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Geachte reiziger,

Laten we vooruitkijken naar het licht.  

Na een eeuwigheid in een donkere tunnel, met in de verte slechts een vermoeden 

van licht, weten we nu wat vrijheid betekent. Laten we dromen van warmte.  Er is 

opnieuw een horizon, we kunnen weer uitvliegen. 

Laten we niet alleen dromen maar echt plannen maken. Niet te voortvarend, maar 

toch. ‘Mediterranee’, de klank alleen al, zonnig en als zacht als zijde. Een glinsterend 

gouden zee, lui onder de palmen, nonchalant een koele Bellini in m’n rechterhand. 

Vanavond, onder de sterren, dansen op zwoele tunes van Henri Salvador: « …Jazz 

Méditerranée, Un courant d'air sur ton décolleté, Sur ta peau de fée… ». 

Odysseus weet waar het goed is, waar de rustige kamertjes liggen, de verscholen 

baaien, de geheime boetiekhotelletjes. We nemen u graag mee naar mondaine hotels 

met hun glitter en glamour en smetteloos witte obers. Zoek het avontuur, trek er op 

uit, een nostalgische Vespa, karmijnrode wijn. Ontsnap, vergeet de donkerte, leef nu, 

in het licht. 

Heb vertrouwen. Odysseus is uw beschermengel, zorgt dat u verwacht wordt, dat u 

op iemand kan rekenen. Maak een juiste keuze. Vergelijk deze honderden fijne, luxe-

hotelletjes. Realiseer uw droom. Want we zijn het licht niet vergeten noch de zon en 

het zoutige water op onze huid. Kijk, kies en pak uw koffer. Eindelijk vrij!  

Met warme groet,

Odysseus

P.S. Wie met Odysseus reist mag het beste verwachten. Zo worden enkel de 

fijnste hotelletjes weerhouden en bent u ter plaatse beschermd door zorgzame 

engelbewaarders. 



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 & CITYTRIPS
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 en citytrips 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. 

COVID-19
In deze post-Covid periode hoeft u zich bij Odysseus geen zorgen te maken. U kan rekenen 
op onze maximale flexibiliteit en transparante annulering- en omboekingsvoorwaarden. 
Al meteen bij uw offerte wordt u degelijk ingelicht over de verplichte documenten en de 
geldende gezondheidsregels op uw bestemmingen. 

ODYSSEUS 2021

DELUXE  |  TRAVEL  |  E XPERIENCE
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GLAMOUR EN GESCHIEDENIS IN ZUID-FRANKRIJK
AIX-EN-PR OVENCE ,  CANNES ,  NICE ,  CÔTE  D 'AZUR

FRANKRIJK CIRCUIT

EXPERIENCES

 ▶ Cézanneroute met massief van Sainte Victoire

 ▶ Bezoek aan wijnmakerij met uitgebreide lunch

 ▶ Rit door het Estérelgebergte

 ▶ Bezoek aan het middeleeuwse kasteel La Castre

 ▶ Wandeling door het oude centrum van Nice

Prijs: vanaf € 1.895 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: Aix-en-Provence
Aankomst in Marseille en met uw huurwagen door de 
lavendelvelden richting Aix en Provence waar we voor 2 
nachten een Superior kamer reserveerden in het 5* hotel 
La Villa Gallici (Alternatief is het 4* La Bonne Etape). Na de 
middag is er tijd voor een stadswandeling langs de prachtige 
herenhuizen. Bezoek zeker Le Cours Mirabeau en geniet van 
het Zuidfranse leven. 

Dag 2: Aix-en-Provence
Rustig ontbijt. Vandaag trekken we richting het van gebergte 
Sainte-Victoire met de Vliegenpiek op 1011 m, onsterfelijk 
gemaakt door de vele schilderijen van de beroemde 
impressionist Paul Cézanne. Langs de Cézanneroute met 
haar vele uitzichtpunten kan men ten volle het massief van 
Sainte-Victoire exploreren. De zuidelijke helling is zeer steil. 
Deze Provençaalse landschappen zijn des te spectaculairder 
gezien het imposante gebergte van Sainte-Victoire omgeven 
is door rode aarde bezaaid met wijngaarden. Bezoek aan de 
wijngaarden met uitgebreide lunch.

Dag 3: Cannes
Ontbijt en rustige rit (1,5u) tussen de lavendelvelden en 
wijnranken. Vrije dag. We rijden langs de prachtige bergweg 
le Corniche d'Or, een route bovenlangs de Middellandse 
Zee en het Estérel gebergte, in schitterende groene, rode en 
blauwe tinten. We reserveerden een mooie comfort kamer 
in Le Mas de Candille (5*) voor 3 nachten met Michelinster 
restaurant, aan de voet van de Maritieme Alpen nabij Cannes.

Dag 4: Cannes
Rustig ontbijt. Het unieke Cannes ligt op u te wachten. Het 
oudste deel van de stad, Le Suquet is op de zesenzestig meter 
hoge berg te vinden met het middeleeuwse kasteel en Place 
de la Castre. Het gelijknamige museum bevat een mooie 
collectie pré-historische  Colombiaanse kunst en maskers uit 
Tibet. In de vooravond flaneer je langs de jachthavens en de 
druk bezochte Boulevard de la Croisette. 

Dag 5: Nice
Ontbijt en korte rit naar Nice vanuit het hotel. We bezoeken 

het oude stadscentrum met zijn kronkelende straatjes en de 
barokke kerken. Het museum voor moderne kunst, kortweg 
MAMAC verdient zeker een bezoekje. Na je bezoek ga je naar 
het dakterras en geniet je van een verbluffend uitzicht over 
de stad en laat je verleiden door de uitgebreide keuze aan 
macarons.

Dag 6: Ontbijt en verlenging of terugkeer
Optie 1: Verlenging in het 5/5* hotel la Terre Blanche
Optie2: Verlenging nabij Saint-Tropez in het 4* hotel La 
Pinède Plage.



VViillllaa  GGaalllliiccii**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Superior Juniorsuite 
05/02 - 03/03 
28/11 - 22/12 

€ 630 € 840 

24/03 - 01/04 
07/11 - 27/11 
23/12 - 03/01 

€ 743 € 1.073 

02/04 - 27/05 
03/10 - 06/11 

€ 1.046 € 1.568 

28/05 - 02/10 € 1.275 € 1.871 
 

 
 

PRIJZEN
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AUTHENTIEK |  CHARME |  RELAX

LA VILLA GALLICI
A A A A A

FRANKRIJK PROVENCE

LIGGING
Genesteld in de buurt van Aix-en-Provence, is deze honingkleurige villa de droom 
van de echte francofiel. Het weelderige interieur, prachtig interieur en in het oog 
springende zwembad lijken recht uit een schilderij te komen. Dit authentieke 
Provençaalse meesterwerk geniet niet enkel van een unieke klasse, het idyllische 
domein boordevol eeuwenoude cipressen maakt het tot die ultieme droom. Op ca. 25 
minuten van de luchthaven van Marseille. 

