Paleis. Lunch. Na de middag moet u echt naar de
bloemenmarkt voor een ongewone initiatie in de Thaise
keuken (B, L).

Dag 3: Bangkok – Ayuthaya (1.5 hrs)
Naar de oude hoofdstad van Siam met haar tempels en
gigantische bronzen beelden. Een boottocht naar de
zomerresidentie Bang-Pa-In mag niet ontbreken. Lunch
onderweg. We hebben een prachtige Deluxe River View
kamer gereserveerd in het Sala Ayuthaya hotel met uitzicht
over de rivier (B, L).
Optie: U kunt eerst de Brug over de River Kwai en de drijvende markt
bezoeken. Zie onderaan optie dag 3 en 4.

middeleeuwse hoofdstad. Via de noordelijke ‘outpost’
van het koninkrijk, Sri Satchanalai, naar Lampang met de
‘Emerald Buddha’. Lokale lunch. Door de bergen naar Chiang
Mai en het Na Nirand boetiekhotelletje waar we een
ruime Romantic Lanna Grand Deluxe room reserveerden.
(Deluxe versie: Anantara Resort, Deluxe Garden View van
50 m²). ’s Avonds diner bij traditionele kantoke zang- en dans
van het noorden (B, L, D).

Dag 4: Ayuthaya –Sukhothai (6 hrs)
Door groene rijstvelden naar Lopburi met haar sacrale
pagode en de Monkey Temple. Via Phitsanulok naar de fraaie
tempels Sukhothai en intrek in het landelijk gelegen
Sriwilai Resort waar een Deluxe Room met balkon werd
gereserveerd (B, L).

Dag 6: Chiang Mai
Heerlijk rustige fietstocht van enkele uren langs landelijke
wegen en tempeltjes. Bezoek een schooltje van de
bergstammen en kleine ambachtswerkers. Lichte lunch.
Verder naar de heilige tempel, mooi gelegen bovenop een
beboste berg met panoramisch uitzicht. Terugkeer naar uw
hotel (B, L).

Dag 5: Sukothai – Chiang Mai (4 hrs)
Bezoek eerst de ruïnes en de drie mooie tempels van deze

Dag 7
Transfer, retourvlucht en strandverlenging (B).
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IN BOETIEKHOTELLETJES
€ 2.359 p.p. inclusief transfers, accommodatie, maaltijden,
services en entreegelden zoals vermeld. Vlucht Chiang Mai –
Bangkok.
DELUXE VERSIE
€ 3.135 p.p. inclusief transfers, accommodatie, maaltijden,
services en entreegelden zoals vermeld. Vlucht Chiang Mai –
Bangkok.

"RIVER KWAI"
Optie dag 3 en 4: River Kwai en drijvende markt.
Naar de drijvende markt van Maeklong, minder toeristisch
dan Damnoon. Verder naar Kanchanaburi en de brug over de
rivier Kwai. Lokale lunch en bezoek aan het ThailandBima spoorwegcentrum en korte rit over de originele
houten brug gebouwd door Amerikaanse krijgsgevangenen.
Per long-tail boot naar uw hotel The Floathouse (of
gelijkaardig) en presentatie van een Mon dans. Diner (L, D).
Op dag 4 naar de Erawan watervallen in het National
Park. Lunch en verder naar Ayuthaya (B, L).
Prijs : €555 p.p.
inclusief transferts, accommodatie, maal-tijden, services en
entreegelden zoals vermeld
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EXPERIENCES

▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

VIP en ‘Fast track’ aankomstservice
Upgrade-kamer in elk boetiekhotelletje
Cooking class with a twist
Kantoke-diner met zang en dans
Fietsen langs tempels en rijstvelden

CIRCUIT

THAILAND

‘DE GOUDEN DRIEHOEK’
BE R G S TA M M E N E N NO OR D E L I J K E G R E N Z E N M E T BI R M A E N L A O S

Dag 1: Chiang Rai – Drielandenpunt.
Ochtendvlucht naar het uiterste noorden en verwelkoming.
Bezoek aan enkele prachtige Boeddha beelden en de
unieke Witte Tempel. Na een lokale lunch naar Chiang
Saen op de Mekong aan de Laotiaanse grens. Per longtailspeedboot naar de grens met Birma en Laos. Diner en
overnachting in het mooie Imperial Triangle Resort, net op
het drielandenpunt (L, D).
Dag 2: Bergstammen aan de grens.
Door groene heuvels naar de Yao en Akha bergstammen.
Lokale lunch en nog verder naar het noorden tot Mae
Sai, de noordelijkste punt van Thailand op de Birmaanse
grens. Wandel door het stadje en over de kleurrijke markt.
Langs de fish caves naar The Legend Boutique hotel in Chiang
rai (B, L, D).

Dag 3: Chiang Rai - Bergstammen - Chiang Mai.
Een verkoelende longtail motorboot over de Kok rivier
brengt u in drie uur naar het mooie eco-project van de
Phami Akha bergstammen. Lunch en door de bergen
retour naar het Banthai Village hotel in Chiang Mai (B,
L, D).
Dag 4
Maak kennis met de talloze kleurschakeringen van de
Thaise orchidee, kijk hoe eco-papier gemaakt wordt
en leer over de prinsesconcubine van Koning Rama V.
Na een lokale lunch naar de beroemde Doi Suthep met
panoramisch uitzicht over de stad. Transfert naar de
luchthaven en retourvlucht naar Bangkok of naar een van
de strandbestemmingen (B, L).
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Prijs : € 1.369 p.p. inclusief transfers, excursies, alle
maaltijden en accommodatie in de aangeduide of
gelijkaardige hotels. Lokale vluchten naar Chiang Rai en
van Chiang Mai niet inbegrepen

BANGKOK

THAILAND

ROSEWOOD BANGKOK
AAAAA/A
DESIGN | ELEGANTIE | RUST

1

1. Deluxe Room
LIGGING
In en rustige zijstraat van een drukke verkeersader, midden het shopping- en
businessdistrict ligt dit moderne designhotel als een oase van rust midden het bruisende
Bangkok. De verfijnde kamers, de uitstekende restaurants en bars, de spa-ruimte zorgen
voor een relaxte sfeer. De skytrain ligt vlakbij, het Lumpini Park, de Erawan tempel, en
de malls liggen binnen wandelafstand, de expresweg brengt u op 45’ naar de luchthaven.
ACCOMMODATIE
Deluxe Room (42m²) : Kamer met kingsize of twin bed, airco, flatscreen tv, bluetooth
speaker, multimedia systeem, gratis wifi, koffie- en theefaciliteiten, minibar, safe.
Badkamer met bad en douche. Lager gelegen, stadszicht.
Executive Room 42m²) : Gelijke indeling en faciliteiten, hoger gelegen met panoramisch
stadszicht
Andere kamertypes op aanvraag.
FACILITEITEN
Zwembad op de 9de verdieping met zonneterras en parasols. Uitstekende spa met
wellness treatment gebaseerd op oude Thaise rituelen. 24-uur fitness met moderne
gym. Ontbijt, lunch en diner in het gezellige Lakorn op verdieping 6; poolside café
met organic food, Chinese gerechten op verdieping 29. Gezellige bar.

Rosewood Bangkok*****
Inbegrepen
3 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming en privétransfer
Prijs per persoon

01/11/19 - 22/12/19
04/01/20 - 24/01/20
02/02/20 - 31/03/20
23/12/19 - 03/01/20
€ 720
€ 764

01/04/20 - 31/10/20

25/01/20 - 01/02/20

Deluxe Room
€ 639
€ 992
Executive Room
€ 682
€1.036
Minimum verblijf
Minimum verblijf van 5 nachten van 23/12-3/1 en 5 nachten van 25/1-1/2/20
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BANGKOK

THAILAND

BANYAN TREE BANGKOK
AAAAA
C H A R M E | S P A | L O C AT I E

1

1. Oasis Retreat Room
LIGGING
Zwevend boven het shoppingdistrict Sathorn en Silom Road, is dit hotel een gekend
orienteringspunt. De combinatie van traditionele Thaise charme, topservice en modern
design maakt het bijzonder geliefd. Dineren in rooftop restaurant Vertigo is warm aanbevolen: het uitzicht is werkelijk adembenemend. Op de 52ste verdieping bevindt zich
de gekende Saffron Sky Garden met een selectie aan gerenommeerde Thaise gerechten.
Klanten van de Banyan Tree Club genieten van toegang tot Club Lounge.
ACCOMMODATIE
Alle ultraruime kamers (327) werden gedecoreerd met prachtige Thaise zijde.
Oasis Retreat Room 44m²) : dubbele kamer met woon-/slaapgedeelte, badkamer met
bad en aparte douche, 2 flatscreen tv’s, telefoon, minibar, kluisje, airconditioning,
koffie-/theefaciliteiten, WLAN/wifi, haardroger.
Horizon Room (48m²) : met gescheiden woon-/slaapgedeelte.
Andere kamertypes op aanvraag.
FACILITEITEN
Mooi zwembad. Fitness met bodywork, personal training, stretching, yoga. Wellness,
beauty- en cosmeticacentrum, massages.Vijf prima restaurants met ondermeer
internationale, westerse, Thaise en Japanse gerechten. Gezellige bar.

Banyan Tree Bangkok*****
Inbegrepen
3 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming en privétransfer.
Prijs per persoon

01/11/19 - 29/12/19
03/01/20 - 31/03/20
€ 497
€ 524

30/12/19 - 02/01/20

01/04/20 - 31/10/20

Horizon Room
€ 579
€ 465
Oasis Retreat
€ 606
€ 492
Honeymoon
Gratis kamerupgrade en Sunset Drink, gratis fles wijn, speciale bloemendecoratie en een keer een
relaxerend bad.
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BANGKOK

THAILAND

VIE HOTEL BANGKOK
AAAAA
BOUTIQUE | ELEGANTIE | INTIMITEIT

1

1. Deluxe Room
LIGGING
Modern en elegant stadshotel met een betoverende sfeer, talloze kunstwerken en
exotische meubels met toch moderne ‘feel’. Heerlijk zwembad met ligstoelen op het
dakterras. Gunstig gelegen in een chique shoppingdistrict, op 2’ wandelen van de BTS
skytrain, 7’ van het mooie Jim Thompson House (zijde) , 10’ van een grote supermarkt en
20 taximinuten van het ‘Grand Palace. Perfecte, vriendelijke, efficiënte service.
ACCOMMODATIE
Deluxe Room (41m²) : Kamer met kingsize of queen bed, airco, flatscreen-tv, thee- en
koffiefaciliteiten, telefoon, safe, minibar. Badkamer met douche. Stadszicht.
Deluxe Suite (76m²) : Ruimere unit met aparte slaapkamer.
Andere kamertypes op aanvraag.
FACILITEITEN
Schitterend rooftop zwembad met glazen wanden en zicht op de stad, fitness.
Spa met 6 behandelkamers en diverse massages en schoonheidsbehandelingen.
Conciërgeservice, bagageopslag.
Modern Frans restaurant en Yellow Tail Janpanse sushi bar. Twee bars met regelmatig
piano en jazz.

VIE Hotel Bangkok*****
Inbegrepen
3 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming en privétransfer
Prijs per persoon

01/11/19 - 21/12/19
03/01/20 - 31/03/20
€ 437
€ 465

22/12/19 - 02/01/20

01/04/20 - 31/10/20

Deluxe Room
€ 552
€ 410
Deluxe Suite
€ 579
€ 437
Minimum verblijf
Minimum verblijf van 2 nachten vereist.
Extra
Bij verblijf van min. 7 nachten: gratis kamerupgrade indien mogelijk van 1/11-23/12, 8/1-21/1/20 en 30/131/10/20
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THAILAND

THE RITZ-CARLTON KOH SAMUI
AAAAA/A
C O M F O R T | W E L L N E S S | A D U LT S O N L Y

1

1. Ocean Pool Villa
LIGGING
In een zonovergoten privébaai wordt The Ritz-Carlton omringd door de pracht van
de azuurblauwe oceaan. Ontdek de legendarische gastvrijheid door middel van
de vele wellness-programma’s, culturele evenementen en culinaire specialiteiten.
Jongeren welkom vanaf 16 jaar.
ACCOMODATIE
Cliff Pool Villa (ca. 97 m²): Aparte woon- en slaapkamer, airconditioning en ventilator,
espressomachine. WLAN/WiFi, iPod docking station, koffie- en theefaciliteiten,
waterkoker. Regendouche. Terras met ligstoelen en banken. Directe toegang tot het
zwembad. Buitendouche en privé-zwembad. Zeezicht.
Ocean View Suite (ca. 93 m²): zonder privé-zwembadje.
Andere kamertypes op aanvraag.
FACILITEITEN
Klein zwembad met solarium. Kayak, paddleboard, zeilen en snorkelen. Tennis,
cricket, kleine bibliotheek. Ocean Spa met massages, yoga en fitness. Restaurant
met internationale en Jamaicaanse specialiteiten. Beach bar geschikt voor de kleine
honger en de grote(re) dorst. Prachtige bar voor cocktails. Wekelijkse ‘managers
cocktail’s party’. Private dining op het strand. Kinderen welkom vanaf 10 jaar!

The Ritz-Carlton Koh Samui*****/*
Inbegrepen
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond lounge in Brussels Airport
Prijs per persoon

01/11/19 - 22/12/19
06/01/20 - 20/01/20
01/02/20 - 31/10/20
€1.368

23/12/19 - 05/01/20
21/01/20 - 31/01/20

Select Terrace
€2.003
Suite
Two Bedroom
€2.637
€3.271
Terrace View
Minimum verblijf
Verblijf min. 2 nachten van 23/12-5/1/20 en 21/1-31/1/20
Honeymoon
Gratis fles wijn bij boeking van min. 5 nachten van 1/11-31/3/20
Extra
Gratis couple massage bij boeking van min. 10 nachten voor verblijven van 23/12-31/10/20
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THAILAND

W KOH SAMUI
A A A A A /A
TRENDY | DESIGN | VILLAS

1

2

1-2. Jungle Oasis
LIGGING
De beroemde ‘W’ staat ook voor ‘Whatever/Wherever’ en garandeert een perfect verblijf
dat zich vertaalt in de kleine details. Dit luxe design hotel ligt verscholen tussen
de palmen, direct aan het gouden zandstrand van Mae Nam en op ca. 15 minuten van de
luchthaven. Dit hotel bestaat uit 74 prachtige villa’s, elk met privézwembadje.
ACCOMMODATIE
ndividuele villa’s met strakke belijning en lichte interieurs, trendy en design.
Jungle Oasis (163m²) : open plan villa met slaap- en woongedeelte, luxueuze
badkamer met vrijstaand bad en aparte douche, terras met ligstoelen en
zwembadje. tv, WLAN, wifi, iPod docking station. Koffie- en theefaciliteiten, espressomachine, airconditioning, minibar, safe.
Tropical Oasis (223m²) : nog ruimer.
Andere kamertypes op aanvraag.
FACILITEITEN
Zwembad, kajak, tennis, fitness- en spacentrum met aerobic, pilates, yoga. Sauna- en
stoombadervaring op basis van kruiden. WLAN en Wifi in heel het hotel. 3 restaurants
met Thaise, Japanse en internationale keuken, strandbar, spa-café en bar, trendy
lounge voor cocktails en snacks.

W Koh Samui*****/*
Inbegrepen
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond lounge in Brussels Airport
Prijs per persoon

01/11/19 - 20/12/19
01/05/20 - 07/07/20
25/08/20 - 31/10/20
€3.068
€3.297

21/12/19 - 04/01/20

05/01/20 - 30/04/20 08/07/20 - 24/08/20

Jungle Oasis
€4.749
€3.271
€3.487
Tropical Oasis
€4.978
€3.500
€3.715
Minimum verblijf
Verblijf min. 2 nachten van 29/9-6/10, 21/12-4/1, 24/1-1/2/20
Honeymoon
Chocalade fondue en geschenk
Extra
Korting Lang Verblijf: 20% bij min. 7 nachten en 10% bij min. 4 nachten voor verblijven van 1/11-23/1/20,
2/2-28/9/20 en 7/10-31/10/20
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THAILAND

BELMOND NAPASAI
AAAAA/A
BOUTIQUE | RELAX | ACTIEF

1

2

1-2. Sea View Hill Villa
LIGGING
Uitstekend gelegen in het noorden van het eiland tegenover het Phangan eiland, op
een heuvelend domein met eigen strand van 500 m waarvan 100 m zacht zandstrand.
De 45 villa’s en 23 suites en pool residences liggen mooi verspreid temidden het
tropisch groen. Op 15 km van de luchthaven.
ACCOMMODATIE
Sea View Hill Villa (62 m²): op de heuvel, gecombineerd woon- slaapvertrek,
badkamer met douche, airco, safe, tv, WLAN/Wifi, balkon en zicht op zee.One
Bedroom Garden
Villa (92 m²): aparte woon-slaapkamers, terras en privé-tuintje.
Andere kamertypes op aanvraag.
FACILITEITEN
2 zwembaden, windsurfen, kajak, catamaran zeilboot, fietsen, thaiboksen, fitnessruimte,
pilates en yoga. 2 verlichte tennisbanen. Duiken (PADI) en snorkelen. Workshops koken,
massage, foto’s, lederbewerken etc. Wellnesscentrum met beauty- en cosmetische
behandelingen, massages. Golfclub ‘Santiburi Countr y Club’ . Twee restaurants waaronder
een met Thaise specialiteiten en een aan het strand. Gezellige bar en lounge.

Belmond Napasai*****
Inbegrepen
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond lounge in Brussels Airport
Prijs per persoon

01/11/19 - 22/12/19

23/12/19 - 04/01/20

Seaview Hill Villa
One Bedroom
Garden Villa

€1.005
€1.782

€2.619
€4.141

17/04/20 - 18/07/20
25/08/20 - 30/09/20
07/10/20 - 31/10/20
€1.005

05/01/20 - 08/04/20 09/04/20 - 16/04/20
01/10/20 - 06/10/20 19/07/20 - 24/08/20
€1.200
€1.565
€1.976
€2.700

Seaview Hill Villa
One Bedroom
€1.828
Garden Villa
Honeymoon
Welkomstgeschenk, welkomst halsketting, romantische beddecoratie en fruitschaal
Family plan

2 kinderen tot 12 jaargratis op de kamer van de ouders
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THAILAND

THE LIBRARY
AAAAA/ A
D E S I G N | K L A S S E | L O C AT I E

1

2

1. Exotic Suite 2. Secret Pool Villa
LIGGING
Intiem, minimalistisch designhotel, rustig gelegen direct aan het bekende
Chaweng strand. Het vreemde, rode zwembad contrasteert fel met het azuurblauwe
zeewater. In het ‘Page’ gedeelte bevinden zich een rood-betegeld zwembad,
bibliotheek en videotheek. En ‘The Secret Chapter’ is exclusief voor gasten in een
Secret Pool Villa. Het uit-gestrekte domein ligt op 4,5 km van de internationale
luchthaven van Koh Samui.
ACCOMMODATIE
Smart Studio (ca. 67m²) : op de 1ste verdieping. Kingsize of twin bedden, airco, 43”
plasma TV met Blue-ray speler. Internet-ready iMac en draadloze headset. Ice
cube badkuip en regendouche. Koffie- en theefaciliteiten. Terras met ligstoelen en
tuinzicht.
Exotic Suite (ca. 76m²) : gelijkvloers. Openlucht patio met ligbedden. Pillow Menu.
Andere kamertypes op aanvraag.
FACILITEITEN
Zwembad (Red Pool) en privézwembad in The Secret Chapter. Fitness, windsurfen,
surfen. Zeer uitgebreide bibliotheek en videotheek. Restaurant met Thaise en
internationale keuken en leuke beach bar.

The Library*****/*
Inbegrepen
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond lounge in Brussels Airport
Prijs per persoon

01/11/19 - 26/12/19
01/05/20 - 15/07/20
01/10/20 - 31/10/20
€1.394
€1.571

27/12/19 - 02/01/20

03/01/20 - 30/04/20 01/09/20 - 30/09/20
16/07/20 - 31/08/20

Smart Suite
€1.888
€1.609
€1.495
Exotic Suite
€2.142
€1.812
€1.698
Honeymoon
Gratis fles champagen en romantische versiering van de kamer
Extra
15/ bij verblijven van min. 7 nachten. Bij verblijven vanaf 10 nachten, driegangen diner per veblijf extra
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KRABI

THAILAND

SOFITEL KRABI PHOKEETHRA GOLF & SPA RESORT
AAAAA
GOLF | FA MILIE | WELLNESS

LIGGING
Gelegen in een tropische tuin en op wandelafstand van de Andamanse zee, biedt dit hotel
in koloniale stijl elegante, luxueuze kamers en suites, fijne restaurants, ruime faciliteiten
en de geroemde Thaise gastvrijheid. Dit geheel werd overigens afgewerkt met het
grootste zwembad van Thailand, maar liefst 7000m²! De 276 moderne kamers liggen in
een laag gebouw, midden een uiterst verzorgde tuin met palmen en een immense lagoon
pool. Op ca. 45 autominuten van de luchthaven.
ACCOMMODATIE
Superior Room (45m²) : Ruime kamer met teakhouten vloer, kingsize of queen bed, airco,
telefoon, satelliet-tv, wifi, safe, minibar. Badkamer met bad en douche. Tuin- of zwembadzicht.
Luxury Room (54m²) : Ruimere unit met aparte zithoek. Tuin- of zwembadzicht.
Zeezicht mogelijk mits supplement.
FACILITEITEN
Prachtig olympisch zwembad. Watersportcentrum met snorkelen, kajak, vissen en zeilen.
9-hole Phokeethra golfbaan en uitdagende hole 4. Grote spa met 12 behandelpaviljoenen,
diverse massages en schoonheidsbehandelingen. Kidsclub met kinderanimatie.
Boottochten naar de beroemde PhiPhi eilandjes. Drie restaurants met Thaise, Indische
en Italiaanse specialiteiten.

Sofitel Krabi Phokeethra Golf & Spa Resort******
Inbegrepen
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond lounge in Brussels Airport
Prijs per persoon
Superior Room
Luxury Room

01/11/19 - 23/12/19
€ 906
€1.053

24/12/19 - 05/01/20
€1.780
€1.928

01/04/20 - 31/10/20
Superior Room
€ 762
Luxury Room
€ 909
Extra
7=5 van 1/11-23/12, 7=6 van 6/1-31/3/20, 4=3 van 1/4-31/10/20
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06/01/20 - 28/02/20
€1.042
€1.189

01/03/20 - 31/03/20
€ 943
€1.090

KRABI

THAILAND

PHULAY BAY, A RITZ-CARLTON RESERVE
AAAAAA
DESIGN | BOUTIQUE | WELLNESS

LIGGING
Dit moderne luxehotel is prachtig gelegen in het tropisch en weelderig groen bij het
Tub Kaek strand met zicht op de baai van Phang Nga. De internationale luchthaven
van Krabi ligt op zo’n 35 autominuten, die van Phuket op 2 uur.
ACCOMMODATIE
Reserve Pavilion (84m²) : met kingsize bed, marmeren badkamer met bad en
regen-douche, lcd-tv, dvd, WLAN/Wifi, individuele airco, safe, koffie/theezet, terras
en zicht op de tropische tuin.
Ocean Pavilion (67m²) : met oceaanzicht.
Andere kamertypes op aanvraag.
FACILITEITEN
Zwembad, kajak, fitnesscentrum met yoga, pilates en tai chi. Wellnesscentrum met
massages, beauty- en cosmetische behandelingen. Mooie excursies en boottochtjes.
Kinderclub met animatie. Vier restaurants met Thaise, mediterrane en oosterse
specialiteiten, seafood- en gourmetrestaurant, poolside burgers en pizza’s. Drie bars
en lounges.

Phulay Bay, A ritz-Carlton Reserve*****
Inbegrepen
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond lounge in Brussels Airport
Prijs per persoon

Reserve Pavilion
Ocean Pavilion

01/11/19 - 21/12/19
07/01/20 - 22/01/20
01/02/20 - 15/04/20
01/10/20 - 05/10/20
€2.489
€2.794

22/12/19 - 06/01/20

23/01/20 - 31/01/20

16/04/20 - 30/09/20
06/10/20 - 31/10/20

€4.889
€5.244

€4.240
€4.595

€2.070
€2.312

Minimum verblijf
Minimum verblijf van 5 nachten van 26/12-2/1, 4 nachten van 23/1-31/1/20, 3 nachten van 8/4-13/4/20 en van
1/10-5/10/20
Honeymoon
Bloemblaadjesbad, sunset cocktail en fotokader vanaf verbljif van 3 nachten
Extra
15% vanaf 4 nachten voor verblijven van 11/2-22/4/20 en 29/5-5/10/20 en 20% vanaf 3 nachten voor
verblijven van 23/4-28/9/20 en 6/10-31/10/20
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KOH LANTA

THAILAND

PIMALAI RESORT & SPA
A A A A A /A
R U S T | K L A S S I E K | N AT U U R

1

1. Deluxe Room
LIGGING
Dit mooie en rustige luxe resort is fraai gelegen op een groene helling die afdaalt naar
een 900 m lang zandstrand aan de zuidwestkust van het nog ongerepte eilandje Koh
Lanta Yai. Vanuit de luchthaven van Phuket bereikt u uw hotel in 3 uur, vanuit Krabi
in 50 min (70 km).
ACCOMMODATIE
Deluxe Room (48m²) : ingericht in een hedendaagse Thaise stijl, met 1 kingsize of 2
twin bedden, bad, aparte douche, satelliet tv, minibar, WLAN/Wifi, safe en balkon of
terras. Tot het strand en het restaurant is het 5 min. wandelen.
Bay Front Deluxe Room (70m²) : direct aan het strand, met 1 kingsize bed.
Andere kamertypes op aanvraag.
FACILITEITEN
3 zwembaden waarvan 1 exclusief voor de villa ́s, kinderbad. Fitness en tennis.
Snorkelen, windsurfen en kano, uitstekend (PADI) duikcentrum en fietsverhuur. Mooi
wellness- en spacentrum met beauty- en cosmetische behandelingen. Bibliotheek en
boetiekje. 4 restaurants met Thaise, Westerse, vis- en hedendaagse gerechten. 3 bars
en lounges.

Pimalai Resort & Spa*****/*
Inbegrepen
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, transfer per boot en wagen, Diamond lounge in Brussels
Airport
Prijs per persoon

01/11/19 - 20/12/19
11/01/20 - 30/04/20
€1.224
€1.682

21/12/19 - 10/01/20

01/05/20 - 31/10/20

Deluxe Room
€2.151
€ 744
Bayfront Deluxe
€2.684
€1.027
Room
Minimum verblijf
Verblijf min. 7 nachten van 26/12-6/1/20
Honeymoon
Gratis fles prosecco, cake en romantische beddecoratie met bloemen bij verblijf van min. 3 nachten
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THAILAND

THE RACHA
AAAAA/A
DESIGN | ECO | HONE YMOON

LIGGING
Dit hedendaagse luxeresort is idyllisch gelegen op het aparte eilandje Koh Racha.
Transfer vanaf de luchthaven van Phuket over land in 50 minuten, daarna 35 minuten
per speedboot. Een uitgestrekte baai met wit zand en azuurblauw water vormen
de perfecte achtergrond voor dit prachtige eilandresort. In dit eco-chic luxeverblijf kan
u ontsnappen aan dagelijkse stress; een waar toevluchtsoord voor lichaam, geest en ziel.
ACCOMMODATIE
Deluxe Villa (43m²) : bestaat uit 2 wooneenheden. Grote badkamer met aparte
buitendouche, tv, dvd, WLAN/Wifi, iPod dock, BOSE sound system. Airconditioning.
Koffiemachine. Terras met zitgelegenheid.
Grand Deluxe Villa (54m²) : beter gelegen op de heuvel met ruim woonvertrek en
zeezicht.
Andere kamertypes op aanvraag.
FACILITEITEN
2 zwembaden, jacuzzi en fitness, gym, biljart. Tennis. Catamaran, kano, windsurfen
en snorkelen, (PADI) duikcentrum. Spa- en wellnesscentrum met massages en
beauty behandelingen.3 restaurants met visgerechten, Italiaanse keuken en Thaise
specialiteiten, 2 bars en lounges.

The Racha*****/*
Inbegrepen
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer, transfer per boot en Diamond lounge in
Brussels Airport
Prijs per persoon
Deluxe Villa
Grand Deluxe
Villa

01/11/19 - 22/12/19
€1.258
€1.600

23/12/19 - 01/01/20
€1.917
€2.298

11/01/20 - 29/02/20
€1.499
€1.879

01/03/20 - 30/04/20
€1.321
€1.664

01/05/20 - 31/01/20
Deluxe Villa
€1.156
Grand Deluxe
€1.410
Villa
Minimum verblijf
Verblijf min. 3 nachten van 23/12-10/1/20 en 2 nachten van 20/1-31/1/20
Extra
15% bij bokeing van min. 3 nachten, 20% bij boekinig van min. 5 nachten en 25% bij boeking van min. 7
nachten voor verblijven van 1/11-22/12, 11/1-19/1/20 en 1/2-30/4/20. 20% bij boeking van min. 3 nachten,
25% bij boeking van min. 5 nachten voor verblijven van 1/5-31/10/20. Niet combineerbaar
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PHUKET

THAILAND

AMANPURI
AAAAAA
BOUTIQUE | WELLNESS | CULINAIR

LIGGING
Eén der beste strandhotels van Thailand, rustig gelegen op een weelderig schiereiland
aan een schitterend fijn zandstrand tussen granietrotsen en kokospalmen. Bijna 30 jaar
aan de top met een superlatieve spa, gourmet keuken, het iconisch zwarte zwembad,
fantastische setting en een vloot jachten. Rustige, elegante, wat mondaine sfeer. Op 30’
van de luchthaven.
ACCOMMODATIE
De 40 afzonderlijke Pavilions en 41 villa’s liggen verspreid over de groene heuvelflank.
Garden Pavilion (115m²) : met kingsize bed, badkamer met aparte douche, ruime dressing,
airco, safe, gepersonaliseerde minibar, wifi, tv, sound system. Zonnedek en terras.
Ocean Pool Pavilion Room (115m²) : met privézwembad en zeezicht.
Andere kamertypes op aanvraag.
FACILITEITEN
27m infinity zwembad, tea-time service, kajak, hobie cat, catamaran, waterski, duiken,
en vissen. Vijf golfbanen in de omgeving. Vier verlichte tennisbanen. Groot wellnesscentrum met beautybehandelingen en massages in zes paviljoenen, detox, pilates,
yoga, meditatieruimte. Gereputeerde gourmet restaurants met o.a. Japans ‘washoku’
restaurant, Italiaanse specialiteiten en authentiek Thais restaurant. Cocktailbar, lounges.

Amanpuri******
Inbegrepen
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond lounge in Brussels Airport
Prijs per persoon

Pavillion
Garden Pavillion

01/11/19 - 30/11/19
11/01/20 - 31/01/20
11/02/20 - 15/04/20
€4.495
€4.912

01/12/19 - 20/12/19

21/12/19 - 30/12/19
01/01/20 - 10/01/20

21/12/19 - 30/12/19

€5.102
€5.518

€7.826
€8.018

€13.746
€8.021

01/01/20 - 10/01/20

31/12/19 - 31/12/19

01/02/20 - 10/02/20 26/04/20 - 05/04/20
16/04/20 - 25/04/20 01/10/20 - 31/10/20
€3.022
3.568
€4.495
€3.663

Pavillion
€5.520
€3.855
Garden Pavillion
€13.936
€5.936
Minimum verblijf
Min. verblijf 10 nachten van 21/12-3/1 en 4 nachten van 4/1-10/1/20
Extra
Kortingen en promo's nog niet beschikbaar bij druk. Vraag naar de verschillende promo's en
vroegboekkortingen!

