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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.  

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 en krijgt u assistentie; overal 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 

u die zorgeloze vakantie te bezorgen waar u naar uitkijkt. Zoals elk jaar willen we 

hier herhalen dat het belangrijkste voor een geslaagde vakantie begint met de juiste 

keuze te maken. We 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 we 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 de 

mooiste hotelletjes weerhouden en werken we met de beste lokale engelbewaarders. 

Toch prettig, die zekerheid.



EXCLUSIEF BELEVEN

DE BESTE HOTELS
Onze hoteliers weten dat het een bijzonder publiek is dat met Odysseus reist. Hierdoor 
is hen geen moeite teveel om uw persoonlijke wensen te vervullen. En dat is precies wat 
Odysseus-reizigers zo op prijs stellen. Enkel wanneer een hotel aan onze hoge eisen voldoet 
binnen zijn categorie, maakt het kans een Odysseus contract te bekomen. Daarbij is onze 
ongebondenheid een niet te onderschatten voordeel. Hierdoor kunnen we vrij kiezen tussen 
alle hotels en u het beste ter wereld aanbieden.

UNIEKE BELEVINGSCIRCUITS 
De tijd dat u met een lokale gids enkel wat hoogtepunten ging bekijken is lang voorbij. Al 
onze rondreizen omvatten vandaag unieke elementen die uw persoonlijke beleving sterk 
doen toenemen. Zo omvatten onze circuits kooklessen, fietstochten, streetfood wandelingen, 
nachtelijke shows en tal van onvergetelijke ervaringen. Altijd kan u terugvallen op uw 
lokale beschermengel, altijd is er assistentie indien nodig. Welkom in de 21ste eeuw.

KIES  UW  HOTEL  AAN  DE  HAND  VAN  DE  BEROEMDE  
STERREN VAN ODYSSEUS
Onze ‘sterren’ zijn sinds geruime tijd dé standaard geworden om snel een tophotel te kunnen 
inschatten. We gaan in onze beoordeling zo objectief mogelijk te werk en gebruiken tal van 
criteria zoals de ervaringen van onze reizigers, onze eigen ervaring, de service, het karakter, 
de uitstraling, de gunstige ligging enz.
Bij onze beoordeling zijn we bijzonder streng om onze sterren niet te devalueren. Uiteraard 
moet u bij uw keuze ook de beschrijving en foto's voor ogen houden en zich realiseren dat 
elementen van een hotel in de loop van een jaar kunnen wijzigen.

UW PERSOONLIJKE BEWAARENGEL
We maken er een punt van de grootst mogelijke klantenservice te verlenen en we verzekeren 
u dat lokale assistentie en informatie te allen tijde beschikbaar is. Onze lokale agenten, met 
wie wij een jarenlange relatie hebben opgebouwd verzorgen uw hele rondreis. Zij zijn uw 
persoonlijke engelbewaarder, staan voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en u te 
informeren over excursies, vluchten te herbevestiging enz. Daarenboven kunnen ze snel met 
ons in contact treden zodat adequate interventie mogelijk is.

ODYSSEUS EXPERTISE
Met een zo groot aantal combinaties aan vluchten, hotels, transfers en andere 
arrangementen, is het organiseren van kwalitatieve wereldreizen een ingewikkeld proces 
waarvoor de ervaring van specialisten noodzakelijk is.
Indien u de vakantie die u zoekt niet in onze brochure kan vinden, contacteer ons dan via 
uw reisbureau. We putten uit een enorme kennis en ervaring en zullen zo snel mogelijk een 
offerte voorleggen. 

GOURMET & GASTRONOMIE 
Regelmatig kunnen genieten van een verfijnd diner onder de tropische sterrenhemel en 
met een heerlijk glas wijn gezellig natafelen, ook dat hoort bij een geslaagde vakantie. 
Natuurlijk zijn de restaurants in de door ons geselecteerde hotels van een uitstekend niveau, 
maar in onze circuits hebben we getracht veelal buiten uw hotel bijzondere culinaire 
arrangementen te treffen.

WELLNESS  
De meeste hotels beschikken over een spa- of wellness-centrum. Sommigen echter hebben 
extra inspanningen gedaan om een totaalbeleving te creëren met een ruim aanbod aan 
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. 

LIJNVLUCHTEN 
Er zijn zoveel vluchtmogelijkheden dat we hebben geopteerd om u de volledige vrijheid te 
laten. Hierdoor kunt u dagelijks vertrekken en bent u niet gebonden aan vakanties van 
precies een of twee weken. 

ODYSSEUS 2020

DELUXE  |  TRAVEL  |  E XPERIENCE
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‘CULINAIRE ONTDEKKINGEN VAN DE VENETO’
VER ONA,  TRE VISO ,  VENETIË

ITALIË CIRCUIT

EXPERIENCES

 ▶ Privé-expertise met Valpolicella wijnproeverij

 ▶ Bezoek aan olijfperserij met degustatie

 ▶ Door de risottovelden met degustatielunch

 ▶ Workshop van Venetiaanse maskers

 ▶ Culinaire 'baccaro' wandeling door Venetië

Prijs: vanaf € 2.495 pp. 
Inclusief overnachtingen in 2-pers. kamer in de vermelde 
hotels, maaltijden, excursies en privé-gidsen zoals 
omschreven. 

Huurwagen : zie blauwe pagina’s achteraan..

Voor mogelijke seizoentoeslagen in de hotels: zie de 
hotelpagina’s

Dag 1: Verona
Aankomst in Verona (auto, trein of vlucht met huurwagen). We 
hebben een mooie superieure gereserveerd voor 2 nachten met 
ontbijt in het gezellige 4*boetiekhotelletje Signo di Giulietta, 
een historische pand aan het beroemde Romeo & Juliette 
binnenplein, midden het centrum. Upgrading naar 5* hotelletje 
mogelijk. 
Na de middag kennismaking met de DOC wijnen van 
Valpolicella, met expert, rondleiding en proeverij (1.5 u), gevolgd 
door bezoek aan een olijfmolen waar olijven worden geperst  tot 
extra virgin olive oil. Met uitleg over het olijfpersen en proeverij 
van verschillende oliën.   

Dag 2: Verona
Rustig ontbijt. Even ten zuiden van Verona, bij Isola della Scala 
liggen de beroemde risotto-rijstvelden met hun heldere 
waterbronnen vol reigers en kikkers. Een privé-gids toont het 
kweekproces, gevolgd door degustatielunch (3u). Vrije namiddag 
ter ontdekking van Verona. 
Optie: privé-boottocht (2u) over het Gardameer 
Prijs : € 511 pp. 

Dag 3: Treviso
Ontbijt en rustige rit (1,5u) via Vicenza naar Treviso. 
Vrije dag. We reserveerden een mooie comfort kamer 
in het nostalgische Relais & Chateau Villa Abazzia met 
Michelinster restaurant, aan de voet van de Alpen, een 
klein uurtje ten noorden van Treviso. 
Optie 1: voormiddag wandeling door Verona met privégids incl. 
alle hoogtepunten 
Prijs : € 126 pp. 
Optie 2: na de middag verkenning van Treviso met expert-gids 
Prijs : € 133 pp. 

Dag 4: Treviso
Rustig ontbijt. We bieden u de keuze tussen twee degustaties 
met expert (1,5u). De eerste is een verkenning van een Prosecco 
of Cartizze wijnmakerij met degustatie. De tweede is een bezoek 
aan het kasteel van Roncade met proeverij van 5 wijnsoorten, 
kaas en salami.

Dag 5: Venetië
Ontbijt en korte rit naar Venetië. Met de vaporetto (of we 
zorgen voor privétransfer) naar hartje Venetië en intrek 
in het gezellige Ca’Sagredo,  op wandelafstand van San 
Marco en de belangrijke musea. In de namiddag hebben 
we een workshop van Venetiaanse maskers voorzien (2,5u) 
met uitleg, geschiedenis, vormgeving en decoratie van de 
wereldberoemde maskers. 

Dag 6: Venetië
Ontbijt en vrije voormiddag. We bieden u als optie een 
helicoptervlucht (30’) over de lagune. (prijs vanaf 129 € pp). 
Na de middag nemen we u mee op een culinaire ‘Baccaro’ 
tour met degustatie van talloze lekkernijen als ‘sarde in saor’, 
‘polpette’, ’folpetti’ vergezeld van lokale wijnen. 

Dag 7: Ontbijt en verlenging of terugkeer
(B, L).

Venetië
Verona

Treviso
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‘ZALIG ZACHT TOSCANE’
KUNST,  WIJN ,  TRUFFELS  &  E -BIKEN

ITALIË CIRCUIT

EXPERIENCES

 ▶ Gids in Florence, incl. tickets Accademia & Uffizi

 ▶ Degustatie olijfolie Volterra en kazen in Pienza

 ▶ Truffeltocht met expert en lunch in de bergen

 ▶ Wijndegustatie Vino Nobile de Montepulciano

 ▶ E-bike fietstour in Chianti

Prijs: vanaf €2.659 pp. 
Inclusief overnachtingen in 2-pers. kamer in de vermelde 
hotels, degustaties, maaltijden, transport, wandelingen, 
e-bikes, entreegelden en privégidsen zoals omschreven. 

Prijzen huurwagen zie blauwe pagina’s.

Voor mogelijke seizoentoeslagen in de hotels: zie de 
hotelpagina’s

Dag 1: Florence
Op de luchthaven, in ontvangst name van huurwagen (of 
met eigen wagen), een korte rit naar Florence waar we een 
mooie deluxe kamer met ontbijt hebben gereserveerd in het 
5* Santa Croce hotel, een gerenoveerd 18de-eeuws paleis, 
uitstekend gelegen midden de oude stad op wandelafstand 
van alle bezienswaardigheden.   

Dag 2: Florence
Heerlijk ontbijt en ontdekking van de stad met privégids 
(3u), inclusief entreegelden voor de beroemde Accademia 
Art Gallery en de Uffizi Gallery. U kan ook opteren voor een 
vroege start en een vlucht per luchtballon over de Chianti 
streek. Bezoek zeker San Gimignano en het lieflijke Volterra 
waar we een olijfolie degustatie hebben voorzien.

Dag 3: Florence
Na uw ontbijt naar het platteland waar een truffeljacht 
voorzien is. Samen met een truffel-verzamelaar en zijn 
hond maakt u een wandeling door de bossen op zoek naar 

het verborgen goud. Een expert legt daarna het proces en 
de toepassingen uit, gevolgd door een delicieuze lunch met 
truffel in een authentieke truffelfabriek. Na de middag vrij om 
het stadje Vinci te bezoeken en haar Leonardiano museum.

Dag 4: Florence
Na een rustig ontbijt naar het glooiende heuvelland, de perfecte 
achtergrond voor een fijne Toscaanse kookklas bij een chef die u 
persoonlijk bijstaat in het vervaardigen van heerlijk verse pasta’s, 
gevuld met ricotta en kruiden, gnocchi, deegwaren en desserten. 
Uw lunch wordt begeleid door een heerlijke Chianti wijn.  Vrije 
namiddag.

Dag 5: Arezzo
Na uw ontbijt naar Montepulciano waar we tijdens het 
bezoek een degustatie van de beroemde Vino Nobile de 
Montepulciano voorzien hebben. Even verder ligt het kleine 
Pienza, niet enkel beroemd om z’n pecorino kaas maar dit 
was de eerste renaissance stad in Europa, een model voor 
de bloei van Florence. Ook Montalcino en haar 14de-eeuwse 

fort ligt vlakbij; cultuur op eenzame hoogte midden de nog 
wilde natuur en de wijngaarden van de Brunello wijnen. We 
hebben een superieure kamer met ontbijt voorzien in het 
schitterende 5* Il Borro bij Arezzo, een door de Ferragamo 
familie tot hotel omgebouwd verlaten dorpje. 

Dag 6: Toscane
Na een heerlijk ontbijt voorzien we een rustige fietstocht 
per e-bike tussen de groene heuvels van  San Gimignano en 
Monteriggioni, midden de Chianti wijngebieden. Daarna 
verlenging in Toscane of terugkeer.

Montepulciano

Arezzo

Firenze

San Gimignano

Pienza



9

‘AMALFI, GASTRONOMIE EN CULTUUR’
SORRENTO -  CAPRI  -  POMPEÏ  -  NAPELS

ITALIË CIRCUIT

EXPERIENCES

 ▶ Het historische Pompeï met privégids

 ▶ Kookcursus met 'Zuid-Italiaanse specialiteiten'

 ▶ Per Vespa op ontdekking door Capri

 ▶ Culinaire degustaties met expert in Napels

 ▶ Zes nachten in 5* luxehotels

Prijs: vanaf € 2.095 pp. 
inclusief overnachtingen in 2-pers. kamer in de vermelde 
hotels, degustaties, transport, boottochtjes, wandelingen en 
privégidsen zoals omschreven. 

Prijzen huurwagen zie blauwe pagina’s.

Voor mogelijke seizoentoeslagen in de hotels: zie de 
hotelpagina’s

Dag 1: Sorrento
Na aankomst in Napels, met huurwagen (of eigen 
wagen) langs de kustweg naar Sorrento waar we een 
mooie kamer met ontbijt voor 3 nachten reserveerden in 
het legendarische 5* Grand Hotel Ambasciatori, centraal 
gelegen aan de kust met prachtig uitzicht over Capri. 

Dag 2: Pompeï en cooking
Na een uitgebreid ontbijt rijdt u naar Pompeï waar een 
privégids u meeneemt op een rustige wandeling van ca. 
2 uur langs de mooiste plaatsjes van deze historische 
ruïnes. U krijgt een breed inzicht in het Romeinse leven 
ten tijde van de uitbarsting van de Vesuvius. Terugkeer 
naar Sorrento waar we bij Don Alfonso een inwijding 
in de geheimen van de Zuid-Italiaanse keuken hebben 
voorzien tijdens een ‘hands-on’ kookles. Een wereld van 
fijne aroma’s, verse kruiden en heerlijke gerechten gaat 
voor u open.

Dag 3: Amalfi
Na een heerlijk ontbijt vrije dag ter ontdekking van die 
schitterende Amalfitaanse kust met haar kleine dorpjes 
hoog boven de kliffen en hun iconische panorama’s over 
Capri en Ischia.
Optie: een hele dag met een ‘vintage-car’ uit de sixties rijden, die 
beroemde Alfa Romeo’s, Fiat 500 of grotere types
Prijs : vanaf € 209 pp. op basis van 2 personen.

Dag 4: Capri
Ontbijt en korte transfer per ferry naar het romantische 
Capri (uw huurauto wordt opgehaald in Sorrento), waar 
we een superieure kamer met ontbijt reserveerden in 
het stijlvolle 5* hotel Tiberius Palace met zwembad en 
prachtige zichten op de omgeving. Geniet van uw heerlijk 
hotelletje. Een optie voor vandaag is een boottochtje naar 
de beroemde ‘blauwe grotten’ met hun onvoorstelbare 
lichtreflecties van het mooiste blauw. 

Dag 5: Capri
Fijn ontbijt en hele dag vrij om het eiland verder te ontdekken. 
We reserveerden een authentieke Vespa, handig om door 
schitterende eiland op eigen houtje rond te toeren.

Dag 6: Napels
Na het ontbijt naar het haventje van Capri, per ferry naar Napels 
en naar het vlak bij de haven gelegen 5* hotel Vesuvio waar we 
een mooie kamer met ontbijt reserveerden. Na de middag gaat 
u op culinaire ontdekking met uw expert-gids door het bruisende 
labyrint van de oude stad langs de best pizzeria’s,  tavernen, 
trattoria’s en bars waar de authentieke gerechten ambachtelijk 
gemaakt worden: de “Cuoppo” di frittura, Pizza Margherita, 
Babà, Sfogliatella en Napolitaanse espresso. Mèt degustaties. 
U wandelt daarbij langs beroemde kerken en pleinen, door de  
Via d'Alba en de Piazza Bellini en de Port'Alba, een van de oude 
stadspoorten naar de piazza Dante. 

Dag 7: Verlenging of terugkeer

Capri

Napels

Pompei

Amalfi 
Sorrento
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‘HET BESTE VAN PUGLIA’
LANDELI JKE  LUXE ,  GESCHIEDENIS  EN HEERLI JKE  WIJNEN

ITALIË CIRCUIT

EXPERIENCES

 ▶ Per motordriewieler door grottenstad Matera

 ▶ Privégids Matera, Alberello, Castellana & Lecce

 ▶ Degustatie olijfolie in Masseria Il Frantoio

 ▶ Drie verschillende wijndegustaties en luches

 ▶ Kooklesen wijproeverij in Castello Monaci

Prijs: vanaf € 1.879 pp. 

inclusief overnachtingen in 2-pers. kamer in de vermelde 
hotels, degustaties, transport, boottochtjes, wandelingen en 
privégidsen zoals omschreven. 

Prijzen huurwagen zie blauwe pagina’s.

Voor mogelijke seizoentoeslagen in de hotels: zie de 
hotelpagina’s

Dag 1: Fasano
Aankomst in Bari en met uw huurwagen (of met eigen 
wagen) langs de kust naar Monopoli en Savelletri waar 
we voor 4 nachten een mooie deluxe kamer in landelijke 
stijl hebben gereserveerd in het prachtige 5*Masseria 
Torre Coccaro boetiekhotelletje met slechts 23 kamers en 
een open, verwarmbaar zwembad. 

Dag 2: Grotwoningen en Trulli
Na uw heerlijk ontbijt, naar Matera (1,5u) de door 
Unesco beschermde grottenstad waar we een origineel 
bezoek met gids en per Ape Calessino (de traditionele 
driewieler) geregeld hebben.  Tegen de middag naar 
Alberobello waar we naast de lunch een bezoek aan de 
trulli-huisjes met een expert voorzien hebben.  

Dag 3: Ostuni, barok en degustaties
Na het ontbijt naar de charmante ‘witte stad’ Ostuni, en 
naar masseria Il Frantoio waar we een lunch voorzien 

hebben. Na de middag naar de mooie balkons en 
barokke huizen van Martina Franca. Vlakbij ligt I Pastini 
waar een wijndegustatie u wacht. Langs Locorotondo en 
de mooie kustweg terug naar Torre Coccaro.

Dag 4: Castellana grotten en 'Polignano-aan-zee'
Rustig ontbijt en bezoek aan de grotten van Castellana, 
(incl. gids en entreegeld) een unieke ervaring, zeker 
de ‘Grotta Bianca’ (2 u). Even verder ligt Cantina Coppi 
waar we een fijne wijndegustatie en een lichte lunch 
gereserveerd hebben. Dan naar de kust en het lieflijke 
Polignano a Mare waar de vader van het beroemde 
‘Volare’-liedje werd geboren. 

Dag 5: Taranto, Manduria en Grottaglie
Ontbijt en vertrek naar het zuidelijke Taranto, de belangrijkste 
stad van het oude ‘Magna Grecia’, met een mooie Griekse 
tempel en archeologisch museum. In Manduria voorzien we 
een wijndegustatie en lichte lunch in het lokale museum. 

Na de middag naar de keramiekfactorij van Grottaglie en 
tenslotte via Lecce naar Otranto waar we voor 2 nachten 
een heerlijke deluxe kamer hebben gereserveerd in het 5* 
Palazzo Ducale hotelletje van slechts 20 kamers en met 2 
zwembaden, heerlijk rustig gelegen op 6 km van de kust.

Dag 6: Lecce
‘Na het ontbijt bent u op een uurtje in Castello Monaci 
voor een kookles, wijndegustatie en lunch.  Begin met een 
wandeling door de kruidentuin en de wijngaarden van de 
Primitivo en de Malvasia Nera druiven. In de wijnkelder en 
het museum krijgt u inzicht in het proces en degusteert u met 
de lichte lunch tot 6 wijnsoorten. Na de middag naar Lecce 
(met gids en entreetickets) en de vele historische gebouwen, 
het Romeinse amfitheater, de mooie piazza’s, de basiliek en 
het oude kasteel. Wandel verder naar de haven, de vissers 
en de art nouveau architectuur van het Murattiona kwartier. 
Overnachting in het Palazzo Ducale. 

Dag 7: Verlenging of terugkeer

Lecce
Taranto

Ostruni

Trulli

Fasano

Bari

Savelletri

Otranto
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‘WONDERMOOI SICILIË’
THE GODFATHER ,  GRIEKSE  TEMPELS  EN WIJN

ITALIË CIRCUIT

EXPERIENCES

 ▶ Privégids in Palermo en in Syracusa

 ▶ Wijndegustatie met lunch bij Erice en op Etna

 ▶ Agrigento, hotelletje met zicht op de tempels

 ▶ Bar Vitelli en Sovaca uit 'The Godfather'

 ▶ Per 4x4 met expert naar de Etna

Prijs: vanaf €1.639 pp. 

Inclusief overnachtingen in 2-pers. kamer in de vermelde 
hotels, degustaties, transport,  wandelingen en privégidsen 
zoals omschreven. 

Prijzen huurwagen zie blauwe pagina’s.

Voor mogelijke seizoentoeslagen in de hotels: zie de 
hotelpagina’s

Dag 1: Palermo.
Aankomst op de luchthaven, afhaling van uw huurwagen en 
korte rot naar Palermo waar we voor 2 nachten een mooie deluxe 
kamer met ontbijt hebben gereserveerd in het zeer centraal 
gelegen 4* Quinta Canto hotelletje, in het hart van de oude stad 
(met handige valet parking!), ideaal voor wandelingen. U kan ook 
opteren voor het 5* Grand Hotel Igea, op 3 km van het centrum.

Dag 2: Palermo.
Na het ontbijt met uw privégids naar Monreale en de schitterende 
Duomo uit 1174 met gouden mozaïeken in een Arabisch-
Byzantijnse stijl. Terug in de oude stad wandelt u met uw expert 
langs de 12de-eeuwse kathedraal, de piazza’s en markten met 
degustatie van ‘Palermitano’ specialiteiten. Vrije namiddag.

Dag 3: Segesta - Erice - Marsala
Na het ontbijt bent u op een uurtje bij de Griekse tempel 
van Segesta, wellicht de best bewaarde ter wereld, met een 
weergaloos zicht op de Barbaro berg. Een klein uurtje verder 
ligt middeleeuwse stad Erice. Maak een korte wandeling en 
proef zeker de fijne marsepein-snoepjes. Na bezoek aan een 
lokale wijngaard, met lichte lunch en wijndegustatie, langs de 

zoutpannen richting Marsala waar we een deluxe kamer met 
ontbijt reserveerden in het landelijke Baglio Oneto, bij Marsala.

Dag 4: Agrigento.
Rij na het ontbijt toch even naar Marsala voor een wandeling door 
de autovrije binnenstad. Verder naar Agrigento – we suggereren 
een lunch in Sciacca – en het mooi gelegen 5* Villa Athena hotel, 
met zwembad en zicht op de Griekse tempels. Vrij bezoek aan de 
Dorische tempels, meer dan 2500 jaar geleden gebouwd, en nu 
een Unesco beschermde site. 

Dag 5: Syracusa.
Na een heerlijk ontbijt naar Syracusa waar we een mooie kamer 
gereserveerd hebben in het 5* Grand Hotel Minaretto, met 
groot zwembad, strandje en zicht op de oude stad tegenover de 
baai. Bezoek na de middag met een expert het buitengewone 
archeologische park, het Ortygia eiland, het oude centrum met 
de kathedraal en de autovrije piazza.

Dag 6: The Godfather en Taormina
Na uw ontbijt bent u op anderhalf uur in Taormina. Neem 
de mooie kustweg naar Savoca en herbeleef scenes uit The 

Godfather. Loop langs de beroemde Bar Vitelli en de hoofdstraat 
met de Santa Lucia en San Michele kerken en zicht over de vallei. 
Dan naar het lieflijke Castelmola met haar vriendelijke mensen 
en schitterende panorama’s over Taormina, de baai van Giardini 
Naxos en de vulkaan. Drink nog een glas amandelwijn in een 
lokale bar alvorens naar het vlakbij gelegen Taormina te rijden, 
waar we voor 2 nachten een mooie kamer hebben gereserveerd 
in het elegante 5*luxe Grand Hotel Timeo, centraal gelegen in 
een bloeiende tuin, vlak bij het Griekse theater.

Dag 7: Etna
Na een heerlijk ontbijt met uw “off-road” chauffeur naar de 
spectaculaire lava-kliffen en -canyons van Alcantara en het 
middeleeuwse Castiglione di Sicilia. Per jeep over kleine wegen 
naar de lavastromen uit 2002 midden eiken- en kastanjebossen, 
naar de Corruccio grotten midden pijnbossen en naar de Piano 
Provenzana op 1800 m. Op de terugweg naar Taormina door 
grote wijngaarden van de Etna D.O.C. met lichte lunch en 
wijndegustatie. 

Dag 8: Ontbijt en verlenging of terugkeer

Taormini
Etna

Syracusa

Agrigento
Marsala

Segesta

Palermo
Erice



Villa & Palazzo Aminta****** 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen in half pension 

Prijs per persoon 03/04 - 21/05 
04/10 - 01/11 

22/05 - 03/10   

Superior Park 
View 

€ 506 € 634   

Deluxe Side Lake 
View 

€ 615 € 758   

Honeymoon 
Fles schuimwijn bij aankomst. Combineerbaar 
Extra 
7=6, 14=12 van 3/4-21/5 en 4/10-1/11. 5=4 van 1/8-31/8 
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GASTR ONOMIE  |  CHARME |  E XCLUSIEF

VILLA & PALAZZO AMINTA
A A A A A / A

ITALIË MAGGIOREMEER

LIGGING
Als een kostbaar juweel, gemonteerd in de diadeem van de oevers van het 
Maggioremeer, is dit luxeresort één van de absolute tophotels van de regio. De 
elegante en exclusieve omgeving, de intense geuren van de weelderige tuinen, het 
romantische restaurant en de gastvrije spa dragen bij aan de complete ervaring die 
dit hotel biedt. Op ca. 40 minuten van de luchthaven van Milaan Malpensa.

ACCOMMODATIE
Superior Park View (20-25m²): Authentieke kamer met kingsize bed, badkamer met 
jacuzzibad. Gratis wifi, telefoon, safe, minibar, flatscreen-tv, airco en balkon of terras. 
Zicht op het naastliggende park. 
Deluxe Side Lake View (20-25m²): Gelijke indeling en faciliteiten. Zijdelings uitzicht 
op het meer. Panoramisch zicht op het meer mogelijk mits supplement.
Andere kamertypes op aanvraag.

FACILITEITEN
Verwarmbaar zwembad met zonneterras, indrukwekkende tuin en klein strand. 
Verschillende golfcourts in de omgeving van het hotel. Mooie spa met hammam, fitness, 
verschillende kuren en massages. Honden toegelaten. Twee restaurants, waaronder het 
gerenommeerde italiaanse ‘I Mori’. Het hotel biedt een gratis shuttledienst aan naar Stresa. 

1. Superior Park View



Grand Hotel Fasano & Villa Principe****** 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen in half pension 

Prijs per persoon 10/04 - 31/05 
04/10 - 01/11 

01/06 - 18/07 
09/09 - 03/10 

19/07 - 08/09  

Comfort Room € 450 € 506 € 563  
Superior Room € 506 € 563 € 600  
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GASTR ONOMIE  |  WELLNESS  |  ELEGANTIE

GRAND HOTEL FASANO & VILLA PRINCIPE
A A A A A

ITALIË GARDAMEER

LIGGING
Met een prachtige ligging aan het schilderachtige Gardameer, is dit prachtige hotel 
met zijn elegante suites, gastronomische restaurants en prachtige spa een uniek 
toevluchtsoord voor een luxueus verblijf. De stijlvolle klassieke charme van het 
echte Italië wordt hier moeiteloos gecombineerd met een hedendaags jasje. Het 
romantische terras pal aan de oevers van het Gardameer staat garant voor prachtige 
zomeravonden. Aan de westkant van het meer, op ca. 50 minuten van Sirmione.  

ACCOMMODATIEM 
Comfort Room (20-30m²): Aangename kamer met kingsize of twin beds. Badkamer met 
douche. Telefoon, airco, flatscreen-tv, gratis wifi, safe en minibar. Zicht op de tuinen, zicht 
op het meer mogelijk mits supplement.
Superior Room (30-35m²): Gelijke faciliteiten, iets ruimer. De superior kamers met 
meerzicht beschikken over bad en balkon. Andere kamertypes op aanvraag.

FACILITEITEN
Verwarmd zwembad met zonneterras, kinderbad met  glijbaan, prachtige tuin. 
Verschillende golfcourts in de omgeving, ruim aanbod aan watersporten. Ruime spa met 
jacuzzi, sauna, fitness, Turks bad, binnen- en buitenzwembad, verschillende kuren en 
massages. Seizoensgebonden restaurants met verfijnde keuken, visspecialiteiten en tapas.

1. Comfort



14

Vista Palazzo 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 01/01 - 31/03 
01/11 - 31/12 

01/04 - 31/10   

Deluxe € 750 €1.219   
Junior Suite €1.013 €1.500   
 

 
 

Villa Serbelloni****** 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 01/04 - 07/05 
13/09 - 03/11 

08/05 - 12/09   

Classic € 888 € 949   
Deluxe €1.188 €1.266   
 
 

     
Honeymoon 
Fles wijn en bloemen bij aankomst 

 
 

GOLF  |  CHARME |  KLEINSCHALIG

ITALIË

VISTA PALAZZO 
LAGO DI COMO

COMOMEER

A A A A A

GASTR ONOMIE  |  LOCATIE  |  E XCLUSIEF

GRAND HOTEL 
VILLA SERBELONI

A A A A A / A

LIGGING
Met een ongeëvenaard uitzicht op het betoverende landschap rond het meer, is dit 
gastvrije huis met maar 18 kamers één van de meest charmante adresjes uit de regio. 
Als enige luxe vijfsterrenhotel in het centrum van de oude stad Como en meteen 
aan het meer gelegen, biedt het naast het comfort van de stad nabij te hebben, de 
kans om met de voeten in het water en het hart in het paradijs te genieten. Op ca. 45 
minuten van de luchthaven van Milaan Malpensa.

ACCOMMODATIE
Deluxe (31-37m²): Hedendaagse kamer met kingsize bed, badkamer met bad en douche. 
Airco, telefoon, flatscreen-tv, gratis wifi, koffie- en theefaciliteiten. Gedeeltelijk zicht op 
het meer. 
Junior Suite (44-50m²): Ruimere kamer met aparte zithoek, badkamer met bad en 
aparte douche.
Andere kamertypes op aanvraag.

FACILITEITEN
Prachtige ligging meteen aan het meer. Ruim aanbod aan onvergetelijke ervaringen zoals 
bootverhuur, watervliegtuigen, begeleide fietstochten en exclusieve tochten per Ferrari. 
Kleine huisdieren toegelaten.  Prachtig rooftop restaurant met originele interpretaties van de 
Italiaanse klassiekers.

LIGGING
Als één van de oudste en meest elegante hotels aan het Comomeer, heeft dit 19e 
eeuwse hotel een ijzersterke reputatie en één van de mooiste panorama’s ter wereld. 
De unieke sfeer van pure luxe, de prachtige spa, de historische tuinen langs het meer 
en het zwembad met uitzicht op het meer gaan hand in hand met een ongeëvenaarde 
service. Met recht en rede een adres van wereldklasse! Gelegen vlak aan het water in 
Bellagio.

ACCOMMODATIE
Classic (29m²): Authentieke kamer met kingsize bed. Badkamer met bad en aparte 
douche. Minibar, airco, gratis wifi, telefoon, flatscreen-tv en safe. Zicht op het park.
Deluxe (38m²): Gelijke indeling en faciliteiten, ruimer met zicht op het meer.
Andere kamertypes op aanvraag.

FACILITEITEN
Verwarmbaar zwembad met zonneterras, apart kinderzwembad, klein strand aan 
de oevers van het meer. Tennisbaan en squashterrein aan het hotel. Aangename spa 
met sauna, hammam, fitness, verschillende kuren en massages. Gratis garage. Kleine 
huisdieren toegelaten. Twee uitstekende restaurants waarvan één met Michelin ster.
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Belmond Hotel Splendido****** 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 09/04 - 07/05 
27/09 - 31/10 

08/05 - 26/09   

Standaardkamer - 
Tuinzicht 

€1.299 €1.733   

Standaardkamer - 
Zeezicht 

€1.733 €2.520   

 
Extra 
4=3 van 9/4 tot 7/5 en van 27/9 tot 28/10. Niet vermenigvuldigbaar 

 
 

Vraag ons een offerte op maat voor dit droomresort.

AUTHENTIEK |  GERENOVEERD |  E XCLUSIEF

ITALIË

BELMOND HOTEL SPLENDIDO 
MARE

ITALIAANSE RIVIÈRA

A A A A A / A

CHARME |  GASTR ONOMIE  |  WERELDKLASSE

BELMOND HOTEL SPLENDIDO
A A A A A A

LIGGING
Na een grondige renovatie, heropent dit hotel zijn deuren in Juni 2020 en zal het 
een nieuwe standaard voor luxe en glamour neerzetten. Dit prachtig gedetailleerde 
hotel is een echt Ligurisch juweeltje, rijk aan familiale warmte en een boeiende 
nautische geest. Het is een chique startpunt om de wonderen van de Italiaanse 
Rivièra te verkennen. Van schilderachtige vissersdorpen en azuurblauwe wateren 
tot verleidelijke culinaire hoogstandjes, elk moment is een cinematografische 
ontsnapping. Op ca. 45 minuten van Genua , in het hart van Portofino’s iconische 
Piazzetta.

ACCOMMODATIE
Standaardkamer: Vernieuwde kamer met kingsize bed, badkamer met bad en douche. 
Flatscreen-tv, gratis wifi, airco, safe, telefoon en minibar. Zicht op Portofino of zee.
Juniorsuite: Gelijke indeling en faciliteiten, ruimer met zithoek en zicht op Portofino 
of op zee.
Andere kamertypes op aanvraag.

FACILITEITEN
Gasten van het hotel kunnen gebruik maken van alle faciliteiten van het zusterhotel Belmond 
Hotel Splendido. Belmond Splendido Mare beschikt over een prachtig restaurant met 
Mediterrane specialiteiten.

LIGGING
Doordrenkt van geschiedenis en glamour, is dit hotel een ware filmische ontsnapping 
in de heuvels met uitzicht op Portofino. Dit prachtige gerestaureerd 16e-eeuws 
klooster, is de belichaming van de pure Italiaanse glamour. De bekroonde spa, 
het glinsterende zwembad, verfijnde Italiaanse klassiekers in de keuken en een 
onberispelijke service doen elke gast zich voelen als de sterren van het grote doek. Op 
ca. 45 minuten van Genua, op ca. 5 minuten van het centrum van Portofino.

ACCOMMODATIE
Standaardkamer - Tuinzicht (20-32 m²): Mooie kamer met kingsize of twin beds, 
badkamer met bad en douche. Telefoon, flatscreen-tv, gratis wifi, safe, airco, minibar. 
Zicht op de tuinen.
Standaardkamer - Zeezicht (20-32m²): Gelijke indeling en faciliteiten. Frans balkon 
met zicht op zee. Groter balkon mits supplement. Andere kamertypes op aanvraag.

FACILITEITEN
Panoramisch verwarmd zwembad met zout water, zonneterras. Indrukwekkende 
subtropische tuin met meerdere uitkijkpunten. Gratis shuttle naar het centrum 
van Portofino. Tennisterrein en aanbod van boottochten, 18-hole golfcourt op ca. 15 
minuten. Mooie spa met sauna, fitness, verschillende kuren en massages. Kidsclub 
(4-12 jaar). Gratis parking, garage mits supplement. Twee verfijnde restaurants.
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Grand Hotel Miramare****** 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 19/03 - 31/03 01/04 - 31/05 
01/10 - 31/10 

01/06 - 30/09  

Superior € 392 € 548 € 765  
Deluxe € 495 € 669 € 939  
 
Honeymoon 
Fles prosecco bij aankomst 
Extra 
4=3, 8=6 van 19/3-9/4, 13/4-30/4 en 1/10-31/10. 7=6 van 19/03-31/5 en 1/9-31/10. Niet combineerbaar 

 
 

Excelsior Rapallo 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 01/01 - 09/04 10/04 - 29/05 30/05 - 02/07 
17/08 - 30/09 

03/07 - 16/08 

Superior € 269 € 434 € 532 € 628 
Exclusive € 401 € 622 € 877 €1.040 
     
      01/10 - 31/12    
Superior € 290    
Exclusive € 419    
 
Extra 
7=6 van 1/1-31/12 
 

 
 

FA MILIE  |  GASTR ONOMIE  |  ART-NOUVEAU

ITALIË

GRAND HOTEL MIRAMARE

ITALIAANSE RIVIÈRA

A A A A A

ELEGANT |  E XCLUSIEF  |  AUTHENTIEK

EXCELSIOR PALACE HOTEL
A A A A A

LIGGING
Dit prachtige luxehotel, ondergebracht in een art-nouveaugebouw dat geprangd 
ligt tussen de baai van Tigullio en Portofoni, is een nobel en gastvrij adres dat wordt 
aangeboden in een harmonieuze en eigentijdse stijl. Dit familiehotel, baadt in een 
gastvrije gloed waar traditie een gekoesterde inspiratie is voor het heden. Op ca. 45 
minuten van de luchthaven van Genua, op ca. 10 minuten van Portofino.

ACCOMMODATIE
Superior (23m²): Verzorgde kamer met kingsize bed, badkamer met bad en douche. 
Telefoon, gratis wifi, minibar, safe, flatscreen-tv en airco. Balkon met tuinzicht. 
Deluxe (26m²) : Gelijke indeling en faciliteiten.  Zeezicht.
Andere kamertypes op aanvraag.

FACILITEITEN
Seizoensgebonden zwembad, zonneterras. Publiek strand tegenover het hotel. 18-hole golf op 
ca. 10 minuten. eSPAce spa met verschillende kuren en massages. Stijlvol restaurant met lichte 
en verfijnde keuken. 

LIGGING
De unieke setting die Portofino is en het ongeëvenaarde uitzicht op de baai van 
Rapallo, maken dit verfijnde en comfortabele hotel tot een elegant geheel dat 
geïnspireerd werd door de vroege jaren 1900. De klassieke elegantie en de doordachte 
kunstige details en de verzorgde beach club springen meteen in het oog. Op ca. 40 
minuten van de luchthaven van Genua, op ca. 15 minuten van Portofino.

ACCOMMODATIE
Superior (28m²): Authentieke kamer met kingsize bed, badkamer met bad en douche. 
Telefoon, airco, gratis wifi, minibar en safe. Gedeeltelijk zeezicht.
Exclusive (35m²): Ruimere kamer met aparte zithoek en frontaal zeezicht.
Andere kamertypes op aanvraag.

FACILITEITEN
Twee zwembaden met zonneterras, seizoensgebonden beachclub. 18-hole golf 
op ca. 5 minuten. Mooie Health & Fitness club met jacuzzi, gerenoveerde fitness, 
binnenzwembad, verschillende kuren en massages. Kleine huisdieren toegelaten. 
Twee restaurants, waarvan één seizoensgebonden in de beachclub.



Il Borro****** 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 06/03 - 14/05 
14/10 - 08/11 

15/05 - 13/10 
21/12 - 07/01 

  

Superior € 525 € 731   
Premium € 572 € 797   
 
Extra 
5=4 van 6/3-08/4 en 15/10-8/11 
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HISTORIE  |  CHARME |  WINE &  DINE

IL BORRO
A A A A A

ITALIË TOSCANE

LIGGING
Ooit waren adelijke families als de Pazzi’s, de Medici, de Tornabuoni’s en de Savoia’s 
hier thuis, nu is dit prachtige domein omgetoverd tot een op en top luxeresort dat 
soberheid en elegantie uitstraalt. Gevormd door het bergriviertje ‘Il Borro’, ligt het 
gevleid tegen de heuvel als een authentiek middeleeuws dorp. Uit een uiterst respect 
voor de historie en het unieke karakter van deze regio, groeide dit hotel uit tot een 
oase aan rust met een fantastische keuken. Op ca. 30 minuten van Arezzo, op ca. 55 
minuten van Firenze.   

ACCOMMODATIE
Superior (40m²): In landelijke stijl ingerichte kamer met kingsize of twin beds. Badkamer 
met douche. Flatscreen-tv, gratis wifi, minibar, airco, telefoon en safe. Gelegen op de eerste 
of tweede verdieping.  
Premium (55m²): Ruimere kamers met bad. Andere kamertypes op aanvraag.

FACILITEITEN
Twee zwembaden, één openlucht gelegen in het dorp, tweede seizoensgebonden in de 
nabije ‘Aie del Borro’. Fietsverhuur, tennis, yoga, fitness en 3-hole golf court aan het hotel. 
Kleine spa met hammam, overloopzwembad en hydromassagebad. Twee restaurants met 
focus op lokale keuken en traditionele gerechten.

1. Superior
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Belmond Villa San Michele 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 30/03 - 31/05 
27/09 - 08/11 

01/06 - 31/07 01/08 - 26/09  

Classic €1.286 €1.755 €1.324  
Superior €1.309 €1.785 €1.346  
 
Extra 
4=3 van 1/8-26/9 

 
 

Tosacana Resort Castelalfi 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 18/03 - 09/04 
13/04 - 29/04 
02/10 - 29/12 

10/04 - 12/04 
30/04 - 25/06 

26/06 - 01/10 
30/12 - 02/01 

 

Classic Kamer € 450 € 544 € 619  
Deluxe Kamer € 506 € 600 € 675  
 
Honeymoon 
Fles wijn bij aankomst 
Extra 
5=4 van 18/3-9/4, 13/4-29/4 en 2/10-29/12. 6=5 van 10/4-12/4 en 30/4-25/6. 7=6 van 26/6-1/10 en 30/12-2/1/21. 
Niet combineerbaar 

 
 

Tosacana Resort Castelalfi 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 18/03 - 09/04 
13/04 - 29/04 
02/10 - 29/12 

10/04 - 12/04 
30/04 - 25/06 

26/06 - 01/10 
30/12 - 02/01 

 

Classic Kamer € 450 € 544 € 619  
Deluxe Kamer € 506 € 600 € 675  
 
Honeymoon 
Fles wijn bij aankomst 
Extra 
5=4 van 18/3-9/4, 13/4-29/4 en 2/10-29/12. 6=5 van 10/4-12/4 en 30/4-25/6. 7=6 van 26/6-1/10 en 30/12-2/1/21. 
Niet combineerbaar 

 
 

ICONISCH |  VILLA ' S  |  WERELDKLASSE

ITALIË

BELMOND VILLA 
SAN MICHELE

TOSCANE

A A A A A A

CHARME |  GOLF  |  L IGGING

TOSCANE RESORT 
CASTELFALFI

A A A A A

LIGGING
Opgaand in de heuvels van Fiesole, legt dit voormalige middeleeuwse klooster perfect 
de romantiek van Firenze en Toscane vast. De pracht en praal van de renaissance 
gaat hier moeiteloos over in moderne luxe. Dit hotel combineert 14e-eeuwse kunst 
met de etherische schoonheid van de regio tot een inspirerend geheel. Het kader 
is zo mogelijk nog mooier, het uitzicht over Firenze en de Chianti heuvels is ronduit 
indrukwekkend. Op ca. 25 minuten van de luchthaven van Firenze.

ACCOMMODATIE
Classic (24m²): Authentieke kamer met kingsize of twin beds, badkamer met bad en 
douche. Airco, safe, minibar, flatscreen-tv, gratis wifi en telefoon.
Superior (24m²) : Iets ruimere badkamer met aparte douche. Zicht op de binnenplaats 
of de tuinen.
Andere kamertypes op aanvraag.

FACILITEITEN
Mooi verwarmd zwembad, zonneterras. Gratis shuttle naar het centrum van de stad. 
Aangename fitness met uniek uitzicht op Firenze. Gratis parking aan het hotel. Kleine 
huisdieren toegelaten. Twee restaurants, waarvan één gastronomisch en één aan het 
zwembad.

LIGGING
Omringd door een betoverend landschap van wijngaarden en olijfbomen die zich 
uitstrekken zover het oog rijkt, is Castelfalfi een middeleeuws juweel in het hart van 
Toscane. Dit charmant resort is een ideale uitvalsbasis om de regio te ontdekken door 
de zeer centrale ligging op een boogscheut van het bekende Volterra. De prachtige 
27-hole golf court, maakt dit tot één van de meest geliefde adresjes van Toscane.

ACCOMMODATIE
Classic Kamer (30m²): Smaakvolle kamer met kingsize bed, badkamer met 
regendouche, haardroger, airco, telefoon, flatscreen-tv, safe, minibar, gratis wifi.
Deluxe Kamer (35m²): Gelijke indeling en faciliteiten. Ruimer. 

FACILITEITEN
Het complete resort, bestaande uit La Tabaccaia (4*) & Castelfalfi (5*) beschikt over een gigantisch 
aantal faciliteiten. In totaal strekt het zich uit over 25 hectare wijngaarden en zo’n 10.000 
olijfgroves. La Spa beschikt over twee zwembaden, gratis toegang voor gasten van Castelfalfi, 
betalende toegang voor gasten van La Tabaccaia. Vier seizoensgebonden zwembaden in het ‘Le 
Piscine’ complex. Mooie tuin en zonneterrassen. Prachtige 27-holes golf die deel uitmaakt van 
het resort,  paardrijden, fietsen en tennis. Spa met binnenzwembad, saune, fitness, verschillende 
kuren en massages. Huisdieren toegelaten mits supplement (op aanvraag). Drie restaurants met 
lokale en internationale specialiteiten, kooklessen en wijnproeverijen.



Monteverdi Tuscany****** 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 01/01 - 30/04 01/05 - 31/10   
Luxury €1.013 €1.275   
Village Suite €1.275 €1.425   
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KLEINSCHALIG |  HISTORISCH |  R OM ANTIEK

MONTEVERDI TUSCANY
A A A A A

ITALIË TOSCANE

LIGGING
Waar kunst, cultuur en luxe tot stand komen, zo omschrijft dit hotel zichzelf. 
Uitkijkend over een middeleeuws gehucht, liggend boven op de heuveltop, is het rijk 
van geschiedenis en karakter. Een kleinschalig adres waar muzikanten, artiesten en 
chef-koks van wereldklasse samenwerken om een persoonlijke ervaring te creëren 
voor alle gasten. Een plaats van onvergelijkbare schoonheid en landschappelijke 
pracht! Op ca. 30 minuten van Montepulciano, op ca. 1u15 van Siena.

ACCOMMODATIE
Luxury: Aangename kamer met kingsize of twin beds. Badkamer met regendouche. Airco,  
flatscreen-tv en gratis wifi. Zicht op de tuin.
Village Suite: Gelijke indeling en faciliteiten, ruimer met zithoek.
Andere kamertypes op aanvraag.

FACILITEITEN
Fijn zwembad met mooi uitzicht over Val d’Orcia en de vele lavendelvelden. Rustieke spa 
met hammam, binnenzwembad, lounge, verschillende kuren en massages. Alle producten 
worden lokaal vervaardigd. Mooi restaurant met focus op lokale keuken, verzorgde Enoteca 
met uitstekende wijnkaart.

1. Superior
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La Locanda****** 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 10/04 - 12/06 
13/09 - 23/12 

13/06 - 12/09 
24/12 - 03/01 

  

Deluxe € 390 € 465   
Deluxe - Valley 
View 

€ 458 € 585   

 

 
 

Belmond Castello di Casole 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 27/03 - 30/04 01/05 - 31/05 
01/10 - 09/11 

01/06 - 30/09  

Deluxe € 724 €1.238 €1.856  
Deluxe 
Juniorsuite 

€1.031 €1.403 €2.021  

 
Extra 
Gratis nachten: 4=3 van 27/3-31/5 

 
 

AUTHENTIEK |  KLEINSCHALIG |  PERSOONLIJK

ITALIË

LA LOCANDA

TOSCANE

A A A A

CHARME |  VILLA ' S  |  WELLNESS

BELMOND CASTELLO 
DI CASOLE

A A A A A / A

LIGGING
Dit luxueuze 17e eeuwse landgoed met maar negen kamers is ondergedompeld in 
de grenzeloze glooiende landerijen te midden van het UNESCO werelderfgoed Val 
D’Orcia park. Het werd volledig gerenoveerd met respect voor de Toscaanse traditie 
in een authentieke, landelijke, chique stijl. De prachtige tuin omzoomd door 
steeneiken en olijfbomen en de persoonlijke service, zorgen ervoor dat de sfeer van 
een bed & breakfast behouden wordt en maakten van het geheel en ware retraite van 
uitzonderlijk hoog niveau. Gelegen tussen de magische steden Pienza en Montalcino. 

ACCOMMODATIE
Standaardkamer: Aangename kamer met kingsize bed. Badkamer met bad en douche. 
Gratis wifi, tv, airco en minibar. Gelegen op het gelijkvloers, kamer met terras mogelijk 
mits supplement.
Superior: Gelegen op de eerste verdieping, terras met zicht op de vallei.
Andere kamertypes op aanvraag.

FACILITEITEN
Panoramisch zwembad met zonneterras, midden in het groen gelegen met prachtig uitzicht 
over de vallei. Verschillende wandelpaden en culturele hoogtepunten in de omgeving. 
Loungeruimte met huisbibliotheek en honesty bar. Verfijnd restaurant met authentieke 
Toscaanse keuken, kooklessen mogelijk.

LIGGING
Dit tijdloze toevluchtsoord diep in het Toscaanse platteland, combineert het 
aristocratische landelijke leven met een eigentijdse stijl, omringd door glooiende 
heuvels en uitgestrekte wijngaarden. Verspreid over 4.200m2 is dit 10e-eeuwse 
landgoed één van die magische plekken waar de tijd heeft stilgestaan en is het de 
perfecte plek om de wonderen van landelijk Italië te ervaren. Een wereld van comfort, 
elegantie en gastronomisch dineren opent zich. Op ca. 30 minuten van Siena.

ACCOMMODATIE
Deluxe (37-44m²): Klassieke kamer met kingsize of twin beds, badkamer met bad 
en aparte regendouche. iPod dock, airco, telefoon, safe, flatscreen-tv, gratis wifi en 
minibar. Zicht op het land.
Deluxe Juniorsuite (45-65m²): Ruimere kamer met zithoek en en-suite badkamer.
Andere kamertypes op aanvraag.

FACILITEITEN
Indrukwekkend verwarmbaar zwembad, zonneterras. Groot privédomein met tuin vol 
olijfbomen, cipressen en wijnranken. Fietsverhuur aan het hotel, meerdere golfcourts 
in de omgeving. Aangename spa met Romeinse baden, fitness, stoomkamer, 
verschillende kuren en massages. Gratis parking. Kleine huisdieren toegelaten. Twee 
restaurants, waarvan één gastronomisch.



Palazzo Senecca***** 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 21/02 - 30/04 
01/11 - 31/12 

01/07 - 31/08 01/05 - 30/06 
01/09 - 31/10 

 

Romantic € 338 € 356 € 394  
Superior € 375 € 394 € 431  
 
Extra 
10% bij boeking van min. 3 nachten. Niet combineerbaar 
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TRENDY |  DESIGN |  WELLNESS

PALAZZO SENECA
A A A A / A

ITALIË UMBRIË

LIGGING
Van de 16e-eeuwse stenen gevel tot de lokaal vervaardigde meubels van leer en hout, 
Palazzo Seneca gaat perfect op in de rijke traditie van de regio. Dit typische en toch 
unieke hotel, is gezegend met een uitstekend restaurant en een aangename mix van 
klassieke en moderne elementen. De antieke oude kasten, de prachtige open haard 
in de woonkamer en de persoonlijke service doen het meteen als een warme thuis 
aanvoelen. Op ca. 40 minuten van Spoleta, op ca. 1u10 van Perugia.

ACCOMMODATIE
Romantic (18m²): Klassieke kamer met kingsize bed. Badkamer met douche. Gratis wifi, 
lcd-televisie, telefoon, airco, koffie- en theefaciliteiten. Uitzicht over de daken van Norcia.
Superior (22m²): Gelijke indeling en faciliteiten, ruimer. Connecting kamers mogelijk.
Andere kamertypes op aanvraag.

FACILITEITEN
Verzorgde tuin met meerdere verborgen rustplekken. Aangename spa met sauna, turks 
bad, jacuzzi, verschillende kuren en massages. Uitstekend gastronomisch restaurant met 
michelinster, gebaseerd op een moderne versie van de Italiaanse klassiekers.

1. Superior
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Grand Hotel Royal***** 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 01/04 - 09/04 
19/10 - 31/10 

10/04 - 22/05 
07/10 - 18/10 

23/05 - 05/06 
28/06 - 28/08 
28/09 - 06/10 

06/06 - 27/06 
29/08 - 27/09 

Classic Room € 544 € 694 € 885 € 915 
Superior Room € 611 € 739 € 941 € 975 
 

 
 

Grand Hotel Ambasciatori****** 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 01/04 - 09/04 
19/10 - 31/10 

10/04 - 22/05 
07/10 - 18/10 

23/05 - 05/06 
28/06 - 28/08 
28/09 - 06/10 

06/06 - 27/06 
29/08 - 27/09 

Classic Plus Room € 450 € 589 € 769 € 791 
Superior Room € 518 € 630 € 818 € 851 
 

 
 

R OM ANTISCH |  COMFORT |  TRADITIONEEL

ITALIË

GRAND HOTEL 
ROYAL

SORRENTO

A A A A A

AUTHENTIEK |  WELLNESS  |  RELAX

GRAND HOTEL 
AMBASCIATORI

A A A A A

LIGGING
De indrukwekkende locatie van dit hotel springt meteen in het oog! Met een 
adembenemend zicht over de golf van Napels, biedt dit luxe 5-sterren hotel een 
scala aan faciliteiten. Ideaal gelegen in het hart van Sorrento en toch omring door het 
historische park, biedt het een klassieke inrichting met antieke tapijten, gemixt met 
zeer verzorgde kamers. Op ca. 60 minuten van de luchthaven van Napels, in het hart 
van Sorrento.