ACCOMMODATIE
Superior (34m²): Authentieke kamer met kingsize bed, badkamer met bad en douche. 
Flatscreen-tv, safe, minibar, gratis wifi en balkon met zicht over de tuin.
Juniorsuite (42m²): Ruimer, met zithoek. Balkon met zicht over de tuin.

FACILITEITEN
Verwarmd zwembad met zonneterras, prachtig domein met prachtige tuin. Ruim 
aanbod aan actieve en culturele excursies in de omgeving. Verzorgde spa met fitness, 
jacuzzi, sauna, cryo ruimte, verschillende kuren en massages. Heerlijk restaurant met 
sterke focus op lokale seizoenkeuken, gepaard met een indrukwekkende selectie aan 
wijnen.

1. Superior Park View



TTeerrrree  BBllaanncchhee**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Deluxe Suite Premier Villa 
28/02 - 28/03 
18/10 - 07/11 

€ 656 € 1.684 

29/03 - 25/04 
27/09 - 17/10 

€ 900 €2.490 

26/04 - 04/07 
23/08 - 26/09 

€ 1.058 €3.281 

05/07 - 22/08 € 1.575 €4.106 
 

 
 

PRIJZEN
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FRANKRIJK PROVENCE

WERELDKLASSE  |  GASTR ONOMIE  |  GOLF

TERRE BLANCHE
A A A A A A

LIGGING
Dit exclusieve luxehotel dompelt zijn gasten onder in een oceaan van groen, een oase 
van rust en een indrukwekkende natuurlijke omgeving. Met een gepersonaliseerde 
service, elegante suites, een heerlijke keuken en gerenommeerde golfbanen heeft het 
alles in huis voor een onvergetelijk verblijf. Absolute luxe van het allerhoogste niveau! 
Op ca. 45 minuten van de luchthaven van Nice. 

ACCOMMODATIE
Deluxe Suite (60m²): Moderne suite met kingsize bed, badkamer met bad en aparte 
douche. Airco, gratis wifi, flatscreen-tv, cd-speler, safe, telefoon en minibar. Zicht op 
het domein.
Premier Villa (100m²): Luxueuze villa, prachtig ruim terras met zicht op het domein. 

FACILITEITEN
Groot verwarmbaar zwembad met jacuzzi en kindergedeelte, meerdere 
zonneterrassen. Prachtige tuinen met zicht op de bergtoppen. 2x 18-hole golfbaan, 
performance centre, proshop en golf academy meteen aan het hotel. Ruim aanbod aan 
actieve en culturele excursies in de omgeving. Indrukwekkende wellness (3.200m²) 
met fitness, binnenzwembad, vitality pool, jacuzzi, sauna, hammam, verschillende 
kuren en massages. Kids club (2-12 jaar) met zwembad. Vier seizoensgebonden 
restaurants waaronder ‘Le Faventia’ met Michelin ster. Prachtige wijnkelder!
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LLaa  PPiinnèèddee  PPllaaggee**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Double - Vue Mer Suite - Vue Mer 
30/04 - 19/05 
24/05 - 28/05 
20/09 - 03/10 

€ 866 € 1.324 

20/05 - 23/05 
26/06 - 26/08 

€ 1.429 €2.239 

29/05 - 25/06 
27/08 - 19/09 

€ 1.178 € 1.849 

 

 
 

LLaa  BBoonnnnee  ÉÉttaappee**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Superior Deluxe Superior 
15/02 - 06/04 
27/09 - 30/12 

€ 330 € 368 

07/04 - 22/06 
06/09 - 26/09 

€ 360 € 443 

23/06 - 05/09 € 420 € 570 
 

 
 

PRIJZEN PRIJZEN

FRANKRIJK PROVENCE - CÔTE D'AZUR

HISTORISCH |  BOUTIQUE |  CHARM ANT

LA BONNE ÉTAPE
A A A A / A

LIGGING
In een wereld waar het getjilp van krekels en de geur van lavendel immer aanwezig 
zijn, baadt dit kleinschalige hotel in een sfeer van pure ontspanning. Dit voormalige 
18e-eeuwse posthuis, in een omgeving die doet wegdromen zoals enkel klassieke 
romans dat kunnen, werd door een lokale familie tot leven gewekt en is tot op heden 
nog steeds in handen van diezelfde familie. Op ca. 1.15u van de luchthaven van 
Marseille.  

ACCOMMODATIE
Superior (20m²): Lichte kamer met kingsize bed, badkamer met bad en / of douche. 
Airco, flatscreen-tv, gratis wifi, telefoon, minibar en safe. Zicht op de tuin.Deluxe + 
Deluxe Superior (25m²): Ruimer, met kingsize bed of twin bedden. Balkon of terras 
met zicht op de tuin.

FACILITEITEN
Zwembad met zonneterras, prachtige tuin. Ruim aanbod aan actieve en culturele 
excursies in de omgeving. Uitstekend restaurant met Michelin ster met traditionele 
keuken en gebruik van producten uit eigen tuin. Tweede bistro restaurant met 
regionale klassiekers.

FA MILIE  |  BEACH |  KLEINSCHALIG

LA PINÈDE PLAGE
A A A A

LIGGING
Aan het gekende Gigaro strand, midden in het hart van de golf van St. Tropez wordt 
dit luxehotel omringd door eindeloze pijnbomen en een onmiskenbare discrete 
charme. De gerenoveerde kamers, het restaurant aan zee, de uitstekende ligging en 
de vele faciliteiten zorgen voor een luxueus verblijf op een bevoorrechte locatie. Op 
ca. 1.25u van de luchthaven van Nice.  

ACCOMMODATIE
Double – Vue Mer (19-27m²): Verzorgde kamer met kingsize bed, badkamer met bad 
(enkele kamers met douche). Airco, telefoon, wifi, dvd-speler en televisie. Balkon of 
terras met zicht op zee.
Suite – Vue Mer (37m²): Verzorgde kamer met kingsize bed, apart salon met sofabed, 
badkamer met bad en douche. Terras of balkon met zicht op zee.