188

PHUKET

THAILAND

TRISARA
AAAAA/A
B O U T I Q U E | V I L L A’ S | C U L I N A I R

1

1. Ocean View Pool Juniorsuite
LIGGING
Trisara, letterlijk ‘Tuin in de derde hemel’ is één van Phukets absolute tophotels met
slechts 37 poolvilla’s en 16 residentiële villa’s , rustig gelegen in het tropisch groen aan
het witte zandstrand van een prachtige baai met rotsige inhammen aan de Andaman
Sea. Luxe, rust, privacy en service zijn de sleutelwoorden van dit uitstekende
villaresort. Op ca. 20 autominuten van de luchthaven van Phuket.
ACCOMMODATIE
Ocean View Pool Juniorsuite (117m²) : kamer met kingsize of twin bed, plonsbadje,
zonnedek, badkamer met buitendouche, haardroger, airco, telefoon, flatscreen tv, gratis
wifi, minibar en safe. Zeezicht.
Ocean View Pool (240m²) : grotere unit met infinity plonsbadje en privé-tuintje.
Andere kamertypes op aanvraag.
FACILITEITEN
Zeewaterzwembad van 45 meter. Watersportcentrum met duiken, zeilen, windsurfen,
snorkelen. Tennis, Drie 18-holes golfbanen in de omgeving. Uitstekende 1500m2 Jara spa
met zes rustgevende behandelkamers, ‘Six Hand Massage’, fitness, beautybehandelingen
en massages. Verschillende boetiekjes, bibliotheek, gratis parking. Twee uitstekende
restaurants waarvan een met lokale visspecialiteiten en een fusion Europees-Aziatisch op
Michelin ster niveau, gebaseerd op de organische producten uit eigen tuin.

Trisara******
Inbegrepen
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond lounge in Brussels Airport
Prijs per persoon

01/11/19 - 23/12/19
06/01/20 - 15/04/20
€5.036

24/12/19 - 05/01/20

16/04/20 - 31/10/20

Ocean View Pool
€8.079
€3.815
Junior Suite
Ocean View Pool
€7.989
€12.016
€4.996
Villa
Minimum verblijf
Min. verblijf van 5 nachten van 24/12-5/1
Extra
10% bij min. 5 nachten van 1/11-19/12 en 11/1-15/4/20 en bij min. 4 nachten van 16/4-31/10/20
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PHUKET

THAILAND

ALEENTA
AAAAA
WELLNESS | DESIGN | ROMANTIEK

1

2

3

1-2. Pool Suite 3. Ocean View Loft
LIGGING
Dit prachtige resort in Phang Nga ligt op slechts 25 minuten ten noorden van de internationale luchthaven van Phuket, de Blue Canyon-golfbaan en het pittoreske Phang
Nga Bay. Het concept van ‘all suites, all private’ uit zich in luxueuze suites en villa’s
met voldoende privéruimte. Het rustige en intieme decor is ideaal voor een
romantische strandvakantie of de perfecte huwelijksreis.
ACCOMMODATIE
One Bedroom Suite : centraal gelegen kamers met groot bed, badkamer met buitendouche, individuele airco, safe, minibar, flatscreen tv, WLAN/Wifi, iPod docking station.
Pool Suite (70m²) : met houten terras, privé zwembadje en jacuzzi.
Andere kamertypes op aanvraag.
FACILITEITEN
Mooi zwembad aan het strand. ‘Ayurvedah wellness & spa’ centrum met uitgebreide
keuze massages en beauty behandelingen. Cultuur- en natuurexcursies in de
omgeving. WLAN/Wifi in heel het hotel. 2 restaurants met uitstekende Thaise en
internationale gerechten. Bars, lounges.

Aleenta*****
Inbegrepen
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond lounge in Brussels Airport
Prijs per persoon

Ocean View Loft
Grand Deluxe
Pool Villa

01/11/19 - 23/12/19
06/01/20 - 23/01/20
04/02/20 - 31/03/20
€1.241
€1.432

24/12/19 - 05/01/20

24/01/20 - 03/02/20

01/04/20 - 31/10/20

€2.805
€2.995

€1.432
€1.622

€ 861
€ 956

Minimum verblijf
Min. verblijf 3 nachten van 28/12-4/1
Honeymoon
Graits fles prosecco bij boeking van min. 4 nachten, bij boeking vanaf 7 nachten, gratis cocktail in The
Edge, romantische decoratie met kaasen alsook het oplaten van twee vliegende lampen
Extra
Gratis couples massage vanaf verblijf van 9 nachten, vanaf 10 nachten driegangen diner, kookklas en
fietstour extra
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PHUKET

THAILAND

TWINPALMS PHUKET
AAAAA
CHARME | WELLNESS | FA MILIE

1

2

1. Deluxe Palm 2. Deluxe Lagoon Pool
LIGGING
Dit boetiekhotel ligt op één der meest bevoorrechte plaatsen van Phuket, op enkele
wandelminuten van Surin Beach, in een groene, tropische omgeving. Het is een oase van
rust met toch de nodige animatie in de ’Catch Beach Club’. Ideaal voor families en koppels
met een uitstekende prijs- kwaliteitsverhouding. Op 10 minuutjes van het relaxe Kamala,
een half uur van Phuket Town en van de luchthaven van Phuket.
ACCOMMODATIE
Alle 97 elegante, kamers met houten vloeren zijn smaakvol gedecoreerd en neutrale tonen.
Deluxe Palm (51m²): kamer met kingsize of twin bed, airco, telefoon, flatscreen tv, gratis
wifi, safe, minibar, ruime badkamer met aparte douche, haardroger en balkon. Resortzicht.
Deluxe Lagoon Pool (51m²): gelegen op de benedenverdieping met rechtstreekse
toegang tot het gedeelde zwembad.
Andere kamertypes op aanvraag.
FACILITEITEN
Groot zwembad met poolbar. Andaman cruises, autoverhuur. ‘Esthederm spa’ met fitness,
beautybehandelingen en massages. Twee beachclubs op 5 wandelminuten (gratis
shuttle) met talloze watersportfaciliteiten. Gratis parking. Het Oriental Spoon restaurant
biedt een brede waaier aan Chinese, Thaise en Maleisische gerechten. Wijnkelder.

Twinpalms Phuket*****
Inbegrepen
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond lounge in Brussels Airport
Prijs per persoon
Deluxe Palm
Room
Deluxe Lagoon
Pool

01/11/19 - 19/12/19

31/12/19 - 31/12/19

06/01/20 - 29/02/20

€1.089

20/12/19 - 30/12/19
01/01/20 - 05/01/20
€1.888

€5.314

€1.444

€1.318

€2.307

€5.733

€1.774

01/03/20 - 30/04/20 01/05/20 - 31/10/20
Deluxe Palm
€1.178
€ 772
Room
Deluxe Lagoon
€1.432
€ 988
Pool
Minimum verblijf
Min, verblijf van 5 nachten van 20/12-5/1
Extra
gratis zeevruchtenschotel en fles wij bij bokeing van min. 7 nachten en BBQ buffet bij boeking van min. 14
nachten
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PHUKET

THAILAND

ROSEWOOD PHUKET
AAAAA/A
DESIGN | RUST | FA MILIE

1

1. Ocean View Pool Pavilion
LIGGING
Mooie en rustige ligging op het einde van een 600m lang fijn zandstrand aan Emerald
Bay, omzoomd door palmen in het uiterste zuidwesten van het eiland. Geslaagde
combinatie van warme Thaise cultuur met Europese stijl. Op 30 minuten van de
bruisende jachthaven. Luchthaven van Phuket op 40 km.
ACCOMMODATIE
Ocean View Pool Pavilion (130m²) : gecombineerde woon-slaapkamer, kingsize
bed, badkamer en regendouche, airconditioning, ventilator, safe, led-tv, WLAN/Wifi,
Nespresso koffie- en theefaciliteiten, minibar, balkon of terras met zwembadje.
Beach Front Pool Pavilion (130 m²) : met 2 aparte kamers met verbindingsdeur.
Andere kamertypes op aanvraag.
FACILITEITEN
Zeer groot landschapszwembad. Uitgebreid wellnesscentrum ‘Asaya’ met
beautybehandelingen, massages en oosterse gezondheidsadviezen. Modern
fitnesscentrum met yoga, tai chi en pilates.3 restaurants met Italiaanse, Thaise en
seafood specialiteiten. Prachtige loungebar in half openlucht. Zeer uitgebreide
kinderclub ‘Rosebud’ met animatie en aparte speelruimte.

Rosewood Phuket*****/*
Inbegrepen
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond lounge in Brussels Airport
Prijs per persoon
01/11/19 - 19/12/19
20/12/19 - 10/01/20 11/01/20 - 15/04/20 16/04/20 - 31/10/20
Ocean View Pool
€4.096
€7.966
€4.350
€3.589
Villa
Beach Front Pool
€12.406
€19.791
€12.914
€11.112
Pavilion
Minimum verblijf
Min. verblijf van 5 nachten van 23/12-3/1
Honeymoon
Gratis sunset Cocktail in uw kamer en hapjes vanaf 3 nachten. Extra vanaf 5 nachten: 30 min. Massage.
Extra vanaf 7 nachten: Romantisch diner bij kaarslicht
Extra
3=2 van 1/11-19/12, 11/1-24/1, 3/2-30/9/20 en 8/10-31/10/20
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KAO LAK

THAILAND

CASA DE LA FLORA
AAAAA/A
D E S I G N | N AT U U R | W E L L N E S S

1

1. Studio Pool Villa
LIGGING
Het verrassende Casa De La Flora, met slechts 36 vrijstaande kubus-villa’s, was één van
de eerste moderne hideaways in de eilandengroep. Door de innovatieve architectuur
en het minimalistische design is dit hotelletje met geen ander te vergelijken. Voeg
daarbij de perfect natuurlijke locatie, het smalle maar ongerepte zandstrand en de grote
verscheidenheid aan exotische bloemen en planten. Dit is een echte oase, terecht haar
naam waardig. Op 80 km van Phuket airport en slechts 5 minuten van het centrum van
Khao Lak.
ACCOMMODATIE
Studio Pool Villa (70m²) : badkamer met aparte douche. Flatscreen tv. Airconditioning.
Minibar. Koffie- en theefaciliteiten. Safe. Terras en privé-zwembad (4,3 x 1,9 m).
Deluxe Pool Suite (90m²) : zeezicht. Apart woon- en slaapgedeelte met 2 tv’s.
Terras met ligbedden. Plunge Pool (3,4 x 2 m) met jacuzzi.
Andere kamertypes op aanvraag.
FACILITEITEN
Prachtig infinity zwembad. Zeilen, cycling, fitness en yoga.Wellness- en Spa centrum ‘Spa
La Casa’ met 3 behandelingsruimten, 2 stoombaden en 1 infrarood sauna. Toegankelijk
vanaf 13 jaar. Fijn restaurant bij het strand met internationale en Thaise specialiteiten.

Casa De La Flora*****
Inbegrepen
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond lounge in Brussels Airport
Prijs per persoon
Studio Pool Villa
Duplex Pool Suite
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01/11/19 - 25/12/19
08/01/20 - 15/04/20
€1.305
€1.508

26/12/19 - 07/01/20

16/04/20 - 31/10/20

€2.046
€2.300

€1.102
€1.279

MALEISIË & SINGAPORE
Een groot en rijk land met uitgestrekte oerwouden in Borneo, een schitterende
onderwaterwereld en verba-zingwekkende tropische eilanden met kristalhelder water
en witte stranden.
Borneo

Kuala
Lumpur

Voor een verfijnde strandvakantie is Langkawi de beste keuze. We kozen voor u de twee

4 5

allerbeste hotels. Het befaamde The Datai is overigens nog maar net heropend. Geniet
van de onvergetelijke natuurpracht boven en onder water en van de talloze culinaire,

Singapore

wellness- en sportmogelijkheden die deze heerlijke resorts u bieden. Zoekt u een rustige,
elegante bestemming ‘far from the madding crowd’ dan is dit uw vakantie.

1
2

THE DATAI, LANGKAWI

LANGKAWI

3

AAAAAA
Net heropend tropisch luxehotel met 122 ruime kamers en 55 elegante villa’s gehuld
in magie en mystiek midden het eeuwenoude regenwoud en toch op wandelafstand
van de hagelwitte stranden van Datai Bay. Een unieke setting waar natuur en cultuur
samengaan met hedendaagse luxe en ongeëvenaarde ervaringen. Op ca 30 km van
Langkawi Airport.
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LANGKAWI

MALEISIË

THE RITZ CARLTON LANGKAWI
AAAAAA
E L E G A N T I E | N AT U U R | R U S T

1

1. Rainforest Deluxe Room
LIGGING
Waar de betovering van het eeuwenoude regenwoud in perfecte harmonie opgaat in
de glinstering van de turquoise Andaman Zee opende The Ritz-Carlton in de herfst
van 2017 dit pareltje waar de grens tussen binnen en buiten vervaagt. Een
traditioneel Kampong-dorp in de jungle, een oase van luxe en rust. Mangrove tours,
cable car, zipline en een kleurrijke nachtmarkt op 15 autominuten. Luchthaven op 10’.
ACCOMMODATIE
Rainforest Deluxe Room (75m²) : smaakvol ingericht met veel hout en rotan, kingsize
bed of twee queensize bedden. Marmeren badkamer met bad en aparte regendouche.
Entertainmentsysteem, tv, wifi, safe. Koffie- en theefaciliteiten, gebotteld water.
Gemeubileerd balkon of terras. Zicht op het regenwoud.
Rainforest Junior Suite (100m²) : met apart woonvertrek.
Andere kamertypes op aanvraag.
FACILITEITEN
Infinity pool ‘adults only’. Familiezwembad. Watersporten, tennisbaan, fitnessruimte
met yoga en pilates, spa met sauna en massages. Ritz Kids Club. Vier restaurants met
uitgebreid ontbijtbuffet, het exclusieve overwater Hai Yan met authentieke Chinese
gerechten, een Thais aan het zwembad en clubsandwiches in de Beach grill. Gezellige bar.

The Ritz-Carlton Langkawi******
Inbegrepen
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond lounge in Brussels Airport
Prijs per persoon
Rainforest Deluxe
Room
Rainforest Junior
Suite

01/11/19 - 22/12/19
€1.563

23/12/19 - 07/01/20
€3.170

24/01/20 - 29/01/20
€2.319

01/03/20 - 31/03/20
€1.847

€2.036

€3.737

€2.886

€2.319

01/03/20 - 31/03/20

01/04/20 - 30/06/20
01/09/20 - 31/10/20

01/07/20 - 31/08/20

Rainforest Deluxe
€1.516
€1.516
Room
Rainforest Junior
€1.941
€1.941
Suite
Minimum verblijf
Min. verbljif 5 nachten van 23/12-7/1 en 4 nachten van 24/1-29/1
Honeymoon
Speciale decoratie en eenmalig uitgebreid ontbijt per verblijf
Extra
4=3, 7=5, 10=7 bij verblijven van 1/11-22/212 en 8/1-31/10/20
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€1.799
€2.319

LANGKAWI

MALEISIË

THE DANNA LANGKAWI
AAAAA
FA M I L I E | R E L A X | C O M F ORT

1

1. Merchant
LIGGING
Luxueus hotel aan de westkust van Langkawi dat hedendaagse chic combineert met
koloniale stijl. Uitstekend gelegen aan een mooi en beschermd zandstrand en dicht bij
Langawi’s belangrijkste attracties als de beroemde skybridge, het Telega Park, de Seven
Wells waterval, het Oosterse dorp, ademt dit hotel service en wereldklasse. De stijlvolle
kamers voelen meteen als een warm welkom. Op ca. 15 autominuten van de luchthaven.
ACCOMMODATIE
De 125 kamers liggen verspreid in een wit gebouw van 4 verdiepingen in koloniale stijl.
Merchant (60-65m²) : Kamer met kingsize of queen bed, airco, flatscreen-tv, thee- en
koffiefaciliteiten, telefoon, safe, minibar. Badkamer met bad en aparte regendouche.
Balkon met zicht op de omliggende heuvels.
Grand Merchant (70m²) : Ruimere unit met aparte zithoek.
D’autres types de chambre sur demande.
FACILITEITEN
Grootste infinity-zwembad van het eiland. Meerdere zonneterrassen, ruim strand met
ligbedden. Kajaks, fietsen. Grote spa met 9 treatment rooms, diverse massages en
schoonheidsbehandelingen. Kids Club (4-12 jaar), dvd-bibliotheek, business centre.
Drie restaurants met Maleisische en mediterrane specialiteiten. Twee bars, lounge-bar.

The Danna Langkawi*****
Inbegrepen
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond lounge in Brussels Airport
Prijs per persoon

01/11/19 - 22/12/19
06/01/20 - 31/03/20
€1.585
€1.764

23/12/19 - 05/01/20

Merchant
€2.378
Grand Merchant
€2.558
Honeymoon
Romantisch diner, decoratie van de kamer, fles prosecco en geschenk.
Extra
Kamerupgrade bij verblijf van min. 7 nachten van 1/11-22/12 en 6/1-31/3/20
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SINGAPORE

SINGAPORE

RAFFLES SINGAPORE
AAAAAA
GRAND OLD L ADY | CHARME | GA STR ONOMIE

SITUATION
Dit legendarische hotel met haar 103 oud-koloniale suites, gebouwd in 1887 in het hartje
van de oude stad, werd tot nationaal monument uitgeroepen in 1987. Na een ingrijpende
renovatie heropende dit iconische laagbouwhotel in augustus 2019. Alles ademt hier
nog de sfeer van de hoogdagen van 1920-30 met haar legendarische high-society
feesten. Beroemde Singapore-sling cocktail en legendarische butler-service. Op ca. 20
autominuten van de luchthaven.
ACCOMMODATIE
Courtyard Suite (58m²) : Centraal gelegen suite met kingsize of queen bed, ingericht
in jaren ’30 stijl, airco, telefoon, flatscreen tv, gratis wifi, minibar, safe. Badkamer met
aparte douche.
Palm Court Suite (58m²) : Gelijke indeling en faciliteiten, zicht op de palmentuin.
Andere kamertypes op aanvraag.
FACILITEITEN
Aangenaam buitenzwembad, zonneterrassen, tropische tuin. Mooie spa met fitness,
hammam, stoombad, verschillende beautybehandelingen en massages. Raffles gift
shop, boutique en arcade. Zeven restaurants met gastronomische opties, lokale en
internationale specialiteiten. Twee Bars.

Raffles Singapore******
Inbegrepen
3 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming en privétransfer
Prijs per persoon

01/11/19 - 29/12/19
02/01/20 - 31/03/20
€1.329
€1.464

30/12/19 - 01/01/20

Courtyard Suite
€1.697
Palm Court Suite
€1.832
Minimum verblijf
Minimum verblijf 2 nachten van 30/12-1/1
Honeymoon
Fles chamagne en bloemen
Extra
4=3 indien geboekt voor 31/3 voor verblijven van 1/4-31/10/20

197

01/04/20 - 31/10/20
€1.409
€1.544

SINGAPORE

AZIË

SINGAPORE
“Perfect Fusion of Culture, Architecture and Haute Cuisine.”
Een rijke geschiedenis, een wereldberoemd vogelpark, de
culinaire top, veilig en efficiënt. Dat moet u van nabij eens
bekijken.
HALF DAY CITY TOUR. INCLUDED.
Een oriënterende citytour van een hele voormiddag is een
must en is inbegrepen, met privéauto en -gids. U maakt
kennis met alle hoogtepunten: het koloniale district, de
oudste Chinese Hokien tempel, de botanische tuinen en
de beroemde orchideeëntuin, Chinatown, Little India,
Kampong area. Entreegelden inbegrepen. Engelstalig gids.
Franssprekende gids mogelijk mits toeslag.
Cultural Cooking Class – 4 uur – elke werkdag incl transfers : € 165 p.p.
Jurong Biord Park Tourt – 4 uur – elke voormiddag incl transfers : € 376 p.p.
After dark walking tour – 3.5 uur – dinsdag en vrijdag incl transfers : € 163 p.p.
Asian Food Trail walking tour – 3 uur – woens- vrij- zondag incl transfers : € 163 p.p.

SIX SENSES DUXTON
AAAAAA

PARKROYAL ON PICKERING
AAAAA

LIGGING
In het historisch hart van Chinatown werd een rij 19de-eeuwse handelshuizen
omgetoverd tot een luxueus, fascinerend boetiekhotel met veel goud en zwart,
oriëntaalse kamerschermen en kalligrafie. Chinees gourmetrestaurant. Slechts 49
kamers, minimalistisch maar met alle luxe.

LIGGING
Prachtig hotel in een levendige buurt bij Chinatown, chique bars en cafés. Met 367
verzorgde kamers vanaf 28 m² en alle modern comfort. Infinity buitenpool, grote
spa en fitness, authentiek chinees restaurant en gerenommeerde patissier. ‘Value for
money’! Warm aanbevolen.

ACCOMMODATIE
Nutmeg Room (18m²) : met queen-size bed
Shophouse Room (23m²) : Ruimere unit. Individuele airco, badkamer met douche,
haardroger, minibar, safe, wifi en bluetooth speaker

ACCOMMODATIE
Superior (28m²): Kingsize of queen size bedden, wifi, minibar, individuele airco. Lager
gelegen waardoor beperkt uitzicht mogelijk is
Deluxe (28m²): King size of queen size bedden, wifi, minibar, individuele airco. Iets
hoger gelegen met uitzicht over Hong Lim Park

Six Senses Duxton******

Parkroyal On Pickering

Inbegrepen
3 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming en privétransfer

Inbegrepen
3 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming en transfer

Prijs per persoon
Shophouse Room
Opium Suite

01/11/19 - 31/03/20
€ 717
€ 942

Prijs per persoon
Superior Room
Deluxe Room

198

01/11/19 - 31/03/20
€ 584
€ 625

ANAMBAS-RIAU ISLAND

INDONESIË

BAWAH RESERVE
AAAAA/A
G L O E D N I E U W | A L L I N C L U S I V E | H I D E A WA Y

LIGGING
In een verre uithoek van Indonesië liggen vijf jungle eilanden die oprijzen uit drie
saffierblauwe lagunes met 13 hagelwitte stranden. Op één van deze eilanden ligt een
gloednieuw luxeresort met een verbluffende architectuur. De afgelegen Anambas
archipel – 5 jungle eilanden bereikt u via Singapore: een uurtje per ferry naar Batameiland,
vervolgens per watervliegtuig een goed uur over de Zuid-Chinese Zee naar Bawah.
ACCOMMODATIE
De 35 eco-villa’s liggen verspreid in het koele groen of bij het witte strand, andere
liggen op palen boven de lagune. Vloeren in teak-hout, veel bamboe.
Beach Suite (70m²) : Suite met kingsize of queen bed, gratis wifi, iPad, minibar,
safe, geen tv, privé veranda, snorkeluitrusting. Badkamer met koperen bad en aparte
regendouche, buitendouche. Gelegen aan het strand.
Overwater Bungalow (105m²) : Zonnedek met directe toegang tot de lagune.
FACILITEITEN
Dertien schitterende, verlaten privéstranden verspreid over vijf eilanden, bereikbaar per
kajak. Watersportcentrum met kajak, paddle board, duiken en snorkelen. Tennis, begeleide
jungle wandelingen, fitness. Spa met diverse massages en schoonheidsbehandelingen.
Twee restaurants met lokale en internationale specialiteiten, grill. Twee Bars.

Bawah Reserve Singapore*****
Inbegrepen
3 overnachtingen in Vol Pension, verwelkoming en privétransfer
Bawah
Reserve
Singapore*****
Prijs per
persoon
01/11/19 - 19/12/19
20/12/19 - 30/12/19
31/12/19 - 31/12/19
24/01/20 - 31/01/20
06/01/20 - 23/01/20 01/01/20 - 05/01/20
04/04/20 - 15/04/20
Inbegrepen
01/02/20 - 03/04/20
01/08/20 - 31/08/20
3 overnachtingen in Vol01/09/20
Pension, -verwelkoming
en privétransfer
31/10/20
Overwater
€5.507 24/01/20 - 31/01/20
€4.360
Prijs
per persoon
01/11/19€4.225
- 19/12/19
20/12/19 -€4.495
30/12/19
31/12/19 - 31/12/19
Bungalow
06/01/20 - 23/01/20 01/01/20 - 05/01/20
04/04/20 - 15/04/20
Beach Suite
€4.171
€5.183 01/08/20 - 31/08/20
€3.901
01/02/20 €3.631
- 03/04/20
01/09/20 - 31/10/20
Honeymoon
Overwater
€4.225
€5.507
Romantisch diner, decoratie
van de kamer, fles€4.495
prosecco en geschenk.
Bungalow
Extra
Beach
Suite
€3.631
€5.183
Kameropgrade
bij boeking
van min. 7 nachten€4.171
van 1/11-22/12 en 6/1-31/3/20

Honeymoon
Romantisch diner, decoratie van de kamer, fles prosecco en geschenk.
Extra
199Kameropgrade bij boeking van min. 7 nachten van 1/11-22/12 en 6/1-31/3/20

€4.360
€3.901

LAOS
“Sierlijk gouden tempels in de schaduw van de palmen.”
In de samenvloeiing van de trage Mekong en Khan rivier en omhuld door mistige, groene
ber-gen ligt Luang Prabang, beroemd om zijn historische tempels en kloosters en zijn
sublieme koninklijk paleis, nu een museum. Een wandeling door Luang Prabang onthult
telkens weer een glimp van een vergulde tempel, verscholen tussen schaduwrijke

Nam Ou

palmen en uitbundig bloeiende bomen. Jarenlang geïsoleerd van de wereld opent

Mekong
Luang Prabang
1 Amantaka
2 Roosewood
Namsong

Laos langzaam haar hart. Nergens is het traditionele leven zo tastbaar als in de
honderden tempeltjes en dagelijkse rituelen.

Vang Vieng

Vaar over de stille rivier naar de heilige boeddhagrotten. Struin over de avondmarkt, leer

Vientiane

Mekong

bij een Chef de geheimen van de Laotiaanse keuken, contempleer de zonsondergang
vanop de Phousy-heuvel boven de stad.Rij door de bergen naar de Khmu en Hmong
minderheden. Vang Vieng, de Namsong rivier, de grotten rond Tham Chang: het mag niet
ontbreken. En dan is er nog de hoofdstad Vientiane, de stupa’s, de tempels, het museum,
de triomfboog. Laos een verrassing!
TROPISCH SAVANNEKLIMAAT
Gemiddelde maximumtemperatuur (°C)

Jan
29

Feb
32

Mrt
35

Apr
36

Mei
34

Jun
33

Jul
32

Aug
32

Sep
32

Okt
31

Nov
30

Dec
29

Gemiddelde minimumtemperatuur (°C)

16

18

21

24

24

25

25

24

24

23

19

16

Gemiddelde zeewatertemperatuur (°C)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Gemiddeld aantal zonne-uren/dag

8

8

8

8

7

5

5

5

5

8

8

8

Gemiddeld aantal dagen met neerslag

2

3

5

9

17

19

20

22

19

9

2

1
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LAOS

l aos

CIRCUIT

circuit

‘GOLDENlaos’
LAOS’
’golden
VERGETEN IN DE TIJD

v ergeten in de tijd

BELMOND LA RESIDENCE PHOU VAO*****
BELMOND
LA RESIDENCE
PHOU
Intiem,
sereen boetiekhotelletje
met
slechtsVAO*****
34 suites,
mooi gelegen op een heuvel op 2 km van het centrum. De
Intiem, sereen
boetiekhotelletje
met
slechts
34 suites,
koloniale
sfeer wordt
geaccentueerd
door
glanzend
teakmooi
gelegen
op
een
heuvel
op
2
km
van
het
centrum.
hout, zachte zijde en katoenen stoffen. Elke suite van 55 m²
De koloniale
geaccentueerd
door glanomvat
kingsizesfeer
bed, wordt
badkamer,
airco, wifi. Gereputeerde
zend
teakhoud
en
zachte
zijde
en
katoenen
‘Mekong Spa’. Uitstekend gourmet restaurant. stoffen.
Elke suite van 55 m² omvat kingsize bed, badkamer,

airco, wifi. Gereputeerde ‘Mekong Spa’. Uitstekend
gourmet restaurant.

Luang Prabang
Vang Vieng
Vientiane

LAOS

1

EXPERIENCES
EXPERIENCES

▶▶ Cooking in Luang Prabang
◆
in Luang Prabang
▶▶Cooking
Cruisen over de Mekong
◆ Cruisen over de Mekong
▶▶ Bergrit naar Vang Vieng
◆ Bergrit naar Vang Vieng
▶▶ Vientiane’s oude tempels
◆ Vientiane’s oude tempels
▶▶ De fijnste boetiekhotelletjes
2

◆

3

De fijnste boetiekhotelletjes

1. Royal palace of Luang Prabang 2. Waterfalls 3. Mekong river

Door haar jarenlange isolatie is Laos een der best bebewaarde geheimen van Zuidoost Azië.
waarde geheimen van Zuidoost Azië.

Door haar jarenlange isolatie is Laos een der best

kunstenaarsdorp op de terugweg en de avondmarkt. Diner in
kunstenaarsdorp op de terugweg en de avondmarkt. Diner
het verzorgde Elephant restaurant (B, L, D).
in het verzorgde Elephant restaurant (B, L, D).

Dag 1: Luang Prabang
Dag 1: Luang Prabang
Verwelkoming en transfer naar het prachtige La Residence
Verwelkoming en transfer naar het prachtige La ResiPhou Vao of het luxueuze Amantaka hotel.
dence Phou Vao of het luxueuze Amantaka hotel.

Dag 4: Luang Prabang
Dag 4: Luang Prabang
Bezoek aan het museum van het Koninklijk Paleis, het
Bezoek aan het museum van het Koninklijk Paleis, het
weverscentrum en de Kuangsi watervallen. Lunch en
weverscentrum en de Kuangsi watervallen. Lunch en terugterugkeer naar uw hotel voor vrije namiddag en diner (B, L).
keer naar uw hotel voor vrije namiddag en diner (B, L).

Dag 2: Luang Prabang. Cooking & Temples
Dag 2: Luang Prabang. Cooking & Temples
Eerste kennismaking met de Laotiaanse culinaire traditie. Per
Eerste kennismaking met de Laotiaanse culinaire traditie.
tuk tuk naar het restaurant waar u met de chef in een klein
Per tuk tuk naar het restaurant waar u met de chef in een
groepje naar de markt trekt voor alle verse ingrediënten
klein groepje naar de markt trekt voor alle verse ingrediom zelf een heerlijk exotisch gerecht te bereiden. Na de
enten om zelf een heerlijk exotisch gerecht te bereiden.
middag naar de mooiste tempel van Luang Prabang en de
Na de middag naar de mooiste tempel van Luang Prabang
Phousy heuvel. ’s Avonds bijwoning van de oude Baci
en de Phousy heuvel. ’s Avonds bijwoning van de oude
ceremonie en diner in lokaal restaurant (B, L, D).
Baci ceremonie en diner in lokaal restaurant (B, L, D).
Dag 3: Luang Prabang.Boeddha grotten
Dag 3: Luang Prabang. Boeddha grotten
Bezoek aan het etnologisch museum en boottocht over de
Bezoek aan het etnologisch museum en boottocht over de
Mekong naar de heilige Boeddha grotten. Bezoek aan een
Mekong naar de heilige Boeddha grotten. Bezoek aan een

Dag 5: Luang Prabang – Vientiane
Dag 5: Luang Prabang – Vientiane
Ontbijt, transfer en vlucht naar de hoofdstad (B).
Ontbijt, transfer en vlucht naar de hoofdstad (B).
Prijs: vanaf €2.110 p.p. in La Residence Phou Vao hotel en
€2.418€ in La Residence Phou Vao hotel en maaltijden,
Prijs pp.: XXXX
maaltijden, transferts, excursies als omschreven.
transferts, excursies als omschreven.
Prijs: vanaf €3.439 p.p. in Amantaka hotel en maaltijden,
Prijs pp.: XXXX
€2.999€ in Amantaka hotel en maaltijden, transferts,
transferts, excursies als omschreven.
excursies als omschreven.
VERLENGING: OVERLAND NAAR VIENTIAENE
VERLENGING: OVERLAND NAAR VIENTIAENE
Dag 5: Luang Prabang – Vang Vieng.
Dag 5: Luang Prabang – Vang Vieng.
Vroeg vertrek langs prachtige bergpassen en tal van etnische
Vroeg vertrek langs prachtige bergpassen en tal van etnische
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Khmu en Hmong dorpjes. De bergen zijn heuvels geworden
Khmu en Hmong dorpjes. De bergen zijn heuvels geworden
wanneer u aankomt in Vang Vieng. Kom tot rust tijdens
wanneer u aankomt in Vang Vieng. Kom tot rust tijdens de
de fijne cruise per ‘longtail’ boot over de Namsong. Intrek in
fijne cruise per ‘longtail’ boot over de Namsong. Intrek in uw
uw mooie Riverside Boutique hotel. (B, L, D).
mooie Riverside Boutique hotel. (B, L, D).
Dag 6: Vang Vieng – Vientiane.
Dag 6: Vang Vieng – Vientiane.
Bezoek aan de Tham Chang grotten met mooi uitzicht
Bezoek aan de Tham Chang grotten met mooi uitzicht over
over de stad. Tegen de middag bent u in Vientiane voor
de stad. Tegen de middag bent u in Vientiane voor lunch in
lunch in het lokale Kualao restaurant. Bezoek de Vat Sisaket,
het lokale Kualao restaurant. Bezoek de Vat Sisaket, de oudste
de oudste en mooiste van de stad, het Ho Prakeo museum,
en mooiste van de stad, het Ho Prakeo museum, de stupa, de
de stupa, de triomfboog. Intrek in het Ansara Boutique
triomfboog. Intrek in het Ansara Boutique hotel, een vrijhotel, een vrijstaande villa met zwembad en frisse kamers.
staande villa met zwembad en frisse kamers. Vrij diner (B, L).
Vrij diner (B, L).