ACCOMMODATIE
Classic Room (24-31m²): Ingericht in klassieke stijl met kingsize bed. Badkamer met 
bad en douche. Flatscreen-tv, wifi, safe, minibar, airco, koffie- en theefaciliteiten. 
Zicht op de stad.
Superior (24-31m²): Gelijke indeling en faciliteiten. Lateraal zeezicht.
Andere kamertypes op aanvraag.

FACILITEITEN
Zwembad met zonneterras. Privéstrand. Mogelijkheid tot huur van duikmateriaal. 
Wellnesscentrum met verschillende kuren en massages. Restaurant met focus op lokale 
gerechten. Drie bars.

LIGGING
Dit prestigieuze hotel heeft één der meest bevoorrechte liggingen ter wereld. Het 
heeft een uitzicht op de prachtige golf van Sorrento en de beroemde Vesuvius op 
de achtergrond. Het hotel straalt zorgeloze rust uit, de attente service in combinatie 
met het uitstekende restaurant, zorgt ongetwijfeld voor een onvergetelijk verblijf. Op 
ca. 60 minuten van de luchthaven van Napels, op ca. 700 meter van het centrum van 
Sorrento.

ACCOMMODATIE
Classic Plus Room (23m²): Authentieke kamer met kingsize bed. Badkamer met bad. 
Telefoon, flatscreen-tv, radio, minibar, wifi, safe, airco, koffie- en theefaciliteiten. 
Zicht op de stad.
Superior Room (20-26m²): Gelijke indeling en faciliteiten. Zicht op het nabije park.
Andere kamertypes op aanvraag.

FACILITEITEN
Mooi zwembad met bubbelbad. Ponton aan het strand. Fitness, tafeltennis en 
snorkelen. Drie tenniscourts tegenover het hotel. Mooi wellnesscentrum met 
sauna, hammam, verschillende kuren en massages. Babysitservice op aanvraag. Fijn 
restaurant met lokale en internationale specialiteiten.
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Belmond Caruso 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 09/04 – 23/04 
25/10 – 31/10 

24/04 – 14/05 
11/10 – 24/10 

15/05 – 10/10  

Village View € 765 €1.133 €1.646  
Superior € 840 €1.253 €1.819  
 
Extra 
4=3 van 24/4-11/5 en 11/10-21/10 

 
 

Santa Caterina****** 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 27/03 - 09/04 
18/10 - 01/11 

10/04 - 07/05 
11/10 - 17/10 

08/05 - 20/05 
04/10 - 10/10 

21/05 - 11/06 
27/09 - 03/10 

Double Room € 600 € 836 € 998 €1.151 
Executive Room € 679 € 986 €1.268 €1.511 
     
      12/06 - 18/06 

07/08 - 26/09 
19/06 - 06/08   

Double Room €1.369 €1.654   
Executive Room €1.834 €2.243   
     
Honeymoon 
Bloemen en �les Prosecco bij aankomst. Geldig van 27/3-1/11 

 
 

INTIEM |  E XCLUSIEF  |  RELAX

ITALIË

BELMOND HOTEL CARUSO

AMALFITAANSE KUST

A A A A A / A

E XCLUSIEF  |  GASTR ONOMIE  |  L IGGING

SANTA CATERINA
A A A A A / A

LIGGING
Dit ronduit hemelse toevluchtsoord ligt op een klif op 300m boven zeeniveau en vormt 
daarmee een prachtig balkon over de Amalfitaanse kust. Dit voormalige 11e-eeuwse 
paleis beschikt over alle wereldse luxe die je maar kunt wensen. Marmeren gangen 
leiden naar kamers boordevol antiek en schilderijen van oude meesters. Langs 
citroenbomen en olijfbomen, is Ravello, het paradijs onderaan de klif. Op ca. 1u van 
de luchthaven van Napels, op ca. 15 minuten van Amalfi.

ACCOMMODATIE
Village View (35m²): Lichte kamer met kingsize of twin beds, badkamer met bad en 
aparte douche. Gratis wifi, safe, minibar, flatscreen-tv, telefoon en airco. Privéterras 
of klein tuintje.
Superior (35m²):  Gelijke indeling en faciliteiten, zicht op de tuinen of op Ravello. 
Andere kamertypes op aanvraag.

FACILITEITEN
Mooi overloopzwembad, zonneterras. Aangename tuin met panoramisch zicht over de 
Amalfitaanse kust. Gratis shuttle naar Amalfi en Positano. Gratis dagelijkse boottocht langs de 
kust. Schoonheidssalon met verschillende behandelingen. Kleine huisdieren toegelaten. Twee 
restaurants met lokale en internationale specialiteiten.

LIGGING
Deze ‘Grand-Dame’ van de Amalfitaanse luxehotels, is een persoonlijke uitdrukking 
van lokale stijl verfraaid met 19e eeuws antiek en handgeschilderde keramische 
tegels. De eeuwenoude tuinen en het prachtige uitzicht op de baai van Salerno, 
gecombineerd met de uitmuntende service, maken van dit bougainville resort 
tot één van de meest geliefde adressen van de grote namen. Op wandelafstand 
van het centrum van Amalfi, op ca. 80 minuten van de luchthaven van Napels.

ACCOMMODATIE
Standaardkamer - Gedeeltelijk Zeezicht (27m²): Klassieke kamer met kingsize bed. 
Badkamer met bad of douche. DVD-speler, wifi, airco, safe, minibar en satelliet-tv. 
Gedeeltelijk zeezicht.
Executive - Gedeeltelijk Zeezicht (32m²):  Gelijke indeling en faciliteiten, ruimer.
Andere kamertypes op aanvraag.

FACILITEITEN
Mooi zwembad met zonneterras, privé zandstrand, beide bereikbaar per lift. 
Mooie spa met sauna, Turks bad, fitness, verschillende kuren en massages. Twee 
gerenommeerde restaurants, beide met zeezicht en lokale keuken. 



Casa Angelina****** 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 01/04 - 30/04 
16/10 - 03/11 

01/05 - 15/05 16/05 - 31/05 
01/10 - 15/10 

01/06 - 30/09 

Classic Room € 825 € 930 €1.024 €1.268 
Canopy Room €1.005 €1.099 €1.193 €1.511 
 
Minimum verblijf 
Minimum verblijf 2 nachten van 1/4-3/11 
Extra 
4=3 van 1/4-30/4 en 16/10-3/11 en 7=6 + 10% korting in restaurants en bars van 1/4-30/4 en 16/10-3/11 
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CHARME |  R OM ANTIEK |  ADULTS-ONLY

CASA ANGELINA
A A A A A

ITALIË AMALFITAANSE KUST

LIGGING
Subliem gelegen in het charmante Praiano, biedt dit hotel een stukje modern 
minimalisme met de nadruk op elegante eenvoud en verfijnde keuken. Met maar 38 
kamers, is het een luchtig toevluchtsoord en een plek waar gasten de unieke eenvoud 
van zomerse avonden kunnen herontdekken. Het wit-op-wit palet en de hedendaagse 
kunstwerken, maken het tot een fris esthetisch geheel. Op ca. 90 minuten van de 
luchthaven van Napels, op ca. 10 minuten van Positano.

ACCOMMODATIE
Romantic (23m²): Aangename, romantische kamer met kingsize of twin beds. 
Badkamer met bad en douche. Telefoon, flatscreen-tv, iPad, gratis wifi, airco, minibar 
en safe. Terras met zeezicht.
Relaxing (26m²): Gelijke indeling en faciliteiten. Ruimer terras.
Andere kamertypes op aanvraag.

FACILITEITEN
Seizoensgebonden zwembad met gratis ligzetels. Verwarmd binnenzwembad. Eigen 
privégedeelte en beach club op La Gavitella Beach, bereikbaar per lift of per trap. 
Gratis shuttledienst naar Positano. Gratis fitness en sauna. Panoramisch restaurant 
en terras met zeezicht en  rooftop voor private diner. Kinderen welkom vanaf 12 jaar.

1.Relaxing
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Masseria Torre Coccaro 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 02/01 - 10/04 
14/04 - 29/04 
01/10 - 27/12 

30/04 - 03/07 
30/08 - 30/09 

11/04 - 13/04 
04/07 - 29/08 
28/12 - 01/01 

 

Superior Room € 467 € 623 € 765  
Deluxe Room € 608 € 788 € 930  
 

 
 

Palazzo Ducale Venturi***** 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 01/05 - 30/05 31/05 - 06/08 
07/09 - 30/09 

07/08 - 06/09 01/10 - 01/11 

Classic € 469 € 525 € 563 € 347 
Deluxe € 525 € 563 € 638 € 403 
     
      02/11 - 30/11    
Classic € 291    
Deluxe € 347    
 
Minimum verblijf 
Minimum verblijf 3 nachten van 10/8-23/8 
 

 
 

Palazzo Ducale Venturi***** 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 01/05 - 30/05 31/05 - 06/08 
07/09 - 30/09 

07/08 - 06/09 01/10 - 01/11 

Classic € 469 € 525 € 563 € 347 
Deluxe € 525 € 563 € 638 € 403 
     
      02/11 - 30/11    
Classic € 291    
Deluxe € 347    
 
Minimum verblijf 
Minimum verblijf 3 nachten van 10/8-23/8 
 

 
 

Palazzo Ducale Venturi***** 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 01/05 - 30/05 31/05 - 06/08 
07/09 - 30/09 

07/08 - 06/09 01/10 - 01/11 

Classic € 469 € 525 € 563 € 347 
Deluxe € 525 € 563 € 638 € 403 
     
      02/11 - 30/11    
Classic € 291    
Deluxe € 347    
 
Minimum verblijf 
Minimum verblijf 3 nachten van 10/8-23/8 
 

 
 

ELEGANT |  BEACH |  KLEINSCHALIG

ITALIË

MASSERIA TORRE COCCARO

PUGLIA

A A A A A

HISTORISCH |  SALENTIJNS  |  KLEINSCHALIG

PALAZZO DUCALE VENTURI
A A A A A

LIGGING
Omringd door een uitgestrekt landgoed, bezaaid met eeuwenoude olijfbomen, is 
deze Masseria een charmant adres waar de authentieke Apuliaanse gastvrijheid als 
een warme deken over elke gast wordt gelegd. Afgewerkt met een eigen beachclub 
aan één van de meest exclusieve stranden van Zuid-Italië, is het een ideale mix tussen 
traditie en moderne luxe, tussen het ontdekken van de regio en een aangename 
strandvakantie. Op ca. 40 minuten van de luchthaven van Brindisi.

ACCOMMODATIE
Superior (25m²): Authentieke kamer met kingsize bed. Badkamer met bad of douche. 
Gratis wifi, airco, televisie, stereo en safe. Zicht op de olijfgaarden.
Premier Room (55m²): Gelijke indeling en faciliteiten, ruimer met aparte zithoek en 
centralere ligging.
Andere kamertypes op aanvraag.

FACILITEITEN
Aangenaam zwembad met zonneterras, verzorgde tuinen. Coccaro Beach club met eigen 
restaurant en loungebar. Yoga, tai chi, verzorgde kleinschalige golfbaan, voetbalveld, go-kart 
track, eigen jacht en zeilboot, eigen manege. Exclusieve Aveda wellness met binnenzwembad, 
jacuzzi, turks bad, fitness, verschillende kuren en massages. Twee restaurants, waarvan één 
typisch Apuliaans met producten van de eigen boerderij.

LIGGING
Gebouwd in de jaren 1500, ademt dit hotel historie met zijn 16e-eeuwse structuur. Als 
één van de eerste salentijnse hertogelijke huizen dat zijn deuren opende, verwelkomt 
dit gerenoveerde nobele zomerhuis zijn gasten in een fascinerende plek, midden 
tussen majestueuze olijfbomen en weelderige wijngaarden. Exclusief, opgenomen in 
het groen en een plek waar de tijd even stilstaat. Op ca. 1 uur van de luchthaven van 
Brindisi, op ca. 15 minuten van Otranto.

ACCOMMODATIE
Classic: Aangename kamer met queensize bed. Badkamer met douche. Gratis wifi, 
airco, safe, telefoon, terras met toegang tot de citrustuinen. Connecting met deluxe 
mogelijk.
Deluxe: Gelijke indeling en faciliteiten, kingsize bed, ruimere leefruimte, zicht op de 
tuinen. Andere kamertypes op aanvraag.

FACILITEITEN
Mooi zwembad met zonneterras en ligweide. Fietsverhuur en begeleide fietstochten 
mogelijk, ruim aanbod aan culturele excursies, verschillende mogelijkheden tot 
wijnproeverijen en olijfolie tastings. Prachtige spa met binnenzwembad, fitness, 
cryotherapie, verschillende kuren en massages. Uitstekend restaurant met lokale 
specialiteiten.
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Minareto Seaside Luxury Resort & Villa's****** 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 20/03 - 30/04 01/05 - 30/06 
01/10 - 30/10 

01/07 - 31/08 01/09 - 30/09 

Classic € 319 € 371 € 600 € 469 
Superior € 356 € 431 € 638 € 506 
     
 

 
 

Praia Art Resort 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 09/05 - 12/06 
20/09 - 10/10 

13/06 - 17/07 
23/08 - 19/09 

18/07 - 07/08 08/08 - 22/08 

Patio € 471 € 512 € 555 € 583 
Elite € 534 € 576 € 619 € 647 
 

 
 

DESIGN |  VILLA ' S  |  BEACH

ITALIË

MINARETO SEASIDE LUXURY 
RESORT & VILLA'S

CALABRIË - SICILIË

A A A A A

HIDEAWAY |  GASTR ONOMIE  |  ADULTS  ONLY

PRAIA ART RESORT
A A A A A

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
Superior (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 (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. 
Gourmet grill, vis en zeevruchtenrestaurant en één met fijne oosterse keuken.. 

LIGGING
Dit prachtige vijfsterrenresort aan de spectaculaire Ionische kust van Calabrië, is een 
onverwacht toevluchtsoord op slechts 20 meter van het strand, een paar kilometer 
van de bergen en aan de rand van het Capo Rizzuto zeereservaat. De ontspannen 
sfeer gaat hier hand in hand met een lekkere, lokale keuken en verfijnde kamers met 
kunstige elementen. Op ca. 20 minuten van de luchthaven van Crotone. Op ca. 1u15 
van de luchthaven van Lamezia.

ACCOMMODATIE
Patio (20-25m²): Moderne kamer met kingsize of twin beds. Badkamer met 
regendouche. Airco, telefoon, gratis wifi, safe, flatscreen-tv. Gelegen op het 
gelijkvloers of de eerste verdieping met terras.
Elite (20-30m²): Gelijke indeling en faciliteiten, rustiger gelegen. Met buitenbad op 
het terras. 
Andere kamertypes op aanvraag.

FACILITEITEN
Mooi zwembad met zonneterras, privéstrand met ligzetels. Aanbod aan actieve en culturele 
excursies, massages op aanvraag. Uitstekend restaurant met Michelinster, cantina met 
uitstekende wijnkaart & mogelijkheid tot wijnproeverijen. Kinderen welkom vanaf 12 jaar.
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Belmond Grand Hotel Timeo 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 16/03 - 05/04 
06/10 - 02/11 

06/04 - 14/05 
04/10 - 31/10 
23/12 - 25/12 

15/05 - 03/10 
26/12 - 31/12 

01/11 - 22/12 

Classic € 743 € 866 € 990 € 615 
Superior € 893 €1.039 €1.189 € 739 
 
Extra 
Gratis nachten: 5=4 van 16/3-10/5 en 4/10-27/10 

 
 

Belmond Villa Sant' Andrea 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 09/04 - 23/04 
16/10 - 31/10 

24/04 - 28/05 
28/09 - 15/10 

29/05 - 27/09  

Classic € 619 € 866 € 990  
Superior € 825 €1.155 €1.320  
 
Extra 
5=4 van 24/2-24/4 en 28/9-11/10 

 
 

BOUTIQUE |  L IGGING |  HISTORIE

ITALIË

BELMOND GRAND 
HOTEL TIMEO

SICILIË

A A A A A

ICONISCH |  BEACH |  GASTR ONOMIE

BELMOND VILLA 
SANT'ANDREA

A A A A A / A

LIGGING
Deze Siciliaanse schuilplaats spreekt tot de verbeelding! In het hart van de stad en 
met uitzichten die een diepe indruk nalaten, is dit het eerste hotel dat werd gebouwd 
in het inmiddels bekende Taormina. Dit hotel vat de essentie van Sicilië perfect 
samen, verzorgde tuinen, sensationele gerechten, warme gastvrijheid en een terras 
ideaal voor warme zomeravonden. Op ca. 50 minuten van de luchthaven van Catania.

ACCOMMODATIE
Classic (25m²): Klassieke kamer met kingsize of twin beds, badkamer met bad of douche. 
Gratis wifi, flatscreen-tv, minibar, airco, telefoon en safe. Terras of balkon met zicht op de 
tuinen.
Superior (25m²): Gelijke indeling en faciliteiten, terras met zeezicht.
Andere kamertypes op aanvraag.

FACILITEITEN
Aangenaam zwembad met zonneterras. Gasten mogen gebruik maken van het privéstrand 
van zusterhotel Belmond Villa Sant’Andrea op ca. 5 minuten, gratis shuttle service. Gratis 
boottocht tijdens de zomermaanden. Mooie spa met sauna, fitness, verschillende kuren en 
massages. Gratis parking. Kleine huisdieren toegelaten. Twee verfijnde restaurants met lokale 
en internationale specialiteiten. 

LIGGING
Sinds de jaren 50 dompelt dit hotel zijn gasten onder in de ouderwetse glamour van 
de Siciliaanse kust. Deze oase aan rust, behoudt de persoonlijkheid en huiselijke sfeer 
van het echte Italië en combineert het met een modern luxehotel. Het azuurblauwe 
water en de rustige ligging gaan hier moeiteloos over in een privéstrand en een ideale 
ligging om de regio te ontdekken. Op ca. 50 minuten van de luchthaven van Catania.

ACCOMMODATIE
Classic (20m²): Hedendaagse kamer met kingsize of twin beds, badkamer met bad en 
douche. Airco, telefoon, flatscreen-tv, DVD-speler, minibar, gratis wifi en safe. Zicht 
op de tuinen of de binnenplaats van het hotel.
Superior (20m²): Gelijke indeling en faciliteiten, zicht op de baai. Mogelijk met Frans 
balkon. Andere kamertypes op aanvraag.

FACILITEITEN
Verwarmbaar overloopzwembad, zonneterras. Eigen privéstrand met beachbar. 
Gratis shuttle service naar centrum Taormina en naar het zusterhotel Belmond Grand 
Hotel Timeo. Gratis boottocht tijdens de zomermaanden. Aangename openluchtspa 
met fitness, verschillende kuren en massages. Kleine huisdieren toegelaten. Twee 
verfijnde restaurants met Italiaanse klassiekers.
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VOI Grand Hotel Atlantis Bay****** 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 24/04 - 03/05 
27/09 - 01/11 

03/05 - 24/05 20/09 - 27/09 24/05 - 21/06 
13/09 - 20/09 

Superior Room € 499 €6.394 € 581 € 649 
Deluxe Room € 574 € 656 € 780 € 994 
     
      21/06 - 26/07 

30/08 - 13/09 
26/07 - 30/08   

Superior Room € 863 € 938   
Deluxe Room €1.069    
 
Minimum verblijf 
Minimum verblijf 3 nachten van 26/7-30/8 
Honeymoon 
Bloemen, koekjes, �les schuimwijn bij aankomst en 1 maal ontbijt op bed bij boeking van min. 4 nachten. 
Combineerbaar 
Extra 
14=12 van 24/4-1/11. Niet combineerbaar 

 
 

VOI Grand Hotel Mazzaro Sea Palace****** 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 03/04 - 02/05 
28/09 – 01/11 

03/05 – 24/05 
21/09 – 27/09 

25/05 – 21/06 
14/09 – 20/09 

22/06 – 26/07 
31/08 – 13/09 

Superior Room € 499 € 581 € 649 € 863 
Deluxe Room € 574 € 656 € 780 €1.050 
     
      26/07 – 30/08    
Superior Room € 938    
Deluxe Room €1.163    
 
Minimum verblijf 
Minimum verblijf 3 nachten van 26/7-30/8 
Honeymoon 
Bloemen, koekjes, �les schuimwijn bij aankomst en 1 maal ontbijt op bed bij boeking van min. 4 nachten. 
Combineerbaar 
Extra 
14=12 van 24/4-1/11. Niet combineerbaar 

 
 

VOI Grand Hotel Mazzaro Sea Palace****** 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 03/04 - 02/05 
28/09 – 01/11 

03/05 – 24/05 
21/09 – 27/09 

25/05 – 21/06 
14/09 – 20/09 

22/06 – 26/07 
31/08 – 13/09 

Superior Room € 499 € 581 € 649 € 863 
Deluxe Room € 574 € 656 € 780 €1.050 
     
      26/07 – 30/08    
Superior Room € 938    
Deluxe Room €1.163    
 
Minimum verblijf 
Minimum verblijf 3 nachten van 26/7-30/8 
Honeymoon 
Bloemen, koekjes, �les schuimwijn bij aankomst en 1 maal ontbijt op bed bij boeking van min. 4 nachten. 
Combineerbaar 
Extra 
14=12 van 24/4-1/11. Niet combineerbaar 

 
 

VOI Grand Hotel Mazzaro Sea Palace****** 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 03/04 - 02/05 
28/09 – 01/11 

03/05 – 24/05 
21/09 – 27/09 

25/05 – 21/06 
14/09 – 20/09 

22/06 – 26/07 
31/08 – 13/09 

Superior Room € 499 € 581 € 649 € 863 
Deluxe Room € 574 € 656 € 780 €1.050 
     
      26/07 – 30/08    
Superior Room € 938    
Deluxe Room €1.163    
 
Minimum verblijf 
Minimum verblijf 3 nachten van 26/7-30/8 
Honeymoon 
Bloemen, koekjes, �les schuimwijn bij aankomst en 1 maal ontbijt op bed bij boeking van min. 4 nachten. 
Combineerbaar 
Extra 
14=12 van 24/4-1/11. Niet combineerbaar 

 
 

VOI Grand Hotel Atlantis Bay****** 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 24/04 - 03/05 
27/09 - 01/11 

03/05 - 24/05 20/09 - 27/09 24/05 - 21/06 
13/09 - 20/09 

Superior Room € 499 €6.394 € 581 € 649 
Deluxe Room € 574 € 656 € 780 € 994 
     
      21/06 - 26/07 

30/08 - 13/09 
26/07 - 30/08   

Superior Room € 863 € 938   
Deluxe Room €1.069    
 
Minimum verblijf 
Minimum verblijf 3 nachten van 26/7-30/8 
Honeymoon 
Bloemen, koekjes, �les schuimwijn bij aankomst en 1 maal ontbijt op bed bij boeking van min. 4 nachten. 
Combineerbaar 
Extra 
14=12 van 24/4-1/11. Niet combineerbaar 

 
 

VOI Grand Hotel Atlantis Bay****** 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 24/04 - 03/05 
27/09 - 01/11 

03/05 - 24/05 20/09 - 27/09 24/05 - 21/06 
13/09 - 20/09 

Superior Room € 499 €6.394 € 581 € 649 
Deluxe Room € 574 € 656 € 780 € 994 
     
      21/06 - 26/07 

30/08 - 13/09 
26/07 - 30/08   

Superior Room € 863 € 938   
Deluxe Room €1.069    
 
Minimum verblijf 
Minimum verblijf 3 nachten van 26/7-30/8 
Honeymoon 
Bloemen, koekjes, �les schuimwijn bij aankomst en 1 maal ontbijt op bed bij boeking van min. 4 nachten. 
Combineerbaar 
Extra 
14=12 van 24/4-1/11. Niet combineerbaar 

 
 

CHARME |  FA MILIE  |  L IGGING

ITALIË

VOI GRAND HOTEL 
ATLANTIS BAY

SICILIË

A A A A A

CHARME |  GERENOVEERD |  L IGGING

VOI GRAND HOTEL 
MAZZARO SEA PALACE

A A A A A

LIGGING
Op een unieke positie in de Baia delle Sirene en beschut door de klif, biedt dit hotel 
een prachtig uitzicht over zee. De typische mediterrane stijl en meubels herinneren 
aan de zee waardoor het hotel een unieke en karakteristieke uitstraling heeft. Met 
zijn ideale ligging op een paar minuten afstand van de kabelbaan van Taormina, 
biedt het een ideale uitvalsbasis om de regio te ontdekken. Op ca. 40 minuten van de 
luchthaven van Catania.

ACCOMMODATIE
Superior (18m²): In klassieke marinestijl met kingsize of twin beds, badkamer met douche. 
Telefoon, flatscreen-tv, minibar, gratis wifi, safe, airco, balkon of terras met zeezicht.
Deluxe (22m²): Gelijke faciliteiten, iets ruimer.
Andere kamertypes op aanvraag.

FACILITEITEN
Mooi zwembad met zonnedek, houten platform aan zee met ligbedden en parasols. 
Verschillende golfcourts in de omgeving van het hotel. Mooie spa en wellness met stoombad, 
fitness, verschillende kuren en massages. Mooi restaurant met lokale en internationale 
specialiteiten, twee aangename bars. Kleine huisdieren toegelaten mits supplement.

LIGGING
Dit recent gerenoveerde (2018) hotel met bevoorrechte ligging op één van de mooiste 
locaties van het eiland, is genesteld in een prachtige baai op een steenworp afstand 
van het betoverende strand. De tijdloze Siciliaanse charme en elegantie is hier 
duidelijk voelbaar en is een garantie op een onvergetelijk verblijf. Op ca. 5 minuten 
van de kabelbaan van Taormina, op ca. 40 minuten van de luchthaven van Catania.

ACCOMMODATIE
Superior (20m²): In warme aangename stijl met kingsize of twin beds, badkamer met 
bad of douche. Flatscreen-tv, gratis wifi, telefoon, airco, safe, balkon of terras met 
zeezicht. 
Deluxe (24m²): Gelijke faciliteiten, ruimer terras.
Andere kamertypes op aanvraag.

FACILITEITEN
Aangenaam zwembad met zonnedek, gelegen vlak een het zand- & kiezelstrand. 
Verschillende golfcourts in de omgeving van het hotel. Ruim wellnesscenter met 
stoombad, fitness, verschillende kuren en massages. Restaurant met focus op lokale 
keuken, mooie bar. Kleine huisdieren toegelaten mits supplement.



Baglio Oneto****** 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 03/04 – 31/05 
01/10 – 31/10 

01/06 – 30/06 
01/09 – 30/09 

01/07 – 31/07 
21/08 – 31/08 

01/08 – 20/08 

Superior € 270 € 300 € 360 € 420 
Deluxe € 315 € 345 € 405 € 465 
 
Minimum verblijf 
Minimum verblijf 3 nachten van 12/8-16/8 
Extra 
15% korting bij boeking min. 3 nachten van 3/4-30/6 en 1/9-31/10 en bij boeking van min. 5 nachten van 1/7 - 
31/8. Niet combineerbaar 
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WINE &  DINE |  COMFORT |  KLEINSCHALIG

BAGLIO ONETO
A A A A A

ITALIË SICILIË

LIGGING
Op de meest schilderachtige plek aan de kust van West-Sicilië, rijk aan geschiedenis en 
legendes, verscholen tussen de olijfbomen en de wijngaarden, ligt deze betoverende 
plek waar tijd een loos begrip is. Het comfort van dit hotel, origineel een huis voor 
de edelste families van Italië, gaat hier samen met prachtige zonsondergangen. Een  
overrompeling van de zintuigen dankzij de charme, de gastvrijheid en de Siciliaanse 
smaken. Op ca. 1 uur van de luchthaven van Palermo, op ca. 15 minuten van Marsala.

ACCOMMODATIE
Superior (24m²): Aangename kamer met kingsize bed, badkamer met bad en douche. 
Telefoon, minibar, airco, safe, gratis wifi, smart sat-televisie, balkon met zicht over het 
platteland. Terras mits supplement.
Deluxe (24m²): Gelijke indeling en faciliteiten. Mogelijk met balkon en zee-/ 
eilandzicht. Of met terras en gedeeltelijk zeezicht. Andere kamertypes op aanvraag.

FACILITEITEN
Seizoensgebonden zwembad met zonneterras. Gratis fietsverhuur en begeleide fietstochten 
mogelijk. Ruim aanbod aan culturele excursies, mogelijkheden tot wijnproeverijen. 
Fitness in open lucht, persoonlijke programma’s mogelijk. Verfijnd restaurant met typisch 
Siciliaanse keuken met focus op lokale specialiteiten, gezellige binnenplaats.

1. Deluxe



Theresia Resort Sea & Spa***** 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 23/04 - 13/06 
19/09 - 17/10 

14/06 - 16/07 
05/09 - 18/09 

17/07 - 07/08 
22/08 - 04/09 

08/08 - 21/08 

Superior € 366 € 429 € 499 € 576 
Comfort € 499 € 563 € 656 € 759 
 
Minimum verblijf 
Minimum verbijf 3 nachten van 17/7-7/8 en 22/8-4/9 en minimum verblijf 7 nachten van 8/8-21/8 
Honeymoon 
Kamerupgrade indien beschikbaar (max. Deluxe kamer) en �les schuimwijn bij aankomst. Niet 
combineerbaar 
Extra 
7=6 van 23/4-7/8 en 22/8-17/10. Niet Combineerbaar 
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E XCLUSIEF  |  GASTR ONOMIE  |  CHARME

THERASIA RESORT SEA & SPA
A A A A A

ITALIË EOLISCHE EILANDEN

LIGGING
Genesteld op de kliffen van Vulcanello, is Therasia een adembenemend podium voor 
één van de mooiste zonsondergangen op de Eolische eilanden. Het vormt een mooi 
contrast met het azuurblauwe water en de zwarte lavarotsen. De kamers met mooi 
zeezicht, de uitstekende restaurants en de prachtige wellness, vormen één van de 
best bewaard gebleven geheimen van Italië. Op ca. 5 minuten van de ferryhaven van 
Levante, vanuit Sicilië bereikbaar per ferry vanuit Milazzo.

ACCOMMODATIE
Superior (20-31m²): Lichte kamer met kingsize bed, badkamer met bad of douche. Satelliet-
tv, airco, safe, telefoon, gratis wifi en minibar. Balkon of terras met tuinzicht.
Comfort (20-31m²): Gelijke indeling en faciliteiten. Zeezicht.
Andere kamertypes op aanvraag.

FACILITEITEN
Mooi zwembad met zonneterras, apart gedeelte met hydromassage. Rechtstreekse toegang 
tot zee vanaf het platform. Gratis shuttle naar ‘Le Sabbie Nere’ strand op ca. 5 minuten. 
Fietsverhuur en aanbod aan actieve en culturele excursies. Mooie wellness met sauna, turks 
bad, binnenzwembad, verschillende kuren en massages. Drie restaurants, waarvan één met 
Michelinster.

1. Superior



Sikelia 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 15/04 - 28/05 
01/10 - 15/10 

29/05 - 14/06 
15/09 - 30/09 

15/06 - 02/07 03/07 - 26/07 
31/08 - 14/09 

Pantesche Suite € 860 €1.048 €1.141 €1.310 
Executive Suite €1.066 €1.310 €1.404 €1.685 
     
      27/07 - 30/08    
Pantesche Suite €1.516    
Executive Suite €1.873    
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DESIGN |  KLEINSCHALIG |  ADULTS  ONLY

SIKELIA LUXURY HOTEL
A A A A A

ITALIË PANTELLERIA

LIGGING
Ondergebracht in oude Dammusi-woningen, combineert dit hotel moeiteloos de 
strikte architectuur van een klassiek klooster met verfijnde eigentijdse elegantie. 
Sikelia is een synoniem voor exclusieve luxe, een plek om de vele contrasten van 
het eigenzinnige Pantelleria te ontdekken. De warme en persoonlijke service, de 
elegante en stijlvolle keuken, de prachtige Arabische tuin en de intens blauwe zee, 
zijn maar enkele van de vele troeven van dit karaktervolle hotel. Op ca. 20 minuten 
van de luchthaven van Pantelleria, vanuit Sicilië bereikbaar per ferry vanuit Trapani.

ACCOMMODATIE
Pantesche Suite (40m²): Moderne kamer met kingsize bed, badkamer met regendouche. 
Gratis wifi, airco, satelliet-tv, iPod dock, telefoon, safe, minibar, koffie- en theefaciliteiten.  
Executive Suite (50m²): Ruimere kamer met apart lounge gedeelte.
Andere kamertypes op aanvraag.

FACILITEITEN
Aangenaam zwembad met zonneterras, mooi zandstrand. Aanbod aan actieve excursies 
zoals trekking, hiking en mountainbikes. Kleine spa met verschillende kuren en massages. 
Uitstekend restaurant met lokale specialiteiten en fusiegerechten. Samenwerking met 
lokale wijnmakerij, verschillende malen wijnproeverijen.

1. Mini Suite
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1

SLOVENIË
 “Dobrodosli, Ljubezen, Svoboda!

Welkom, Liefde, Vrijheid”

1. KEMPINSKI PALACE PORTOROZ 33

Ljubljana



Kempinski Palace Portoroz 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 06/03 - 08/04 
02/11 - 30/12 

09/04 - 30/04 
27/09 - 10/10 

01/05 - 25/06 
13/09 - 26/09 

26/06 - 23/07 
31/08 - 12/09 

Superior - Park 
View 

€ 275 € 410 € 500 € 530 

Deluxe - Park 
View 

€ 313 € 448 € 538 € 568 

     
      24/07 - 30/08 

31/12 - 03/01 
11/10 - 01/11   

Superior - Park 
View 

€ 590 € 380   

Deluxe - Park 
View 

€ 628 € 418   

 
Extra 
4=3 van 6/3-2/4, 14/4-23/4 en 27/9-27/12 
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WELLNESS  |  GASTR ONOMIE  |  E XCLUSIEF

KEMPINSKI PALACE PORTOROZ
A A A A A

SLOVENIË PORTOROZ

LIGGING
Met onvergetelijke zonsondergangen op de achtergrond, is dit luxueuze hotel een 
uniek samenspel van modern design gecombineerd met het tijdloze klassieke decor. 
Het hoge niveau van service, de uitstekende restaurants, het fijne zwembad en de 
verzorgde spa zijn de meest in het oog springende zaken. Dit hotel belooft niet 
alleen de verbeelding waar te maken, maar ze vlot te overtreffen! Op ca. 1u van de 
luchthaven van Trieste, op ca. 1u20 van de luchthaven van Ljubljana. 

ACCOMMODATIE
Superior - Park View (30m²): Verzorgde kamer met kingsize of twin beds. Badkamer met 
bad en / of douche. Airco, gratis wifi, safe, minibar, flatscreen-tv en telefoon. Balkon met 
parkzicht. Zeezicht mits supplement.
Deluxe - Park View (40m²): Gelijke indeling en faciliteiten, ruimer met zithoek. 
Zeezicht mits supplement. Andere kamertypes op aanvraag.

FACILITEITEN
Groot seizoensgebonden verwarmd zwembad, verbonden met verwarmd binnenzwembad. 
Strand op ca. 5 minuten wandelafstand. Meteen aan de boulevard en de jachthaven van 
Portoroz. Watersportcentrum in de omgeving. Drie uitstekende restaurants, waaronder één  
met gastronomische mediterrane specialiteiten.



34

‘WONDERMOOI SLOVENIË’
LJUBLJANA ,  OTOCEC,  BLED,  BOHINJ ,  POSTOJNA ,  PORTOR OZ

SLOVENIË CIRCUIT

Dag 1: Ototec
Na afhaling van de huurwagen (of met eigen wagen) 

bent u vanuit Ljubljana op een uurtje in het historische 

Otocec. Intrek in een mooie kamer van het Relais & 

Chateau 5* kasteel-boetiekhotelletje Otocec,  op een 

natuurlijk eiland midden de Krka rivier. We willen 

graag een tafel reserveren in het uitstekende ‘Chaine 

des Rôtisseurs’ restaurant van het kasteel.

Dag 2: Ljubljana
Fijn ontbijt en rustige voormiddag. Retour naar 

Ljubljana waar we een kamer reserveerden in het 

historische 4.5* Grand Union hotel, in het hart van 

de stad. Tijdens een wandeling toont uw privégids 

de mooiste hoekjes en geeft u waardevolle tips. Een 

boottochtje van een uur mag absoluut niet ontbreken 

(tickets voorzien). De kabelbaan brengt u naar het 

hooggelegen kasteel met mooi zicht over de stad. 

Wijndegustatie.

Dag 3: Bled
Na een heerlijk ontbijt bent u op een uurtje u 

aan het meer van Bled waar we een mooie kamer 

reserveerden in het romantische en rustig gelegen 4* 

boetiekhotelletje Triglav Bled, op wandelafstand van 

het meer en het centrum. We zorgen voor een privé-

‘Pletna’-boottocht over het meer en een bezoek aan 

het wondermooie eiland omgeven door de Alpen. Ook 

een bezoek aan het hooggelegen kasteel (met gids en 

tickets).

Dag 4: Bohinj
Rustig ontbijt. Vandaag wacht u een mooie excursie 

naar het grootste en meest ‘alpine’ Bohinj meer, op 30 

minuten van Bled, midden de wouden. Een boottocht 

over het rustige zoetwatermeer, een adembenemende 

kabelbaan tot 1500 m en een lokale alpijnse lunch 

zijn inbegrepen. Met privégids om u te oriënteren. 

Terugkeer naar uw gezellige hotel in Bled.

Dag 5: Postojna - Portoroz
Na het ontbijt bent u op een uurtje aan de vermaarde 

kalkgrotten van Postojna, wereldberoemd en de 

belangrijkste attractie van Slovenië. Even verder ligt, 

hoog boven een verticale klif, het idyllische Predjama 

kasteel met een duizendjarige geschiedenis. U 

bent nu op een uurtje van Portoroz aan de zachte 

Adriatische kust. We reserveerden twee nachten 

in een superieure kamer in het centraal gelegen, 

historische 5* Kempinski Portoroz hotel uit 1910, het 

mooiste van de kusthotels. Voor de bezoeken aan 

Postojna en Predjama kunnen optioneel we voor een 

privégids zorgen.
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Dag 6: Portoroz
Geniet van uw heerlijk ontbijt, want op een kwartiertje 

bent u bij de spectaculaire zoutpannen van Secovlje, 

een 650 ha natuurgebied en ambachtelijke 

zoutwinning sedert de middeleeuwen. We zorgen 

voor privé-begeleiding. U bent nu op 15 km van het 

mediterrane Piran met haar betoverende straatjes en 

vreemde marktplaats waar we een korte, oriënterende 

wandeling met gids voorzien. 

Dag 7: Terugkeer, verlenging of aansluitend Kroatië.

EXPERIENCES

 ▶ Overnachting in 5* kasteelhotel Otocec

 ▶ Wandeling met gids en boottocht in Ljubljana

 ▶ Entree kabelbaan Ljubljana met wijndegustatie

 ▶ Privé-boottocht en -gids over het Bolinj meer

 ▶ Zoutpannen in Secovlje en ontdekking van Piran

Prijs: vanaf €1.949 pp. 
Inclusief overnachtingen in de vermelde hotels, maaltijden, 
boottochten, kabelbaan, excursies en privé-gidsen zoals 
omschreven. 
Huurwagen: zie blauwe pagina’s achteraan.

Voor mogelijke seizoentoeslagen in de hotels: zie de 
hotelpagina’s

Postojna

Bohinj

Ljubljana

Portoroz

Bled

Otocec
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KROATIË
 “Full of Life.

Full of Flavours.
Full of Love.”
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3. MONTE MULINI   41
4. D-RESORT SIBENIK  41
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Zadar
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5. BELLEVUE HOTEL LOSINJ  42
6. BOUTIQUE HOTEL ALHAMBRA  42
7. EXCELSIOR DUBROVNIK  43
8. BELLEVUE DUBROVNIK  43
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‘HET WARME HART VAN ISTRIË’
GASTR ONOMIE ,  GESCHIEDENIS ,  WIJN EN STRAND

KROATIË CIRCUIT

EXPERIENCES

 ▶ Privégids voor bezoek Pula en Rovinj

 ▶ Truffelzoektocht en showcooking

 ▶ Bezoek olijfgaard en wijnproeverijen

 ▶ Tickets voor het aristocratische Brijuni Park

 ▶ Logeren in twee elegante 5* tophotels

Prijs: vanaf € 1.969 pp. 

Prijs incl. accommodatie met ontbijt (2-pers.kamer) en 
excursies zoals omschreven.

Prijzen voor huurwagen en vluchten: zie blauwe pagina’s.

Voor mogelijke seizoentoeslagen in de hotels: zie de 
hotelpagina’s

Dag 1: Ljubljana - Opatija
Met eigen wagen of huurwagen vanuit Ljubljana naar 
het idyllische Opatija waar we in het prachtige Milenij 
5* hotel, gelegen meteen op de beroemde Lungo 
Mare Promenade, een superieure tweepersoonskamer 
met zeezicht en Frans balkon reserveerden. Geniet 
van het zwembad, de zwoele pianobar, de gezellige 
restaurants (we geven u tips) en maak een romantische 
avondwandeling op de Promenade. (110 km)

Dag 2: Opatija - Pula - Rovinj
Na een koninklijk buffetontbijt langs de mooie kustweg 
naar Pula, waar u met een privé-gids twee uur door de 
oude stad en langs het Romeinse amfitheater kuiert. 
Tegen de middag naar de beroemde ‘Chiavalon olive 
farm’ met proeverij van een top-olijfolie, huisgemaakte 
kazen, prosciutto en wijn. Een korte rit brengt u tenslotte 
naar het heerlijke Rovinj. We reserveerden 4 nachten met 
ontbijt in een premium kamer mét zeezicht in het design 

hotel Grand Park 5*, meteen aan het water en prachtig 
zicht over de oude stad. Groot zwembad, jachthaven, 
verfijnde restaurants, grote wellness & spa ruimte zorgen 
voor een aangenaam verblijf. (145 km)

Dag 3: Rovinj. Gourmet, truffels en wijn
Heerlijk ontbijt en wandeling door het bos op zoek naar 
truffels. Proeverij van truffel met brandy, kazen, salami, 
champignons en kookdemonstratie. Bezoek met privé-
gids aan de middeleeuwse heuveldorpjes Motovun 
and Grožnjan, gevolgd door bezoek en proeverij van 5 
heerlijke  Kabola wijnen, met kaas en olijven. 

Dag 4: Rovinj. De aristocratische eilandjes van Brijuni
Twee grote en twaalf kleine eilandjes voor de kust 
van Fazana (36 km) vormden de geliefkoosde 
ontmoetingsplaats voor de aristocratie tijdens de 
Oostenrijks-Hongaarse Monarchie. Thomas Mann, 
Richard Strauss, James Joyce brachten hier heerlijke 

dagen door. Groepsbezoek met lokale gids is voorzien

Dag 5: Rovinj. De oude stad en fietsen in het park 
Begeleide verkenningswandeling door de oude stad 
(anderhalf uurtje) waarna u autonoom kan kuieren 
en de eilandjes St Catharina en St Andrew ontdekken.  
We hebben ook fietsen voorzien waarmee u het Punta 
Corrente Park kan verkennen. Voor uw diner bevelen we 
het eerste Michelin ster restaurant aan, alsook een lokaal 
restaurantje bovenop de klif.

Dag 6: Verlenging in Kroatië of terugkeer naar 
Ljubljana

Ljubljana

Opatija

PulaBrijuni

Rovinj



38

‘ZONNIG DALMATIË’
SPR OOKJESACHTIG EN GASTR ONOMISCH WARME ZUIDEN

KROATIË CIRCUIT

EXPERIENCES

 ▶ Introwandeling met privégids in Split & Sibenik

 ▶ Olijfolie degustatie in Split

 ▶ Wijnproeverij in Hvar en in Ston

 ▶ Fietstochtje en wijn bij Cadmos

 ▶ Game of Thrones tour en kabelbaan Dubrovnik

Prijs: vanaf €2.2275 pp. 

Prijs incl. accommodatie met ontbijt (2-pers.kamer) en 
excursies zoals omschreven;
Prijzen voor huurwagen en vluchten: zie blauwe pagina's

Voor mogelijke seizoentoeslagen in de hotels: zie de 
hotelpagina’s

Dag 1: Split
Met eigen wagen of huurwagen (25 km van de 
luchthaven) naar het schitterend-nostalgische 5* Hotel 
Park bij het Bacvice strand, op 10’ van het centrum en 5’ 
van de ferry, waar we een superieure kamer mèt zeezicht 
en ontbijt reserveerden. Korte kennismakingswandeling 
van anderhalf uur met privé-gids door de oude stad. 
Degustatie van 5 smaken olijfolie in de beroemde Oje 
oliebar die ook  traditionele gerechten serveert.

Dag 2: Split - Krka - Sibenik - Split
Ontbijt en mooie rit naar de prachtige watervallen van 
het Nationaal Park van Krka (inclusief tickets, privé-tour 
en boottocht naar de eilandjes). Verder naar Sibenik 
(20 minuutjes) waar we een lunch in het Michelin ster 
restaurant aanbevelen en kunnen reserveren. Wandeling 
van anderhalf uur door de oude stad (Unesco kathedraal) 
met privé-gids. Langs de mooie kustweg en Trogir terug 
naar het 5* comfort van uw hotel in Split.

Dag 3: Split - Hvar
Ontbijt en met de auto op de ferry (8u30, incl. tickets) 
voor een 2 uur durende cruise naar Stari Grad. Korte 
rit (20’) naar Hvar voor intrek in uw mooie ‘Spa Suite 
Seaview’ kamer in het verzorgde 4* Adriana boetiekhotel 
(ook 5* Palace Elisabeth mogelijk). Adriana ligt op 5’ van 
het strand en op 100 m van het oude centrum. Na de 
middag begeleid bezoek aan twee van de beroemde Hvar 
wijngaarden en degustatie van telkens 4 uitstekende 
wijnen met snacks. 

Dag 4: Hvar - Dubrovnik
Ontbijt en dwars over het eilandje naar Sucuraj (1u45’) voor 
de ferry naar Drvenik (35’).  Langs de kust naar Ston voor een 
bezoek aan de oesterkwekerij, inclusief boottocht en proeverij 
van heerlijk verse zeevruchten.  We hebben een 3-gangen 
lunch met aangepaste wijnen voorzien in Saint Hills met haar 
prijswinnende Zinfandel wijnen. Op een kleine twee uur bent 
u daarna in Dubrovnik. We zorgden voor een deluxe zeezicht 

kamer met balkon in het 5* Excelsior hotel, met privé-strandje, 4 
restaurants en op slechts 5’ van het oude centrum. 

Dag 5: Dubrovnik. Game of Thrones, kabelbaan, fiets.
IOntbijt en voor de middag fijne, rustige fietstocht door 
de groene valleien rond Gruda met bezoek aan een 
Franciscaner-abdij en wijndegustatie (met snacks en drinks). 
In de namiddag begeleid bezoek aan het ‘Games of Thrones’ 
filmdecor, de stadmuren en het historische centrum van 
Dubrovnik. Sluit uw reis af met een heerlijk tochtje per 
kabelbaan en weids zicht over de stad en de zee. 

Dag 6: Dubrovnik, verlenging strandverblijf of vertrek.

Dubrovnik

Hvar

Split

Krka

Sibenik
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‘AMAZING CROATIA’
VAN HOOFDSTAD TOT KUNSTSTAD LANGS MEREN EN WIJNRANKEN

KROATIË CIRCUIT

EXPERIENCES

 ▶ Wandelingen met privégids in Zagreb & Zadar

 ▶ Entree Plitvicemeren en de musea in Split

 ▶ St Hills 3 gangenmenu en wijnproeverij

 ▶ Kabelbaan in Dubrovnik

 ▶ Tickets Ferry Ploce - Trpani

Prijs: vanaf € 2.495 pp. 

Prijs incl. accommodatie met ontbijt (2-pers.kamer) en 
excursies zoals omschreven;
Prijzen voor huurwagen en vluchten: zie blauwe pagina's

Voor mogelijke seizoentoeslagen in de hotels: zie de 
hotelpagina’s

Dag 1: Zagreb
Met eigen wagen of huurwagen naar het elegante 5*Hotel 
Esplanade, mooi gelegen in de oude stad, waar we superieure 
kingroom hebben gereserveerd. Mooie wandeling met privégids 
door de oude stad (2 uur) ter kennismaking. Vrije avond.

Dag 2: Zadar  - Plitvice - Zadar
Verzorgd ontbijt en mooi rit van 130 km naar het grootste 
nationaal park van Kroatië met haar Unesco beschermde 
watervallen van Plitvice (tickets inbegrepen) . De 16 meren en 
talloze watervallen in het dichte bos zijn met houten loopbruggen 
verbonden. In de late namiddag naar Zadar (160 km) waar we 
een  superieure kamer met ontbijt reserveerden in het historisch 
gelegen, charmante 4* boetiekhotelletje Bastion. Geniet van de 
korte pre-dinner wandeling (1,5 uur)met uw privégids. 

Dag 3: Zadar - Sibenik - Split
Na het ontbijt bent u sop een uurtje in het mooie Sibenik (88 
km) waar we een wandeling van anderhalf uur door de oude stad 
(Unesco kathedraal) met privé-gids voorzien hebben. Maak zeker 
een stop in Trogir, de Unesco beschermde museumstad aan zee. In 

Split kozen we het moderne 4* hotelletje Cornaro, prachtig gelegen 
op enkele wandelminuten van het Diocletian- en Stadsmuseum. 
We reserveerden een superieure kamer met zicht op de oude stad.

Dag 4: Split
Ontbijt en oriëntatie-wandeling met privégids (2 uur) door een 
van de mooiste steden aan de Mediterranee waar de Romeinse 
invloed duidelijk zichtbaar is. Geniet de rest van de dag van deze 
heerlijk zuiderse stad met gezellige terrasjes en fijne keuken.

Dag 5: Split - Mostar
Na een heerlijk ontbijt rustige rit van 2,5 uur naar het mooie 
Mostar in Bosnië-Herzegovina. Ook hier kozen we voor 5* 
hotelletje Mepas, op 10 wandelminuten van de historische 
binnenstad en vlak bij populaire restaurantjes en gezellig trendy 
koffiebars. Korte kennismakingswandeling met privégids (een 
uurtje) aan deze oude grensstad van het Ottomaanse Rijk met 
de beroemde oude brug, Stari Most. En op een paar km naar 
het zuiden ligt Blagaj, piepklein maar met een prachtig derwisj-
huisje en een memorabel fort. Uw privégids toont u op een half 
uurtje alles wat de moeite waard is.

Dag 6: Mostar - Dubrovnik
‘Rustig ontbijt en mooie rit naar Ploce waar we tickets voor de 
ferry naar Trpanj voorzien hebben. Een korte rit brengt u naar 
het Saint Hills Wine estate. We zorgen hier voor een heerlijk 
3-gangen lunch met aangepaste Zinfandel wijnen. Op een kleine 
twee uur bent u daarna in Dubrovnik waar we een superieure 
kamer met zeezicht en balkon reserveerden in het 4* Kompas 
hotel, vlak aan een keiig strandje, de promenade en met een 
zonnig, groot buitenzwembad, op een kwartiertje van de stad. 
U kunt ook opteren voor een van onze 5* hotels vlak bij het 
historisch centrum.

Dag 7: Dubrovnik
Ontbijt en interessante wandeling met privégids (2uur) langs de 
versterkte muren en culturele meesterwerken van deze oude 
Unesco beschermde stad. Eindig uw bezoek met een heerlijk 
tochtje per kabelbaan (tickets inbegrepen) en weids zicht over de 
stad en de zee.

Dag 8: Dubrovnik
Verlenging in de stad, strandvakatie of vertrek.

Zagreb

Plitvice Meren

Zadar
Sibenik

Mostar Split

Dubrovnik
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Designhotel Lone 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 03/04 - 20/05 
27/09 - 31/10 

21/05 - 28/05 
20/09 - 26/09 

29/05 - 10/06 
13/09 - 19/09 

11/06 - 18/06 

Premium € 283 € 305 € 388 € 448 
Deluxe Plunge 
Pool 

€ 346 € 373 € 474 € 549 

     
      19/06 - 02/07 

30/08 - 12/09 
03/07 - 29/08   

Premium € 470 € 583   
Deluxe Plunge 
Pool 

€ 579 € 718   

     
 

 
 

Maistra Grand Park Hotel 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 03/04 - 20/05 
27/09 - 31/10 

21/05 - 28/05 
20/09 - 26/09 

29/05 - 10/06 
13/09 - 19/09 

11/06 - 18/06 

Premium Park 
View 

€ 421 € 463 € 665 € 751 

Deluxe Sea View € 496 € 549 € 789 € 886 
     
      19/06 - 02/07 

30/08 - 12/09 
03/07 - 29/08   

Premium Park 
View 

€ 785 € 875   

Deluxe Sea View € 928 €1.036   
     
 

 
 

WELLNESS  |  FA MILIE  |  TRENDY

KROATIË

DESIGNHOTEL LONE

ISTRIË

A A A A A

ELEGANT |  E XCLUSIEF  |  GASTR ONOMIE

GRAND PARK HOTEL ROVINJ
A A A A A

LIGGING
Net als in een museum voor moderne kunst, zet elk detail in dit hotel je aan om op 
ontdekkingstocht te gaan. Als lid van het exclusieve Design Hotels, beschikt het over 
een onberispelijke mengeling van luxe, beauty, stijl en cultuurhistorisch erfgoed, 
waardoor het een elegant en luxueus geheel is op absoluut topniveau! Op ca. 10 
minuten van het hart van Rovinj, op ca. 40 minuten van de luchthaven van Pula. 

ACCOMMODATIE
Premium (33m²): Ruime kamer met kingsize of twin beds. Badkamer met bad en aparte 
douche. Airco, telefoon, satelliet-tv, safe, minibar en gratis wifi. Terras met zicht op het 
bos.
Deluxe Plunge Pool (37m²): Gelijke indeling en faciliteiten, met jacuzzi op het terras.
Andere kamertypes op aanvraag.