FACILITEITEN
Zwembad met zonneterras, aangenaam zandstrand. Watersportcentrum, 
tennisterrein, fietsverhuur en petanque meteen aan het hotel. Toegang tot de spa 
en andere faciliteiten van zusterhotel Chateau de Valmer (gratis shuttledienst). 
Restaurant met lokale en internationale specialiteiten.
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CChhaatteeaauu  ddee  VVaallmmeerr**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Superior Juniorsuite 
07/05 - 19/05 
24/05 - 28/05 
20/09 - 03/10 

€ 713 € 799 

20/05 - 23/05 
26/06 - 26/08 

€ 1.324 € 1.459 

29/05 - 25/06 
27/08 - 19/09 

€ 1.088 € 1.215 

 

 
 

LLaa  MMaass  CCaannddiillllee**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Le Mas - Classic La Bastide - Superior 
01/04 - 11/05 
03/10 - 31/10 

€ 274 € 311 

12/05 - 20/06 
22/08 - 02/10 

€ 506 € 563 

25/06 - 21/08 € 724 € 881 
KKoorrttiinngg  LLaanngg  VVeerrbblliijjff  
30% korting bij boeking van min. 2 nachten van 1/4-11/5 en 3/10-31/10. 20% korting bij boeking 
van min. 3 nachten van 12/5-20/6 en 22/8-2/10 en 15% korting bij boeking van min. 4 nachten 
van 25/6-21/8. 

 
 

PRIJZEN PRIJZEN

FRANKRIJK CÔTE D'AZUR

CULINAIR  |  ELEGANT |  KLEINSCHALIG

LE MAS CANDILLE
A A A A A

LIGGING
Op een boogscheut van Cannes is dit traditioneel Provençaals buitenverblijf 
gecombineerd met een hedendaagse luxehotel gelegen tussen eindeloze rijen 
aan pijn- en olijfbomen. De 18e-eeuwse boerderij werd gecombineerd met enkele 
luxueuze villa’s, prachtige tuinen, heerlijke gastronomie, een luxe spa en een 
magnifiek uitzicht. Op ca. 25 minuten van de luchthaven van Nice.

ACCOMMODATIE
Le Mas – Classic (23-25m²): Elegante kamer met queensize bed, badkamer met bad 
en douche. Airco, telefoon, flatscreen-tv, gratis wifi, minibar en safe. Gelegen in het 
‘Mas’ gebouw.
La Bastide – Superior (29-33m²): Gelijke indeling en faciliteiten, gelegen in het ‘La 
Bastide’ gebouw.

FACILITEITEN
Twee seizoensgebonden zwembaden, waarvan één voorbehouden voor enkel 
volwassenen, derde hydrotherapeutisch zwembad. Ruim aanbod aan actieve en 
culturele excursies in de omgeving. Spa met outdoor sauna en jacuzzi, fitness, 
verschillende kuren en massages. Twee uitstekende restaurants.

GASTR ONOMIE  |  BOUTIQUE |  WINE &  DINE

CHATEAU DE VALMER
A A A A A

LIGGING
Omgeven door biologische wijngaarden, een zes hectare groot landgoed en de zee, 
is dit luxehotel onder familiebeheer een gastvrije oase van typische Provençaalse 
charme. De chique kamers, gastronomische keuken en de nabijheid van het 
zandstrand zijn de grote troeven. Op ca. 1.25u van de luchthaven van Nice.

ACCOMMODATIE
Superior (25m²): Verzorgde kamer met kingsize bed, badkamer met bad of douche. 
Airco, telefoon, wifi, dvd-speler en televisie. Balkon met zicht op moestuin / zwembad
Juniorsuite (31-41m²): Ruimere kamer met salon, enkele kamers met mezzanine. 
Kingsize bed, badkamer met bad. Airco, telefoon, wifi, dvd-speler en televisie. Met of 
zonder balkon, zicht op het zwembad of het palmenbos. 

FACILITEITEN
Zwembad met zonneterras, prachtig domein met indrukwekkende tuinen. Toegang 
tot het strand van zusterhotel La Pinède Plage (gratis shuttledienst). Ruim aanbod 
aan actieve en culturele excursies in de omgeving. Mooie spa met binnenzwembad, 
jacuzzi, sauna, hammam, fitness, verschillende kuren en massages. Twee restaurants 
waaronder ‘La Palmeraie’ met Michelin ster, Organische groentetuin en wijngaard.



GGrraanndd  HHôôtteell  CCaallaa  RRoossssaa**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Standard Juniorsuite 
17/04 - 12/05 
09/10 - 31/10 

€ 525 € 788 

13/05 - 11/06 € 731 € 1.069 
12/06 - 09/07 
28/08 - 24/09 

€ 994 € 1.556 

10/07 - 27/08 € 1.875 €2.438 
GGrraattiiss  NNaacchhtteenn 
7=6, 14=11 van 17/4-11/6 en 25/9-31/10. 14=12 van 10/7-27/8. 

 
 

PRIJZEN
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DUURZAA M |  KLEINSCHALIG |  GASTR ONOMIE

GRAND HOTEL DE CALA ROSSA
A A A A A

FRANKRIJK CORSICA

LIGGING
Dit prachtige familiehotel aan het schiereiland Cala Rossa, leeft met de voeten in 
het water langs een immens fijn zandstrand. Geprezen omwille van zijn uitstekende 
keuken, antwoordt het aan alle noden van de meest veeleisende gasten. Een oase van 
rust, toegewijde service, klasse en één van de absolute tophotels van het eiland. Op ca. 
20 minuten van Porto Vecchio, op ca. 2.40u van de luchthaven van Ajaccio.   

ACCOMMODATIE
Standard (22-26m²): Stijlvolle kamer met kingsize bed, badkamer met bad of douche. 
Airco, telefoon, minibar, flatscreen-tv, gratis wifi en safe. Gelegen aan de noordzijde. 
Juniorsuite (35-50m²): Ruimer, zithoek met sofabed, badkamer met bad en aparte 
douche.

FACILITEITEN
Privé gedeelte op het mooie zandstrand, verzorgde tuin met meerdere relax hoekjes. 
Tennisterrein, fietsverhuur en watersportcentrum met onder andere zeilen meteen aan 
het hotel, ruim aanbod aan actieve en culturele excursies in de omgeving. Verzorgde spa 
met binnenzwembad, fitness, hammam, sauna, verschillende kuren en massages. Twee 
restaurants waaronder het 1* Michelin ‘La Pinède’.



LLaa  VViillllaa  CCaallvvii**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Standard - Garden Sea Juniorsuite 
30/04 - 19/05 
20/09 - 03/10 

€ 656 € 1.313 

20/05 - 02/07 
24/08 - 19/09 

€ 844 € 1.500 

03/07 - 23/08 € 1.031 €2.063 
04/10 - 02/11 € 469 €2.625 
MMiinniimmuumm  vveerrbblliijjff  
Minimum verblijf van 3 nachten van 1/8-31/8. 