Dag 7: Ontbijt, transfer en vlucht naar Cambodia of uw
Dag 7: Ontbijt, transfer en vlucht naar Cambodia of uw
volgende bestemming (B).
volgende bestemming (B).
Prijs pp.:
: op aanvraag
Prijs
XXXX € inclusief hotels, maaltijden, transfers en
Prijs vanaf €459 p.p.
excursies zoals omschreven.

LUANG PRABANG

LAOS

AMANTAKA
AAAAAA
B O U T I Q U E | C U LT U U R | W E L L N E S S

LIGGING
Sereen hotel vlak bij het hart van Luang Prabang in de schaduw van de glinsterende
tempel op de Phousi heuvel. Dit voormalige Frans-koloniaal administratief gebouw ligt
midden een verzorgde tuin met palmen en mangobomen. Het is de perfecte basis voor
het verkennen van de rijke historische bezienswaardigheden van meer dan 30 tempels en
het voormalige koninklijke paleis. Op 10 autominuten van de luchthaven.
ACCOMMODATIE
Rondom een weelderige binnentuin liggen 24 ruime suites. Allen omvatten een
gecombineerde woon- en slaapkamer met kingsize hemelbed en zijden muskietennet,
badkamer met groot bad en aparte douche, sound system, wifi, minibar, safe en airco.
Suite (70m²) : met veranda en kleine tuin.
Pool Suite (70m²) : met klein privézwembad.
Andere kamertypes op aanvraag.
FACILITEITEN
Emeraldgroen 26-meter zwembad, fitness- en yogastudio en tennisbaan in de buurt.
Aman Spa met vier behandelingskamers, stoom- en saunafaciliteiten en warme en
koude dompelbaden. Bibliotheek, boetiek. Elegant restaurant met Laotiaanse,
Westerse en Franse keuken. Bar en lounge.

Amantaka*****
Inbegrepen
3 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming en privétransfer
Prijs per persoon
Suite
Pool Suite

01/11/19 - 22/12/19
02/01/20 - 31/03/02
€1.841
€1.927

Minimum verblijf
Verblijf min. 4 nachten van 23/12-1/1
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23/12/19 - 01/01/20

01/04/20 - 31/10/20

€2.190
€2.887

€1.677
€1.886

LUANG PRABANG

LAOS

ROSEWOOD LUANG PRABANG
AAAAA/A
H I D E A WA Y | C H A R M E | B O U T I Q U E

LIGGING
Schitterend hideaway hotel aan de rand van de stad, verborgen in een weelderige groene
vallei. Het interieur is geïnspireerd op de Frans-Lao-architectuur waarvoor de stad bekend
is en weerspiegelt de invloeden van de oude tempels. Het hotel lijkt afgelegen maar is
slechts 10 minuten verwijderd van het oude centrum (gratis vervoer van het hotel). Op ca.
25 autominuten van de luchthaven.
ACCOMMODATIE
Riverside Room (48m²) : Kamer met kingsize of queen bed, airco, telefoon, gratis wifi,
minibar, safe. Badkamer met bad en aparte douche. Balkon met panoramisch zicht op
de omliggende bergen.
Riverside Suite (51m²) : ruimere unit, met plonsbadje.
Andere kamertypes op aanvraag.
FACILITEITEN
Zwembad met ligweide. Kookdemonstraties, riviertochtjes en begeleide wandelingen.
Traditionele spa met naast prachtige uitzichten, verschillende beautybehandelingen
en massages.
Restaurant en bar met lokale gerechten.

Rosewood Luang Prabang*****
Inbegrepen
3 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming en privétransfer
Prijs per persoon

01/11/19 - 22/12/19
04/01/20 - 31/03/20
01/10/20 - 31/10/20
€1.343
€1.469

23/12/19 - 03/01/20

01/04/20 - 30/09/20

Riverside Room
€1.545
€1.081
Riverside Suite
€1.638
€1.199
Minimum verblijf
Verblijf min. 3 nachten van 27/12-3/1
Honeymoon
30 min. Rus-, nek- en schoudermassage per persoon per verblijf (max. 2 personen)
Extra
3=2, 6=4, 9=6 van 1/11-22/12 en 4/1-31/10/20
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AZIË

ODYSSEUS

VIETNAM
“Tijdloze charme”

Als een langgerekte S strekt Vietnam zich uit van de bergen in het noorden, over de Rode

Onze unieke belevingscircuits combineren het mooiste culturele erfgoed met een heerlijk

Rivierdelta en de Centrale Hooglanden naar de Mekong Delta in het zuiden.

luxe-strandverblijf. U maakt in alle rust kennis met de culturele en culinaire hoogtepunten
van Hanoi, Halong, Huê Hoi An en Saigon. Kooklessen, fietstochtjes, ballet, streetfood... een

Na een lange en bewogen geschiedenis is dit land één van de interessantste reisbestemmingen

experiece circuit zoals u nergens zal vinden. En altijd individueel, in elegante luxehotelletjes.

van Zuidoost Azië, een land waar de traditie zichtbaar blijft en dat hoopvol naar de toekomst
kijkt.

De prachtige exotische stranden in centraal en Zuid-Vietnam geven u tenslotte de tijd om al
die impressies te contempleren.

Hanoi

Halong Bay

Hue
Da Nang
Hoi An
1

2

3
4

1. FOUR SEASONS RESORT THE NAM HAI

208

2. SIX SENSES NINH VAN BAY 		

210

3. L’ ALYA NINH VAN BAY 			

210

4. AMANOI				209

Nha Trang

5. NAM NGHI PHU QUOC ISLAND 		

211

6. JW MARRIOTT PHU QUOC EMERALD BAY

211

7. SIX SENSES CON DAO			

213

8. POULO CONDOR			

212

Vinh Hy

Ho Chi Minh City
Phu Quoc

5

6
7 8
Con Dao

TROPISCH SAVANNEKLIMAAT
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20

20

23

28

32

33

33

32

31

29

25

22

Gemiddelde minimumtemperatuur (°C)

14

15

18

22

25

26

26

26

25

22

19

16

Gemiddelde zeewatertemperatuur (°C)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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3

2

2

4

6

6

6

6

6

5

5
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Gemiddeld aantal dagen met neerslag

11

12

15

14

15

15

16

17

14

11

8

6

205

CIRCUIT

VIETNAM

‘IMPERIAL DYNASTIES’
A L L E H O O G T E P U N T E N VA N V I E T N A M . L A N G S B O E T I E K H O T E L L E T J E S O F I N K L A S S I E K E L U X E

Combineer het mooiste cultureel erfgoed met een culinaire
beleving, fietsen door de groene rijstvelden, rustig cruisen in
Halong. Een afwisselend, niet overladen programma met
alle hoogtepunten en talloze belevingen. Evenwichtig en
elegant. Deze heerlijke rondreis bieden we aan in twee
hotelversies: een classic deluxe en een high-end boutique
versie.
Dag 1: Hanoi
Verwelkoming in Hanoi en transfer naar het hotel de
L’Opera voor rust en even slenteren door de stad.
Dag2: Hanoi. Landelijk fietstochtje - Hanoi cyclo en
‘waterpuppets’
Kort autoritje naar het dorpje Bac Bien aan de Rode Rivier voor
kopje thee en korte briefing door uw gids. Fietstochtje (15
à 30 km) langs smalle straatjes tot de rivier en per ferr y naar
de linkeroever. Over aardewegen, groene rijstvelden en
stille dijken geniet u van het landelijke leven. Boerendorpen,
waterbuffels en pagodes vormen een heerlijk decor voor
thee en vertellingen door een lokale familie. Al fietsend
naar een klein restaurantje voor lichte lunch. Korte autorit

naar uw hotel. Na de middag bezoek aan Hanoi gevolgd
door een uurtje per cyclo langs de ’36 streets’ van het oude
district met gezellige winkeltjes in smalle straatjes. Sluit uw
namiddag af met een traditio-nele ‘waterpuppet show’. Even
opfrissen en u bent klaar voor een ‘Night street food safari’
langs de kleine kraam-pjes en lokale specialiteiten midden
verborgen tempels en terrasjes. Drie uur lang ‘exitement’! Uw
gids leidt u langs alle geheime culinaire plekjes (B, L, D).
Dag 3: Hanoi - Halong Bay - Luxecruise
Voor de middag rit naar Halong, inscheping in een
deluxe hut van de prestigieuze Paradise Cruise en lunch van
verse zeevruchten aan boord. Heerlijk rustige cruise langs
prachtige eilandjes, stranden en rotsformaties. Geniet
van de sunset over de baai, een happy hour cocktail en een
kookdemonstratie. Diner en overnachting op uw luxueuze
Paradise cruise (B, L, D).
Optie 1: Transfer Hanoi naar Halong per watervliegtuig.
€ 493 p.p.
Optie 2: Onvergetelijke vlucht (±25 min) over Halong Bay.
€ 114 p.p.
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Dag 4: Halong – Hanoi – Hoi An
Fris ontbijt aan boord, genieten van de rust van de baai,
brunch en tegen de middag ontscheping. Terugkeer naar
Hanoi voor de vlucht naar Da Nang waar een lokale gids u
verwelkomt en u begeleidt naar uw luxueuze Mgallery The
Royal Hoi An voor een fijne nachtrust (B).
Dag 5: Hoi An. Cooking class en de oude stad
Ontbijt en samen naar de markt, per boot (25 min) naar de
Red Bridge Cooking School, introductie van twee uur in
de beroemdste Vietnamese gerechten en lunch van de
eigen creaties. Na de middag wandeling door historisch
Hoi An: de markt, de oude huizen en overdekte bruggen,
het spinnen van zijdewormen, het Heritage museum. Eindig
in de heerlijke sfeer van het oude Tea House, een must in Hoi
An A(B, L).
Optie 1: namiddag fietstocht door het groene platteland.
€ 49 p.p.
Optie 2: met een herstelde leger jeep naar My Son, een Unesco
beschermd werelderfgoed van de oude Cham cultuur. Maar
ook de weg naar My Son is onvergetelijk.
€ 134 p.p.

Prijs pp op basis van tweepersoonskamer:

Prijs pp op basis van tweepersoonskamer/

4

EXPERIENCES
EXPERIENCES

◆
◆
◆
◆
◆

▶▶ Food safari in oud-Hanoi
Food
in oud-Hanoi
▶▶safari
Deluxe
cruise in Halong Bay
Deluxe
cruise
in
BayAn
▶▶ CookingHalong
class in Hoi
Cooking
class in Hoi An
▶▶ Fietstochtjes
door groene rijstvelden
Fietstochtjes door groene rijstvelden
▶▶ Wervelende A O show in Saigon

Classic Deluxe versie
Classic Deluxe versie
Hotels als beschreven.
Hotels als beschreven.
op aanvraag
Van 1/10 tot 21/12/2018 : XXXX
€
Van 01/01/20 tot 31/10/2020 : vanaf € 2.225 p.p.
Van 1/1 tot 30/4 en 10/10 tot 31/10/2019: XXXX
€2.757€p.p.
Van 1/5 tot 30/9/2019: XXXX
€2.655€ p.p.
High End Boutique versie.
Ha Noi: Sofitel Metropole ; Ha Long: Ginger cruise;
High End Boutique versie.
Hoi An: The Nam Hai; Hue: La Residence; Saigon: Park
Ha Noi: Sofitel Metropole ; Ha Long: Ginger cruise;
Hyatt.
Hoi An: The Nam Hai; Hue: La Residence;
Van 01/01/20 tot 31/10/2020 : vanaf € 3.110 p.p.
Saigon: Park Hyatt.
Van 1/10 tot 21/12/2018 : XXXX
€
op aanvraag
INBEGREPEN:
€4.202
Van 1/1 tot 30/4 en 10/10 tot 31/10/2019: XXXX
€ p.p.
Overnachtingen,
maaltijden,
transfers,
€4.054
Van 1/5 tot 30/9/2019: XXXX
€ p.p.
transport, cruises, inkomgelden en excursies zoals
aangegeven. De lvluchten Hanoi – Da Nang en Hue –
INBEGREPEN:
Saigon in economy.
Overnachtingen, maaltijden, transfers, transport,
cruises, inkomgelden en excursies zoals aangegeven. De
Hoogseizoensupplementen voor beide versies rond
lvluchten Hanoi – Da Nang en Hue – Saigon in economy.
kerst- en nieuwjaar, Chinees nieuwjaar, januari tot
april, 1 mei, juli en augustus naargelang het hotel
Hoogseizoensupplementen voor beide versies rond kerstalsook voor kerst- en nieuwjaardiner. Op eenvoudige
en nieuwjaar, Chinees nieuwjaar, januari tot april, 1 mei,
aanvraag.
juli en augustus naargelang het hotel alsook voor kersten nieuwjaardiner. Op eenvoudige aanvraag.

Wervelende A O show in Saigon

4. Traditional Vietnamese water puppet theatre

Dag 6: Hoi An – Da Nang - Hue
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de hele avond
lang. Een die
verrassende
foodie-avond
(B, L, D).
de levendige
eetkraampjes
u uitnodigen
te degusteren,
Na uw ontbijt langs groene tuintjes en rubberplantages naar
Dag 9: Saigon City en Cu Chi tunnels
de hele avond lang. Een verrassende foodie-avond (B, L, D).
het landelijke Cu Chi en zijn beroemde tunnels, een 200 km
Dag 7: Hue. Pagode en rijstvelden
Na uw ontbijt langs groene tuintjes en rubberplantages naar
Eerst ontbijt, dan een dag cultuur in deze keizerlijke ondergronds netwerk dat aan de overwinning op de USA
het landelijke Cu Chi en zijn beroemde tunnels, een 200 km
Dag 7: Hue. Pagode en rijstvelden
hoofdstad: de oude citadel, een zalige cruise op de Perfume heeft bijgedragen. Na de middag naar de ‘must see’ van
ondergronds netwerk dat aan de overwinning op de USA
Eerst ontbijt, dan een dag cultuur in deze keizerlijke hoofdRiver, de mooie Tien Mu pagode, het koninklijk mausoleum. Saigon: de Herenigingshal, het oude postkantoor, het
heeft bijgedragen. Na de middag naar de ‘must see’ van
stad: de oude citadel, een zalige cruise op de Perfume River,
Terugkeer naar Hue, even opfrissen en wandeling bij oorlogsmuseum en tijd voor shoppen. Vrije avond. (B)
Saigon: de Herenigingshal, het oude postkantoor, het
de mooie Tien Mu pagode, het koninklijk mausoleum. Terugavond langs bijzonder groene velden en mooie dorpen in
oorlogsmuseum en tijd voor shoppen. Vrije avond. (B).
keer naar Hue, even opfrissen en wandeling bij avond langs
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Hanoi
Halong Bay

Hue
Da Nang
Hoi An

Ho Chi Minh City

HOI AN

VIETNAM

FOUR SEASONS RESORT THE NAM HAI
AAAAAA
DESIGN | VILL A'S | FA MILIE

1

1. One Bedroom Villa
LIGGING
Exclusief resort aan een prachtig kilometers lang zandstrand met ruime villa’s
met uitzicht over de kobaltblauwe Zuid-Chinese Zee. De Feng Shui elementen water
en wind bepalen de hele sfeer van dit sublieme resort. Ideaal voor een bezoek aan
historisch Hoi An, op de werelderfgoedlijst van Unesco. Luchthaven van Danang op
30 autominuten.
ACCOMMODATIE
One Bedroom Villa (80m²) : au premier étage avec balcon, chambre à coucher/salon
ouverts, vue mer frontale, airco, wifi, sèche-cheveux, minibar, safe.
One Bedroom Beachfront Villa (80m²) : aan het strand met ruimer terras
Andere kamertypes op aanvraag
FACILITIEITEN
Drie glinsterende infinity pools (2 ‘adults only’) met zonneterrassen, parasols en
ligbed-den en services als zonnebrilreiniging, koele doekjes en regelmatig ijsjes.
Watersport- en fitnesscenter, 4 tennisbanen, basket-en badmintonveld. Wellness
met massages en facials. Ochtend tai-chi op het strand, biking door de rijstvelden.
Kidsclub (4-12j) met animatie. Babysit. Cooking Academy. Twee uitstekende
restaurants met Vietnamese, Chinese en Indische keuken. Trendy bars.

Four Seasons Resort The Nam Hai*****
Inbegrepen
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, Privétransfer, transfer per boot en Diamond lounge in
Brussels Airport
Prijs per persoon

01/11/19 - 22/12/19

23/12/19 - 06/01/20

01/04/20 - 30/04/20 01/05/20 - 30/06/20
01/07/20 - 31/08/20 01/09/20 - 31/10/20
€3.394
€3.185

One Bedroom
€3.024
€4.676
Villa
One Bedroom
€3.973
€5.672
€4.437
€4.205
Beachfront Villa
Minimum verblijf
Min. verblijf 4 nachten van 23/12-6/1 en 3 nachten van 6/4-19/4/20
Honeymoon
Fles champagne, cake en boeket bloemen.
Extra
20% bij min. 4 nachten van 7/1-22/1/20, 30/1-5/4/20, 20/4-30/4/20 en 1/7-31/8/20. 25% bij min. 3 nachten
van 1/11-22/12 en 1/5-30/6/20. 30% bij min. 3 nachten van 1/9-31/10. Extra bij min. 7 nachten: 60 min.
Vietnamese massage.
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VINH HY

VIETNAM

AMANOI
AAAAAA
H I D E A WA Y | R O M A N T I S C H | W E L L N E S S

LIGGING
Prachtig, sereen resort, uiterst rustig gelegen tegen de weelderig groene heuvelflanken van
Vinh Hy Bay, tussen het Nui Chua nationaal park en de Zuid-Chinese Zee. Onaangetaste
wildernis met overweldigende plantengroei en fauna. Deze baai met kilometerslang
strand geniet van een uitzonderlijk microklimaat. De luchthaven van Cam Ranh op 70
landschappelijk indrukwekkende autominuten.
ACCOMMODATIE
De 34 paviljoenen en villa’s zonder inkijk garanderen absolute privacy.
Mountain Pavilion (95m²) : gecombineerd woon–/slaapvertrek, kingsize bed of
twins, badkamer met bad en regendouche, dressing, airco, safe, minibar, koffie- en
theezetap-paraat, wifi, iPod station, flatscreen tv. Groot zonneterras met ligstoelen.
Mountain Pool Villa (125m²) : ruimer, met verwarmd privézwembad en zicht op het
meer en de bergen.
FACILITEITEN
Infinity pool. Tennis, watersporten, excursies. Groot Aman wellnesscentrum rond
een lotusmeer. Kidsclub met animatie. Twee restaurants met vooral erg verfijnde
Vietnamese keuken en veel aandacht voor verse producten als vis en organisch
geteelde groenten en kruiden. Aziatische en internationale gerechten.

Amanoi******
Inbegrepen
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond lounge in Brussels Airport
Prijs per persoon

Mountain
Pavilion
Mountain Pool
Villa

01/11/19 - 22/12/19

23/12/19 - 04/01/20

24/01/20 - 30/01/20
01/10/20 - 09/10/20

€6.857

05/01/20 - 23/01/20
31/01/20 - 31/03/20
14/04/20 - 26/04/20
01/07/20 - 02/09/20
€5.150

€3.472
€5.264

€8.073

€6.170

€6.788

01/04/20 - 13/04/20 06/05/20 - 30/06/20
27/04/20 - 05/05/20 03/09/20 - 30/09/20
10/10/20 - 31/10/20
Mountain
€6.248
€3.721
Pavilion
Mountain Pool
€7.465
€5.768
Villa
Minimum verblijf
Min. verblijf 5 nachten van 27/12-2/1, 3 nachten van 21/1-30/1/20, 10/4-13/4/20 en 27/4-5/5/20

209

€5.670

NHA TRANG

VIETNAM

L’ ALYA NINH VAN BAY

SIX SENSES NINH VAN BAY

AAAAA/A

AAAAA/A

B O U T I Q U E | R U S T | V I L L A’ S M E T P O O L

N AT U U R | H I D E A WA Y | H O N E Y M O O N

LIGGING
Ultiem luxeresort omgeven door tropisch regenwoud, in de schaduw van massieve
granieten rotsformaties met prachtige witte zandstranden die u het gevoel geven
alleen in het paradijs te zijn. Het Alyana is enkel bereikbaar per boottochtje van
15’. Op 30 autominuten van Ninh Van Bay en 55 km van de luchthaven van Cam Ranh.

LIGGING
Aan de voet van een hagelwit strand, in de schaduw van indrukwekkende rotsen verschuilen
zich 59 romantische design villa’s op een weelderig groene heuvelflank. Het resort is door
haar ligging enkel per boot bereikbaar (25’). Luchthaven Cam Ranh ligt op 70 km.

ACCOMMODATIE
Hill Rock Pool Villa (90m²) : 3 verdiepingen. Gelijkvloers met badkamer, douche
en dressing. Tussenverdieping met lounge terras, woonruimte met bar en plunge
pool. Bovenste verdieping met kingsize bed. Airco, tv, balkon met partieel zeezicht.
Persoonlijke butlerservice.
Lagoon Pool Villa (126-150m²) : met een 360° zicht op de lagune, strand en zee. Woonruimte met indrukwekkende wijnbar. Lounge-laguneterras met privézwembad,
eettafel en zithoek. Zeer ruime badkamer met buitenbad in de tuin en regendouche.

ACCOMMODATIE
Hill Top Villa (158m²) : zeer ruime vertrekken met kingsize bed en fijn linnen,
badkamer met houten bad, binnen- en buitendouche, dressing. Airco, grote tv, IPod
docking, wifi, minibar, mini-wijnbar, safe. Terras met ligbedden en privézwembadje,
tegen de helling met zicht over de Oost-Vietnamese zee
Beach Villa (176m²) : met aparte woonruimte op de bovenverdieping en slaapkamer
op de benedenverdieping. Terras met directe toegang tot het strand.

FACILITEITEN
Infinity pool, windsurfen, kajak, outdoor activiteiten, cooking classes, wellness- en
spacentrum met massages. Boetiekje, kapper. Restaurant met een unieke idyllische
L'Alyana Ninh Van Bay*****/*
setting en oog voor presentaties met authentieke Vietnamese en internationale creaties.

FACILITEITEN
Mooi zwembad met zonneterras, ligbedden en parasols. Watersporten, PADI duikcenter, catamaranzeilen, tennisbaan. Wellness- en spacentrum met massages en
sauna. Sunsetcruise, kooklessen, bibliotheek en boetiekje. Kidsclub (4-11j) met
uitgebreide animatie. Drie fijne restaurants met internationale en lokale gerechten.
Six Senses Ninh Van Bay*****/*
Australische
Wag yu steaks, Italiaanse pasta’s en ‘Drinks by the Beach’.

Inbegrepen
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond lounge in Brussels Airport

Inbegrepen
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, transfer per auto en boot en Diamond lounge in Brussels

Prijs per persoon

Airport

01/11/19 - 23/12/19
03/05/20 - 30/06/20
03/09/20 - 31/10/20
€1.530

24/12/19 - 05/01/20

Hill Rock Pool
€2.600
Villa
Family Beach Pool
€3.120
€4.380
Villa
Extra
Kortingen en promo's nog niet beschikbaar bij druk. Vraag naar de verschillende promo's en
vroegboekkortingen!

Prijs per persoon

Hill Top Villa
Family Beach Pool
Villa

01/11/19 - 20/12/19

21/12/19 - 06/01/20

23/01/20 - 02/02/20

€3.112
€4.384

€4.636
€6.290

€5.012
€6.636

04/05/20 - 30/06/20
03/09/20 - 31/10/20
€3.329

07/01/20 - 22/01/20
03/02/20 - 03/05/20
01/07/20 - 20/09/20
€3.660
€5.518

Hill Top Villa
Family Beach Pool
€4.675
Villa
Minimum verblijf
Verblijf min. 3 nachten van 23/1-2/2/20 en van 7/4-14/4/20
Extra
21025% vanaf 3 nachten, 28% vanaf 7 nachten en 30% vanaf 10 nachten van 1/11-20/12, 4/5-30/6/20 en 3/931/10/20. 25% vanaf 4 nachten, 28% vanaf 7 nachten en 30% vanaf 10 nachten van 7/1-3/5/20 en 1/7-2/9/20

PHU QUOC

VIETNAM

JW MARIOTT PHU QUOC
EMERALD BAY RESORT & SPA

NAM NGHI
PHU QUOC ISLAND

AAAAA/A

AAAAA

TRENDY | ESCAPE | RELAX

R E L A X | C O M F ORT | R U S T

LIGGING
Eigenzinnnig en luxueus strandhotel op het paradijselijke Phu Quoc, het grootste
eiland van Vietnam, op een boogscheut van Cambodja. Het resort is genesteld aan
het poederwitte strand van Khem beach en is een eerbetoon in stijl en structuur aan
de historische universiteit van Lamarck. Op een half uurtje van de luchthaven
en van Duong Dong, het dichtstbijzijnde stadje met nachtmarktje en leuke
restaurantjes en bars. Dagelijkse vlucht vanuit Ho Chi Minh City.

LIGGING
Op het zuidelijke Phu Quoc eilandje, midden de smaragdgroene, kristalheldere wateren
van de zee ligt dit moderne luxe strandresort op Kien Giang Beach, een uitzonderlijke
locatie midden tropische vegetatie in een adembenemend, ongerept landschap aan een
privé wit zandstrand. Dagelijkse vlucht vanuit Ho Chi Minh City, 40‘ transfer naar het hotel.

ACCOMMODATIE
Emerald Bay View (54m²) : kingsize bed of twins, marmeren badkamer met
aparte douche, airco, dafe, tv, wifi, minibar, balkon en zeezicht.
Le Jardin (54m²) : met privétuin.
Andere kamertypes op aanvraag.
FACILITEITEN
Drie grote buitenzwembaden met kinderzwembad. Surfen, snorkelen, duiken, kajak
, vissen, volleybal, tafeltennis, fietsen, tennisbaan. Sprookjesachtig wellnesscentrum
met thema-massages, sauna, hammam. Kids- en teensclub met animatie. Drie
restaurants bij het strand met buffetten, internationale en Aziatische keuken. Frans
JW Marriot
Quoc Emerald
Bay Resort
Spa*****/*
café
met Phu
gebakjes.
Strandbar
met& live
muziek.

ACCOMMODATIE
Blue Ocean Deluxe Room (42m²) : groot bed of twin bedden, badkamer met aparte
regen-douche, airco, safe, minibar, koffie-theezet, wifi, tv, balkon of terras met
zithoek. Zeezicht.
Blue Ocean Premier Deluxe (63m²) :
Andere kamertypes op aanvraag..
FACILITEITEN
Infinity pool aan het strand met zonneterras, ligbedden en parasols. Kajak, snorkelen,
golf, indoor fietsen, fitness, yoga. Wellness met massage en sauna. Kids en babyclub
vanaf 4 j. Boetiekje en kapper.Twee restaurants: ‘Ocean Reflection’ met pan-Aziatische
buffetten en het intieme ‘Tree House’ met panoramische vergezichten en Vietnamese
en Thaise specialiteiten. Cocktails en entertainment in de Rock Island Club. .
Nam Nghi Phu Quoc Island*****

Inbegrepen
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, binnenlandse vlucht en Diamond lounge in Brussels Airport

Inbegrepen
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, binnenlandse vlucht en Diamond lounge in Brussels Airport

Prijs per persoon

Prijs per persoon

Emerald Bay View
Le Jardin

01/11/19 - 21/12/19
01/03/20 - 31/10/20
€1.827
€2.051

22/12/19 - 06/01/20

07/01/20 - 29/02/20

€2.720
€2.945

€2.275
€2.500

Honeymoon
Gratis fles prosecco, cake en speciale decoratie

01/11/19 - 22/12/19
11/01/20 - 24/01/20
31/01/20 - 31/03/20
€1.126
€1.390

23/12/19 - 10/01/20

25/01/20 - 30/01/20

Ocean View
€1.487
€1.370
Ocean View
€1.751
€1.634
Deluxe
Minimum verblijf
Min. verblijf 3 nachten van 23/12-10/1 en 25/1-30/1/20
Honeymoon
Romantische decoratie, cake, 10% op maaltijden en 20% op spa behandelingen
Extra
4=3 van 1/11-22/12, 11/1-24/1/20 en 31/1-31/10/20. 6=5 van 23/12-10/1/20 en 25/1-30/1/20

211

01/04/20 - 31/10/20

€1.019
€1.299

CON DAO

VIETNAM

POULO CONDOR
AAAAA
BOUTIQUE | TRADITIONEEL | RUST

1

1. Junior Suite
LIGGING
Dit kleinschalige resort ligt op een ideale locatie, naast het uitgestrekte zandstrand
van Vông Beach en direct aan de Chua Mountains. Het is een geslaagde fusie van
Vietnamese traditie en Frans koloniaal erfgoed. Het resort belichaamt hiermee perfect
de rijkdom van de Vietnamese cultuur. Op ca. 5 autominuten van de luchthaven.
ACCOMMODATIE
Junior Suite (83m²) : Kamer met kingsize of twin bedden, tv, airco, gratis wifi, minibar.
Badkamer met bad en regendouche. Directe toegang tot de tuin.
One Bedroom Pool Villa (185m²) : Zeer ruim, dressing, buitendouche, ligbedden en
terrasmeubilair, 10 m lang privézwembad.
Andere kamertypes op aanvraag.
FACILITEITEN
Prachtig 450m² groot infinity-zwembad met zonneterras, ligstoelen en parasols. Gratis
fietsverhuur, gratis shuttle naar het nabij gelegen Con Son, wagen- en scooterverhuur,
babysit service. Mooie boetiek-spa met een keuze aan beautybehandelingen en
massages, pedicure en manicure. Dagelijkse yoga en meditatie workshops.
Mooi restaurant met lokale en internationale specialiteiten, twee bars.

Six Senses Con Dao*****
Inbegrepen
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond lounge in Brussels Airport
Prijs per persoon

01/11/19 - 20/12/19
11/01/20 - 01/05/20
01/10/20 - 31/10/20
€3.161

21/12/19 - 10/01/20

02/05/20 - 30/09/20

Oceanview
€4.677
€2.649
Duplex Pool Villa
Oceanfront
€3.555
€5.071
€3.043
Duplex Pool Villa
Minimum verblijf
Min. verblijf 4 nachten van 21/1-10/1 en 3 nachten van 22/1-30/1/20 en 10/4-14/4
Extra
20% bij min. 3 nachten en 25% bij min. 7 nachten van 1/11-20/12, 11/1-21/1/20, 31/1-9/4/20, 15/4-1/5/20 en
1/10-31/10/20. 25% bij min. 3 nachten en 28% bij min. 7 nachten van 2/5-30/9/20
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CON DAO

VIETNAM

SIX SENSES CON DAO
AAAAA/A
H I D E A WA Y | P O O L V I L L A’ S | W E L L N E S S

LIGGING
Op het grootste eiland van de Con Dao archipel, is dit resort een oase van luxueuze
verwennerij en toch met een bescheiden ecologische voetafdruk. Het geheel werd
geïnspireerd op een lokaal vissersdorpje, met 50 heerlijke in hout opgetrokken poolvilla’s, meteen op het strand of tussen het verkoelende groen. Op een uurtje vliegen van
Ho Chi Minh City en een korte boottransfer.
ACCOMMODATIE
Oceanview Duplex Pool Villa (194m²) : Villa met kingsize of twin bed, butler service,
airco, telefoon, flatscreen tv, DVD-speler, iPod dock, gratis wifi, safe, minibar, terras met
ligbedden en infinity zwembad. Villa met zeezicht.
Oceanfront Duplex Pool Villa (194m²) : Meteen aan het strand gelegen.
FACILITEITEN
Mooi zwembad met zonneterras, prachtig 2km lang zandstrand. Watersportcentrum
met snorkelen, kajak en duiken. Tennis, fitness. Six Senses Spa met fitness,
beautybehandelingen en massages. Sterren-observatorium. Verschillende winkeltjes,
jungle cine, bibliotheek. Kooklessen.
Twee restaurants met lokale en internationale specialiteiten, prachtige wijnkelder, 2
bars. Barbecues en picknicks op het strand of ‘in-villa’.