FACILITEITEN
Seizoensgebonden zwembadencomplex, gedeeld met het naastgelegen ‘Eden’ hotel, apart 
kinderbad, zonneterras. Kiezelstrand op wandelafstand. Tennisterrein en fietsverhuur. 
Ruime wellness (1.700m2) met sauna, jacuzzi, fitness, binnenzwembad, verschillende 
kuren en massages. Seizoensgebonden kinderclub (4-12 jaar). Zes restaurants met lokale en 
internationale specialiteiten.

LIGGING
In een geurig dennenbos direct aan zee, met uitzicht op het eilandje van St Catharina en 
het pittoreske stadje Rovinj ligt dit elegante hotel. Het ademt minimalisme, met speciale 
aandacht voor bijzondere materiaalkeuze wat het tot een verfrissend geheel maakt. De 
ruime kamers en uitstekende gastronomie maken het tot één van de toonaangevende 
adresjes in de regio. In het hart van Rovinj, op ca. 40 minuten van de luchthaven van Pula. 

ACCOMMODATIE
Premium Park View (40m²): Minimalistische kamer met kingsize of twin beds. Badkamer 
met bad en aparte regendouche. Safe, gratis wifi, telefoon, airco, minibar, koffie- en 
theefaciliteiten. Zicht op het park en de tuinen. Zeezicht mogelijk mits supplement.
Deluxe Sea View (40m²): Gelijke indeling en faciliteiten, balkon met privézwembad 
en zeezicht.  Andere kamertypes op aanvraag.

FACILITEITEN
Drie zwembaden, waarvan één van olympische lengte, zonneterras. Op wandelafstand 
van het kiezelstrand. Fietsverhuur en yoga in het hotel, twaalf tennisterreinen op ca. 
10 minuten. Toegang tot de Albaro Spa (3.800m2) met sauna, fitness, stoombad, 
verschillende kuren en massages. Seizoensgebonden kinderclub (4-12 jaar). Vier 
restaurants met lokale en internationale specialiteiten.
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D-Resort Sibenik****** 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 27/03 - 24/04 
26/09 - 31/10 

25/04 - 29/05 30/05 - 03/07 
29/08 - 25/09 

04/07 - 31/07 

Superior € 210 € 266 € 379 € 450 
Deluxe Seaview 
Suite 

€ 323 € 379 € 491 € 675 

     
      01/08 - 28/08    
Superior € 506    
Deluxe Seaview 
Suite 

€ 731    

 

 
 

Monte Mulini 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 03/04 - 20/05 
27/09 - 18/10 

21/05 - 28/05 
20/09 - 26/09 

29/05 - 10/06 
13/09 - 19/09 

11/06 - 18/06 

Premium € 331 € 433 € 613 € 766 
Executive € 343 € 448 € 635 € 793 
     
      19/06 - 02/07 

30/08 - 12/09 
03/07 - 29/08   

Premium € 808 € 931   
Executive € 838 € 969   
     
 

 
 

TRENDY |  DESIGN |  WELLNESS

KROATIË

D-RESORT SIBENIK

ISTRIË - DALMATISCHE RIVIÈRA

A A A A / A

WELLNESS  |  E XCLUSIEF  |  BEACH

HOTEL MONTE MULINI
A A A A A

LIGGING
Dit stijlvol, designhotel ligt prachtig aan de kust van Midden Dalmatië. Het is een 
buitengewone en betoverende fusie van de oude wereld met de slanke en moderne 
elegantie van de nieuwe. Gelegen in de bekroonde jachthaven D-Marin Mandalina, 
biedt het een geweldig uitzicht op de oude binnenstad. Een ideale locatie om de 
prachtige regio te ontdekken! Op ca. 1u van de luchthaven van Split, op ca. 55 minuten 
van de luchthaven van Zadar.

ACCOMMODATIE
Superior (29-35m²): Trendy kamer met kingsize bed. Badkamer met bad of regendouche. 
Minibar, gratis wifi, flatscreen-tv, telefoon, airco en balkon. Standaard met zicht op de 
haven, zicht op zee mits supplement
Deluxe Seaview Suite (61m²) : Met afzonderlijke slaapkamer, ruim terras met  zicht 
op de haven, zeezicht mits supplement.
Andere kamertypes op aanvraag.

FACILITEITEN
Groot zwembad met zonneterras, kinderbad. Huur van zeilboten of motorjachten mogelijk, 
looppiste boven op het hotel. Verzorgde spa met hammam, sauna, binnenzwembad, 
verschillende kuren en massages. Twee restaurants met lokale en internationale specialiteiten.

LIGGING
Dit verfijnde hotel geniet niet enkel van een enorm panoramisch uitzicht over de 
blauwe zee, maar is ook een ideaal adres voor zij die houden van unieke ervaringen. 
Het exclusieve restaurant, de prachtige spa en de indrukwekkende zonsondergangen 
zijn maar enkele van de dingen die hier op een enorm hoog niveau voorgeschoteld 
worden. Op wandelafstand van het centrum van Rovinj, op ca. 40 minuten van de 
luchthaven van Pula. 

ACCOMMODATIE
Premium (39m2): Comfortabele kamer met kingsize bed. Badkamer met bad en aparte 
douche. Gratis wifi, airco, minibar, telefoon, flatscreen-tv, balkon of terras aan zeezijde.
Executive (39m2): Gelijke indeling en faciliteiten, steeds op de eerste verdieping.
Andere kamertypes op aanvraag.

FACILITEITEN
Vier verwarmde zwembaden, apart kinderbad, zonneterras. Kiezelstrand en platform 
met toegang tot de zee op wandelafstand. Fietsverhuur, tennisterrein en basketbalveldje 
aan het hotel. Mooie wellness, gedeeld met het Lone hotel, met sauna, binnenzwembad, 
fitness, sauna, verschillende kuren en massages. Kinderclub in het Lone hotel. Twee 
restaurants, waarvan één gastronomisch met gerenommeerde wijnkaart.
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Boutique Hotel Alhambra 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 03/04 - 15/05 
21/09 - 01/11 

16/05 - 26/06 
31/08 - 20/09 

27/06 - 30/08  

Deluxe € 506 € 739 € 881  
Deluxe - Zeezicht € 671 € 979 €1.095  
 

 
 

Bellevue Hotel Losinj****** 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 11/03 - 15/05 
21/09 - 28/12 

16/05 - 26/06 
31/08 - 20/09 

27/06 - 30/08  

Superior - Atrium € 325 € 440 € 538  
Superior - Park € 356 € 478 € 690  
     
     
 

 
 

XXX |  XXX  |  XXX

KROATIË

BOUTIQUE HOTEL ALHAMBRA 
& VILLA AUGUSTA

LOSINJ

A A A A A / A

FA MILIE  |  GASTR ONOMIE  |  WELLNESS

BELLEVUE HOTEL LOSINJ
A A A A A

LIGGING
Aan Čikat bay, waar de smaragdgroene zee overgaat in de oude dennen, is dit luxueuze 
hotel een harmonieuze combinatie van verfijnde Art-Nouveau architectuur en 
eigentijds design. Het opmerkelijke oog voor detail en de verfijnde gastronomische 
keuken, doen elke foodie zijn of haar hart ophalen. Op ca. 20 minuten van de 
luchthaven van Losinj, op ca. 10 minuten van de ferryhaven.

ACCOMMODATIE
Deluxe (32-52m²): Moderne kamer met kingsize of twin beds, badkamer met bad en 
douche. Airco, iPad, gratis wifi, safe, minibar, flatscreen-tv en telefoon. Terras of balkon 
met zicht op het woud.
Deluxe - Zeezicht (32-52m²): Gelijke indeling en faciliteiten, terras of balkon met 
zeezicht. Andere kamertypes op aanvraag.

FACILITEITEN
Mooi zwembad met zonneterras,  privéstrand & directe toegang tot de zee. Mooie spa met 
fitness, sauna, relaxruimte, verschillende kuren en massages. Mogelijkheid tot personal 
trainers en op maat aangepaste programma’s. Meerdere restaurants verspreid over de 
verschillende hotels van het resort. Verfijnd gastronomisch restaurant met focus op lokale 
gerechten in het hotel.

LIGGING
Van de buitenkant is het Bellevue hotel minimalistisch, met een strak ontwerp van 
witte tinten. Van binnenuit opent het hotel naar een groot en rijkelijk versierd atrium, 
dat een unieke luchtigheid en comfort uitstraalt. Het zachte daglicht past perfect bij 
de natuurlijke tinten van de zorgvuldig ontworpen meubels en verlichting, waardoor 
het een uitstekende keuze is voor zij die houden van energieke ontspanning. Op ca. 20 
minuten van de luchthaven van Losinj, op ca. 10 minuten van de ferryhaven.

ACCOMMODATIE
Superior - Atrium (25m²): Aangename kamer met kingsize of twin beds, badkamer 
met bad of douche. Flatscreen-tv, koffie- en theefaciliteiten, gratis wifi, safe, minibar 
en airco. Frans balkon met zicht op het groene atrium.
Superior - Park (28m²): Gelijke indeling en faciliteiten, balkon met zicht op het 
aangrenzende park. Andere kamertypes op aanvraag.

FACILITEITEN
Aangenaam zwembad met zonneterras, toegang tot de zee via het eigen ponton. 
Uitgebreide spacentrum met sauna, hammam, fitness, verschillende kuren en 
massages. Groot aanbod aan schoonheidsbehandelingen zoals DNA Analyse, Ul-
therapie, Aveda Hair behandelingen en aangepaste programma’s. Twee restaurants 
met lokale en internationale specialiteiten.
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Bellevue Dubrovnik 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 03/01 - 31/03 
16/11 - 27/11 

01/04 - 30/04 
16/10 - 15/11 

01/05 - 31/05 
01/10 - 15/10 

01/06 - 30/09 

Superior: Zeezicht 
+ Balkon 

€ 236 € 413 € 615 € 698 

Deluxe: Zeezicht 
+ Balkon 

€ 353 € 536 € 799 € 941 

 
Minimum verblijf 
Minimum verblijf van 2 nachten van 3/1-31/3 en 16/11-27/12. Minimum verblijf van 3 nachten van 1/4-15/11 

 
 

Excelsior Dubrovnik 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 03/01 - 31/03 
16/11 - 27/12 

01/04 - 30/04 
16/10 - 15/11 

01/05 - 31/05 
01/10 - 15/10 

01/06 - 30/09 

Superior € 274 € 416 € 551 € 630 
Deluxe Zeezicht + 
balkon 

€ 349 € 536 € 683 € 758 

 
Minimum verblijf 
Minimum verblijf 2 nachten van 3/1-31/3 en 16/11-27/12. Minimum verblijf van 3 nachten van 1/4-15/11 

 
 

Bellevue Dubrovnik 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 03/01 - 31/03 
16/11 - 27/11 

01/04 - 30/04 
16/10 - 15/11 

01/05 - 31/05 
01/10 - 15/10 

01/06 - 30/09 

Superior: Zeezicht 
+ Balkon 

€ 236 € 413 € 615 € 698 

Deluxe: Zeezicht 
+ Balkon 

€ 353 € 536 € 799 € 941 

 
Minimum verblijf 
Minimum verblijf van 2 nachten van 3/1-31/3 en 16/11-27/12. Minimum verblijf van 3 nachten van 1/4-15/11 

 
 

GERENOVEERD |  BOUTIQUE |  LOCATIE

KROATIË

BELLEVUE DUBROVNIK

DUBROVNIK

A A A A A

E XCLUSIEF  |  GASTR ONOMIE  |  WELLNESS

EXCELSIOR DUBROVNIK
A A A A A

LIGGING
Na een grondige renovatie (2019) combineert dit prachtige boutique hotel het beste 
van twee werelden. De kamerhoge ramen onthullen de Adriatische zee, terwijl de 
binnenstad van Dubrovnik letterlijk voor de deur ligt. Uitgehouwen in een klif, is het 
met zijn frisse nieuwe sfeer een icoon van luxe en design. Op ca. 30 minuten van de 
luchthaven.

ACCOMMODATIE
Superior Zeezicht + Balkon (26m²): Ruime kamer met kingsize of twin beds. Badkamer 
met bad of douche. Tv, telefoon, airco, gratis wifi, minibar en safe. Balkon met zeezicht.
Deluxe Zeezicht + Balkon (30m²): Gelijke indeling en faciliteiten, ruimer met zithoek.
Andere kamertypes op aanvraag.

FACILITEITEN
Keienstrand bereikbaar per lift. Verzorgde wellness met binnenzwembad, jacuzzi, sauna, 
hammam, fitness, verschillende kuren en massages. Fiets-, boot-, en jachtverhuur. Twee 
restaurants, waarvan één met verfijnde mediterrane klassiekers, tweede restaurant met lokale 
specialiteiten.

LIGGING
Dit mooi gerenoveerde hotel geniet niet enkel van een ideale ligging midden in de 
stad, maar ook de uitstekende service, lekkere keuken en ruime kamers zijn grote 
troeven. Op loopafstand van zowel het strand, als de historische hoogtepunten van de 
stad, bundelt het het beste van twee werelden tot een elegant en luxueus geheel. Op 
ca. 30 minuten van de luchthaven.

ACCOMMODATIE
Superior - Zeezicht (22-31m²): Ruime kamer met kingsize of twin beds. Badkamer 
met bad of regendouche. Safe, wifi, minibar, telefoon, airco en flatscreen-tv. Zeezicht. 
Deluxe - Zeezicht + Balkon ( 35-40m²): Gelijke indeling en faciliteiten, ruimer met 
balkon en zeezicht.
Andere kamertypes op aanvraag.

FACILITEITEN
Binnenzwembad met buitenterras,  zwemzone aan het betonstrand. Gasten hebben 
gratis toegang tot het spacentrum  met sauna, hammam, jacuzzi, fitness, verschillende 
kuren en massages. Seizoensgebonden ‘Prora’ restaurant met visspecialiteiten, 
‘Sensus’ fine dining restaurant met mediterrane fusion keuken.
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MONTENEGRO
 “The most beautiful contact between aerth and sea is in 

Montenegro.” Lord Byron.
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Podgorica
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‘VERRASSENDE PARELS VAN MONTENEGRO’
DE MOOISTE  E XCURSIES  IN EEN RUSTIG CIR CUIT

MONTENEGRO CIRCUIT

EXPERIENCES

 ▶ Boottocht en tickets Kotor baai en Perast

 ▶ Privégids en tichets voor alle hoogtepunten

 ▶ Tickets voor het rotsklooster van Ostrog

 ▶ Proeverij en lunch met bekroonde Zenta-wijnen

 ▶ Entree en lunch aan het prachtige Skadarmeer

PRIVECHAUFFEUR Prijs vanaf: € 1.895
SELFDRIVE Prijs vanaf: € 1.099

Inclusief maaltijden, 5 overnachtingen in hotel Regent Porto 
Montenegro op basis van kamer met ontbijt. excursies en 
privé-gidsen zoals omschreven. 

Huurwagen : zie blauwe pagina’s achteraan. 

Voor mogelijke seizoentoeslagen in de hotels: zie de 
hotelpagina’s

Dag 1
Aankomst in Montenegro (eigen auto of vlucht en 
huurauto) en intrek in hotel Regent Porto Montenegro 
voor 5 nachten.

Dag 2: De schitterende baai van Kotor en Perast
Na een heerlijk ontbijt, prachtige rit langs het de oevers 
van deze zuidelijke fjord, de romantische baai van Kotor. 
U rijdt helemaal rondt de baai naar het kleurrijke Kotor 
en het kleine Perast (slechts 350 inwoners). We regelden 
een privégids en boottickets voor bezoek aan Kotor, de 
kathedraal, het verrassende maritiem; aan de ‘Lady of 
the Rocks’, de eilandjes etc.

Dag 3: Het culturele hart van Montenegro
Na het ontbijt bent u op een uurtje bent in de bergen van 
Cetinje, de vroegere hoofdstad en cultureel-historisch 
centrum, aan de voet van de ‘heilige’ Lovcen berg en 
het nationaal park. We zorgen voor een privégids, 

entreeticketjes voor het nationaal park, het mausoleum 
en het paleis van koning Nicholaas. En we hebben een 
lunch in een lokaal restaurantje voorzien.

Dag 4: Orthodox rotsklooster en Zenta wijnen
Ontbijt en rustige rit (2,5u) door de bergen langs 
Podgorica richting Niksic waar u via een zijweg en een 
spectaculaire bergweg naar het orthodoxe 17de-eeuws 
rotsklooster van Ostrog rijdt met haar gouden fresco’s 
en panoramisch uitzicht.  We zorgden voor een privégids 
en tickets voor het klooster. Tegen de middag bezoek 
aan de wijngaarden van Zenta, met lokale lunch en 
wijnproeverij van de rode, witte en rosé Zenta wijnen, 
meermaals bekroond met gouden medailles.

Dag 5: Natuur rond het Skadar-meer
Na uw ontbijt brengt een heerlijke rit langs de kust u 
naar het Skadar meer, het grootste van de Balkan en 
een paradijs voor watersporters en natuurliefhebbers. 

We zorgen voor een privégids, tickets voor het nationaal 
park, een boottocht over het meer (in groepje) en een 
lunch in een lokaal restaurantje. Optioneel zorgen we 
voor toegang tot het Bojana vogelreservaat, een der vijf 
top-overwinteringsplaatsen met zeldzame vogels als 
de Dalmatische pelikaan, sternen, futen, ibissen, witte 
reigers en de grootste kolonie pygmee-cormorants. 

Dag 6: Verlenging aan de zonnige kust of terugkeer

Skadar-meer

Perast

Ostrog

Kotor
Cetinie



Aman Sveti Stefan 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 01/05 - 10/06 
13/09 - 24/10 

11/06 - 15/07 
16/08 - 12/09 

16/07 - 15/08  

Cottage €1.910 €2.848 €2.941  
Deluxe Cottage €2.285 €3.410 €3.504  
 
Minimum verblijf 
Minimum verblijf 2 nachten van 11/6-15/7 en 16/8-12/9. Minimum verblijf 3 nachten van 16/7-15/8 
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E XCLUSIEF  |  CHARME |  WERELDKLASSE

AMAN SVETI STEFAN
A A A A A A

MONTENEGRO SVETI STEFAN

LIGGING
Roze stranden, kristalhelder water en ruige, met pijnbomen bedekte bergen vormen 
de ongetemde achtergrond van dit prachtige hotel in één van Europa’s uithoeken van 
wilde schoonheid. Deze voormalige koninklijke residentie, gecombineerd met een 
rustiek eilanddorp gaat prat op zijn geheime baaien, zijn serene Aman spa en een 
spectaculair klifzwembad. Op ca. 40 minuten van de luchthaven van Tivat.

ACCOMMODATIE
Cottage (50-60m²): Ruime kamer met aparte slaapkamer met kingsize bed, ensuite 
badkamer met bad en regendouche, televisie, soundsystem, safe en personal bar. 
Zicht op de daken, de cottages, de Piazza of de kleine wandelwegen van het resort. 
Deluxe Cottage (60-100m²) : Ruimer, buitenruimte of zeezicht afhankelijk van de 
exacte ligging. ‘Villa Milocer’ op het vasteland, biedt suites met tuin- en zeezicht.

FACILITEITEN
Twee zwembaden, waarvan één klifzwembad, zonneterrassen. Privé strandgedeelte aan 
Queen’s Beach. Fietsverhuur, zeilen, duiken en vissen. Ruim aanbod aan excursies met lokale 
kunsten, actieve en culturele hoogtepunten. Adriatische spa met drie hydrotherapie suites, 
stoomkamer, sauna, binnenzwembaden en eigen skincare ritueel. ‘Piazza’ op het eiland met 
eigen taverne, enoteca, taverna en antipasti bar, focus op lokale keuken. Sigarenbar.

1. Cottage



Regent Porto Montenegro 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 01/01 - 16/04 
25/10 - 31/12 

17/04 - 28/05 
04/10 - 24/10 

29/05 - 02/07 
30/08 - 03/10 

03/07 - 29/08 

Superior € 272 € 396 € 594 € 743 
Deluxe € 306 € 446 € 653 € 808 
 
Honeymoon 
Romantisch diner, en een Regent Signature behandeling per verblijf. Enkel geldig bij verblijf van min. 5 
nachten 
Extra 
33% korting bij verblijf min. 3 nachten van 1/1-16/4 en 25/10-31/10. 25% korting bij verblijf van min. 3 
nachten van 17/4-28/5 en 4/10-24/10. 25% korting bij verblijf min. 7 nachten van 29/5-2/7 en 30/8-3/10.  
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CULINAIR  |  WELLNESS  |  E XCLUSIEF

REGENT PORTO MONTENEGRO
A A A A A

MONTENEGRO TIVAT

LIGGING
Aan de oevers van de door de UNESCO beschermde Boka-baai, dompelt dit resort 
zijn gasten onder in de ongerepte Montenegrijnse schoonheid. De ruime kamers, het 
uitstekende restaurant en het indrukwekkende spacentrum zijn de grote troeven van 
dit klassevolle resort dat een ideale uitvalsbasis is om de regio te ontdekken. Op ca. 
10 minuten van de luchthaven van Tivat.

ACCOMMODATIE
Superior (24m²): Mooie kamer met kingsize of twin beds. Badkamer met bad en aparte 
regendouche. Flatscreen-tv, gratis wifi, minibar, airco, telefoon, safe, balkon of terras. In de 
nieuwe vleugel naast het hoofdgebouw.
Deluxe (40m²): Ruimere kamer aan de achterzijde van het hotel. Zicht op de bergen of 
op zee mits supplement. Andere kamertypes op aanvraag.

FACILITEITEN
Mooi overloopzwembad met zonneterras. Beachclub op ca. 200 meter met schitterend 
openluchtzwembad. Tennisveld meteen aan het hotel, verschillende watersporten 
in de omgeving. Ruime spa met binnenzwembad, jacuzzi, hammam, fitness, sauna, 
verschillende kuren en massages. Kleine huisdieren toegelaten mits supplement. Drie 
restaurants met lokale en internationale specialiteiten, twee bars.

1. Deluxe



The Chedi Lustica Bay 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 01/01 - 30/04 
01/11 - 31/12 

01/05 - 31/05 
01/10 - 31/10 

01/06 - 30/06 
01/09 - 30/09 

01/07 - 31/08 

Superior € 285 € 366 € 456 € 572 
Gand Superior € 308 € 392 € 491 € 615 
 
Extra 
7=6, 10=8, 14=11. Niet combineerbaar 
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CHARME |  DESIGN |  NIEUW

THE CHEDI LUSTICA BAY
A A A A A / A

MONTENEGRO LUSTICA

LIGGING
Gelegen op het punt tussen de azuurblauwe zee en de glooiende bergen, is dit 
luxehotel met moderne twist een resort met een prachtige ligging. De elegante 
kamers, verfijnde keuken en het in het oog springende overloopzwembad zijn maar 
enkele van de troeven. Met de bruisende promenade van de jachthaven en rijkdom 
van de regio, wordt de Montenegrijnse gastvrijheid en service hier naar een hoger 
niveau getild. Op 15 autominuten van de luchthaven van Tivat, Dubrovnik op ca. 2u.

ACCOMMODATIE
Superior (44m²) : Moderne kamers met kingsize of twin beds. Badkamer met 
regendouche. Flatscreen-tv, gratis wifi, minibar, safe, airco, koffiemachine en balkon.
Grand Superior (47m²) : Gelijke faciliteiten, afzonderlijk bad. Zicht op de bergen
Andere kamertypes op aanvraag.

FACILITEITEN
Mooi overloopzwembad. Aan het kiezelstrand, de promenade en de jachthaven gelegen. 
Watersportcentrum met onder andere kajak, duiken en paddle boards. Tennis en 
fietsverhuur aan het hotel. Ruime wellness met onder andere fitness, sauna, stoombad, 
verschillende kuren en massages, binnenzwembad. Drie restaurants met lokale en 
internationale specialiteiten.

1. Superior



One & Only Montenegro 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 01/06 - 05/06 
07/09 - 11/10 

06/06 - 06/09 12/10 - 31/03  

Protonovi Room €1.288 €2.323 € 778  
Bayview €1.468 €2.555 € 898  
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XXX |  XXX  |  XXX

ONE & ONLY PORTONOVI
A A A A A A

MONTENEGRO PORTONOVI

LIGGING
Openend in de lente van 2020, is dit het eerste hotel van de gerenommeerde One&Only 
keten in Europa. Gelegen in het hart van de Boka baai, omlijst door opvallende bergen 
en de Adriatische zee, is het een retraite die de charmes van de legendarische straten 
van Portonovi en de fjord-achtige schoonheid van de streek samenvat in een gloednieuw 
topresort. Een volmaakte luxe hotelretraite die ontspanning en wellness tot leven brengt 
tussen torenhoge bergen en schitterende zee. Op ca. 45 minuten van de luchthaven van 
Tivat, op ca. 15 minuten van Herceg Novi.

ACCOMMODATIE
Portonovi (55m²): Luxueuze kamer met kingsize of twin beds. Badkamer met bad en 
douche. Airco, telefoon, gratis wifi, flatscreen-tv, safe, minibar en airco. Bergzicht.
Bayview (55m²): Gelijke indeling en faciliteiten, zicht op de baai.
Andere kamertypes op aanvraag.

FACILITEITEN
Mooi zwembad, meteen aan het zandstrand gelegen. Ruim aanbod aan culturele en actieve 
excursies in de regio. Prachtige Chenot wellness met sauna, fitness, yogaruimte, personal 
coaching, persoonlijk aangepaste detox en vitality programma’s, verschillende kuren en 
massages. Drie restaurants, waarvan één gastronomisch en één,Aziatisch.
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GRIEKENLAND
 “It takes a lifetime to discover Greece, 

but only an istant to fall in love with her.” Henry Miller
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‘DE PELOPONNESOS’
ATHENE -  OLYMPIA  -  MYKENE -  NAFPLION -  EPIDAUR OS

GRIEKENLAND CIRCUIT

EXPERIENCES

 ▶ Privégids in het oude Olympia

 ▶ Expertgids in de gouden stad Mycene

 ▶ Wijnproeverij in Nemea met lunch

 ▶ Privégids in het lengendarische Epidauros

 ▶ Huurwagen en 5 overnachtingen

Prijs: vanaf € 1.895 pp. 

inclusief 5 overnachtingen in 2-pers. kamer in de vermelde 
hotels, ferry’s, cruise, excursies, transfers en privé-gids zoals 
omschreven.  

Prijzen huurwagen zie blauwe pagina’s.

Nota: Verlenging in een van onze strandhotels. Op minder 
dan 2 uur bent u in Amanzoë en op minder dan 3 uur in onze 
2 hotels aan de Costa Navarino. 

Dag 1: Athene
Neem bij aankomst op de luchthaven  een taxi naar het 
moderne 5* Electra Metropolis hotel in hartje Athene, waar 
we een  mooie Art room hebben gereserveerd voor 2 nachten. 
Athene is altijd een populaire bestemming geweest, een 
combinatie van heden en verleden op een unieke manier. 
Moderne restaurants met beroemde koks, heerlijk nachtleven 
en diverse culturele evenementen vinden elke dag plaats.

Dag 2: Athene
Een vrije dag om op eigen gelegenheid deze stad met de 
gezellige Plaka en de Acropolis te verkennen.

Dag 3: Olympia
In ontvangst name van de huurwagen en mooie rit van ca. 
4 uur langs prachtige landschappen naar het beroemde 
Olympia. Aan de site van het Oude Olympia en het museum 
wacht uw privégids die u zal introduceren in dit beroemde 
heiligdom, een door de Unesco beschermd werelderfgoed. 
Olympia,  opgedragen aan Zeus, strekt zich uit in een 

weelderig groen landschap. Hoewel op enige afstand van de 
kust werd Olympia het belangrijkste religieuze en atletische 
centrum in het oude Griekenland. We reserveerden een 
verzorgde kamer voor één nacht in het nabijgelegen, 
moderne 4* Europa hotel, bovenop een heuvel in een groene 
tuin en met zwembad.

Dag 4: Mycene
Op minder dan drie uur bent u in Mycene, de "gouden stad" en 
nu UNESCO-werelderfgoed. Mycene gaf zijn naam aan een 
periode en een beschaving die invloed heft uitgeoefend door 
de hele Griekse beschaving en zich nog verder verspreidde 
tussen de 16-de en 12-de eeuw v. Chr. Het museum van de site 
staat vol gouden items die je een kijkje geven in het dagelijkse 
leven. De kolossale Cyclopische muren en de Lion Gate staan 
nog steeds bij de ingang van de stad,  enigszins intimiderend 
maar ook gastvrij zoals duizenden jaren geleden. In Nafplion 
reserveerden we 2 nachten in het verzorgde Grand Sarai 
boetiekhotelletje in de oude stad in een gerenoveerd 17de 
-eeuws pand.

Dag 5: Nafplion wine tasting
Voor de middag staat een bezoek aan de Nemea 
wijnproducenten op het programma, de belangrijkste rode 
wijn regio van Griekenland. Een expertgids vertelt u alles 
over de wijngaarden, de druiven, het productieproces  en 
de wijnkelder waarna u, met een lunch, verschillende wijn 
soorten proeft. 

Dag 6: Epidauros en verlenging
Op een half uurtje bent u in Epidauros, waar een privé-gids 
u rondleidt door het legendarische theater en het museum. 
In het vredige achterland van Epidauros, met zijn milde 
klimaat en overvloedige minerale bronnen, bevindt zich 
het heiligdom van de godarts Askelapios, het beroemdste 
geneeskundig centrum van de oudheid. Bezoek het enorme 
theater waar het beroemde Epidauros-festival met haar 
dramatische opvoeringen elke zomer plaats vindt.

Epidauros

Athene

Mycene
Olympia

Nafplion
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‘NOORD-GRIEKENLAND’
THESSALONIKI  -  MOUNT OLYMPUS -  METEOREN -  DELPHI  -  ATHENE

GRIEKENLAND CIRCUIT

EXPERIENCES

 ▶ Privégids en entreegeld bij Koninklijke Graven

 ▶ Logeren aan de voet van de Olympus

 ▶ Avondwandeling met gids in Meteora

 ▶ Het antieke Delphi en museum met expert-gids

 ▶ Privégids en tickets voor Acropolis en Pantheon

Prijs: vanaf € 1.795 pp. 

inclusief 5 overnachtingen in 2-pers. kamer in de vermelde 
hotels, excursies, wandelingen en privé-gidsen zoals 
omschreven.  

Prijzen huurwagen zie blauwe pagina’s. 

Voor mogelijke seizoentoeslagen in de hotels: zie de 
hotelpagina’s

Dag 1: Thessaloniki
Verwelkoming op de luchthaven en in ontvangst name van 
uw huurauto. We reserveerden een mooie premium kamer 
met stadszicht in het moderne Macedonia Palace, dicht bij 
het centrum en toch vlak aan het water. Thessaloniki is der 
interessantere steden, met een eerder artistiek, gastronomisch 
en historisch karakter. 

Dag 2: Koninklijke Graven
Maak eerst nog een wandeling door de oude stad alvorens 
een rit van een uurtje u naar Vergina brengt en naar befaamde 
mozaïeken en koninklijke graven van Philip II, de vader van 
Alexander de Grote. Bezoek met privégids deze belangrijke 
site en de vele tumuli-graven tot uit de 11de eeuw B.C.!  
Na nog anderhalf uur bent u bij Olympus waar we een kamer 
reserveerden in het  nabijgelegen boetiekhotelletje Ktima 
Bellou met slechts 12 kamers in Macedonische stijl, midden 
de natuur naast het Mt Olympus nationaal park. 

Dag 3: Olympus en Meteoren
De Olympus, met zijn rotsachtige pieken en dik bos die een 
zeldzame magie creëren, was de thuisbasis van de 12 oudste 
Griekse goden. Geniet tijdens uw rit van ca. 2 uur van het 
uitzicht op deze heiligste berg. In Meteora reserveerden we 
een superieure kamer in het Divani hotel, aan de voet van de 
heilige rotsen. Tegen de avond wacht uw privégids u op voor 
een bezoek aan een van de kloosters en de Byzantijnse kerk 
in Kalambaka uit de vroege christelijke periode. Geniet hoog 
op de rotsen van Meteora van een magische zonsondergang.

Dag 4: Meteoren
In de voormiddag maakt u een wonderlijke wandeling, met 
privégids, door het Meteora woud naar het verborgen klooster van 
Ypapanti, Great Meteoron of Varlaam naargelang de openingsdag. 
De terugweg loopt deels over het oude monnikenpad. De totale 
tocht van. 4.5 uur wordt aangepast aan uw wensen. Na de middag 
bent u op drie uur in Arachova, vlak bij Delphi, waar we een mooie 
junior suite reserveerden in het 5* Tagli design resort.

Dag 5: Delphi
Op een half uurtje bent u in Delphi waar een privégids 
u opwacht, met entreetickets. Aan de voet van Mount 
Parnassos ligt het heiligdom van Delphi, het beroemdste 
orakel van het oude Griekenland. Het heiligdom, midden 
een spectaculair landschap, was eeuwenlang het cultureel 
en religieus centrum en hèt symbool van eenheid voor de 
Helleense wereld. Na de middag naar Athene, op slechts 
2,5 uur, waar we een mooie Art room reserveerden in het 5* 
Electra Metropolis hotel in hartje Athene. 

Dag 6: Athene
Na het ontbijt wacht een privégids u op voor een bezoek 
aan het Griekse Museum, de Acropolis en het Parthenon, 
symbolen voor democratie, kunst en filosofie en de meest 
karakteristieke monumenten van Griekenland. Verder naar 
de luchthaven of verlenging in een van onze strandhotels. 

Athene

Thessaloniki
Vergina

Olympus

Meteoren

Delphi
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‘ISLAND HOPPING’
MYKONOS ,  DELOS  EN SANTORINI

GRIEKENLAND CIRCUIT

EXPERIENCES

 ▶ Tickets en privégids in het mythische Delos

 ▶ Ferry-tickets met business seats naar Santorini

 ▶ Catamaran zeilen rond Santorini met BBQ

 ▶ Vijf nachten in 5* luxehotels

 ▶ Mykonos en zijn Cycladische architectuur

Prijs: vanaf € 2.149 pp. 

inclusief 5 overnachtingen in 2-pers. kamer in de vermelde 
hotels, ferry’s, cruise, excursies, transfers en privé-gids zoals 
omschreven. 

Voor mogelijke seizoentoeslagen in de hotels: zie de 
hotelpagina’s

Dag 1: Mykonos
Aankomst in Mykonos. Per taxi (max. 20 minuten en ca 20 €)  
naar uw het 5* Myconion Ambassador waar we twee nachten 
in een mooie Sea Breeze kamer met balkon reserveerden. 
Andere hotels mogelijk. Ontdek de iconische witgekalkte 
windmolens verspreid over het landschap, de goddelijke 
zandstranden, de unieke Cycladische architectuur, het 
kosmopolitisch nachtleven, de lokale lekkernijen en talloze 
gastronomische restaurants.

Dag 2: Delos cruise
Vandaag een heerlijke uitstap per ferry (we zorgen voor tickets) 
en met een lokale gids die u in Delos opwacht.  Zo krijgt u een 
overzicht van het heilige eiland Delos, de geboorteplaats van 
Apollo, een van de belangrijkste mythologische, archeologische 
en historische sites in Griekenland. Delos had al 1000 jaar 
voordat Olympische Griekse mythologie het verbond met 
Apollo en Artemis een heilige status. Rest van de dag vrij en 
terugkeer per ferry  naar Mykonos.

Dag 3: Mykonos - Santorini
Een prachtige cruise van bijna 4 uur langs Naxos, Paros en 
Sikinos brengt u naar Santorini. We zorgen voor tickets 
en gereserveerde business seats op de ferry die vertrekt 
tegen de middag en tegen half vier aanlegt. Neem en taxi 
naar het 5* Vedema hotel van slechts 46 kamers en villa’s. 
We reserveerden voor 3 nachten een ruime Dorian suite 
van 50 m² met balkon en alle comfort. Andere hotels 
mogelijk.

Dag 4: Santorini
Santorini is een der meest romantische eilandjes in Griekenland, 
met helder azuurblauw water aan de rand van een massieve 
vulkaan midden de zee! Het grandioos uitzicht, de romantisch 
sfeer, de wilde landschappen en een mysterieuze uitstraling 
werken betoverend. Een elegant eiland dat de donkere 
vulkanische stranden perfect combineert met de witgekalkte 
huisjes. Een onvergetelijke zonsondergang aan de beroemde 
Caldera maakt Santorini tot een unieke romantische ervaring.  

Dag 5: Santorini cruise
Transfer naar het haventje en heerlijke semi-privécruise 
met catamaran naar het Rode strand met indrukwekkend 
rode rotsformaties, een adembenemend uniek vulkanisch 
landschap. Verder naar het nabijgelegen White Beach 
met haar schitterend zeezicht dat je gewoon niet mag 
missen: zwart zand, grote grijze en witte kiezelstenen en 
gigantische witte rotsen vormen een bizarre setting. Maak 
een ontspannende duik  en geniet van een korte zeiltocht 
naar de hete bronnen waar u heerlijk kan zwemmen.  Bij 
zonsondergang zult u genieten van enkele traditionele 
delicatessen en lokale wijn! Transfert naar uw hotelletje.

Dag 6: Verlenging of terugkeer

Santorini

Mykonos

Delos
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‘KRETA’
VR OEG-GRIEKSE  CULTUUR EN HEERLI JKE  AR OM A'S

GRIEKENLAND CIRCUIT

EXPERIENCES

 ▶ Vier nachten in 16e eeuws boetiekhotelletje

 ▶ Culinaire wandeling door Chania, met expert

 ▶ Privégids en degustatie in Réthimnon

 ▶ Drie nachten in 5* strandresort in Elounda

 ▶ Bezoek archeologisch museum in Heraklion

Prijs: vanaf € 2.595pp. 

Inclusief 7 overnachtingen in 2-pers. kamer in de vermelde 
hotels, degustaties, wandelingen en privé-gidsen zoals 
omschreven.  

Prijzen huurwagen zie blauwe pagina’s. 

Voor mogelijke seizoentoeslagen in de hotels: zie de 
hotelpagina’s

Dag 1: Chania
Aankomst in Heraklion (of Chania) en in ontvangst name van 
uw huurwagen. Langs de kust naar Chania en uw gezellige 
boetiekhotelletje Serenissima, in 16de -eeuws Venetiaans 
pand in het hart van de oude stad, waar we een mooie kamer 
reserveerden voor 3 nachten. 

Dag 2: Culinair Chania
Na een heerlijk ontbijt zorgen we voor een expert-gids die 
u meeneemt naar de historische wijk voor een wandeling 
naar de belangrijkste sites en langs de authentieke, kleurrijke 
delicatessenwinkels en eethuisjes. U leert alles over het 
historische en het levende Chania, over haar bijzondere 
architectuur en warme levensstijl terwijl de Kretenzische smaken 
en aroma’s uw zintuigen zullen prikkelen. 

Dag 3: Westkust en Zorba
Heerlijk ontbijt en rustige verkenning van de westkust. Bezoek 
zeker het prachtig Chrissoskalitissoa klooster en de kust bij 

Elafonissos. Op de terugweg is het schiereilandje Akrotiri met het 
beroemde ‘Zorba de Griek’ plaatsje Stavros een must. 

Dag 4: Arkadi en fijproeverij in Rethimnon
Na het onbijt brengt een mooie rit langs de noordelijke stranden 
u op minder dan 2 uur naar Arkadi en Eleftherna waar het oude 
Kreta tot leven komt. Maak op de terugweg een stop in het 
oude Réthimnon waar we een verrassende culinaire wandeling 
hebben geregeld, met expert en degustatie van rustieke kazen, 
ambachtelijke broden, lokale pasteien, kaltsouni-taart, raki en 
heerlijke old-school patisserie.  

Dag 5: Knossos en Heraklion
Een rustige rit van 2 uur langs de noordkust brengt u naar 
Heraklion. Maar bezoek eerst Knossos, de fabelachtigste 
archeologische site van Kreta, de wieg van de machtige Minoïsche 
beschaving en belangrijk handelscentrum van de oude 
wereld. Bezoek ook Heraklion met het onlangs gerenoveerde 
archeologische museum waarin de meest prachtige verzameling 

Minoïsche kunst ter wereld is gehuisvest, een uniek overzicht van 
artefacten over een periode van 5000 jaar. We reserveerden als 
basis een mooie kamer voor drie nachten in het zeer verzorgde 
5* hotel Elounda Beach Resort & Villa's in Classic Room Seaview.

Dag 6: Oostelijk Kreta
‘Geniet van een heerlijk ontbijt en maak een mooie excursie naar 
de lange palmstranden van Vai, via Agios Nikolaos, het zachte 
Sitia en het klooster van Toplou. Maakt u graag een rustige 
wandeling (2,5 uur) en is de kloof van Samaria u te druk dan is het 
Dodendal van Zakros een mooi alternatief. 

Dag 7: Elounda
U bent op minder dan een half uur van het bergdorpje Kritsa 
met de mooiste muurschilderingen in haar Mariakerkje. Ook de 
heerlijke terrasjes van Plaka en het Spinalonga schiereiland zijn 
slechts enkele minuten ver.  

Dag 8: verlenging strandvakantie of terugkeer

Knossos

Stravros

ArkadiChania Elounda

Tuplu



Ikos Olivia****** 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen in All Inclusive 

Prijs per persoon 03/04 - 23/04 
15/10 - 31/10 

24/04 - 22/05 
29/09 - 14/10 

23/05 - 06/06 
19/09 - 28/09 

07/06 - 29/06 
04/09 - 18/09 

Superior - 
Tuinzicht 

€ 416 € 510 € 615 € 750 

Superior - 
Zeezicht 

€ 461 € 566 € 675 € 829 

     
      30/06 - 21/07 

28/08 - 03/09 
22/07 - 27/08   

Superior - 
Tuinzicht 

€ 881 €1.054   

Superior - 
Zeezicht 

€1.005 €1.211   

 
Minimum verblijf 
Minimum verblijf 5 nachten het ganse jaar 
Honeymoon 
Romantisch diner bij kaarslicht, �les champagne en geschenk 

 
 

Ikos Olivia****** 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen in All Inclusive 

Prijs per persoon 03/04 - 23/04 
15/10 - 31/10 

24/04 - 22/05 
29/09 - 14/10 

23/05 - 06/06 
19/09 - 28/09 

07/06 - 29/06 
04/09 - 18/09 

Superior - 
Tuinzicht 

€ 416 € 510 € 615 € 750 

Superior - 
Zeezicht 

€ 461 € 566 € 675 € 829 

     
      30/06 - 21/07 

28/08 - 03/09 
22/07 - 27/08   

Superior - 
Tuinzicht 

€ 881 €1.054   

Superior - 
Zeezicht 

€1.005 €1.211   

 
Minimum verblijf 
Minimum verblijf 5 nachten het ganse jaar 
Honeymoon 
Romantisch diner bij kaarslicht, �les champagne en geschenk 

 
 

Ikos Olivia****** 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen in All Inclusive 

Prijs per persoon 03/04 - 23/04 
15/10 - 31/10 

24/04 - 22/05 
29/09 - 14/10 

23/05 - 06/06 
19/09 - 28/09 

07/06 - 29/06 
04/09 - 18/09 

Superior - 
Tuinzicht 

€ 416 € 510 € 615 € 750 

Superior - 
Zeezicht 

€ 461 € 566 € 675 € 829 

     
      30/06 - 21/07 

28/08 - 03/09 
22/07 - 27/08   

Superior - 
Tuinzicht 

€ 881 €1.054   

Superior - 
Zeezicht 

€1.005 €1.211   

 
Minimum verblijf 
Minimum verblijf 5 nachten het ganse jaar 
Honeymoon 
Romantisch diner bij kaarslicht, �les champagne en geschenk 
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ALL  INCLUSIVE  |  FA MILIE  |  MODERN

IKOS OLIVIA
A A A A A

GRIEKENLAND HALKIDIKI

LIGGING
Dit op en top luxueuze familieresort doet zijn prachtige ligging alle eer aan. Het 
ongerepte zandstrand, de oude olijfbomen en geurige sparren van de Egeïsche 
zee gaan hier hand in hand met chic design en een subtiele elegantie. De lichte 
kamers, het zeer verzorgde All Inclusive concept en de eindeloze lijst aan faciliteiten 
en activiteiten bieden een onvergetelijke vakantie voor de hele familie! Op ca. 45 
minuten van de luchthaven van Thessaloniki.

ACCOMMODATIE
Superior (30m²): Moderne kamers met kingsize of twin beds. Badkamer met  douche. 
Flatscreen-tv, gratis wifi, dagelijks hervulde minibar, safe, airco, espressomachine en 
balkon. Zicht op het binnenland. 
Superior Zeezicht (30m²): Gelijke indeling en faciliteiten. Zeezicht 
Andere kamertypes op aanvraag.

FACILITEITEN
Twee zwembaden, apart kinderzwembad. Gelegen vlak aan het zandstrand, verschillende 
zonneterrassen. Mooie wellness met gedeeltelijk openlucht en overdekt zwembad, 
stoombad, verschillende kuren en massages. Kinderclub (4-11 jaar), crèche (4m-4jaar). 
Dine-Out programma met lokale restaurants. 

1. Superior Zeezicht

BIJKOMENDE FACILITEITEN
Zeer verzorgd en uitgebreid ‘Infinite Lifestyle concept’ met verschillende sporten zoals fietsen, 
tennis, kano en windsurfen inbegrepen. 24u roomservice & maar liefst 300 verschillende 
wijnen. Vijf restaurants, alle à la carte restaurants beschikken over een menu samengesteld 
door een sterrenchef, zes bars.



Sani Dunes 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen in half pension 

Prijs per persoon 03/04 - 23/04 
15/10 - 31/10 

24/04 - 22/05 
29/09 - 14/10 

23/05 - 06/06 
19/09 - 28/09 

07/06 - 24/06 
04/09 - 18/09 

Standaardkamer 
– Zwembadzicht 
& Privé-Tuin 

€ 345 € 458 € 694 € 859 

Deluxe – 
Marinazicht 

€ 360 € 476 € 686 € 945 

     
      25/06 - 07/07 

28/08 - 03/09 
08/07 - 21/07 22/07 - 27/08  

Standaardkamer 
– Zwembadzicht 
& Privé-Tuin 

€1.106 €1.271 €1.534  

Deluxe – 
Marinazicht 

€1.166 €1.339 €1.710  

 
Minimum verblijf 
Minimum verblijf van 5 nachten gedurende het ganse jaar 
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FA MILIE  |  GASTR ONOMIE  |  VILLA ' S

SANI CLUB
A A A A A

GRIEKENLAND HALKIDIKI

LIGGING
Het gigantische Sani Resort strekt zich uit over maar liefst vijf hotels, 400ha 
natuurgebied en 7km ongerept zandstrand. Sani Club is genesteld tussen het 
azuurblauwe water, het witte zand en de oude olijfgaarden. Een schitterende reeks 
faciliteiten en sporten, zowel op als naast het water, een fantastische keuken en 
ruime kamers, familiekamers en bungalowsuites maken van dit laagbouwhotel het 
ideale adres voor families. Op ca. 50 minuten van de luchthaven van Thessaloniki.

ACCOMMODATIE
Standaardkamer - Tuinzicht (40m²): Ruime kamer met kingsize of twin beds. 
Badkamer met bad en douche. Flatscreen-tv, telefoon, airco, minibar, cd- & dvd-
speler, koffie- en theefaciliteiten, safe en gratis wifi. Balkon of terras met tuinzicht.
Standaardkamer - Zeezicht (40m²): Gelijke indeling en faciliteiten. Op het 
gelijkvloers gelegen met zeezicht. Andere kamertypes op aanvraag.

FACILITEITEN
Twee verwarmde zwembaden, apart kinderzwembad. Watersportcentrum en PADI 
duikcentrum. Zes tennisvelden, boogschieten, voetbalterrein. Avonturenpark met ziplines, 
hangende bruggen & andere uitdagingen. Grote spa met onder andere hammam, 
biosauna, voetenspa, verschillende kuren en massages. 

1. Standaardkamer - Zeezicht

BIJKOMENDE FACILITEITEN
Kinderclub (4-11 jaar) & teens club (12-18 jaar), crèche (vanaf 4 maanden) en babysitservice. 
Het Sani resort beschikt over een gratis shuttle service tussen de verschillende hotels en 
beschikt over een uitgebreid animatieprogramma. Theater in de tuin met verschillende 
musicals en optredens. Vier restaurants in het Sani Club gedeelte, 22 restaurants verspreid 
over het hele resort.



Sani Dunes 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen in half pension 

Prijs per persoon 03/04 - 23/04 
15/10 - 31/10 

24/04 - 22/05 
29/09 - 14/10 

23/05 - 06/06 
19/09 - 28/09 

07/06 - 24/06 
04/09 - 18/09 

Standaardkamer 
– Zwembadzicht 
& Privé-Tuin 

€ 345 € 458 € 694 € 859 

Deluxe – 
Marinazicht 

€ 360 € 476 € 686 € 945 

     
      25/06 - 07/07 

28/08 - 03/09 
08/07 - 21/07 22/07 - 27/08  

Standaardkamer 
– Zwembadzicht 
& Privé-Tuin 

€1.106 €1.271 €1.534  

Deluxe – 
Marinazicht 

€1.166 €1.339 €1.710  

 
Minimum verblijf 
Minimum verblijf van 5 nachten gedurende het ganse jaar 
 

 
 

Sani Dunes 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen in half pension 

Prijs per persoon 03/04 - 23/04 
15/10 - 31/10 

24/04 - 22/05 
29/09 - 14/10 

23/05 - 06/06 
19/09 - 28/09 

07/06 - 24/06 
04/09 - 18/09 

Standaardkamer 
– Zwembadzicht 
& Privé-Tuin 

€ 345 € 458 € 694 € 859 

Deluxe – 
Marinazicht 

€ 360 € 476 € 686 € 945 

     
      25/06 - 07/07 

28/08 - 03/09 
08/07 - 21/07 22/07 - 27/08  

Standaardkamer 
– Zwembadzicht 
& Privé-Tuin 

€1.106 €1.271 €1.534  

Deluxe – 
Marinazicht 

€1.166 €1.339 €1.710  

 
Minimum verblijf 
Minimum verblijf van 5 nachten gedurende het ganse jaar 
 

 
 

Sani Dunes 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen in half pension 

Prijs per persoon 03/04 - 23/04 
15/10 - 31/10 

24/04 - 22/05 
29/09 - 14/10 

23/05 - 06/06 
19/09 - 28/09 

07/06 - 24/06 
04/09 - 18/09 

Standaardkamer 
– Zwembadzicht 
& Privé-Tuin 

€ 345 € 458 € 694 € 859 

Deluxe – 
Marinazicht 

€ 360 € 476 € 686 € 945 

     
      25/06 - 07/07 

28/08 - 03/09 
08/07 - 21/07 22/07 - 27/08  

Standaardkamer 
– Zwembadzicht 
& Privé-Tuin 

€1.106 €1.271 €1.534  

Deluxe – 
Marinazicht 

€1.166 €1.339 €1.710  

 
Minimum verblijf 
Minimum verblijf van 5 nachten gedurende het ganse jaar 
 

 
 

57

DESIGN |  GASTR ONOMIE  |  RECENT

SANI DUNES
A A A A A

GRIEKENLAND HALKIDIKI

LIGGING
Het gigantische Sani Resort strekt zich uit over maar liefst vijf hotels, 400ha 
natuurgebied en 7km ongerept zandstrand. Sani Dunes (geopend in 2017) is de 
meest recente toevoeging en verwelkomt zijn gasten in een warme en volwassen 
omgeving. Het combineert eigentijdse stijl met sublieme vleugjes mediterrane 
elegantie, handgemaakte meubels, prachtige stoffen en een overvloed aan natuurlijk 
hout. Op ca. 50 minuten van de luchthaven van Thessaloniki.

ACCOMMODATIE
Standaardkamer - Zwembadzicht & Privétuin (33m²): Mooie kamer met kingsize of 
twin beds. Badkamer met douche. Flatscreen-tv, telefoon, airco, minibar, cd- & dvd-speler, 
koffie- en theefaciliteiten, safe en gratis wifi. Terras met zicht op het zwembad en privé-tuin.
Deluxe - Marinazicht (40m²): Gelijke indeling en faciliteiten. Zicht op de haven van 
het Sani Resort.Andere kamertypes op aanvraag.

FACILITEITEN
Verwarmbaar zwembad, privéstrand. Spa met onder andere binnenzwembad, sauna, 
hamam, cryotherapie, fitness, verschillende kuren en massages. Het Sani resort beschikt 
over een gratis shuttle service tussen de verschillende hotels en beschikt over een uitgebreid 
animatieprogramma. 

BIJKOMENDE FACILITEITEN
Theater in de tuin met verschillende musicals en optredens. Drie restaurants in het Sani Dunes 
gedeelte, 22 restaurants verspreid over het hele resort.



Eagles Palace****** 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 17/04 - 04/05 
06/10 - 31/10 

05/05 - 18/05 
22/09 - 05/10 

19/05 - 29/06 
08/09 - 21/09 

30/06 - 20/07 
19/08 - 07/09 

Superior - 
Tuinzicht 

€ 240 € 308 € 435 € 503 

Superior - 
Zeezicht 

€ 281 € 345 € 506 € 578 

     
      21/07 - 18/08    
Superior - 
Tuinzicht 

€ 570    

Superior - 
Zeezicht 

€ 683    

 
Minimum verblijf 
Minimum verblijf 5 nachten gedurende het ganse jaar 
Extra 
Gratis Half Pension van 17/4-18/5 en 22/9-31/10 
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CHARME |  FA MILIE  |  GASTR ONOMIE

EAGLES PALACE
A A A A A

GRIEKENLAND HALKIDIKI

LIGGING
Dit prachtige vijfsterrenresort, gaat op in de prachtige omgeving en bundelt 
onberispelijke service met ongeëvenaarde ligging. Dit resort herbergt een magische 
uitstraling, mede te danken aan de ligging op Athos, het mooiste schiereiland van 
Halkidiki. Het staat dan ook  garant voor een vakantie vol grandeur en pracht. Met het 
fijne Ouranopoli op maar 4 kilometer, is het meteen ook een ideale uitvalsbasis om 
de regio te ontdekken. Op ca. 1u30 van de luchthaven van Thessaloniki.