 
 

PRIJZEN
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E XCLUSIEF  |  GASTR ONOMIE  |  WELLNESS

LA VILLA CALVI
A A A A A

FRANKRIJK CORSICA

LIGGING
Doordrongen van de kunst, is dit exclusieve luxehotel een toevluchtsoord voor 
liefhebbers van schoonheid, rust en cultuur. Het uitzicht over de baai van Calvi, de 
geuren van de zee en dennenbossen, het gezang van de krekels en de unieke smaak van 
de lokale keuken zijn een prikkeling voor alle zintuigen. Harmonieuze gastvrijheid op 
een toplocatie doordrongen van de Corsicaanse passie. Op ca. 1.35u van de luchthaven 
van Bastia, of op ca. 2.40u van de luchthaven van Ajaccio.

ACCOMMODATIE
Standard – Garden (35m²): Moderne kamer met kingsize bed, badkamer met bad en/
of douche. Airco, telefoon, gratis wifi, safe en televisie. Balkon of terras met zicht op de 
tuinen, zeezicht mits supplement.
Sea Juniorsuite (50m²): Ruimer, met zithoek en schitterend zicht op zee en de citadel.  

FACILITEITEN
Vier zwembaden, waarvan drie verwamd, meerdere zonneterrassen. Tennisterreinen, 
fietsverhuur, petanque, verhuur van yachts en yogalessen meteen aan het hotel, ruim 
aanbod aan actieve en culturele excursies in de omgeving. Prachtige wellness met 
binnenzwembad, fitness, hammam, aquabiking, verschillende kuren en massages. 
Heerlijk restaurant ‘La Table by La Villa’ met Michelin ster.

1. Comfort



HHootteell  LLee  GGoollffee**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Comfort - Seaview Seaview Suite 
01/04 - 30/04 € 330 € 525 
01/05 - 28/05 
30/10 - 06/11 

€ 281 € 495 

29/05 - 02/07 
02/10 – 29/10 

€ 375 € 593 

03/07 - 30/07 € 468 € 705 
31/07 - 27/08 € 564 € 882 
28/08 - 01/10 € 468 € 741 
MMiinniimmuumm  vveerrbblliijjff  
Minimum verblijf van 2 nachten vereist. 

 
 

PRIJZEN
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FRANKRIJK CORSICA

KLEINSCHALIG |  DISCREET  |  LOCATIE

HOTEL LE GOLFE & SPA
A A A A A

LIGGING
Genesteld aan de plezierhaven van Porto Pollo, aan de minder gekende golf van 
Valinco, is dit discreet luxehotel een kleinschalig adres waar genieten van de 
prachtige omgeving centraal staat. Bestaande uit slechts twintig kamers, combineert 
het moeiteloos comfort, moderniteit en gastronomisch genot! Op ca. 1.05u van de 
luchthaven van Ajaccio.

ACCOMMODATIE
Comfort – Seaview (24m²): Elegante kamer met kingsize bed, badkamer met douche. 
Airco, safe, minibar, telefoon, flatscreen-tv en gratis wifi. Terras met panoramisch zicht 
over de baai.
Seaview Suite (25m²): Ruimer, met open badkamer. Mooi terras met panoramisch 
zeezicht.

FACILITEITEN
Verwarmd zwembad met zonneterras, gelegen tegenover het zandstrand van ‘Porto 
Pollo’. Meerdere wandel- en fietstochten startende vanuit het hotel, ruim aanbod 
aan actieve en culturele excursies in de omgeving. Kleinschalige spa met hammam, 
verschillende kuren en massages. Uitstekend restaurant met inventieve en authentieke 
Corsicaanse specialiteiten.



HHootteell  DDee  PPaarriiss**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Superior - Patio View Deluxe - Harbour View 
01/04 - 08/04 
18/04 - 06/05 
09/05 - 19/05 
24/05 - 10/06 
26/09 - 31/10 

€ 1.361 € 1.838 

09/04 - 17/04 
07/05 - 08/05 
20/05 - 23/05 
11/06 - 25/09 
24/12 - 02/01 

€ 1.669 €2.336 

01/11 - 23/12 
03/01 - 31/03 

€ 1.069 € 1.534 

 

 
 

PRIJZEN
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FRANKRIJK MONACO

ICONISCH |  KOSMOPOLITISCH |  CULINAIR

HOTEL DE PARIS 
MONTE-CARLO

A A A A A A

LIGGING
Gelegen in het hart van de stad, op het Place du Casino, is dit ronduit iconische 
luxehotel een ongeëvenaarde ervaring. De magie van het legendarische hotel wordt 
gecombineerd met een uitzonderlijk niveau van gastronomie, wellness en service. Op 
ca. 30 minuten van de luchthaven van Nice, of op ca. 5 minuten van de heliport van 
Monaco.

ACCOMMODATIE
Superior – Patio View (35m²): Ruime kamer met kingsize bed, badkamer met bad. 
Airco, telefoon, gratis wifi, minibar, tv en safe. Balkon met zicht op de Place Du Casino.
Deluxe – Harbour View (35m²): Gelijke indeling, balkon met zicht op de haven.

FACILITEITEN
Gratis toegang tot het seizoensgebonden strand van de Monte Carlo Beach Club 
met olympisch zeewaterzwembad en privéstrand. Gratis toegang het Casino en de 
Thermes Marins de Monte Carlo, voordeeltarieven voor de golf- en tennis club. Ruim 
aanbod aan actieve en culturele excursies in de omgeving. Gratis shuttledienst naar de 
andere hotels van de SBM groep. Vier toprestaurants, waaronder het 3* Michelin ‘Louis 
XV-Alain Ducasse.



16

MMoonnttee  CCaarrlloo  BBeeaacchh**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Exclusive - Seaview Juniorsuite - Seaview 
01/04 - 08/04 
18/04 - 06/05 
09/05 - 19/05 
24/05 - 10/06 
26/09 - 17/10 

€ 761 € 1.856 

09/04 - 17/04 
07/05 - 08/05 
20/05 - 23/05 
11/06 - 25/09 

€2.100 €4.808 

11/03 - 31/03 € 420 € 1.099 
 

 
 

MMoonnttee  CCaarrlloo  BBaayy**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Superior - Mountain View Exclusive - Seaview 
01/04 - 08/04 
18/04 - 28/04 
09/05 - 19/05 
24/05 - 10/06 
26/09 - 31/10 

€ 596 € 788 

09/04 - 17/04 
29/04 - 08/05 
20/05 - 23/05 
11/06 - 25/09 
29/12 - 02/01 

€ 1.095 € 1.628 

01/11 - 28/12 
03/01 - 31/03 

€ 416 € 521 

GGrraattiiss  NNaacchhtteenn  
3=2 van 3/1-31/3. Niet combineerbaar. 