Poulo Condor Boutique Resort & Spa*****
Inbegrepen
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond lounge in Brussels Airport
Prijs per persoon
Junior Suite
Colonial Villa

01/11/19 - 21/12/19
10/01/20 - 30/04/20
€ 949
€1.354

22/12/19 - 09/01/20

01/05/20 - 31/10/20

€1.446
€1.847

€ 826
€1.236

Minimum verblijf
Verblijf min. 2 nachten van 22/12-9/1 en 24/1-29/1/20
Extra
20% bij bokeig van min. 2 nachten en 25% bij boeking van min. 5 nachten van 1/5-31/10/20
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M/S JAHAN

M/S JAHAN

Zeer comfortabel 70 m lang cruiseschip uit 2011 met 26
kajuiten
in Brits-Indische
koloniale
stijl, buitenrestaurant,
Zeer comfortabel
70 m
lang cruiseschip
uit 2011
grill
gym, stoombad,
spa-treatment
kamer.
meten26bar,kajuiten
in Brits-Indische
koloniale
stijl,40
bemanningsleden.
Superior
van 30m²
buitenrestaurant,Degrill
en bar,Staterooms
gym, stoombad,
omvatten
queen-size
bed40(ofbemanningsleden.
twins), badkamer De
met
spa-treatment
kamer.
douche,
panoramische
airco, minibar.
Superior
Stateroomsramen,
van 30m²
omvatten queen-

size bed (of twins), badkamer met douche, panoramische ramen, airco, minibar.

Deze cruises worden ook omgekeerd uitgevoerd, van
Cambodia naar Vietnam. Ook halve cruises van 3 of 4
dagen zijn mogelijk, waarover we u graag adviseren.

Deze cruises worden ook omgekeerd uitgevoerd, van
Cambodia naar Vietnam. Ook halve cruises van 3 of 4
dagen zijn mogelijk, waarover we u graag adviseren.

1

2
1. M/S Jahan 2. Signature Stateroom

Wilt u tijdens een cruise graag veel beleven dan moet u
niet verder zoeken. Hier verkent u de omgeving per
sampan,
riksja,een
ossenkar,
cyclo veel
en motorbootjes.
Maaru
Wilt u tijdens
cruise graag
beleven dan moet
ook
lezingen,
kookles,
dansperformance,
film,
zegeningen
niet verder zoeken. Hier verkent u de omgeving per
en
elke ochtend
chi staancyclo
op hetenprogramma.
sampan,
riksja,tai
ossenkar,
motorbootjes. Maar
ook lezingen, kookles, dansperformance, film, zegeningen
en elke
Dag
1: ochtend tai chi staan op het programma.
Verwelkoming en transfert Hotel des Arts of Park Hyatt. ’s
Dag 1: rit per vespa met streetfood en koele dranken (D).
Avonds
Verwelkoming en transfert Hotel des Arts of Park Hyatt. ’s
Avonds rit per vespa met streetfood en koele dranken (D).
Dag 2: Saigon – My Tho – Cai Be
Transfert en inscheping in een Superior Stateroom (L, D).
Dag 2: Saigon – My Tho – Cai Be
Transfert en inscheping in een Superior Stateroom (L, D).
Dag 3 : Tan Chau – Cambodia – Phnom Penh
Verkenning
Tan
Chau per riksja
langs de
ateliertjes en
Dag 3 : Tan van
Chau
– Cambodia
– Phnom
Penh
tempels.
Met
bootjes
naar
de
drijvende
viskwekerijen.
Verkenning van Tan Chau per riksja langs de ateliertjes en
Cruise
naarMet
Cambodia
L, D).de drijvende viskwekerijen.
tempels.
bootjes(B,naar
Cruise naar Cambodia (B, L, D).

Dag 4: Phnom Penh
Dag 4:
Phnom
Penh
Naar
keuze
bezoek
aan de killing fields of verkenning van
Naar
keuze
bezoek
aan lokaal
de killing
fields ofen
verkenning
vande
de
de
stad.
Lunch
in een
restaurant
bezoek aan

tempels en paleizen om af te sluiten met een cyclo-ritje.
Aan boord lezing over Cambodia, barbecue en Apsara
dance performance
L, D). restaurant en bezoek aan de
stad.
Lunch in een(B,lokaal
tempels en paleizen om af te sluiten met een cyclo-ritje.
Dag 5:
Tonlelezing
rivier over Cambodia, barbecue en Apsara
Aan
boord
Naar het
landleven(B,langs
dance
performance
L, D).de oevers van de rivier. Na de
lunch naar het op stelten gebouwde ‘Waterworld’ (B, L, D).
Dag 5: Tonle rivier
Naar
landleven
langs
de oevers van de rivier. Na de
Dag 6:het
Tonle
– Mekong
rivier
lunch
hethet
op stelten
gebouwde
L, D).het
Cruisenaar
naar
zijde-eiland:
van‘Waterworld’
zijdeworm(B,naar

fijnste zijde. Na een experten-lezing over de Mekong en
Dag 6: Tonle – Mekong rivier
zegening door een monnik naar het traditionele Angkor
Cruise naar het zijde-eiland: van zijdeworm naar het
Ban dorpje. Cocktails en diner (B, L, D).
fijnste zijde. Na een experten-lezing over de Mekong en
zegening door een monnik naar het traditionele Angkor
Dagdorpje.
7: Mekong
Ban
Cocktails en diner (B, L, D).
Bezoek aan de lieflijke pre-Angkor tempel Hanchey en na
de lunch
naar het kleurrijke Wat Nokor klooster. TerugDag
7: Mekong
Bezoek
aan
de lieflijke
pre-Angkor
keer aan
boord,
relax en
diner (B,tempel
L, D). Hanchey en na de
lunch naar het kleurrijke Wat Nokor klooster. Terugkeer aan
boord,
diner (B, L, D).Dag 8: Siem ReapOntscheping
Dag 8:relax
Siemen
Reap
en
transfert naar
Siem Reap
voor
verlenging
naarverlenging
Angkor of
Ontscheping
en transfert
naar
Siem
Reap voor
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naar Angkor of naar de luchthaven voor een trendy strandvakantie of voor uw retourvlucht (B).
naar de luchthaven voor een trendy strand-vakantie of voor
€3.171
Prijs:
XXX €p.p.
pp (B).
inclusief transferts, pre-cruise vespa rit, 1 nacht
uw
retourvlucht
Hotel des Arts, de Mekong cruise als omschreven met alle maaltijden en drank aan boord, excursies, lezingen, internet.
Prijs:
1 nacht Park
Hyatt: XXX
€p.p.
pp
€112
€Toeslag
3.171 indien
p.p. inclusief
transferts,
pre-cruise
vespa rit, 1
nacht Hotel des Arts, de Mekong cruise als omschreven met
alle maal-tijden en drank aan boord, excursies, lezingen,
internet. Toeslag indien 1 nacht Park Hyatt: vanaf € 80 p.p.

Siem Reap
CAMBODIA
Phnom Penh
VIETNAM

Saigon

CAMBODJA
“Indrukwekkende Khmer cultuur, voor het eerst in combinatie met strandvakanties in het zuiden.”
Het is heerlijk dwalen in het verleden van de Khmer dynastie tijdens een bezoek aan de tempels
van Angkor, die verloren junglestad bij Siem Reap die pas in 1860 werd heront-dekt. Angkor is
Angkor

het grootste religieuze bouwwerk ter wereld, gebouwd door koning Sura-yavarman II. Tot de

4 5 6 Siem Reap
7

indrukwekkendste tempels behoren de Banteai Srei, de Baphuon, de Ta Prohm en natuurlijk de

Mekong

Tonle Sap

Bayontempel met haar door wortels overwoekerde, mysterieuze boeddhagezichten.
Phnom Penh

Cambodja’s hoofdstad Phnom Penh was ‘de parel van Azië’ en werd beschouwd als één der mooiste

3

Koh Rong

door de Fransen gebouwde steden van Indochina met brede lommerrijke boulevards en oud-Franse

Sihanoukville

2

1

villa’s aan de oevers van de traag stromende rivier. Tijdens een betoverend circuit beleeft u alle

Koh Russey

1. ALILA VILLAS KOH RUSSEY
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2. ROYAL SANDS KOH RONG
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hoeft u voor een comfortabel strandverblijf niet meer naar Thailand uit te wijken. Onlangs werden

3. SHINTA MANI WILD		
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enkele prachtige hotelletjes geopend aan de nog ongerepte zuide-lijke stranden. We stellen u de

4. SHINTA MANI SHACK

223

hoogtepunten van Phnom Penh en Angkor en logeert u in de mooiste hotelletjes. Voor het eerst

drie comfortabelste strandhotels voor, inclusief transfers en lokale assistentie. Cambodia is met
haar ‘cultuur én strand’ een volwaardige vakantiebestemming geworden.

5. AMANSARA			
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6. SHINTA MANI ANGKOR & BENSLEY
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7. JAYA HOUSE			
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CLIMAT TROPICAL

Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Gemiddelde maximumtemperatuur (°C)

32

32

34

35

34

33

32

32

31

31

30

30

Gemiddelde minimumtemperatuur (°C)

21

22

23

24

25

24

25

25

24

24

23

22

Gemiddelde zeewatertemperatuur (°C)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Gemiddeld aantal zonne-uren/dag

9

9

8

8

7

6

5

5

5

6

8

9

Gemiddeld aantal dagen met neerslag

1

2

4

7

15

16

17

17

19

17

9

4
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‘ROYAL CAMBODIA’
H E T H A RT VA N D E G L O R I E R I J K E K H M E R D Y N A S T I E Ë N

Een bijzonder comfortabele beleving in de beste hotels
langs alle hoogtepunten van Phnom Penh en Angkor.
Dag 1: Phnom Penh.
Verwelkoming met ‘fast track’ service en inclusief visa
fee. Transfert naar de iconische Vattanac Toren waar
het Rosewood hotel de 14 hoogste verdiepingen
betrekt. Moderne luxekamers, vijf toprestaurants en bars
en uitgebreide wellness & spa ter beschikking.
Dag 2: Phnom Penh.
Na een heerlijk ontbijt met uw gids naar het prachtige
Koninklijk Paleis, de Zilverpagode en het National
Museum. Loop even langs Street 178 met haar gezellige
restaurantjes en galerijen. Lokale lunch in het
Romdeng restaurant. Na de middag naar de ‘Killing Fields’
of vrije namiddag. ’s Avonds rustige sunset cruise over
de Mekong en Tonle Sap met een glas wijn en enkele
tapas (B, L).

Dag 3: Siem Reap en Angkor.
Rustig ontbijt, transfert en vluchtje naar Siem Reap waar u
wordt overgebracht naar een van de twee charmante Shinta
Mani hotelletjes bij het centrum of naar het luxueuze
Amansara. Vrije lunch. Namiddag kennis-making met de
oude Khmer hoofdstad Angkor: de South Gate van Angkor
Thom, Bayon met de iconische stenen gezichten en het
Elephants Terrace. Boeddhisti-sche zegeningceremonie door
een monnik, een geliefd ritueel bij Cambodjanen (B).Optie:
avond: kleinschalig Phare circus met de beste ‘A’ seats en
transfers: €40 p.p. (basis 2 pers.)
Dag 4: De tempels van Angkor.
Na uw ontbijt, diepgaander bezoek aan het mysterieuze Angkor Wat tempelcomplex. Fijne lunch in het
Sala Kdei aan de oever van het Sra Srang reservoir. Naar het
indrukwekkende klooster van Preah Khan en de beroemde
‘Indiana Jones’-Ta Phrom tempel met die doorwortelde
beelden.
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Vredige zonsondergang aan de Pre Rup tempel (B, L).
Optie: helikoptervlucht van 20 ‘ boven de Angkortempels en
de Tonle Sap drijvende dorpen: €550 p.p. (basis 2 pers.).
Dag 5: Siem Reap cooking en massage.
Met de chef naar de markt waarna hij u inwijdt in de
geheimen van de Cambodjaanse keuken. Lunch van uw
(deels zelfgemaakte) gerechten. Door groene rijst-velden
en suikerpalmen naar de rose Banteay Srei vrou-wentempel
en de wat vreemde Banteay Samre hindoe-tempel uit de
12de eeuw. Geniet bij avond van een vol uur weldoende
voetmassage in de Bodia Spa en spring daarna in een tuk-tuk
naar het hotel of hang rond in Pub Street om de hoek (B, L).
Dag 6: Siem Reap (Tonle Sap meer).
Ontbijt en heerlijk verfrissende boottocht over het Tonle
Sap-meer. Vrije lunch. Na de middag fijn fiets tochtje van 15
km door de prachtig groene rijstvelden en langs kleine
pagodes.

VERLENGING STRAND
VERLENGING
STRAND
4 DAGEN OF MEER
4 DAGEN OF MEER
Dag 7
Dag
7 transfert en vlucht naar Sihanoukville. U
Ontbijt,
Ontbijt,
transfert
en vluchtopgewacht
naar Sihanoukville.
U
wordt door
uw chauffeur
en overgewordt
chauffeur
opgewacht
en overgebracht door
naar uw
de pier.
Transfert
per (speed)boot
van
bracht
naar de(B).
pier. Transfert per (speed)boot van
uw strandhotel
uw strandhotel (B).
Dag 8 tot 10: Strandvakantie naar keuze.
Drie 8 heerlijke
dagen zon en
zee.
Kan per dag
Dag
tot 10: Strandvakantie
naar
keuze.
verlengd
worden.dagen zon en zee. Kan per dag
Drie
heerlijke

verlengd worden.
Dag 11: Terugvlucht
Transfer
per (speed)boot naar de pier van SihanoukDag
11: Terugvlucht
ville. Transfert
naar de luchthaven
voor
vluchtje
Transfer
per (speed)boot
naar de pier
vanuw
Sihanouknaar Transfert
Phnom Penh.
Naargelang
hetvoor
vertrekuur
van
ville.
naar de
luchthaven
uw vluchtje
uw internationale
uit Phnom
Penh kan van
de
naar
Phnom Penh.vlucht
Naargelang
het vertrekuur
transfert
van Sihanoukville
Phnom
Penh
uw
internationale
vlucht uitnaar
Phnom
Penh
kanper
de
auto uitgevoerd
worden. Hetnaar
is een
rit van
transfert
van Sihanoukville
Phnom
Penh5u30,
per
maar uitgevoerd
dan bent wel
zeker van
aankomstuur.
De
auto
worden.
Het uw
is een
rit van 5u30,
prijs per
indien
u met twee
maar
dan persoon
bent welblijft
zekergelijk
van uw
aankomstuur.
De
prijs
per reist.
persoon blijft gelijk indien u met twee
personen
personen reist.

5

EXPERIENCES
EXPERIENCES

▶Traditionele
▶ Traditionele
lunch
in Phnom
Penh
lunch
in Phnom
Penh
▶ Sunset
cruise
en tapas
◆▶Sunset
cruise
metmet
wijnwijn
en tapas
▶ Boeddhistische
zuiveringsceremonie
◆▶Boeddhistische
zuiveringsceremonie
▶ Cambodjaanse
cooking
class
◆▶Cambodjaanse
cooking
class
▶ Fietsen
smaragdgroene
rijstvelden
◆▶Fietsen
doordoor
smaragdgroene
rijstvelden
◆

Prijs: op aanvraag
Prijs: op
aanvraag
Prijs:
XXXX
€ pp inclusief landtransferten, vlucht
Siem Reap - Sihanoukville, retourvlucht of -autotransfert naar Phnom Penh, boottransferten als
omschreven. Accommodatie niet inbegrepen: zie
hotelpagina’s.

5. Bayon temple

tochtje van
15 km
dooren
de mogelijkheid
prachtig groene
rijstvelden
Terugkeer
naar
de stad
om enkele
shops
en galerijen
langs kleine
pagodes.
dehet
stad
en
en
te bezoeken.
VrijTerugkeer
diner, maarnaar
check
lokale
mogelijkheid
enkele shops en galerijen te bezoeken.
streetfood
eensom
uit (B).
Vrij diner,
maar
check hetvan
lokale
streetfood
uit (B).
Optie:
sunset
gondelcruise
16 tot
17 uur meteens
champagne
Optie:
sunset€99
gondelcruise
van
16 tot 17 uur met champagne en
en
canapés:
p.p. (basis
2 pers.).
canapés: XXX
pp.(o.b.v.
(basis 2 pers.)
pers.).
€99€p.p.
Dag 7
Dag 7 en transfert voor uw terugvlucht of verlenging aan
Ontbijt
Ontbijt
transfert
voor uw terugvlucht
of verlenging
de
trendyen
zuidelijke
strandhotelletjes
(B).
aan de trendy zuidelijke strandhotelletjes (B).

PRIJS
PRIJS
ShintaMani
ManiShack
Shack4.5*
Angkor 4.5*
Shinta
€1.743p.p.
XXXX
€p.p.
pp
€1.743
ShintaMani
ManiAngkor
Angkor5*5*
Shinta
€1.866p.p.
XXXX
€p.p.
pp
€1.866
Amansara6**
6**
Amansara
€4.325p.p.
XXXX
€p.p.
pp
€4.325

Angkor
Siem Reap

Phnom Penh

Inbegrepen: overnachtingen,
overnachtingen, maaltijden,
maaltijden, vlucht
vlucht Phnom
Inbegrepen:
Phnom
Penh–– Siem
Siem Reap
Reap –– Phnom
Penh
Phnom Penh,
Penh, transfers,
transfers, assistentie,
assistentie,
gidsenenenexcursies
excursieszoals
zoalsomschreven.
omschreven.Aankomstvisum.Niet
Aankomstvisum.
gidsen
Niet inbegrepen:
internationale
inbegrepen:
internationale
vlucht, vlucht,
fooien fooien.
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SHINTA MANI WILD
AAAA/A
L U X E T E N T E N | E X C E N T R I E K | AV O N T U U R

LIGGING
Gloednieuw (2019), extravagant luxe tentenkamp in het Cambodjaanse regenwoud, vlak
naast een kolkende rivier, in een privépark van 350 ha. Het is theatraal geïnspireerd op een
jaren ’60 safari van Jacqueline Kennedy. Het luxekamp ligt op 3 uur per auto van Phnom
Penh of 2,5 uur van Sihanoukville, plus 20 minuten per terreinwagen. De avontuurlijken
kunnen met de zip line van 300 m over de rivier in ware Indiana Jones stijl aankomen bij
de Landing Zone Bar.
ACCOMMODATIE
Elk van de 15 luxetenten is smaakvol excentriek ingericht en uniek in haar ligging.
Onder een metaalblauwe overkapping bevinden zich lavabo’s met koperen kranen
en een regenwoud-douche en toilet. Elke tented kamer omvat kingsize bed van
hardhout, leder en handgeslagen staal. Gouden plafondventilators, gratis wifi.
FACILITEITEN
Prachtige ligging midden in het woud, zwembad met zonneterras. Alles is inbegrepen:
mountainbikes, natuurwandelingen, riviersafari, de zip line, leer vliegvissen, zwemmen
bij de waterval. Vervoeg een motorranger op patrouille, help vogels spotten en camera
traps opzetten, of bouw mee expeditie boten. Aangename boetiekspa, massages in open
lucht. Restaurant met seizoenspecialiteiten en thema diners. Leuke bar

Shinta Mani Wild*****
Inbegrepen
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond lounge in Brussels Airport
Prijs per persoon

01/11/19 - 22/12/19
04/01/20 - 21/01/20
29/01/20 - 19/03/20
03/04/20 - 31/10/20
€7.788

Wild Tent
Minimum verblijf
Min. verblijf 3 nachten het ganse jaar
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23/12/19 - 03/01/20
22/01/20 - 28/01/20

€9.339

SIEM REAP

CAMBODJA

AMANSARA
AAAAAA
H E R I TA G E | B O U T IQ U E | D E S IG N

LIGGING
Deze voormalige gastenvilla van koning Norodom Sihanouk met slechts 24 suites is uniek in
haar ligging, rustig en centraal gelegen op slechts 10’ van de beroemde tempelstad Angkor.
Maar ook het hotel zelf heeft een rijke geschiedenis met gasten als Jackie Kennedy, Charles
De Gaulle en Angelina Jolie. Zijn minimalistische Bauhaus-stijl ademt de sfeer van de sixties
en contrasteert sterk met de weelde van de Angkor tempels. Luchthaven op 15 autominuten.
ACCOMMODATIE
Ruime suites in elegante retrostijl met gecombineerd woon/slaapvertrek, kingsize bed,
badkamer met aparte douche, haardroger, badjas, wifi, sound system, minibar, safe, airco.
Suite (75m²) : comfortabele suite met een kleine privé-binnenplaats.
Courtyard Suite (141m²) : met zwembad van 6 op 5 m.
Andere kamertypes op aanvraag.
FACILITEITEN
Fascinerend zwembad met groot zonneterras en ligstoelen. Spa- en wellnesscentrum
met 4 behandelkamers en stoombad. Bibliotheek, boetiekje. Bijzonder restaurant in
een vroegere dancehall met traditionele Khmer-keuken en westerse gerechten. The Roof
Terrace biedt privédiners en een verscheidenheid aan drankjes, de perfecte plek om
rustig te genieten.

Amansara*****
Inbegrepen
3 overnachtingen in Half Pension, verwelkoming, privétranfer van en naar luchthaven van Siem Riep
Prijs per persoon

01/11/19 - 20/12/19
07/01/20 - 28/02/20

21/12/19 - 06/01/20

Suite
Courtyard Suite

€2.557
€2.834

€2.739
€3.194

01/03/20 - 30/04/20 01/05/20 - 30/06/20
01/07/20 - 31/08/20 01/09/20 - 30/09/20
01/10/20 - 31/10/20
€2.377
€2.294
€2.919
€2.654

Extra
Kortingen en promo's nog niet beschikbaar bij druk. Vraag naar de verschillende promo's en
vroegboekkortingen!
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BENSLEY COLLECTION SHINTA MANI SIAM REAP
AAAAA/A
BOUTIQUE | E XCLUSIEF | RUST

1

1. Villa
LIGGING
Dit kleinschalige luxehotelletje is een absolute verademing. Het bestaat uit slechts 10
privévilla’s en ligt in de schaduw van de koninklijke tuinen, dicht bij de rivier, vlak bij
het centrum en toch rustig. De beste locatie in hartje Siem Riep. Het oog voor detail, de
levendige straten van Siem Reap en natuurlijk de magie van Angkor Wat zijn maar enkele
van de hoogtepunten. Op enkele ‘tuk-tuk’ minuten van het oude centrum, ca. 25 minuten
van de luchthaven.
ACCOMMODATIE
Villa : Ingericht in lokale Khmer stijl met kingsize bed, ventilator, gratis wifi, badkamer
met douche. Privézwembad van 9 m, direct toegankelijk vanuit uw slaapkamer. Dakterras
voor cocktails, met ligbed. Klein, dichtbegroeid tuintje met losstaand bad. Persoonlijke
butler voor elke villa die kan instaan voor ontbijt op de kamer, afternoon tea, cocktails op
het dakterras etc.. .
FACILITEITEN
Idyllische setting, zwembad met zonneterras. Excursies naar Angkor Wat, boottochtjes
op het meer en de rivier, helikopterexcursie etc... Alle faciliteiten zoals zwembaden,
beautybehandelingen, massages, restaurants en bars van de twee zusterhotels Shinta
Mani Angkor en Shinta Mani Shack, beiden op hetzelfde terrein, staan ter beschikking.

Shinta Mani Siem Reap*****
Inbegrepen
Shinta Mani Siem Reap*****
3 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer
Inbegrepen
Prijs
per persoon
01/11/19 - 22/12/19
23/12/19 - 03/01/20
3 overnachtingen met04/01/20
ontbijt, verwelkoming,
privétransfer
- 21/01/20 23/01/20
- 28/01/20

01/04/20 - 31/10/20

29/01/20
19/03/20
Prijs per persoon
01/11/19 - 22/12/19
Villa
€1.215
04/01/20
- 21/01/20
Shinta Mani Siem Reap*****
29/01/20 - 19/03/20

01/04/20 - 31/10/20
€ 860

23/12/19 - 03/01/20
€1.480
23/01/20
- 28/01/20

Villa
€1.215
€1.480
Inbegrepen
3Villa
overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer

€ 860

Prijs per persoon
01/11/19 - 22/12/19
23/12/19 - 03/01/20 01/04/20 - 31/10/20
Villa
04/01/20 - 21/01/20 23/01/20 - 28/01/20
Minimum verblijf 29/01/20 - 19/03/20
Min.
Villa verblijf 3 nachten van 23/12-3/1
€1.215 en 22/1-28/1/20
€1.480
€ 860
Vroegboekkorting
Minimum
verblijf
Honeymoon
Min. verblijf 3 nachten van 23/12-3/1 en 22/1-28/1/20
Extra
Vroegboekkorting
20%
Honeymoon
Villa bij min. 2 nachten en 30% bij min. 3 nachten van 1/4-31/10/20
Family plan
Extra
20% bij min. 2 nachten en 30% bij min. 3 nachten van 1/4-31/10/20
Family planverblijf
Minimum
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Min. verblijf 3 nachten van 23/12-3/1 en 22/1-28/1/20
Vroegboekkorting

SIEM REAP

CAMBODJA

JAYA HOUSE RIVER PARK
AAAAA
H I D E A WA Y | B O U T I Q U E | D E S I G N

1

1. Deluxe
LIGGING
Rustig gelegen naast de Siem Reap rivier en omringd door regenwoud, is dit kleinschalige
designhotel een verborgen pareltje met slechts 36 kamers, een gepersonaliseerde service
en een uitstekend restaurant. Een ideale uitvalsbasis om de beroemde tempels van Angkor
Wat te ontdekken. Het eerste ‘plastic free’ hotel van het land. Op 10 ‘tuk tuk’ minuten van
het centrum en van de tempels. Op ca. 25 minuten van de luchthaven van Siem Reap.
ACCOMMODATIE
De 36 ruime kamers en suites en de 4 pool suites omvatten allen balkon of terras, ogen
modern met neutrale kleuren en vintage telefoons.
Deluxe (38m²) : Kingsize of queen size bed, airco, gratis wifi, minibar met softdrinks
en lokaal bier, koffie- en theefaciliteiten. Badkamer met bad en douche.
Junior Suite (43m²) : Gelijke indeling, met kleine zithoek en buitendouche.
Andere kamertypes op aanvraag.
FACILITEITEN
Twee zwembaden met zonneterrassen en ligstoelen. Excursieprogramma’s naar
Angkor Wat, naar de kunstateliers, tempels en dorpen; vogels spotten, kajakken
boottochtjes enz.… Boutique spa, steam room en massages met handgemaakte
natuuroliën. Restaurant met wisselend menu en lokale specialiteiten. Rooftop bar.

Jaya House River Park*****
Inbegrepen
3 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer
Prijs per persoon

Deluxe Room
Junior Suite
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01/11/19 - 22/12/19
04/01/20 - 24/01/20
03/02/20 - 31/03/20
€ 440
€ 479

SIEM REAP

CAMBODJA

SHINTA MANI ANGKOR
AAAAA
DESIGN | BOUTIQUE | RELAX

1

1. Superior Room
LIGGING
Het Shinta Mani Angkor is een eclectisch, chic boetiekhotel met veel zwart/wit en
bruinbeige tonen, aan een rustige lommerrijke straat op slechts honderd meter van
de Siem Reap rivier. Het is gelegen in de oude Franse wijk, op 10 wandelminuten van
het populaire Psar Chaa met zijn vele winkeltjes en het bruisend nachtleven en op 15’
van de tempels van Angkor. Luchthaven op 7 km.
ACCOMMODATIE
Shinta Mani Angkor biedt 39 compacte, zeer elegante kamers met een modern, minimalistisch design, handgemaakt meubilair en kunstwerken geïnspireerd op Angkor.
Superior Room (30m²) : groot bed of twin beds, badkamer met regendouche, minibar,
wifi, safe, tv, dvd-speler. Op de eerste verdieping. Tuinzicht of zwembadzijde mits toeslag.
Deluxe Garden Room (40m²) : in de nieuwe vleugel, met tuinzicht. Pool view mits toeslag.
Andere kamertypes op aanvraag.
FACILITEITEN
Buitenzwembad. Spa met 4 behandelkamers, aromatherapie, massages, bodywraps,
facials, manicure, pedicure. Kooklessen. Het Kroya restaurant biedt een verscheidenheid
aan Khmer-specialiteiten en internationale gerechten. Gezellig Bonnalay bar-café op het
dak.

Shinta Mani Angkor*****
Inbegrepen
3 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétranfer van en naar luchthaven Siem Riep
Prijs per persoon

01/11/19 - 22/12/19
04/01/20 - 02/02/20
08/02/20 - 31/03/20
€ 510
OA

23/12/19 - 03/01/20

03/02/20 - 07/02/20

01/04/20 - 31/10/20

Superior Room
€ 821
€ 569
€ 428
Deluxe Garden
OA
OA
OA
Room
Extra
Kortingen en promo's nog niet beschikbaar bij druk. Vraag naar de verschillende promo's en
vroegboekkortingen!
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SHINTA MANI SHACK
AAAA/A
B O U T IQ U E | C O M F ORT | R E L A X

LIGGING
Shinta Mani Shack is een stijlvol hotelletje in het centrum van Siem Reap, dichtbij de
tempels van Angkor Wat en op een paar minuten wandelen van de restaurants
en avondmarkten van de stad. Het hotel ligt centraal in de lommerrijke Franse wijk
tussen de koninklijke tuinen en de oude markt.Shinta Mani draagt bij aan de lokale
gemeenschap met een toerismeschool verbonden aan het hotel en een boetiekje met
kwaliteitsvolle producten van ngo’s. Luchthaven ligt op 7 km.
ACCOMMODATIE
Poolview Room (40m²) : kingsize bed of twin beds, badkamer met regendouche
en bad, flatscreen tv, wifi, thee- en koffiezetfaciliteiten, safe, minibar, op de eerste
verdieping met balkon of terras en zicht op het zwembad en de exotische tuin.
Poolside Garden Room (44m²) : aan het zwembad.
Andere kamertypes op aanvraag.
FACILITEITEN
Mooi zwembad en verzorgde, tropische tuin. Vijf restaurants met internationale
keuken, streetfood en Amerikaans steakhouse. Cooking classes. Gezellige bar/lounge.
Toegang tot de spa van het Shinta Mani Angkor hotel aan de overzijde.

Shinta Mani Shack****/*
Inbegrepen
3 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétranfer van en naar luchthaven van Siem Riep
Prijs per persoon

01/11/19 - 22/12/19
04/01/20 - 02/02/20
08/02/20 - 31/03/20
€ 389
OA

23/12/19 - 03/01/20

03/02/20 - 07/02/20

01/04/20 - 31/10/20

Poolview Room
€ 720
€ 469
€ 328
Poolside Garden
OA
OA
OA
Room
Extra
Kortingen en promo's nog niet beschikbaar bij druk. Vraag naar de verschillende promo's en
vroegboekkortingen!
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KOH RONG

CAMBODJA

THE ROYAL SANDS KOH RONG
AAAAA
R U S T | N AT U U R | R U I M T E

LIGGING
Dit mooie resort van 67 vrijstaande villa’s in moderne stijl ligt in een verzorgde tuin
met palmen en bloemen aan een rustig, 400 meter lang strand op het ongerepte
eilandje Koh Rong. Transfer van de luchthaven van Sihanoukville naar de pier in 30
autominuten, gevolgd door een aangenaam boottochtje van 45 minuten.
ACCOMMODATIE
Alle villa’s zijn vrijstaand, luxueus en goed uitgerust met een ‘maisonette’ (overdekt
tuinhuisje) in de buitenruimte.
Oceanview Villa (79m²) : in het bovenste deel van het complex, met kingsize bed,
bad, toilet, aparte regendouche (binnen en buiten), haardroger, telefoon, tv, wifi,
sofa, mini-bar, wijnkoelkast, safe, airco, koffie- en theefaciliteiten, terras met zeezicht.
Butlerser-vice. Dichter bij het strand mits supplement (Beachfront).
Ocean View Pool Villa (147m²) : in het bovenste gedeelte van het complex, privézwembad.
Andere kamertypes op aanvraag.
FACILITEITEN
Groot zwembad bij het strand, snorkelen, kajak, zeilen, vissen, fietsen. Fitnessruimte,
yoga. Wellness met massages en beautybehandelingen. Twee restaurants met
Aziatische specialiteiten en verse zeevruchten, chill beachbar en grill.