ACCOMMODATIE
Superior - Tuinzicht (25m²): Lichte kamer kingsize of twin beds. Badkamer bad of douche. 
Airco, gratis wifi, telefoon, flatscreen-tv, safe, klein balkon met tuinzicht.
Superior - Zeezicht (25m²): Gelijke indeling en faciliteiten, balkon met zeezicht.
Andere kamertypes op aanvraag.

FACILITEITEN
Mooi groot zwembad, apart kinderbad met zonneterras en zandstrand. Tennis, fietsverhuur, 
verschillende watersporten, PADI-duikcentrum en bootverhuur aan het hotel. Elemis Spa 
met jacuzzi, fitness, sauna, hammam, binnenzwembad, verschillende kuren en massages. 
Uitgebreid aanbod aan excursies om de regio te ontdekken. Kinderclub (4-12 jaar). Vier  
restaurants met gastronomische optie, lokale en internationale specialiteiten. Vier bars

1. Superior Tuinzicht



Eagles Villa's****** 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 03/04 - 16/04 
21/10 - 31/10 

17/04 - 30/04 
11/10 - 20/10 

01/05 - 21/05 
20/09 - 10/10 

22/05 - 26/06 
09/09 - 19/09 

Junior Pool Villa - 
Zeezicht 

€ 510 € 638 € 825 €1.200 

Junior Pool Villa – 
Zeezicht + Privé-
Tuin 

€ 570 € 713 € 900 €1.313 

     
      27/06 - 17/07 

17/08 - 05/09 
18/07 - 16/08   

Junior Pool Villa - 
Zeezicht 

€1.425 €1.875   

Junior Pool Villa – 
Zeezicht + Privé-
Tuin 

€1.575 €2.063   

 
Minimum verblijf 
Minimum verblijf 3 nachten van 3/4-30/4 en 21/10-31/10. Minimum verblijf 5 nachten van 17/4-20/10 
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CHARME |  FA MILIES  |  VILLA ' S

EAGLES VILLA'S
A A A A A

GRIEKENLAND HALKIDIKI

LIGGING
Te midden van weelderige tuinen en een kobaltblauwe zee, is dit lid van Small Luxury 
Hotels of the World het ideale adres voor een ontspannen vakantie voor de ganse 
familie. De luxueuze verzameling aan villa’s zijn een oase aan rust en kalmte. De 
chique verfijning van de villa’s gaan gecombineerd met indrukwekkend zeezicht. 
Ouranopoli op ca. 4km, op ca. 1u30 van de luchthaven van Thessaloniki.

ACCOMMODATIE
Junior Pool Villa - Zeezicht (65m²): Hedendaagse villa met kingsize bed. Badkamer 
met bad en regendouche. Buitendouche, airco, minibar, safe, flatscreen-tv, gratis 
wifi, dagelijkse service, terras met verwarmbaar zwembad.
Junior Pool Villa - Zeezicht + Privétuin (65m²): Gelijke indeling en faciliteiten, ruime 
privé-tuin.
Andere kamertypes op aanvraag.

FACILITEITEN
Één algemeen verwarmbaar zwembad, apart kinderbad en indoor jacuzzi, prachtig 
zandstrand. Twee restaurants met lokale en internationale specialiteiten. Gasten in de villa’s 
kunnen de ganse dag gebruik maken van de butler- en clubcarservice. Gasten kunnen verder 
ook gebruik maken van alle faciliteiten van het Eagles Palace Hotel.

1. Junior Pool Villa - Zeezicht



The Romanos, a Luxury Collection Resort 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 25/05 - 01/07 
17/09 - 03/10 

02/07 - 29/07 
27/08 - 16/09 

30/07 - 26/08  

Deluxe - Tuinzicht € 540 € 714 € 819  
Deluxe - Zeezicht € 600 € 819 € 934  
 
Minimum verblijf 
Minimum verblijf 4 nachten van 25/5-29/7 en 27/8-3/10 en minimum verblijf 5 nachten van 30/7-26/8 
Extra 
10% korting bij boeking van min. 21 nachten van 25/5-3/10. Niet combineerbaaar 
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VILLA ' S  |  GOLF  |  RESORT

THE ROMANOS 
A LUXURY COLLECTION RESORT

A A A A A / A

GRIEKENLAND PELOPONESSOS

LIGGING
Omgeven door weelderige olijfgaarden en met uitzicht op de Ionische zee, biedt dit 
resort luxueuze en aantrekkelijk ingerichte kamers en een ongekend aantal faciliteiten. 
The Romanos maakt deel uit van het grotere geheel, Costa Navarino, gasten kunnen dan 
ook gebruik maken van alle faciliteiten van de beide hotels. Hier is werkelijk aan alles 
gedacht! Uitmuntende gastronomie, twee prachtige golf courses, de gelauwerde Anazoe 
Spa. Op ca. 50 minuten van de luchthaven van Kalamata, op ca. 3u30 van Athene.

ACCOMMODATIE
Deluxe Tuinzicht (43m²): Moderne kamers met kingsize of twin beds. Badkamer met bad 
en aparte douche. Flatscreen-tv, minibar, safe, airco, terras. Zicht op de prachtige tuinen. 
Kamers met privé zwembad mogelijk mits supplement
Deluxe Zeezicht (43m²): Gelijke indeling en faciliteiten. Zeezicht
Kamers met privé zwembad mogelijk mits supplement.

FACILITEITEN
Zes zwembaden waarvan twee verwarmd / overdekt, prachtig 1,5km lang zandstrand. 
Eindeloos aantal sport- en ontspanmogelijkheden met onder andere fitness, wandelroutes, 
karting, bowling,  mountainbike, verschillende watersporten, zeilen, yachting, basketbal, en 
complete Racquet Academy met tennis, squash en andere racketsporten. 

BIJKOMENDE FACILITEITEN
18-hole (The Dunes) meteen aan het hotel, 2de 18-hole golf (Bay Course) op ca. 10 minuten. 
Prachtige Anazoe spa (4000m2) met onder andere thalassotherapie, floating pools, ijsgrot, 
sauna, oleotherapie, verschillende kuren en massages. Cocoon Kidsclub (4m – 3 jaar) & 
Sandcastle Club (4-12 jaar). Waterpark met glijbanen, speelzwembad en eigen zonneterras 
met Amerikaanse Diner. Babysitting service. Kleine huisdieren toegelaten mits supplement. 
Twaalf restaurants verspreid over het volledige resort met lokale en internationale 
specialiteiten. Marktplein met twee gastronomische restaurants. Meerdere bars en lounges.



The Westin Resort, Costa Navarino 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 16/02 - 02/04 
01/11 - 28/11 

03/04 - 20/05 
16/10 - 31/10 

21/05 - 01/07 
17/09 - 15/10 

02/07 - 29/07 
27/08 - 16/09 

Deluxe - Tuinzicht € 339 € 362 € 435 € 553 
Deluxe - Zeezicht € 368 € 390 € 504 € 617 
     
      30/07 - 26/08    
Deluxe - Tuinzicht € 651    
Deluxe - Zeezicht € 737    
     
Minimum verblijf 
Minimum verblijf 2 nachten van 3/4-29/4, 4/5-20/5 en 16/10-31/10. Minimum verblijf 4 nachten van 28/2-
2/3, 30/4-3/5, 8/6-12/6, 2/7-29/7 en 27/8-16/9. Minimum verblijf 5 nachten van 1/4-5/4, 6/4-20/4 en 30/7-26/8 
Extra 
10% korting bij boeking van min. 21 nachten van 16/02-28/11. Niet combineerbaaar 

 
 

The Westin Resort, Costa Navarino 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 16/02 - 02/04 
01/11 - 28/11 

03/04 - 20/05 
16/10 - 31/10 

21/05 - 01/07 
17/09 - 15/10 

02/07 - 29/07 
27/08 - 16/09 

Deluxe - Tuinzicht € 339 € 362 € 435 € 553 
Deluxe - Zeezicht € 368 € 390 € 504 € 617 
     
      30/07 - 26/08    
Deluxe - Tuinzicht € 651    
Deluxe - Zeezicht € 737    
     
Minimum verblijf 
Minimum verblijf 2 nachten van 3/4-29/4, 4/5-20/5 en 16/10-31/10. Minimum verblijf 4 nachten van 28/2-
2/3, 30/4-3/5, 8/6-12/6, 2/7-29/7 en 27/8-16/9. Minimum verblijf 5 nachten van 1/4-5/4, 6/4-20/4 en 30/7-26/8 
Extra 
10% korting bij boeking van min. 21 nachten van 16/02-28/11. Niet combineerbaaar 

 
 

The Westin Resort, Costa Navarino 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 16/02 - 02/04 
01/11 - 28/11 

03/04 - 20/05 
16/10 - 31/10 

21/05 - 01/07 
17/09 - 15/10 

02/07 - 29/07 
27/08 - 16/09 

Deluxe - Tuinzicht € 339 € 362 € 435 € 553 
Deluxe - Zeezicht € 368 € 390 € 504 € 617 
     
      30/07 - 26/08    
Deluxe - Tuinzicht € 651    
Deluxe - Zeezicht € 737    
     
Minimum verblijf 
Minimum verblijf 2 nachten van 3/4-29/4, 4/5-20/5 en 16/10-31/10. Minimum verblijf 4 nachten van 28/2-
2/3, 30/4-3/5, 8/6-12/6, 2/7-29/7 en 27/8-16/9. Minimum verblijf 5 nachten van 1/4-5/4, 6/4-20/4 en 30/7-26/8 
Extra 
10% korting bij boeking van min. 21 nachten van 16/02-28/11. Niet combineerbaaar 

 
 

The Westin Resort, Costa Navarino 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 16/02 - 02/04 
01/11 - 28/11 

03/04 - 20/05 
16/10 - 31/10 

21/05 - 01/07 
17/09 - 15/10 

02/07 - 29/07 
27/08 - 16/09 

Deluxe - Tuinzicht € 339 € 362 € 435 € 553 
Deluxe - Zeezicht € 368 € 390 € 504 € 617 
     
      30/07 - 26/08    
Deluxe - Tuinzicht € 651    
Deluxe - Zeezicht € 737    
     
Minimum verblijf 
Minimum verblijf 2 nachten van 3/4-29/4, 4/5-20/5 en 16/10-31/10. Minimum verblijf 4 nachten van 28/2-
2/3, 30/4-3/5, 8/6-12/6, 2/7-29/7 en 27/8-16/9. Minimum verblijf 5 nachten van 1/4-5/4, 6/4-20/4 en 30/7-26/8 
Extra 
10% korting bij boeking van min. 21 nachten van 16/02-28/11. Niet combineerbaaar 
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FA MILIE  |  GOLF  |  RESORT

THE WESTIN RESORT, COSTA NAVARINO
A A A A A / A

GRIEKENLAND PELOPONESSOS

LIGGING
Dit deel van het grotere Costa Navarino, de voornaamste duurzame bestemming van de 
Peloponessos, is volledig op maat van families. Het hotel gaat prat op een ongeëvenaarde 
mix van indrukwekkende uitzichten, golf, zee, zwembad en een ongekend aantal 
faciliteiten. The Westin Resort maakt deel uit van het grotere geheel, Costa Navarino, gasten 
kunnen dan ook gebruik maken van alle faciliteiten van de beide hotels. Hier is werkelijk 
aan alles gedacht! Uitmuntende gastronomie, twee prachtige golf courses, de gelauwerde 
Anazoe Spa,... Op ca. 50 minuten van de luchthaven van Kalamata, op ca. 3u30 van Athene.

ACCOMMODATIE
Deluxe Tuinzicht (39m²): Moderne kamers met kingsize of twin beds. Badkamer met 
bad en aparte douche. Flatscreen-tv, minibar, safe, airco, terras. Zicht op de prachtige 
tuinen. Kamers met privé zwembad mogelijk mits supplement.
Deluxe Zeezicht (39m²): Gelijke indeling en  faciliteiten.
Andere kamertypes op aanvraag.

FACILITEITEN
Vier zwembaden waarvan één verwarmd binnenzwembad & één seizoensgebonden 
verwarmd buitenzwembad. Prachtig 1,5km lang zandstrand. Eindeloos aantal sport- 
en ontspanmogelijkheden met onder andere fitness, wandelroutes, squash, karting, 
bowling, tennis, mountainbike, verschillende watersporten, voetbal (4×4) en basketbal.

1. xxx

BIJKOMENDE FACILITEITEN
18-hole (The Dunes) meteen aan het hotel, 2de 18-hole golf (Bay Course) op ca. 10 minuten. 
Prachtige Anazoe spa (4000m2) met onder andere thalassotherapie, floating pools, ijsgrot, 
sauna, oleotherapie, verschillende kuren en massages. Cocoon Kidsclub (4 maanden – 3 jaar) 
& Sandcastle Club (4-12 jaar). Waterpark met glijbanen, speelzwembad en eigen zonneterras 
met Amerikaanse Diner. Babysitting service. Kleine huisdieren toegelaten mits supplement. 
Twaalf restaurants verspreid over het volledige resort met lokale en internationale 
specialiteiten. Marktplein met twee gastronomische restaurants. Meerdere bars en lounges.



Amanzoe 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 01/04 - 08/04 
21/04 - 30/04 
18/10 - 30/11 

09/04 - 20/04 
01/05 - 13/05 
27/09 - 17/10 

14/05 - 27/05 
13/09 - 26/09 

28/05 - 25/06 
01/09 - 12/09 

Pool Pavillion €1.586 €2.194 €2.970 €3.233 
Deluxe Pool 
Pavillion 

€1.800 €2.374 €3.150 €3.413 

     
      26/06 - 31/08    
Pool Pavillion €3.683    
Deluxe Pool 
Pavillion 

€3.863    

 
Minimum verblijf 
Minimum verblijf 4 nachten van 28/5-12/9 
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E XCLUSIEF  |  VILLA ' S  |  WERELDKLASSE

AMANZOE
A A A A A A

GRIEKENLAND PELOPONESSOS

LIGGING
Als een moderne Akropolis met 360 graden uitzicht op de olijfgaarden en het Egeïsche blauw, 
biedt het een opmerkelijk gevoel van ruimte dankzij de grote suites met zwembad, met 
toegang tot de geurige tuinen of het strand. Deze opmerkelijke samensmelting van absolute 
wereldklasse en ultieme luxe, ademt vernieuwing in een regio met een groot aantal UNESCO-
ruïnes. Op ca. 2u30 per wagen van de luchthaven van Athene, op ca. 25 minuten per helikopter.

ACCOMMODATIE
Pool Pavillion (100m²): Indrukwekkende suite met kingsize of twin beds, badkamer 
met bad en aparte douche. Telefoon, flatscreen-tv, minibar, iPod dock, safe, koffie- en 
theefaciliteiten, airco en terras met privé-zwembad.
Deluxe Pool Pavillion (100m²): Gelijke indeling en faciliteiten. Ruimer terras met 
groter zwembad en tuinzicht. 

FACILITEITEN
Mooi zwembad met apart kinderzwembad, zonneterras. Privé beachclub met restaurant 
op ca. 10 minuten, gratis shuttle dienst. Tennisterrein en fietsverhuur, watersportcentrum 
aan de beachclub met snorkelen, kajak, bootverhuur, paddle boards en hobicat. Prachtige 
spa met fitness, hammam, yogastudio, Pilates studio, verschillende kuren en massages. 
Twee verfijnde restaurants met sterke focus op lokale keuken en producten.

1. Pool Pavillion
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Myconian Ambassador 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 01/05 - 15/05 
16/10 - 30/10 

16/05 - 05/06 
26/09 - 15/10 

06/06 - 30/06 
26/08 - 25/09 

01/07 - 25/08 

Sea Breeze € 244 € 366 € 619 € 863 
True Breeze € 347 € 431 € 806 €1.125 
 

 
 

Royal Myconian 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 30/04 - 21/05 
21/09 - 20/10 

22/05 - 11/06 
14/09 - 20/09 

12/06 - 18/06 
31/08 - 13/09 

19/06 - 16/07 
24/08 - 30/08 

Classic € 263 € 338 € 431 € 525 
Premium Seaview € 313 € 381 € 482 € 581 
     
      17/07 - 23/08    
Classic € 656    
Premium Seaview € 722    
 

 
 

VILLA ' S  |  CHARME |  WELLNESS

GRIEKENLAND

MYCONIAN AMBASSADOR

MYKONOS

A A A A A

CHARME |  E XCLUSIEF  |  WELLNESS

MYCONIAN ROYAL
A A A A A

LIGGING
Myconian Ambassador voegt een nieuwe dimensie toe aan luxe. Gebouwd in 
harmonie met de heuvels, op slechts een steenworp afstand van het fijne zand van 
Platis Gialos, combineert dit hotel een hedendaagse chic met een prachtig uitzicht 
over de Egeïsche zee. Dit ‘Relais & Chateaux’ hotel staat garant voor een onvergetelijke 
vakantie! Op ca. 15 minuten van de luchthaven van Mykonos.

ACCOMMODATIE
Sea Breeze (28m²): Prachtige kamer met kingsize of twin beds, badkamer met bad of 
douche. Telefoon, airco, flatscreen-tv, safe, minibar, gratis wifi. Balkon of terras met 
lateraal zeezicht.
True  Breeze (28m²):  Gelijke indeling en faciliteiten. Frontaal zeezicht 
Andere kamertypes op aanvraag.

FACILITEITEN
Aangenaam zeewaterzwembad. Strand op 250 meter, Mykonos stad op 400 meter. Prachtige 
Thalasso spa met onder andere drie binnenzwembaden, massagezwembad, fitness, sauna, 
verschillende kuren en massages. Twee restaurants met lokale en internationale specialiteiten.

LIGGING
Dit luxueuze resort met bevoorrecht uitzicht over het langste fijne zandstrand van 
Mykonos, staat de gepersonaliseerde service centraal. De persoonlijke en individuele 
benadering, het in het oog springende panoramische zwembad en de comfortabele 
kamers zijn maar enkele van de redenen waarom dit hotel deel uitmaakt van de 
exclusieve ‘Leading Hotels of the World’. Op ca. 25 minuten van de luchthaven van 
Mykonos.

ACCOMMODATIE
Classic (28m²): Ruime kamer met kingsize of twin beds, badkamer met bad of douche. 
Minibar, safe, gratis wifi, flatscreen-tv, telefoon. Zicht op de tuinen, het zwembad of 
zijdelings zicht op zee.
Premium Seaview (28m²): Gelijke indeling en faciliteiten. Zeezicht. Jacuzzi mits 
toeslag. Andere kamertypes op aanvraag.

FACILITEITEN
Twee zoutwaterzwembaden, apart kinderzwembad. Vlak aan het privézandstrand 
gelegen. Gratis shuttle naar Mykonos stad. Watersportcentrum met onder andere 
PADI-duikcentrum. Prachtige spa met onder andere zoutwater binnenzwembad, 
jaccuzi, sauna, kuren en massages. Kleine huisdieren (max 8kg) toegelaten mits 
supplement. Drie restaurants met lokale en internationale specialiteiten.
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Grecotel Mykonos Blu 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 20/04 - 14/05 
28/09 - 21/10 

15/05 - 28/05 29/05 - 11/06 
21/09 - 27/09 

12/06 - 25/06 
07/09 - 20/09 

Island Bungalow € 272 € 431 € 563 € 713 
Waterfront 
Bungalow 

€ 413 € 656 € 863 € 975 

     
      26/06 - 02/07 

24/08 - 06/09 
03/07 - 23/08   

Island Bungalow € 975 €1.050   
Waterfront 
Bungalow 

€1.275 €1.406   

     
Minimum verblijf 
Minimum verblijf 2 nachten over het weekend van 20/4-25/6 en 7/9-21/10. Minimum verblijf 5 nachten over 
het weekend van 26/6-6/9 
Extra 
5% korting bij boeking van min. 22 nachten van 20/4-21/10 

 
 

Myconian Imperial 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 30/04 - 21/05 
21/09 - 20/10 

22/05 - 11/06 
14/09 - 20/09 

12/06 - 18/06 
31/08 - 13/09 

19/06 - 16/07 
24/08 - 30/08 

Premium Seaview € 313 € 381 € 482 € 581 
Superior Seaview € 343 € 508 € 591 € 713 
     
      17/07 - 23/08    
Premium Seaview € 722    
Superior Seaview € 900    
 

 
 

CHARME |  BEACH |  TRENDY

GRIEKENLAND

GRECOTEL MYKONOS BLU

MYKONOS

A A A A A

GASTR ONOMIE  |  MINIM ALISME |  WELLNESS

MYCONIAN IMPERIAL
A A A A A

LIGGING
Deze blauwe oase waar de zon zich elke dag in een schitterend wit wikkelt, biedt 
zorgvuldig ontworpen eilandbungalows en villa’s die de kubistische lijnen van de 
Cycladen weerspiegelen. Gelegen op een lage klif met prachtig uitzicht over Psarou 
en met een overloopzwembad dat lijkt te zweven, gecombineerd met de nabijheid 
van het bruisende Mykonos stad, is het een ideaal en romantisch toevluchtsoord. Op 
ca. 10 minuten van de luchthaven.

ACCOMMODATIE
Island Bungalow (29m²): Elegante kamer met kingsize of twin beds. Badkamer met bad 
of douche. Telefoon, airco, flatscreen-tv, gratis wifi, safe, minibar, airco, balkon of terras. 
Standaard met lateraal zeezicht, frontaal zeezicht of privézwembad mits supplement. 
Waterfront Bungalow (29m²) : Gelijke indeling en faciliteiten, vlak bij zee gelegen.
Andere kamertypes op aanvraag.

FACILITEITEN
Overloopzwembad in twee niveaus met zonneterras, zandstrand & mooie tuin. 
Watersportcentrum, mogelijkheden tot duiken in de omgeving. Aangename spa met sauna, 
fitness, verschillende kuren en massages. Kinderclub (4-12 jaar). Drie uitstekende restaurants 
met lokale en internationale specialiteiten.

LIGGING
Dit voorname lid van ‘Leading Hotels of the World’, combineert een gevoel van ruimte 
met warme houten details en eigenzinnig design. De vele geheime uitkijkpunten, 
de luxueuze spa, de gastronomische restaurants gaan hier hand in hand met een 
uitmuntende service. Dit ‘barefoot luxury’ hotel is dan ook al lang het favoriete adres 
van eilandhoppers op zoek naar ontspanning en absolute luxe. Op ca. 12 kilometer van 
de luchthaven van Mykonos..

ACCOMMODATIE
Premier Seaview (28m²):  Ruime kamer met kingsize of twin beds, badkamer met 
bad of douche. Minibar, safe, gratis wifi, smart-tv, telefoon. Zeezicht. Jacuzzi of 
plonszwembad mits toeslag
Superior Seaview (35m²): Ruimere kamer met zithoek. Jacuzzi of plonszwembad mits 
toeslag 
Andere kamertypes op aanvraag.

FACILITEITEN
Twee mooie zoutwaterzwembaden, kinderzwembad en jacuzzi. Gratis privégedeelte 
op Elia Beach. Gratis shuttle naar Mykonos stad. Watersportcentrum in de omgeving 
van het hotel met PADI-duikcentrum. Kleine huisdieren gratis toegelaten, maximaal 
één per kamer. Twee restaurants met lokale, internationale specialiteiten.
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Kensho Boutique Hotel & Suites 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 08/05 - 31/05 
01/10 - 18/10 

01/06 - 20/06 
10/09 - 30/09 

21/06 - 04/07 
24/08 - 09/09 

05/07 - 23/08 

Zen € 731 € 769 € 956 €1.106 
Deluxe + Hottub € 881 € 928 €1.163 €1.228 
 

 
 

Kensho Psarou 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 24/04 - 31/05 
28/09 - 11/10 

01/06 - 14/06 
14/09 - 27/09 

15/06 - 28/06 
24/08 - 13/09 

29/07 - 23/08 

Deluxe + Plunge 
Jet Pool 

€ 928 € 966 €1.209 €1.519 

Junior Suite: 
Lateraal zeezicht 
+ Hottub 

€1.003 €1.050 €1.313 €1.688 

 

 
 

DESIGN |  WELLNESS  |  TRENDY

GRIEKENLAND

KENSHO ORNOS

MYKONOS

A A A A A /

DESIGN |  L IFEST YLE  |  RECENT

KENSHO PSAROU
A A A A A

LIGGING
Geopend in 2016, nodigt dit hotel zijn gasten uit om te genieten van een avond onder 
de sterrenhemel, met één van de kenmerkende cocktails in de hand. Het vernieuwende 
design, de fijne spa en de mix van mensen, cultuur, kleuren en materialen staan 
garant voor een onvergetelijk verblijf. De nabijheid van het beroemde Ornos Beach, 
maakt het plaatje compleet. Op ca. 15 minuten van de luchthaven van Mykonos.

ACCOMMODATIE
Zen (27m²): Prachtige design kamer met kingsize bed. Badkamer met regendouche. 
Telefoon, flatscreen-tv, gratis wifi, minibar, safe, koffie- en theefaciliteiten, airco en terras.
Premier Room (55m²): Gelijke indeling en faciliteiten. Terras met hottub en zeezicht.
Andere kamertypes op aanvraag.

FACILITEITEN
Kleinschalig zwembad met zonneterras, Ornos Beach op wandelafstand. Mooie spa met 
jacuzzi, fitness, hammam, verschillende kuren en massages. Kleine huisdieren toegelaten. Fijn 
restaurant met healthy food concept keuken, aangename bar en lounge.

LIGGING
Dit recent (juli 2018) geopende strandhotel bouwde meteen een mooie reputatie op 
van Griekse gastvrijheid en moderne luxe. Hier ontmoeten de traditionele Egeïsche 
architectuur en de kosmopolitische omgeving elkaar. Van een schitterend design tot 
lekker eten aan de rand van het water, Graaf je tenen in het witte zand. Duik vervolgens 
in het rustige, kristalheldere water en geniet van de bergachtige achtergrond. Op ca. 
10 minuten van de luchthaven van Mykonos.

ACCOMMODATIE
Deluxe + Plunge Jet Pool (27m²): Moderne kamer met kingsize bed, badkamer met bad 
of douche. Telefoon, flatscreen-tv, airco, gratis wifi, minibar, safe, Nespressomachine, 
balkon of terras met plonszwembad.
Junior Suite: Lateraal Zeezicht + Hottub (34m²): Ruimere kamer met zithoek. Balkon 
of terras met hottub. Andere kamertypes op aanvraag.

FACILITEITEN
Kleinschalig zwembad met zonneterras, Psarou Beach op wandelafstand. Beach 
Spa met fitness, verschillende kuren en massages. Restaurant met moderne en eco-
friendly keuken, leuke bar in bohemian stijl.



Mystique 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 09/04 - 15/05 
16/10 - 08/11 

16/05 - 31/05 
01/10 - 15/10 

01/06 - 15/06 
16/09 - 30/09 

16/06 - 15/09 

Vibrant Suite € 703 €1.056 €1.337 €1.478 
Allure Suite € 915 €1.266 €1.547 €1.688 
 
Extra 
7=6; geldig van 9/4-31/5 en 1/10-8/11 
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DESIGN |  E XCLUSIEF  |  BOUTIQUE

MYSTIQUE, 
A LUXURY COLLECTION HOTEL

A A A A A / A

GRIEKENLAND SANTORINI

LIGGING
Uitgehouwen in de ruige kliffen van de Caldera, kijkt dit indrukwekkende hotel 
uit over de turquoise uitgestrektheid van de Egeïsche zee die het eiland Santorini 
omringt. Dit hotel ademt romantiek, de zorgeloze sfeer en het exclusieve gevoel 
zorgen voor een ongeëvenaard gevoel van luxe. Santorini op z’n best! Op ca. 30 
minuten van de luchthaven van Santorini.

ACCOMMODATIE
Vibrant Suite (30m²): Ruime suite met open leefruimte, kingsize bed. Badkamer 
met massagebad. Airco, flatscreen-tv, gratis wifi, minibar en safe. Ruim balkon met 
zonnebedden en panoramisch zeezicht over de Caldera.
Allure Suite (40m²): Ruimere suite, badkamer met jacuzzi en aparte douche.
Andere kamertypes op aanvraag.

FACILITEITEN
Spectaculaire zwembaden, waarvan één infinity-edge met adembenemend uitzicht. 
Aura Bar & Captain’s lounge bar voor sundowners. Mooie spa met kuren, behandelingen 
en massages. Modern fitnesscentrum met zicht op de vulkaan en de Egeïsche zee. Drie 
restaurants met lokale en internationale specialiteiten. Prachtige wijnkelder.



Vedema 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 01/05 - 31/05 
01/10 - 31/10 

01/06 - 23/06 
08/09 - 30/09 

24/06 - 07/09  

Dorian Suite € 506 € 662 € 816  
Aegaen Suite € 690 € 844 € 999  
 
Extra 
4=3 en 6=4 van 1/5-31/10 (enkel geldig in Dorian en Aegaen Suite) 
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GASTR ONOMIE  |  DESIGN |  RUST

VEDEMA, 
A LUXURY COLLECTION RESORT

A A A A A

GRIEKENLAND SANTORINI

LIGGING
Verborgen in het middeleeuwse dorp Megalohori, ademt dit hotel historie. Met een 
400 jaar oude wijnkelder en opgebouwd in een 100 jaar oud traditioneel Cycladisch 
huis, is Vedema toegewijd aan haar gasten. De ruime suites en de attente service 
zorgen er samen met de aangename ligging voor dat dit één van de meest bekende 
adresjes is op Santorini. Op ca. 15 minuten van de luchthaven.

ACCOMMODATIE
Dorian Suite (50m²): Ruime suite met veel lichtinval en kingsize of twin beds. Badkamer 
met bad en aparte regendouche. Flatscreen-tv, gratis wifi, airco, safe en minibar. Groot 
balkon of patio. Afhankelijk van de exacte ligging kan de suite over een afzonderlijke 
slaapkamer beschikken. Zicht op de tuin of het dorp.
Aegean Suite (50m²): met gescheiden leef-/eetruimte, flatscreen-tv in beide ruimtes.
Andere kamertypes op aanvraag.

FACILITEITEN
Mooi zwembad, privé-strand in Périvolos op ca. 3km (gratis shuttle). Zeer ruime spa met 
onder andere hamam, sauna, jacuzzi, verschillende kuren en massages. Indien gewenst, 
privébutlerservice en babysitting mogelijk. Drie restaurants met lokale en internationale 
specialiteiten. Mogelijkheid tot wijndegustaties.

1. Aegean Suite



Istoria 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 24/04 - 31/05 
01/10 - 20/10 

01/06 - 23/06 
08/09 - 30/09 

24/06 - 07/09  

Saga Suite € 549 € 690 € 831  
Recit Suite € 690 € 831 € 971  
 
Extra 
4=3 van 24/4-31/5 en 1/10-20/12 

 
 

68

DESIGN |  NIEUW |  BOUTIQUE

ISTORIA
A A A A A / A

GRIEKENLAND SANTORINI

LIGGING
Op de sublieme kruising tussen het vulkanisch zwarte zand en het helderblauwe 
water van de Egeïsche zee, is dit gloednieuwe boutique hotel een hideaway waar 
uitgeklede hedendaagse esthetiek centraal staat. Istoria ontleent zijn naam aan 
het oude Griekse woord voor verhaal en voegt door het unieke design een nieuw 
hoofdstuk toe aan Santorini. Dit 12-suites tellende hotel staat garant voor eenvoud, 
traditionele materialen en een onvergetelijke vakantie. Op ca. 20 minuten van de 
luchthaven van Santorini.

ACCOMMODATIE
Saga Suite (38-40m²) : Prachtige minimalistische suite met kingsize bed en aparte 
comfortabele woonkamer. Badkamer met regendouche. Airco, flatscreen-tv, gratis 
wifi, minibar en safe. Gelegen op de eerste verdieping, terras met zonnebedden.
Recit Suite (35-37m²) : Gelijke indeling, op het gelijkvloers, terras met hot tub. 
Andere kamertypes op aanvraag.

FACILITEITEN
Mooi zwembad en zonneterras. Rechtstreeks aan het Perivolos strand gelegen, service op 
het strand. Prachtige Asian spa met gelaats- en lichaamsbehandelingen. Modern Grieks 
restaurant in rustieke stijl, op het strand gelegen.

1. Saga Suite



Parilio 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 08/05 - 31/05 
01/10 - 15/10 

01/06 - 23/06 
16/09 - 30/09 

22/06 - 10/07 
01/09 - 15/09 

11/07 - 31/08 

Aurora Suite € 353 € 450 € 578 € 731 
Halo Suite € 493 € 591 € 718 € 872 
 
Extra 
2 kinderen gratis bij ouders op de kamer bij verblijf van min. 7 nachten van 8/5-15/10 (enkel geldig in Halo, 
Uranus en Sun Suite) 
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CHARME |  DESIGN |  RUST

PARILIO
A A A A A

GRIEKENLAND PAROS

LIGGING
‘Parilio’ oftewel een heldere, zonachtige optische illusie die een lichtgevende ring of 
halo veroorzaakt. Een symbolische, maar perfecte beschrijving voor dit smaakvol en 
kleinschalig hotel. De smaakvolle en ruime kamers, gecombineerd met de verfijnde 
keuken, maken dit hotel tot een ideaal adres voor zij die willen eilandhoppen in de 
Cycladen. Op ca. 30 minuten van de luchthaven, op ca. 15 minuten van de ferryhaven.

ACCOMMODATIE
Aurora Suite (30m²) : Moderne suite met kingsize of twin bed. Badkamer met douche. Airco, 
televisie, telefoon, gratis wifi, minibar en safe. Gelegen op het gelijkvloers, zicht op de tuin.
Halo Suite (30m²) : Gelijke indeling en faciliteiten. Op de eerste verdieping of op het 
gelijkvloers, zicht op de tuin en het zwembad.
Andere kamertypes op aanvraag.

FACILITEITEN
Mooi zwembad, strand op ca. 300 meter. Fietsverhuur en golf in de omgeving van het hotel. 
Asian spa met verschillende kuren en behandelingen. Fitnessruimte. Hoofdrestaurant met 
lokale specialiteiten, poolbar voor snacks.

1. Aurora Suite



Ikos Aria 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen in All-Inclusive 

Prijs per persoon 23/04 - 23/04 
15/10 - 31/10 

24/04 - 22/05 
29/09 - 14/10 

23/05 - 06/06 
19/09 - 28/09 

07/06 - 29/06 
04/09 - 18/06 

Superior: Lateraal 
zeezicht 

€ 390 € 518 € 638 € 754 

Superior: Zeezicht € 409 € 544 € 671 € 795 
     
      30/06 - 21/07 

28/08 - 03/09 
22/07 - 27/08   

Superior: Lateraal 
zeezicht 

€ 896 €1.013   

Superior: Zeezicht € 945 €1.065   
 
Minimum verblijf 
Minimum verblijf 5 nachten gedurende het ganse jaar 
Honeymoon 
Romantisch diner bij kaarslicht, �les champagne en geschenk 

 
 

Ikos Aria 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen in All-Inclusive 

Prijs per persoon 23/04 - 23/04 
15/10 - 31/10 

24/04 - 22/05 
29/09 - 14/10 

23/05 - 06/06 
19/09 - 28/09 

07/06 - 29/06 
04/09 - 18/06 

Superior: Lateraal 
zeezicht 

€ 390 € 518 € 638 € 754 

Superior: Zeezicht € 409 € 544 € 671 € 795 
     
      30/06 - 21/07 

28/08 - 03/09 
22/07 - 27/08   

Superior: Lateraal 
zeezicht 

€ 896 €1.013   

Superior: Zeezicht € 945 €1.065   
 
Minimum verblijf 
Minimum verblijf 5 nachten gedurende het ganse jaar 
Honeymoon 
Romantisch diner bij kaarslicht, �les champagne en geschenk 

 
 

Ikos Aria 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen in All-Inclusive 

Prijs per persoon 23/04 - 23/04 
15/10 - 31/10 

24/04 - 22/05 
29/09 - 14/10 

23/05 - 06/06 
19/09 - 28/09 

07/06 - 29/06 
04/09 - 18/06 

Superior: Lateraal 
zeezicht 

€ 390 € 518 € 638 € 754 

Superior: Zeezicht € 409 € 544 € 671 € 795 
     
      30/06 - 21/07 

28/08 - 03/09 
22/07 - 27/08   

Superior: Lateraal 
zeezicht 

€ 896 €1.013   

Superior: Zeezicht € 945 €1.065   
 
Minimum verblijf 
Minimum verblijf 5 nachten gedurende het ganse jaar 
Honeymoon 
Romantisch diner bij kaarslicht, �les champagne en geschenk 
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ALL  INCLUSIVE  |  FA MILIE  |  MODERN

IKOS ARIA
A A A A A

GRIEKENLAND KOS

LIGGING
Dit recente resort (opening 2019) is het ideale adres voor de ganse familie. Het lost 
de belofte van Kos helemaal in, verleidelijke schoonheid, fascinerende cultuur en 
warme gastvrijheid. Ikos Aria stroomt over van stijl en unieke schittering, allemaal 
aangevuld met de uitstekende en bekroonde ‘Infinite Lifestyle’. In de uitgebreide All 
Inclusive formule, is zowat elk element van vakantie inbegrepen. Op ca. 25 minuten 
van de luchthaven van Kos.

ACCOMMODATIE
Superior - Lateraal Zeezicht: Moderne kamers met kingsize of twin beds. Badkamer met 
bad of douche. Flatscreen-tv, gratis wifi, cd-speler, dagelijks gevulde minibar, safe en airco, 
Balkon met lateraal zeezicht.
Superior - Zeezicht (31m²): Gelijke indeling en faciliteiten. Zeezicht.
Andere kamertypes op aanvraag.

FACILITEITEN
Vijf verwarmbare zwembaden waarvaan één adults only. Gelegen vlak aan het zandstrand, 
verschillende zonneterrassen. Mooie wellness met verwarmd binnenzwembad en jacuzzi, 
stoomkamer, sauna, verschillende kuren en massages. Kinderclub (4-12 jaar), Teens Club 
(13-17 jaar) en crèche (4m-4jaar). 

BIJKOMENDE FACILITEITEN
Zeer verzorgd en uitgebreid ‘Infinite Lifestyle concept’ met verschillende sporten zoals 
kano, tennis, fietsen, pedalo en windsurfen inbegrepen. 24u roomservice & maar liefst 300 
verschillende wijnen. Acht restaurants , alle à la carte restaurants beschikken over een menu 
samengesteld door een sterrenchef.



Elounda Gulf Villa's 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 28/04 - 03/05 
12/10 - 31/10 

04/05 - 24/05 
28/09 - 11/10 

25/05 - 30/06 
15/09 - 27/09 

01/07 - 19/07 
26/08 - 14/09 

One Bedroom 
Deluxe Senior 
Suite 

€ 366 € 506 € 572 € 638 

Junior Suite: 
Privézwembad 

€ 731 € 872 € 891 €1.050 

     
      20/07 - 25/08    
One Bedroom 
Deluxe Senior 
Suite 

€ 694    

Junior Suite: 
Privézwembad 

€1.219    

 
Minimum verblijf 
Minimum verblijf 3 nachten gedurende het ganse jaar in Suites 
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E XCLUSIEF  |  BOUTIQUE |  VILLA ' S

ELOUNDA GULF VILLA'S
A A A A A / A

GRIEKENLAND KRETA

LIGGING
Gebouwd op de heuveltop, uitkijkend over de golf van Mirabello, is dit meermaals bekroonde 
boutique villahotel nog steeds de eigendom van een lokale familie. Het combineert moeiteloos 
de ongeëvenaarde diensten van een hotel van wereldklasse met de warme en uitnodigende 
sfeer van een privéwoning. Toegewijd aan een service op maat, ademt het een tijdloze pracht in 
combinatie met een verkwikkende wellness, mediterrane smaken en spannende activiteiten 
voor het ganse gezin. Op ca. 55 minuten van de luchthaven van Heraklion.

ACCOMMODATIE
One Bedroom Deluxe Senior Suite (60-75m²): Lichte suite met kingsize bed. Badkamer met 
bad en aparte douche. Minibar, gratis wifi, telefoon, flatscreen-tv, airco, mooi terras met zeezicht.
Juniorsuite met Privézwembad (45m²): Gelijke faciliteiten, privézwembad met 
jacuzzi, zeezicht en aparte massagekamer met stoombad.

FACILITEITEN
Privé beachclub op ca. 10 minuten, gratis shuttledienst. Watersportcentrum in de omgeving 
met jetski, wakeboard, zeilen, waterski, kano, kajaks en pedalo. Mooie wellness met 
sauna, hammam, jacuzzi, fitness, verschillende kuren en massages. Kidsclub (4-12 jaar) en 
crèche (4 maanden – 4 jaar). Kleine huisdieren toegelaten. Twee restaurants met lokale en 
internationale specialiteiten, aangename  bar.



Elounda Beach 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 04/04 - 15/05 
03/10 - 30/10 

16/05 - 19/06 
19/09 - 02/10 

20/06 - 10/07 
05/09 - 18/09 

11/07 - 24/07 
22/08 - 04/09 

Classic: Zeezicht € 379 € 491 € 604 € 724 
Calssic Bungalow: 
Zeezicht 

€ 416 € 525 € 638 € 761 

     
      25/07 - 21/08    
Classic: Zeezicht € 840    
Calssic Bungalow: 
Zeezicht 

€ 889    

 
Extra 
5% korting bij boeking min. 22 nachten en 10% korting bij boeking min. 31 nachten van 4/4-31/10. Niet 
combineerbaar 
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GEZINSVRIENDELI JK  |  VILLA ' S  |  GASTR ONOMIE

ELOUNDA BEACH HOTEL & VILLA'S
A A A A A

GRIEKENLAND KRETA

LIGGING
Deze ultieme schuilplaats met luxueuze kamers, villa’s en suites, met zijn unieke 
locatie staat garant voor een verblijf van pure ontspanning in een zelf gecreëerde 
hemel op zeeniveau met uitstekende service. Verborgen langs de lange kuststrook, is 
dit prachtige resort meer dan terecht lid van ‘Leading Hotels of the World’. Op ca. 55 
minuten van de luchthaven van Heraklion, op wandelafstand  van Elounda.

ACCOMMODATIE
Classic - Zeezicht (25m²): Lichte kamer met kingsize of twin beds. Badkamer met bad of 
douche. Satteliet-tv, safe, telefoon, minibar, airco en wifi. Gelegen in het hoofdgebouw, met 
zeezicht.
Classic Bungalow - Zeezicht (25m²): Gelijke indeling en faciliteiten, gelegen in de 
bungalows verspreid over het resort.Andere kamertypes op aanvraag.

FACILITEITEN
Ruim zwembad met zonneterras, verzorgde tuin, zandstrand. Vijf tennisbanen, 
badminton, tafeltennis, basketbal, volleybal, minigolf en fietsverhuur. 
Watersportcentrum met zeilen, duiken, waterski, catamaran en jetski. Mooie Chenot 
spa met sauna, hammam, fitness, verschillende kuren en massages. Zes restaurants, 
waaronder traditionele, mediterrane en Japans / Peruviaanse specialiteiten.

1. Classic - Zeezicht



Elounda Bay 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen in Half Pension 

Prijs per persoon 04/04 - 15/05 
03/10 - 30/01 

16/05 - 19/06 
19/09 - 02/10 

20/06 - 03/07 
05/09 - 18/09 

04/07 - 17/07 
22/08 - 04/09 

Classic € 281 € 341 € 409 € 518 
Classic Bungalow 
+ Shared Pool 

€ 458 € 555 € 671 € 821 

     
      18/07 - 21/08    
Classic € 600    
Classic Bungalow 
+ Shared Pool 

€1.009    
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FA MILIE  |  WELLNESS  |  GASTR ONOMIE

ELOUNDA BAY PALACE
A A A A A

GRIEKENLAND KRETA

LIGGING
Te midden van de historische, culturele en natuurlijk gevarieerde schoonheid van 
het noordoosten van Kreta, aan de rand van de baai van Mirabello, is dit hotel een 
werkelijk zalige plek omgeven door twintig hectare aan weelderige tuinen. Dit 
bekroonde luxe resort combineert de charmes van Kreta, unieke gastvrijheid en 
gerenommeerde niveaus van persoonlijke service wat een ongeëvenaarde vakantie 
garandeert. Op ca. 55 minuten van de luchthaven van Heraklion, op wandelafstand 
van het centrum van Elounda.

ACCOMMODATIE
Classic (28m²): Verzorgde kamer met kingsize of twin beds. Badkamer met bad of 
douche. Telefoon, safe, satteliet-tv, airco, minibar en balkon of terras. Standaard met 
bergzicht, lateraal of frontaal zeezicht mits supplement.
Classic Bungalow + Shared Pool (28m²): Gelijke indeling en faciliteiten, gelegen in 
de bungalows verspreid over het resort, met gedeeld zwembad.  Andere kamertypes 
op aanvraag.

FACILITEITEN
Groot zoutwaterzwembad met zonneterras, meteen aan het strand gelegen. Tennisbaan, 
tafeltennis, badminton, basketbal, volleybal, studio voor yoga pilates en aerobics. 

1. Classic

BIJKOMENDE FACILITEITEN
Watersportcentrum met waterski, jetski, kano, duiken en zeilen. Verzorgde spa met 
binnenzwembad, sauna, hammam, fitness, verschillende kuren en massages. Vijf restaurants 
waaronder Griekse en mediterrane specialiteiten.



Minos Beach Art 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 15/04 - 06/05 
17/10 - 31/10 

07/05 - 09/05 
07/10 - 16/10 

20/05 - 16/06 
23/09 - 06/10 

17/06 - 14/07 
26/08 - 22/09 

Standaardkamer - 
Zeezicht 

€ 368 € 431 € 518 € 570 

Superior - 
Tuinzicht 

€ 383 € 450 € 525 € 589 

     
      15/07 - 25/08    
Standaardkamer - 
Zeezicht 

€ 675    

Superior - 
Tuinzicht 

€ 690    
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GRIEKENLAND KRETA

VILLA ' S  |  KUNST |  HEDENDAAGS

MINOS BEACH ART HOTEL
A A A A A

LIGGING
Dit luxueuze boetiekhotel met bevoorrechte ligging in Agios Nikolaos, biedt naast de 
authentieke en warme Griekse gastvrijheid, een mix van traditionele bouwstijlen met 
een minimalistisch en hedendaags interieur. Overal in het hotel is kunst aanwezig, 
samen met de aromatische tuinen bevat het perfect de essentie van luxe. Op ca. 50 
minuten van de luchthaven van Heraklion.

ACCOMMODATIE
Standaard - Zeezicht (30m²): Minimalistische kamer met kingsize of twin beds. 
Badkamer met bad en douche. Airco, telefoon, flatscreen-tv, gratis wifi, minibar en 
safe. Gelegen in het hoofdgebouw, balkon met zeezicht.
Superior - Tuinzicht (40m²): Gelegen in de bungalows. Veranda met tuinzicht.
Andere kamertypes op aanvraag.

FACILITEITEN
Mooi zwembad, twee zandstranden en enkele platformen aan zee. Tennis, fitness 
en tafeltennis. Fietsverhuur, watersportcentrum met PADI-duiken, zeilen. Spa met 
sauna, verschillende kuren en massages. Babysitting service op aanvraag. Vier 
restaurants met lokale en internationale specialiteiten. Twee bars.



Abaton Island 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 10/04 – 28/05 
09/10 – 01/11 

29/05 – 11/06 
25/09 – 08/10 

12/06 – 02/07 
21/08 – 24/09 

03/07 – 20/08 

Deep Blu – 
Seaview 

€ 675 € 750 € 881 € 975 

Thalassa Deluxe – 
Seaview 

€ 469 € 553 € 619 € 656 

 
Minimum verblijf 
Minimum verblijf 2 nachten gedurende het ganse jaar. 
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VILLA ' S  |  CHARME |  RECENT

ABATON ISLAND
A A A A A / A

GRIEKENLAND KRETA

LIGGING
Dit prachtige recente (april 2018) resort biedt naast de moderne kamers en een 
prachtige ligging, ultra stijlvolle accommodatie, compleet met luxueuze faciliteiten, 
een schitterende service en een verscheidenheid aan restaurants. Kortom, een 
complete ervaring in absolute luxe! Op 25 minuten van de luchthaven van Heraklion.

ACCOMMODATIE
Deep Blu Deluxe (32m²): Moderne kamer met kingsize of twin beds. Open badkamer 
met bad en douche. Telefoon, flatscreen-tv, airco, minibar, gratis wifi, safe, koffie- en 
theefaciliteiten. Balkon of terras met zicht op zee.
Thalassa Deluxe (37m²): Gelijke indeling en faciliteiten. Vrijstaand bad en 
bevoorrechte ligging, seafront.
Andere kamertypes op aanvraag.

FACILITEITEN
Mooi zwembad met zonneterras. Aan het strand gelegen met eigen beachclub. Tennis, 
watersporten, yoga en pilates in het hotel. Prachtige Elemis spa met hypermoderne fitness, 
verwarmd binnenzwembad, sauna, jacuzzi, hammam, verschillende kuren en massages. 
Vijf restaurants met lokale en internationale specialiteiten. Buddha-Bar Beach Abaton Crete 
met DJ en aangrenzend Asian Fusion restaurant.

1. Thalassa Deluxe
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Domes Noruz Chania 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 07/04 - 30/04 
28/10 - 03/11 

01/05 - 20/05 
11/10 - 27/10 

21/05 - 20/06 
26/09 - 10/10 

21/06 - 10/07 
27/08 - 25/09 

Upbeat Retreat € 334 € 473 € 615 € 765 
Wellness Lo�t € 465 € 619 € 788 € 971 
     
      11/07 - 26/08    
Upbeat Retreat € 851    
Wellness Lo�t €1.084    
 
Minimum verblijf 
Minimum verblijf 3 nachten gedurende het ganse jaar 

 
 

Domes of Elounda 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen in Half Pension 

Prijs per persoon 03/04 - 30/04 
24/01 - 31/10 

01/05 - 21/05 
23/09 - 23/10 

22/05 - 20/06 
01/09 - 22/09 

21/06 - 14/07 

One Bedroom 
Premium Suite - 
Garden View + 
Jacuzzi 

€ 386 € 486 € 636 € 722 

One Bedroom 
Premium Suite - 
Sea View + Jacuzzi 

€ 454 € 585 € 789 € 919 

     
      15/07 - 20/08 21/08 - 31/08   
One Bedroom 
Premium Suite - 
Garden View + 
Jacuzzi 

€ 883 € 789   

One Bedroom 
Premium Suite - 
Sea View + Jacuzzi 

€1.136 €1.035   

 
Minimum verblijf 
Minimum verblijf 5 nachten gedurende het ganse jaar 
 

 
 

Domes Noruz Chania 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 07/04 - 30/04 
28/10 - 03/11 

01/05 - 20/05 
11/10 - 27/10 

21/05 - 20/06 
26/09 - 10/10 

21/06 - 10/07 
27/08 - 25/09 

Upbeat Retreat € 334 € 473 € 615 € 765 
Wellness Lo�t € 465 € 619 € 788 € 971 
     
      11/07 - 26/08    
Upbeat Retreat € 851    
Wellness Lo�t €1.084    
 
Minimum verblijf 
Minimum verblijf 3 nachten gedurende het ganse jaar 

 
 

Domes Noruz Chania 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 07/04 - 30/04 
28/10 - 03/11 

01/05 - 20/05 
11/10 - 27/10 

21/05 - 20/06 
26/09 - 10/10 

21/06 - 10/07 
27/08 - 25/09 

Upbeat Retreat € 334 € 473 € 615 € 765 
Wellness Lo�t € 465 € 619 € 788 € 971 
     
      11/07 - 26/08    
Upbeat Retreat € 851    
Wellness Lo�t €1.084    
 
Minimum verblijf 
Minimum verblijf 3 nachten gedurende het ganse jaar 

 
 

TRENDY |  L IFEST YLE  |  ADULTS  ONLY

GRIEKENLAND

DOMES NORUZ CHANIA,
AUTOGRAPH COLLECTION

KRETA

A A A A A

DESIGN |  FA MILIE  |  VILLA ' S

DOMES OF ELOUNDA,
AUTOGRAPH COLLECTION

A A A A A

LIGGING
In een dromerige omgeving vlak aan zee, is dit lifestyle resort bekroond voor zijn 
vernieuwd design. Door het verleden en het heden te omarmen, biedt het een 
frisse en eigentijdse manier voor designbewuste gasten om dit prachtige eiland te 
ontdekken. De nabijheid van de stad, het prachtige zandstrand en de uitstekende 
service maken dit plaatje compleet. Op ca. 30 minuten van de luchthaven van Chania.

ACCOMMODATIE
Upbeat Retreat (55m²): Ruime kamer met kingsize bed, badkamer met regendouche, 
Telefoon, flatscreen-tv, airco, gratis wifi, minibar, safe, Nespressomachine, balkon of 
terras met verwarmbaar zwembad. Standaard met zicht op het zwembad, zeezicht mits 
supplement. 
Wellness Loft (75m²): Ruimer, met zithoek op zwevend terras. Verwarmbare jacuzzi.
Andere kamertypes op aanvraag.

FACILITEITEN
Twee aangename verwarmbare zwembaden met zonneterrassen, mooi zandstrand. 
Fietsverhuur en watersportcentrum met onder andere kano, snorkelen, duiken, en zeilen 
meteen aan het hotel. Prachtige spa met binnenzwembad, sauna, jacuzzi, fitness, verschillende 
kuren en massages. Uitstekend restaurant met lokale en internationale specialiteiten, twee 
fijne bars. Kinderen welkom vanaf 16 jaar!

LIGGING
Mooi onderhouden tuinen, een olijfgaard en een prachtig uitzicht op het beruchte 
eiland Spinalonga, vormen het decor van dit volledig uit suites en villa’s bestaande 
hotel. Of het nu gaat om een overvloed aan activiteiten en faciliteiten voor de ganse 
familie, of om een romantisch diner bij kaarslicht, dit trendy hotel biedt een eindeloos 
aantal opties voor elk type gast. Op ca. 60 minuten van de luchthaven van Heraklion, 
op ca. 5 minuten van centrum Elounda.