 
 

PRIJZEN PRIJZEN

FRANKRIJK MONACO

GASTR ONOMIE  |  E XCLUSIEF  |  BEACH

MONTE CARLO BEACH
A A A A A / A

LIGGING
Dit tijdloze, moderne hotel straalt elegantie uit. Als een ware ode aan de Middellandse 
zee, is het gelegen in een schitterende baai en staat het symbool voor verfijning. 
Dit exclusieve juweeltje staat al jaren bekend om het privéstrand, het olympische 
zwembad en de meermaals bekroonde keuken. Op ca. 30 minuten van de luchthaven 
van Nice, of op ca. 10 minuten van de heliport van Monaco.

ACCOMMODATIE
Exclusive – Seaview (30m²): Elegante kamer met kingsize bed, badkamer met bad of 
douche. Airco, telefoon, flatscreen-tv, gratis wifi, minibar en safe. Balkon met zeezicht.
Juniorsuite – Seaview (50m²): Ruimer, met zithoek en zeezicht.

FACILITEITEN
Prachtige beach club met olympisch zeewater zwembad en privéstrand. Gratis toegang 
tot de seizoensgebonden Monte Carlo Beach Club, het casino en de Thermes Marins. 
Gratis shuttledienst naar de andere hotels van de SBM groep. Watersportcentrum 
meteen aan het hotel, ruim aanbod aan actieve en culturele excursies in de omgeving. 
Vier restaurants, waaronder het gerenommeerde ‘Elsa’ met één Michelin ster.

GASTR ONOMIE  |  DESIGN |  LOCATIE

MONTE CARLO BAY 
HOTEL & RESORT

A A A A A

LIGGING
Midden in vier hectare tuinen, voorzien van watervallen, solariums een zwembad en de 
turquoise lagune combineert deze prachtige oase het beste van twee werelden. Meteen 
in het hart van Monaco combineert het een Michelin sterrenkeuken, een adembenemend 
uitzicht, een elegante spa, een duurzaam karakter en een hedendaags interieur. Op ca. 35 
minuten van de luchthaven van Nice, of op ca. 10 minuten van de heliport van Monaco.

ACCOMMODATIE
Superior – Mountain View (35m²): Moderne kamer met kingsize bed, badkamer met bad en douche. 
Airco, telefoon, flatscreen-tv, safe, telefoon en gratis wifi. Terras aan zeezijde met zicht op de bergen.
Exclusive – Sea View (35m²): Gelijke indeling, hoger gelegen. Terras met zeezicht.

FACILITEITEN
Verwarmd binnen- en buitenzwembad, uniek lagunezwembad met zandbodem. Uitstekende 
ligging aan zee, toegang tot zee in de Réserve Marine du Larvotto in de zomer. Prachtige tuin, eigen 
aanlegsteiger. ‘Cinq Mondes Spa’ met fitness, hammam, verschillende kuren en massages. Gratis 
toegang tot het Casino, voordeeltarieven voor de golf- en tennis club. Gratis shuttledienst naar de 
andere hotels van de SBM groep. Vier uitstekende restaurants waaronder ‘Blue Bay’ met Michelinster.



HHeerrmmiittaaggee  MMoonnttee  CCaarrlloo**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Superior – City / Courtyard View Exclusive – Sea View 
01/04 - 08/04 
18/04 - 06/05 
09/05 - 19/05 
24/05 - 10/06 
26/09 - 31/10 

€ 769 € 1.061 

09/04 - 17/04 
07/05 - 08/05 
20/05 - 23/05 
11/06 - 25/09 
24/12 - 02/01 

€ 1.189 € 1.770 

01/11 - 23/12 
03/01 - 31/03 

€ 563 € 821 

 

 
 

PRIJZEN
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GASTR ONOMIE  |  R OM ANTIEK |  ELEGANT

HOTEL HERMITAGE 
MONTE-CARLO

A A A A A / A

LIGGING
Dit moderne en luxueuze hotel in het hart van de stad straalt elegantie, rust en 
ingetogen verfijning uit. Met een sterrenrestaurant, een geweldig kuuroord en een 
sfeer van luxe en romantiek, combineert het een royale belle époque architectuur met 
een algemeen gevoel van comfort en sereniteit. Op ca. 30 minuten van de luchthaven 
van Nice, of op ca. 8 minuten van de heliport van Monaco.

ACCOMMODATIE
Superior – City / Courtyard View (36-41m²): Lichte kamer met queen size bed, 
badkamer met bad. Flatscreen-tv, airco, telefoon, gratis wifi, minibar en safe. Zicht op 
de stad of de binnenplaats.  
Exclusive – Sea View (32-40m²): Gelijke indeling en faciliteiten, zicht op zee.

FACILITEITEN
Ideale ligging in het centrum van de stad. Gratis toegang tot het seizoensgebonden 
strand van de Monte Carlo Beach Club met olympisch zeewaterzwembad en 
privéstrand. Gratis toegang het Casino en de Thermes Marins de Monte Carlo, 
voordeeltarieven voor de golf- en tennis club. 
Ruim aanbod aan actieve en culturele excursies in de omgeving. Gratis shuttledienst 
naar de andere hotels van de SBM groep. Drie restaurants, waaronder ‘Vistamar’ met 
één Michelinster.

17

FRANKRIJK MONACO
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ITALIË
 “La Dolce Vita: 

mangia bene, ridi spesso, ama molto.”

Napels

Milaan

Rome

Venetië

Florence

Catania

1. MANDARIN ORIENTAL, MILAN 31
2. MANDARIN ORIENTAL, LAGO DI COMO 31
3. GRAND HOTEL TREMEZZO 32
4. GRAND HOTEL VICTORIA 32
5. GRAND HOTEL VILLA SERBELLONI 33
6. VISTE PALAZZO LAGO DI COMO 34
7. GRAND HOTEL FASANO  35
8. VILLA CORDEVIGO WINE RELAIS 35
9. BYBLOS ART HOTEL VILLA AMISTA 36
10. AMAN VENICE 27
11. BAUER PALAZZO VENEZIA 28
12. BELMOND CIPRIANI 29
13. SAN CLEMENTE PALACE KEMPINSKI 26
14. JW MARRIOT VENICE 28
15. ALMAR JESOLO 30
16. LA MERIDIANA HOTEL  39
17. GRAND HOTEL BRISTOL 39
18. EXCELSIOR PALACE HOTEL 38
19. GRAND HOTEL MIRAMARE 38
20. BELMOND HOTEL SPLENDIDO 37
21. BELMOND HOTEL SPLENDIDO MARE 37
22. VILLA ROMA IMPERIALE 48
23. AUGUSTUS HOTEL & RESORT 48
24. BELMOND VILLA SAN MICHELE 45
25. GRAND HOTEL MINERVA 42
26. HOTEL SAVOY 41
27. GALLERY HOTEL ART 40
28. PORTRAIT FIRENZE 41
29. HOTEL LUNGARNO 40
30. TOSCANA RESORT CASTELFALFI 43
31. BORGO PIGNANO 44
32. BELMOND CASTELLO DI CASOLE 45
33. RELAIS BORGO SCOPETO 42
34. BORGO SAN FELICE 46
35. IL BORRO  47
36. ROSEWOOD CASTIGLION 46
37. MASTROJANNI RELAIS 47