The Royal Sands Koh Rong****/*
Inbegrepen
3 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétranfer en transfer per boot
Prijs per persoon

01/11/19 - 19/12/19
11/01/20 - 30/04/20
€ 964

20/12/19 - 10/01/20

01/05/20 - 31/10/20

Superior Room
€1.587
€ 663
Extra
Kortingen en promo's nog niet beschikbaar bij druk. Vraag naar de verschillende promo's en
vroegboekkortingen!
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KOH RUSSEY

CAMBODJA

ALILA VILLAS KOH RUSSEY
AAAAA/A
N I E U W | D E S I G N | N AT U U R

1

1. Garden Pavilion
LIGGING
Dromerige suites en designvilla’s passen harmonieus in het idyllische, groene
landschap van Bamboo Island. Een adembenemend resort doordrenkt met
Khmercultuur en charme, waar privacy, natuur en lokale gastvrijheid centraal staan.
Het overloopzwembad aan het zandstrand lijkt wel eindeloos. Geopend in november
2018. Luchthaven Sihanoukville op ongeveer 10 kilometer, Phnom Penh 225 km,
vasteland (Ream) op 10’ per boot.
ACCOMMODATIE
Garden Pavilion (50m²) : gelegen in het groen. Kingsize bed, badkamer met regendouche
en bad. Wifi, airco, safe, minibar, iPod-docking station. Privétuintje. Terras of balkon.
Ocean Pavilion (50m²) : vlak aan het strand gelegen, met zeezicht.
Andere kamertypes op aanvraag.
FACILITEITEN
Infinity zwembad. Duiken, snorkelen, zeilen, surfen, kajakken. Spa Alila (vanaf 12 j.) met
een waaier aan beautybehandelingen. Fitnessruimte, yoga, tai-chi, mountainbikeroutes.
Kidsclub. Openluchtbioscoop. Twee restaurants met lokale en internationale specialiteiten
en biologische kruiden, groenten en fruit uit eigen tuin. Gezellige bar/lounge.

Alila Villas Koh Russey*****/*
Inbegrepen
3 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming en privétransfer
Prijs per persoon
Garden Pavillion
Ocean Pavillion

01/11/19 - 22/12/19
€ 937
€1.030

23/12/19 - 06/01/20
€1.207
€1.334

07/01/20 - 21/04/20
€1.098
€1.207

22/04/20 - 31/10/20
€ 828
€ 904

Minimum verblijf
Min. verblijf 3 nachten van 23/12-6/1
Extra
60 min. Spa behandeling bij min.4 nachten van 1/11-22/12, 7/1-20/1/20, 1/2-11/4/20 en 20/4-31/10/20. Vanaf 7
nachten: driegangen diner extra
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AZIË

ODYSSEUS

BALI
“Het eiland van de goden.”

Een vruchtbaar groen eiland waar de ochtend geboren wordt in door mist gesluierde

Tijdens een rustig, gebalanceerd circuit maakt u ook kennis met Ubud, meer dan 100 jaar hèt

vulkaantoppen en waar schoonheid als een dankbaar geschenk van de goden wordt aan-

centrum voor kunst, klassieke dans en etherische muziek; ooit gezocht door levensgenietende

vaard. Een eiland met overwoekerde tempels ter ere van Shiva, Brahma en Vishnu waar

bohémiens, nu door fervente kunstconnaisseurs.

zowel leven als dood gevierd worden.
En dan zijn er de zonovergoten kusten. Onze keuze omvat zowel de hipste klifhotelletjes in het
Bali koestert haar oude hindoe-rituelen, haar artisanale houtsnijwerk, verfijnd batik,

zuiden met haar romantische zonsondergangen als de traditionele stranden rond Nusa

smaragdgroene rijstvelden, gouden stranden met verborgen luxehotels en prachtige

Dua, Jimbaran en Seminyak. Geen ander eiland verdient het om “Eiland der Goden” genoemd te

vergezichten over die azuurblauwe oceaan met witte Jukung boten.

worden.

7
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CIRCUIT

BALI

‘TRANSCENDENT BALI’
WHERE THE GODS ARE HIDING

Bali beleven hoeft niet vermoeiend te zijn. Met deze reis
voelt u het pulserende hart van het eiland en haar bevolking, de echte exotische rijkdom van dit paradijs. We
hebben ontworpen opdat u van het allerbeste aan natuur
en cultuur kunt genieten in een rustige, evenwichtige
combinatie. En u logeert natuurlijk in de leukste tophotellet jes.
Dag 1: Ubud
Verwelkoming en transfer van ca. 2 uur naar het koelere
Ubud midden een overweldigende vegetatie. Korte stop
bij het houtsnijwerk in het Mas dorpje. Lunch in het leuke
Five Elements restaurant. Transfer naar uw Superior
Room in het Alila Ubud of een Pool Suite in het Viceroy
(L).
Dag 2: Ubud
Na een heerlijk ontbijt naar het mooie Bayad dorp
voor een bijzondere eco wandeling van twee uur. U leert

hier alles over pigmenten en medicinale kruiden in
een breder, holistisch kader. Door een ondergronds
labyrint naar het Cascades restaurant voor een verzorgde
lunch. Vrije namiddag om te genieten van uw hotel. ’s
Avonds naar Ubud om te genieten van die prachtige
Balinese dansen, met diner (B, L, D).
Dag 3: Ubud – Pemuteran, Noord Bali (80 km)
Rustig ontbijt. Langs groene wegen naar het noordwesten
van het eiland met onderweg ruim tijd voor een bezoekje
aan tempels en dorpjes zoals de Koninklijke Tempel
Taman Ayun, de UNESCO werelderfgoed rijstvelden rond
Jatiluwih, de Dewi tempel in Bedugul en de meren rond
Munduk waar we ook een lunch gereserveerd hebben in
The View restaurant. Via de heetwaterbronnen van Banjar
naar het lieflijke Matahari Beach resort, uitzonderlijk
rustig gelegen in een grote, verzorgde tuin vol bloemen,
vlinders en exotische vogels (B, L).
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Dag 4: Pemuturan
Ontbijt. Vrije dag om van dit hotelletje en de vele
mogelijkheden te kunnen genieten zoals ochtendyoga,
een cooking class met bezoek aan de markt, een tocht
naar de hallucinante krater van de Kawah Ijen, koffie- en
fruitplantages, de hete bronnen en de Boeddhistische
ashram. We hebben in elk geval een uur rustgevende
massage voorzien, door vier handen! (B).
Dag 5: Pemuteran – Candidasa (169 km)
Rustig ontbijt. Vandaag enkel bekende hoogtepunten.
Eerst bezoek aan het Kintamani bergresort en het
Batur meer. Langs de Besakih tempel op de helling
van de Mount Agung, Bali’s hoogste vulkaan, naar
de panoramische vergezichten rond Putung en het
Waterpaleis uit de tijd van de Rajahs. Lunch in het Arta
Agung restaurant. Intrek in het Amankila of het Alila
Manggis hotel voor een heerlijke nachtrust (B, L).

EXPERIENCES

▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

Dag 6: Candidasa
Ontbijt en mooi fietstochtje vanuit Sibetan: een ‘easy or
medium’ parcours van een goede twee uur door groene
rijstvelden en dorpjes tot een verborgen waterval. Lunch
in een fijne, niet commerciële privé-locatie. Terugkeer naar
het hotel en vrije namiddag (B, L).
Dag 7: Candidasa - strandvakantie
Ontbijt. Onderweg richting Ubud naar de heilige grotten
van Goa Lawah met haar duizenden vleermuizen. Langs het
mooie vissersplaatsje Kusamba naar Kerta Gosa en zijn fraaie
18e-eeuws gerechtsgebouw. Transfer naar uw vakantiehotel
of naar de luchthaven (B).

Prijs: vanaf € 1.820 p.p.
Inclusief overnachtingen in Alila Ubud, Mata-hari en Alila
Manggis, maaltijden, transport, excursies, entree-gelden
en assistentie zoals beschreven.
Prijs: vanaf €3.105 p.p.
Inclusief overnachtingen in Viceroy, Matahari en Amankila,
transport, excursies en assistentie zoals beschreven.
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Fietsen door de rijstvelden
Vijf leuke lunches
Een uur lang vierhanden massage
Eco wandeling
Balinese dansen

MATAHARI BEACH RESORT & SPA
AAAAA
Prachtig resort in traditionele Balinese stijl, gelegen aan
de ongerepte noordkust, vlakbij het Barat National Park,
aan een grijs lavastrand en bij vele pittoreske dorpjes die
u per bike kan verkennen. De slechts 16 dubbelbungalows
liggen verspreid in de schitterende tropische tuin vol
bougainvillea, hibiscus, jasmijn en tropische vogels. Op
120 km van de luchthaven.

CIRCUIT

BALI

‘BALI THREE WAYS’
A U T H E N T I E K , C U LT U R E E L E N H I P B A L I I N 3 F I J N E H O T E L L E T J E S .

EXPERIENCES

▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

Bali is zo divers dat één verblijf nooit voldoende lijkt. Met
dit pakket beleeft u drie verschillende Bali’s in een schitterende combinatiereis met talloze unieke voordelen.
Dag 1-3: De oostkust: het authentieke Bali.
Genesteld tussen de bergen en de zee is het Alila Manggis
resort een perfecte basis om dichter bij het oude Bali te komen.
Wandel na een rustig ontbijt naar de organische tuin aan de
voet van de heilige Mount Agung voor een fijne cooking class
midden de rijstvelden. U leert een aantal heerlijke Balinese
gerechten maken die u meteen kan degusteren als lunch in het
paviljoen. Het culinaire team heeft ook voor een buitengewone
ervaring gezorgd in een oud pre-hindoe dorp, Tenganan, één
der meest authentieke plaatsen van het eiland. Samen met
een hotelchef wordt voor uw ogen een feest aan Balinese
delicatessen bereid op een kokosvuur. Een echt privilege.
Inbegrepen:, 2 nachten met ontbijt in Alila Manggis, organische
cooking class met lunch, authentiek Balinees diner, tea-time, wifi,
fietsen, transferts.

Dag 4-6: Ubud: het culturele Bali.
Hoog boven de groene Ayung vallei, midden de
overweldigende natuur logeert u 3 nachten in het heerlijke
Alila Ubud, slechts 15’ van het centrum van Ubud, het
artistieke en culturele hart van Bali. Wandel door de
indrukwekkendste rijstterrassen op de heuvelflanken, geniet
van verfrissende kokosmelk direct aan de bron en een
fijne picknick lunch. Laat u in het hotel verwennen met
een ontspannende massage en kom volledig tot rust aan
de mooie infinity pool met enkel de jungle geluiden op de
achtergrond.
Inbegrepen: 3 nachten met ontbijt in Alila Ubud, natuurwande-ling
met lunch, 60’ spa treatment, tea-time, wifi, fietsen, transferts.
Dag 7-9: Seminyak: het hippe Bali.
Glinsterende witte zandstranden omzomen het Alila
Seminyak resort, een gesofisticeerde oase met vijf
zwembaden waar u 4 nachten verblijft. Geniet van de
culinaire verfijning van ‘The Restaurant’ met haar waaier aan
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Organische cooking class
Authentiek Balinees diner
Een vol uur fijn spa-treatment
Driegangenlunch en sunset cocktails
Degustatiediner in 'The Restaurant'

verse gerechten, onderga de vibes van de nabijgelegen hippe
beachclubs en relax aan de Beach Bar bij de legendarische
Balinese sunsets.Inbegrepen: 4 nachten met ontbijt in Alila
Seminyak, een driegangenlunch, een sunset cocktail in
The Beach Bar, een heerlijk degustatiediner, tea-time, wifi,
fietsen, transferts.
Classic (superior kamers) : vanaf €1.215 p.p.
Stellar (deluxe kamers) : vanaf €1.440 p.p.

ULUWATU

BALI

ALILA VILLAS ULUWATU
A A A A A /A
ECO | DESIGN | RUST

1

2

1. One Bedroom Villa 2. Two Bedroom Pool Villa
LIGGING
Dit mooie designresort is prachtig gelegen op een 100 m hoge klif aan de uiterste zuidpunt van Bali in een domein van ca. 15 ha en biedt spectaculaire vergezichten over de
turquoise oceaan. Het is gebouwd met veel respect voor het milieu en was het eerste
‘Green Globe Certified’ hotel van Indonesië. Op 45 autominuten van de luchthaven.
ACCOMMODATIE
De 65 ruime villa’s met privézwembad kijken uit over de oceaan en zijn afgewerkt met
natuurlijke materialen als rotan, lavasteen en bamboe.
One Bedroom Pool Villa (291m²) : kingsize bed, aparte woonruimte, badkamer met bad,
binnen- en buitendouche. Airco, Ipod docking station, wifi, minibar, koffie/thee, safe, tv.
Terras met chique zonnecabana, privézwembadje en gedeeltelijk zeezicht. Privébutler.
Two Bedroom Pool Villa (582m²) : veel ruimer.
Andere kamertypes op aanvraag.
FACILITEITEN
Spectaculair infinity zwembad van 50 m, privéstrand op enkele wandelminuten.
Mountainbike, fitness, yoga, thai-chi. Glamoureuze spa met massages en vijf
behandelvilla’s voor twee. Drie toprestaurants met Balinese, Aziatische en
internationale gerechten. Afternoon tea.

Alila Villa's Uluwatu*****/*
Inbegrepen
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond lounge in Brussels Airport
Prijs per persoon

One Bedroom
Pool Villa
Two Bedroom
Villa

01/11/19 - 23/12/19
06/01/20 - 31/03/20
01/04/20 - 31/07/20
01/09/20 - 31/10/20
€2.825

24/12/19 - 05/01/20

01/08/20 - 31/08/20

€3.238

€3.120

€5.975

€6.388

€6.270

Honeymoon
Champagne, fruitmand en romantische versiering van de kamer
Extra
5=4, 10=8 van 1/11-23/12, 6/1-31/7/20 en 1/9-31/10/20. Niet combineerbaar
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ULUWATU

BALI

BVLGARI RESORT BALI
AAAAAA
DESIGN | VILL A'S | HONE YMOON

1

2

1. Ocean Villa 2. Ocean Cliff Villa
LIGGING
Prachtig villaresort met Italiaanse flair, hoog boven de kliffen in zuid-Bali met
adembe-nemende vergezichten over de Indische oceaan. De traditionele Balinese
elementen gaan perfect samen met een elegante Italiaanse stijl. Mooi privéstrandje
met ligstoelen en strandbutler, enkel bereikbaar met glazen lift. De sterke stroming
verhindert zwem-men in zee. Op een uurtje van de luchthaven
ACCOMMODATIE
Zeer ruime 59 vrijstaande designvilla’s met rieten daken en plunge pool.
Ocean View Villa (300m²) : grote villa met zeer ruime black Terrazzo badkamer, regendouche, vrijstaand bad. Minibar, koffie/thee, tv, butlerservice, safe, soundsystem,
wifi. Patio met privé-zwembadje, buitendouche, eethoek, zeezicht.
Ocean Cliff Villa (300m²) : dichter bij de oceaan met prachtig uitzicht.
Andere kamertypes op aanvraag.
FACILITEITEN
Groot infinity zwembad met zonneterras. Fitness met stoombad. Uitgebreide
Bvlgari spa met massages, Balinese behandelingen, yoga. Drie fijne restaurants met
Indonesische, Italiaanse - en visspecialiteiten. Bar met schitterend uitzicht over de
oceaan.

Bvlgari Resort Bali******
Inbegrepen
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond lounge in Brussels Airport
Prijs per persoon

01/11/19 - 21/12/19
06/01/20 - 31/10/20
€3.916
€4.215

Ocean View Villa
Premier Ocean
View Villa
Minimum verblijf
Verblijf min. 3 nachten van 22/12-5/1
Extra
25% van 1/11-21/12 en 6/1-31/3/20

232

22/12/19 - 05/01/20
€4.656
€4.955

NUSA DUA

BALI

MULIA, RESORT & VILLA'S
AAAAA/A
F A M I L I E | E X C L U S I E F | V I L L A’ S

LIGGING
Mulia Bali is het toppunt van luxe en biedt een ongeëvenaarde service en aandacht voor
detail. Het uitgestrekte strandresort, gelegen in de exclusieve omgeving van Nusa Dua
op het zuidelijke deel van het eiland met uitzicht op de overloopzwembaden en het
ongerepte strand van het resort. Op ca. 20 autominuten van de luchthaven.
ACCOMMODATIE
Mulia Resort: Grandeur (57m²) : Kamer met kingsize of queen bed, airco, telefoon,
flatscreen tv, safe, minibar en terras of balkon. Badkamer met bad en aparte douche.
Mulia Villa’s: One Bedroom (600m²) :Prachtige ruime villa met kingsize of queen bed,
airco, telefoon, flatscreen tv, safe, minibar en terras of balkon. Badkamer met jacuzzibad,
aparte douche en buitendouche. Afgewerkt met plonsbad
Andere kamertypes op aanvraag.
FACILITEITEN
Oceanfront zwembad in het Mulia gedeelte, meerdere zwembaden in het Mulia
Resort gedeelte. Mooi zandstrand, zonneterrassen. Snorkelen, kano in het hotel.
Watersportcentrum met parasailing, jetski en windsurfen in de omgeving. 18 Holes Bali
Golf club op vijf minuten. 3000m2 grote spa met sauna, hammam, ijskamer, fitness,
schoonheidssalon, hydrophonisch buitenzwembad, kuren en massages. Kidsclub.

The Mulia Resort*****
Inbegrepen
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond lounge in Brussels Airport
Prijs per persoon

01/11/19 - 26/12/19
06/01/20 - 14/07/20
01/09/20 - 31/10/20
€1.005

27/12/19 - 05/01/20

15/07/20 - 31/08/20

Mulia Resort:
€1.359
€1.202
Grandeur
Mulia Villa's: One
€2.974
€3.761
€3.367
Bedroom Garden
View Villa
Extra
5=4, 10=8 bij boeking van min. 4 nachten. Niet geldig op 24/12, 25/12, 31/12 en 1/1
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SEMINYAK

BALI

ALILA SEMINYAK
AAAAA
DESIGN | FA MILIE | REL A X

1

1. Studio
LIGGING
Prachtig designhotel met bevoorrechte ligging aan het strand van Seminyak. Het
moderne interieur, de stijlvolle lobby en de aangename ligging maken dit tot een van
de meest geliefde adressen van Bali. Op wandelafstand van de hotspots in Seminyak.
Op ca. 45 autominuten van de luchthaven.
ACCOMMODATIE
Studio (46m²) : Kamer met kingsize of queen bed, airco, telefoon, flatscreen tv, gratis
wifi, minibar, safe. Badkamer met regendouche. Balkon of terras met tuinzicht.
Deluxe Studio (46m²) : Gelijke indeling en faciliteiten, gelegen in het bijgebouw.
Andere kamertypes op aanvraag.
FACILITEITEN
Vier zwembaden waaronder een ‘adults-only’, uitgestrekt zandstrand, zonneterrassen.
Spa met stoombad, fitness, beautybehandelingen en massages. 18-holes Nirwana
Bali golf club op ca. 20km. Kinderclub (4-12 jaar), boetiekje.
Restaurant met lokale en visspecialiteiten.

Alila Seminyak*****
Inbegrepen
3 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming en privétransfer
Prijs per persoon

01/11/19 - 23/12/19
06/01/20 - 31/03/20
01/04/20 - 15/07/20
16/09/20 - 31/10/20
€ 364
€ 456

Studio Room
Deluxe Studio
Room
Minimum verblijf
Verblijf min. 3 nachten van 24/12-5/1
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24/12/19 - 05/01/20

16/07/20 - 15/09/20

€ 482
€ 600

€ 448
€ 549

JIMBARAN

BALI

BELMOND JIMBARAN PURI
AAAAA
BOUTIQUE | WELLNESS | RUST

1

1. Deluxe Pool Villa
LIGGING
Mooi gelegen, sereen hotel in Balinese stijl aan de lange, zandige baai van Jimbaran,
midden een tropische tuin. Veel privacy, mooie zonsondergangen. Niet ver van
Kuta centrum met zijn uitstekende visrestaurants en gezellige bars. Op 8 km van de
internationale luchthaven.
ACCOMMODATIE
38 cottage suites, 4 pool cottages en 21 pool villa’s verspreid in de tropische tuin.
Super Cottage (100m²) : kingsize bed, ruime badkamer met terrazzo badkuip,
regendouche, buitendouche. Wifi, minibar, tv, fruitmand, turndown-service, airco,
koffie/thee. Terras met tuinzicht.
Garden View Cottage Suite (110m²) : ruimere unit met aparte zithoek.
Andere kamertypes op aanvraag.
FACILITEITEN
Zwembad met zonneterras en parasols, kinderzwembad. Kano, bodyboard, fietsen,
bibliotheekje, boetiekshop. Spa met ayurvedische massages, 3 massagepaviljoenen
voor koppels, jacuzziterras, yoga, tai chi. Twee restaurants met mediterrane en
Indonesische keuken. Poolbar.

Belmond Jimbaran Puri*****
Inbegrepen
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond lounge in Brussels Airport
Prijs per persoon
Superior Cottage
Garden View
Cottage Suite

01/11/19 - 27/12/19
03/01/20 - 31/03/20
€1.017
€1.123

28/12/19 - 02/01/20

Honeymoon
Pareo en Polo bij boeking van min. 4 nachten
Extra
6=5 van 1/11-27/12, 3/1-30/6/20 en 1/9-31/10/20
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€1.651
€1.784

01/04/20 - 30/06/20
01/09/20 - 31/10/20
€1.245
€1.324

SEMINYAK

BALI

THE OBEROI BEACH RESORT, BALI
AAAAA
CHARME | TRADITIONEEL | SERVICE

1

2

1-2. Luxury Ocean View Pool Villa
LIGGING
Dit zeer charmante en sfeervolle hotel ligt aan een der mooiste stranden van Bali, midden een oude tropische tuin van 6 ha. Het gerenommeerde hotel met zeer hoffelijke
service is opgevat als een Balinees dorp met rieten daken. Rustig gelegen en
toch op slechts 5 minuten van het levendige Seminyak. Op 20 autominuten van de
luchthaven.
ACCOMMODATIE
Luxury Lanai Garden View (55m²) : ruime in Balinese stijl ingerichte kamers met
kingsize bed, badkamer met bad en douche. Airco, tv, safe, minibar, wifi, Ipod docking
station, koffie/thee. Terras met tuinzicht.
Luxury Ocean View Pool Villa (200-400m²) : ruime villa met marmeren badkamer,
luxueuze af werking. Tuin met paviljoen, privézwembadje. Villa’s verschillen in de
grootte van de privétuin en -zwembad.Andere kamertypes op aanvraag.
FACILITEITEN
Zeer groot zwembad aan het strand met zonneterras en parasols. Surfen,
snorkelen, windsurfen. Tennis, fitness, bibliotheekje, in de omgeving 18 holes golf.
Spa met tradi-tionele massages. Twee restaurants met Indonesische en internationale
keuken, twee bars. Regelmatig barbecue, grill en buffet met traditionele dansen.

The Oberoi Bali*****
Inbegrepen
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond lounge in Brussels Airport
Prijs per persoon

01/11/19 - 26/12/19
07/01/20 - 31/03/20
€1.871

27/12/19 - 06/01/20

01/04/20 - 30/06/20
01/09/20 - 31/10/20
€1.906

01/07/20 - 31/08/20

Luxury Lanai
€2.068
€2.103
Room - Garden
View
Luxury Lanai
€2.107
€2.304
€2.143
€2.340
Room - Part. Ov
Honeymoon
Bloemendecoratie en cake in de kamer, romantische versiering van de kamer en ontbijt op bed bij boeking
van min. 3 nachten
Extra
25% bij min. 3 nachten van 1/11-26/12 en 7/1-31/3/20. 20% bij min. 4 nachten en 25% bij min. 6 nachten van
1/4-31/7/20 en 1/9-31/10/20.
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MANGGIS

BALI

AMANKILA
AAAAAA
BOUTIQUE | TRENDY | LUXE

1

1. Suite
LIGGING
Dit exclusief luxeresort, mooi gelegen tegen een groene heuvel aan de oostkust, biedt een
spectaculair uitzicht over de azuurblauwe Indische oceaan. Fijn, donker privézand-strand
van 400 m met eigen Beachbar. Spectaculair zwembad op 3 niveaus. Op 70 km van de
luchthaven.
ACCOMMODATIE
Slechts 34 vrijstaande suites in traditionele Balinese stijl.
Garden Suite Suite (94m²) : kingsize bed, badkamer met bad en aparte douche.
Tv, Ipod docking station, minibar, wifi, koffie/thee, safe, airco. Groot terras met
rotanmeubilair, tuinzicht. Dit kamertype is ook beschikbaar met zeezicht
Pool Suite (204m²) : ruimere suite met privézwembadje en prachtig tuinzicht.
Andere kamertypes op aanvraag
FACILITEITEN
Drie mooie terraszwembaden met zonnedek en parasols. Scuba diving, kajak,
snorkelen, catamaran. Fietsen, fitnessruimte, tennis (op 5 min). Spa met Balinese
massages, yoga. Twee restaurants met Aziatische en internationale keuken,
lunchbistro, bar met prach-tig uitzicht over de straat van Lombok.

Amankila******
Inbegrepen
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond lounge in Brussels Airport
Prijs per persoon

01/11/19 - 20/12/19

21/12/19 - 04/01/20

04/02/20 - 11/02/20
18/07/20 - 31/08/20

€4.114

05/01/20 - 03/02/20
12/02/20 - 13/07/20
01/09/20 - 31/10/20
€3.174

Garden View
Suite
Ocean View Suite

€3.031
€3.889

€5.171

€4.028

€4.456

Extra
Kortingen en promo's nog niet beschikbaar bij druk. Vraag naar de verschillende promo's en
vroegboekkortingen!
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€3.603

UBUD

BALI

AMANDARI
AAAAAA
BOUTIQUE | INTIEM | ELEGANTIE

1

1. Village Suite
LIGGING
Amandari, vrij vertaald als ‘vreedzame geest’, is mooi gelegen midden weelderig groene
heuvels met rijstterrassen en biedt prachtig uitzicht op de Ayung rivier. Het is opgevat
als traditioneel Balinees dorp, met kleine paden tussen verweerde beelden in kleurige,
geurende tuinen. Op 15 autominuten van Ubud en 40 km van de luchthaven van Denpasar.
ACCOMMODATIE
Village Suite (220m²) : kingsize bed, badkemer met ligbad, openluchtbad en
aparte douche. Dressing. Wifi, minibar, safe, soundsystem, airco, plafondventilator.
Privé-bin-nentuintje.
Valley Suite (220m²) : zicht op rijstvelden of de Ayungvallei.
Andere kamertypes op aanvraag.
FACILITEITEN
Schitterende infinity pool. Tennisbaan. Gratis fietsen met mountainbikeroutes.
Kleine spa maar met toegewijde therapeuten en massages. Ochtendlijke yogasessies.
Excursies als rafting, naar een lokaal schooltje of het kunstcentrum, trekking naar de
vulkaan. Openluchtcinema. Bibliotheekje. Restaurant met Europese, internationale
en Aziatische gerechten. Bar.

Amandari******
Inbegrepen
3 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming en privétransfer
Prijs per persoon

Villa Suite
Valley Suite

01/11/19 - 20/12/19

21/12/19 - 04/01/20

€1.403
€1.770

€1.867
€2.320

05/01/20 - 03/02/20
12/02/20 - 13/07/20
01/09/20 - 31/10/20
€1.464
€1.830

04/02/20 - 11/02/20
14/07/20 - 31/08/20

Extra
Kortingen en promo's nog niet beschikbaar bij druk. Vraag naar de verschillende promo's en
vroegboekkortingen!

238

€1.648
€2.014

UBUD

BALI

CAPELLA UBUD
AAAAAA
CHARME | ROMANTISCH | LUXETENTEN

1

1. Rainforest Tent
LIGGING
Genesteld in het hart van de weelderige groene Keliki vallei ligt dit unieke boetiektenthotelletje in volledige harmonie met de natuur. Geïnspireerd door de vroege
kolonisten rond 1800 is dit hotel een eerbetoon aan die avontuurlijke expedities.
De 22 luxueuze tenten met groot houten platform en zoutwater plunge-pool
zijn bereikbaar langs afzonderlijke hangbruggen. Het geheel werd afgewerkt
met moderne elementen, antieke meubilair en romantische decoratie. Op ca. 25
autominuten van Ubud en 90’ van de luchthaven.
ACCOMMODATIE
Terrace Tent (173m²) : Tented kamer met kingsize of queen bed, airco, smartphone,
flatscreen-tv, wifi, minibar, safe, koffie- en theefaciliteiten, zonnedek en privé zoutwater
zwembadje. Binnen- en buitenbadkamer met bad, binnen- en buitendouche.
Rainforest Tent (173m²) : Ruimer, zicht op het omliggende regenwoud.
FACILITEITEN
Prachtig rainforest zwembad uit wit/zwart staal, zonneterras. Fietsverhuur. Binnenen buitenspa met fitness, beautybehandelingen, yoga en massages. Restaurant
met dagelijks gevarieerd 8-gangen proeverij-menu. Toegang tot ‘Officers Tent’ met
exclusieve lounge en bibliotheek, afternoon tea en cocktails. Gratis shuttle naar Ubud.

Capella Ubud*****
Inbegrepen
3 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming en privétransfer
Prijs per persoon

01/11/19 - 19/12/19

20/12/19 - 06/01/20

07/01/20 - 31/03/20

Terrace Tent
Rainforest Tent

€1.417
€1.449

€2.349
€2.381

€1.584
€1.621

10/04/20 - 19/04/20
29/04/20 - 05/05/20
01/07/20 - 13/07/20
01/09/20 - 15/09/20
29/09/20 - 07/10/20
€1.601
€1.633

14/07/20 - 31/08/20

Terrace Tent
€1.957
Rainforest Tent
€1.991
Honeymoon
Fles prosecco, cake, bloemblaadjesblad en boeket bloemen
Extra
4=3 van 1/11-19/12. Niet combineerbaar

239

01/04/20 - 09/04/20
20/04/20-28/04/20
06/05/20 - 30/06/20
16/09/20 - 28/09/20
08/10/20 - 31/10/20
€1.485
€1.518

UBUD

BALI

ALILA UBUD
AAAAA
N AT U U R | C H A R M E | R U S T

1

2

1-2. Deluxe Room
LIGGING
Rustig en idyllisch hotelletje tussen de groene heuvels en rijstterrassen van Ubud,
vlak aan de Ayung rivier. Combinatie van modern design en traditionele Balinese
architectuur met veel natuurlijke materialen. De heerlijke, verborgen patio’s,
ruime terrassen en privétuinen creëren een gevoel van intimiteit. Shuttlebus naar
Ubud centrum op 15 minuten. Luchthaven op 40 km.
ACCOMMODATIE
Superior Room (30m²) : kingsize bed of twee twins. Badkamer met douche. Airco,
safe, koffie- en theefaciliteiten, wifi. Balkon.
Deluxe Room (65m²) : openluchtbadkamer met bad en douche. Terras met
zithoek. iPod-docking station.
Andere kamertypes op aanvraag.
FACILITEITEN
Emeraldgroene infinitypool die over de vallei uitkijkt. Excellent wellness- en
spacentrum met eigen organische producten. Yoga, fietsroutes. Drie restaurants en
bars met Balinese en westerse keuken met lokale accenten. Een hoogtepunt is de
dagelijkse afternoon tea met cakejes aan het zwembad. Cooking classes en private
dining in de beeldentuin of jungle.