ACCOMMODATIE
One Bedroom Premium Suite (85m²): Zeer ruime suite, aparte slaapkamer met 
kingsize bed. Badkamer met bad en aparte douche. Airco, telefoon, cd- & dvd-speler, 
flatscreen-tv, safe, minibar, Nespressomachine, balkon met tuinzicht en jacuzzi.
One Bedroom Premium Suite Zeezicht & Jacuzzi (85m²): ruimer, met aparte 
zitruimte. Andere kamertypes op aanvraag.

FACILITEITEN
Twee zwembaden, waarvan één zoutwater en één adults only. Privé-zandstrand. 
Fietsverhuur, tennis, waterski, zeilen, windsurfen, kano, pedalo, duiken en snorkelen. 
Soma Spa met sauna, jacuzzi, binnenzwembad, verschillende kuren en massages. 
Crèche (4m – 4j) & kinderclub (4j – 12j), Teens Club Room. Vier restaurants met lokale 
en internationale specialiteiten, waarvan één voorbehouden voor adults only.



77

Grecotel Caramel 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 10/04 - 16/05 
06/10 - 01/11 

17/05 - 06/06 
15/09 - 05/10 

07/06 - 11/07 
25/08 - 14/09 

12/07 - 01/08 

Caramel Junior 
Suite 

€ 281 € 401 € 604 € 768 

Bungalow € 311 € 410 € 606 € 752 
     
      02/08 - 24/08    
Caramel Junior 
Suite 

€ 837    

Bungalow € 820    
     
 

 
 

Grecotel Amirandes 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 20/04 - 16/05 
06/10 - 01/11 

17/05 - 06/06 
15/09 - 05/10 

07/06 - 11/07 
25/08 - 14/09 

12/07 - 01/08 

Superior € 256 € 358 € 533 € 733 
Luxury € 307 € 490 € 626 € 833 
     
      02/08 - 24/08    
Superior € 835    
Luxury € 983    
     
 

 
 

Grecotel Caramel 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 10/04 - 16/05 
06/10 - 01/11 

17/05 - 06/06 
15/09 - 05/10 

07/06 - 11/07 
25/08 - 14/09 

12/07 - 01/08 

Caramel Junior 
Suite 

€ 281 € 401 € 604 € 768 

Bungalow € 311 € 410 € 606 € 752 
     
      02/08 - 24/08    
Caramel Junior 
Suite 

€ 837    

Bungalow € 820    
     
 

 
 

VILLA ' S  |  COMFORT |  GASTR ONOMIE

GRIEKENLAND

GRECOTEL 
CARAMEL BOUTIQUE

KRETA

A A A A A

VILLA ' S  |  DESIGN |  CULINAIR

GRECOTEL AMIRANDES
A A A A A / A

LIGGING
Gelegen op een prachtig landgoed, op slechts een paar minuten van de Venetiaanse 
haven van Rethymnon, is dit fijne boetiekhotel ontworpen als een eilandnederzetting. 
Unieke kamers, individuele service en een enorme aandacht voor detail en design. 
Het vat perfect de essentie van een boetiekresort samen, pure verwennerij in een 
persoonlijk kader. Op ca. 1 uur van de luchthaven van Heraklion, op ca. 1u10 van de 
luchthaven van Chania.

ACCOMMODATIE
Caramel Juniorsuite (40m²): Aangename kamer met kingsize bed. Badkamer met 
inloopdouche. Telefoon, flastscreen-tv, gratis wifi, safe, cd- en devd-speler, airco, minibar, 
balkon met tuin- en zwembadzicht. 
Bungalow (35m²): Gelijke indeling en faciliteiten. Standaard met tuinzich, zeezicht 
mit supplement.
Andere kamertypes op aanvraag.

FACILITEITEN
Aangenaam zwembad met zonneterras, lang zandstrand en mediterrane tuin. Beachvolleybal, 
tafeltennis & watersportcentrum voor gemotoriseerde sporten. Wellnesscenter met fitness, 
verschillende kuren en massages. Kinderclub (4-12 jaar) & teensclub (13-17 jaar). Drie 
restaurants. 

LIGGING
In deze wereld van stijl en Kretenzische warmte, is dit prachtige resort een unieke 
schuilplaats van nieuwe normen voor privacy en exclusiviteit. Het grote aanbod aan 
ruime en hoogwaardige kamers, of de mooie privévilla’s springen meteen in het oog 
en worden afgewerkt met een persoonlijke service en uitstekende gastronomische 
opties. Op ca. 15 minuten van de luchthaven van Heraklion.

ACCOMMODATIE
Superior (31m²): Lichte kamer met kingsize of twin beds. Badkamer met bad en 
aparte douche. Telefoon, airco, minibar, dvd-speler, gratis wifi, flatscreen-tv, minibar, 
balkon of terras. Standaard met tuinzicht, zeezicht mits supplement.
Luxury (35m²): Ruimere kamer met zithoek. Standaard met tuinzicht.
Andere kamertypes en villa’s op aanvraag. Voor verblijven van minimaal 7 nachten in 
de villa’s, zijn 5 greenfees inbegrepen. 

FACILITEITEN
Prachtig olympisch zwembad, kinderzwembad. Zandstrand en aangename tuinen 
met waterpartijen. 5×5 minivoetbalterrein, basketbal, beachvolleybal, tafeltennis, 
tennisterreinen en golf academy meteen aan het hotel. 18-hole golf op ca. 15 
minuten. Spa met binnenzwembad, fitness, sauna, verschillende kuren en massages. 
Kinderclub (4-12 jaar) & teensclub (13-17 jaar). Zes uitstekende restaurants.
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Grecotel Corfu Imperial 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen in half pension 

Prijs per persoon 20/04 - 14/05 
13/10 - 26/10 

15/05 - 09/06 
26/09 - 12/10 

10/06 - 07/07 
02/09 - 25/09 

08/07 - 28/07 
24/08 - 01/09 

Imperial - Deluxe 
Zeezicht 

€ 328 € 413 € 656 € 806 

Gardens - Deluxe 
Bungalow 

€ 300 € 413 € 656 € 806 

     
      29/07 - 23/08    
Imperial - Deluxe 
Zeezicht 

€ 938    

Gardens - Deluxe 
Bungalow 

€ 938    

 

 
 

Domes Miramare 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 07/04 - 30/04 
15/10 - 31/10 

01/05 - 25/05 
01/10 - 14/10 

26/05 - 06/06 
22/09 - 30/09 

07/06 - 29/06 
28/08 - 21/09 

Emerald Retreat € 409 € 480 € 701 € 776 
Emerald Suite € 533 € 623 € 911 €1.009 
     
      30/06 - 21/07 22/07 - 27/08   
Emerald Retreat € 848 €1.050   
Emerald Suite €1.103 €1.365   
 
Minimum verblijf 
Minimum verblijf 3 nachten gedurende het ganse jaar 
 

 
 

Grecotel Corfu Imperial 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen in half pension 

Prijs per persoon 20/04 - 14/05 
13/10 - 26/10 

15/05 - 09/06 
26/09 - 12/10 

10/06 - 07/07 
02/09 - 25/09 

08/07 - 28/07 
24/08 - 01/09 

Imperial - Deluxe 
Zeezicht 

€ 328 € 413 € 656 € 806 

Gardens - Deluxe 
Bungalow 

€ 300 € 413 € 656 € 806 

     
      29/07 - 23/08    
Imperial - Deluxe 
Zeezicht 

€ 938    

Gardens - Deluxe 
Bungalow 

€ 938    

 

 
 

Domes Miramare 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 07/04 - 30/04 
15/10 - 31/10 

01/05 - 25/05 
01/10 - 14/10 

26/05 - 06/06 
22/09 - 30/09 

07/06 - 29/06 
28/08 - 21/09 

Emerald Retreat € 409 € 480 € 701 € 776 
Emerald Suite € 533 € 623 € 911 €1.009 
     
      30/06 - 21/07 22/07 - 27/08   
Emerald Retreat € 848 €1.050   
Emerald Suite €1.103 €1.365   
 
Minimum verblijf 
Minimum verblijf 3 nachten gedurende het ganse jaar 
 

 
 

Domes Miramare 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 07/04 - 30/04 
15/10 - 31/10 

01/05 - 25/05 
01/10 - 14/10 

26/05 - 06/06 
22/09 - 30/09 

07/06 - 29/06 
28/08 - 21/09 

Emerald Retreat € 409 € 480 € 701 € 776 
Emerald Suite € 533 € 623 € 911 €1.009 
     
      30/06 - 21/07 22/07 - 27/08   
Emerald Retreat € 848 €1.050   
Emerald Suite €1.103 €1.365   
 
Minimum verblijf 
Minimum verblijf 3 nachten gedurende het ganse jaar 
 

 
 

VILLA ' S  |  FA MILIE  |  COMFORT

GRIEKENLAND

GRECOTEL 
CORFU IMPERIAL

CORFU

A A A A A

TRENDY |  VILLA ' S  |  ADULTS  ONLY

DOMES MIRAMARE, 
A LUXURY COLLECTION RESORT

A A A A A / A

LIGGING
Genesteld op een privé-schiereiland, waar de schoonheid van de tuinen moeiteloos overgaat 
in de schittering van de Ionische zee, is dit onlangs gerenoveerde resort één en al stijl en luxe. 
Aanvoelend als een renaissancepaleis, gaat het prat op exclusieve kamers, verfijnde bars en 
restaurants en prachtige bungalows. Het gloednieuwe ‘Grecoland’, één van de allermooiste 
kidsclubs, maakt het resort nog completer dan het al was. Op ca. 20 minuten van de luchthaven.

ACCOMMODATIE
Imperial - Deluxe Zeezicht (32m²): Lichte kamer met kingsize of twin beds. Badkamer 
met bad en douche. Telefoon, flatscreen-tv, airco, minibar, safe, gratis wifi, terras of 
balkon met zeezicht. Gelegen in het hoofdgebouw.
Gardens - Deluxe Bungalow (31m²): Gelijke indeling en faciliteiten, gelegen in de 
bungalows verspreid over het domein. Standaard met tuinzicht, zeezicht mits supplement.
Andere kamertypes & villa’s met 2-, 3-, of 4 slaapkamers op aanvraag.

FACILITEITEN
Drie zwembaden met zonneterras, waarvan het hoofdzwembad seizoensgebonden 
verwarmd, drie zandstranden en prachtige mediterrane tuin. Tennisterrein (in het 
nabijgelegen Grecotel LuxMe Daphnila Bay Dassia), fietsverhuur, watersportcentrum met 
pedalo, waterski, duiken en kano’s. Mooie spa met seizoensgebonden verwarmd overdekt 
zwembad, fitness, hammam, sauna, verschillende kuren en massages. Grecoland kidsclub 
(4-12 jaar) en Grecoteens (13-17 jaar). Babymateriaal te huur. Zeven uitstekende restaurants.

LIGGING
Deze laatste nieuwe (2019) toevoeging aan de Domes familie, gaat prat op zijn 
minimale inrichting, gebalanceerd met een tijdloze architecturale stijl. Hier volgen 
de metershoge palmen, de eeuwenoude olijfbomen en de Ionische zee het ritme 
van de zon. Prikkelend voor de smaakpapillen dankzij het sterrenrestaurant en 
fascinerend omwille van de design cocktails, is dit de nieuwe referentie qua luxe op 
het eiland.  Op ca. 25 minuten van de luchthaven van Corfu.

ACCOMMODATIE
Emerald Retreat (29m²): Moderne kamer met kingsize bed, badkamer met douche. 
Airco, telefoon, flatscreen-tv, gratis wifi, minibar, safe, balkon of terras. Standaard 
met tuinzicht, zeezicht mogelijk mits supplement.
Emerald Suite (36m²): Ruimer, met zeezicht. Beachfront mogelijk mits supplement.
Andere kamertypes op aanvraag.

FACILITEITEN
Twee aangename zwembaden met zonneterrassen, fijn kiezelstrand. Fietsverhuur 
en watersportcentrum met onder andere kano, waterski, kajaks, wakeboarden 
en snorkelen meteen aan het hotel. Verfijnde spa met jacuzzi, sauna, fitness, 
verschillende kuren en massages. Uitstekend gastronomisch restaurant met focus op 
lokale keuken. Kinderen welkom vanaf 16 jaar!



Angsana Corfu 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 27/03 - 30/04 
01/11 - 20/11 

01/05 - 31/05 
01/10 - 31/10 

01/06 - 24/06 
17/09 - 30/09 

25/06 - 21/07 
27/08 - 16/09 

Gand Hillview € 300 € 394 € 506 € 619 
Grand Seaview € 319 € 413 € 525 € 638 
     
      22/07 - 26/08    
Gand Hillview € 675    
Grand Seaview € 694    
     
Minimum verblijf 
Minimum verblijf 3 nachten van 1/7-21/7 en 27/8-16/9. Minimum verblijf 5 nachten van 22/7-26/8 
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GLOEDNIEUW |  DESIGN |  FA MILIE

ANGSANA CORFU
A A A A A

GRIEKENLAND CORFU

LIGGING
Openend in het tweede kwartaal van 2020, vat dit resort de complete mediterrane 
vakantie-ervaring perfect samen. Prachtig uitzicht, uitzonderlijke service, een breed 
scala aan activiteiten en een complete ervaring voor het ganse gezin. De idyllische 
ligging boven het turquoise water van de Ionische zee, de levendige smaken van de 
restaurants, de uitstekende wellness en de  strandclub zorgen voor een opwekkend 
geheel. Het ganse jaar door geopend! Op ca. 15 minuten van de luchthaven van Corfu.

ACCOMMODATIE
Grand Hillview (36m²): Ruime, lichte kamer met kingsize of twin beds. Badkamer 
met bad en douche. Telefoon, flatscreen-tv, gratis wifi, minibar, iPhone dock, airco, 
safe en balkon met zicht op de heuvels.
Grand Seaview (36m²): Gelijke indeling en faciliteiten, zeezicht.
Andere kamertypes op aanvraag.

FACILITEITEN
Prachtig overloopzwembad met apart kinderbad, aangenaam strand. Fietsverhuur en 
verschillende watersporten, kinderclub (4-12 jaar). Aangename spa met binnenzwembad, 
hypermoderne fitness, verschillende kuren en massages. Vijf uitstekende restaurants 
waaronder één Aziatisch en één gastronomisch.

1. Grand Hillview
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LIGGING
Majestueus gelegen aan een privézandstrand, genesteld in een afgelegen baai met 
helder turquoise water, is dit prachtige boetiekhotel een ware oase aan luxe. De zeer 
ruime villa’s van wereldklasse, stuk voor stuk op het strand, met privézwembad, 
maken deel uit van een resort dat een meer dan terecht lid is van ‘Small Luxury Hotels 
of the World’. 
De unieke locatie van de spa, vlak aan het water, en de uitstekende restaurants, maken 
samen met een uitstekende service het plaatje helemaal af. Op ca. 20 minuten van de 
luchthaven van Zakynthos

ACCOMMODATIE
One Bedroom Deluxe Spa Villa (85m²): Ruime villa met aparte slaapkamer met 
kingsize bed. Badkamer met bad en aparte douche. Telefoon, gratis wifi, airco, 
minibar, volledig uitgeruste kitchenette, flatscreen-tv, koffie- en theefaciliteiten, 
iMac, Playstation, iPod dock en luxe design meubels. Ruim terras met verward privé-
zwembad, in eerste lijn aan het strand.
One Royal Spa Villa (120m²): Gelijke indeling en faciliteiten, ruimer en met eigen 
privé-strand.
Andere type villa’s met 1, 2, 3 of 4 slaapkamers op aanvraag.

1. Grand Hillview

FACILITEITEN
Prachtig zandstrand, verzorgde tuinen. Uitgebreid aanbod aan sporten en excursies 
startende vanuit het hotel: yoga, pilates, tennis, paardrijden, fietsverhuur, minigolf, 
waterpark, stand up paddle board, tafeltennis, zeilen, pedalo, snorkelen en kano. Mooi 
aanbod aan bootexcursies zoals tocht naar het beroemde Navagio Beach, Turtle Island, 
Olympia en enkele nabijgelegen eilanden. Waterfront Spa met verschillende kuren en 
massages, boutique fitness met Technogym en personal trainers. Kidsclub met speeltuin. 
Kleine huisdieren toegelaten. Mogelijkheden tot private chef en butlerservice per villa, in-
villa dining of à la carte ontbijt. Twee restaurants met lokale en internationale specialiteiten.
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Porto Zante 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 05/05 - 17/05 18/05 - 30/06 
01/09 - 14/10 

01/07 - 31/08  

One Bedroom 
Deluxe Spa Villa 

€2.531 €2.813 €3.656  

ONE Royal Spa 
Villa 

€4.500 €4.781 €5.906  

 

 
 

E XCLUSIEF  |  VILLA ' S  |  FA MILIE

PORTO ZANTE VILLA'S & SPA
A A A A A A

GRIEKENLAND ZAKYNTHOS
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6 7
8 95

3 2
4 1

TURKIJE
 “Discover the potential.

Unrush the World.”

Istanbul

Bodrum Antalya

1. AMANRYUA  85
2. SIX SENSES KAPLANKAYA 86
3. MANDARIN ORIENTAL BODRUM 87
4. KEMPINSKI BARBAROS BAY 88
5. HILLSIDE BEACH CLUB 89

6. KEMPINSKI THE DOME 90
7. MAXX ROYAL BELEK GOLF RESORT 90
8. GLORIA GOLF RESORT 91
9. GLORIA SERENITY RESORT 91
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‘KEIZERLIJK ISTANBUL EN DE ANTIEKE WESTKUST’
ISTANBUL -  GALLIPOLI  -  TR OJE  -  PER GA MON -  EPHESE  -  IZMIR

TURKIJE CIRCUIT

EXPERIENCES

 ▶ Keizerlijke wandelingen en privégids in Istanbul

 ▶ Stoombaden in de beste en oudste Hammam

 ▶ De Trojaanse ruïnes en Gallipoli

 ▶ Privégids in het oude Pargamon

 ▶ Het antieke Ephese met privégids

Prijs: vanaf € 1.995 pp. 

inclusief overnachtingen in 2-pers. kamer in de vermelde 
hotels, maaltijden, excursies en privé-gidsen zoals 
omschreven. 

Huurwagen (vanaf dag 4) : zie blauwe pagina’s achteraan. 

Voor mogelijke seizoentoeslagen in de hotels: zie de 
hotelpagina’s

Dag 1: Istanbul
Verwelkoming in Istanbul en transfer (Mercedes Vito) naar 
uw centraal en aan de Europese zijde gelegen 5* Swiss 
hotel, vlak bij de Bosphorus en de oude stad. We voorzien 
een ruime “Advantage City view“ kamer met ontbijt.

Dag 2: Istanbul
Rustig ontbijt. Met uw privégids wandeling ter 
kennismaking langs de mooiste plekjes van deze 
keizerlijke stad met de Blauwe Moskee, de Hagia Sofia 
en de Basiliek als hoogtepunten. Vrije namiddag voor bv. 
een heerlijke cruise over de Bosphorus (of privécruise). 

Dag 3: Istanbul
Ontbijt en vervolg van uw ontdekkingstocht met uw 
privégids naar het Topkapi paleis en de Grand Bazaar. Na 
de middag brengen we u naar de mooiste, oudste (1556) en 
beste hamam van Istanbul voor een heerlijk ontspannend 
stoombad in traditioneel gescheiden ruimten.

Dag 4: Gallipoli en Troje
Na uw ontbijt, ophaling huurwagen (of auto met 
chauffeur/gids) en langs de zee van Marmara naar 
Gallipoli waar de troepen van het Britse Gemenebest 
heroïsche veldslagen hebben geleverd tijdens WOII. 
Even voorbij Canakkale liggen de ruïnes van het oude 
Troje waar volgens Homerus de Griekse helden Achilles 
en Odysseus tien jaar lang de Trojaanse stad van 
Hector en Paris belegerden. Een mooie weg door de 
bergen en langs de kust brengt u naar Adatepe waar 
we een deluxe kamer gereserveerd hebben in een mooi 
boetiekhotelletje, Ida Blue, waar country chic met urban 
comfort samensmelten. 

Dag 5: Pergamon
Geniet rustig van uw heerlijk ontbijt. Een mooie rit 
van twee uur brengt u naar het antieke Pergamon van 
Alexander de Grote en de Romeinse keizers. Bezoek 
met privégids de tempel van Trajanus en de vele 

monumenten en restauratiewerken. U overnacht in een 
ruime ‘Advantage city view room’ met ontbijt van het 5* 
Swiss hotel Efes, centraal gelegen aan de mooie Kordon 
promenade aan de Egeïsche Zee.

Dag 6: Het antieke Ephese
Ontbijt en korte rit naar de Grieks-romeins antieke 
stad Ephese. Wandel met uw privégids langs de oude 
bibliotheek, de tempel van Hadrianus en het Grote 
Theater waar St Paulus  predikte. Bezoek ook het schrijn 
van Maria  en de tempel van Artemis. Terugkeer naar 
Izmir en uw mooie kamer in het Swiss hotel.

Dag 7: Ontbijt en/of verlenging
Strandvakantie in een van onze hotels in Bodrum, 
aansluitend circuit (Centraal Turkije) of terugreis.

Izmir

Istanbul

Pergamon

Troje
Gallipoli
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‘HET WARME HART VAN CENTRAAL TURKIJE’
DWARS DOOR CAPPADOCIÊ ,  EEN ONTDEKKING LANGS EEN PRACHTIGE  CULTUUR

TURKIJE CIRCUIT

EXPERIENCES

 ▶ Luchtballon in Cappadocië

 ▶ Luxe 'cave-room' in Kayseri

 ▶ Wijnproeverij in Argoskapel

 ▶ Privégids in Cappadocië, Konya & Pamukkale

 ▶ Thermale baden in Pamukkale

Prijs: vanaf € 1.769 pp. 

inclusief 4 nachten in de vermelde hotels, maaltijden, 
excursies en privé-gidsen zoals omschreven. 

Huurwagen zie blauwe pagina’s achteraan. 

Voor mogelijke seizoentoeslagen in de hotels: zie de 
hotelpagina’s

Dag 1: Cappadocië
Aankomst in Kayseri (via Istanbul of aansluitend op 
het Westkust programma). Verwelkoming en transfer 
naar het gezellige 5* Museum hotel, het enige Relais & 
Chateau in Centraal Turkije. We hebben een authentieke 
‘Deluxe Cave room’ met ontbijt voorzien. 393 km).

Dag 2: Cappadocië
Heerlijk ontbijt en adembenemende vlucht per warme 
luchtballon over de canyons (1 uur) met ‘champagne-
landing’. Mogelijkheid tot privé-luchtballon. Wandeling 
met privégids langs de openluchtmusea en vreemde 
rotsformaties van Zelve en Pasabag. 
Na de middag naar de wonderlijke duizend jaar oude 
fresco’s en schilderingen rond  Göreme. De dag besluit 
met een heerlijke wijn- en kaasproeverij van de beste 
wijnen van Cappadocië. 

Dag 3: Cappadocië - Konya
Ontbijt en per huurwagen (of vlucht via Istanbul) naar 
Konya, de oude hoofdstad van de Seltjoek-cultuur. (303 
km). We reserveerden een ‘king room’ in het kleine en 
zeer verzorgde Hich hotelletje met heerlijke keuken, 
centraal gelegen vlak naast het Mevlana museum en 
op wandelafstand van alle bezienswaardigheden. Na de 
middag bezoek met privé-gids aan de historische stad 
met ondermeer het graf van Rumi, dichter en de stichter 
van de ‘dansende derwishen’. 

Dag 4: Konya - Pamukkale
Ontbijt en per huurwagen (of vlucht via Istanbul) naar 
Pamukkale (393 km) waar we een deluxe kamer met half 
pension reserveerden in het Colossae hotel, met groot 
zwembad en centrale ligging. Pamukkale (letterlijk 
‘katoen-kasteel’) is beroemd om haar geologische 
kalkformaties en thermale bronnen. Met de privé-

gids wandelt u ook door de oude stand en de mooie 
byzantijnse basiliek.  

Dag 5: Verlenging of strandvakantie
Verlenging met strandvakantie rond Bodrum (256 km) , 
langs de Antalya Riviera (225 km) of aansluitend circuit 
West-Turkije. 

Antalya

Kayseri

KonyaPamukkale

Zelve



Amanruya 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 01/04 - 21/05 
01/10 - 31/10 

22/05 - 02/07 
01/09 - 30/09 

03/07 - 31/08  

Pool Suite + 
Privézwembad 

€1.213 €1.562 €1.903  

Pool Pavilion + 
Privézwembad 

€1.562 €1.903 €2.173  

 
Minimum verblijf 
Minimum verblijf 3 nachten van 3/7-31/8. 
Extra 
4=3, € 50 F&B credit en gratis transfers van en naar de luchthaven. 7=5, € 100 F&B credit, gratis transfers 
van en naar de luchthaven en een 6-gangen degustatiemenu van 1/4-31/10 
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E XCLUSIEF  |  WERELDKLASSE  |  VILLA ' S

AMANRUYA
A A A A A / A

TURKIJE WESTKUST BODRUM

LIGGING
De verbluffende schoonheid van de geschelpte kustlijn van het schiereiland Bodrum, 
herbergen millennia aan Griekse en Romeinse geschiedenis. Gebouwd als een 
exclusief privé dorpje, gaat het prat op een ongekend hoog niveau van service en 
intimiteit. Het gebruik van natuurlijke materialen maken het een adres van pure 
wereldklasse. Op ca. 35 minuten van de luchthaven van Bodrum.

ACCOMMODATIE
Pool Suite + Privézwembad (75m²): Moderne suite met kingsize of twin beds. 
Badkamer met bad en regendouche. Airco, telefoon, gratis wifi, dvd-speler, minibar, 
iPod dock, safe, koffie- en theefaciliteiten en flatscreen-tv. Terras met eigen zwembad.
Pool Pavillion + Privézwembad (75m²): Gelijke indeling en faciliteiten. Rustiger 
gelegen met zicht op de tuinen van het hotel. Andere kamertypes op aanvraag.

FACILITEITEN
Overloopzwembad van olympische lengte, zonneterras, prachtige tuinen. Eigen beachclub 
met kiezelstrand en bar. Tennisterrein en fietsverhuur aan het hotel, ruim aanbod aan 
excursies met lokale kunsten, actieve en culturele hoogtepunten. Spa met yogastudio, 
fitness, kuren en massages. Kleine huisdieren toegelaten. Uitstekend hoofdrestaurant met 
focus op lokale keuken, uitgebreide wijnkelder en mogelijkheid tot private dining.

1. Pool Pavillion + Privézwembad



Six Senses Kaplankaya 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 01/04 - 17/05 
05/10 - 18/10 

18/05 - 14/06 
21/09 - 04/10 

15/06 - 28/06 
31/08 - 20/09 

29/06 - 30/08 

Superior € 739 € 782 €1.041 €1.232 
Deluxe € 823 € 879 €1.125 €1.382 
     
      19/10 - 03/01    
Superior € 416    
Deluxe € 486    
     
Extra 
15% korting bij verblijf min. 5 nachten van 1/4-3/1/21. Niet combineerbaar 
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FA MILIE  |  VILLA ' S  |  RECENT

SIX SENSES KAPLANKAYA
A A A A A / A

TURKIJE WESTKUST BODRUM

LIGGING
Dit recente resort behoudt de natuurlijke schoonheid van de met cypressen beklede 
omgeving, in combinatie met een indrukwekkend uitzicht over de turquoise zee. Deze 
fusie tussen oud en nieuw is ideaal gelegen om de prachtige regio te ontdekken. De 
hedendaagse en zeer ruime kamers, gaan hand in hand met maar liefst 7 kilometer 
aan privé zandstrand. Op ca. 50 minuten van de luchthaven van Bodrum.

ACCOMMODATIE
Superior (50m²): Moderne kamer met kingsize of twin beds. Badkamer met bad en 
aparte douche. Minibar, gratis wifi, iPad, safe, airco, telefoon en flatscreen-tv. Balkon 
of terras met zeezicht.
Deluxe (50m²): Gelijke indeling en faciliteiten. Panoramisch zeezicht. 
Andere kamertypes op aanvraag.

FACILITEITEN
Twee aangename zwembaden, zeven kilometer privé zandstrand. Watersportcentrum met 
wakesurf, windsurfen, jetski, waterski, kano, duiken en zeilen. Tennisveld en fietsverhuur. 
Indrukwekkende Six Senses Spa (10.000m2) met hammam, sauna, binnenzwembad, 
fitness, verschillende kuren en massages. Eigen bibliotheek. Jachthaven meteen aan het 
hotel. Kleine huisdieren toegelaten in de Ridge Villa’s. Drie uitstekende restaurants.

1. Deluxe



Mandarin Oriental Bodrum 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 01/04 - 01/05 02/05 - 21/05 
20/09 - 31/10 

22/05 - 18/06 
01/09 - 19/09 

19/06 - 31/08 

Standaardkamer € 788 € 975 €1.388 €2.325 
Madarin 
Juniorsuite 

€1.425 €1.875 €2.400 €3.675 
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FA MILIE  |  WERELDKLASSE  |  DESIGN

MANDARIN ORIENTAL BODRUM
A A A A A / A

TURKIJE WESTKUST BODRUM

LIGGING
Dit ronduit verbluffende resort met prachtig uitzicht over de Egeïsche zee, 
omschrijft zichzelf als een plek waar dromen uitkomen. Het privéstrand nodigt uit 
om achterover te leunen, te ontspannen en te genieten van het moment. Met een 
idyllische locatie in Paradise bay, biedt het een verleidelijke mix van rust, stijl en alle 
moderne comfort. Met een scala aan gastronomische restaurants, een ontspannende 
spa en zeer verzorgde kamers. Op ca. 45 minuten van de luchthaven van Bodrum.

ACCOMMODATIE
Standaardkamer (72m²): Elegante kamer met kingsize of twin beds. Badkamer met 
bad en aparte douche. Airco, wifi, safe, minibar, telefoon, flatscreen-tv, terras of 
balkon. Standaard met tuinzicht, zeezicht mits supplement.
Mandarin Juniorsuite (94m²): Ruimere kamer met zithoek, terras met privézwembad.
Andere kamertypes op aanvraag.

FACILITEITEN
Vier mooie zwembaden, waarvan één verwarmbaar, zonneterras, twee privéstranden. 
Tennisterrein en watersportcentrum met wakeboard, wakesurf, snorkelen, seabob, jetski, 
duiken en zeilen. Prachtige spa (2700m2) met fitness, sauna, hammam, verschillende 
kuren en massages, binnen- en buitenzwembaden. Tien uitstekende restaurants.

1. Mandarin Juniorsuite



Kempinski Hotel Barbaros Bay 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 05/04 - 30/04 01/05 - 02/05 
01/10 - 31/10 

23/05 - 30/06 01/07 - 31/08 

Standaardkamer € 272 € 441 € 591 € 741 
Superior € 300 € 478 € 647 € 806 
     
      01/09 - 30/09    
Standaardkamer € 534    
Superior € 581    
 
Honeymoon 
Kamerupgrade indien beschikbaar, cake en romantische versiering van de kamer 
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DESIGN |  LUXE  |  RECENT

KEMPINSKI BARBAROS BAY
A A A A A

TURKIJE WESTKUST BODRUM

LIGGING
Genesteld op de kliffen van de ongerepte baai, biedt dit prachtige resort 
ongeëvenaarde luxe in een schilderachtige omgeving waar uitstekende faciliteiten 
zich vermengen met een symfonie aan smaken. Dit toevluchtsoord met mooi strand, 
overloopzwembad, uitgebreide spa en uitstekende restaurants staat garant voor een 
onvergetelijk verblijf. Op ca. 40 minuten van de luchthaven van Bodrum.

ACCOMMODATIE
Standaardkamer (29-34m²): Lichte kamer met kingsize of twin beds. Badkamer met 
bad en douche. Flatscreen-tv, gratis wifi, safe, airco, koffie- en theefaciliteiten. Balkon 
met gedeeltelijk zeezicht.
Superior (35m²): Gelijke indeling en faciliteiten, groter terras met gedeeltelijk 
zeezicht.  
Andere kamertypes op aanvraag.

FACILITEITEN
Twee zwembaden, privé zandstrand. Watersportcentrum en duikcentrum. Uitgebreide spa 
met Ayurvedische behandelingen, Turkse baden, verschillende kuren en massages. Kidsclub 
(4-12 jaar) met speeltuin. Vier restaurants waaronder uitstekend Aziatisch restaurant, lokale 
en internationale specialiteiten.

1. Standaardkamer



Hillside Beach Club 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen in vol pension 

Prijs per persoon 11/04 - 26/04 
18/10 - 31/10 

27/04 - 02/05 
10/05 - 23/05 

03/05 - 09/05 24/05 - 13/06 
06/09 - 26/09 

Standaard € 263 € 311 € 458 € 570 
Superior € 364 € 420 € 608 € 754 
     
      14/06 - 27/06 

30/08 - 05/09 
28/06 - 29/08 27/09 - 17/10  

Standaard € 641 € 315 € 315  
Superior € 825 € 428 € 390  
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E XCLUSIEF  |  HIDEAWAY |  BOUTIQUE

HILLSIDE BEACH CLUB
A A A A A / A

TURKIJE FETHIYE

LIGGING
Het kristalheldere water van de Egeïsche Zee rolt loom heen en weer op de goudgele 
stranden van dit uitstekende resort. Drie prachtige stranden bieden hier volmaakte 
rust. Op het water onderbreken alleen wakeboarders en zeilboten het eindeloze 
turquoise vergezicht. In de rust en stilte van Serenity en Silent Beach, twee stranden 
alleen voor volwassenen, waan je je ver van de buitenwereld. Verlies jezelf in de 
volmaakte stilte van dit hemels paradijs. Op ca. 1u van de luchthaven van Dalaman.

ACCOMMODATIE
Standaard (30m²): Comfortabele kamer met kingsize of twin beds. Badkamer 
met douche. Airco, satteliet-tv, telefoon, safe, minibar, gratis wifi, koffie- en 
theefaciliteiten. Parkzicht. 
Superior (40m²): Gelijke indeling en faciliteiten, terras met zeezicht. 
Andere kamertypes op aanvraag.

FACILITEITEN
Aangenaam zwembad, twee kinderbaden met in totaal vier glijbanen, zonneterras. 
Privéstrand ‘Silent Beach’ voorbehouden voor volwassenen, mooi zandstrand voor 
families. Vier tennisterreinen, tafeltennis, beachvolley, basketbal, minivoetbal, 
kano’s, yogalessen, pilates, aquaqym en waterpolo. 

1. Superior

BIJKOMENDE FACILITEITEN
Watersportcentrum met duikschool, wakeboard, waterski, catamaran en zeilen. 
Verzorgde spa met fitness, sauna, turks bad, verschillende kuren en massages. Baby 
Park (0-3 jaar), Kidsite (4-10 jaar) met apart zwembad en Young Club (11-15 jaar). Drie 
restaurants, waarvan één voorbehouden voor volwassenen.



90

Maxx Royal Belek 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen in All Inclusive 

Prijs per persoon 01/04 - 29/04 
17/10 - 31/10 

30/04 - 08/05 09/05 - 22/05 
26/09 - 16/10 

23/05 - 31/05 

Suite Landzicht € 675 €1.088 € 825 € 975 
Suite Zeezicht € 788 €1.200 € 938 €1.088 
     
      01/06 - 12/06 13/06 - 27/06 

24/08 - 04/09 
28/06 - 23/08 05/09 - 25/09 

Suite Landzicht €1.163 €1.275 €1.388 €1.050 
Suite Zeezicht €1.350 €1.463 €1.575 €1.163 
 
Minimum verblijf 
Minimum verblijf 4 nachten van 1/4-27/6 en 24/8-31/10. Minimum verblijf 5 nachten van 28/6-23/8 
Extra 
5% korting bij verblijf min. 16 nachten 
 

 
 

Kempinski The Dome 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen in All Inclusive 

Prijs per persoon 01/04 - 30/04 01/05 - 31/05 
17/10 - 31/10 

01/06 - 30/06 01/07 - 17/07 

Superior Land 
View 

€ 485 € 504 € 635 € 673 

Deluxe Sea View € 579 € 598 € 729 € 766 
     
      18/07 - 26/08 27/08 - 25/09 26/09 - 16/10  
Superior Land 
View 

€ 691 € 616 € 523  

Deluxe Sea View € 785 € 710 € 616  
     
Minimum verblijf 
Minimum verblijf 5 nachten gedurende het hele jaar. 

 
 

Kempinski The Dome 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen in All Inclusive 

Prijs per persoon 01/04 - 30/04 01/05 - 31/05 
17/10 - 31/10 

01/06 - 30/06 01/07 - 17/07 

Superior Land 
View 

€ 485 € 504 € 635 € 673 

Deluxe Sea View € 579 € 598 € 729 € 766 
     
      18/07 - 26/08 27/08 - 25/09 26/09 - 16/10  
Superior Land 
View 

€ 691 € 616 € 523  

Deluxe Sea View € 785 € 710 € 616  
     
Minimum verblijf 
Minimum verblijf 5 nachten gedurende het hele jaar. 

 
 

Maxx Royal Belek 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen in All Inclusive 

Prijs per persoon 01/04 - 29/04 
17/10 - 31/10 

30/04 - 08/05 09/05 - 22/05 
26/09 - 16/10 

23/05 - 31/05 

Suite Landzicht € 675 €1.088 € 825 € 975 
Suite Zeezicht € 788 €1.200 € 938 €1.088 
     
      01/06 - 12/06 13/06 - 27/06 

24/08 - 04/09 
28/06 - 23/08 05/09 - 25/09 

Suite Landzicht €1.163 €1.275 €1.388 €1.050 
Suite Zeezicht €1.350 €1.463 €1.575 €1.163 
 
Minimum verblijf 
Minimum verblijf 4 nachten van 1/4-27/6 en 24/8-31/10. Minimum verblijf 5 nachten van 28/6-23/8 
Extra 
5% korting bij verblijf min. 16 nachten 
 

 
 

Maxx Royal Belek 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen in All Inclusive 

Prijs per persoon 01/04 - 29/04 
17/10 - 31/10 

30/04 - 08/05 09/05 - 22/05 
26/09 - 16/10 

23/05 - 31/05 

Suite Landzicht € 675 €1.088 € 825 € 975 
Suite Zeezicht € 788 €1.200 € 938 €1.088 
     
      01/06 - 12/06 13/06 - 27/06 

24/08 - 04/09 
28/06 - 23/08 05/09 - 25/09 

Suite Landzicht €1.163 €1.275 €1.388 €1.050 
Suite Zeezicht €1.350 €1.463 €1.575 €1.163 
 
Minimum verblijf 
Minimum verblijf 4 nachten van 1/4-27/6 en 24/8-31/10. Minimum verblijf 5 nachten van 28/6-23/8 
Extra 
5% korting bij verblijf min. 16 nachten 
 

 
 

ALL  IN |  GOLF  |  VILLA ' S

TURKIJE

MAXX ROYAL BELEK 

ZUIDKUST BELEK

A A A A A / A

ALL  INCLUSIVE  |  GOLF  |  KLASSE

KEMPINSKI THE DOME
A A A A A

LIGGING
Dit topresort waar superlatieven niet volstaan om het te beschrijven, is een geheel aan 
unieke luxe van wereldklasse. De prachtige zwembaden, service van een ontzettend 
hoog niveau, het uitgebreide aanbod aan gastronomische opties en de zeer ruime 
kamers springen onmiddellijk in het oog. Ideaal op maat van de ganse familie. Op ca. 
35 minuten van de luchthaven van Antalya, op wandelafstand van Belek.

ACCOMMODATIE
Suite Landzicht (80m²): Ruime suite met kingsize of twin beds. Badkamer met douche. 
Airco, safe, telefoon, flatscreen-tv, gratis wifi en minibar. Balkon met zicht op het 
achterland. 
Suite Zeezicht (80m²):  Gelijke indeling en faciliteiten, zicht op zee.
Andere kamertypes op aanvraag.

FACILITEITEN
Vijf zwembaden, één kinderbad, meteen aan het strand gelegen. Tennisterrein, 5×5 
voetbalveld, watersportcentrum met jetski’s, zeilen, waterski, duiken en windsurfen, 18-hole 
Montgomerie golfbaan. Aquapark met elf glijbanen, bioscoop, discotheek, bowling, dinoland, 
laser tag & adventure park. . Kinderclub (1-12 jaar) met babysit service. Fantastische spa 
(3000m2) met fitness, sauna, hammam, binnenzwembad, verschillende kuren en massages. 
Acht restaurants met lokale en internationale specialiteiten.

LIGGING
Dit prachtige hotel onderscheidt zich niet enkel door zijn kleinschaligheid, maar 
ook de architectonische uniekheid is een verademing. Gebouwd in Seljuk-stijl en 
omring door de Pasha en PGA Sultan golfbanen, weerspiegelt het de originele 
ontwerpkenmerken en symbolen van de rijke lokale cultuur. Een harmonieuze 
mix van oud en nieuw. Op ca. 25 minuten van de luchthaven van Antalya, op ca. 10 
minuten van Belek. 

ACCOMMODATIE
Superior (38m²): Lichte kamer met kingsize of twin beds. Badkamer met bad en 
douche. Koffie- en theefaciliteiten, flatscreen-tv, gratis wifi, safe, telefoon en airco. 
Standaard met tuinzicht, golf- en zeezicht mits supplement.
Deluxe (38m²): Gelijke indeling en faciliteiten, mooi panoramisch zeezicht.
Andere kamertypes op aanvraag.

FACILITEITEN
Mooi groot zwembad met zonneterras, apart kinderbad, meteen aan het strand 
gelegen. 18-hole PGA Sultan golfbaan meteen aan het hotel, Pasha 18-hole golfbaan 
in de omgeving. Tennisterreinen en watersportcentrum. The Dome Sanitas spa met 
sauna, hammam, verschillende kuren en massages. Miniclub met speeltuin (4-12 
jaar). Vier restaurants met lokale en internationale specialiteiten.



91

Gloria Serenity 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen in All Inclusive 

Prijs per persoon 01/04 - 02/04 
14/06 – 19/09 
18/10 - 31/10 

 

26/04 - 16/05 
04/10 - 17/10 

17/05 - 13/06 
20/09 - 03/10 

 

Superior € 533 € 600 € 660  
Superior Laguna € 668 € 750 € 825  
 

 
 

Gloria Golf 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen in All Inclusive 

Prijs per persoon 01/04 - 25/04 
18/10 - 31/10 

26/04 - 16/05 
04/10 - 17/10 

17/05 - 13/06 
20/09 - 03/10 

14/06 - 11/07 
23/08 - 19/09 

Standaardkamer € 458 € 510 € 563 € 668 
Juniorsuite € 570 € 638 € 713 € 836 
     
      12/07 - 22/08    
Standaardkamer € 735    
Juniorsuite € 919    
     
 

 
 

VILLA ' S  |  ALL  INCLUSIVE  |  GOLF

TURKIJE

GLORIA SERENITY RESORT

ZUIDKUST BELEK

A A A A A / A

ALL  IN |  ACTIEF  |  FA MILIE

GLORIA GOLF RESORT
A A A A A

LIGGING
Dit absolute tophotel van de Gloria keten, bundelt al het beste wat de keten te bieden 
heeft. De luxueuze kamers, het grote aantal faciliteiten en de aantrekkelijke ligging 
maken het tot een ware oase voor het ganse gezin. Samen met zusterhotels Gloria 
Golf en Gloria Verde, beschikt het complete resort over maar liefst 3 golfbanen met in 
totaal 45 holes. Op ca. 30 minuten van de luchthaven van Antalya, op ca. 10 minuten 
van Belek.  

ACCOMMODATIE
Superior (39m²): Verzorgde kamer met kingsize of twin beds. Badkamer met bad en 
aparte douche. Flatscreen-tv, airco, minibar, gratis wifi, telefoon, safe, balkon of terras. 
Zicht op de tuinen. 
Superior Laguna (39m²): Gelijke indeling en faciliteiten, zicht op de lagune.  
Andere kamertypes op aanvraag.

FACILITEITEN
Groot zwembad met apart kinderbad, mooi zandstrand. Watersportcentrum en tennisbanen 
meteen aan het hotel. Uitgebreide spa met binnenzwembad, hammam, fitness, sauna, 
verschillende kuren en massages. Kinderclub (4-12 jaar). Acht restaurants met lokale en 
internationale specialiteiten.

LIGGING
De eerste telg uit de Gloria keten, geniet van een uitstekende reputatie en gaat prat 
op zijn combinatie van luxe, kwaliteit, service en golf. De uitstekende golfbanen 
liggen meteen naast het hotel en bieden een uitdaging zelfs voor de meest geoefende 
golfers. Een ideale combinatie tussen een golfhotel en een luxe verblijfshotel, op 
maat van de ganse familie. Op ca. 30 minuten van de luchthaven van Antalya, op ca. 
10 minuten van Belek. 

ACCOMMODATIE
Standaardkamer (24m²): Mooie kamer met kingsize of twin beds. Badkamer met 
bad of douche. Airco, telefoon, flatscreen-tv, gratis wifi, minibar en safe. Balkon met 
tuinzicht.
Juniorsuite (35m²) : Gelijke indeling en faciliteiten, ruimer met zithoek.
Andere kamertypes op aanvraag.

FACILITEITEN
Mooi zwembad, zonneterras, verzorgd zandstrand. Watersportcentrum en 
tennisbanen meteen aan het hotel. Amfitheater, nachtclub, uitgebreide animatie 
en aquapark. Gasten van het Gloria Golf resort, kunnen gebruik maken van de spa-
faciliteiten en alle andere faciliteiten van zusterhotels Gloria Serenity & Gloria Verde. 
Negen uitstekende restaurants met lokale en internationale specialiteiten.
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MAROKKO
 “To the Morrocan desert 

I go to lose my mind and find my soul”

Marrakesh

1. LA SULTANA   95
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4. MANDARIN ORIENTAL  96

5. SELMAN   97
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‘WOESTIJN EN KEIZERLIJKE STEDEN’
M ARRAKECH -  SAHARA -  FES  -  MEKNÈS  -  RABAT -  STRAND

MAROKKO CIRCUIT

EXPERIENCES

 ▶ Yves Saint-Laurent museum met expertgids

 ▶ Per sidecar door de palmoase rond Marrakech

 ▶ Kooklessen bij Marokkaanse Chef Tarik

 ▶ Privégids in Marrakech en in historisch Fes

 ▶ Meknès en Volubilis met expertgids

 ▶ Twee woestijndiners onder de sterren

Prijs: vanaf €2.395 pp. 

inclusief 10 overnachtingen in 2-pers. kamer in de vermelde 
hotels, maaltijden, degustaties, wandelingen en privé-gidsen 
zoals omschreven. 

Prijzen huurwagen zie blauwe pagina’s. 

Voor mogelijke seizoentoeslagen in de hotels: zie de 
hotelpagina’s

Dag 1: Marrakech
Verwelkoming en privétransfer per Mercedes Vito naar 
uw luxe hotel in Marrakech. We voorzien een mooie 
tweepersoonskamer in het Riad Sultana boetiekhotelletje, 
midden het oude centrum. U kan echter ook kiezen voor 
het 6* Selman (coup de coeur), een heerlijke villa in het 6* 
Mandarin Oriental, het oriëntaalse 6* Oberoi, ,  het elegante 
6* Amanjena of het relaxe 5* Sofitel.

Dag 2: Marrakech. Yves Saint Laurent en sidecar
Na uw rustig ontbijt introduceert uw privégids u in de 
schitterende tuinen van Marjorelle en de door Bergé & 
YSL zorgvuldig verzamelde artefacts uit het Rif gebergte. 
Aansluitend bezoek aan het door KO Studio ontworpen, 
nieuwe YSL museum met werk van het mode-icoon . We 
reserveren een tafeltje in het Grand Café de la Poste (directe 
betaling). Na de middag een verrassing van formaat. Zet uw 
helm en zonnebril op en neem plaats in de sidecars voor een 
onvergetelijke rit door de medina,  de oud-Franse wijk, de 
palmoase, de geheime tuinen, art déco architectuur etc..

Dag 3: Marrakech. Culinaire geheimen en de oude stad
Ontbijt en korte rit (30’) naar de Amizmiz vallei voor een 
kookles bij Chef Tarik die met u een typisch tweegangenmenu 
maakt met verse kruiden en groenten uit zijn kwekerij. 
Lunch onder olijfbomen  en retour naar de stad.  Samen 
met uw sympathieke privégids naar de verbazende collectie 
artefacten uit de Sahara, Mali en Marokko van de Nederlandse 
antropoloog Bert Flint. Ook de Saadian graven, het Al Bahia 
paleis en natuurlijk de Koutoubia moskee, de soeks en het 
levendige Djemaa El Fna plein staan tijdens de wandeling op 
het programma.

Dag 4: Skoura. De Atlas, filmdecors en luxe in de oase
Ontbijt en prachtige rit (4 uur) door de bergen van d Atlas 
naar de karavaanstad Aït-Benhaddou waar eeuwenlang 
goud, zilver, zout, kruiden en slaven verhandeld werden. 
Bezoek zeker de filmdecors van the Gladiator, Lawrence 
of Arabia, the Mummy en scenes uit de Game of Thrones. 
Vrije lunch op een van de terrasjes. Twee uur verder ligt de 
vruchtbare palmenoase Skoura met haar tuinen vol rozen, 

granaatappels, vijgen en olijfgaarden. We reserveerden een 
woestijndiner en een mooie junior suite in het 5* boetiekhotel 
Dar Ahlam, een ‘Small Luxury hotel’, midden de koele oase.   

Dag 5: Merzouga, een nacht in de woestijn
Ontbijt en langs groene olijf- en amandelbomen naar El 
Kelaa M’Gouna, midden de rozenvallei. Even verder ligt de 
kloof van Todra met 300m hoge wanden, dadelplantages en 
graanvelden. Een memorabel en onverwacht hoogtepunt. We 
reserveren een degelijke lunch bij Tinerhir (directe betaling). 
Na de middag naar Erfoud waar we chauffeur met 4-wheel-
drive geregeld hebben die u naar de Erg Chebbi brengt, een 
der grootste duinen van de Sahara, midden een desolate 
vlakte. De zonsondergang, de rust en vrede zijn spectaculair. 
Geniet van een diner, een kameelrit en nacht onder de sterren 
in een verzorgde tent van het 16 units tellende Desert Luxury 
Camp. Optie: mogelijkheid tot overnachting in het private 
camp even verderop, voor u alleen.   

Amizmiz
Skoura

Marrakech
Merzouga

Fes
Meknes

Rabat

Casablanca

Oualidia
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MAROKKO CIRCUIT

VARIANTE: STRANDVAKANTIE SPANJE

U ruilt hier Rabat en de kust in Oualidia voor het keizerlijke 
Chefchaouen en een strandhotel in Spanje.

Dag 9: Chefchaouen
Na het ontbijt door het wondermooie Rif gebergte via 
Ouazzane (3,5 u) of via Katama (5,5 u) naar de heilige stad 
Chefchaouen, een provinciestadje op een wat koelere 557 
m met felle azuurblauwe huisjes, een heerlijke kasba en 
medina. We reserveerden een mooie kamer in het beste 
hotel van de stad, Parador, midden de oude buurt en 
ideaal om de stad te verkennen.

Dag 10: Tangier – Spanje
Maak na het ontbijt nog een wandeling door de oude stad 
want op een goede twee uur bent u al in Tanger waar u de 
huurauto inlevert. Van hieruit brengen 18 snelle veerboten 
u dagelijks op minder dan een uur naar het Spaanse 
Tarifa. Van hieruit bent u op een goed uur in Marbella voor 
uw strandvakantie in een van onze mooie hotels aan de 
Spaanse zuidkust. 

Prijs op aanvraag.  

Dag 6: Door de Hoge Atlas naar Fes
Ontbijt en prachtige rit door de palmvallei naar El Rachidia, 
een levendige grenspost. Langs spectaculaire landschappen 
via de Ziz vallei, de tunnel van de legionairs en over de Hoge 
Atlas naar Midelt (3u). We zorgden voor een reservatie in 
een degelijk restaurant (directe betaling). Na de middag 
door prachtige cederwouden naar Ifrane (2u), een door 
Frankrijk gebouwd stadje uit 1930 met rode pannendaken 
en bloemperken. U bent nu op een goed uur van Fes waar we 
voor 3 nachten een mooie kamer in het 5*Riad Fes hebben 
gereserveerd, een Relais & Chateau hotelletje. 

Dag 7: Fes. Historische wandeling
Na het ontbijt wandeling met privégids door de meer dan 
duizend jaar oude stad, nu Unesco werelderfgoed en het 
culturele centrum van het land. Bezoek de oude en nieuwe 
medina, het groen betegelde theologisch universiteitscentrum. 
We voorzien een fijne lunch in het ‘palais medina’ (directe 
betaling). Bewonder de nieuwe Bab Boujloud toegangspoort, 
de Fontein, de joodse wijk en de mooie kruidensoek.

Dag 8. Volubilis, wijndegustatie en Meknès
Na het ontbijt bent u op een uurtje in het oud-Romeinse 
Volubilis voor een wandeling met privégids door deze oude 
ruïnes met schitterende mozaïeken vloeren. We nemen u 
daarna mee naar de wijngaarden rond Meknes waar we een 
lunch en wijndegustatie geregeld hebben van mooie cru’s en 
fair trade wijnen.  Tenslotte naar Meknès, het ‘Marokkaanse 
Versailles’, levendig maar toch rustiger dan de andere 
keizerlijke steden, voor een oriëntatiewandeling met expert-
gids.. Terugkeer naar Fes.