Verona
Genua

38. PALAZZO SENECA 49 
39. HOTEL DE RUSSIE 50
40. SOFITEL ROMA VILLA BORGHESE 50
41. VILLA AGRIPPINA 51
42. CAPRI PALACE JUMEIRAH 56
43. CAPRI TIBERIO PALACE 55
44. GRAND HOTEL AMBASCIATORI 52
45. GRAND HOTEL ROYAL 53
46. GRAND HOTEL EXCELSIOR VITTORIA 54
47. CASA ANGELINA 58
48. SANTA CATERINA 57
49. BELMOND HOTEL CARUSO  57
50. PALAZZO AVINO 56
51. IL MELOGRANO 60
52. LA PESCHIERA 60
53. BORGO EGNAZIA 59
54. MASSERIA TORRE MAIZZA 59
55. CANNE BIANCHE 61
56. PRAIA ART RESORT 62
57. VILLA IGIEA 66
58. BAGLIO ONETO 67
59. VERDURA RESORT  66
60. GRAND HOTEL ATLANTIS BAY 64
61. GRAND HOTEL MAZZARO  64
62. BELMOND VILLA SANT'ANDREA 63
63. THE ASHBEE HOTEL 65
64. BELMOND GRAND HOTEL TIMEO 63
65. MINARETO 62
66. HOTEL BORGO PANTANO 65
67. SIKELIA LUXURY HOTEL 68
68. THERASIA RESORT SEA & SPA 69
69. VILLA GOLFO LIFESTYLE RESORT 72
70. CASCIONI ECO RETREAT 71
71. HOTEL ABI D'ORU 70
72. GABBIANO AZZURRO  73
73. FALKENSTEINER RESORT CAPO BOI 73

Bari

Palermo

Cagliari

Olbia
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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 kamer gereserveerd voor 
2 nachten met ontbijt in het gezellige 5* Byblos Art Hotel Villa 
Amista (p. 36). 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 superior - garden view 

room in het 5* hotel Almar Jesolo Resort (p. 30), aan 
de Adriatische kust, 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 authentieke Bauer Palazzo Venezia (p. 28) in het 
centrum van Venetië. Een upgrade naar het iconische Aman 
Venice (p. 27) is steeds mogelijk. 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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‘FIRENZE’
STAD VAN DE RENAISSANCE

ITALIË CITYTRIP

Dag 1
De dag na aankomst. Samen met de gids ontdekt u vandaag 
het centrum van de stad. De eerste stop is één van de meest 
gefotografeerde kathedralen ter wereld, de Duomo, een 
juweel in het centrum van de stad. Waar de Duomo religieus 
gezien één van de belangrijkste gebouwen van de stad is, 
is het indrukwekkende Palazzo Vecchio het belangrijkste 
historisch administatieve gebouw uit 1299. Afsluiten doet 
deze stadswandeling met de wereldberoemde Ponte Vecchio. 
Deze brug boordevol historie over de Arno rivier herbergt een 
schat aan verhalen en kleine geheimen. 

Dag 2
Op het Piazza della Signoria, ligt het indrukwekkende Uffizi 
Palace & Gallery, één van de belangrijkste kunstmuseums 
ter wereld. Met een collectie boordevol ware schatten uit 
de Renaissance en meesterwerken van de handen van Da 
Vinci, Botticelli & Caravaggio ademt het historie. Lange tijd 
was het privébezit van de bekende De Medici familie en de 
authentieke paleissfeer werd tot op de dag van vandaag 

behouden. Na dit indrukwekkende bezoek neemt de gids u 
op sleeptouw naar de Galleria dell’Accademia, de thuis van 
het originele beeld ‘de david’ van Michelangelo. Met een 
collectie die dateert uit de 14e en 15e eeuw, is het een mooie 
aanvulling op het ochtendelijke bezoek aan het Uffizi.

Dag 3
Naast de drukke binnenstad, vindt u in Oltrarno, het district 
gelegen aan de overkant van de Ponte Vecchio, nog enkele 
goed verborgen parels zoals het prachtige Pitti Palace. Als 
voormalige residentie van de bankier Luca Pitti.  Met een stop 
aan Piazza Santo Spirito, de plaats waar Firenze echt tot leven 
komt en een namiddag in de Boboli Gardens, is ook deze dag 
goed gevuld in een historisch kader. Om deze laatste dag in 
stijl te eindigen, reserveerden we overigens een tafeltje in een 
restaurant vlak aan de Ponte Vecchio. Prachtig uitzicht en een 
idylische setting zijn gegarandeerd! Een uitstekende afsluiten 
van uw citytrip.

Volg een parfumworkshop
Aquaflor, de legendarische parfumerie van Nicola Bianchi is 
niet enkel een prachtige winkel vol mahoniehouten en glazen 
kasten waar de jarenlange collectie uitgesteld staat, het biedt 
ook de mogelijkheid om een eigen parfum samen te stellen. 
Neem deel aan een unieke ervaring en ontwerp uw eigen 
geurtje!

Ballontocht over de Chiantistreek
De zon zien opkomen over die typische Toscaanse heuvels, de 
sliert aan historische dorpjes zien voorbij schuiven, met een 
glaasje wijn in de hand over de eindeloze wijnvelden vliegen. 
Kortom, een unieke ervaring om Toscane vanuit de lucht te 
ontdekken. 

Prijzen:
Hotel Savoy****** vanaf € 2.495 pp. 
Hotel Lungarno***** vanaf € 1.995 pp.
Grand Hotel Minerva**** vanaf €1.795 pp.

Inclusief overnachtingen in 2-pers. kamer in de vermelde 
hotels, maaltijden, excursies en privé-gidsen zoals 
omschreven. 

Excursies: prijzen op aanvraag.

Voor mogelijke seizoentoeslagen in de hotels: zie de 
hotelpagina’s.
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‘VENETIË’
STAD VAN HET WATER ,  DE  DOGEN

ITALIË CITYTRIP

Dag 1
De dag na aankomst in je hotel krijgt de moderne kunst 
vandaag een centrale rol in het programma en waar beter 
starten dan in de Galleria d’Arte Moderna. Met prachtige 
schilderwerken en sculpturen van meesters als Chagall 
en Kandinsky is het een perfecte afwisseling voor wie de 
historische stad even wil ruilen voor moderne invloeden. De 
namiddag brengt u naar de Collezione Peggy Guggenheim 
die onderdak vond in het Palazzo Venier dei Leoni waar 
de verzamelaarster zelf woonde tot haar dood in 1979. De 
indrukwekkende collectie bevat een verscheidenheid aan 
werken uit het begin van de 20ste eeuw.