Alila Ubud****/*
Inbegrepen
3 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming en privétransfer
Prijs per persoon

Superior Room
Deluxe Room

01/11/19 - 23/12/19
06/01/20 - 31/03/20
01/04/20 - 15/07/20
16/09/20 - 31/10/20
€ 389
€ 448

24/12/19 - 05/01/20

16/07/20 - 15/09/20

€ 491
€ 567

€ 457
€ 533

Extra
4=3, 8=6, 12=9 van 1/11-23/12 en 6/1-30/4/20. Niet combineerbaar
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LOMBOK

INDONESIË

THE OBEROI BEACH RESORT, LOMBOK
AAAAA
LUXE | GOLF | AUTHENTIEK

1

1. Luxury Gardenview Pavilion
LIGGING
Dit elegante luxehotel ligt midden een 9 ha grote, exotische tuin en direct aan een
200 meter lang fijn zandstrand. Alles ademt hier elegantie en rust. De 50 sfeervolle
villa’s en paviljoenen met rieten daken zijn een perfecte fusie van hedendaags design
met Balinese accenten. Ideaal in combinatie met Bali. Lombok airport op 75 km.
ACCOMMODATIE
Luxury Gardenview Pavilion (90m²) : ruime lichte kamer met veel teakhout en
Balinese stoffen, kingsize bed of twin bedden, verzonken bad en douche, airco, wifi,
safe, iPod docking, koffie-/theeapparaat, minibar, terras met tuinzicht.
Luxury Oceanview Pavilion (90m²) : met zeezicht.
Andere kamertypes op aanvraag.
FACILITEITEN
Infinity pool, zonneterras met ligbedden en parasols. Tennis, snorkelen, windsurfen,
kajak, duikschool (PADI), boottochtjes, vissen, fietsen. Golfclub 9- en 18-holes in
de omgeving. Wellness-en spacentrum in openlucht met Ayurveda en oosterse
therapieën en massages. Twee restaurants met verfijnde internationale en Aziatische
gerechten. Romantisch dineren onder de sterren. Wekelijks traditionele muziek en
dansperformance. Cocktails in de Tokek Bar en het Sunbird Café.

The Oberoi Lombok*****
Inbegrepen
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming en privétransfer
Prijs per persoon

01/11/19 - 26/12/19
07/01/20 - 31/03/20
€1.678

27/12/19 - 06/01/20

01/04/20 - 31/07/20 01/08/20 - 20/08/20
21/08/20 - 31/10/20
€1.693
€1.890

Luxury Pavilion €1.874
Garden View
Luxury Pavilion €2.150
€2.189
€2.166
€2.363
Ocean View
Honeymoon
Bloemendecoratie en cake in de kamer, romantische versiering van de kamer en ontbijt op bed bij boeking
van min. 3 nachten
Extra
30% bij min. 3 nachten van 1/11-24/12 en 5/1-31/3/20. 25% bij min. 3 nachten en 30% bij min. 6 nachten van
1/4-31/7/20 en 1/9-31/10/20.
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AZIË

ODYSSEUS

FRANS-POLYNESIË
“Een hand vol schitterende parels in de onmetelijke zilveren oceaan.”

Meer dan welke oceaan ook spreekt de Stille Zuidzee tot de verbeelding van de reiziger.
Precies hier beantwoordt de voorstelling van een exotisch eiland aan de werkelijkheid: warm
en helder water, loom wuivende palmen en blonde stranden, een zeer mooie en gastvrije
bevolking, uitsteklenden hotels en een heerlijke keuken.

Nuku Hive

Op de 118 eilanden van de Polynesische archipel heerst het hele jaar door een mild, tropisch

Taiohae

klimaat, verzacht door de passaatwinden. Het drogere en wat koelere seizoen loopt van april
tot oktober; het warmere en vochtige seizoen in onze wintermaanden.

Hiva Oa
Tahauku

Manihi
Tihohora

Tikehau

Avatoru

Tuherahera

Vaiea
Vaitape

Maupiti

1
2

Bora Bora

Rangiroa

5

Tahaa
Patio

Fare

Uturoa

Raiatea

Rotoava

Tetiaroa

Fakarava

6

Huahine
Afareaitu

4

Moorea

3

Papeete

Tahiti

1. INTERCONTINENTAL BORA BORA RESORT THALASSO & SPA
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2. THE ST. RÉGIS BORA BORA RESORT			
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3. SOFITEL MOOREA LA ORA BEACH RESORT			
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4. INTERCONTINENTAL MOOREA RESORT & SPA		
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5. LE TAHA'S ISLAND RESORT & SPA				
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6. THE BRANDO						249

TROPISCH KLIMAAT

Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Gemiddelde maximumtemperatuur (°C)

32

32

32

32

31

30

30

30

30

31

31

31

Gemiddelde minimumtemperatuur (°C)

22

22

22

22

21

21

20

20

21

21

22

22

Gemiddelde zeewatertemperatuur (°C)

28

28

29

29

28

27

27

26

26

27

27

28

Gemiddeld aantal zonne-uren/dag

7

7

7

8

7

7

8

8

8

8

7

6

Gemiddeld aantal dagen met neerslag

18

18

19

14

10

7

6

5

6

6

7

13
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Dec

CIRCUIT

FRANS POLYNESIË

‘LUXUEUZE COMBINATIEREIZEN’
DISCOVER TRUE BEAUTY

Als u dan toch zo ver vliegt is een combinatie tussen
enkele eilanden aangewezen. Wij adviseren u om na
een eerste nacht in Tahiti meteen twee nachten op het
zustereiland Moorea door te brengen zodat u van de
jetlag kan bekomen. Het hoogtepunt is zondermeer
Bora Bora waar we vier nachten aanbevelen. Daarna is
het aan uw persoonlijke voorkeur doorslaggevend: een
rustig verblijf op het authentieke Taha’a, enkele dagen
hideaway op het eiland van Marlon Brando of een cruise
tussenin. Breng de laatste twee nachten door op Tahiti
zodat u de reis in culturele schoonheid kan afsluiten en
u uitgerust aan terugreis begint.

INTERCONTINENTAL TAHITI RESORT
AAAAA

Verzorgd hotel met prachtige vergezichten op Bora
Bora, een overwater gourmetrestaurant, een mooi
aquarium. Frisse kamers van min. 28 m² op het strand
of overwater. Duiken meteen vanaf het strand. Het
beste adres van Papeete.

Alle combinaties zijn mogelijk, met de garantie van
Odysseus dat ze langs de fijnste hotels lopen en u door de
beste lokale engelbewaarder wordt geholpen waardoor u
nooit echt alleen bent. Toch prettig die zekerheid.
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LES MARQUISES:
JACQUES BREL & PAUL GAUGAIN
Nogal wat reizigers willen ooit in hun leven naar de
afgelegen droomeilanden van de verre Markiezen
Archipel waar grote kunstenaars hun leven voltooiden.
Een uitstekende mogelijkheid is een comfortabele
superieure of deluxe cabine boeken voor de 13-daagse
cruise van/tot Papeete met het vracht/cruiseschip
Aranui V.

CRUISE

FRANS POLYNESIË

‘ARANUI CRUISE’
ARANUI V

Rederijen als Le Ponant, Haumana en Paul Gaugain
organiseren korte en lange cruises in de archipel waarbij
we u graag adviseren. Ook het huren van een catamaran
met schipper en kok is niet ongewoon en kan al vanaf 2
personen.
Een offerte vragen kost u niets en u bent altijd verzekerd
van de beste vaartuigen.

Dag 2 : Voor de middag op Fakarava voor duiken, snorkelen
en vogelspotten

Dag 9 : Naar het wilde paardeneiland Ua Huka. Lokale lunch
en Polynesische avond

Dag 3 : Hele dag heerlijk cruises

Dag 10 : Cruise naar de Tuamotu archipel

Dag 4 : Markiezen: archeologie en tiki beelden op Hiva Oa en
Nuku Hiva

Dag 11: Hele dag op Rangiroa met snorkelen tussen de
mantaroggen en bezoek aan parelkwekerij

Een reis met de Aranui V (betekent de ‘Grote Weg’) is niet
zomaar een cruise. Dit gecombineerde vracht- en cruiseschip
dat de bevoorrading van de Markiezen en de Tuamotueilanden verzorgt legt talloze malen aan om goederen
te laden en te lossen. Voor de passagiers worden dan
interessante excursies geregeld. De reis is altijd in vol pension.
In grote lijnen volgt de Aranui volgend vaarschema op zijn
1500 km lange vaarroute.

Dag 5 : Verkenning Nuku Hiva, de rituelen, de beelden,
altaren en lokale keuken

Dag 12: Naar de lagune van Bora Bora en haar wereldberoemde
silhouet.

Dag 6 : Naar de kunstwerken en panorama’s van Ua Pou

Dag 13: Ontscheping op Tahiti.

Dag 7 : Naar Atuona op Hiva Oa waar Gaugain leefde en
werkte

Prijs van/tot Papeete in vol pension: op aanvraag

Dag 8 : Fatu Hiva geldt als cultuurcentrum van de Markiezen
Dag 1 : Inscheping in Papeete en vertrek naar het noorden
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BORA BORA

FRANS POLYNESIË

INTERCONTINENTAL BORA
BORA RESORT THALASSO SPA

THE ST. RÉGIS
BORA BORA RESORT

AAAAA

AAAAAA

V I L L A’ S | W E L L N E S S | L O C AT I E

I D Y L L I S C H | V I L L A’ S | E X C L U S I E F

LIGGING
De helderblauwe lagune van Bora Bora en de omliggende saffierblauwe zee spreken
tot de verbeelding en zijn de setting voor dit indrukwekkende resort. Op dit meest
iconische eiland van de Zuidzee werd dit hotel een toevluchtsoord en een oase van
rust met adembenemende vergezichten, tropische tuinen en prachtige villa’s en suite

LIGGING
Op een der mooiste eilanden ter wereld wachten u ruime en stijlvolle villa’s in een der
exclusiefste hotels van de Pacific. Het hoge privacy gehalte en de Frans-Polynesische
flair zorgen voor ene ongeëvenaarde ervaring. De turkooisblauwe lagune, de
weelderige bloementuinen en het prachtige strand maken van dit romantisch
luxehotel een absoluut hoogtepunt. Op 15’ per boot van de luchthaven.

ACCOMMODATIE
Emerald Overwater Villa (95m²) : Ruime overwater villa met kingsize of queen size
bed, gratis wifi, iPod dock, Bose surround systeem, minibar, koffie- en theefaciliteiten.
Open zicht badkamer met bad en aparte douche. Zicht op het strand en op de motu.
Sapphire Overwater Villa (95m²) : Gelijke indeling en faciliteiten, zicht op de lagune
en de horizon.
Andere kamertypes op aanvraag.
FACILITEITEN
Indrukwekkend zwembad en zandstrand. Watersporten met kajaks, prauwen, snorkelen,
speedboot, PADI duiken, parasailen, observatie van roggen en haaien. Verlichte
tennisbaan, badminton, beachvolley, mooie fitness, helikoptervluchten. 4000m² grote
spa met jacuzzi, hammam, ijsbad, verscheidene therapieën en verzorging op basis van
diepzeewater.Twee restaurants van hoog gastronomisch niveau, vier bars en lounges.

ACCOMMODATIE
Gardensuite Villa + Pool (251m²) :Villa met kingsize of queen size bed, privéterras of
-tuin, gratis wifi, dvd-speler, Bose hifi, koffie- en theefaciliteiten. Badkamer met bad
en aparte douche, tweede douche in openlucht. Zicht op de oceaan, afgewerkt met
plonszwembad.
Beachfront Suite Vila + Pool (168m²) : Gelijke indeling en faciliteiten, directe toegang
tot het strand, zicht op de lagune.

Intercontinental Bora Bora*****

FACILITEITEN
Twee zwembaden waarvan één adults only. Watersportcentrum met snorkelen, kajakken,
stand-up paddle boarden, duiken, vissen en jetski’s. Tennis, fietsverhuur, fitness. Grote spa
op een privé-eiland met traditionele en Aziatische beautybehandelingen en massages.
Gratis shuttle naar Matira Beach, bibliotheek, kunstgalerij en boetiekje. Vier restaurants
St. Regis
Bora Bora******optie, Aziatische en lokale specialiteiten.
met
gastronomische

Inbegrepen
3 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, transfer per auto en per boot

Inbegrepen
3 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, transfer per auto en per boot

Prijs per persoon
Emeralld
Overwater Villa
Sapphire
Overwater Villa

01/11/19 - 19/12/19
04/01/20 - 31/03/20
€2.011

20/12/19 - 03/01/20

Prijs per persoon

€2.577

€2.190

€2.737

Gardensuite Villa
+ Pool
Beachfront Suite
+ Pool
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01/11/19 - 20/12/19
05/01/20 - 31/03/20
€1.690

21/12/19 - 04/01/20

€1.981

€3.020

€2.645

MOOREA

FRANS POLYNESIË

SOFITEL MOOREA IA ORA
BEACH RESORT

INTERCONTINENTAL
MOOREA RESORT & SPA

AAAAA

A A A A /A

KL A SSIEK | GOLF | GA STR ONOMIE

RELAX | ACTIE | SFEER

LIGGING
Prachtige resort op het mooiste stukje zandstrand van Moorea, het zustereiland van
Tahiti. Kleurrijke decoratie, verzorgde kamers, exotische smaken in het restaurant
maken dit hotel tot een oase van rust en verfijning. De Polynesische gastvrijheid
wordt hier gecombineerd met de azuurblauwe transparantie van de lagune.

LIGGING
Het ganse resort werd gebouwd met respect voor de natuurlijke en culturele
diversiteit. Gelegen in het exotisch groen, beschut door de bergen en met uitzicht op
de lagune. Ideaal om dit grote eiland te ontdekken en in combinatie met bezoek aan
de andere eilanden.

ACCOMMODATIE
Luxury Garden Bungalow (59m²) : Bungalow met kingsize of queen size bed, gratis
wifi, minibar, privéterras. Badkamer met Polynesische douche. Gelegen aan de
tuinkant en afgewerkt met privépatio met hangmat.
Superior Lagoon View Bungalow (42m²) : Gelijke indeling en faciliteiten, met
panoramisch zicht op Moorea en toegang tot de lagune.
Andere kamertypes op aanvraag.

ACCOMMODATIE
Lanai Room (37m²) : Kamer met kingsize of queen size bed, gratis wifi, minibar, terras of
privébalkon. Badkamer met bad en douche. Gelegen in het hoofdgebouw met tuinzicht.
Premium Lanai Room (37m²) : op de eerste verdieping met zicht op de lagune.
Andere kamertypes op aanvraag.

FACILITEITEN
Infinity pool, prachtig zandstrand. Watersportcentrum met snorkelen, zeekajak,
waterfietsen, windsurfen, catamaran, duikcentrum. Tafeltennis en fietsverhuur. 18hole Jack Nicklaus golfterrein op vijf minuten afstand. Mooie spa met klein zwembad,
verschillende beautybehandelingen en massages.
Twee restaurants waarvan één gastronomisch. Twee bars.

FACILITEITEN
Infinity zwembad in twee niveaus, prachtig strand. Watersportcentrum met
Polynesische prauwen, kajakken, stand-up paddle boards, snorkelen, jetski’s, PADI
duiken, waterski, catamarans. Twee verlichte tennisbanen, paardrijden, parachute
springen, helikoptervluchten, fietsverhuur, 4x4 en quads. Moorea Dolfijn centrum
met interactief programma. Uitgebreide spa met tropische douche, rivierbad,
bloemenbaden, traditionele beautybehandelingen en massages.
Drie restaurants met fijnproeverskeuken, lokale en internationale specialiteiten.

Sofitel Moorea la Ora*****

Intercontinental Moorea****/*

Inbegrepen
3 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, transfer per auto en per boot

Inbegrepen
3 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, transfer per auto en per boot

Prijs per persoon

Prijs per persoon

Luxury Garden
Bungalow
Superior Lagoon
View Bungalow

01/11/19 - 22/12/19
04/01/20 - 31/03/20
€ 773

23/12/19 - 03/01/20

€ 854

€1.229

€1.134

01/11/19 - 19/12/19
04/01/20 - 31/03/20
€ 717
€ 753

20/12/19 - 03/01/20

Lanai Room
€1.018
Premium Lanai
€1.059
Room
Honeymoon
15% en geschenk bij aankomst. Vanaf verblijf 3 nachten: gratis fles champagne extra
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TAHA'A

FRANS POLYNESIË

LE TAHA’A ISLAND RESORT & SPA
AAAAA
BOUTIQUE | INTIEM | AUTHENTIEK

LIGGING
Dit prachtige en intieme Relais & Chateau resort ligt op een kleine motu (zandeilandje)
voor de kust van Taha’a met spectaculaire koraalriffen en uitzicht op het majestueuze
silhouet van Bora Bora. U bereikt het eiland na een boottochtje van 35’ vanuit Raiateia met
de dichtstbijzijnde landingsbaan. Van uw motu is er een gratis boottransfert van 5’ naar
Taha’a dat u per taxi of huurauto kan verkennen.
ACCOMMODATIE
58 suites en villa’s, waarvan 45 overwater bungalows.
Taha’a Overwater Suite (90m²) : Suite met kingsize of queen size bed, gratis wifi,
minibar. Privéterras met buitendouche. Badkamer met bad en aparte douche. Op
palen gelegen met zicht op het volgende eiland.
Sunset Overwater Suite (90m²) : Gelijke indeling en faciliteiten, gericht naar de
zonsondergang op de lagune
FACILITEITEN
Mooi zwembad met jacuzzi. Watersportcentrum met snorkelen, kajakken, prauwen,
paddle boards, duiken, jetski en catamaran. Verlicht tennisterrein, helikoptervluchten,
picknick op een motu. Drie restaurants waarvan één gastronomisch, lokale en
internationale specialiteiten.

Le Tahaa Island Resort & Spa*****
Inbegrepen
3 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming en transfer
Prijs per persoon
Tahaa's
Overwater Suite
Sunset Overwater
Suite
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01/11/19 - 30/03/20
€1.340
€1.730

TETIAROA

FRANS POLYNESIË

THE BRANDO
AAAAAA
A L L I N C L U S I V E | L U X E V I L L A’ S | H I D E A WA Y

LIGGING
Dit unieke luxeresort op het adembenemend mooie privé-eilandje Tetiaroa, 50 km ten
noorden van Tahiti, biedt zorgeloze luxe midden ongerepte natuur. Volledig ontworpen
om de Polynesische levensstijl en cultuur te weerspiegelen, beschikt het resort over 35
strandvilla’s op het poederwitte strand waar zeeschildpadden hun thuis hebben. Het
hotel biedt veel ruimte en is volledig klimaatneutraal. Op 15 minuten vliegen van Tahiti.
ACCOMMODATIE
One Bedroom Villa (96m²) : Prachtige alleenstaande villa met rieten dak, rivézwembad,
open zicht op de lagune, kingsize bed, airco, gratis wifi, dressing, multimedia salon, dvdspeler, koffie- en theefaciliteiten. Badkamer met douche en apart bad in openlucht.
Deluxe Veranda Suite (51m²) : In duplex stijl, extra slaapkamer op de verdieping,
ruime eetkamer en ingerichte keuken.
FACILITEITEN
Infinity zwembad met zonneterras, prachtige zandstranden rondom. Watersporten
als snorkelen, kajakken, kano’s, Polynesische prauw, paddle board, aquagym, duiken,
hoogzeevissen. Tennis, fitness en fietsen. Prachtige spa verborgen tussen de kokospalmen
met holistische behandelingen, hammam, yogapaviljoen en Polynesische massages.
Twee restaurants waarvan één gastronomisch en lokale gerechten. Twee prachtige bars.

The Brando*****
Inbegrepen
3 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, binnenlandse vlucht
Prijs per persoon
01/11/19 - 20/12/19
One Bedroom
€6.156
Villa
Two Bedroom
€6.156
Villa
Minimum verblijf
Min. verblijf 5 nachten van 21/12-10/1
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11/01/20 - 31/03/20
€11.690

21/12/19 - 10/01/20
€9.698

€11.690

€18.778

PRAKTISCHE
INFORMATIE

Rijden: links
Lokale tijd: Tijdens onze zomertijd is het in Jamaica 7 uur vroeger. Tijdens onze wintertijd is
het in Jamaica 6 uur vroeger.

Documenten: Paspoort min. 6 maand geldig na terugkomst. Geen visum voor toeristisch
verblijf van max. 90 dagen

PRIJSBEREKENING

Alle prijzen zijn berekend op basis van 2 personen per kamer. Voor prijzen van andere
kamertypes, kerst- en nieuwjaarsperiode, actuele kortingen, kinderkortingen of
aanbiedingen en toeslagen, contacteer uw reisagent of kijk op www.odysseus.be.

REISVERZEKERINGEN

Hebt u aan alles gedacht voor uw verlof ? Echt alles? Vergeet uw reisverzekering niet bij
het reserveren van uw reis ! Een kleine gelegenheid kan soms grote gevolgen hebben en uw
vakantieplannen serieus doen veranderen ! Een Touring reisverzekering verzekert u om rustig
te vertrekken en van uw vakantie te genieten, vakantie die u al zo lang verwachtte ! Kies tussen
onze verschillende formules :

GLOBAL PROTECT : 5,70% VAN DE REISKOSTEN
Een bundel die de annuleringsverzekering (met de dekking voor voorafbestaande ziekte van de
verzekerde), de reiscompensatie in geval van terugkeer naar België, de bijstand aan personen
(ongelimiteerde medische kosten en repatriëring) en de bagageverzekering bevat.

ANNULERINGSVERZEKERING EN REISCOMPENSATIE: 4,70% VAN DE REISKOSTEN
Er kan altijd iets gebeuren dat veroorzaakt dat u uw reis moet annuleren. Touring helpt u in
geval van overlijden, ernstige ziekte, ongeval, zwangerschap en complicaties, ontslag, nieuwe
arbeidscontract, echtscheiding of feitelijke scheiding, tweede zittijd, diefstal of immobilisatie
van de voertuig, schade aan de voertuig of aan het huis, oproeping voor adoptie, als u niet
gevaccineerd kan worden… en zoveel meer !

TRAVEL PROTECT :EUROPA : € 2,5 PP/DAG OF WERELD : € 4,7 PP/DAG
Deze formule biedt u de bijstand aan personen (medische kosten en ongelimiteerde
repatriëring), de bagageverzekering (max. € 1.500/pp) en de reiscompensatie (tot € 30.000 per
dossier).
Dit is slechts een uittreksel van de algemene voorwaarden van Touring. Voor elke
interpretatie van de voorwaarden geldt enkel en alleen de volledige tekst van de algemene
verzekeringsvoorwaarden. Je kan steeds de uitgebreide voorwaarden opvragen via je reisagent.

VLUCHT-EN LANDINFORMATIE
USA & CARAÏBEN
FLORIDA
Taal: Engels
Elektriciteit: In de USA worden stopcontacten van type A en B gebruikt. De netspanning is 120

Inentingen: Geen verplichtingen
Munteenheid & wisselkoers: Jamaicaanse dollar, 1 EUR = 147,822 JMD
Klimaat: Het eiland Jamaica heeft een tropisch savanneklimaat ofwel een savanneklimaat
met vrijwel alle dagen zon, maar ook een redelijke kans op (soms zeer pittige) regen- of
onweersbuien. De gemiddelde dagtemperatuur ligt rond de 24-25 graden en het land kent in
de winter een drogere periode.

Vluchten: De vermelde prijzen zijn steeds indicatieve prijzen die gebaseerd zijn op de
goedkoopste vertrekdatum. Prijs en boekingsklasse zijn gebaseerd op de gegevens zoals
bekend op 14 augustus 2019 en zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Deze prijzen zijn
steeds heen en terug, inclusief taksen en 20 kg bagage. Gelieve ons steeds te raadplegen
voor beschikhaarbeden. Deze tarieven zijn enkel geldig met een hotelreservatie, flight only is
uitgesloten!
Brussel ↔ Montego Bay : United Airlines
vanaf € 580,00 Economy Class
vanaf € 3.380,00 Business Class
CUBA
Taal: Spaans
Elektriciteit: In Cuba worden de stopcontacten van type A, B, C en L gebruikt. De netspanning
is 110 / 220 V en de frequentie is 60 Hz.

Lokale tijd: Op Cuba is het 6 uur vroeger.
Rijden: rechts
Documenten: Paspoort geldig tot na de reis.Visum aan te vragen bij ambassade / consulaat
Inentingen: Geen verplichtingen
Munteenheid & wisselkoers: Cubaanse peso, 1 EUR = 32.7638 CUP
Klimaat: Cuba heeft een tropisch savanneklimaat. De uiterst zuidoostelijke punt van Cuba
heeft een warm steppeklimaat. Dit vanwege de geringe neerslaghoeveelheden in dit gebied.
Met temperaturen die gedurende het hele jaar overdag tussen de 25 en 34 graden liggen is het
heel goed vertoeven voor mensen die houden van warm weer.

Vluchten: De vermelde prijzen zijn steeds indicatieve prijzen die gebaseerd zijn op de
goedkoopste vertrekdatum. Prijs en boekingsklasse zijn gebaseerd op de gegevens zoals
bekend op 20 december 2018 en zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Deze prijzen zijn
steeds heen en terug, inclusief taksen en 20 kg bagage. Gelieve ons steeds te raadplegen
voor beschikhaarbeden. Deze tarieven zijn enkel geldig met een hotelreservatie, flight only is
uitgesloten!
Brussel ↔ Havana : Air France / KLM
vanaf € 720,00 Economy Class
vanaf € 2.185,00 Business Class

V en de frequentie is 60 Hz.

Lokale tijd: Tijdens onze zomertijd is het in Florida 6 uur vroeger. Tijdens onze wintertijd is
het 5 uur vroeger.

Rijden: Rechts
Documenten: Paspoort minimum 6 maanden geldig vanaf datum van inreis / aankomst.
Een elektronisch toeristenvisum (ESTA) is verplicht en aan te vragen voor vertrek. Visum bij
aankomst is niet mogelijk.

Inentingen: Geen verplichte inentingen.
Munteenheid & wisselkoers: US Dollar: 1 EUR = 1.1211 USD
Klimaat: Het klimaat van Florida is voor het grootste gedeelte een warm zeeklimaat, het
zuidoosten heeft een subtropisch klimaat en het zuidwesten een moessonklimaat. In de
zomermaanden kan de temperatuur ver boven de 30 graden uitkomen met een zeer hoge
luchtvochtigheidsgraad. De winters zijn zeer mild met temperaturen tot 15 graden. Vrijwel heel
Florida heeft kans getroffen te worden door orkanen, van juni tot en met november.

Vluchten: De vermelde prijzen zijn steeds indicatieve prijzen die gebaseerd zijn op de
goedkoopste vertrekdatum. Prijs en boekingsklasse zijn gebaseerd op de gegevens zoals bekend
op14 augustus 219 en zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Deze prijzen zijn steeds heen en
terug, inclusief taksen en 20 kg bagage. Gelieve ons te raadplegen voor beschikhaarbeden. Deze
tarieven zijn enkel geldig met een hotelreservatie; dus geen “flight only”.

Brussel ↔ Miami : Tui Fly
vanaf € 599,00 Economy Class
JAMAÏCA
Taal: Engels
Elektriciteit: In Jamaica worden de stopcontacten van type A en B gebruikt. De netspanning is

MEXICO
Taal: Spaans
Elektriciteit: In Mexico worden de stopcontacten van type A en B gebruikt. De netspanning is
127 V en de frequentie is 60 Hz.

Lokale tijd: Tijdens onze zomertijd is het in Mexico 7 uur vroeger, tijdens onze wintertijd is het
6 uur vroeger.

Rijden: rechts
Documenten: Geldig paspoort
Inentingen: Geen verplichtingen
Munteenheid & wisselkoers: Mexicaanse peso, 1 EUR = 22.9524 MXN
Klimaat: In het noorden overheerst vooral woestijn en steppeklimaat. In een aantal kleinere
gebieden zijn ook mediterrane klimaatzones te onderscheiden, waaronder de kustgebieden in
het uiterste noordwesten van Mexico. Het zuiden van Mexico heeft voornamelijk te maken met
tropische klimaten waarvan het grootste deel een tropisch savanneklimaat, een kleiner deel een
moessonklimaat en op enkele plekken is er een echt tropisch regenwoudklimaat.

Vluchten:De vermelde prijzen zijn steeds indicatieve prijzen die gebaseerd zijn op de
goedkoopste vertrekdatum. Prijs en boekingsklasse zijn gebaseerd op de gegevens zoals
bekend op 14 augustus 2019 en zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Deze prijzen zijn
steeds heen en terug, inclusief taksen en 20 kg bagage. Gelieve ons steeds te raadplegen
voor beschikhaarbeden. Deze tarieven zijn enkel geldig met een hotelreservatie, flight only is
uitgesloten!

110 V en de frequentie is 50 Hz.
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Brussel ↔ Mexico City: Air France / KLM
vanaf € 605,00 Economy Class
vanaf € 3.110,00 Business Class

Brussel ↔ Cancun: Air France / KLM
vanaf € 650,00
Economy Class
vanaf € 3.290,00
Business Class

BARBADOS
Taal: Engels
Elektriciteit: Op Barbados worden de stopcontacten van type A en B gebruikt. De netspanning
is 115 V en de frequentie is 50 Hz.

Lokale tijd: Tijdens onze zomertijd is het op Barbados 6 uur vroeger. Tijdens onze wintertijd

Vluchten: De vermelde prijzen zijn steeds indicatieve prijzen die gebaseerd zijn op de goedkoopste
vertrekdatum. Prijs en boekingsklasse zijn gebaseerd op de gegevens zoals bekend op 14 augustus 2019
en zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Deze prijzen zijn steeds heen en terug, inclusief taksen en
20 kg bagage. Gelieve ons steeds te raadplegen voor beschikhaarbeden. Deze tarieven zijn enkel geldig
met een hotelreservatie, flight only is uitgesloten!

Brussel ↔ Mahé: Emirates
vanaf € 770,00 Economy Class
vanaf € 2.510,00 Business Class

is het 5 uur vroeger.

Rijden: Links
Documenten: Geldig paspoort
Inentingen: Vaccinatie tegen Hapatitis B en hondsdolheid te overwegen voor bepaalde streken
Munteenheid & wisselkoers: Barbadiaanse Dollar, 1 EUR = 2,74632 BBD
Klimaat: Barbados heeft een tropisch moessonklimaat, waarbij er sprake is van een nat seizoen
(regenseizoen of moesson) en een droog seizoen. Het regenseizoen op Barbados duurt van juni
tot en met december.
In deze periode valt ongeveer tachtig procent van alle neerslag die binnen een jaar geregistreerd
wordt.

Vluchten: De vermelde prijzen zijn steeds indicatieve prijzen die gebaseerd zijn op de
goedkoopste vertrekdatum. Prijs en boekingsklasse zijn gebaseerd op de gegevens zoals
bekend op 14 augustus 2019 en zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Deze prijzen zijn
steeds heen en terug, inclusief taksen en 20 kg bagage. Gelieve ons steeds te raadplegen
voor beschikhaarbeden. Deze tarieven zijn enkel geldig met een hotelreservatie, flight only is
uitgesloten!

MAURITIUS
Taal: Engels
Elektriciteit: In Mauritius worden de stopcontacten van type C en G gebruikt. De netspanning
is 230 V en de frequentie is 50 Hz.

Lokale tijd: Tijdens onze zomertijd is het in Mauritius 2 uur later. Tijdens onze wintertijd is
het 3 uur later.

Rijden: links
Documenten: Paspoort min. 6 maand geldig na terugkomst
Inentingen: Vaccinatie tegen Hapatitis B, buiktyfus, Menengitis en hondsdolheid te
overwegen voor bepaalde streken

Munteenheid & wisselkoers: Mauritiaanse roepie, 1 EUR = 40,3299 MUR
Klimaat: Mauritius heeft een tropisch moesson. Op jaarbasis valt er gemiddeld ongeveer 1300
millimeter regen terwijl de droogste maanden (juli tot en met november) onder de 60 mm per
maand blijven. Er is dus duidelijk sprake van een droge periode en een regentijd (moesson) bij
gemiddelde etmaaltemperaturen die het hele jaar boven de voor dit klimaattype vereiste 18
graden Celsius blijft.