Dag 9. Rabat (of naar Chefchaouen en een Spaanse 
strandvakantie: zie variante onderaan).
Na uw ontbijt bent u op minder dan drie uur in Rabat, de 
charmante hoofdstad van Marokko waar we een moderne 
deluxe room reserveerden in Villa Diyafa, een luxueus 
boetiekhotelletje van 27 kamers en een 25 m zwembad, 
midden de nette, diplomatieke wijk. Bezoek zeker de 
Romeinse necropolis, het mausoleum van Mohammed V, de 
kasbah en de medina.

Dag 10. Naar de kust.
Na het ontbijt rijdt u via Casablanca en het Unesco-
erkende El Jadida naar Oualidia (3 u), een uitzonderlijk eco-
vogelreservaat van 12 km met permanente internationale 
monitoring. Het gebied bestaat uit lagunes, zoutpannen 
en duinen waar jaarlijks duizenden trekvogels een halte 
houden. Intrek in een mooie kamer in het 5* Oualidia 
Sultana, gescheiden van de oceaan door de prachtige 
lagune met zachte zonsondergangen. Hier zijn tal van 
interessante activiteiten mogelijk zoals vogelsafari’s, wijn- en 
oesterdegustatie, gourmet-uitstapjes met de vissersboot, 
aroma-massage met muntthee, surflessen, verzorgde 
strandpicknick,  etc.

Dag 11. Verlenging in Oualidia of terugkeer via 
Casablanca of Marrakech (2 à 3 u).



La Sultana Marrakesh****** 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen 

Prijs per persoon 07/01 - 05/02 
24/06 - 02/09 

17/11 - 17/12 

06/02 - 19/02 
03/06 - 23/06 
03/09 - 23/09 

20/02 - 02/06 
24/09 - 16/11 
18/12 - 24/12 

Prestige € 687 € 828 €1.040  
Junior Suite € 846 €1.357 €1.516  
 
Minimum verblijf 
Minimum verblijf 3 nachten van 20/2-2/6, 24/9-16/11 en 18/12-24/12. 
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BOUTIQUE |  KLEINSCHALIG |  AUTHENTIEK

LA SULTANA MARRAKESH
A A A A A

MAROKKO MARRAKESH

LIGGING
Dit prachtige en kleinschalig paleishotel is een klein juweel in het hart van de immer 
bruisende stad. Met zijn unieke en traditionele architectuur, is het ideaal gelegen in 
het hart van de Médina. Ook voor rasechte foodies is dit een absolute aanrader! Het 
huisgemaakte ontbijt, de focus op traditionele en lokale gerechten en de verfijnde 
Franse keuken worden hier moeiteloos gecombineerd. Leuke extra, het panoramische 
dakterras biedt prachtig uitzicht!

ACCOMMODATIE
Prestige (30-40m²): Warme traditionele kamer met kingsize of twin beds. Marmeren 
badkamer met bad en aparte douche. Telefoon, flatscreen-tv, airco, minibar, gratis 
wifi, cd- en dvd-speler, safe.
Juniorsuite (40-45m²): Ruimer, met zithoek en butlerservice
Andere kamertypes op aanvraag.

FACILITEITEN
Zwembad met zonneterras. Verschillende panoramische terrassen met uitzicht over de 
stad. Traditionele spa met fitness, jacuzzi, hamam, sauna, kapper, verschillende kuren en 
massages. Twee restaurants, waarvan één authentiek marrokaans met focus op lokale street 
food. Leuke rooftop bar.

LA SULTANA 
OUALIDIA
A A A A A

LIGGING 
Met maar twaalf kamers, is deze kleinschalige 
retreat het perfecte toevluchtsoord. Gelegen in een 
prachtig bescherm natuurreservaat, genesteld in de 
lagune van Oualidia is het een absoluut juweeltje 
aan de oceaan. Even ontsnappen aan de drukte van 
Marrakesh in één van de mooiste kaders ter wereld. 
Op ca. 2.30u van Marrakesh en op ca. 2.15u van de 
luchthaven van Casablanca.

FACILITEITEN
Infinity zwembad met zonneterras. Mooi 
privéstrand. Traditionele spa met fitness, sauna, 
hammam, binnenzwembad, verschillende 
kuren en massages. Aangenaam restaurant met 
internationale keuken. Fijne loungebar.
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Mandarin Oriental Marrakesh 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 07/01 - 11/02 
01/06 - 31/08 

12/02 - 31/03 
24/04 - 31/05 
01/09 - 30/09 

01/04 - 17/04 18/04 - 24/04 
01/10 - 31/10 

Atlas Suite € 120 € 134 € 204 € 148 
1-Bedroom 
Mandarin Villa + 
Pool 

€ 176 € 204 € 247 € 219 

 
Minimum verblijf 
Minimum verblijf 4 nachten van 6/4-17/4 

 
 

Sofitel Marrakesh Palais Imperial 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 05/01 - 31/03 
24/04 - 16/05 
01/07 - 31/10 

01/04 - 23/04 17/05 - 30/06  

Deluxe € 342 € 442 € 308  
Deluxe 
Juniorsuite 

€ 387 € 479 € 356  

 
Honeymoon 
Kamerupgrade, VIP-behandeling, bloemen en welkomstdrank. Niet combineerbaar 
Extra 
30% korting op spa-behandelingen (voor 12.00) 
 

 
 

WERELDKLASSE  |  L IGGING |  VILLA ' S

MAROKKO

MANDARIN ORIENTAL
MARRAKESH

MARRAKESH

A A A A A A

FA MILIE  |  WELLNESS  |  CENTRAAL

SOFITEL MARRAKESH 
PALAIS IMPERIAL

A A A A A

LIGGING
Gelegen in twintig hectare aan geurige tuinen en olijfboomgaarden, is dit luxueuze 
vijfsterrenresort op slecht enkele minuten van het stadscentrum de nieuwe diamant 
in de kroon aan tophotels in Marrakesh. Met uitstekende faciliteiten en fantastische 
gastronomische opties, is het de ultieme ontsnapping in de rode stad. Op ca. 15 
minuten van de luchthaven, op ca. 10 minuten van het Djemaa el Fna plein.

ACCOMMODATIE
Atlas Suite (m²) : 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. 
Gourmet grill, vis en zeevruchtenrestaurant en één met fijne oosterse keuken.. 

LIGGING
Dit magnifiek Moors paleis dat zich tussen weelderige tuinen met palmbomen 
bevindt, springt meteen in het oog met zijn enorme pilaren en het boogvormige 
plafond, de traditionele zelliges, tapijten en kunstobjecten. Een ideale mix tussen de 
charmante Oosterse gastvrijheid en de excellentie van het Franse ‘savoir vivre’. Op ca. 
10 minuten van de luchthaven, op ca. wandelafstand van het Djemaa el Fna plein en 
de medina.

ACCOMMODATIE
Deluxe (30m²): Klassieke kamer met kingsize of twin beds. Badkamer met bad of 
douche. Telefoon, gratis wifi, safe, airco, flatscreen-tv, balkon of terras. Zicht op de 
tuinen of het zwembad mits supplement.
Deluxe Juniorsuite (44m²) : Gelijke indeling en faciliteiten, extra zithoek.
Andere kamertypes op aanvraag.

FACILITEITEN
Twee zwembaden, waarvan één verwarmd, met zonneterras. Prachtige tropische 
tuin. Meerdere 18-hole golfbanen in de omgeving van het hotel. Verzorgde spa met 
sauna, jacuzzi, fitness, hammam, binnenzwembad, verschillende kuren en massages. 
Kidsclub (4-12 jaar). Vier restaurants met lokale en internationale specialiteiten.



Selman Marrakesh 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen 

Prijs per persoon 05/01 - 06/02 
07/06 - 10/09 

07/02 - 22/02 
03/04 - 08/04 
14/04 - 18/04 
01/05 - 04/05 
20/05 - 24/05 

3/10 - 31/10 

23/02 - 02/04 
19/04 - 30/04 
05/05 - 19/05 
25/05 - 06/06 
11/09 - 02/10 

09/04 - 13/04 

Superior € 479 € 790 € 620 €1.058 
Deluxe € 536 € 888 € 705 €1.128 
 
Minimum verblijf 
Minimum verblijf 3 nachten van 7/2-22/2 en 20/5-24/5. Minimum verblijf 5 nachten van 3/4-18/4 
Extra 
25% korting bij verblijf min. 5 nachten van 5/1-16/2 en 20% korting bij verblijf min. 3 nachten van 5/1-16/2. 
enkel geldig in Deluxe kamers en niet combineerbaar 
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ELEGANT |  VRI JSTAAND |  DESIGN

SELMAN MARRAKECH
A A A A A A

MAROKKO MARRAKESH

LIGGING
Aan de voet van het Atlasgebergte, is dit elegante paleis met zijn unieke sfeer als een 
intiem landgoed vol van warmte, gezelligheid en hedendaagse luxe. Het luxueuze 
ontwerp, samen met de lokale architectuur biedt een reflectie van de ziel van de 
oker stad en de Marokkaanse levenskunst. De aanwezigheid van een stoeterij vol 
Arabische volbloeden, symbolen van de grootsheid van een beschaving, maakt het 
tot een unieke inkijk in de lokale cultuur en ziel. Op ca. 10 minuten van de luchthaven.

ACCOMMODATIE
Superior (55m²): Ruime kamer met queensize bed. Badkamer met bad en aparte 
douche. Telefoon, flatscreen-tv, gratis wifi, airco, koffie- en theefaciliteiten. Mooi 
terras met zicht op het land.
Deluxe (55m²): Gelijke indeling en faciliteiten, zicht op het zwembad of de tuinen.

FACILITEITEN
Ruim buitenzwembad met zonneterras, prachtig verzorgde tuinen. Mooi aanbod aan 
actieve en culturele excursies. Verzorgde spa (1200m2) met binnenzwembad, hammam, 
jacuzzi, fitness, verschillende kuren en massages, focus op traditionele rituelen. Kidsclub 
(4-12 jaar) en babysitservice. Drie uitstekende restaurants waaronder één met lokale keuken 
en één met mediterrane specialiteiten. Aangename trendy bar en pool bar.

 1. Deluxe



Amanjena***** 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 10/01 – 19/02 
15/06 – 13/09 
09/11 – 22/12 

20/02 – 31/03 
04/05 – 14/06 
14/09 – 08/11 

23/12 – 31/12  

Pavilion €1.322 €1.763 €2.174  
Pavilion Bassin €1.532 €1.974 €2.505  
 
Minimum verblijf 
Minimum verblijf 3 nachten van 26/10-1/11, minimum verblijf 5 nachten van 9/4-16/4 en minimum verblijf 6 
nachten van 26/12-31/12 
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E XCLUSIEF  |  CHARME |  VILLA ' S

AMANJENA
A A A A A A

LIGGING
Het paleisachtige Amanjena ligt net buiten de legendarische rode stad en werd 
geïnspireerd door de klassieke schoonheid van Marrakesh en de 12e eeuwse Menara-
tuinen. Temidden van schaduwrijke binnenplaatsen, met bloemblaadjes bezaaide 
fonteinen, liggen de paviljoenen waar de kamers in ondergebracht zijn, elk met eigen 
tuin, vele met privé-zwembad. Op ca. 20 minuten van de luchthaven van Marrakesh.

ACCOMMODATIE
Pavillion (175m²): Prachtige ruime kamer met aparte slaapkamer met kingsize of twin 
beds. Badkamer met bad en aparte douche. Woonruimte met open haard, flatscreen-
tv, gratis wifi, minibar, safe en telefoon. Tuintje met zicht op het golfterrein of de 
olijfgaarden. 
Pavillion Bassin (175m²): Gelijke indeling en faciliteiten. Gelegen rond het centrale 
‘bassin’. Andere kamertypes op aanvraag.

FACILITEITEN
Verwarmd buitenzwembad, grote groenzone. Tennis en fietsverhuur ter plaatse, 
verschillende golfbanen (het hotel biedt gratis transfers aan naar Amelkis & Royal Golf). 
Indrukwekkend Healthcenter met jacuzzi, hammam, fitness, verschillende kuren en 
massages. Kleine huisdieren toegelaten. Twee restaurants, één aan het zwembad gelegen.

MAROKKO MARRAKESH

1. Pavillion



The Oberoi Marrakesh****** 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 04/01 - 29/02 
01/05 - 30/09 

01/03 - 30/04 
01/10 - 31/10 

  

Deluxe + 
Privéterras 

€ 846 €1.022   

Deluxe Villa + 
Privézwembad 

€1.181 €1.533   

 
Extra 
2 kinderen aan 50% in Deluxe Villa bij boeking van min. 3 nachten van 4/1-29/2 en 1/5-30/9 
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NIEUW |  E XCLUSIEF  |  VILLA ' S

THE OBEROI, MARRAKESH
A A A A A A

LIGGING
Dit gloednieuwe (december 2019) hotel wordt omgeven door 11 hectare mediterrane 
boomgaarden en eeuwenoude olijfgaarden. De prachtige tuinen en de architectuur 
geïnspireerd op de paleizen van het oude Marokko, in combinatie met het 
schilderachtige uitzicht, maken van dit hotel de nieuwe referentie. Op ca. 25 minuten 
van de luchthaven, op ca. 25 minuten van Djema-El-Fna.

ACCOMMODATIE
Deluxe + Privéterras (106m²): Prachtige ruime kamer met warme accenten, kingsize 
of twin beds. Badkamer met bad en aparte douche. Airco, minibar, flatscreen-tv, gratis 
wifi, koffie- en theefaciliteiten. Ruim terras met zicht op de tuinen van het hotel.
Deluxe Villa + Privézwembad (197m²): Prachtige vrijstaande privévilla, gelijke 
faciliteiten. Privézwembad, zicht op de tuinen. Andere kamertypes op aanvraag.

FACILITEITEN
Prachtig kanaal dat door het ganse hotel loopt, omgeven door de indrukwekkende 
tuinen. Grote moderne spa (2000m2) met Marrokaans en ayurvedisch geïnspireerde 
behandelingen en massages, hammam, verwarmd binnenzwembad, fitness en yogaruimte. 
Mooie kidsclub en bibliotheek. Drie restaurants met lokale en internationale specialiteiten. 
‘Vue’ Bar voor huiscocktails en selectie van topwijnen.

MAROKKO MARRAKESH

1. Deluxe + Privéterras  2. Deluxe Villa + Privézwembad
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PORTUGAL
 “Fado, vinho, gracioso, patrimonio, bonito. 

Ronaldo”
Porto

Faro

Lissabon
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‘ONTDEKKING VAN CENTRAAL PORTUGAL’
LISSABON -  ALEJENTO -  E VORA -  COIMBRA -  PORTO

PORTUGAL CIRCUIT

EXPERIENCES

 ▶ Ingetogen fado performance met diner

 ▶ Epicurische wandeling met ‘fingerfood’ en wijn

 ▶ Workshop met mooie ‘azuela’-blauwe tegeltjes

 ▶ ‘Farm stay’ en degustatie van specialiteiten

 ▶ Privégids in Lissabon, Evora, Coimbra, Porto

Prijs: vanaf € 2.555 pp. 
inclusief overnachtingen in 2-pers. kamer in de vermelde 
hotels, maaltijden, degustaties, wandelingen en privé-gidsen 
zoals omschreven. 

Prijzen huurwagen zie blauwe pagina’s.

Voor mogelijke seizoentoeslagen in de hotels: zie de 
hotelpagina’s

Dag 1: Lissabon - Fado
Aankomst in Lissabon. Per taxi (15 €) naar het centrum waar 
we in het oude centrum een superieure kamer met ontbijt 
voor 2 nachten hebben gereserveerd in het boetiekhotelletje 
H10 Duque de Loulé met prachtige gevel en uitzicht vanop 
het terras over de oceaan. Deze avond nog hebben we een 
ingetogen fado performance mèt diner geregeld (eigen taxi). 

Dag 2: Lissabon, Epicurische wandeling
Fijn ontbijt en oriënterende wandeling (3 u) met privégids langs 
de oude wijken en de citadel. 
Vrije namiddag. In de late namiddag epicurische wandeling 
en degustatie van fijne tapas en drinks langs lokale 
bakkerijen, typische tavernen en winkeltjes vol kazen, ham, 
sardienen, wijn en bier. 

Dag 3: Lissabon - Alejento
Na een rustig ontbijt leert u de geheimen van de 
wereldberoemde blauwe tegels tijdens een bezoek 

aan het oude kloostermuseum en aan een factorij van 
“azulejos”, met workshop! Rond de middag ophalen van 
de huurwagen en mooie rit naar de Alejento streek (2u) en 
het 13de-eeuws Herdade do Esporão voor een wandeling 
en degustatie van specialiteiten met privégids. In deze 
prachtige streek hebben we een verzorgde ‘farm room’ 
met ontbijt gereserveerd in het luxueuze farmhotel São 
Lourenço do Barrocal. Een heerlijke nachtrust verzekerd!

Dag 4: Evora - Coimbra
Ontbijt en op minder dan een uurtje bent u in het door Unesco 
beschermde Evora waar uw privégids u meeneemt naar de 
romeinse tempels en romaanse kathedraal. U krijgt nog een tip 
voor de lunch en na de middag naar Coimbra en intrek in een 
mooie juniorsuite in het Sapientia Boutique Hotel, een gedurfde 
combinatie van hedendaagse architectuur met oude materialen. 

Dag 5: Coimbra - Porto
Heerlijk ontbijt en rustige wandeling met privégids door deze 

historische stad met een der oudste universiteiten ter wereld. 
Na de middag rijdt u op anderhalf uur naar Porto aan de 
Douro. We reserveerden daar een deluxe kamer met ontbijt 
voor twee nachten in het iconische 5* Infante Sagres hotel in 
hartje Porto. Vrije namiddag.

Dag 6: Porto
Na een fijn ontbijt maakt u een wandeling met uw privégids 
langs de oude wijken van deze levendige havenstad. Vrije 
namiddag. 
Optie : een mooie boottocht (1 u) over de Douro en onder de ‘zes 
bruggen’ van de stad.
Prijs :  mits toeslag van €xxxx.

Dag 7: Verlenging of terugkeer

Porto

Evora
Lissabon

Coimbra



102

‘LUXE EN GOURMET IN DE DOURO VALLEY’
PORTO EN CULINAIRE  DEGUSTATIES

PORTUGAL CIRCUIT

EXPERIENCES

 ▶ Privégids en wijndegustatie in Porto

 ▶ Maak uw eigen, unieke fles portwijn

 ▶ Exquise lunch en wijn bij chef Rui Paula

 ▶ Logies in de beste hotelletjes

Prijs: vanaf € 1.649 pp. 
inclusief overnachtingen in 2-pers. kamer in de vermelde 
hotels, maaltijden, degustaties, wandelingen en privé-gidsen 
zoals omschreven. 

Prijzen huurwagen zie blauwe pagina’s. 

Voor mogelijke seizoentoeslagen in de hotels: zie de 
hotelpagina’s

Dag 1: Porto
Neem bij aankomst uw huurauto in ontvangst en rij naar het 
prachtig gelegen 5* The Yeatman bij het historisch centrum, 
met twee zwembaden en een Michelin-sterren restaurant. 
We hebben hier voor twee nachten een mooie executive 
kamer met ontbijt gereserveerd. We kunnen meteen een 
tafeltje in het restaurant van chef Ricardo Costa reserveren 
indien gewenst.  

Dag 2: Porto, wijdegustatie
Na een heerlijk ontbijt, aangename wandeling met uw 
privégids door deze Unesco-beschermde oude stad aan de 
Douro, langs kerken en monumenten, de oude Beurs, de Lello 
& Irmao boekhandel, de Clerigos toren. 
Na de middag naar Vila Nova de Gaia aan de overkant van de 
rivier, waar we een bezoek aan een portkelder hebben geregeld. 
Hier leert u alles over deze unieke wijnen, de verschillen tussen 
de 40 soorten druiven en tussen een Vintage, Single Quinta 
Port, LVB (Late Bottled Vintage) en de Crusted Porto’s. 

Dag 3: Douro Vallei, wijndegustatie
Na het ontbijt rijdt u door een uitzonderlijk mooie streek 
op minder dan twee uur naar het eeuwenoude wijndomein 
van Quinta Nova Nossa Senhora do Carmo.  Hier wordt u 
zelf oenoloog voor een dag. U leert het hele proces, van het 
ruiken en mengen tot het bottelen, kurken en etiketteren, 
waarna u uw zelfgemaakte wijn mag meenemen. We 
zorgen daarna  voor een fijne lunch bij een lokale chef, 
terwijl u over de glooiende wijngaarden en de rivier uitkijkt. 
Verder naar het verzorgde 5* Vintage House (30 minuutjes) 
met schitterende locatie en fijne keuken.
Optie : U kan ook opteren voor het moderne 5* Douro Royal 
Valley hotel of voor het luxueuze 6* boetiekhotelletje van Six 
Senses Douro, het beste van de vallei.
Prijs : XXX € pp.

Dag 4: Douro Vallei, wijndegustatie
Heerlijk ontbijt en prachtige rit (30’) langs een van de meest 
betoverende routes aan de Douro naar het D.O.C. restaurant 

van chef Rui Paula en zijn team voor een verfijnde lunch met 
aangepaste wijnen. 
Optie : Na de middag raden we u een privé-Robelo cruise aan (2 
u, inscheping aan het restaurant) in een houten ‘portoschip’ over 
de Douro, met portdegustatie.  
Prijs : € XXX pp. 

Dag 5: Douro Vallei
Ontbijt en vrije dag. 
Optie : We bevelen u echter een workshop ‘Portugees koken’ aan, 
bij een burggravin in een authentieke 17de-eeuws manoir, op 
35 minuten rijden. In de oude keukens met houtkachels leert u 
traditionele gerechten bereiden waarna de lunch met wijn van 
het eigen estate wordt geserveerd in een van de elegante kamers.  
Prijs : XXX € pp.

Dag 6:Verlenging of terugkeer

Porto
Folgosa

LamegoVila 
Nova
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‘ALGARVE’
ZON,  STRAND,  WIJN EN GOLF

PORTUGAL CIRCUIT

EXPERIENCES

 ▶ Vier nachten in twee charmante hotelletjes

 ▶ Over het oude visserspad aan grens van Europa

 ▶ Vier uur culinaire 'foodie tour' met expert-gids

 ▶ Privé-boottocht door het Ria Formosa reservaat

Prijs: vanaf € 1.259 pp. 
Inclusief 4 overnachtingen in 2-pers. kamer in de vermelde 
hotels, maaltijden, degustaties, wandelingen en privé-gidsen 
zoals omschreven. 

Prijzen huurwagen zie blauwe pagina’s.

Voor mogelijke seizoentoeslagen in de hotels: zie de 
hotelpagina’s

Dag 1: Faro - Sagres
Na de ontvangst van uw huurwagen bent u anderhalf uur van 
Sagres in het uiterste westen, waar we een mooie kamer met 
frontaal zeezicht en ontbijt hebben gereserveerd voor twee 
nachten in het charmante Memmo Baleeira designhotelletje, 
rustig gelegen in het groen, met heerlijk zwembad.

Dag 2: Sagres, het oude visserspad
Na uw heerlijk ontbijt hebben we rustige wandeling voorzien (3 
u) met een expert-gids langs de monumentale kliffen, ravijnen 
en oude rotsformaties rond Telheiro, met een memorabele 
aankomst in Cabo sao Vicente langs het oude visserspad. 
Telheiro is van buitengewoon geologisch belang en tegelijk 
een streling voor het oog met rode zandsteenlagen over de 
oude, donkere rotsen. We tonen u de beste, geheime locaties, 
enkel toegankelijk tijdens laag tij en sluiten af met enkele fijne 
snacks. 
Vrije namiddag iw uw hotelletje of voor bezoek aan de stranden 
van de west- en zuidkust of aan het historische, levendige Lagos. 

Dag 3: Castro Marim, culinaire 'foodie tour'
Na een heerlijk ontbijt bent u op minder dan een 
uurtje in Silves waar u om 10 u verwacht wordt voor een 
verrassende ‘foodie tour’. Een expert neemt u mee door 
deze oude Moorse stad voor een culinaire wandeling 
langs de Arade rivier, langs nauwe steegjes en kleine 
pleintjes terwijl u de klassieke delicatessen van de kust 
savoureert. Deze epicurische wandeling (3.5u) leert u de 
eetcultuur van de Algarve ten volle appreciëren. Rustige 
namiddag naar de oostelijke grens met Spanje. Stop 
onderweg in Albufeira, het ‘Saint-Tropez’ van Algarve met 
bruisende cafeetjes en terrasjes. In Castro Marim wacht 
u een superieure zeezichtkamer met ontbijt voor twee 
nachten in het boetiekhotelletje Praia Verde midden de 
pijnbossen, met mooi zwembad en heerlijk restaurant. 

Dag 4: Castro Marim
Ontbijt en vrije voormiddag. U kan naar het charmante stadje 
Tavira aan de Rio Gilao rijden van waaruit u een bezoekje aan het 

Tavira eiland kan brengen. Rij na de middag naar het haventje 
van Faro waar een privéboot reserveerden voor ene heerlijke 
tocht naar het natuurreservaat Ria Formosa, een schilderachtige 
lagune van meer dan 60 km, met talloze inheemse vogelsoorten 
en oude vissersdorpjes. U vaart langs de Culatra, Armona 
and Desertas eilandjes terwijl u alles leert over de mossel- en 
oesterkwekerijen. Na terugkeer kan u nog wat rondhangen in de 
historisch oude binnenstad van Faro alvorens naar uw hotelletje 
teerug te keren.

Dag 5: Ontbijt en verlenging.
In een van onze strad- of golfhotels, de beste van de Algarve.

Lagos

FaroSagres

TaviraAlbufeira
Castro
 Marim
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Vintage House Hotel 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 01/01 - 28/02 
01/12 - 31/12 

01/03 - 31/03 
01/11 - 30/11 

01/04 - 30/04  

Standaardkamer € 289 € 285 € 450  
Juniorsuite € 330 € 405 € 495  
     
      01/05 - 30/06 

01/09 - 30/09 
01/07 - 31/08   

Standaardkamer € 435 € 435   
Juniorsuite € 510 € 495   
 

 
 

Six Senses Douro Valley 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen 

Prijs per persoon 05/01 - 31/03 10/04 - 12/04 
01/07 - 31/10 

01/04 - 09/04 
13/04 - 30/06 

 

Quinta Superior € 563 € 975 € 863  
Quinta Deluxe € 600 €1.050 € 938  
 
Minimum verblijf 
Minimum verblijf 3 nachten van 10/4-12/4 
Extra 
15% korting bij verblijf min. 5 nachten van 5/1-9/4 en 13/4-30/6. Niet combineerbaar 
 

 
 

GASTR ONOMIE  |  BOUTIQUE |  WINE &  DINE

PORTUGAL

THE VINTAGE HOUSE

DOURO

A A A A A / A

CHARME |  VILLA ' S  |  E XCLUSIEF

SIX SENSES DOURO VALLEY
A A A A A / A

LIGGING
Op een idyllische en rustige locatie vlak aan de rivier, in het authentieke hart van de 
Douro-vallei is dit hotel met zijn prachtige ligging een symbiose tussen klassieke 
schoonheid, een fantastische keuken en aangename service. Als voormalige quinta, 
ademt het hotel charme. Op ca. 1u30 van de luchthaven van Porto, op ca. 30 minuten 
van Vila Real.

ACCOMMODATIE
Standaardkamer (35m²): Authentieke kamer met kingsize of twin beds, badkamer met 
bad en douche. Gratis wifi, safe, airco, minibar, satelliet-tv, telefoon, terras of balkon met 
uitzicht over de wijngaarden. 
Junior Suite (42m²): Gelijke indeling en faciliteiten, ruimer met zithoek.   
Andere kamertypes op aanvraag.

FACILITEITEN
Seizoensgebonden zwembad met zonneterras. Tennisterrein meteen aan het hotel. 
Aangenaam aanbod aan excursies om de regio rond het hotel te ontdekken. Twee restaurants 
met verfijnd aanbod van streekgerechten, mogelijkheden tot wijnproeverijen, uitstekende 
wijn- en portokaart.

LIGGING
Dit prachtig gerenoveerde en opnieuw ontworpen 19e-eeuwse landhuis ligt hoog op 
een heuvel met uitzicht op het met wijnranken begroeide landschap van de Douro-
vallei .Van de dromerig ontworpen en ingerichte kamers en suites tot de uitgestrekte 
spa, fijne en gezonde eten en drinken, organische tuinen en natuurpaden, hier 
ontmoet welzijn pure vreugde. Op ca. 1u20 van de luchthaven van Porto, op ca. 25 
minuten van Vila Real.

ACCOMMODATIE
Quinta Superior (40-46 m²): Moderne kamer met kingsize of twin beds. Badkamer 
met douche. Telefoon, flatscreen-tv, gratis wifi, airco, minibar en safe. Zicht op de 
tuinen.
Quinta Deluxe (46-52 m²): Gelijke indeling en faciliteiten. Iets ruimer. Panoramisch 
zicht op de wijngaarden. Andere kamertypes op aanvraag.

FACILITEITEN
Mooi zwembad met zonneterras, 8 hectare grote privétuin. Fietsverhuur in het hotel, 
prachtige golfbanen in de omgeving. Indrukwekkende Six Senses Spa (2200m2) met 
stoombad, sauna, binnenzwembad, verschillende kuren en massages. Gratis parking 
aan het hotel. Kleine huisdieren (max 7kg) toegelaten. Prachtig gastronomisch 
restaurant.



Douro Royal Valley 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 01/01 – 31/03 
01/11 – 28/12 

01/04 – 30/06 
16/10 – 31/10 

01/07 – 31/07 
16/09 – 15/10 

 

River View Room € 253 € 274 € 321  
River View Suite € 339 € 360 € 450  
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CHARM ANT |  WELLNESS  |  HIDEAWAY

DOURO ROYAL VALLEY HOTEL & SPA
A A A A A

LIGGING
Dit ontspannen en charmante hotel, wordt omringd door de aloude wijngaarden 
in de Douro regio. Met zijn modern en elegant interieur, is het een ideaal adres om 
dichter bij de natuur te komen. De lokale gastronomie, samen met een prachtige spa 
en de aandacht voor detail, garandeert het een onvergetelijk verblijf. Op ca. 1u van de 
luchthaven van Porto, op wandelafstand van het centrum van Ribadouro.

ACCOMMODATIE
River View Room (30m²): Eigentijdse kamer met kingsize of twin beds, badkamer 
met douche. Airco, flatscreen-tv, telefoon, gratis wifi, safe, minibar, koffie- en 
theefaciliteiten. Balkon of terras met zicht op de rivier.
Suite River View (60m²): Ruime suite, badkamer met bad en aparte douche.  
Andere kamertypes op aanvraag.

FACILITEITEN
Mooi overloopzwembad met zonneterras. Tennisterrein meteen aan het hotel, 
verschillende watersporten in de omgeving. Aangename spa met sauna, Turks bad, fitness, 
binnenzwembad, verschillende kuren en massages. Gratis parking meteen aan het hotel. 
Leuk restaurant met lokale specialiteiten, twee bars.

PORTUGAL DOURO

1. River View Room
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Anantara Vilamoura 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 02/01 - 31/03 01/04 - 31/05 
01/10 - 31/10 

01/06 - 15/07 
25/08 - 30/09 

16/07 - 24/08 

Deluxe € 263 € 319 € 563 € 769 
Deluxe Tuinzicht € 309 € 366 € 638 € 844 
 

 
 

Tivoli Carvoeiro 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 02/01 - 31/03 01/04 - 31/05 
01/10 - 31/10 

01/06 - 14/07 
01/09 - 30/09 

15/07 - 31/08 

Deluxe € 197 € 281 € 384 € 488 
Juniorsuite € 469 € 722 € 966 €1.069 
 

 
 

FA MILIE  |  CULINAIR  |  GOLF

PORTUGAL

ANANTARA VILAMOURA
ALGARVE RESORT

ALGARVE

A A A A A

FA MILIE  |  WELLNESS  |  GERENOVEERD

TIVOLI CARVOEIRO
ALGARVE RESORT

A A A A A

LIGGING
De charme van de Algarve wordt in dit resort prachtig samengevat. Met zijn uitzicht 
over de weelderige golfbanen en het eindeloze aantal faciliteiten, is het zoveel meer 
dan een golfhotel. Hier geniet je van zonovergoten gouden stranden, prachtige 
zwembaden, gastronomie van wereldniveau en de glitter en glamour van Vilamoura. 
Op ca. 30 minuten van de luchthaven van Faro. 

ACCOMMODATIE
Deluxe (40m²): Ruime kamer met kingsize of twin beds. Badkamer met bad en aparte 
regendouche. Airco, flatscreen-tv, gratis wifi, telefoon, minibar, safe en balkon.
Deluxe Tuinzicht (40m²): Gelijke indeling en faciliteiten, zicht op de tuinen.
Andere kamertypes op aanvraag.

FACILITEITEN
Zes zwembaden, waarvan één kinderzwembad en één adults only zwembad. Gratis shuttle 
en toegang tot Puro Beach Club op ca. 15 minuten. Drie 18-hole golfbanen en tenniscourt 
meteen aan het hotel. Prachtige spa (1300m2) met jacuzzi, sauna, fitness, stoomkamer, 
binnenzwembad, verschillende kuren en massages. Uitgebreide kinderclub (4 maanden – 17 
jaar). Drie restaurants met lokale en internationale specialiteiten.

LIGGING
Dit volledig gerenoveerde, gezinsvriendelijke resort, geniet van een prachtige ligging 
op de klif van Vale Covo. De onberispelijke faciliteiten, waaronder uitstekende 
restaurants en een gerenommeerde spa, gaan hier vlot samen met een niet-aflatend 
enthousiasme en een warme service. Op ca. 50 minuten van de luchthaven van Faro, 
op wandelafstand van het centrum.

ACCOMMODATIE
Deluxe (23m²): Moderne kamer met kingsize of twin beds. Badkamer met 
inloopdouche. Telefoon, minibar, safe, gratis wifi, airco en flatscreen-tv. Standaard 
met balkon en tuinzicht, terras en zeezicht mogelijk mits supplement.
Juniorsuite (51m²): Ruimere kamer met zithoek. Zeezicht
Andere kamertypes op aanvraag.

FACILITEITEN
Mooi zwembad met apart kinderzwembad, zonneterras. Strand op ca. 10 minuten 
wandelafstand. Duikcenter meteen aan het hotel, begeleide hiking tochten. 
Verschillende golfbanen in de omgeving van het hotel. Gerenommeerde spa met 
jacuzzi, sauna, stoombad, fitness, binnenzwembad, verschillende kuren en massages. 
Kinderclub (4-12 jaar). Drie restaurants met lokale en internationale specialiteiten. Anantara Vilamoura 

 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 02/01 - 31/03 01/04 - 31/05 
01/10 - 31/10 

01/06 - 15/07 
25/08 - 30/09 

16/07 - 24/08 

Deluxe € 263 € 319 € 563 € 769 
Deluxe Tuinzicht € 309 € 366 € 638 € 844 
 

 
 

Tivoli Carvoeiro 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 02/01 - 31/03 01/04 - 31/05 
01/10 - 31/10 

01/06 - 14/07 
01/09 - 30/09 

15/07 - 31/08 

Deluxe € 197 € 281 € 384 € 488 
Juniorsuite € 469 € 722 € 966 €1.069 
 

 
 



Epic Sana Algarve 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 01/01 - 08/04 09/04 - 31/05 
01/10 - 31/10 

01/06 - 30/06 
16/09 - 30/09 

01/07 - 15/07 
01/09 - 15/09 

Deluxe € 244 € 338 € 403 € 497 
Deluxe Tuinzicht € 300 € 394 € 459 € 553 
     
      16/07 - 31/08    
Deluxe € 684    
Deluxe Tuinzicht € 741    
 
Minimum verblijf 
Minimum verblijf 2 nachten van 9/4-12/4 en Minimum verblijf 5 nachten van 7/8-14/8 
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FA MILIE  |  WELLNESS  |  STRAND

EPIC SANA ALGARVE
A A A A A

LIGGING
Met een bevoorrechte ligging aan Falésia Beach is dit resort omgeven door groen. Dit 
indrukwekkende bos van pijnbomen komt meteen terug in het volledige interieur. 
Het houten meubilair, de groene accenten en de kamerhoge ramen zorgen voor een 
vredig verblijf in een trendy sfeer. De vele faciliteiten en de prachtige spa zorgen voor 
een ontspannen vakantie! Op ca. 40 minuten van de luchthaven van Faro.

ACCOMMODATIE
Deluxe - Resortzicht (32m²): Elegante en comfortabele kamer met kingsize of twin 
beds. Badkamer met bad en regendouche. Airco, telefoon, flatscreen-tv, minibar, 
koffie- en theefaciliteiten, safe en gratis wifi. Balkon of terras met zicht op het resort.
Deluxe - Zwembadzicht (32m²): Gelijke indeling en faciliteiten. Zicht op zwembad.
Andere kamertypes op aanvraag.

FACILITEITEN
Vijf zwembaden waarvan twee kinderzwembaden, rechtstreekse toegang tot het prachtige 
zandstrand. Tennis en fietsen ter plaatse, verschillende golfbanen in de omgeving. Grote 
spa (1500m2) met onder andere sauna, turks bad, vichydouches, jacuzzi, verschillende 
kuren en massages. Kinderclub (4-12 jaar, seizoensgebonden). Drie uitstekende restaurants 
met lokale en internationale specialiteiten. 

PORTUGAL ALGARVE

1. Deluxe - Zwembadzicht



Dona Felipa 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 11/01 - 14/02 15/02 - 20/03 21/03 - 01/05 02/05 - 03/07 
29/08 - 31/10 

Premium - 
Landzicht 

€ 287 € 356 € 428 € 489 

Premium - Golf- 
of Zeezicht 

€ 353 € 384 € 463 € 536 

     
      04/07 - 28/08    
Premium - 
Landzicht 

€ 639    

Premium - Golf- 
of Zeezicht 

€ 705    

     
Extra 
25% korting voor 2 kinderen jonger dan 12 jaar in aparte kamer 
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ACTIEF  |  GOLF  |  BEACH

DONA FILIPA HOTEL
A A A A A

LIGGING
Oprijzend uit het gouden zand van Vale do Lobo, omgeven door weelderig groen en 
een panoramisch uitzicht, is dit onlangs gerenoveerde luxehotel een combinatie van 
modern design en de klassieke Portugese stijl. Ideaal voor het ganse gezin, glorieuze 
golfreizen of ontspannen strandvakanties. Het brede scala aan golfbanen, met onder 
andere de wereldberoemde San Lorenzo & het prachtige Pinheiro Altos zorgen voor 
een complete ervaring. Op ca. 25 minuten van de luchthaven van Faro.

ACCOMMODATIE
Premium - Landzicht (35m²): Gerenoveerde kamer met kingsize of twin beds, 
badkamer met douche. Minibar, safe, flatscreen-tv, koffie- en theefaciliteiten, airco. 
Zicht op de tuin..
Premium -Golf- of Zeezicht (35m²): Gelijke indeling en faciliteiten, zicht op de golf of 
op zee. Andere kamertypes op aanvraag.

FACILITEITEN
Aangenaam zwembad met zonneterras, mooi zandstrand. Tennis, watersporten en 
seizoensgebonden minigolf. 2x 18-hole golfcourts Vale do Lobo meteen aan het hotel. 
Verschillende andere 18-hole golfcourts in de omgeving. Seizoensgebonden kinderclub, 
gratis parking, kleine huisdieren toegelaten. Lokaal en internationaal restaurant. 

PORTUGAL ALGARVE

1. Premium - Landzicht



Penina Hotel & Golf Resort 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 01/01 - 28/02 29/02 - 26/06 
26/09 - 31/10 

27/06 - 24/07 
29/08 - 25/09 

25/07 - 28/08 

Bergzichtkamer € 186 € 242 € 264 € 343 
Zwembadzichtka-
mer 

€ 223 € 274 € 296 € 383 

 
Extra 
25% korting voor 2 kinderen jonger dan 12 jaar in aparte kamer 
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FA MILIE  |  GASTR ONOMIE  |  GOLF

PENINA HOTEL & GOLF RESORT
A A A A A

LIGGING
Temidden van 360 hectare prachtige graslanden en natuurlijke schoonheid, herbergt 
dit familiehotel het allereerste golfcourt van de Algarve. Met maar liefst drie banen, 
waarvan één  Championship Course, herbergt dit hotel het paradijs voor elke golfer. 
Op ca. 40 minuten van de luchthaven van Faro, op ca. 10 minuten van Portimao.

ACCOMMODATIE
Bergzicht kamer (26m²): Aangename kamer met kingsize of twin beds. Badkamer 
met bad. Minibar, telefoon, gratis wifi, airco, safe, flatscreen-tv. Zicht op de bergen 
rond het hotel.
Zwembadzicht kamer (26m²): Gelijke indeling en faciliteiten, zicht op het zwembad.  
Andere kamertypes op aanvraag.

FACILITEITEN
Olympisch zwembad en apart kinderbad. Eigen beachclub op ca. 10 minuten met gratis 
seizoensgebonden shuttle service. 18-hole Championship golfcourt en 2x 9-hole court 
meteen aan het hotel. Tennis, fietsverhuur en klein voetbalveld. Watersportcentrum in 
de omgeving van de beachclub. Kleine spa met fitness, sauna, verschillende kuren en 
massages. Kleine huisdieren toegelaten mits supplement. Vijf fijne restaurants met lokale 
en internationale specialiteiten, één restaurant op het strand.

PORTUGAL ALGARVE

1. Bergzicht kamer



Monterei Golf & Country Club 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen 

Prijs per persoon 01/01 - 14/03 15/03 - 31/05 
01/10 - 31/10 

01/06 - 30/06 
01/09 - 30/09 

01/07 - 31/08 

1- Bedroom Villa € 306 € 405 € 462 N/A 
3-Bedroom Villa + 
Pool 

€ 743 € 900 €1.098 €1.415 
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PORTUGAL ALGARVE

VILLA ' S  |  GOLF  |  FA MILIE

MONTE REI GOLF & COUNTRY CLUB
A A A A A

LIGGING
Genesteld tussen de pittoreske uitlopers van de oostelijke Algarve, biedt dit resort 
moderne villa’s die een ultiem comfort aanbieden in het kader van één van de beste 
golfbanen ter wereld. Bekend om zijn uitstekende service en warme gastvrijheid, 
biedt het zowel de golfer, als zijn volledige familie een uitstekend adres om te 
genieten van het beste van beide werelden. Op ca. 50 minuten van de luchthaven 
van Faro.

ACCOMMODATIE
1-Bedroom Villa (136m²): Ruime villa met kingsize bed. Badkamer met bad en 
douche. Flatscreen-tv, wifi, safe, airco, volledig uitgeruste kitchenette en mooi 
overdekt terras. Gelijkaardige indelingen met 2 of 3 slaapkamers mogelijk.
3-Bedroom Villa + Pool (246m²) : Gelijke faciliteiten, privé zwembad.
Andere kamertypes op aanvraag.

FACILITEITEN
Mooi zwembad in het resort. Gerenommeerde Monte Rei 18-hole golfbaan meteen aan het 
hotel, verschillende andere 18-hole golfbanen in de omgeving. Spa met sauna, hammam, 
verschillende kuren en massages. Drie restaurants verspreid over het resort, met lokale en 
internationale specialiteiten.

1. 3-Bedroom Villa + Pool
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‘MADEIRA’
BLOEMEN,  NATUUR EN WIJN

MADEIRA CIRCUIT

EXPERIENCES

 ▶ Met privégids langs de marktjes van Funchal

 ▶ Kabelbaan naar Monte en botanische tuinen

 ▶ Spectaculaire ‘glij-afdaling’ per mand in Monte

 ▶ Degustatie van bijzondere Madeira wijnen

 ▶ Wandeling  langs oude paden van de “levadas”

Prijs: vanaf € 1.299 pp. 
inclusief overnachtingen in 2-pers. kamer in de vermelde 
hotels, degustaties, transport, wandelingen en privégidsen 
zoals omschreven. 

Prijzen huurwagen zie blauwe pagina’s. 

Voor mogelijke seizoentoeslagen in de hotels: zie de 
hotelpagina’s

Dag 1: Madeira.
Aankomst in Funchal en in ontvangst name van uw 
huurwagen. We hebben voor 5 nachten een mooie 
kamer met ontbijt gereserveerd in het uitstekende 5* 
The Cliff Bay, met zwembad meteen aan zee,  midden 
een tropische tuin met eeuwenoude palmen en een 
Michelin sterren restaurant. U kan ook kiezen voor het 
legendarische 6* Reid’s hotel.

Dag 2: Madeira. Funchal, kabelbaan, tobogan & wijn.
Na een rustig ontbijt hebben we een privégids en een 
auto voorzien voor een ontdekking van Funchal en 
de lokale markt met prachtige bloemen, levendige 
viskramen, honingcakejes en allerlei lekkernijen. 
Daarna gaat u aan boord van de kabelbaan voor de 
indrukwekkende 3.2 km lange tocht naar Monte, hoog 
boven de stad. Maak in Monte een wandeling langs de 
2000 exotische planten en bloemen in de verrassende 

botanische tuin van meer dan 3 ha. Nadien hebben we 
een spectaculaire (maar veilige) ‘tobogan’ gereserveerd, 
een glijdende rit per rieten mand, bestuurd door ervaren 
gidsen, naar het lager gelegen Livramento. Tenslotte is er 
nog tijd voor een degustatie in een ‘winery’ waar u kunt 
proeven van die typische Madeira wijnen, alvorens de 
gids u terugbrengt naar uw heerlijke hotel.

Dag 3: Madeira
Na het ontbijt, vrije dag om met uw huurauto alvast een 
deel van dit schitterende bloemeneiland te doorkruisen. 

Dag 4: Madeira. 'Levadas'.
Na het ontbijt hebben we een mooi wandeling voorzien, 
met expert-monitor, over een bijzonder pad in de groene 
bergen langs de oude irrigatiekanalen of “levadas”. De 
vergezichten over de noordkust zijn adembenemend, 
terwijl u door het dichtbegroeide woud loopt. Het oude 
pad  slingert  naar de Caldeirão Verde, op 900m. De 

Queimadas wandeling (2 u) is makkelijk en loopt langs 
oude huisjes en kleine dorpjes als Achada do Marques. 
Het vervolgpad langs het indrukwekkende kanaal van 
de Caldeirão Verde uit de 18de eeuw loopt langs steile 
kliffen en bergen. Een indrukwekkende beleving. 

Dag 5: Madeira.
Na het ontbijt, vrije dag om met uw huurauto de andere 
kant van het eiland te bezoeken. 



Belmond Reid's Palace 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 01/04 - 30/06 
01/10 - 31/10 

01/07 - 30/09   

Classic € 665 € 710   
Superior € 785 € 833   
 
Extra 
50% korting voor 2 kinderen in aparte kamer 
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COMFORT |  E XCLUSIEF  |  GASTR ONOMIE

BELMOND REID'S PALACE
A A A A A / A

LIGGING
Midden tussen de groene tuinen en met een spectaculair uitzicht over de Atlantische 
Oceaan, is dit prachtige paleishotel de ultieme plek om te ontspannen. Door de 
jaren heen scherpte het de kunst van het verwennen aan en bouwde het zichzelf een 
reputatie op tot één van de allerbeste hotels van het eiland. Door de ideale ligging en 
de vele faciliteiten en activiteiten is dit het ganse jaar door pure verwennerij. Op ca. 
20 minuten van de luchthaven van Funchal. 

ACCOMMODATIE
Classic (18-23m²): Stijlvolle kamer met kingsize bed. Badkamer met bad en douche. 
Airco, safe, minibar met frisdranken, telefoon, gratis wifi, flatscreen, balkon of terras.
Superior (23-26m²): Gelijke indeling en faciliteiten, iets ruimer met tuin- en/of 
zeezicht. Andere kamertypes op aanvraag.

FACILITEITEN
Twee verwarmde zwembaden, één zeewaterzwembad met zonneterras. Terras op de rotsen 
met rechtstreekse toegang tot de zee. Tennisterrein meteen aan het hotel, verschillende 
golfterreinen op ca. 30 minuten. Mooie spa met sauna, stoomcabine, fitness, verschillende 
kuren en massages. Kinderclub (4-12 jaar) met seizoensgebonden openingen. Kleine 
huisdieren toegelaten. Drie restaurants, waaronder één gastronomisch met Michelin ster.

MADEIRA ZUIDKUST

1. Superior
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‘HET WARME HART VAN ANDALUSIË’
GRANADA -  CORDOBA -  SE VILLA

SPANJE CIRCUIT

EXPERIENCES

 ▶ Moorse ‘foodie-avond’ met expert in Granada

 ▶ Privégids in het Alhambra en het Generalife

 ▶ Expertgids in Cordoba en Sevilla

 ▶ Tapas- en flamenco-avond in Sevilla

Prijs: vanaf € 2.775 pp. 

Inclusief overnachtingen in 2-pers. kamer in de vermelde 
hotels, maaltijden, excursies en privé-gidsen zoals 
omschreven. 

Huurwagen : zie blauwe pagina’s achteraan. 

Voor mogelijke seizoentoeslagen in de hotels: zie de 
hotelpagina’s

Dag 1: Granada
Ophalen van uw huurwagen en naar Granada waar we voor 
3 nachten een mooie ‘Dreamer Palace Room’ met onbijt 
hebben gereserveerd in het elegante 5* Palacio de los Patos 
waar traditie en avant-garde moeiteloos samenvloeien. 
Avondwandeling met een ‘foodie-gids’ door de Moorse 
wijken, inclusief verrassende tapas en drinks als diner. Ook de 
taxi is in begrepen.

Dag 2: Granada
Rustig ontbijt. Met privé-gids bezoek (4 uur) aan het 
schitterende Alhambra paleis uit de Moorse periode en de 
prachtig aangelegde Generalife tuinen. Rest van de dag vrij.

Dag 3: Granada
Heerlijk ontbijt en vrije dag. 
Optie: begeleide wandeling (2,5 uur) door de oude stad met de 
Koninklijke kapel, de Corral del Carbón,  de oude zijdemarkt,  de 
madrassa of de Plaza de Toros. Prijs : € 269 pp.

Dag 4: Cordoba
Verzorgd ontbijt en mooie rit van ca. 2.5 uur (210 km) naar 
Cordoba. We reserveerden een ‘Dreamer’ kamer voor 2 nachten 
in het 5* Palacio del Bailio, een oase in het centrum van de oude 
stad.  Wandeling (3 uur) met privégids door  de oude stad, de 
moskee-kathedraal, het Joodse kwartier en  enkele mooie patio’s.

Dag 5: Cordoba
Ontbijt en vrije dag ter ontdekking van de stad. 
Optie: bezoek (4 uur) met privé-gids en auto aan de oude 
hoofdstad van het Moorse El-Andalus, de medina Azahara uit de 
10de eeuw, ten westen van de stad. Prijs : € 389 pp.

Dag 6:Sevilla
Rustig ontbijt, waarna u op een kleine 2 uur naar Sevilla rijdt. 
Intrek in een deluxe kamer van het 5* Palacio de Villapanés, 
een Andalusisch paleis uit de 18de eeuw, midden de oude 
stad. In de late namiddag wordt u door een expert-gids 
opgewacht voor een unieke tapas & flamenco avond. 

U leert alle ‘ins and outs’ voor een heerlijke tapas-avond, 
inclusief 6 tapas en drinks. U rondt de avond af met een vurige 
flamencoshow (45’) in de patio van een 15de-eeuws huis. 

Dag 7: Sevilla
Ontbijt en bezoek met privégids (3.5 uur) aan de enorme 
basiliek en haar Giralda klokkentoren uit de 12de eeuw, het 
Alcazar, de mooie tuien, het Joodse kwartier. Vrije dag ter 
verdere ontdekking van Sevilla. 
Optie: vier ‘experiences’ van telkens 45’:  de school voor 
stierengevechten, typische sjaals uit Sevilla, danslessen en een 
sherry-proeverij. Prijs : € 1.069 pp.
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‘CULINAIR ANDALUSIË’
SE VILLA  MET AL  ZI JN GEUREN EN SM AKEN,  SHERRY &  WIJN

SPANJE CIRCUIT

EXPERIENCES

 ▶ Tapas- en flamenco-avond in Sevilla

 ▶ Virgin olive oil intro en -tasting met expert

 ▶ Iberico ham- en Huelva wijnproeverijen

 ▶ Kaas proeven in een nationaal park

Prijs: vanaf €1.295 pp. 
Inclusief overnachtingen in 2-pers. kamer in de vermelde 
hotels, maaltijden, excursies en privé-gidsen zoals 
omschreven. 

Huurwagen : zie blauwe pagina’s achteraan. 

Voor mogelijke seizoentoeslagen in de hotels: zie de 
hotelpagina’s

Dag 1: Sevilla. Tapa's en Flamenco
Ophalen van uw huurwagen en naar het oude centrum van 
Sevilla. We reserveerden 3 nachten in een ruime, superieure 
kamer van het 4* boetiekhotel Corral del Rey, een 17de-eeuws 
paleizenhuis in het kleurrijke centrum van de Barrio Alfalfa, 
op slechts vijf wandelminuten van de basiliek. (Of naar het 
5* Palacio de Villapanés, een Andalusisch paleis uit de 18de 
eeuw, mits toeslag).  In de late namiddag wacht uw privégids 
voor voor een unieke tapas & flamenco avond. U leert alle ‘ins 
and outs’ voor een heerlijke tapas-avond, inclusief 6 tapas en 
drinks. U rondt de avond af met een vurige flamencoshow 
(45’) in de patio van een 15de-eeuws huis. 

Dag 2: Sevilla. Olijfolie
Na een rustig ontbijt, kortte rit van 45’ naar een olijfolie-
haciënda. Een expert of lid van de familie zal u rondleiden 
over de estate van 20 ha met 5000 bomen waarbij u alles leert 
van het oogsten van de olijf tot de extra virgin olijfolie van 
topkwaliteit. 

De rondleiding van 1,5 u eindigt met een olieproeverij en 
creatief gerecht. Vrij namiddag. 
Optie: ’s avonds uitzonderlijke cooking class (met zicht op de 
kathedraal) en diner met appetizers, voor- en hoofdgerecht, 
dessert, koffie en wijnen. Prachtige avondwandeling naar uw 
hotel. Prijs : € 220 pp.  