Dag 2
Wie Venetië uitspreekt, zegt meteen ook het wereldberoemde 
carnaval. Samen met uw gids gaat u vanochtend aan de slag 
in een workshop carnavalsmaskers maken. De middag 
brengt u naar het indrukwekkende Teatro la Fenice, één van 
de beroemdste operahuizen van Europa. In de loop van zijn 
bewogen geschiedenis brandde het maar liefst drie keer 

volledig af, al werd het gelukkig steeds met de grootste zorg 
gerestaureerd. Om deze dag in stijl af te sluiten, voorzien we 
dan ook (o.v.) tickets voor één van de vele opera’s die in de stad 
opgevoerd worden. Geniet vanop de eerste rijen van één van 
de kunstvormen die Venetië maakte tot wat het vandaag is. 

Dag 3
Na de moderne kunst ontdekt te hebben, krijgt vandaag 
de klassieke kunst een prominente plaats. Een bezoek aan 
de Gallerie dell’Accademia mag dan ook niet ontbreken. 
Met werken van Bellini, Giorgione, Veronese, Tintoretto, 
Titiaan en Carpaccio herbergt het een wandeling door ruim 
vijfhonderd jaar schilderkunst. In de namiddag neemt de gids 
u op sleeptouw naar Ca’ d’Oro, één van de meest in het oog 
springende paleizen op het Canal Grande. 
Met een adembenemende façade daterende uit de midden 
15e eeuw, is het ‘Gouden Huis’ niet enkel een architecturale 
parel, het herbergt ook de indrukwekkende Galleria Giorgi 
Franchetti, met kunstwerken daterende tussen de 11e en 18e 
eeuw.

San Marco & het Dogenpaleis
Veruit het meest bekende gebouw van Venetië zijnde, is de 
basiliek een subliem voorbeeld van Venetiaanse architectuur. 
Met het indrukwekkende San Marco plein voor de deur en 
het Dogenpaleis, vol authentieke kunst, details en meubels, 
op wandelafstand kan u de vele hoogtepunten moeiteloos 
combineren. 

Ontdek de eilanden
Met Murano, bekend als het eiland van de glasblazers en 
Burano, het eiland waar elk huis een eigen kleur heeft, 
combineert u meteen twee van de ‘must-see’s’ van Venetië. 
Maar ook het onbekendere Torcello is zeker een bezoek 
waard, op zo’n 45 minuten van Venetië, is het nog relatief 
onaangetast en een rustpunt in de lagune.

Prijzen: 
Hotel Aman Venice****** vanaf € 2.495 pp.
Belmond Hotel Cipriani*****/* vanaf € 2.395 pp.
San Clemente Palace Kempinski***** vanaf € 2.195 pp.
 
Inclusief overnachtingen in 2-pers. kamer in de vermelde 
hotels, maaltijden, excursies en privé-gidsen zoals 
omschreven. 

Excursies: zie blauwe pagina’s achteraan.

Voor mogelijke seizoentoeslagen in de hotels: zie de 
hotelpagina’s.
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‘ZALIG ZACHT TOSCANE’
KUNST,  WIJN ,  TRUFFELS  &  E -BIKEN

ITALIË CIRCUIT

EXPERIENCES

 ▶ Gids in Firenze, 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: Firenze
Op de luchthaven, in ontvangst name van huurwagen (of 
met eigen wagen), een korte rit naar Firenze waar we een 
mooie deluxe kamer met ontbijt hebben gereserveerd in het 
5* Portrait Firenze gelegen aan de idyllische Ponte Vecchio, 
uitstekend gelegen midden de oude stad op wandelafstand 
van alle bezienswaardigheden.   

Dag 2: Firenze
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: Firenze
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: Firenze
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
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‘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 reguliere ferry naar het 
romantische Capri (uw huurauto wordt opgehaald in 
Sorrento). Transfert met bagage naar het hogergelegen, 
stijlvolle 5* hotel Tiberius Palace met zwembad en prachtige 
zichten op de omgeving, waar we een superieure kamer met 
ontbijt reserveerden. 

Dag 5: Capri
Fijn ontbijt en hele dag om dit autovrije eiland verder te 
ontdekken. Een optie voor vandaag is een boottochtje van 2 
à 3 uur rond het eiland en naar de beroemde ‘blauwe grotten’ 
met hun onvoorstelbare lichtreflecties van het mooiste blauw. 

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 APULIE’
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 en 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
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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 rit 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 Igiea, 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

Taormina
Etna

Syracusa

Agrigento
Marsala

Segesta

Palermo
Erice



KKeemmppiinnsskkii  SSaann  CClleemmeennttee  PPaallaaccee**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Superior Deluxe 
18/03 - 22/04 
01/11 - 14/11 

€ 810 € 855 

23/04 - 29/04 
01/06 - 26/08 
10/10 - 31/10 

€ 1.118 € 1.163 

30/04 - 31/05 
27/08 - 31/08 
12/09 - 09/10 

€ 1.219 € 1.268 

01/09 - 11/09 € 1.406 € 1.455 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
10% korting van 18/3-13/11 indien min. 30 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar. 
GGrraattiiss  NNaacchhtteenn  
4=3, 8=6 van 18/3-13/11. Niet combineerbaar. 
FFaammiillyy  ppllaann  
50% voor 2 kinderen tot 12 jaar in een aparte kamer. Geldig van 18/3-13/11. Combineerbaar. 

 
 

PRIJZEN
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E XCLUSIEF  |  GASTR ONOMIE  |  WELLNESS

SAN CLEMENTE PALACE KEMPINSKI VENICE
A A A A A

ITALIË VENETIË

LIGGING
Genesteld op het gelijknamige privé-eiland San Clemente, is dit exclusieve 
toevluchtsoord een trots lid van ‘the Leading Hotels of the World’ en gaat het prat op 
zijn hoge gehalte van rust en privacy. 
Uitkijkend over de lagune of het eeuwenoude park, zorgen het unieke karakter en 
de nabijheid van de stad, voor een idyllische uitvalsbasis om de stad te ontdekken in 
combinatie met een indrukwekkende keuken. Op ca. 30 minuten per speedboot van 
de luchthaven.

ACCOMMODATIE
Superior (25m²): Lichte kamer met kingsize bed of twin bedden, badkamer met bad en 
douche. Airco, minibar, flatscreen-tv, safe, koffie- en theefaciliteiten. Standaard met 
zicht op het park en / of de tuinen. Zicht op de lagune mits supplement.
Deluxe (40m²): Ruimer, met schrijftafel en Venetiaanse plafonds. Standaard met zicht 
op het park en / of de tuinen. Zicht op de lagune mits supplement.

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. 