Brussel ↔ Bridgetown: British Airways
vanaf € 710,00 Economy Class
vanaf € 3.000,00 Business Class
GRENADA
Taal: Engels
Elektriciteit: In Grenada worden de stopcontacten van type G gebruikt. De netspanning is
230 V en de frequentie is 50 Hz.

Lokale tijd: Tijdens onze zomertijd is het op Grenada 6 uur vroeger. Tijdens onze wintertijd is
het 5 uur vroeger.

Vluchten: De vermelde prijzen zijn steeds indicatieve prijzen die gebaseerd zijn op de goedkoopste
vertrekdatum. Prijs en boekingsklasse zijn gebaseerd op de gegevens zoals bekend op 14 augustus 2019
en zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Deze prijzen zijn steeds heen en terug, inclusief taksen en
20 kg bagage. Gelieve ons steeds te raadplegen voor beschikhaarbeden. Deze tarieven zijn enkel geldig
met een hotelreservatie, flight only is uitgesloten!

Brussel ↔ Port Louis: Air France / KLM
vanaf € 720,00 Economy Class
vanaf € 2.890,00 Business Class

Rijden: links
Documenten: Paspoort min. 6 maand geldig na terugkomst. Geen visum voor toeristisch
verblijf van max. 90 dagen

Inentingen: Vaccinatie tegen Hapatitis B en hondsdolheid te overwegen voor bepaalde streken
Munteenheid & wisselkoers: Oost-Caribische Dollar, EUR 1 = 3,71646 XCD
Klimaat: Grenada kent een tropisch moessonklimaat met een duidelijke drogere periode in de
eerste maanden van het jaar en een natter seizoen dat eind mei begint en pas in december ten
einde loopt. Tijdens het droge seizoen valt er gemiddeld wel ongeveer gedurende een derde
van de dagen regen, maar dat is vrijwel altijd beperkt tot regenbuien van enkele minuten tot
een kwartier. Vanaf mei neemt de duur van de buien toe en zie je ook de hoeveelheid regen snel
oplopen naar meer dan tweehonderd millimeter gemiddeld in de maand juli.

Vluchten: De vermelde prijzen zijn steeds indicatieve prijzen die gebaseerd zijn op de
goedkoopste vertrekdatum. Prijs en boekingsklasse zijn gebaseerd op de gegevens zoals
bekend op 20 december 2018 en zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Deze prijzen zijn
steeds heen en terug, inclusief taksen en 20 kg bagage. Gelieve ons steeds te raadplegen
voor beschikhaarbeden. Deze tarieven zijn enkel geldig met een hotelreservatie, flight only is
uitgesloten!
Brussel ↔ St. George: British Airways
vanaf € 710,00 Economy Class
vanaf € 3.280,00 Business Class

INDISCHE OCEAAN
SEYCHELLEN
Taal: Frans, Engels, Seychellencreools
Elektriciteit: Op de Seychellen worden de stopcontacten van type G gebruikt. De netspanning

LA RÉUNION
Taal: Frans
Elektriciteit: In Réunion worden de stopcontacten van type E gebruikt. De netspanning is
220 V en de frequentie is 50 Hz.

Lokale tijd: Tijdens onze zomertijd is het op Réunion 2 uur later. Tijdens onze wintertijd is het
3 uur later.

Rijden: rechts
Documenten: Geldige identiteitskaart. Paspoort min. 6 maand geldig na terugkeer enkel
nodig in combinatie met verblijf in Mauritius en/ of Seychellen.

Inentingen: Vaccinatie tegen Hapatitis B, buiktyfus, Menengitis en hondsdolheid te overwegen
voor bepaalde streken

Munteenheid: EURO
Klimaat: Réunion heeft een tropisch moessonklimaat. Op jaarbasis valt er gemiddeld ongeveer
1400 millimeter regen terwijl de droogste maanden (september en oktober) onder de 60 mm
per maand blijven. Er is dus duidelijk sprake van een droge periode en een regentijd (moesson)
bij gemiddelde etmaaltemperaturen die het hele jaar boven de voor dit klimaattype vereiste 18
graden Celsius blijft.

Vluchten: De vermelde prijzen zijn steeds indicatieve prijzen die gebaseerd zijn op de
goedkoopste vertrekdatum. Prijs en boekingsklasse zijn gebaseerd op de gegevens zoals
bekend op 20 december 2018 en zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Deze prijzen zijn
steeds heen en terug, inclusief taksen en 20 kg bagage. Gelieve ons steeds te raadplegen
voor beschikhaarbeden. Deze tarieven zijn enkel geldig met een hotelreservatie, flight only is
uitgesloten!

is 240 V en de frequentie is 50 Hz.

Brussel ↔ Saint Clotilde : Air France / KLM
vanaf € 790,00 Economy Class
vanaf € 3.140,00 Business Class

Lokale tijd: Tijdens onze zomertijd is het op de Seychellen 2 uur later. Tijdens onze wintertijd
is het 3 uur later.

Rijden: Links
Documenten: Paspoort min. 6 maand geldig na terugkomst
Inentingen: Vaccinatie tegen Hapatitis B en Meningitis te overwegen voor bepaalde streken
Munteenheid & wisselkoers: Seychelse roepie, 1 EUR = 15,5601 SCR
Klimaat: De Seychellen kennen een tropisch regenwoudklimaat. Omdat de eilanden
betrekkelijk klein zijn is er vrij weinig variatie in klimatologische data. De grootste verschillen
zijn te vinden in de neerslaghoeveelheden, die bijvoorbeeld op Mahé variëren van 2900
millimeter in Victoria tot ruim 3600 millimeter in de berggebieden van Mahé. Op de andere
eilanden zijn de neerslaghoeveelheden nog wat lager.

ORIËNT
QATAR
Taal: Arabisch, er wordt ook Engels gesproken
Elektriciteit: In Qatar worden de stopcontacten van type D en G gebruikt. De netspanning is
240 V en de frequentie is 50 Hz.

Lokale tijd: Tijdens onze zomertijd is het in Qatar 1 uur later. Tijdens onze wintertijd is het 2
uur later.
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Rijden: rechts
Documenten: Paspoort min. 6 maand geldig na terugkomst. Toeristisch Visum aan de

Gelieve ons steeds te raadplegen voor beschikhaarbeden. Deze tarieven zijn enkel geldig met
een hotelreservatie, flight only is uitgesloten!

luchthaven / grens.

Inentingen: Vaccinatie tegen Hapatitis B en buiktyfus te overwegen voor bepaalde streken
Munteenheid & wisselkoers: Qatarese rial, 1 EUR = 4,3695 QAR
Klimaat: Hier heerst een woestijnklimaat met warme winters en hete zomers. In de periode
november tot en met maart is het nog aangenaam, maar vanaf april lopen de temperaturen
overdag snel op tot rond of boven de veertig graden in de zomermaanden. Lekker warm is het
dan niet, mede omdat er ook een hoge relatieve luchtvochtigheid is waardoor het erg benauwd
aanvoelt. De zee biedt nog enige verkoeling, ondanks het feit dat ook de zeewatertemperatuur
hoog is in de periode mei tot november.

Vluchten: De vermelde prijzen zijn steeds indicatieve prijzen die gebaseerd zijn op de
goedkoopste vertrekdatum. Prijs en boekingsklasse zijn gebaseerd op de gegevens zoals
bekend op 14 augustus 2019 en zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Deze prijzen zijn
steeds heen en terug, inclusief taksen en 20 kg bagage. Gelieve ons steeds te raadplegen
voor beschikhaarbeden. Deze tarieven zijn enkel geldig met een hotelreservatie, flight only is
uitgesloten!

Brussel ↔ Doha: Qatar Airways
vanaf € 514,00 Economy Class
vanaf € 2.284,00 Business Class

Brussel ↔ Muscat : Qatar Airways
vanaf € 677,00 Economy Class
vanaf € 2.152,00 Business Class
EGYPTE
Taal: Arabisch, er wordt ook Engels of Frans gesproken.
Elektriciteit: In Egypte worden de stopcontacten van type C en F gebruikt. De netspanning is
220 V en de frequentie is 50 Hz.

Lokale tijd: Tijdens onze zomertijd is er geen tijdsverschil met Egypte. Tijdens onze wintertijd
is het 1 uur later.

Rijden: rechts
Documenten: Identiteitskaart (+ 2 pasfoto’s) of paspoort, minstens 6 maanden geldig, bij
binnenkomst en visumaanvraag op de luchthaven. Of paspoort, minstens 8 maanden geldig, bij
voorafgaande visumaanvraag via website.

Inentingen: Iedereen die naar Afrika reist, ongeacht de duur en de omstandigheden, moet
tegen HEPATITIS A beschermd zijn.

Munteenheid & wisselkoers: Egyptisch pond, 1 EUR = 19,24 EGP
Klimaat: Egypte heeft een woestijnklimaat met zeer weinig neerslag, hete zomers en zeer

EMIRATEN
Taal: Arabisch, er wordt ook Engels gesproken
Elekticiteit: In de Verenigde Arabische Emiraten worden de stopcontacten van type C, D en G
gebruikt. De netspanning is 220 V en de frequentie is 50 Hz.

Lokale tijd: Tijdens onze zomertijd is het in de Verenigde Arabische Emiraten 2 uur later.
Tijdens onze wintertijd is het 3 uur later.

Rijden: rechts
Documenten: Paspoort min. 6 maand geldig na terugkomst in combinatie met ticket voor
terug- of doorreis

milde winters. Het hele jaar door zijn er binnen hetzelfde etmaal grote temperatuurverschillen.
Het verschil tussen minimum- en maximumtemperatuur in hetzelfde etmaal ligt in de woestijn
meestal zo rond de 20 graden. In de hoofdstad Caïro en in de badplaatsen langs de Rode Zee
zijn deze verschillen kleiner; daar is het verschil binnen één etmaal slechts zo’n 11 tot 15 graden
(gemiddeld).

Vluchten: De vermelde prijzen zijn steeds indicatieve prijzen die gebaseerd zijn op de goedkoopste
vertrekdatum. Prijs en boekingsklasse zijn gebaseerd op de gegevens zoals bekend op 14 augustus
2019 en zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Deze prijzen zijn steeds heen en terug, inclusief
taksen en 20 kg bagage. Gelieve ons steeds te raadplegen voor beschikhaarbeden. Deze tarieven zijn
enkel geldig met een hotelreservatie, flight only is uitgesloten!

Inentingen: Vaccinatie tegen Hapatitis B en buiktyfus te overwegen voor bepaalde streken
Munteenheid & wisselkoers: VAE-dirham, 1 EUR = 4,24885 AED
Klimaat: Het weerbeeld in de Emiraten is vrij eenzijdig: van warm (winter) tot zeer warm
(voorjaar en najaar) tot extreem heet (zomer) met een zeer kleine kans op neerslag, een hoge
relatieve luchtvochtigheid en veel zon. Zelfs het zeewater is in de zomermaanden warmer dan
dertig graden.

Vluchten: De vermelde prijzen zijn steeds indicatieve prijzen die gebaseerd zijn op de
goedkoopste vertrekdatum. Prijs en boekingsklasse zijn gebaseerd op de gegevens zoals
bekend op 14 augustus 2019 en zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Deze prijzen zijn
steeds heen en terug, inclusief taksen en 20 kg bagage. Gelieve ons steeds te raadplegen
voor beschikhaarbeden. Deze tarieven zijn enkel geldig met een hotelreservatie, flight only is
uitgesloten!
Brussel ↔ Abu Dhabi : Emirates
vanaf € 492,00 Economy Class
vanaf € 2.518,00 Business Class

Brussel ↔ Hurghada : Egypt Air
vanaf € 327,00 Economy Class
vanaf € 1.477,00 Business Class

AZIË
SRI LANKA
Taal: Singalees, Tamil, er wordt ook Engels gesproken
Elekriciteit: In Sri Lanka worden de stopcontacten van type D, M en G gebruikt. De netspanning
is 230 V en de frequentie is 50 Hz.

Lokale tijd: Tijdens onze zomertijd is het in Sri Lanka 3,5 uur later. Tijdens onze wintertijd is
het 4,5 uur later.

Rijden: links
Documenten: Paspoort minimum 6 maand geldig op moment van voorziene aankomst Sri

Brussel ↔ Dubai : Etihad Airways
vanaf € 607,00
Economy Class
vanaf € 2.434,00
Business Class

Lanka

OMAN
Taal: Arabisch, er wordt ook Engels gesproken
Elektriciteit: In Oman worden de stopcontacten van type G gebruikt. De netspanning is 240 V
en de frequentie is 50 Hz.

Lokale tijd: Tijdens onze zomertijd is het in Oman 2 uur later. Tijdens onze wintertijd is het 3
uur later.

Rijden: rechts
Documenten: Paspoort min. 6 maand geldig na terugkomst. Een visum kan elektronisch
aangevraagd of rechtstreeks bij de ambassade van Oman.

Inentingen: Vaccinatie tegen Hapatitis B, buiktyfus en hondsdolheid te overwegen voor
bepaalde streken.

Munteenheid & wisselkoers: Omaanse rial, 1 EUR = 0,502194 OMR
Klimaat: Oman kent een warm woestijnklimaat met hoge temperaturen en weinig neerslag.
Met gemiddeld ruim 3500 uur aan zon en minder dan tweehonderd millimeter neerslag per jaar
behoort Oman tot de meest zonnige en droogste landen ter wereld.
Het centrale deel van Oman is het droogste. In dit woestijngebied valt er zelden neerslag. Wat
natter zijn de berggebieden in het uiterste noorden van Oman en het uiterste zuiden. De punt
die tegen de grens met Jemen aan ligt is natter en kent een kleine regentijd aan het einde van
de zomer.

Vluchten: De vermelde prijzen zijn steeds indicatieve prijzen die gebaseerd zijn op de
goedkoopste vertrekdatum. Prijs en boekingsklasse zijn gebaseerd op de gegevens zoals
bekend op 14 augustus 2019 en zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Deze prijzen zijn steeds
heen en terug, inclusief taksen en 20 kg bagage.

Visum voor een verblijf van maximaal 30 dagen.

Inentingen: Iedereen die naar Azië reist moet tegen HEPATITIS A beschermd zijn.
Munteenheid & wisselkoers: 1 EUR = 159,3 LKR
Klimaat: Het eiland kent een combinatie van tropische klimaten, waarbij de neerslagperiodes
en de hoeveelheden neerslag bepalend zijn voor het onderscheid tussen het regenwoudklimaat,
het tropisch savanneklimaat en het tropische moessonklimaat. De hoogste regionen de bergen
in het zuidelijk centrale deel, zoals de 2524 meters tellende Pidurutalagala kennen een warm
mediterraan klimaat vanwege de lagere temperaturen die in deze gebieden geregistreerd
worden.

Vluchten: De vermelde prijzen zijn steeds indicatieve prijzen die gebaseerd zijn op de
goedkoopste vertrekdatum. Prijs en boekingsklasse zijn gebaseerd op de gegevens zoals
bekend op 14 augustus 2019 en zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Deze prijzen zijn
steeds heen en terug, inclusief taksen en 20 kg bagage. Gelieve ons steeds te raadplegen
voor beschikhaarbeden. Deze tarieven zijn enkel geldig met een hotelreservatie, flight only is
uitgesloten!
Brussel ↔ Colombo : Emirates
vanaf € 723,00 Economy Class
vanaf € 3.699,00 Business Class
MALEDIVEN
Taal: Dhivevi, er wordt ook Engels gesproken
Elektriciteit: Op de Maldiven worden de stopcontacten van type D en G gebruikt. De
netspanning is 230 V en de frequentie is 50 Hz.

Lokale tijd: Tijdens onze zomertijd is het op de Malediven 3 uur later. Tijdens onze wintertijd
is het 4 uur later.
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Rijden: links
Documenten: Paspoort minimum 6 maanden geldig vanaf datum van inreis/aankomst. Visum
wordt bij aankomst, op luchthaven afgegeven

Inentingen: Geen verpichte inentingen.
Munteenheid & wisselkoers: Maldivische rufyiaa, 1 EUR = 18,4425 MVR
Klimaat: De ruim 1100 eilanden van de Maldiven kennen een tropisch klimaat met weinig
variatie in maximum en minimum temperaturen. Het is er overdag altijd aangenaam warm met
temperaturen rond de 30 graden en ‘s nachts koelt het af tot zo’n 25 graden.
Het droge seizoen loopt van half december tot half april. Dit is tevens de ideale tijd om te
duiken en daarom ook het toeristische hoogseizoen van de Maldiven. Prijzen van hotelkamers
en vliegtickets liggen in deze periode vaak een stukje hoger dan in andere periodes. Vooral de
decembermaand is erg populair.

Vluchten: De vermelde prijzen zijn steeds indicatieve prijzen die gebaseerd zijn op de
goedkoopste vertrekdatum. Prijs en boekingsklasse zijn gebaseerd op de gegevens zoals
bekend op 14 augustus 2019 en zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Deze prijzen zijn
steeds heen en terug, inclusief taksen en 20 kg bagage. Gelieve ons steeds te raadplegen
voor beschikhaarbeden. Deze tarieven zijn enkel geldig met een hotelreservatie, flight only is
uitgesloten!

gelegen gebieden die je zowel op het vasteland als op het eiland Borneo tegenkomt. Daar vind
je relatieve koelte bij middagtemperaturen tussen de 18 en 25 graden.

Vluchten: De vermelde prijzen zijn steeds indicatieve prijzen die gebaseerd zijn op de
goedkoopste vertrekdatum. Prijs en boekingsklasse zijn gebaseerd op de gegevens zoals
bekend op 14 augustus 2019 en zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Deze prijzen zijn
steeds heen en terug, inclusief taksen en 20 kg bagage. Gelieve ons steeds te raadplegen
voor beschikhaarbeden. Deze tarieven zijn enkel geldig met een hotelreservatie, flight only is
uitgesloten!
Brussel ↔ Kuala Lumpur : Thai Airways
vanaf € 661,00 Economy Class
vanaf € 2.836,00 Business Class

SIGNAPORE
Taal: Engels, Maleis, Mandarijn, Tamil
Elektriciteit: In Singapore worden de stopcontacten van type G gebruikt. De netspanning is
230 V en de frequentie is 50 Hz.

Lokale tijd: Tijdens onze zomertijd is het in Signapore 6 uur later. Tijdens onze wintertijd is
het 7 uur later.

Rijden: links
Documenten: Paspoort geldig voor zes maand op de dag van vertrek in Singapore

Brussel ↔ Malé : Etihad Airways
vanaf € 926,00 Economy Class
vanaf € 2.497,00 Business Class
THAILAND
Taal: Thais
Elektriciteit: In Thailand worden de stopcontacten van type A, B, C, F en O gebruikt. De
netspanning is 220 V en de frequentie is 50 Hz.

Lokale tijd: Tijdens onze zomertijd is het in Thailand 5 uur later. Tijdens onze wintertijd is het
6 uur later.

Rijden: rechts
Documenten: Paspoort met een geldigheid van minstens 6 maanden op dag van inreis/
aankomst

Inentingen: Iedereen die naar Azië reist, ongeacht de duur en de omstandigheden, moet
tegen HEPATITIS A beschermd zijn.

Iedereen die naar Azië reist, ongeacht de duur en de omstandigheden, moet tegen
HEPATITIS A beschermd zijn.

Munteenheid & wisselkoers: Signaporese dollar, 1 EUR = 1,5575 SGD
Klimaat: De stadsstaat Singapore ligt net boven de evenaar en kent een tropisch klimaat. De
temperaturen komen ‘s nachts zelden onder de 24 graden en overdag komt de temperatuur nooit
boven de 36 graden uit. Door de vrij hoge relatieve luchtvochtigheid en de hoge temperaturen
voelt het altijd warm en klam aan. Tijdens de moessonperiode die duurt van november tot en
met februari kan er veel regen vallen.

Vluchten: De vermelde prijzen zijn steeds indicatieve prijzen die gebaseerd zijn op de goedkoopste
vertrekdatum. Prijs en boekingsklasse zijn gebaseerd op de gegevens zoals bekend op 14 augustus
2019 en zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Deze prijzen zijn steeds heen en terug, inclusief
taksen en 20 kg bagage. Gelieve ons steeds te raadplegen voor beschikhaarbeden. Deze tarieven zijn
enkel geldig met een hotelreservatie, flight only is uitgesloten!

Munteenheid & wisselkoers: Thaïse bath, 1 EUR = 37,1216 THB
Klimaat: Thailand heeft een tropisch klimaat. Het zuiden van Thailand heeft een tropisch
moessonklimaat de noordelijke helft van Thailand heeft een tropisch savanneklimaat.
Sommige kleine gebieden vallen net onder de classificatie tropisch regenwoudklimaat.
Het moessonklimaat kenmerkt zich door de aanwezigheid van een vrij lange droge periode
en een echt regenseizoen waarin er vrij veel regen valt. Waar het savanneklimaat heerst
zijn de winters relatief droog en de zomers nat, maar er is minder sprake van een duidelijke
tegenstelling zoals bij een moessonklimaat.

Vluchten: De vermelde prijzen zijn steeds indicatieve prijzen die gebaseerd zijn op de goedkoopste
vertrekdatum. Prijs en boekingsklasse zijn gebaseerd op de gegevens zoals bekend op 14 augustus
2019 en zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Deze prijzen zijn steeds heen en terug, inclusief
taksen en 20 kg bagage. Gelieve ons steeds te raadplegen voor beschikhaarbeden. Deze tarieven zijn
enkel geldig met een hotelreservatie, flight only is uitgesloten!

Brussel ↔ Bangkok : Emirates		
vanaf € 584,00 Economy Class
vanaf € 2.357,00 Business Class

Brussel ↔ Langkawi : Malaysia Airlines
vanaf € 1.167,00
Economy Class
vanaf € 3.253,00
Business Class

Brussel ↔ Phuket : Emirates
vanaf € 787,00
Economy Class
vanaf € 2.911,00
Business Class

Brussel ↔ Signapore : Emirates
vanaf € 740,00 Economy Class
vanaf € 2.858,00 Business Class
LAOS
Taal: Laotiaans
Elektriciteit: In Laos worden de stopcontacten van type A, B, C, E en F gebruikt. De netspanning
is 230 V en de frequentie is 50 Hz.

Lokale tijd: Tijdens onze zomertijd is het in Laos 5 uur later. Tijdens onze wintertijd is het 6
uur later.

Rijden: rechts
Documenten: Paspoort minimaal 6 maanden geldig vanaf datum van inreis/aankomst. Visum
bij ambassade/consulaat (max 30 dagen, ter plaatse verlengbaar), of visum op internationale
luchthavens en landsgrenzen.

Inentingen: Iedereen die naar Azië reist, ongeacht de duur en de omstandigheden, moet
tegen HEPATITIS A beschermd zijn.

Munteenheid & wisselkoers: Latoinaanse kip, 1 EUR = 10.069,47 LAK
Klimaat: Laos heeft voor het grootste deel een tropisch savanneklimaat. Het oosten kent een

Brussel ↔ Koh Samui : Thai Airways
vanaf € 680,00 Economy Class
vanaf € 2.893,00 Business Class
MALEISIË
Taal: Maleis, er wordt ook Engels gesproken
Elekrticiteit: In Maleisië worden de stopcontacten van type G gebruikt. De netspanning is
240 V en de frequentie is 50 Hz.

Lokale tijd: Tijdens onze zomertijd is het in Maleisië 6 uur later. Tijdens onze wintertijd is het
7 uur later.

gebied dat een tropisch moessonklimaat heeft en in het uiterste noorden heeft een warm
Chinaklimaat waarbij neerslaghoeveelheden voorkomen van meer dan vierhonderd millimeter
per maand in de zomerperiode.

Vluchten: De vermelde prijzen zijn steeds indicatieve prijzen die gebaseerd zijn op de goedkoopste
vertrekdatum. Prijs en boekingsklasse zijn gebaseerd op de gegevens zoals bekend op14 augustus
2019 en zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Deze prijzen zijn steeds heen en terug, inclusief
taksen en 20 kg bagage. Gelieve ons steeds te raadplegen voor beschikhaarbeden. Deze tarieven zijn
enkel geldig met een hotelreservatie, flight only is uitgesloten!
Brussel ↔ Luang Prabang : Thai Airways
vanaf € 748,00 Economy Class
vanaf € 2.575,00 Business Class

Rijden: links
Documenten: Paspoort minimum 6 maanden geldig vanaf datum van inreis/aankomst
Inentingen: Iedereen die naar Azië reist, ongeacht de duur en de omstandigheden, moet
tegen HEPATITIS A beschermd zijn.

Munteenheid & wisselkoers: Maleisische Ringgit, 1 EUR = 4.82286 MYR
Klimaat: Maleisië heeft een tropisch regenwoudklimaat met gedurende het hele jaar
hoge temperaturen en veel neerslag gedurende alle maanden. Maleisië betekent dan ook
gegarandeerd tropische warmte met de bijbehorende hoge relatieve luchtvochtigheid
waardoor het vrijwel altijd klam aanvoelt. Een uitzondering op dit weerbeeld vormen de hoger

Brussel ↔ Vientiane : Thai Airways
vanaf € 666,00
Economy Class

CAMBODJA
Taal: Khmer
Elektriciteit: In Cambodja worden de stopcontacten van type A, C en G gebruikt. De
netspanning is 230 V en de frequentie is 50 Hz.

Lokale tijd: Tijdens onze zomertijd is het in Cambodja 5 uur later. Tijdens onze wintertijd is
het 6 uur later.
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Rijden: rechts
Documenten: Een paspoort dat langer dan 6 maanden geldig is op de dag van inreis.
Inentingen: Iedereen die naar Azië reist, ongeacht de duur en de omstandigheden, moet
tegen HEPATITIS A beschermd zijn.

Munteenheid & wisselkoers: Cambodjaanse riel, 1 EUR = 4702 KHR
Klimaat: Cambodja kent een tropisch moessonklimaat. Cambodja heeft een gemiddelde
etmaaltemperatuur die rond de dertig graden Celsius ligt gedurende het hele jaar. In het
droge seizoen bereikt de gemiddelde maximumtemperatuur met gemiddeld 30 graden haar
laagste punt, waarna dit snel oploopt naar gemiddeld 34 tot 37 graden in april. Zodra in mei
het regenseizoen begint zie je de gemiddelde temperatuur langzaam teruglopen, hoewel de
gevoelstemperatuur niet lager lijkt.

Vluchten: De vermelde prijzen zijn steeds indicatieve prijzen die gebaseerd zijn op de
goedkoopste vertrekdatum. Prijs en boekingsklasse zijn gebaseerd op de gegevens zoals
bekend op 14 augustus 2019 en zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Deze prijzen zijn
steeds heen en terug, inclusief taksen en 20 kg bagage. Gelieve ons steeds te raadplegen
voor beschikhaarbeden. Deze tarieven zijn enkel geldig met een hotelreservatie, flight only is
uitgesloten!

Klimaat: Op de hoogste plekjes van de berggebieden op na hebben vrijwel alle grote eilanden
een tropisch regenwoudklimaat. De kleinere eilanden ten oosten van Java en sommige delen
van Java zelf hebben een tropisch moessonklimaat. Dat is omdat deze regio’s een duidelijker
onderscheid hebben in een nat en een droger seizoen hebben waarbij de droogste maand wat
betreft hoeveelheid neerslag onder de 60 millimeter gemiddeld per maand blijft steken.

Vluchten: De vermelde prijzen zijn steeds indicatieve prijzen die gebaseerd zijn op de
goedkoopste vertrekdatum. Prijs en boekingsklasse zijn gebaseerd op de gegevens zoals
bekend op 20 december 2018 en zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Deze prijzen zijn
steeds heen en terug, inclusief taksen en 20 kg bagage. Gelieve ons steeds te raadplegen
voor beschikhaarbeden. Deze tarieven zijn enkel geldig met een hotelreservatie, flight only is
uitgesloten!
Brussel ↔ Bali : Etihad Airways
vanaf € 945,00 Economy Class
vanaf € 3.355,00 Business Class

OCEANIË
FRANS POLYNESIË
Taal: Frans, Tahiti, er wordt ook Engels gesproken
Elekriciteit: In Frans Polynesië worden de stopcontacten van type A, B en E gebruikt. De

Brussel ↔ Phnom Penh : Thai Airways
vanaf € 679,00 Economy Class
vanaf € 2.875,00 Business Class

netspanning is 220 V en de frequentie is 50 Hz.

Brussel ↔ Krong Siem Reap : Thai Airways
vanaf € 761,00 Economy Class

Lokale tijd: Tijdens onze zomertijd is het in Frans Polynesie 10 uur later. Tijdens onze wintertijd
is het er 11 uur later

VIETNAM
Taal: Vietnamees
Elektriciteit: In Vietnam worden de stopcontacten van type A, C en D gebruikt. De netspanning
is 110 / 220 V en de frequentie is 50 Hz.

Lokale tijd: Tijdens onze zomertijd is het in Vietnam 5 uur later. Tijdens onze wintertijd is het
6 uur later.

Rijden: rechts
Documenten: Paspoort moet minstens een maand langer geldig zijn dan het voorziene
verblijf/datum van terugkeer. Visa voor vertrek bij ambassade en/of consulaat van Vietnam
worden aangevraagd.

Inentingen: Iedereen die naar Azië reist, ongeacht de duur en de omstandigheden, moet
tegen HEPATITIS A beschermd zijn.

Munteenheid & wisselkoers: Vietnamese dong, 1 EUR = 23.334,45 VND
Klimaat: Vietnam heeft voor het grootste deel te maken met een tropisch savanneklimaat,
met in de laagvlaktes een tropisch moessonklimaat en in het uiterste noorden een warm
chinaklimaat. In het zuiden zorgt de zuidwestmoesson.

Rijden: rechts
Documenten: bewijs van retourvlucht of een vlucht naar volgende bestemming en een geldig
paspoort.

Inentingen: er wordt aanbevolen inentingen te hebben tegen difterie, tetanus, polio en
Hepatitis A.

Munteenheid & wisselkoers: 1 EURO = 119.332 XPF
Klimaat: Frans-Polynesië kent een mix van tropische klimaattypes en op hoge plekken een
subtropisch klimaat omdat daar de temperatuurcriteria voor een tropisch klimaat niet altijd
gehaald worden. Het meest voorkomende klimaat is het tropische savanneklimaat met een
onregelmatig verloop in neerslag. De temperaturen liggen overdag op de meeste plekken
gedurende het hele jaar rond de 28-31 graden Celsius.

Vluchten: De vermelde prijzen zijn steeds indicatieve prijzen die gebaseerd zijn op de
goedkoopste vertrekdatum. Prijs en boekingsklasse zijn gebaseerd op de gegevens zoals
bekend op 14 augustus 2019 en zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Deze prijzen zijn
steeds heen en terug, inclusief taksen en 20 kg bagage. Gelieve ons steeds te raadplegen
voor beschikhaarbeden. Deze tarieven zijn enkel geldig met een hotelreservatie, flight only is
uitgesloten!

Vluchten: De vermelde prijzen zijn steeds indicatieve prijzen die gebaseerd zijn op de
goedkoopste vertrekdatum. Prijs en boekingsklasse zijn gebaseerd op de gegevens zoals
bekend op 14 augustus 2019 en zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Deze prijzen zijn
steeds heen en terug, inclusief taksen en 20 kg bagage. Gelieve ons steeds te raadplegen
voor beschikhaarbeden. Deze tarieven zijn enkel geldig met een hotelreservatie, flight only is
uitgesloten!
Brussel ↔ Hanoj : Etihad Airways
vanaf € 824,00 Economy Class
vanaf € 2.627,00 Business Class

Brussel ↔ Ho Chi Minh : Etihad Airways
vanaf € 915,00
Economy Class
vanaf € 2.790,00
Business Class

INDONESIË
Taal: Indonesisch, Maleis
Elektriciteit: In Indonesië worden de stopcontacten van type C en F gebruikt. De netspanning
is 230 V en de frequentie is 50 Hz.

Lokale tijd:
– Sumatra: 6 uur later (wintertijd), 5 uur later (zomertijd).
– Java: 6 uur later (wintertijd), 5 uur later (zomertijd).
– West en Centraal Kalimantan: 6 uur later (wintertijd), 5 uur later (zomertijd).
– Oost en Zuid Kalimantan: 7 uur later (wintertijd), 6 uur later (zomertijd).
– Sulawesi: 7 uur later (wintertijd), 6 uur later (zomertijd).
– Soenda eilanden: 7 uur later (wintertijd), 6 uur later (zomertijd).
– Molukken: 8 uur later (wintertijd), 7 uur later (zomertijd).
– Papoe en West-Papoea: 8 uur later (wintertijd), 7 uur later (zomertijd).