Dag 3: Sevilla. Iberico ham
Ontbijt en mooie rit van 1,5 u naar de befaamde eik- en 
kurkvelden waar Iberico varkens los rondlopen. Bezoek 
(2,5 u) aan het estate en de hamdrogerij waar u het hele, 
proces van zouten, drogen en rijpen kan volgen. Proeverij 
van Cebo en Bellota ham met genereuze Huelva wijnen. 
Sluit af met een tractatie op Iberisch varken en zoete 
sinaaswijn.  Terugkeer naar Sevilla en vrije namiddag. 
Optie: extra dag Sevilla met Sherry proeverij. Volledige dag met 
auto en gids/chauffeur (alcohol!) naar Jerez de la Frontera, op 
een uurtje rijden. Bezoek met expert aan een sherry-distillerie 
en genereuze proeverij. Op dinsdag en donderdag om 12.00 

u bezoek aan de paardendressuur van de Royal School of 
Equestrian Art (rijen 1 en 2). Transfer naar Sevilla. 
Prijs : €  275 pp.

Dag 4: Ronda en Marbella
Rustig ontbijt. Langs mooie wegen en de bergen van Ronda 
naar Marbella. We zorgen 2 nachten voor een mooie superieure 
kamer in het verzorgde Ikos Andalucia strand resort, dicht bij 
Marbella (of naar een ander hotel uit ons aanbod). 

Dag 5: Marbella
Ontbijt. Even boven Estepona ligt het mooie Nationale Park 
van Crestellina. We organiseren een privébezoek aan de 
geitenboerderij en de melkruimte waar u alles leert over deze 
artisanale kaasmakerij. Proeverij van verschillende harde en 
zachte kazen (3 u, met expert). Maak zeker nog een wandeling 
door dit nationale park alvorens naar Marbella terug te keren. 

Dag 6: Verlenging in Marbella of terugkeer

Marbella

Sevilla

Ronda
Jerez de la

Fontera
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‘MADRID EN OMGEVING’
SEGOVIA ,  TOLEDO EN CERVANTES  PER  TREIN

SPANJE CIRCUIT

EXPERIENCES

 ▶ Vijf nachten boetiekhotelletje met ontbijt

 ▶ Met de trein naar Toledo, Segiova en Alcala

 ▶ Privégids in Madrid, Toledo, Segiova en Alcala

 ▶ Entree tickets voor Madrid, Toledo en Alcala

Prijs: vanaf € 1.695 pp. 

Inclusief hotelnachten in 2 pers.-kamer, maaltijden, 
treinreizen en privégidsen zoals omschreven. 

Voor mogelijke seizoentoeslagen in de hotels: zie de 
hotelpagina’s

Dag 1: Madrid
Neem op de luchthaven van Madrid een taxi (30 €) naar 
het centrum. We reserveerden 5 nachten een deluxe 
kamer met ontbijt in het centraal gelegen en gezellige 4*+ 
boetiekhotelletje ‘Only You, midden alle cafeetjes en bistrots, 
op 10 à 20 wandelminuten van alle musea. 
Optie : een deluxe kamer in het  5* Urso hotel voor een meerprijs 
Prijs : vanaf € 375 pp. 

Dag 2: Madrid
Na een heerlijk ontbijt maakt u met een privégids een wandeling 
door de stad (4u), inclusief toegang tot één belangrijk gebouw 
naar keuze (Prado, Reina Sofia, Koninklijk Paleis). We zorgen voor 
entreetickets en de taxirit. Vrije namiddag.
Optie 1: ‘Foodietour’ met expert langs bars en restaurantjes, 
inclusief hapjes en dranken. 
Prijs : € 333 pp.
Optie 2: Flamenco show en volledig diner in de Corral de la Morería. 
Prijs : € 209 pp.

Dag 3: Toledo
Ontbijt en korte treinrit van een goed half uur naar Toledo. 
Wandeling met privégids door de stad (3u) met aandacht 
voor het beroemde Alcazar, de indrukwekkende kathedraal 
en de rijke geschiedenis van de synagoge. Vrije namiddag 
en ’s avonds terugreis per trein naar uw hotel in Madrid.
Optie: bezoek aan het huis van gitarist Paco de Lucia, inclusief hapjes 
Prijs : € 339 pp.

Dag 4: Segovia
Rustig ontbijt en korte treinrit van een half uurtje naar Segovia. 
Ontdekking van de stad met privégids (3u) met aandacht voor 
de kathedraal, het aquaduct, het Alcazar. Vrije namiddag voor 
wandelingen en een terrasje en terugkeer per trein naar Madrid.

Dag 5: Alcala
Ontbijt en trein (20 minuten) naar Alcalà de Henares (ticket 
van ca. 4 € niet inbegrepen), waar het geboortehuis staat van 
Cervantes. 

Wandeling met privégids (3u) naar de oude universiteit, 
de mooie kathedraal, en het huis van Cervantes, inclusief 
entreetickets.  Vrije namiddag en terugkeer per trein naar 
Madrid.
Optie: maak de hele uitstap met chauffeur in Mercedes E-klasse 
Prijs : € 299 pp.

Dag 6: Ontbijt en verlenging of terugkeer
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‘BILBAO EN RIOJA’
KUNST EN WIJN

SPANJE CIRCUIT

EXPERIENCES

 ▶ Tickets en privé-gids in het Guggenheim

 ▶ Wijnproeven bij drie familiale producenten

 ▶ Wijndegustaties met privégids/chauffeur

 ▶ Rioja lunch met tapas

Prijs: vanaf € 1.085 pp. 
in boutique hotels inclusief alle transfers, excursies en 
maaltijden (zonder dranken) zoals omschreven.

Voor mogelijke seizoentoeslagen in de hotels: zie de 
hotelpagina’s

Dag 1: Bilbao
In ontvangst name van huurwagen en naar het centrum 
van Bilbao. We hebben voor 2 nachten een ruime ‘Extra 
View’ kamer met ontbijt gereserveerd in het kunstzinnige 
4*Tayko boetiekhotelletje in een historisch pand in het 
hart van de stad. Of opteer voor het 5*Gran Hotel Domine 
midden de stad en met een kunstenaarshart.  
Optie:’ foodie-wandeling’ (3 u) met een expert-gids en proef de 
delicatessen van de traditionele Baskische ‘miniatuur keuken’, de 
pintxos, inclusief drank. Prijs : € 305 pp.

Dag 2: Bilbao
Rustig ontbijt en wandeling naar het glinsterende 
titanium van het Guggenheim museum waar een privé-
gids u opwacht en rondleidt. Vrije namiddag om de stad 
verder te verkennen.

Dag 3: Rioja
Heerlijk ontbijt en korte rit van een goed uur naar het 
hart van de Rioja streek. We voorzien voor 3 nachten 
een mooie tweepersoonskamer in het artistieke, 
kubusvormige 4*Viura hotelletje in hartje Villabuena 
de Allavà. Tegen de middag wandeling door het dorp 
(2.5 u) met expertgids en bezoek aan drie familiale 
wijnproducenten met proeverij en tapas in een zeer 
ontspannen en informele sfeer. 

Dag 4: Rioja
Vandaag reserveerden we een auto met chauffeur/
gids (alcohol !) want u bezoekt enkele befaamde wijn-
estates (Haro en Laguardia) met wandelingen door 
de wijngaarden, uitgebreide wijnproeverij en Rioja- 
streekgerechten. We voorzien een Rioja-stijl lunch met 
warme en koude tapas. 

Dag 5: Rioja
Een vrije dag om deze befaamde wijnstreek verder 
ontdekken. We hebben ook 2 opties klaar.
Optie 1: met privégids door het mooie middeleeuwse Laguardia, 
de belangrijkste stad in Rioja de Alava.   
Prijs : op aanvraag.
Optie 2: per E-bike met gids door de wijnvelden (2 u), inclusief 
transfers.  
Prijs : op aanvraag.
Optie 3: heerlijke picknick tussen de wijngaarden, met gids en 
transfers.  
Prijs : op aanvraag.

Dag 6: Verlenging of naar de luchthaven
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‘BARCELONA’
HET KLOPPEND HART VAN CATALONIË :  GAUDI  -  PICASSO -  TAPAS

SPANJE CIRCUIT

EXPERIENCES

 ▶ Vier nachten met ontbijt in hartje Barcelona 

 ▶ Privégids en tickets voor Sagrada Familia 

 ▶ Park Güell met tickets en privé-rondleding

 ▶ Tickets en audiogids voor het Picasso Museum

 ▶ Tapas & wijnavond met privé-expert

Prijs: vanaf € 1.225 pp. 
inclusief overnachtingen in 2-pers. kamer in de vermelde 
hotels, maaltijden, degustaties, wandelingen en privé-gidsen 
zoals omschreven. 

Voor mogelijke seizoentoeslagen in de hotels: zie de 
hotelpagina’s

Dag 1: Barcelona
Neem een taxi (ca. € 35) naar het stadscentrum. We 
hebben daar een rustige Condal kamer met ontbijt 
gereserveerd in het verzorgde Condes de Barcelona, 
een prachtig 19de eeuws paleis, centraal gelegen aan de 
beroemd Passeo de Gracia tegenover Gaudi’s la Pedrera, 
op wandelafstand van de Plaza Cataluna, de Sagrada 
Familia en alle hoogtepunten. 
Optie: mogelijkheid tot logies in een deluxe kamer in het 5* hotel 
Neri, een boetiekhotelletje van slechts 22 kamers in de Joodse 
wijk, niet ver van de Ramblas en het Picasso museum, in een 
prachtig gerestaureerd middeleeuws gebouw uit de XII-de eeuw. 
(5 nachten). 
Prijs : vanaf € 445  pp.

Dag 2: Barcelona. Gaudi
Rustig ontbijt. Voor de middag neemt een privégids u 
mee op een wandeling naar de beroemde Gaudi creaties: 
de Sagrada Familia kathedraal (incl. tickets) en het 

speelse Park Güell. Vrije namiddag en avond.

Dag 3: Barcelona. Picasso en tapas
Ontbijt en bezoek aan het beroemde Picasso Museum 
met entreetickets en een audiogids voor de mooie, 
permanente collectie met meer dan 4000 werken van 
de jonge Picasso die de diepe band blootlegt tussen de 
kunstenaar en Barcelona. Tegen de avond neemt een 
expert u mee op 5* privé-tapas tour door de Gothische 
wijk en El Born. Deze 3 uur durend wandeling brengt u 
naar kleine cafés en verborgen tapa-bars waar u tot 9 
verschillende specialiteiten kan degusteren. Uw expert 
vertelt u over de geschiedenis van deze wijken en de 
herkomst en samenstelling van de tapas. 

Dag 4: Barcelona. Art nouveau of wijngebieden
Na het ontbijt op eigen houtje bezoek aan de twee 
beroemde art nouveau monumenten.  Bij de Passeo de 
Gracia ligt het Casa Batlló (incl. Gold entrance),  gebouwd 

tussen 1904 en 1906 en een van Gaudi’s meesterwerken. 
Het Casa Milà of het Pedrera huis (Premium tickets 
incl.), een paar jaar later gebouwd, is verbazingwekkend 
modernistisch.  
Optie : U kan ook ne hele dag de Catalaanse wijngaarden 
bezoeken, incl. degustaties bij twee wijnproducenten, lunch met 
aangepaste wijnen,  transfers en privégids. Hele dag auto ter 
beschikking. 
Prijs : vanaf € 769 pp.
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‘GROEN GALICIË’
SANTIAGO DE COMPOSTELLA ,  TAPAS  EN WIJN

SPANJE CIRCUIT

EXPERIENCES

 ▶ Vier nachten in de 5* Parador de Santiago

 ▶ Privégids en entreegelden in Santiago

 ▶ Wijndegustatie in de befaamde Rias Braixas

 ▶ La Toja boottochtje met proeverijen

 ▶ Avondlijke ‘tapas & wine’ wandeling

Prijs: vanaf € 1.395 pp. 
 inclusief overnachtingen in 2-pers. kamer in de vermelde 
hotels, maaltijden, degustaties, wandelingen en privé-gidsen 
zoals omschreven.
 
Prijzen huurwagen zie blauwe pagina’s. 

Voor mogelijke seizoentoeslagen in de hotels: zie de 
hotelpagina’s

Dag 1: Santiago.
Neem bij aankomst op de luchthaven een taxi (22 €) naar 
de mooie 5* Parador de Santiago de Compostella waar we 
voor vier nachten een mooie kamer met ontbijt hebben 
gereserveerd. Deze parador is een unieke vermenging 
van eeuwenoude traditie, kunst en geschiedenis. Ze ligt 
aan het prachtige Obradoiro Plein, vlak bij de kathedraal. 

Dag 2: Santiago. Verkenning.
Na uw ontbijt wacht uw privégids op voor een relaxte 
wandeling langs alle hoogtepunten van deze door 
Unesco als werelderfgoed erkende stad. U maakt kennis 
met de majestueuze pleinen, het klooster van St Martin 
Pinario, de kerk van San Pelayo, het Cervantes plein, de 
straten van Franco en Vilar, het Fonseca paleis en de 
Abastos markt. Vrije namiddag.

Dag 3: Santiago. Westelijke kusten.
Na het ontbijt wacht u een heerlijke dag naar de prachtige 

stranden en kustgebieden van de Rias Baixas met hun 
befaamde witte wijnen van de Alvarinho druif die in 
meer dan 20.000 wijngaarden wordt geoogst. Omdat 
wijndegustatie en rijden niet samengaan, hebben we 
vandaag een auto met chauffeur/gids voorzien. De 
sprookjestuinen, de open stranden aan de oceaan, de 
grote rijkdom aan oude monumenten , legenden  en 
oude zeemansverhalen maken deze kust tot een uniek 
paradijs. U bezoekt onderweg een "albariño" wijnmakerij, 
de Playa de la Lanzada en het La Toja eiland. Hier 
organiseren we een boottochtje met wijn en degustaties 
van ultraverse mosselen. 
Mogelijkheid tot vrije lunch in Cambados. Op de 
terugweg bezoekt u nog het "A Illa de Arousa". 

Dag 4:Santiago. 
Na het ontbijt wacht u een rustige dag en een tapas tour 
bij avond. 
Optie : In de voormiddag kan u opteren voor een mooie wandeling 

(8 km, 2 u) langs de duizend jaar oude pelgrimsroute. U wandelt 
van Arzúa tot A Calle (we zorgen voor transport en een gids) 
waarna een fijne lunch is gereserveerd. Een unieke ervaring. 
Prijs : vanaf € 535 pp. 
Tegen de avond komt een expert u ophalen voor een 
‘foodie’ wandeling (3 u) in de oude stad langs de beste 
adresjes voor tapas en lokale drankjes (inbegrepen).  

Dag 5: Verlenging of terugkeer.
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‘MALLORCA’
HET ELEGANTE E ILAND ZOALS  U  HET NOOIT  ZAG

SPANJE CIRCUIT

EXPERIENCES

 ▶ Per Segway door de historische binnenstad

 ▶ Foodie-tour van 3 uur met expert-gids

 ▶ Privécruise van 4 uur met kapitein

 ▶ Degustatie in de Transmontana

 ▶ Vier nachten in 5* boetiekhotelletje

Prijs: vanaf € 1.635 pp. 
inclusief overnachtingen in 2-pers. kamer in het vermelde 
hotel, degustaties, transport, boottochtje, wandelingen en 
privégidsen zoals omschreven. 

Prijzen huurwagen zie blauwe pagina’s.

Voor mogelijke seizoentoeslagen in de hotels: zie de 
hotelpagina’s

Dag 1: Palma de Mallorca
Vanop de luchthaven bent per taxi (€ 25) of huurwagen 
meteen aan het oude haventje waar we voor 4 nachten 
een deluxe kamer met ontbijt hebben gereserveerd in 
het 5* boetiekhotelletje Calatrava, in een 19de-eeuws 
pand in het historisch centrum, dicht bij de zee, de 
kathedraal en het koninklijk paleis. Rest van de dag en 
avond vrij voor wandelingen langs het haventje en de 
stad.

Dag 2: Palma de Mallorca. Segway & foodies
Heerlijk ontbijt en bijzondere stadsverkenning, per 
Segway (!) met een privégids, door de oude binnenstad 
(2,5 u).  Een unieke manier om een stad te bezoeken. 
U krijgt een korte uitleg, maar iedereen kan met een 
Segway rijden. Daarna verkent u met een expert-foodie-
gids de Santa Catalina en Olivar marktjes mèt degustatie 
van heerlijk klassieke delicatessen, lokale wijnen, Iberico 

ham, streekworsten en -kazen, tapas en drinks (3u). Vrije 
avond.

Dag 3: Mallorca. Private cruise
Na het ontbijt wacht u een 9 m lang schip met kapitein 
voor een privécruise van 4 uur naar kleine baaien 
en verborgen strandjes, enkel per boot bereikbaar 
(Axopar, 9 m, privé-toilet). Palma zien vanop zee is een 
ongeëvenaarde ervaring. Namiddag vrij. 

Dag 4: Mallorca. Degustatie in de bergen.
Ontbijt en met huurwagen (voor 1dag) of met gids en 
auto naar de mooie Transmontana bergen waar een 
bezoek geregeld hebben aan een familie-wijngaard 
met uitstekende eco-vriendelijke wijnkwaliteit. Bezoek 
de finca, de wijnkelder, de olijfoliepers en degusteer 
enkele fijne wijnen en oliën. Verken verder dit verlaten 
natuurgebied zoals de prachtige omgeving van 
Valdemossa en Deià. 

Optie : kiest u voor het comfort van een auto/chauffeur dan hebben 
we een wandeling (4u) voorzien door het mooiste stukje van de 
glooiende heuvels, een extra wijn- en delicatessen degustatie en een 
typisch Mallorcaans diner, een "Pa amb oli", met lokale specialiteiten. 
Prijs : vanaf € 834 pp.  Toeslag voor een dag van 8 u met 
chauffeur, auto en gids, schitterende wandeling met gids 
(2u) van Son Bleda naar Deià, wijn- en olie-desgustatie 
met diner in Biniagual.

Dag 5: Mallorca. Vertrek of verlenging
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‘TENERIFE DELUXE’
GASTR ONOMIE  EN NATUUR

SPANJE CIRCUIT

EXPERIENCES

 ▶ Privéauto en -gids naar de top van de vulkaan

 ▶ Diner in een 2* Michelin restaurant

 ▶ Walvis-observatie met privé-motorjacht

 ▶ Sterrenkijken met expert en telescoop

 ▶ Vier nachten in een 6* luxehotel

Prijs: vanaf € 1.349 pp. 
inclusief overnachtingen in 2-pers. kamer in het vermelde 
hotel, degustaties, maaltijden, transport, boottochtjes, 
wandelingen, entreegelden en privégidsen zoals omschreven. 

Prijzen huurwagen zie blauwe pagina’s.

Voor mogelijke seizoentoeslagen in de hotels: zie de 
hotelpagina’s

Dag 1: Tenerife
Met uw huurwagen naar de westkust waar we voor 4 
nachten een mooie kamer hebben gereserveerd in het 
luxueuze 6* Ritz-Carlton Abama hotel, midden een 
prachtig domein van 160 ha met golfbaan, 7 verwarmde 
zwembaden, een exclusief strand, 10 restaurants en 
een adembenemend zicht over de oceaan. U kan ook 
opteren voor een exclusieve Tagor villa, voorbehouden 
aan volwassenen.

Dag 2: Tenerife. Vulkaan en Michelin sterren
Na uw fijn ontbijt naar de top van de beroemde Teide 
vulkaan, nu Unesco werelderfgoed en met 3718m de 
hoogste berg van Spanje. We reserveerden een auto met 
chauffeur/gids zodat u maximaal van de fantastische 
panorama’s kan genieten, inclusief entreegelden voor 
het bezoekerscentrum en de kabelbaan naar 3.555 m 
hoogte voor een onvergetelijk vergezicht. En ’s avonds 

beleeft u een unieke gastronomische ervaring  in het 2* 
Michelin restaurant in uw hotel, waar we een credit van € 
100 per persoon voorzien hebben.

Dag 3: Tenerife. Walvisspotten en sterrenkijken
Na een heerlijke nachtrust en ontbijt bent u klaar voor een 
walvis-expeditie. We voorzien een “Opera 33”privéjacht 
(11 m, 300 pk) met kapitein (3u) op zoek naar deze 
indrukwekkende dieren.  Inclusief snorkelmateriaal, 
lokale hapjes, cava en softdrinks. Vrije namiddag. Later 
die avond naar het Teide nationale Park waar een expert-
gids de wonderen van de nebula’s, de galaxies, sterren en 
planeten zal tonen.  Inclusief telescoop!

Dag 4: Tenerife. Wijn en cultuur
Na uw ontbijt naar San Cristobal de la Laguna waar een 
privégids u introduceert in de mooiste plekjes van dit 
door Unesco erkende werelderfgoed, inclusief degustatie 
van tapas en wijn. 

Vrije namiddag. We raden u aan naar de prachtige vallei 
rond Orotave te rijden en te pauzeren aan het bedrijvige 
vissershaventje van Puerto de la Cruz. 

Dag 5: Verlening in hotel van uw keuze of terugkeer



Hostal de la Gavina****** 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 01/04 - 31/05 
14/09 - 25/10 

01/06 - 21/06 
24/08 - 13/09 

22/06 - 23/08  

Classic Room € 461 € 555 € 694  
Classic + Terrace € 555 € 656 € 825  
 
Minimum verblijf 
Minimum verblijf 2 nachten van 22/6-23/8 
Extra 
4=3 van 8/4-31/5 indien geboekt voor 31/3 en van 14/9-25/10 indien geboekt voor 31/8 
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CHARME |  GASTR ONOMIE  |  E XCLUSIEF

HOSTAL DE LA GAVINA
A A A A A / A

LIGGING
Dit prachtige hotel ademt historie. Het was het eerste hotel dat toetrad tot ‘The 
Leading Hotels of the World’ en diende als decor voor wereldberoemde films 
zoals Pandora, Suddenly Last Summer & Mr. Arkadin. De prachtige ligging aan het 
zandstrand van Sant Pol, gecombineerd met de excellente service, maken dit tot 
één van de meest gerenommeerde hotels in de regio. Op ca. 30 autominuten van de 
luchthaven van Girona, op ca. 1u30 van Barcelona.

ACCOMMODATIE
Classic (30m²): Verfijnde elegante inrichting met klassieke accenten, kingsize of twin 
beds. Badkamer met bad en douche. Flatscreen-tv, gratis wifi, minibar, safe, airco. 
Door de structuur van het gebouw, heeft elke kamer een net iets andere indeling.
Classic + Terrace (30m²): met terras, gelijke faciliteiten
Andere kamertypes op aanvraag.

FACILITEITEN
Zongeoriënteerd zoutwaterzwembad met ruim zonneterras. Tennis en padel aan het hotel, 
meerdere 18-hole golfcourts in de omgeving. Mooie spa met onder andere binnenzwembad, 
sauna, hammam, fitness, verschillende kuren en massages. Kleine huisdieren toegelaten 
(max 8kg). Vier verfijnde restaurants waarvan één gelegen op het strand van Sant Pol.

SPANJE COSTA BRAVA

1. Classic
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Las Arenas 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 01/01 – 02/02 
01/11 – 12/11 
16/11 – 23/12 

03/02 – 02/04 
19/04 – 30/04 
04/10 – 31/10 
24/12 – 31/12 

03/04 – 18/04 
01/05 – 25/06 
30/08 – 03/10 

26/06 – 29/08 
13/11 – 15/11 

Classic € 316 € 410 € 504 € 598 
Deluxe € 410 € 504 € 598 € 691 
 
Minimum verblijf 
Minimum verblijf 2 nachten gedurende het hele jaar 
 

 
 

Mas de Torrent 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 01/03 - 30/04 01/05 - 31/05 
01/10 - 10/10 
12/10 - 31/10 

01/04 - 30/04 
21/09 - 24/09 
27/09 - 30/09 

01/05 - 31/05 
01/10 - 31/10 
01/06 - 18/06 
01/09 - 20/09 

11/10 - 11/10 
Garden Suite € 523 € 560 € 635 € 688 
Masia Suite € 560 € 598 € 628 € 673 
 
Minimum verblijf 
Minimum verblijf 2 nachten gedurende het hele jaar 
Extra 
7=6 van 1/1-30/6 en 1/9-31/10. 4=3 van 1/1-30/6 en 1/9-31/10 (enkel geldig bij verblijven van zo-do) 
 

 
 

CIT Y  |  MODERN |  BEACH

SPANJE

BALNEARIO RESORT 
LAS ARENAS

COSTA BRAVA - VALENCIA

A A A A A / A

HISTORIE  |  AUTHENTIEK |  GASTR ONOMIE

MAS DE TORRENT
A A A A A

LIGGING
Met het levendige Valencia op de achtergrond en met het strand net voor de deur, 
combineert dit hotel het beste van beide werelden. Gebouwd op de plek van een 
traditioneel 19e-eeuws balneario, is het een geslaagde mix van een historisch 
kader met een modern interieur. Op ca. 20 minuten van de luchthaven van 
Valencia, op wandelafstand van de haven, ideaal gelegen om de stad te ontdekken.

ACCOMMODATIE
Classic (27m²): Moderne kamer met kingsize of twin beds. Badkamer met regendouche. 
Gratis wifi, flatscreen-tv, airco, minibar, safe, telefoon, Nespresso koffiemachine. Zicht op 
de stad.
Deluxe (27m²): Gelijke indeling en faciliteiten, terras met zeezicht.
Andere kamertypes op aanvraag.

FACILITEITEN
Seizoensgebonden zwembad met kinderbad, zonneterras en solarium, prachtige tuin. 
Verzorgde spa met binnenzwembad, sauna, fitness, verschillende kuren en massages. 
Seizoensgebonden kidsclub (3-12 jaar). Twee uitstekende restaurants met lokale en 
internationale specialiteiten, waarvan één gebonden aan de opening van het zwembad, één 
poolbar.

LIGGING
Deze prachtige achttiende-eeuwse Catalaanse boerderij, werd omgebouwd tot een 
exclusief vijfsterrenhotel waar absolute rust vermengd wordt met een elegante inrichting. 
De verfijnde mix tussen traditie en moderne luxe, samen met de aangename spa en het 
uitstekende gastronomische restaurant, maken het tot één van de mooiste verborgen 
pareltjes in de regio. Op 45 minuten van de luchthaven van Girona, ca. 1u30 van Barcelona.

ACCOMMODATIE
Garden Suite (30m²): Ruime suite met kingsize bed, badkamer met bad en douche. 
Gratis wifi, flatscreen-tv, minibar, airco, telefoon en safe. Privéterras met rechtstreekse 
toegang tot de tuinen rond het zwembad. Gelegen in de bijgebouwen.
Masia Suite (37m²): Prachtige kamer, gelegen in het hoofdgebouw met mooi uitzicht 
over de tuinen en het zwembad.
Andere kamertypes op aanvraag. Suites met privézwembad mogelijk.

FACILITEITEN
Aangenaam seizoensgebonden zwembad met zonneterras, verzorgde tuinen. 
Tennisterrein en fietsverhuur meteen aan het hotel, verschillende 18-hole golfcourts in 
de omgeving. Uitgebreide spa met hammam, fitness, relaxatieruimte, jacuzzi, sauna, 
binnenzwembad, verschillende kuren en massages. Kleine huisdieren toegelaten (enkel 
in de Garden Suites). Twee restaurants met lokale en internationale specialiteiten.



Asia Gardens Hotel & Thai Spa****** 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 05/01 - 31/03 01/04 - 02/04 
14/04 - 30/04 

03/04 - 07/04 08/04 - 13/04 
31/07 - 22/08 

Deluxe Room € 353 € 394 € 488 € 593 
Deluxe Superior € 503 € 548 € 638 € 743 
     
      01/05 - 28/05 

13/09 - 26/09 
29/05 - 18/06 
06/09 - 12/09 

19/06 - 09/07 
27/09 – 31/10 

10/07 - 30/07 
23/08 - 05/09 

Deluxe Room € 428 € 473 € 495 € 544 
Deluxe Superior € 578 € 623 € 645 € 694 
 
Minimum verblijf 
Minimum verblijf 2 nachten van 5/1-2/4, 14/4-30/7, 23/8-31/10. Verblijf min. 3 nachten van 31/7-22/8 
Extra 
15% korting bij min. 6 nachten,  10% korting bij min. 4 nachten en 5% korting bij min. 3 nachten van 2/1-7/4 
en 14/4-30/4. 15% korting bij min. 7 nachten, 10% korting bij min. 5 nachten en 5% korting bij min. 3 
nachten van 1/5-31/10 
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FA MILIE  |  WELLNESS  |  GASTR ONOMIE

ASIA GARDENS HOTEL & THAI SPA
A A A A A / A

LIGGING
Dit exclusieve resort biedt een ongekende sereniteit aan de Costa Blanca. Hier wordt 
de rust en stilte van Zuidoost-Azië gecombineerd met volledige ontspanning en 
perfecte service. De weelderige tropische tuinen, de prachtige zwembaden, de vele 
restaurants en de verfijnde Thaise spa zijn maar enkele van de vele redenen waarom 
dit hotel één van de allerbeste is in Spanje. Op ca. 40 minuten van de luchthaven van 
Alicante, op ca. 1u30 van Valencia.

ACCOMMODATIE
Deluxe (30m²): Prachtig ingericht, kingsize of twin beds. Badkamer met bad en 
douche. LED televisie, wifi, minibar, safe, airco. Balkon of terras en zicht op de tuinen.
Deluxe Superior (35m²): Gelijke indeling en faciliteiten, ruimere zithoek.
Connecting kamers en andere kamertypes op aanvraag.

FACILITEITEN
Zeven prachtige zwembaden, waarvan twee verwarmde en één zen / adults-only zwembad. 
Strand op ca. 4km, Altea op ca. 15km. Villaitana golf (2x 18 holes) op ca. 5 minuten, 
verschillende thema- en pretparken in de omgeving. Gelauwerde Thai Spa, gratis parking. 
Kidsclub (4-12 jaar), kleine speeltuin, helikopterplatform. Zes restaurants waarvan één 
gastronomisch, één Aziatisch, mediterraanse en internationale specialiteiten

SPANJE COSTA BLANCA

1. Deluxe Superior



Noa Boutique Hotel 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen 

Prijs per persoon 01/01 - 31/03 
01/10 - 31/12 

01/04 - 30/06 01/07 - 30/09 

Classic € 162 € 244 € 274 
Superior € 210 € 296 € 299 
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KLEINSCHALIG |  TRENDY |  DESIGN

NOA BOUTIQUE HOTEL
A A A A

LIGGING
Met zijn bevoorrechte ligging tegenover het kasteel van Santa Cruz, is dit hotel een 
moderne fusie tussen rust, een aangename keuken en ecologisch bewustzijn. De 
Galicische eigenheid gaat hier samen met een kosmopolitische toets, uitstekende 
persoonlijke service en een indrukwekkende zonsondergang vanop het dakterras. Op ca. 
10 minuten van de luchthaven van A Coruña, op ca. 45 minuten van de luchthaven van 
Santiago de Compostela.

ACCOMMODATIE
Classic (30m²): Moderne kamer met kingsize of twin beds, badkamer met bad en 
aparte douche. Flatscreen-tv, gratis wifi, safe, minibar, airco, telefoon, minibar, koffie- en 
theefaciliteiten. Standaard gelegen op de 1e verdieping, zeezicht mits supplement.
Superior (30m²): Gelijke indeling en faciliteiten, standaard gelegen op de 2e verdieping 
met kleine zithoek en zeezicht. Zicht op het kasteel met supplement.

FACILITEITEN
Prachtig seizoensgebonden overloopzwembad met zonneterras. Verzorgde wellnesruimte 
met jacuzzi, fitness, verschillende kuren en massages. Groot aanbod aan culturele en 
actieve excursies in de omgeving. Prachtige rooftopbar en uitstekend NOA restaurant met 
een moderne kijk op lokale klassiekers en ingrediënten.  

SPANJE GALICIË

1. Deluxe Superior



Finca Cortesin****** 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 05/04 – 11/04 
04/07 – 16/07 
01/09 – 12/09 
27/12 – 09/01 

12/04 – 03/07 
13/09 – 31/10 

21/02 – 04/04 
01/01 – 26/12 

17/07 – 31/08 

Juniorsuite €1.166 € 941 € 814 €1.358 
Executive Suite €1.556 €1.316 €1.178 €1.748 
 
Minimum verblijf 
Minimum verblijf 3 nachten van 5/4-11/4, 4/7-12/9 en 27/12/20-9/1/21 
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GOLF  |  VILLA ' S  |  WERELDKLASSE

FINCA CORTESIN
A A A A A A

LIGGING
Het avant-garde en majestueuze ontwerp van dit hotel werd geïnspireerd op de 
traditionele Andalusische architectuur. De traditionele mediterraanse levensstijl 
wordt hier moeiteloos gecombineerd met een uitstekende keuken, een onberispelijke 
service en een prachtige sfeer van rust en wereldklasse. Op ca. 50 minuten van de 
luchthaven van Malaga.

ACCOMMODATIE
Junior Suite (52m²): Elegante suite met kingsize of twin beds. Badkamer met bad en 
aparte douche. Flatscreen-tv, airco, telefoon, dvd-speler, gratis wifi, safe en minibar. 
Balkon of terras met zicht op de bergen en het golfterrein.
Executive Suite (77m²): Met aparte slaapkamer en grotere badkamer. Balkon of terras 
met privétuintje. Andere kamertypes op aanvraag.

FACILITEITEN
Twee prachtige zwembaden met zonneterrassen. Eigen beachclub (op 1,5km) met 
zwembad en restaurant. Gloednieuw yoga & meditatiecentrum. 18-hole signature Jack 
Nicklaus golfcourse met eigen academy meteen aan het hotel, verschillende golfcourts in de 
omgeving. Mooie spa (2200m2) met binnenzwembad, sauna, stoomcabines, sneeuwgrot, 
fitness, verschillende kuren en massages. Vier uitstekende restaurants. 

SPANJE COSTA DEL SOL

1. Executive Suite



128

Barcelo La Bobadilla****** 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 27/02 - 02/04 03/04 - 12/04 13/04 - 14/05 15/05 - 18/06 
Deluxe Superior 
Room 

€ 296 € 379 € 371 € 390 

Junior Suite € 424 € 578 € 499 € 518 
     
      19/06 - 09/07 

23/08 - 12/09 
10/07 - 06/08 07/08 - 15/08 18/08 - 22/08 

Deluxe Superior 
Room 

€ 428 € 480 € 503 € 469 

Junior Suite € 596 € 649 € 701 € 638 
 

 
 

Barcelo La Bobadilla****** 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 27/02 - 02/04 03/04 - 12/04 13/04 - 14/05 15/05 - 18/06 
Deluxe Superior 
Room 

€ 296 € 379 € 371 € 390 

Junior Suite € 424 € 578 € 499 € 518 
     
      19/06 - 09/07 

23/08 - 12/09 
10/07 - 06/08 07/08 - 15/08 18/08 - 22/08 

Deluxe Superior 
Room 

€ 428 € 480 € 503 € 469 

Junior Suite € 596 € 649 € 701 € 638 
 

 
 

HISTORISCH |  LOCATIE  |  GRANDEUR

SPANJE

GRAN HOTEL MIRAMAR

COSTA DEL SOL

A A A A A / A

CHARME |  AUTHENTIEK |  RELAX

LA BOBADILLA, 
A ROYAL HIDEAWAY HOTEL

A A A A A / A

LIGGING
Dit prachtige hotel bezit een rijke historie! Sinds 2016 is hier een indrukwekkend 
luxehotel gevestigd, na een lange geschiedenis als ziekenhuis en zelfs als 
justitiepaleis. Ideaal gelegen op wandelafstand van het centrum en toch meteen aan 
het strand. Kortom, luxe, strand en zee vervat in een schitterend totaalpakket. Op ca. 
20 minuten van de luchthaven van Malaga, in het hart van de La Caleta wijk meteen 
aan de haven.

ACCOMMODATIE
Premier (30m²): Ruime kamer met kingsize of twin beds. Badkamer met bad en aparte 
douche. Gratis wifi, minibar, airco, flatscreen-tv, telefoon, safe, koffie- en theefaciliteiten. 
Zicht op de stad, de tuinen of de binnenplaats.
Premier Room (55m²): Gelijke indeling en faciliteiten, ruimer met zithoek. Zeezicht 
mits supplement.
Andere kamertypes op aanvraag.

FACILITEITEN
Aangenaam zwembad met zonneterras, kinderbad en ruime tuin. Uitgebreide spa met 
sauna, thermaal circuit, hammam, jacuzzi, fitness, verschillende kuren en massages. 
Seizoensgebonden kinderclub (3-12 jaar). Drie uitstekende restaurants, waarvan één 
gastronomisch. Twee bars.

LIGGING
Dit iconische hotel weet perfect de pauzeknop van het leven in te duwen, hier heeft 
de tijd even stilgestaan. Door de bouw, geïnspireerd op een Andalusisch dorp, is 
elke kamer net dat beetje verschillend. De traditionele stijl wordt hier moeiteloos 
gecombineerd met alle moderne luxe, uitstekende gastronomische mogelijkheden 
en een ideale ligging om de regio te ontdekken. Op ca. 50 minuten van de luchthaven 
van Malaga, op ca. 30 minuten van Antequera. 

ACCOMMODATIE
Deluxe Superior (46m²): In traditionele stijl, met kingsize of twin beds. Badkamer 
met bad en douche. Airco, telefoon, flatscreen-tv, safe, gratis wifi, minibar. Kamer met 
balkon of terras mogelijk mits supplement.   
Junior Suite 80m²): Ruimere kamers met aparte zithoek. Balkon of terras.
Andere kamertypes op aanvraag.

FACILITEITEN
Twee rustig gelegen zwembaden met zonneterras, één binnenzwembad. 
Uitgebreid aanbod aan actieve excursies met onder andere paardrijden, tennis 
en fietsen. Aangename spa met sauna, jacuzzi, hammam, fitness, verschillende 
kuren en massages. Gratis parking aan het hotel. Drie restaurants, waarvan één 
seizoensgebonden. Olijf- en wijndegustaties.



Ikos Andalucia****** 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen in All Inclusive 

Prijs per persoon 01/05 - 20/05 
27/09 - 14/10 

21/05 - 05/06 
17/09 - 26/09 

06/06 - 29/06 
03/09 - 16/09 

30/06 - 21/07 
28/08 - 02/09 

Superior Garden 
View 

€ 761 € 885 €1.088 €1.155 

Superior Pool 
View 

€ 803 € 930 €1.140 €1.215 

     
      22/07 - 27/08 15/10 - 31/10   
Superior Garden 
View 

€1.354 € 623   

Superior Pool 
View 

€1.425 € 656   

 
Minimum verblijf 
Minimum verblijf 5 nachten van 1/5-31/10 
Honeymoon 
Romantisch diner bij kaarslicht en �les schuimwijn bij aankomst. Combineerbaar en geldig van 1/5-31/10 

 
 

Ikos Andalucia****** 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen in All Inclusive 

Prijs per persoon 01/05 - 20/05 
27/09 - 14/10 

21/05 - 05/06 
17/09 - 26/09 

06/06 - 29/06 
03/09 - 16/09 

30/06 - 21/07 
28/08 - 02/09 

Superior Garden 
View 

€ 761 € 885 €1.088 €1.155 

Superior Pool 
View 

€ 803 € 930 €1.140 €1.215 

     
      22/07 - 27/08 15/10 - 31/10   
Superior Garden 
View 

€1.354 € 623   

Superior Pool 
View 

€1.425 € 656   

 
Minimum verblijf 
Minimum verblijf 5 nachten van 1/5-31/10 
Honeymoon 
Romantisch diner bij kaarslicht en �les schuimwijn bij aankomst. Combineerbaar en geldig van 1/5-31/10 
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ALL  INCLUSIVE  |  GEZINNEN |  GLOEDNIEUW

IKOS ANDALUSIA
A A A A A

LIGGING
Dit gloednieuwe hotel (opening mei 2020) van de IKOS keten, brengt een nieuwe wereld 
van luxe en mediterrane gastvrijheid naar de Costa del Sol. De ongeëvenaarde ligging 
aan het gouden strand, omring door de 21 hectare tuinen en eindeloze faciliteiten, gaan 
hier samen met de bekroonde ‘Infinite Lifestyle’. In de All Inclusive formule, is zowat elk 
element van vakantie inbegrepen. Op ca. 50 minuten van de luchthaven van Malaga.

ACCOMMODATIE
Superior - Tuinzicht (33m²): Moderne kamers met kingsize of twin beds. Badkamer 
met bad en aparte douche. Flatscreen-tv, gratis wifi, dagelijks gevulde minibar, safe, 
airco, Nespressomachine en balkon.
Superior - Zeezicht (33m²): Gelijke indeling en faciliteiten. Zeezicht

FACILITEITEN
Acht zwembaden, aparte kinderzwembaden. Gelegen vlak aan het zandstrand, verschillende 
zonneterrassen. Mooie wellness met binnenzwembad, stoombad, verschillende kuren en 
massages. Kinderclub (4-11 jaar), crèche (4m-4jaar). Zeer verzorgd en uitgebreid ‘Infinite 
Lifestyle concept’ met verschillende sporten zoals kano, pedalo en windsurfen inbegrepen. 
Zeven restaurants in het hotel, alle à la carte restaurants beschikken over een menu 
samengesteld door een sterrenchef. Dine-Out programma met lokale restaurants. 

SPANJE COSTA DEL SOL

1. Superior Zeezicht
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Kempinski Hotel Baia****** 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 02/01 - 29/02 01/03 - 01/04 02/04 - 17/06 
16/09 - 31/10 

18/06 - 11/07 
19/08 - 15/09 

Superior Room € 274 € 311 € 394 € 630 
Deluxe Room € 304 € 360 € 503 € 739 
     
      12/07 - 18/08    
Superior Room € 705    
Deluxe Room € 814    
 
Minimum verblijf 
Minimum verblijf 3 nachten van 17/7-22/8 en minimum verblijf 4 nachten van 12/7-18/8 
Extra 
7=6 en 14=12, geldig van 2/1-1/4. Niet combineerbaar 

 
 

Marbella Club 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 01/04 - 02/04 
01/11 - 23/12 

03/01 - 25/03 

03/04 - 18/04 19/04 - 21/05 
06/09 - 31/10 
24/12 - 02/01 
26/03 - 30/04 

22/05 - 30/06 
23/08 - 05/09 

Deluxe € 630 €1.031 € 881 €1.172 
Juniorsuite € 713 €1.238 €1.013 €1.406 
     
      01/07 - 22/08    
Deluxe €1.425    
Juniorsuite €1.680    
 
Minimum verblijf 
Minimum verblijf 5 nachten van 1/7-22/8 
Extra 
1 aangeboden Greenfee (inclusief transfers) in Marbella Golf Club per persoon per verblijf 

 
 

Marbella Club 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 01/04 - 02/04 
01/11 - 23/12 

03/01 - 25/03 

03/04 - 18/04 19/04 - 21/05 
06/09 - 31/10 
24/12 - 02/01 
26/03 - 30/04 

22/05 - 30/06 
23/08 - 05/09 

Deluxe € 630 €1.031 € 881 €1.172 
Juniorsuite € 713 €1.238 €1.013 €1.406 
     
      01/07 - 22/08    
Deluxe €1.425    
Juniorsuite €1.680    
 
Minimum verblijf 
Minimum verblijf 5 nachten van 1/7-22/8 
Extra 
1 aangeboden Greenfee (inclusief transfers) in Marbella Golf Club per persoon per verblijf 

 
 

Marbella Club 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 01/04 - 02/04 
01/11 - 23/12 

03/01 - 25/03 

03/04 - 18/04 19/04 - 21/05 
06/09 - 31/10 
24/12 - 02/01 
26/03 - 30/04 

22/05 - 30/06 
23/08 - 05/09 

Deluxe € 630 €1.031 € 881 €1.172 
Juniorsuite € 713 €1.238 €1.013 €1.406 
     
      01/07 - 22/08    
Deluxe €1.425    
Juniorsuite €1.680    
 
Minimum verblijf 
Minimum verblijf 5 nachten van 1/7-22/8 
Extra 
1 aangeboden Greenfee (inclusief transfers) in Marbella Golf Club per persoon per verblijf 

 
 

Kempinski Hotel Baia****** 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 02/01 - 29/02 01/03 - 01/04 02/04 - 17/06 
16/09 - 31/10 

18/06 - 11/07 
19/08 - 15/09 

Superior Room € 274 € 311 € 394 € 630 
Deluxe Room € 304 € 360 € 503 € 739 
     
      12/07 - 18/08    
Superior Room € 705    
Deluxe Room € 814    
 
Minimum verblijf 
Minimum verblijf 3 nachten van 17/7-22/8 en minimum verblijf 4 nachten van 12/7-18/8 
Extra 
7=6 en 14=12, geldig van 2/1-1/4. Niet combineerbaar 

 
 

Kempinski Hotel Baia****** 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 02/01 - 29/02 01/03 - 01/04 02/04 - 17/06 
16/09 - 31/10 

18/06 - 11/07 
19/08 - 15/09 

Superior Room € 274 € 311 € 394 € 630 
Deluxe Room € 304 € 360 € 503 € 739 
     
      12/07 - 18/08    
Superior Room € 705    
Deluxe Room € 814    
 
Minimum verblijf 
Minimum verblijf 3 nachten van 17/7-22/8 en minimum verblijf 4 nachten van 12/7-18/8 
Extra 
7=6 en 14=12, geldig van 2/1-1/4. Niet combineerbaar 

 
 

FA MILIE  |  WELLNESS  |  BEACH

SPANJE

KEMPINSKI HOTEL BAHIA

COSTA DEL SOL

A A A A A / A

FA MILIE  |  KLASSE  |  VILLA ' S

MARBELLA CLUB HOTEL
GOLF RESORT & SPA

A A A A A / A

LIGGING
Tussen het charmante vissersdorpje Estepona en de luxe van Marbella, heeft dit 
mooie vijfsterrenhotel een bevoorrechte ligging aan het strand met uitzicht over kust 
van Gibraltar en Noord-Afrika. De luxueuze kamers en suites, gaan hier hand in hand 
met een breed scala aan bars en restaurants, de nieuwe culinaire hotspot ‘El Paseo del 
Mar’, een luxueuze spa en een aangename zwembadzone. Op ca. 50 minuten van de 
luchthaven van Malaga, op ca. 10 minuten van Estepona.

ACCOMMODATIE
Superior Room (45m²): Ruime kamer met kingsize of twin beds. Badkamer met bad en 
aparte douche. Minibar, flatscreen-tv, gratis wifi, airco, telefoon en safe. 
Deluxe Room (45m²): Gelijke indeling en faciliteiten. Balkon met tuinzicht.
Andere kamertypes op aanvraag. Connecting kamers mogelijk

FACILITEITEN
Drie zwembaden, waarvan één adults only en één verwarmd, ruim strand. Prachtige tuin 
(45.000m2) met verschillende waterpartijen. Verschillende 18-hole golf courts in de omgeving 
van het hotel. Kempinski Spa met fitness, binnenzwembad, sauna, Turks bad, ijsfontein, 
kapsalon, verschillende kuren en massages. Seizoensgebonden kinderclub (4-12 jaar). Drie 
restaurants met lokale en internationale specialiteiten, waarvan één aan het strand gelegen.

LIGGING
‘Het paradijs is een mix van privacy en tuinen.’ Dit motto maakte Marbella Club zich 
volledig eigen! Het gevierde strandresort is onderscheiden en toch discreet, verfijnd 
en toch sociaal. Een op en top luxueuze ervaring dankzij de prachtige kamers, 
gevierde gastronomie en ongeëvenaarde service. Ideaal voor de ganse familie dankzij 
de indrukwekkende Kids Club! Op ca. 40 minuten van de luchthaven van Malaga

ACCOMMODATIE
Deluxe (45m²): Stijlvolle kamer met kingsize of twin beds. Badkamer met bad en 
aparte douche. Flatscreen-tv, iPod dock, minibar, gratis wifi, telefoon, airco en safe.
Juniorsuite (50m²): Gelijke indeling en faciliteiten, met zithoek.
Andere kamertypes op aanvraag.

FACILITEITEN
Twee verwarmde zwembaden met zonneterras, beachclub aan het zandstrand. 
Watersportcentrum met pedalo, zeilen, jetski en waterski. Marbella Club 18-hole golf 
op ca. 20 minuten. Prachtige Thalasso spa met sauna, fitness, overdekt zwembad, 
hammam, verschillende kuren en massages. Indrukwekkende kidsclub met gigantisch 
aanbod aan activiteiten voor de allerkleinsten. Vier uitstekende restaurants met 
lokale en internationale specialiteiten.
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Nobu Marbella****** 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 07/01 - 25/03 26/03 - 31/03 
11/04 – 21/05 
27/09 - 31/10 

 

01/04 - 10/04 
22/05 - 25/06 
06/09 - 26/09 

 

26/06 - 16/07 
23/08 - 05/09 

Deluxe Room € 469 € 600 € 731 € 874 
Junior Suite € 563 € 731 € 911 €1.099 
     
      17/07 - 22/08    
Deluxe Room €1.024    
Junior Suite €1.286    
 
Minimum verblijf 
Minimum verblijf 5 nachten van 26/6-5/9 

 
 

Puente Romano****** 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 07/01 - 25/03 
01/11 - 17/12 

 

01/04 - 10/04 
22/05 - 25/06 
06/09 - 26/09 

 

01/05 - 21/05 
18/12 - 06/01 
26/03 - 31/03 
11/04 - 30/04 
27/09 - 31/10 

26/06 - 16/07 
23/08 - 05/09 

Junior Suite € 506 € 836 € 668 €1.013 
Deluxe Junior 
Suite 

€ 555 € 919 € 731 €1.155 

     
      17/07 - 22/08    
Junior Suite €1.193    
Deluxe Junior 
Suite 

€1.369    

 
Minimum verblijf 
Minimum verblijf 5 nachten van 26/6-5/9 

 
 

Puente Romano****** 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 07/01 - 25/03 
01/11 - 17/12 

 

01/04 - 10/04 
22/05 - 25/06 
06/09 - 26/09 

 

01/05 - 21/05 
18/12 - 06/01 
26/03 - 31/03 
11/04 - 30/04 
27/09 - 31/10 

26/06 - 16/07 
23/08 - 05/09 

Junior Suite € 506 € 836 € 668 €1.013 
Deluxe Junior 
Suite 

€ 555 € 919 € 731 €1.155 

     
      17/07 - 22/08    
Junior Suite €1.193    
Deluxe Junior 
Suite 

€1.369    

 
Minimum verblijf 
Minimum verblijf 5 nachten van 26/6-5/9 

 
 

Nobu Marbella****** 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 07/01 - 25/03 26/03 - 31/03 
11/04 – 21/05 
27/09 - 31/10 

 

01/04 - 10/04 
22/05 - 25/06 
06/09 - 26/09 

 

26/06 - 16/07 
23/08 - 05/09 

Deluxe Room € 469 € 600 € 731 € 874 
Junior Suite € 563 € 731 € 911 €1.099 
     
      17/07 - 22/08    
Deluxe Room €1.024    
Junior Suite €1.286    
 
Minimum verblijf 
Minimum verblijf 5 nachten van 26/6-5/9 

 
 

TRENDY |  L IFEST YLE  |  CULINAIR

SPANJE

NOBU HOTEL MARBELLA

COSTA DEL SOL

A A A A A / A

FA MILIE  |  VILLA ' S  |  GASTR ONOMIE

PUENTE ROMANO
A A A A A / A

LIGGING
‘Ontworpen voor volwassenen, samengesteld voor het speelse’. Zo omschrijft dit 
recente (maart 2018) luxehotel zichzelf. Genesteld in het Puente Romano, geniet het 
van een bevoorrechte ligging rond de ‘Plaza’ en kunnen gasten gebruik maken van alle 
faciliteiten van het complete resort. De romige tinten, licht hout en de eigentijdse 
inrichting maken dit tot één van de nieuwe referenties in luxetoerisme. Op ca. 40 
minuten van de luchthaven van Malaga.

ACCOMMODATIE
Deluxe Room (40m²) : Elegante kamer met kingsize bed. Badkamer met regendouche. 
Airco, telefoon, minibar, telefoon, safe, gratis wifi en terras. Zicht op de ‘Plaza’.
Junior Suite (55m²) : Gelijke indeling en faciliteiten. Ruimer met aparte zithoek. 
Andere kamertypes op aanvraag.

FACILITEITEN
Eigen adults only-zwembad, verder kunnen gasten gebruik maken van alle faciliteiten van 
Puente Romano: Het Nobu hotel is gevestigd in de gebouwen aan de straatkant van Puente 
Romano en maakt gebruik van een aparte receptie. Gasten hebben overigens een bevoorrechte 
toegang tot het bekende Nobu restaurant.

LIGGING
Met een dorpsachtige uitstraling in plaats van de typische resortsfeer, is dit prachtige hotel een 
ideale mix tussen strand, vele faciliteiten en een uitstekende gastronomie. De zeer ruime kamers 
en suites zijn ondergebracht in Andalusische bungalows en met maar liefst twaalf restaurants, 
is dit dan ook een ideaal adres voor de ganse familie. Met het brede zandstrand, de vernieuwde 
beachclub en een ideale ligging op ca. 10 minuten van centrum Marbella antwoordt het aan de 
allerhoogste verwachtingen. Op ca. 40 minuten van de luchthaven van Malaga.

ACCOMMODATIE
Juniorsuite (55m²): Ruime suite met kingsize of twin beds. Badkamer met bad en 
douche. Airco, telefoon, tv, wifi, kluisje, minibar en balkon. Open woon- en slaapkamer. 
Deluxe Juniorsuite (60m²): Gelijke indeling en faciliteiten. Zicht op de tuinen.
Andere kamertypes op aanvraag. Connecting kamers mogelijk. 