Rijden: links
Documenten: Paspoort met een geldigheid van minstens 6 maanden te rekenen vanaf dag
van aankomst, in combinatie met een ticket voor terug- of verdere reis geldige reispas, d.w.z.
nog zeker geldig tot 6 maanden na terugreis. Visum wordt gratis geleverd indien aankomst en
vertrek via de luchthaven van Bali (DPS Ngurha Rai Airport).

Inentingen : geen verplichte inentingen.
Munteenheid: Indonesische roepia
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Brussel ↔ Papeete : British Airways
vanaf € 1.034,00 Economy Class
vanaf € 3.842,00 Business Class

ALGEMENE REISVOORWAARDEN

VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN VOOR
PAKKETREIS-OVEREENKOMSTEN.
Artikel 1: Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op pakketreisovereenkomsten die vanaf
1 juli 2018 worden geboekt en worden geregeld door de Wet betreffende de verkoop van
pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten van 21 november 2017.

Artikel 2: Informatie van de organisator en doorverkoper voor de sluiting van de
pakketreisovereenkomst
2.1
De organisator en ook de doorverkoper verstrekken aan de reiziger, voordat deze is gebonden
door een pakketreisovereenkomst de wettelijk voorgeschreven standaardinformatie, alsook,
voor zover deze van toepassing is op de pakketreis:
de voornaamste kenmerken van de reisdiensten:
- de reisbestemming(en), de route en de verblijfsperioden, met de data en het aantal
nachten;
- de vervoermiddelen, hun kenmerken en categorieën, de plaatsen en data en tijdstippen
van vertrek en terugkeer, de duur en plaats van tussenstops en de aansluitingen; indien
het exacte tijdstip nog niet vaststaat, wordt dit bij benadering meegedeeld
- de ligging, de voornaamste kenmerken en de categorie van de accommodatie volgens de
regels van het land bestemming;
- de verstrekte maaltijden;
- de bezoeken, de excursies of de andere diensten die zijn begrepen in de voor de
pakketreis overeengekomen totaalprijs;
- ingeval het niet duidelijk is, uitsluitsel of de reisdiensten worden verleend aan de reiziger
als lid van een groep;
- de taal waarin andere toeristische diensten desgevallend worden verricht;
- of de reis in het algemeen geschikt is voor personen met beperkte mobiliteit;
de totaalprijs van de pakketreis, en voor zover toepasselijk, opgave van de soort
bijkomende kosten die voor rekening van de reiziger kunnen zijn;
de betalingsmodaliteiten;
het minimumaantal personen dat nodig is voor de uitvoering van de pakketreis en de
uiterste datum voor de eventuele opzegging van de overeenkomst wanneer dit aantal
niet wordt behaald;
algemene informatie over de vereisten in het land van bestemming inzake paspoort- en
visumverplichtingen, met inbegrip van de bij benadering benodigde termijn voor het
verkrijgen van een visum en informatie over formaliteiten op gezondheidsgebied;
de vermelding dat de reiziger de overeenkomst kan opzeggen tegen betaling van een
opzegvergoeding;
inlichtingen over de annulerings- en/of bijstandsverzekeringen.
2.2
De professioneel draagt er zorg voor dat het juiste standaardinformatieformulier wordt verstrekt
aan de reiziger.
2.3
De precontractuele informatie die aan de reiziger wordt verstrekt, vormt een integraal onderdeel
van de pakketreisovereenkomst.
Zij kan niet worden gewijzigd, tenzij wederzijds akkoord van de partijen.

•

•
•
•
•
•
•

Artikel 3: informatie door de reiziger
3.1
De persoon die de pakketreisovereenkomst afsluit, moet aan de organisator en de doorverkoper
alle nuttige inlichtingen verstrekken omtrent hemzelf en zijn medereizigers die van belang
kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst.
3.2
Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de
organisator en/of doorverkoper, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 4: de pakketreisovereenkomst
4.1
Bij het sluiten van de pakketreisovereenkomst of binnen redelijke termijn verstrekt de
organisator of indien er een doorverkoper bij betrokken is deze laatste de reiziger een
bevestiging van de overeenkomst op een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een
papieren document of een pdf.
Ingeval de pakketreisovereenkomst in de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de partijen
wordt gesloten, heeft de reiziger het recht een papieren kopie te vragen.
4.2
De pakketreisovereenkomst of bevestiging ervan bevat de volledige inhoud van de overeenkomst, met
inbegrip van alle informatie zoals vermeld in artikel 2 en de volgende informatie:
de bijzondere wensen van de reiziger waarop de organisator is ingegaan;
dat de organisator aansprakelijk is voor de goede uitvoering van de pakketreis, en een

•
•

•
•
•
•
•
•
•

bijstandsverplichting heeft;
de naam en de contactgegevens van de entiteit die instaat voor de bescherming bij
insolventie;
de naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres van de lokale vertegenwoordiger van de
organisator of van een andere dienst voor het geval de reiziger in moeilijkheden verkeert
of zijn beklag wenst te doen over de mogelijke non-conformiteit;
de verplichting van de reiziger om de non-conformiteit tijdens de reis te melden;
informatie op basis waarvan rechtstreeks contact kan worden opgenomen met een
niet vergezelde minderjarige of met de persoon die op zijn verblijfplaats voor hem
verantwoordelijk is;
informatie over de interne klachtenbehandeling;
informatie over de Geschillencommissie Reizen en het platform van de E.U. voor online
geschillenbeslechting;
informatie over het recht van de reiziger om zijn overeenkomst over te dragen.

4.3
Tijdig voor het begin van de pakketreis verstrekt de organisator de reiziger:
de nodige ontvangstbewijzen
de vouchers en vervoerbewijzen
informatie over de geplande vertrektijden en, indien van toepassing, over de uiterste tijd
om in te checken, de geplande tijden van tussenstops, aansluitingen en aankomst.

•
•
•

Artikel 5: De prijs
5.1 Na het sluiten van de pakketreisovereenkomst kunnen de prijzen alleen worden
verhoogd indien de overeenkomst daar uitdrukkelijk in voorziet. In dat geval wordt in de
pakketreisovereenkomst aangegeven hoe de prijsherziening wordt berekend.
Prijsverhogingen zijn alleen toegestaan als rechtstreeks gevolg van veranderingen in:
de prijs van passagiersvervoer die is toe te schrijven aan de toegenomen kostprijs van
brandstof of van andere energiebronnen, of
de hoogte van belastingen of vergoedingen over de in de overeenkomst begrepen
reisdiensten, die worden geheven door niet direct bij de uitvoering van de
pakketreis betrokken derden, met inbegrip van toeristenbelastingen en vertrek- of
aankomstbelasting in havens en op vliegvelden, of
de wisselkoersen die voor de pakketreis van belang zijn.
Indien een prijsverhoging wordt voorzien heeft de reiziger recht op een prijsvermindering bij
een daling van de hierboven opgesomde kosten.
5.2
Indien de verhoging 8% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger de overeenkomst
opzeggen zonder opzeggingsvergoeding.
5.3
Een prijsverhoging is alleen mogelijk indien de organisator de reiziger uiterlijk twintig dagen
voor het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een
papieren document of een pdf, hiervan in kennis stelt, met opgave van een motivering voor die
prijsverhoging en een berekening.
5.4
In geval van een prijsvermindering heeft de organisator het recht de administratieve kosten af te
trekken van de aan de reiziger verschuldigde terugbetaling. Indien de reiziger hierom verzoekt
staaft de organisator die kosten.

•
•
•

Artikel 6: Betaling van de reissom
6.1
Behalve anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij het afsluiten van de
pakketreisovereenkomst als voorschot een gedeelte van de totale reissom zoals in de bijzondere
voorwaarden bepaald.
6.2
Behalve indien in de pakketreisovereenkomst anders wordt overeengekomen, betaalt de
reiziger het saldo van de prijs uiterlijk 1 maand voor de vertrekdatum.
6.3
Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het voorschot of de reissom
te betalen die van hem wordt geëist, zal de organisator en/of doorverkoper het recht hebben
de overeenkomst met de reiziger van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste van
de reiziger.

Artikel 7: Overdraagbaarheid van de pakketreisovereenkomst
7.1
De reiziger kan de pakketreisovereenkomst overdragen aan een persoon die voldoet aan alle
voorwaarden die voor die overeenkomst gelden op voorwaarde dat hij:
de organisator en eventueel de doorverkoper zo snel mogelijk en uiterlijk 7 dagen voor
het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een
papieren document of een pdf, op de hoogte stelt, en
de eventuele bijkomende kosten draagt die voortvloeien uit de overdracht.
7.2
Degene die de pakketreis overdraagt en degene die de overeenkomst overneemt, zijn
hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het nog verschuldigde bedrag en voor eventuele

•
•
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Artikel 8: Andere wijzigingen door de reiziger

schadevergoeding.
11.3
De organisator betaalt uiterlijk binnen veertien dagen alle bedragen terug die door of namens
de reiziger zijn betaald, verminderd met de opzegvergoeding.

Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de organisator en/of de doorverkoper die
daarop kan ingaan alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.

Artikel 12: Non–conformiteit tijdens de reis

bijkomende vergoedingen die voortvloeien uit de overdracht. De organisator stelt degene die de
overeenkomst overdraagt in kennis van de kosten van de overdracht.

Artikel 9: Wijziging door de organisator voor de afreis
9.1
De organisator kan de bepalingen van de pakketreisovereenkomst, met uitzondering van
prijswijzigingen vóór het begin van de pakketreis niet eenzijdig veranderen, tenzij:
de organisator zich dit recht in de overeenkomst heeft voorbehouden, en
het om een onbeduidende verandering gaat, en
de organisator de reiziger daarvan via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail,
een papieren document of een pdf in kennis stelt.
9.2
Indien, vóór het begin van de reis, de organisator zich genoodzaakt ziet een van de voornaamste
kenmerken van de reisdiensten ingrijpend te wijzigen of niet aan de bevestigde bijzondere
wensen van de reiziger tegemoet kan komen, of voorstelt de prijs van de pakketreis met meer
dan 8 % te verhogen, dient de organisator de reiziger hiervan in te lichten en hem op de hoogte
te brengen:
van de voorgestelde wijzigingen en het effect ervan op de prijs van de pakketreis;
van de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen zonder kosten, tenzij hij de
voorgestelde wijzigingen aanvaardt;
van de termijn waarbinnen hij de organisator in kennis moet stellen van zijn besluit;
van het feit dat indien hij de voorgestelde wijziging binnen de opgegeven termijn niet
uitdrukkelijk aanvaardt, de overeenkomst automatisch beëindigd wordt, en
in voorkomend geval, van de voorgestelde vervangende pakketreis en de prijs ervan.
9.3
Wanneer de wijzigingen van de pakketreisovereenkomst of de vervangende pakketreis tot
gevolg hebben dat de kwaliteit of de kosten van de pakketreis verminderen, heeft de reiziger
recht op een passende prijsvermindering.
9.4
Indien de pakketreisovereenkomst op grond van artikel 9.2 wordt opgezegd en de reiziger geen
vervangende pakketreis aanvaardt, betaalt de organisator alle betaalde bedragen uiterlijk
veertien dagen nadat de overeenkomst is opgezegd, aan de reiziger terug.

•
•
•

•
•
•
•
•

Artikel 10: Opzegging door de organisator voor afreis
10.1
De organisator kan de pakketreisovereenkomst opzeggen:
indien het aantal personen dat zich voor de pakketreis heeft ingeschreven, kleiner is dan
het in de overeenkomst vermelde minimumaantal en de reiziger door de organisator van
de opzegging van de overeenkomst in kennis wordt gesteld binnen de in de overeenkomst
bepaalde termijn, maar uiterlijk:
- twintig dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van meer dan zes dagen;
- zeven dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van twee à zes dagen;
- 48 uur voor het begin van de pakketreis bij reizen die minder dan twee dagen duren, of
indien hij de overeenkomst niet kan uitvoeren als gevolg van onvermijdbare en
buitengewone omstandigheden en hij de reiziger er vóór het begin van de pakketreis van
in kennis stelt dat de overeenkomst wordt opgezegd.
10.2
In deze gevallen betaalt de organisator aan de reiziger alle bedragen die hij voor de pakketreis
heeft ontvangen, terug zonder een bijkomende schadevergoeding verschuldigd te zijn.

•

•

Artikel 11: Opzegging door de reiziger
11.1
De reiziger kan te allen tijde de pakketreisovereenkomst opzeggen vóór het begin van de
pakketreis. Bij opzegging kan de reiziger worden verplicht tot betaling van een opzegvergoeding
aan de organisator.
In de pakketreisovereenkomst kunnen gestandaardiseerde opzegvergoedingen worden
bepaald op basis van het tijdstip van de opzegging vóór het begin van de pakketreis en de
verwachte kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten.
Indien er geen gestandardiseerde opzegvergoedingen zijn vastgesteld, stemt het bedrag van de
opzegvergoeding overeen met de prijs van de pakketreis verminderd met de kostenbesparingen
en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten.
11.2
De reiziger heeft echter, indien zich op de plaats van bestemming onvermijdbare en
buitengewone omstandigheden voordoen die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering
van de pakketreis of die aanzienlijke gevolgen hebben voor het passagiersvervoer van de
reizigers naar de plaats van bestemming, het recht de pakketreisovereenkomst zonder betaling
van een opzegvergoeding op te zeggen. In geval van opzegging van de pakketreisovereenkomst
op grond van dit artikel heeft de reiziger recht op een volledige terugbetaling van alle voor
de pakketreis betaalde bedragen, maar kan hij geen aanspraak maken op een bijkomende

12.1
De reiziger stelt de organisator zonder vertraging in kennis van een eventuele non-conformiteit
die hij tijdens de uitvoering van een in de pakketreisovereenkomst opgenomen reisdienst heeft
vastgesteld.
12.2
Indien een van de reisdiensten niet conform de pakketreisovereenkomst wordt uitgevoerd,
verhelpt de organisator aan die non-conformiteit, tenzij dat:
onmogelijk is, of
onevenredig hoge kosten met zich brengt, rekening houdend met de mate van nonconformiteit en de waarde van de desbetreffende reisdiensten.
Indien de organisator de non-conformiteit niet verhelpt, heeft de reiziger recht op een
prijsvermindering of een schadevergoeding overeenkomstig artikel 15.
12.3
Indien de organisator de non-conformiteit niet binnen een door de reiziger bepaalde redelijke
termijn verhelpt, heeft de reiziger de mogelijkheid dit zelf te doen en om terugbetaling van de
nodige uitgaven te verzoeken. Het is niet nodig dat de reiziger een termijn bepaalt indien de
organisator weigert de non- conformiteit te verhelpen, of indien een onmiddellijke oplossing
is vereist.
12.4
Indien een aanzienlijk deel van de reisdiensten niet kan worden verricht, biedt de organisator,
zonder bijkomende kosten voor de reiziger, andere arrangementen aan van, indien mogelijk,
gelijkwaardige of hogere kwaliteit.
Indien de andere voorgestelde arrangementen leiden tot een pakketreis van lagere kwaliteit,
kent de organisator aan de reiziger een passende prijsvermindering toe.
De reiziger kan de andere voorgestelde arrangementen slechts afwijzen indien zij niet
vergelijkbaar zijn met hetgeen in de pakketreisovereenkomst is afgesproken, of indien de
toegekende prijsvermindering ontoereikend is.
12.5
Indien de non-conformiteit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de pakketreis en
de organisator deze niet binnen een door de reiziger bepaalde redelijke termijn heeft verholpen,
kan de reiziger de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding opzeggen
en, in voorkomend geval, om een prijsvermindering en/of een schadevergoeding verzoeken.
Indien de pakketreis passagiersvervoer omvat voorziet de organisator ook in repatriëring van
de reiziger.
Indien er geen andere arrangementen kunnen worden voorgesteld of de reiziger de andere
voorgestelde arrangementen verwerpt, heeft de reiziger, in voorkomend geval, ook zonder
opzegging van de pakketreisovereenkomst, recht op prijsvermindering en/ of schadevergoeding.
12.6
Indien er, als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden, niet kan worden
gezorgd voor de terugkeer van de reiziger zoals afgesproken in de pakketreisovereenkomst,
draagt de organisator de kosten van de nodige accommodatie, voor ten hoogste drie
overnachtingen per reiziger.
12.7
De beperking van de kosten zoals bedoeld in 12.6 is niet van toepassing op personen met
beperkte mobiliteit, op personen die hen begeleiden, op zwangere vrouwen, op alleenreizende
minderjarigen en op personen die specifieke medische bijstand behoeven, mits de organisator
ten minste 48 uur voor het begin van de pakketreis in kennis is gesteld van hun bijzondere
behoeften.
12.8
De organisator mag zich niet beroepen op onvermijdbare en buitengewone omstandigheden
om aansprakelijkheid te beperken indien de betrokken vervoerder zich daarop krachtens het
toepasselijke recht van de Unie niet kan beroepen.
12.9
De reiziger kan berichten, verzoeken of klachten in verband met de uitvoering van de pakketreis
rechtstreeks richten tot de doorverkoper bij wie hij de pakketreis heeft gekocht. De doorverkoper
geeft deze berichten, verzoeken of klachten zonder vertraging aan de organisator door.

•
•

Artikel 13: Aansprakelijkheid van de reiziger
De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de organisator en of doorverkoper, hun
aangestelden en/of vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, of wanneer hij zijn contractuele
verplichtingen niet is nagekomen.

Artikel 14: Aansprakelijkheid van de organisator en de professioneel
14.1
De organisator is aansprakelijk voor de uitvoering van de reisdiensten die in de
pakketreisovereenkomst zijn begrepen, ongeacht of deze diensten door de organisator of door
andere reisdienstverleners worden verricht.
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14.2
Ingeval de organisator buiten de Europese Economische Ruimte is gevestigd gelden voor
de doorverkoper die in een lidstaat is gevestigd de verplichtingen voor organisatoren,
tenzij de doorverkoper bewijst dat de organisator aan de door de wet van 21 november 2017
voorgeschreven voorwaarden voldoet.

Artikel 15: Prijsvermindering en schadevergoeding
15.1
De reiziger heeft recht op een passende prijsvermindering voor iedere periode waarin er sprake
was van non-conformiteit van de verleende diensten, tenzij de organisator bewijst dat de nonconformiteit aan de reiziger te wijten is.
15.2
De reiziger heeft recht op passende schadevergoeding van de organisator voor alle schade die
hij oploopt als gevolg van non-conformiteit. De schadevergoeding wordt zonder vertraging
uitbetaald.
15.3
De reiziger heeft geen recht op schadevergoeding, indien de organisator aantoont dat de nonconformiteit te wijten is aan:
de reiziger;
een derde die niet bij de uitvoering van de in de pakketreisovereenkomst begrepen
reisdiensten is betrokken, en de non-conformiteit niet kon worden voorzien of
voorkomen, of
onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

•
•
•

19.2
De reiziger kan nooit verplicht worden de bevoegdheid van de Geschillencommissie Reizen te
aanvaarden, noch als eisende noch als verwerende partij.
19.3
De organisator of doorverkoper die verwerende partij is kan de arbitrage slechts weigeren indien
het door de eisende partij geëiste bedrag méér dan 1.250 euro bedraagt. Hij beschikt hiervoor
over een termijn van 10 kalenderdagen na ontvangst van de aangetekende brief of e-mail met
ontvangstbewijs waarin wordt aangegeven dat een dossier met een vordering vanaf 1.251 euro
werd geopend bij de Geschillencommissie Reizen
19.4
Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts worden
opgestart na het indienen van een klacht bij de onderneming zelf en wel zodra vaststaat dat
het geschil niet minnelijk kon geregeld worden of zodra 4 maanden zijn verstreken na het
(voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil).
Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden.
19.5
Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschillenreglement,
op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep
mogelijk.
Secretariaat van de Geschillencommissie Reizen:
telefoon: 02 277 62 15 of 02 277 61 80 (9u tot 12 u) ; fax: 02 277 91 00
City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel
e-mail: reisgeschillen@clv-gr.be

Artikel 16: Verplichting tot bijstand
16.1
De organisator biedt zonder vertraging passende bijstand aan de reiziger die in moeilijkheden
verkeert, in het bijzonder door:
nuttige informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke autoriteiten en
consulaire bijstand;
de reiziger te helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij het vinden van
andere reisarrangementen.
16.2
Indien de moeilijkheden het gevolg zijn van opzet of nalatigheid van de reiziger, kan de
organisator voor deze bijstand een vergoeding vragen. Die vergoeding bedraagt in geen geval
meer dan de werkelijke kosten gedragen door de organisator.

•
•

Artikel 17: Klachtenregeling
17.1
Indien de reiziger een klacht heeft vóór de afreis moet hij deze zo snel mogelijk op een
bewijskrachtige manier melden bij de organisator of de doorverkoper.
17.2
Klachten tijdens de uitvoering van de pakketreisovereenkomst moet de reiziger zo spoedig
mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden aan de organisator of
doorverkoper, zodat naar een oplossing kan worden gezocht.
17.3
Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse
een klacht formuleren, dan moet hij na het einde van de reisovereenkomst zonder vertraging bij
de organisator of de doorverkoper een klacht indienen op een bewijskrachtige manier.

Artikel 18: Verzoeningsprocedure
18.1
Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven.
18.2
Mislukt deze poging tot minnelijke regeling, dan kan elk van de betrokken partijen aan de vzw
Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen
dienen ermee in te stemmen.
18.3
Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een verzoeningsreglement en een “overeenkomst
tot verzoening” bezorgen.
18.4
Overeenkomstig de in het reglement beschreven procedure, zal een onpartijdige verzoener
daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen
na te streven.
18.5
Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd
worden.

Artikel 19: Arbitrage of rechtbank
19.1
Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan kan de eisende partij
desgewenst een arbitrageprocedure instellen voor de Geschillencommissie Reizen of een
procedure aanhangig maken voor de rechtbank.

ALGEMENE REISVOORWAARDEN
VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN VOOR
REISDIENSTOVEREENKOMSTEN
Artikel 1: Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van reisdiensten die vanaf
1 juli 2017 worden geboekt en worden geregeld door de Wet betreffende de verkoop van
pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten van 21 november 2017.

Artikel 2: Informatie aan de reiziger vooraleer een reisdienstovereenkomst tot
stand komt
De organisator of de doorverkoper die als tussenpersoon afzonderlijk een reisdienst verkoopt
verstrekt aan de reiziger de volgende informatie:
De voornaamste kenmerken van de reisdienst
De identiteit van de onderneming (ondernemingsnummer, handelsnaam, adres en
telefoonnummer)
De totale prijs van de reisdienst
Betalingsmodaliteiten
Informatie over de interne klachtenbehandeling
De bescherming waarop hij aanspraak kan maken in het geval van insolventie
De naam van de entiteit die instaat voor die bescherming en haar contactgegevens.

•
•
•
•
•
•
•

Artikel 3: Informatie door de reiziger
3.1
De persoon die de reisdienstovereenkomst afsluit, moet aan de organisator en de doorverkoper
alle nuttige inlichtingen verstrekken omtrent hemzelf en zijn medereizigers die van belang
kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst.
3.2
Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de
organisator en/of doorverkoper, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 4: Insolventie
4.1
De organisator of doorverkoper die als tussenpersoon afzonderlijke reisdiensten verkoopt
stelt een zekerheid voor de terugbetaling van alle bedragen die hij ontvangt van of namens de
reizigers, voor het geval de reisdienst, door de insolventie niet kan worden verleend.
4.2
Voor niet-uitgevoerde reisdiensten worden terugbetalingen op verzoek van de reiziger zonder
vertraging verricht.

Artikel 5: Klachtenregeling
De organisator en/of doorverkoper verstrekt aan de reiziger informatie over de interne
klachtenbehandeling.
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Artikel 6: Verzoeningsprocedure
6.1
Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven.
6.2
Mislukt deze poging tot minnelijke regeling, dan kan elk van de betrokken partijen aan de vzw
Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen
dienen ermee in te stemmen.
6.3
Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een verzoeningsreglement en een “overeenkomst
tot verzoening” bezorgen.
6.4
Overeenkomstig de in het reglement beschreven procedure, zal een onpartijdige verzoener
daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen
na te streven.
6.5
Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd
worden.

•
•
•

4. PRIJZEN

•
•
•

Artikel 7: Arbitrage of rechtbank
7.1
Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan kan de eisende partij
desgewenst een arbitrageprocedure instellen voor de Geschillencommissie Reizen of een
procedure aanhangig maken voor de rechtbank.
7.2
De reiziger kan nooit verplicht worden de bevoegdheid van de Geschillencommissie Reizen te
aanvaarden, noch als eisende noch als verwerende partij.
7.3
De organisator of doorverkoper die verwerende partij is kan de arbitrage slechts weigeren indien
het door de eisende partij geëiste bedrag méér dan 1250 euro bedraagt. Hij beschikt hiervoor
over een termijn van 10 kalenderdagen na ontvangst van de aangetekende brief of e-mail met
ontvangstbewijs waarin wordt aangegeven dat een dossier met een vordering vanaf 1251 euro
werd geopend bij de Geschillencommissie Reizen.
7.4
Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts worden
opgestart na het indienen van een klacht bij de onderneming zelf en wel zodra vaststaat dat
het geschil niet minnelijk kon geregeld worden of zodra 4 maanden zijn verstreken na het
(voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil).
Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden.
7.5
Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschillenreglement,
op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep
mogelijk.

•

Alle prijzen gelden per persoon in EURO, tenzij anders vermeld
In de prijzen is begrepen:
• BTW
• bijdrage tot het Garantiefonds Reizen
Niet inbegrepen zijn:
• Kosten voor reispas, visum, inenting of andere formaliteiten, dranken, facultatieve
uitstappen, fooien, persoonlijke uitgaven, vervoer van en naar de luchthaven in België. In
het algemeen kan Odysseus niet verantwoordelijk gesteld worden voor de gevolgen en
kosten voortvloeiend uit stakingen, oorlogen, natuurrampen, wijziging van uurregeling,
technische defecten, enz. De transport en verblijfskosten die hieruit voortvloeien kunnen
ten laste gelegd worden aan de reiziger.
• Annulatie-, reisbijstandsverzekering e.a: aan te bevelen: uw reisagent zal u graag
adviseren.
De prijzen van de facultatieve (optionele) excursies tijdens de rondreizen zijn steeds
gebaseerd op minimum 2 personen

5. VLUCHTEN

•
•
•

Secretariaat van de Geschillencommissie Reizen:
telefoon: 02 277 62 15 of 02 277 61 80 (9u tot 12 u) ; fax: 02 277 91 00
City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel
e-mail: reisgeschillen@clv-gr.be

REISINFORMATIE &
BIJZONDERE VOORWAARDEN
Aanvullend op de Algemene Reis-voorwaarden van de Geschillencommissie
Reizen vzw krijgt u hierbij enkele belangrijke nota’s met verklarende informatie
of aanvullingen.

De prijzen van de vluchten worden apart vermeld, per bestemming en per
luchtvaartmaatschappij. De vluchtprijzen zijn inclusief de verplichte luchthaventaksen.
De ter plaatse te betalen eventuele vertrekbelasting (‘departure tax’) is nooit inbegrepen.
De reiziger moet zijn terugvlucht herbevestigen 72 uur vóór het vertrek bij de plaatselijke
correspondent of luchtvaartmaatschappij van de bestemming van waar hij terugvliegt.
De reiziger moet zich minstens 90 minuten en in vele gevallen 120 minuten of meer vóór
het vertrek voor de inscheping melden. Indien deze verplichting niet wordt nageleefd
dan kan hij in geen geval een aanvraag tot schadevergoeding indienen. Odysseus kan
niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele uurwijzigingen. Hier zijn o.m. de
Conventies van Montreal en Warschau, de Europese Verordening 261/2004 alsook de
algemene voorwaarden van de luchtvaartmaatschappij van toepassing waaruit volgt
dat tijden, vermeld in uurroosters of elders niet kunnen gegarandeerd worden en
de reistijd en routing zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd kunnen worden.
Daarbij is noch de vervoerder, noch Odysseus aansprakelijk voor het ontbreken van
aansluiting met andere transportmiddelen (privé of openbaar vervoer) tijdens de heenof de terugreis en geeft dit geen aanleiding tot schadevergoeding. Odysseus verkoopt
alleen lijnvluchten van betrouwbare luchtvaartmaatschappijen. In overeenstemming
met art. 9 van de Europese Verordening nr. 2111/2005 is de reisorganisator echter
verplicht u te informeren over de communautaire lijst van luchtvaartmaatschappijen
die binnen de EU een exploitatieverbod hebben. Deze lijst kan geraadpleegd worden
op http://air-ban.europa.eu. Overeenkomstig art. 11 van de Europese Verordening nr.
2111/2005 moet de reisorganisator u informeren over de identiteit van de exploiterende
luchtvaartmaatschappijen die betrekking hebben op uw vlucht. De identiteit wordt u
meegedeeld op het ogenblik van de boeking. Eventuele wijzigingen worden zo spoedig
mogelijk meegedeeld.

6. REISDAGEN/VERBLIJFSDAGEN

1. ERKENDE REISBUREAUS
Het geven van inlichtingen over reizen opgenomen in deze brochure en de verkoop van de
reizen is uitsluitend voorbehouden aan erkende reisbureaus met vergunning . Wij raden onze
reizigers aan zich te vergewissen of zij wel degelijk in contact zijn met een reisagent, houder van
een dergelijke vergunning.

2. WOONSTKEUZE
Voor alle communicatie die betrekking heeft op het reiscontract (bevestiging, wijzigingen…)
kiest de reiziger adres bij zijn erkende agent.

3. VEREISTE DOCUMENTEN

•

In sommige gevallen zijn ook visa en inentingen nodig: raadpleeg respectievelijk de
overheid of uw arts.
Reizigers met Belgische nationaliteit vanaf 75 jaar dienen in het buitenland ook in het
bezit te zijn van identiteitspapieren met een geldige vervaldag, hoewel dit voor een
verblijf in België niet meer verplicht is.
Minderjarige kinderen, ook pasgeborenen, moeten in het bezit zijn van hun eigen bewijs
van identiteit (met foto) alsook over een eigen reispas wanneer de bestemming dit vereist
(ook al zouden ze al ingeschreven zijn op de reispas van hun ouders).
• Voor huwelijksreizen met extra hotelkortingen dient een officieel attest, afgeleverd door
het gemeentebestuur, overgemaakt te worden aan de reisorganisator en dit minstens 2
maanden voor de afreisdatum. Deze voordelen kunnen enkel toegestaan worden indien
de reis plaats vindt binnen de drie maanden na de officiële huwelijksdatum.

Elke reiziger dient in het bezit te zijn van geldige identiteitspapieren voor de
gereserveerde reis. Voor alle niet-EU bestemmingen is minimum een geldige reispas
verplicht. Identiteitspapieren (ook de internationale reispas) dienen geldig te zijn tot
minimum 6 maanden na terugkeerdatum. Alle inlichtingen kunnen bekomen worden
bij het Consulaat van het betrokken land. Voor reizigers van niet-Belgische nationaliteit,
raden we aan zich steeds bij de bevoegde Ambassade of het Consulaat te informeren.

Gezien de vluchturen onderhevig zijn aan wijzigingen, worden de vertrek- en terugkeerdag
als reisdagen beschouwd. Zodoende is het mogelijk dat u op die dagen (van vertrek en/of
terugkeer) niet alle prestaties geniet. Vermindering van prestaties of programmawijzigingen
geven geen recht op een schadevergoeding.

7. HOTELKAMER

•
•

Kamer met zeezicht houdt in dat u vanuit uw kamer min of meer de zee kan zien. In vele
gevallen heeft u een volledig en mooi zicht over de zee maar houdt er rekening mee dat
in sommige gevallen het uitzicht ook beperkt kan zijn. In andere gevallen is de afstand
tot de zee vrij groot.
Een hotelkamer is in principe de dag van aankomst vanaf 14.00 uur beschikbaar. Op de
dag van vertrek dient u in principe de kamer ten laatste om 11.00 uur te verlaten.

8. ENKEL HOTEL BOEKEN
Voor ‘hotel only’ boekingen worden geen kosten gerekend. Prijs: gepubliceerde
nachtprijs x het aantal te verblijven nachten.
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