FACILITEITEN
Drie zwembaden, zonneterrassen en subtropische tuin. Prachtige tennisclub met 10 
banen. Verschillende 18-hole golfcourts in de omgeving. Six Senses Spa (500m2) met 
sauna, hammam, jacuzzi, thermaal circuit, verschillende kuren en behandelingen. 
Kleine huisdieren toegelaten. Twaalf uitstekende restaurants met gastronomische 
opties. Toegang tot de faciliteiten van het naastgelegen Marbella Club hotel. 
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Iberostar Portals Nous 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 03/04 - 31/05 
29/09 - 31/10 

01/06 - 28/06 
22/09 - 28/09 

29/06 - 12/07 
25/08 - 21/09 

13/07 - 24/08 

Marcel Wanders € 503 € 619 € 746 € 878 
Beach Level € 611 € 750 € 911 €1.073 
 
Minimum verblijf 
Minimum verblijf 2 nachten van 29/6-21/9 
Extra 
10% korting bij boeking min. 8 nachten van 3/4-31/10 
 

 
 

Belmond La Residencia 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 19/03 – 03/04 
13/04 – 30/04 
18/10 – 07/11 

04/04 – 12/04 
01/05 – 28/05 
27/09 – 17/10 

29/05 – 26/09  

Classic € 709 € 904 €1.219  
Superior € 833 €1.043 €1.463  
 
Minimum verblijf 
Minimum verblijf 2 nachten van 29/5-306 en 1/9-26/9. Minimum verblijf 5 nachten van 1/7-31/8 
Extra 
Gratis nachten: 5=4 van 4/4-8/4, 1/5-24/5 en 27/9-13/10 

 
 

DESIGN |  E XCLUSIEF  |  STRAND

SPANJE

IBEROSTAR 
GRAN PORTALS NOUS

MALLORCA

A A A A A

RUSTIEK  |  COMFORT |  CULINAIR

BELMOND 
LA RESIDENCIA

A A A A A / A

LIGGING
Dit prachtige hotel, van de hand van Marcel Wanders, geniet van een prachtige 
ligging aan de baai van Portals Nous. Met een ontwerp dat de symbolen uit het leven 
nabootst, zijn de ruime kamers, prachtige spa en uitstekende restaurants de grote 
blikvangers. Het hotel werd overigens in 2019 bekroond als het beste duurzame hotel 
van Spanje! Op ca. 20 minuten van de luchthaven, op ca. 10 minuten van Palma de 
Mallorca. 

ACCOMMODATIE
Marcel Wanders (28-40m²): Moderne designkamer met kingsize bed. Badkamer met 
bad of douche. Gratis wifi, safe, minibar, telefoon, airco, flatscreen-tv, balkon of terras.
Beach Level (40m²): Gelijke indeling en faciliteiten, meteen aan zee gelegen.
Andere kamertypes op aanvraag.

FACILITEITEN
Mooi zwembad met zonneterras, meteen aan het strand. Meerdere 18-hole golfbanen in 
de omgeving van het hotel. Mooie spa met sauna, turks bad, fitness, verschillende kuren en 
massages. Uitstekend restaurant met focus op duurzame keuken, drie bars.

LIGGING
Deze artistieke oase van rustieke schoonheid bevat de creatieve ziel van Mallorca. 
Een plek die weet wat luxe is, gelegen tussen het gebergte en de zee, met tuinen vol 
citrusbomen en eeuwenoude olijfgaarden. Hier geniet men van een sensationele 
keuken, een overvloed aan kunst en uitmuntende service. Op ca. 40 minuten van de 
luchthaven van Palma de Mallorca.

ACCOMMODATIE
Classic (30m²): Lichte kamer met kingsize of twin beds, badkamer met bad en 
douche. Dvd-speler, gratis wifi, iHome, flatscreen-tv, minibar, safe en airco. Zicht op 
de omliggende tuinen.
Superior (35m²): Gelijke faciliteiten, iets ruimer met zithoek.
Andere kamertypes op aanvraag.

FACILITEITEN
Twee verwarmbare zwembaden, zonneterras. Seizoensgebonden shuttle naar de baai 
van Cala Deià en excursie per boot. Tennis, gratis fietsen en vespaverhuur aan het hotel, 
verschillende 18-hole golfcourts in de omgeving. Signature Spa met binnenzwembad, 
stoombad, sauna, fitness, verschillende kuren en massages. Seizoensgebonden 
kidsclub (4-12 jaar). Kleine huisdieren toegelaten. Drie uitstekende restaurants, 
waarvan één gastronomisch. 
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Park Hyatt 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 30/04 - 03/06 04/06 - 08/07 
23/08 - 03/10 

09/07 - 22/08 04/10 - 31/10 

Standaardkamer € 635 € 776 € 926 € 466 
Juniorsuite € 776 € 916 €1.123 € 607 
 
Honeymoon 
Kamerupgrade indien beschikbaar, chocolade, fruit, en �les cava 
Extra 
5=4, 10=8, 15=12 van 30/4-11/7 en 16/8-31/10 en 7=6, 14=12, 21=18 van 12/7-15/8. Niet combineerbaar 
 

 
 
 

Finca Serena 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 31/01 - 31/03 01/04 - 02/04 
13/04 - 31/05 
01/10 - 31/10 

03/04 - 12/04 
01/06 - 30/09 

 

Garden € 410 € 652 € 933  
Deluxe Garden € 466 € 727 €1.046  
     
     Minimum verblijf 
Minimum verblijf 4 nachten van 3/4-12/4 en 1/6-30/9. Minimum verblijf 3 nachten gedurende de andere 
periodes 

 
 

GOLF  |  KLASSE  |  E XCLUSIEF

SPANJE

PARK HYATT MALLORCA

MALLORCA

A A A A A / A

KLEINSCHALIG |  BOUTIQUE |  ADULTS  ONLY

FINCA SERENA
A A A A A / A

LIGGING
Dit luxueuze toevluchtsoord weerspiegelt perfect de stijl van een traditioneel Mallorquin-
dorp en combineert het met moderne details. De prachtige ligging boven op de heuvel 
en de verwijzingen naar lokale kunst en culturele erfgoed, maken het een plek van ultiem 
escapisme en belooft het unieke en opmerkelijke ervaringen voor al zijn gasten. Op ca. 55 
minuten van de luchthaven van Palma de Mallorca.

ACCOMMODATIE
Standaardkamer (50m²): Moderne kamer met kingsize of twin beds. Badkamer met bad 
en aparte regendouche. Telefoon, gratis wifi, iPad, Bose dock, espressomachine, gratis 
wifi, airco, safe, balkon of terras.
Juniorsuite (50m²) : Gelijke indeling en faciliteiten, met half afgesloten slaapkamer. 
Standaard met tuinzicht, zicht op het resort of de vallei mits supplement.

FACILITEITEN
Twee mooie zwembaden, apart kinderzwembad en bubbelbad. Publiek strand op ca. 15 
minuten. 18-Hole Canyamel golf op wandelafstand van het hotel, verschillende 18-hole courts 
op ca. 15 minuten met gratis shuttle service. Gasten hebben toegang tot de Cap Vermell Country 
Club met verschillende indoor sporten, binnen- en buitenzwembad, twee tennisterreinen, 
vier padelterreinen en relaxruimte. Mooie spa. Seizoensgebonden kidsclub (4-12 jaar). Vier 
restaurants gelegen rond het centrale plein.

LIGGING
De luxe van eenvoud en een ongekend oog voor detail, zo omschrijft dit 
indrukwekkende hotel zichzelf. Midden in de weelderige velden vol olijfbomen, 
cipressen en lavendel is het een plek waar de natuur ongeremd is, waar authentieke 
smaken herontdekt worden en waar rust hand in hand gaat met verfijnde luxe. Op ca. 
30 minuten van de luchthaven van Palma de Mallorca.

ACCOMMODATIE
Garden (20m²): Lichte kamer met kingsize bed. Badkamer met douche, sommige met 
bad. Minibar, gratis wifi, safe, telefoon, airco, flatscreen-tv, koffie- en theefaciliteiten. 
Terras met zicht op de omliggende velden.
Deluxe Garden (30m²): Gelijke indeling en faciliteiten, ruimer met zithoek en zicht 
op de tuinen.

FACILITEITEN
Seizoensgebonden zwembad met zonneterras. Fietsverhuur, e-bikes en mountainbikes 
meteen aan het hotel, verschillende 18-hole golfcourts in de omgeving. Verzorgde spa 
met binnenzwembad, fitness, hammam, sauna, verschillende kuren en massages. 
Aangenaam restaurant met focus op regionale gerechten en producten uit eigen tuin.



ME Ibiza****** 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 30/04 - 29/05 
06/10 - 31/10 

30/05 - 19/06 20/06 - 03/07 
08/09 - 05/10 

04/07 - 31/07 
18/08 - 07/09 

Aura Room € 375 € 443 € 488 € 806 
Energy Room € 488 € 593 € 638 € 994 
     
      01/08 - 17/08 04/07 - 31/07   
Aura Room € 923    
Energy Room €1.125 € 998   
     
Minimum verblijf 
Minimum verblijf 3 nachten van 18/6-15/8 indien check in op do - vrij - zat 
Honeymoon 
Gratis kamerupgrade indien beschikbaar, 1 dag Balinees bed met �les schuimwijn. Geldig van 30/4-31/10. 
Combineerbaar 
Extra 
25% korting bij verblijf min. 8 nachten van 30/4-31/10 
 

 
 

134

TRENDY |  L IFEST YLE  |  DESIGN

ME IBIZA
A A A A A

LIGGING
Pal aan zee gelegen, met Santa Eulalia op de achtergrond, is dit trendy hotel een 
mix van moderne architectuur en innovatief minimalisme. De ligging net naast 
Nikki Beach zorgt voor een ontspannen lounge sfeer in het hotel, afgewerkt met een 
prachtige rooftop bar en eigen dj’s die zorgen voor de soundtrack tijdens het verblijf. 
Op ca. 30 minuten van de luchthaven van Ibiza, op ca. 4km van Santa Eularia.

ACCOMMODATIE
Aura Room (23-28m²): Minimalistische kamers met kingsize of twin beds. Badkamer 
met regendouche. Telefoon, airco, flatscreen-tv, gratis wifi, minibar en safe. Gelegen 
op de eerste twee verdiepingen met zicht op de tuin.
Energy Room (23-28m²): Gelijke indeling en faciliteiten. Op de derde verdieping met 
gedeeltelijk zeezicht.
Andere kamertypes op aanvraag.

FACILITEITEN
Drie zwembaden, waarvan één kinderzwembad en één rooftop zwembad. Dj’s en balinese 
bedden. Aan het strand gelegen. Beautycenter met verschillende behandelingen en 
massages. Kids club (1-12 jaar). Kleine huisdieren toegelaten mits supplement. Twee 
restaurants, twee bars. 

SPANJE IBIZA

1. Vibe



Aguas Di Ibiza 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 01/04 - 08/04 
12/04 - 29/04 
11/10 - 31/10 

09/04 - 11/04 
14/05 - 20/05 
27/09 - 10/10 

30/04 - 13/05 21/05 - 11/06 
13/09 - 26/09 

Dreamer € 436 € 515 € 463 € 631 
Premier € 448 € 538 € 485 € 658 
     
      12/06 - 24/06 25/06 - 15/07 

23/08 - 12/09 
16/07 - 29/07 
16/08 - 22/08 

30/07 - 15/08 

Dreamer € 706 € 800 € 845 € 950 
Premier € 736 € 830 € 875 € 980 
     
Honeymoon 
Kamerupgrade indien mogelijk, �les schuimwijn, chocolade en een maal ontbijt op bed 
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DESIGN |  COMFORT |  ECO-FRIENDLY

AGUAS DE IBIZA
A A A A A

LIGGING
Dit hotel omschrijft zichzelf als de poort van de mediterrane geest. Een nieuw 
concept van gastvrijheid waarbij inspiratie en privacy de nieuwe standaard van luxe 
zijn. De stralende zee en de nabijheid van het levendige Santa Eulalia in een mix met 
een unieke architectuur, maken het tot een cosmopolitsch geheel. De sterke focus op 
eco-friendly en de balans tussen lichaam en ziel, staan hier steeds centraal. Op ca. 20 
minuten van de luchthaven van Ibiza.

ACCOMMODATIE
Dreamer (29m²): Moderne kamer met kingsize of twin beds. Badkamer met bad en 
douche. Airco, telefoon, gratis wifi, minibar en safe. Terras met zicht op de bergen.
Premier (29m²): Gelijke indeling en faciliteiten, zicht op de bergen of op het 
zwembad. Andere kamertypes op aanvraag.

FACILITEITEN
Vier zwembaden, waarvan één rooftop zwembad enkel voor volwassenen. Klein publiek 
strand op wandelafstand. Verschillende golfcourts en watersportcentrum in de omgeving 
van het hotel. Prachtige Revival Spa by Clarins met fitness, vier binnenzwembaden, 
verschillende kuren en massages. Kleine huisdieren toegelaten. Drie restaurants met eco-
friendly, lokale keuken en internationale specialiteiten.

SPANJE IBIZA

1. Premier



7 Pines Ibiza****** 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 01/05 - 14/05 
29/09 - 31/10 

15/05 - 14/06 
26/08 - 28/09 

15/06 - 12/07 13/07 - 25/08 

Laguna Suite - 
One Bedroom 

€ 458 € 690 € 990 €1.215 

Resort Suite - One 
Bedroom 

€ 458 € 690 € 990 €1.215 

 
 

     
Minimum verblijf 
Minimum verblijf 2 nachten van 15/6-25/8 
Extra 
30% korting van 1/5-12/7 en van 26/8-31/10 en 25% korting van 13/7-25/8. Enkel geldig voor verblijven van 
min. 7 nachten en indien geboekt voor 1/3 
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WELLNESS  |  FA MILIE  |  DESIGN

7 PINES RESORT IBIZA
A A A A A

LIGGING
Op een exclusieve locatie hoog op de kliffen, met grenzeloos uitzicht op de 
azuurblauwe zee, heeft dit hotel een plek gecreëerd die zo speciaal en perfect is, dat 
gasten niet anders dan dolenthousiast kunnen zijn. Dit ruime resort, omgeven door 
een dennenbos, is een oase die inspireert. Op ca. 25 minuten van de luchthaven van 
Ibiza. Op korte afstand van Cala Costa en Cala Codolar.

ACCOMMODATIE
Laguna Suite (48m²): Gelegen in het Laguna Village gedeelte. Ruime suite met 
kingsize of twin beds. Badkamer met regendouche. Airco, flatscreen-tv, gratis wifi, 
telefoon, koffie- en theefaciliteiten en safe. Op het gelijkvloers met terras.
Resort Suite (54m²) : Gelegen in het Ibicenco Village gedeelte. Op de eerste 
verdieping met tuin- en resortzicht.
Andere kamertypes op aanvraag.

FACILITEITEN
Twee zwembaden, waarvan één adults only. Cala Codolar strand op ca. 5 minuten 
wandelafstand. Fietsverhuur in het hotel, verschillende watersporten, tennis en golf in de 
omgeving. Ruime (1500m2) spa met fitness, stoombad, sauna, zwembad, verschillende 
kuren, massages. Kleine huisdieren toegelaten. Twee uitstekende restaurants en vier bars.

SPANJE IBIZA

1. Laguna Suite
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Nobu Ibiza Bay 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen 

Prijs per persoon 09/04 - 13/05 
04/10 - 17/10 

14/05 - 17/06 
24/09 - 03/10 

18/06 - 22/07 
27/08 - 23/09 

23/07 - 26/08 

Deluxe € 557 € 879 €1.114 €1.378 
Juniorsuite € 623 € 983 €1.243 €1.539 
 
Minimum verblijf 
Verblijf minimum 3 nachten gedurende het ganse jaar 

 
 

Can Lluc Boutique****** 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 01/01 - 31/03 01/04 - 31/05 
01/10 - 31/10 

01/06 - 30/09 01/07 - 31/08 

Double Deluxe 
Room + Terrace 

€ 371 € 518 € 600 € 701 

Superior Room € 619 € 750 € 844 €1.073 
 
Minimum verblijf 
Minimum verblijf 2 nachten van 1/1-31/3. Minimum verblijf 4 nachten van 1/4-30/6 en 1/10-31/10. Minimum 
verblijf 5 nachten van 1/7-31/8 
Extra 
7=6 van 1/4-30/6 en 1/9-31/10. Combineerbaar 

 
 

Can Lluc Boutique****** 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 01/01 - 31/03 01/04 - 31/05 
01/10 - 31/10 

01/06 - 30/09 01/07 - 31/08 

Double Deluxe 
Room + Terrace 

€ 371 € 518 € 600 € 701 

Superior Room € 619 € 750 € 844 €1.073 
 
Minimum verblijf 
Minimum verblijf 2 nachten van 1/1-31/3. Minimum verblijf 4 nachten van 1/4-30/6 en 1/10-31/10. Minimum 
verblijf 5 nachten van 1/7-31/8 
Extra 
7=6 van 1/4-30/6 en 1/9-31/10. Combineerbaar 

 
 

DESIGN |  LOCATIE  |  L IFEST YLE

SPANJE

NOBU HOTEL IBIZA BAY

IBIZA

A A A A A

BOUTIQUE |  RUST  |  ECO-FRIENDLY

CAN LLUC 
COUNTRY HOTEL & VILLA'S

A A A A / A

LIGGING
Ideaal gelegen aan de oevers van de Talamanca baai, is dit trendy hotel de nieuwe 
‘place to be’. Overdag een luxueus geheel van moderne bohemian chic, genesteld pal 
aan de promenade en het strand, ’s avonds de absolute trendy hotspot van het eiland. 
Het oude centrum van Ibiza-stad is vlakbij. Op ca. 10 minuten van de luchthaven van 
Ibiza.

ACCOMMODATIE
Deluxe (33m²): Elegante kamer met kingsize bed, badkamer met bad en aparte 
regendouche. Airco, telefoon, flatscreen-tv, iPod dock, minibar, safe, gratis wifi, koffie- en 
theefaciliteiten. Balkon met tuinzicht, zeezicht mogelijk mits supplement.
Juniorsuite (38m²) : Gelijke indeling en faciliteiten, ruimer met zithoek. Standaard 
met tuinzicht, zeezicht mogelijk mits supplement.
Andere kamertypes op aanvraag.

FACILITEITEN
Twee zoutwaterzwembaden met zonneterrassen, zandstrand met cabana’s. Prachtige 
Six Senses Spa met fitness, sauna, verschillende kuren en massages. Seizoensgebonden 
kinderclub (4-14 jaar). Kleine huisdieren toegelaten. Drie uitstekende restaurants, waaronder 
het gerenommeerde Nobu Japanse fusie restaurant en het Bay Cafe, een healthy foodie 
hotspot en Chambao met mediterrane specialiteiten.

LIGGING
Midden in het hart van Ibiza, is dit hotel het ideale adres voor wie dit prachtige 
eiland wil ontdekken ver weg van de drukte. Dit kleine paradijs met prachtige tuinen, 
sfeervolle kamers en sterke focus op lokale producten, biedt een oase aan rust en 
privacy. Genieten van de zonsondergang op het uitkijkplatform, siesta onder de 
johannesbroodbomen en nachten onder de sterrenhemel, hier kan het! Op ca. 25 
minuten van de luchthaven van Ibiza. 

ACCOMMODATIE
Deluxe + Terras (16-23m²): In traditionele stijl met kingsize of twin beds. Badkamer 
met en douche. Telefoon, gratis wifi, airco, tv, koffie- en theefaciliteiten, minibar en 
safe
Superior (26-28m²) : Gelijke indeling en faciliteiten. Ruimer met aparte zithoek, 
uitzicht op het platteland. 
Andere kamertypes op aanvraag.

FACILITEITEN
Zwembad met ligbedden, jacuzzi. Kleine wellness met jacuzzi, sauna, fitness, 
verschillende kuren en massages. Yoga-lessen en kuren mogelijk. Mooi restaurant 
met lokale producten, vele van de gerechten worden gemaakt met producten uit de 
eigen tuinen.



Bahia del Duque****** 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 03/01 - 02/04 
15/04 - 30/04 

03/04 - 14/04   

Standard Room - 
Garden view 

€ 645 € 855   

Standard Room - 
Sea view 

€ 776 € 986   

 
 
 

     
Honeymoon 
10% korting van 1/1-30/4, enkel geldig 6 maanden na huwelijksdatum 
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GASTR ONOMIE  |  VILLA ' S  |  FA MILIE

GRAN HOTEL BAHIA DEL DUQUE RESORT
A A A A A A

LIGGING
Het paradijs bestaat en het ligt aan de Costa Adeje.Deze idyllische oase, die een 
traditioneel Canarische villa uit de 19e eeuw nabootst, is het ideale adres om verleid te 
worden door de oneindige zonsondergangen. Ontdek ook de zeer fraaie villa’s! Op ca. 20 
autominuten van de luchthaven, op wandelafstand van het centrum van de Costa Adeje.

ACCOMMODATIE
Standaardkamer - Tuinzicht (25-30m²) : Traditioneel en stijlvol ingericht, kingsize 
of twin beds, badkamer met bad of douche en haardroger. Airco, minibar, gratis wifi, 
telefoon, safe en flatscreen-tv. Mooi terras. 
Standaardkamer - Zeezicht (25-30m²) : Exact gelijke indeling en faciliteiten, zicht 
op zee. Connecting kamers mogelijk op aanvraag. Andere kamertypes op aanvraag.

FACILITEITEN
Mooi zandstrand, reusachtige tuin (63000m2) en maar liefst vijf zwembaden waarvan 
twee met zeewater, drie van de vijf zwembaden zijn verwarmd. 4x 18 Hole golfcourts 
in de omgeving. Squash, fietsen en tennis in het hotel. Exclusieve ‘Bahia Wellness 
Retreat’ met onder andere sauna, hammam, kuren en massages. Eyecatcher is het 
prachtige Outdoor Thalasso Circuit. El Duque Miniclub.  Gerenomeerde gastronomie 
met acht restaurants, lokale en internationale specialiteiten. 12 bars.

SPANJE TENERIFE

‘Casa Ducales’: De vernieuwde ‘Casa Ducales’ kamers bieden een nog luxueuzere ervaring 
en een verhoogd service niveau. Zo is er onder andere een aparte receptie, een apart ontbijt, 
een open bar en beschikken alle kamers over butlerservice.
‘Las Villa’s’: Op een privégedeelte van het complex, bevinden zich één of twee 
slaapkamervilla’s. Alle villa’s beschikken over verwarmbaar zwembad! Gasten in de villa’s 
genieten van een extra restaurant, 24u roomservice, butlerservice en een buggyservice. De 
villa’s zijn ideaal voor families en bieden extra veel privacy.

1. Standaardkamer - Zeezicht



Ritz Carlton Abama****** 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 06/01 - 02/04 03/04 - 17/04 18/04 - 15/10 16/10 - 05/11 
Deluxe Room € 506 € 694 € 356 € 488 
Juniorsuite € 675 €1.050 € 525 € 761 
 
Minimum verblijf 
Minimum verblijf 4 nachten van 03/04-17/04 
Honeymoon 
Gratis kamerupgrade, welkomstgeschenk, �les schuimwijn en aardbeien bij verblijf van min. 3 nachten. Bij 
verblijf van min. 7 nachten: romantisch diner, dagelijkse toegang tot de Spa en gegarandeerde late check 
out extra 
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GOLF  |  CULINAIR  |  E XCLUSIEF

RITZ CARLTON ABAMA
A A A A A A

LIGGING
Genesteld in 400 hectare weelderige tuinen langs de zuidkust van Tenerife, is dit hotel een 
spectaculaire introductie tot de Canarische Eilanden. Dit ongeëvenaarde adres biedt alles wat 
luxereizen inhoudt, gastronomie met Michelinsterren, ruime en verzorgde kamers, één van de 
meest gerenommeerde golfbanen van Spanje, indrukwekkende spa, strand, adembenemend 
uitzicht op de kliffen en service van wereldniveau! Op ca. 30 autominuten van de luchthaven.

ACCOMMODATIE
Abama Citadel Deluxe (50m²) : Verfijnde inrichting, kingsize of twin beds. Ruime marmeren 
badkamer met bad en aparte douche. Airco, flatscreen-tv, telefoon, safe, gratis wifi, balkon of 
terras. Gedeeltelijk zeezicht of frontaal zeezicht mogelijk mits supplement. 
Abama Citadel Juniorsuite (70m²) : Ruimere kamers met aparte zithoek. Frontaal zeezicht 
mogelijk mits supplement. Connecting- en andere kamertypes op aanvraag.

FACILITEITEN
Het uitgebreide domein, op een heuvel gelegen, biedt een exclusief zandstrand (bereikbaar 
per lift of per trap), 7 verwarmde zwembaden en een weelderige tuin. 18-hole golf court en 
3-hole par 3 court meteen aan het hotel, tennis & padel. Ruim (2500m2) spacentrum met 
sauna, hammam, kuren en massages. Verzorgde kinderclub (4-12 jaar) en babysitting service. 
Gratis parking aan het hotel. Tien fantastische restaurants met onder andere ‘Kabuki’ (1* 
Michelin) en M.B. (2* Michelin), lokale en internationale specialiteiten. 

SPANJE TENERIFE

‘Abama Villa’s: Dit exclusieve gedeelte, gelegen tussen de zee en het hoofdgebouw, biedt 148 
geschakelde villakamers. Drie extra zwembaden.
‘Abama Tagor Villa’s’: Dit aparte gedeelte is 100% gefocust op volwassenen, gasten genieten 
van een verhoogd service niveau en enkele fijne extra’s zoals onder andere: Gepersonaliseerde 
check-in en -out, persoonlijke assistent, toegang tot de VIP-lounge op de luchthaven van TFS, een 
apart en exclusief zwembad & gratis golfbuggy ter beschikking voor het ganse verblijf.
‘Club Lounge’: Een exclusieve lounge met versnaperingen, drankjes, gratis alcoholvrije minibar, 
koffie- en thee, iPod dock, kleine bibliotheek en andere extra’s.
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Royal Hideawey Corales - SUITES 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 05/01 - 14/02 
23/02 - 31/03 

15/02 - 22/02 01/04 - 12/04 13/04 - 30/04 
01/07 - 17/07 

One Bedroom 
Deluxe Suite 

€ 673 € 831 € 951 € 654 

Two Bedroom 
Deluxe Suite 

€ 906 €1.106 €1.224 € 849 

     
      01/05 - 18/06 

06/09 - 30/09 
19/06 - 30/06 18/07 - 22/08 01/07 - 22/08 

One Bedroom 
Deluxe Suite 

€ 743 € 611 € 791 € 686 

Two Bedroom 
Deluxe Suite 

€ 737 € 795 €1.103 € 915 

 
Honeymoon 
Late check out indien mogelijk 
Extra 
5% korting bij verblijf min. 14 nachten en 10% korting bij verbljif min. 21 nachten van 1/5-31/10.  

 
 

Royal Hideawey Corales - BEACH 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 05/01 - 02/04 03/04 - 12/04 13/04 - 30/04 01/05 - 18/06 
Juniorsuite - 
Zeezicht 

€ 686 € 754 € 566 € 499 

     
      19/06 - 17/07 

23/08 - 30/09 
18/07 - 22/08 
01/10 - 23/10 

24/10 - 31/10  

Juniorsuite - 
Zeezicht 

€ 525 € 578 € 641  

 
Honeymoon 
Late check out indien mogelijk 
Extra 
Éen keer gratis spa toegang bij boeking van min. 7 nachten 

 
 

Royal Hideawey Corales - BEACH 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 05/01 - 02/04 03/04 - 12/04 13/04 - 30/04 01/05 - 18/06 
Juniorsuite - 
Zeezicht 

€ 686 € 754 € 566 € 499 

     
      19/06 - 17/07 

23/08 - 30/09 
18/07 - 22/08 
01/10 - 23/10 

24/10 - 31/10  

Juniorsuite - 
Zeezicht 

€ 525 € 578 € 641  

 
Honeymoon 
Late check out indien mogelijk 
Extra 
Éen keer gratis spa toegang bij boeking van min. 7 nachten 

 
 

Royal Hideawey Corales - BEACH 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 05/01 - 02/04 03/04 - 12/04 13/04 - 30/04 01/05 - 18/06 
Juniorsuite - 
Zeezicht 

€ 686 € 754 € 566 € 499 

     
      19/06 - 17/07 

23/08 - 30/09 
18/07 - 22/08 
01/10 - 23/10 

24/10 - 31/10  

Juniorsuite - 
Zeezicht 

€ 525 € 578 € 641  

 
Honeymoon 
Late check out indien mogelijk 
Extra 
Éen keer gratis spa toegang bij boeking van min. 7 nachten 

 
 

Royal Hideawey Corales - SUITES 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 05/01 - 14/02 
23/02 - 31/03 

15/02 - 22/02 01/04 - 12/04 13/04 - 30/04 
01/07 - 17/07 

One Bedroom 
Deluxe Suite 

€ 673 € 831 € 951 € 654 

Two Bedroom 
Deluxe Suite 

€ 906 €1.106 €1.224 € 849 

     
      01/05 - 18/06 

06/09 - 30/09 
19/06 - 30/06 18/07 - 22/08 01/07 - 22/08 

One Bedroom 
Deluxe Suite 

€ 743 € 611 € 791 € 686 

Two Bedroom 
Deluxe Suite 

€ 737 € 795 €1.103 € 915 

 
Honeymoon 
Late check out indien mogelijk 
Extra 
5% korting bij verblijf min. 14 nachten en 10% korting bij verbljif min. 21 nachten van 1/5-31/10.  

 
 

FA MILIE  |  GASTR ONOMIE  |  MODERN

SPANJE

ROYAL HIDEAWAY CORALES 
RESORT - SUITES

TENERIFE

A A A A A / A

ADULTS  ONLY |  DESIGN |  MODERN

ROYAL HIDEAWAY CORALES 
RESORT - BEACH

A A A A A / A

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
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. 
Gourmet grill, vis en zeevruchtenrestaurant en één met fijne oosterse keuken.. 

LIGGING
Dit exclusieve en innovatief luxeresort, waar aandacht voor detail voorop staat, is het 
ideale adres voor de ganse familie. Het Beach gedeelte is ideaal voor zij die zoeken 
naar een moderne en luxueuze ervaring. Gasten van het Beach gedeelte kunnen 
overigens gebruik maken van alle faciliteiten van het Suites deel van het resort. Op 
ca. 3 minuten van het ‘La Enramada’ strand, op ca. 20 autominuten van de luchthaven.

ACCOMMODATIE
Juniorsuite - Zeezicht (55-65m²) : De ruime juniorsuites beschikken allemaal over 
zeezicht, kingsize of twin beds en badkamer met bad en aparte regendouche. Airco, 
gratis wifi, telefoon, safe, flatscreen-tv, minibar, koffie- en theefaciliteiten. Groot 
terras met ligbedden. Frontaal zeezicht en juniorsuite met jacuzzi mogelijk mits 
supplement.
Andere kamertypes op aanvraag.

FACILITEITEN
Twee verwarmde zwembaden. 4x 18 Hole golfcourts in de omgeving. Fietsen 
beschikbaar in het hotel. Spa met onder andere sauna, stoombad, 24u fitness, 
verschillende kuren en massages. Shopping Avenue met winkeltjes, kleine 
minimarket en kapsalon. Zes restaurants verspreid over het hele resort.
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Iberostar Anthelia 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 01/05 - 02/06 24/06 - 14/07 
21/08 - 01/10 

15/07 - 20/08 
02/10 - 03/10 

 

Standaardkamer € 326 € 368 € 409  
Priority Location € 360 € 401 € 443  
 
Minimum verblijf 
Minimum verblijf 2 nachten van 1/5-14/7 en 21/8-31/10. Minimum verblijf 3 nachten van 15/7-20/8 
Extra 
10% korting bij verblijf min. 21 nachten van 1/5-31/10 

 
 

Sheraton La Caleta****** 
 
Inbegrepen 
3 overnachtingen met ontbijt 

Prijs per persoon 04/01 - 31/01 01/02 - 02/04 03/04 - 16/04 17/04 - 30/04 
Deluxe Room € 409 € 431 € 469 € 356 
Premium Room € 484 € 506 € 544 € 431 
     
      01/05 - 05/07 06/07 - 31/07 

24/08 - 02/10 
01/08 - 23/08 
03/10 - 31/10 

 

Deluxe Room € 300 € 319 € 338  
Premium Room € 375 € 394 € 413  
 
Minimum verblijf 
Minimum verblijf 3 nachten van 1/5-31/7 en 24/8-2/10. Minimum.verblijf 4 nachten van 4/1-2/4, 17/4-30/4, 
1/8-23/8 en 3/10-31/10. Minimum verblijf van 5 nachten van 3/4-16/4 
Extra 
15% korting van 1/5-5/7 en 24/8-2/10 

 
 

ALL- IN |  KINDVRIENDELI JK  |  BEACH

SPANJE

IBEROSTAR SELECTION 
ANTHELIA

TENERIFE

A A A A A

FA MILIE  |  SPORT |  RESORT

SHERATON LA CALETA 
RESORT & SPA

A A A A A

LIGGING
Omringd door prachtige tuinen en gelegen aan het zandstrand van Playa Fanabe, 
biedt dit resort een complete ervaring voor de ganse familie. Kamers op kindermaat, 
een moderne spa, uitstekende restaurants, een fantastische kidsclub en een warme 
gastvrijheid in het hart van de Costa Adeje. Op ca. 15 minuten van de luchthaven.

ACCOMMODATIE
Standaardkamer (30m²): Moderne kamer met kingsize of twin beds. Badkamer met 
douche. Airco, gratis wifi, telefoon, flatscreen-tv, minibar, safe en balkon of terras. 
Standaard met tuinzicht, zeezicht mits supplement. 
Priority Location (30m²): Gelijke indeling en faciliteiten, met bevoorrechte ligging.
Andere kamertypes op aanvraag.

FACILITEITEN
Drie zwembaden, waarvan één verwarmd en één met zeewater, drie kinderzwembaden. 
Tennisterein, padel, fietsverhuur, petanque en omnisportterrein. Spa Sensations met sauna, 
hammam, thermaal circuit, jacuzzi, verschillende kuren en massages. Star Camp kidsclub 
met twee aparte zwembaden en eigen speelzone, onderveeld in Monkey (4-7 jaar), Dolphin 
(8-12 jaar), Eagle (13-17 jaar) en het Aqua Fun Park. Vijf restaurants met lokale en internationale 
specialiteiten.

LIGGING
Ideaal gelegen aan de exclusieve Costa Adeje, op wandelafstand van het vissersdorpje 
La Caleta, is het resort een ideaal adres om de batterijen even op te laden. De 
kamers en suites met groot terras en de tropische tuin met prachtige zwembaden. 
De uitgebreide spa en vele faciliteiten maken het plaatje compleet. Op ca. 20 
autominuten van de luchthaven, op ca. 100 meter van het ‘El Duque’ strand.

ACCOMMODATIE
Deluxe (40m²) : Luxueus ingericht met Sheraton Signature kingsize of twin beds en 
badkamer met bad en aparte douche. Flatscreen tv, gratis wifi, minibar (op aanvraag), 
airco en safe. Balkon met tuinzicht. 
Premium (40m²) : Gelijke indeling en faciliteiten, met zeezicht vanaf het balkon. 
Zwembad- en/of tuinzicht. 
Connecting rooms zijn mogelijk (op aanvraag). Andere kamertypes op aanvraag.

FACILITEITEN
Twee verwarmde zwembaden, zout water zwembad; jacuzzi. 4x 18 Hole golfcourts in 
de omgeving. Tennis, padel en minigolf meteen aan het hotel. Grote spa (1800m2) met 
Vitality Thalasso binnenzwembad, ijsgrot, sauna, verschillende kuren en massages. 
24u fitness centrum. Kidsclub & Teenage Club.Vier uitstekende restaurants met lokale 
en internationale specialiteiten, zoals Spaanse keuken en Japanse delicatessen.



PRAKTISCHE 
INFORMATIE

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.

VLUCHTPRIJZEN, HUURWAGEN

& LANDINFORMATIE

ITALIE

Taal: Italiaans en vaak ook Engels, Frans en soms Duits

Elektriciteit: In Italië worden de stopcontacten van type F en L gebruikt. De 

netspanning is 230 V en de frequentie is 50 Hz.

Lokale tijd: Idem Brussel

Rijden: Rechts 

Documenten: Belgische identiteitskaart of een geldig Belgisch paspoort

Inentingen: Geen verplichte inentingen.

Munteenheid & wisselkoers: EURO

Klimaat: Italië kent volgens het Köppen-systeem een drietal klimaten. Een groot 

deel in het noorden van het land heeft een zeeklimaat (types Cfb - gematigd en Cfa - 

warm) met relatief milde winters, geen extreem hete zomers en neerslag gedurende 

het hele jaar. Centraal en Zuid-Italië heeft een Middellandse Zee- ofwel mediterraan 

klimaat (type Csa). Warme droge zomers en relatief milde winters is wat je hier 

aantreft. Het meest noordelijke deel van Italië, waar de ondergrens van de Alpen zich 

bevindt, heeft deels een hooggebergteklimaat (type EH) en in lager gelegen delen 

een overgangsklimaat (Dfb en Dfc).

Huurwagen:  Vanafprijzen 2020 in samenwerking met huurwagenbroker Sunny Cars 

Eén week autohuur inclusief onbeperkt aantal km, omniumverzekering (franchise 

wordt terugbetaald), locale taksen. Alle automodellen zijn voorbeelden en kunnen 

door gelijkaardige modellen vervangen worden. 

Economy  VW Polo  € 155

Compact  Fiat 500L  € 185

Intermediate Nissan Qashqua € 466

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 januari 2020 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 ↔ Milaan:  Brussels Airlines  vanaf € 63 

Brussel ↔ Venetië:  Brussels Airlines  vanaf € 65

Brussel ↔ Florence:  Brussels Airlines  vanaf € 78

Brussel ↔ Rome:   Brussels Airlines  vanaf € 70

Brussel ↔ Napels:  Brussels Airlines  vanaf € 199 

SLOVENIE

Taal: Sloveens

Elektriciteit: In Slovenië worden de stopcontacten van type F gebruikt. De netspanning 

is 230 V en de frequentie is 50 Hz.

Rijden: rechts

Lokale tijd: Idem Brussel

Documenten: Belgische identiteitskaart of een geldig Belgisch paspoort

Inentingen: Geen verplichtingen

Munteenheid & wisselkoers: EURO 

Klimaat: Slovenië kent net als ons vier seizoenen. De winter is in de laaggelegen 

gebieden en langs de kust relatief mild, in de gebieden boven de vijfhonderd meter 

zijn de winters koeler van karakter en is er een hogere kans op periodes met matige 

of zelfs strenge vorst. Maart, april en mei is het voorjaar, waarbij de temperaturen en 

het weerbeeld erg wispelturig zijn. Droge periodes met temperaturen ruim boven het 

langjarig gemiddelde kunnen afgewisseld worden met soms wekenlang wisselvallig 

en/of te koel weer. De zomermaanden zijn vrij warm, met name in het zuidwesten en 

het oosten kunnen de temperaturen regelmatig de grens van dertig graden bereiken.

Huurwagen:  Vanafprijzen 2020 in samenwerking met huurwagenbroker Sunny Cars 

Eén week autohuur inclusief onbeperkt aantal km, omniumverzekering (franchise 

wordt terugbetaald), locale taksen. Alle automodellen zijn voorbeelden en kunnen 

door gelijkaardige modellen vervangen worden. 

Economy  VW Polo  € 237

Compact  VW Passat  € 279

Intermediate VW Golf  € 544

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 januari 2020 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 ↔ Ljubljana:  Brussels Airlines vanaf € 65
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KROATIE

Taal: Kroatisch

Elektriciteit: In Kroatië worden de stopcontacten van type C en F gebruikt. De 

netspanning is 230 V en de frequentie is 50 Hz.

Lokale tijd: Idem Brussel

Rijden: rechts 

Documenten: Belgische identiteitskaart of een geldig Belgisch paspoort

Inentingen: Geen verplichtingen

Munteenheid & wisselkoers: Kroatische kuna, 1 EUR = 7.45 KUNA 

Klimaat: Kroatië kun je klimatologisch in drie stukken verdelen. De lagergelegen 

kustgebieden hebben een mediterraan klimaat met milde vrij natte winters en 

drogere warme zomers. Op het vasteland doemen direct achter de kust de Dinarische 

Alpen op, een gebergte dat van noord naar zuid langs het hele kustgebied van Kroatië 

loopt. Volgens veel bronnen en kaartjes zou ook hier een mediterraan klimaat heersen, 

maar dat is niet correct. In de hoger gelegen gebieden heerst een continentaal 

klimaat ofwel een gematigd zeeklimaat. Volgens het Köppen-Geigersysteem een 

Dfb-klimaat.

Huurwagen:  Vanafprijzen 2020 in samenwerking met huurwagenbroker Sunny Cars 

Eén week autohuur inclusief onbeperkt aantal km, omniumverzekering (franchise 

wordt terugbetaald), locale taksen. Alle automodellen zijn voorbeelden en kunnen 

door gelijkaardige modellen vervangen worden. 

Economy  VW Polo  € 146

Compact  Opel Astra  € 175

Intermediate VW Golf  € 334

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 januari 2020 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 ↔ Zagreb: Brussels Airlines € 173

Brussel ↔ Pula: Croatian Airlines € 199

Brussel ↔ Zadar Brussels Airlines € 160

Brussel ↔ Split TUI Fly  € 219

Brussel ↔ Dubrovnik Brussels Airlines € 119

MONTENEGRO

Taal: Montenegrijns

Elektriciteit: In Montenegro worden de stopcontacten van type F gebruikt. De 

netspanning is 230 V en de frequentie is 50 Hz.

Lokale tijd: Idem Brussel

Rijden: rechts 

Documenten:Belgische identiteitskaart of een geldig Belgisch paspoort

Inentingen: Geen verplichtingen 

Munteenheid & wisselkoers: EURO

Klimaat:Aan de Adriatische kust ligt het land Montenegro, dat vroeger deel 

uitmaakte van Joegoslavië en zich in 2006 als onafhankelijke staat afscheidde van 

Servië. Een groot deel van Montenegro bestaat uit bergen en heuvels die behoren tot 

de Dinarische Alpen. 

Het lager gelegen gebied langs de kust heeft een mediterraan klimaat (type Csa) 

met warme, droge zomers en milde winters. De hoger geleden gebieden van 

Montenegro hebben een gematigd zeeklimaat met gemiddeld milde tot vrij koele 

winters en milde zomers met een verhoogde kans op uitschieters naar zeer hoge 

maximumtemperaturen.

Huurwagen:  Vanafprijzen 2020 in samenwerking met huurwagenbroker Sunny Cars 

Eén week autohuur inclusief onbeperkt aantal km, omniumverzekering (franchise 

wordt terugbetaald), locale taksen. Alle automodellen zijn voorbeelden en kunnen 

door gelijkaardige modellen vervangen worden. 

Economy  Opel Corsa  € 105

Compact  Ford Focus  € 129

Intermediate Audi A4  € 461

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 januari 2020 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 ↔ Tivat: TUI Fly  € 329

Brussel ↔ Podgorica:  Air Serbia  € 419

GRIEKENLAND

Taal: Grieks

Elektriciteit: In Griekenland worden de stopcontacten van type C en F gebruikt. De 

netspanning is 230 V en de frequentie is 50 Hz.

Lokale tijd: Het is steeds 1 uur later in Griekenland. 

Rijden: Rechts

Documenten: Belgische identiteitskaart of een geldig Belgisch paspoort

Inentingen: Geen verplichtingen

Munteenheid & wisselkoers: EURO

Klimaat: Het grootste deel van Griekenland heeft een mediterraan klimaat dat zich 

kenmerkt door zachte winters en droge warme zomers. In de hoger gelegen delen 

van het binnenland kunnen er in de winters periodes voorkomen van kou en winterse 

neerslag.

Huurwagen:  Vanafprijzen 2020 in samenwerking met huurwagenbroker Sunny Cars 

Eén week autohuur inclusief onbeperkt aantal km, omniumverzekering (franchise 

wordt terugbetaald), locale taksen. Alle automodellen zijn voorbeelden en kunnen 

door gelijkaardige modellen vervangen worden. 

GRIEKSE VASTELAND:

Economy  Toyota Yaris € 146

Compact  Ford Focus  € 175

Intermediate SEAT Toledo € 334

GRIEKSE EILANDEN:

Economy  Opel Corsa  € 106

Compact  Nissan Note € 243

Intermediate SEAT Toledo € 267

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 ↔ Thessaloniki: TUI Fly  € 175

Brussel ↔ Athene: Brussels Airlines € 220

Brussel ↔ Zakynthos:  Brussels Airlines € 322

Brussel ↔ Corfu: TUI Fly  € 229
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Brussel ↔ Mykonos TUI Fly  € 319

Brussel ↔ Kos Brussels Airlines € 348

Brussel ↔ Santorini Brussels Airlines € 348

Brussel ↔ Heraklion Brussels Airlines € 317

Brussel ↔ Chania Brussels Airlines € 230

TURKIJE

Taal: Turks

Elektriciteit: De netspanning in Turkije is 220 Volt. Stopcontacten zijn meestal 

hetzelfde als in Nederland of België.

Lokale tijd: Het is steeds 2 uur later in Turkije. 

Rijden: links

Documenten: Paspoort min. 6 maand geldig na terugkomst en E-visum vooraf aan 

te vragen.

Inentingen: Vaccinatie tegen Hapatitis B en hondsdolheid te overwegen voor 

bepaalde streken

Munteenheid & wisselkoers: Turkse lira, EUR 1 = 6,54 lira 

Klimaat: Turkije heeft drie verschillende klimaatzones. Langs de kusten heerst een 

mediterraan ofwel zeeklimaat (type Cs volgens het Köppensysteem) met milde 

winters, warme zomers en weinig neerslag in de zomermaanden. Het oostelijke 

deel van het land heeft een gematigd landklimaat (type Df) met neerslag in alle 

jaargetijden en centraal Turkije heeft een steppeklimaat (Bs) met relatief weinig 

neerslag op jaarbasis, vrij koele winters en warme zomers.

Huurwagen:  Vanafprijzen 2020 in samenwerking met huurwagenbroker Sunny Cars 

Eén week autohuur inclusief onbeperkt aantal km, omniumverzekering (franchise 

wordt terugbetaald), locale taksen. Alle automodellen zijn voorbeelden en kunnen 

door gelijkaardige modellen vervangen worden. 

Economy  Hyundai i20 € 111

Compact  Renault Symbol € 119

Intermediate Dacia Lodgy € 226

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 ↔ Antalya: Brussels Airlines € 172

Brussel ↔ Bodrum TUI Fly  € 259

Brussel ↔ Dalaman TUI Fly  € 239

MAROKKO

Taal: Marrokaans, Frans

Elektriciteit: In Marokko worden de stopcontacten van type C en E gebruikt. De 

netspanning is 220 V en de frequentie is 50 Hz.

Lokale tijd: Idem Brussel

Rijden: Rechts

Documenten: Geldig Belgisch paspoort en 6 maanden na retour geldig

Inentingen: Geen verplichtingen

Munteenheid & wisselkoers: Marokkaanse Dirham, 1 EUR = 10,66 dirham 

Klimaat: Bij Marokko denken velen aan warmte, droogte en Saharazand. Toch is het 

klimaat van Marokko niet zo eenzijdig en eenvoudig te omschrijven. Het zuiden en 

zuidoosten van Marokko voldoen aan dit beeld, net als de laag gelegen delen in 

centraal Marokko en de onderste helft van de kust. Milde winters en hete zomers met 

zeer weinig neerslag is het beeld dat je daar ziet. Vooral het gedeelte dat bij de Sahara 

woestijn hoort is extreem droog. De hoeveelheid neerslag is daar beperkt tot enkele 

millimeters tot enkele tientallen millimeters per jaar.

Huurwagen:  Vanafprijzen 2020 in samenwerking met huurwagenbroker Sunny Cars 

Eén week autohuur inclusief onbeperkt aantal km, omniumverzekering (franchise 

wordt terugbetaald), locale taksen. Alle automodellen zijn voorbeelden en kunnen 

door gelijkaardige modellen vervangen worden. 

Economy  Citroën C3  € 142

Compact  Dacia Logan € 163

Intermediate VW Jetta  € 219

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 ↔ Marrakesh: Brussels Airlines € 211

PORTUGAL

Taal: Portugees

Elektriciteit: In Portugal worden de stopcontacten van type F gebruikt. De netspanning 

is 230 V en de frequentie is 50 Hz.

Lokale tijd: Idem Brussel

Rijden: Rechts 

Documenten: Belgische identiteitskaart of een geldig Belgisch paspoort

Inentingen: Geen verplichte inentingen.

Munteenheid & wisselkoers: EURO

Klimaat: Portugal is over het algemeen wat koeler dan Spanje vanwege het koelere 

zeewater van de Atlantische Oceaan. Het westen van het land heeft een zeeklimaat en 

het zuiden (de Algarve) een Middellandse zeeklimaat. Volgens het Köppensysteem 

heeft het hele land op het noordelijke gedeelte na een Mediterraan klimaat met 

warme droge zomers en het noorden een gematigd maritiem klimaat met koelere 

droge zomers. 

Huurwagen:  Vanafprijzen 2020 in samenwerking met huurwagenbroker Sunny Cars 

Eén week autohuur inclusief onbeperkt aantal km, omniumverzekering (franchise 

wordt terugbetaald), locale taksen. Alle automodellen zijn voorbeelden en kunnen 

door gelijkaardige modellen vervangen worden. 

Economy  Fiat Punto  € 119

Compact  Renault Megane € 183

Intermediate Mercedes B  € 297

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 ↔ Porto: Brussels Airlines € 135

Brussel ↔ Lissabon Brussels Airlines € 138

Brussel ↔ Faro Brussels Airlines € 195

SPANJE

Taal: Spaans

Elektriciteit: In Spanje worden de stopcontacten van type F gebruikt. De netspanning 

is 230 V en de frequentie is 50 Hz.
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Lokale tijd: Idem Brussel

Rijden: Rechts 

Documenten: Belgische identiteitskaart of een geldig Belgisch paspoort

Inentingen: Geen verplichte inentingen.

Munteenheid & wisselkoers: EURO

Klimaat: De zomermaanden zijn inderdaad droog en warm tot zeer warm, maar 

in de wintermaanden kan het in grote delen (erg) winters zijn. Dat heeft vooral te 

maken de aanwezigheid van berggebieden en het ontbreken van de invloed van 

de Middellandse Zee in het binnenland en noordwesten van Spanje.

Volgens het Sydow-Wagner klimaatsysteem heeft Spanje 3 klimaatgebieden:

- de eilanden en de kustgebieden in het zuiden en oosten hebben een mediterraan 

klimaat

- het centrale binnenland heeft een landklimaat

- het noorden en noordwesten heeft een zeeklimaat 

Huurwagen:  Vanafprijzen 2020 in samenwerking met huurwagenbroker Sunny 

Cars Eén week autohuur inclusief onbeperkt aantal km, omniumverzekering 

(franchise wordt terugbetaald), locale taksen. Alle automodellen zijn voorbeelden 

en kunnen door gelijkaardige modellen vervangen worden. 

SPAANS VASTELAND

Economy  Opel Corsa  € 86

Compact  Seat Leon  € 100

Intermediate Opel Zafira  € 107

CANARISCHE EILANDEN

Economy  Opel Corsa  € 113

Compact  Seat Leon  € 138

Intermediate Opel Zafira  € 2186

MALLORCA

Economy  Renault Clio € 95

Compact  Mini Cooper  € 124

Intermediate Hyundai Tucson € 153

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 ↔ Barcelona Brussels Airlines € 136

Brussel ↔ Ibiza Brussels Airlines € 197

Brussel ↔ Palma Brussels Airlines € 164

Brussel ↔ Alicante Brussels Airlines € 156

Brussel ↔ Malaga Brussels Airlines € 176

Brussel ↔ Sevilla Brussels Airlines €330

Brussel ↔ Tenerife Brussels Airlines € 562

ALGEMENE  04/04 - 12/04/2020
BUSREIS 9D (6N HOTEL)
ROYAL CLASS  HOTEL SPORT 
DI COLFOSCO ***
 ITALIË  SELLA RONDA
C O L F O S C O 
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 
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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 bijkomende vergoedingen die voortvloeien uit de overdracht. De organisator 

stelt degene die de overeenkomst overdraagt in kennis van de kosten van de overdracht. 

Artikel 8: Andere wijzigingen door de reiziger

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 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. 
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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 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. 

Artikel 12: Non–conformiteit tijdens de reis

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 non-

conformiteit 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. 

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 non-conformiteit 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 

non-conformiteit 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. 

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. 
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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. 

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. 
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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.

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. 

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. 

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
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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.

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

• 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. 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.

4. PRIJZEN

• 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

• 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 heen- 

of 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

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.

9. PRIJSBEREKENING

De prijs vermeld in de Odysseus brochure (+ errata) is van toepassing. Odysseus behoudt zich 

het recht voor de gepubliceerde prijzen aan te passen tot op het ogenblik van de bevestiging. De 

definitieve contractprijs wordt aan het reisbureau bevestigd met een bevestigingsformulier en/

of factuur bij de reservatie. Bevestigde prijzen kunnen tot vier weken vóór de afreis aangepast 

worden onder de voorwaarden gesteld bij de Algemene Reisvoorwaarden. Raadpleeg steeds uw 

reisagent.

10 .SPORT EN ANIMATIE

Odysseus kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de goede afloop van sportactiviteiten, 

excursies, toeristische manifestaties e.a. die niet bij Odysseus in België gereserveerd werden. 

De organisatie en exploitatie van sportactiviteiten (ook aan hotelstranden) is veelal in handen 

van lokale organisaties. Alhoewel het bestaan van deze excursies en activiteiten in de brochure 

ter informatie kunnen vermeld worden, maken zij geen deel uit van de reisovereenkomst en 

Odysseus is dus niet aansprakelijk. Elke betwisting dient meteen ter plaatse te worden geregeld.

11. HOTELFACILITEITEN