AAmmaann  VVeenniiccee**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Palazzo Bedroom Palazzo Stanza Canal Grande 
01/07 - 25/07 
28/08 - 01/09 
13/09 - 31/10 
29/12 - 31/12 

€2.559 €4.374 

26/07 - 01/08 
02/08 - 27/08 
01/11 - 30/11 

€2.229 €4.044 

02/09 - 12/09 €2.724 €4.539 
01/12 - 23/12 € 1.569 €3.549 
24/12 - 28/12 € 1.899 €3.714 
 

 
 

PRIJZEN
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ICONISCH |  WERELDKLASSE  |  PRESTIGIEUS

AMAN VENICE
A A A A A A

ITALIË VENETIË

LIGGING
Gevestigd in één van de acht grote monumentale paleizen van de stad aan het 
Canal Grande, belichaamt dit hotel van absolute wereldklasse de weelderigheid van 
‘La Serenissima’. Met indrukwekkende fresco’s, rococo-kunstwerken, hedendaagse 
interieurs en uitmuntende service, is het een unieke mix van eerbied voor het verleden 
en de waardering voor het heden. Op ca. 25 minuten per speedboot van de luchthaven.

ACCOMMODATIE
Palazzo Bedroom (47-77m²):  Indrukwekkende kamer met kingsize bed, badkamer 
met bad en aparte douche. Airco, telefoon, iPod dock, gratis wifi, flatscreen-tv, minibar 
en safe. Standaard met zicht op de tuinen, met historische fresco’s en / of zuidelijk 
georiënteerd mits supplement.
Palazzo Stanza Canal Grande (57-89m²): Gelijke indeling en faciliteiten, prachtig zicht 
op Canal Grande.

FACILITEITEN
Prachtige, zonnige tuin, centrale ligging meteen aan het Canal Grande, op wandelafstand 
van de Rialtobrug. Ruim aanbod aan actieve en culturele excursies in de omgeving. 
Intieme spa met fitness, personal training, verschillende kuren en massages. Uitstekend en 
gerenommeerd restaurant ‘Arva’ met Italiaanse klassiekers. Mogelijkheid tot private dining 
in ‘The Palazzo Kitchen’. Verzorgde gin- en cocktailbar.
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JJWW  MMaarrrriiootttt  VVeenniiccee**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Deluxe Juniorsuite 
01/05 - 31/05 
01/08 - 31/08 
01/10 - 31/10 

€ 623 € 870 

01/06 - 30/06 
01/07 - 31/07 

€ 660 € 908 

01/09 - 30/09 € 694 € 941 
01/11 - 02/11 € 458 € 709 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
20% korting van 1/5-2/11. Gelig voor verblijven van min. 3 nachten en indien geboekt voor 31/1. 
 

 
 

BBaauueerr  PPaallaazzzzoo  VVeenniiccee********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Superior Deluxe + View 
01/01 - 04/02 
14/02 - 31/03 
01/11 - 28/12 

€ 525 € 668 

05/02 - 06/02 
12/02 - 13/02 
23/04 - 17/07 
01/09 - 31/10 
29/12 - 01/01 

€ 986 € 1.155 

07/02 - 11/02 
01/04 - 22/04 
18/07 - 31/08 

€ 611 € 750 

VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
15% korting indien min. 90 dagen en 10% indien min. 15 dagen voor afreis geboekt. Geldig 
voor verblijven van 1/1-4/2, 7/2-11/1, 14/2-18/5, 22/5-2/9, 5/9-9/9 en 12/9-1/1/22. Niet 
combineerbaar. 
KKoorrttiinngg  LLaanngg  VVeerrbblliijjff  
20% korting bij boeking van min. 3 nachten van 1/1-4/2, 7/2-11/2, 14/2-22/4, 18/7-31/8 en 1/11-
28/12. 15% korting bij boeking van min. 4 nachten van 23/4-18/5, 22/5-17/7, 1/9-2/9, 5/9-9/9 en 
12/9-31/10. Niet combineerbaar. 

 
 

PRIJZEN PRIJZEN

ITALIË VENETIË

LOCATIE  |  MODERN |  WELLNESS

JW MARRIOT VENICE 
RESORT & SPA

A A A A A

LIGGING
Met een prachtige liggen op het privé-eiland ‘Isola delle Rose’, is dit weelderige luxehotel 
een ideale mix tussen stad en ontspanning. De meermaals bekroonde spa, eigentijdse 
keuken, betoverende uitzichten en de vele faciliteiten maken het tot een geslaagd 
geheel van het hoogste niveau. Op ca. 40 minuten per speedboot van de luchthaven.

ACCOMMODATIE
Deluxe (28m²): Elegante kamer met kingsize bed of twin bedden, badkamer met bad en douche. 
Telefoon, flatscreen-tv, wifi, safe, airco, koffie- en theefaciliteiten. Zicht op de tuinen of de lagune.
Juniorsuite (45m²): Ruimer, in open plan stijl met zithoek en balkon. Zicht op de 
lagune mits supplement.

FACILITEITEN
Twee zwembaden, waarvan één adults only op het dakterras. Prachtige tuinen. Ruim 
aanbod aan actieve en culturele excursies in de omgeving. Grote spa (1.750m2) 
met binnen- en buitenzwembad, fitness, sauna, stoombad, verschillende kuren en 
massages. Vier restaurants met lokale en internationale specialiteiten, lounge bar, 
delicatessen shop en eigen Cooking Academy.

AUTHENTIEK |  CHARME |  ELEGANT

BAUER PALAZZO 
VENEZIA
A A A A A / A

LIGGING
Een stedelijke Venetiaanse levensstijl vermengt zich met de stijl van de jaren ’40 en ’50 
in dit gerenommeerde lid van ‘The Leading Hotels of the World’. De historie, elegantie en 
vele tijdloze details maken het tot één van dé referenties van de stad met een uitstekende 
ligging in het hart van de stad. Op ca. 25 minuten van de luchthaven van Venetië.

ACCOMMODATIE
Superior (24m²): Verzorgde kamer met kingsize bed of twin bedden, badkamer met 
bad en douche. Wifi, telefoon, safe, minibar, koffie- en theefaciliteiten. Zicht op de 
binnenkant van het hotel.
Deluxe + View (30m²): Gelijke indeling en faciliteiten, zicht op de Campo San Moise 
of op de kanalen van de stad.

FACILITEITEN
Prachtige ligging op wandelafstand van het San Marco plein, ruim aanbod aan actieve 
en culturele excursies in de omgeving. Prachtige uitzichten over het Canal Grande. 
Twee uitstekende restaurants waaronder het iconische ‘Settimo Cielo’ met prachtig 
zicht over de stad.



BBeellmmoonndd  HHootteell  CCiipprriiaannii**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Double: Garden View Juniorsuite: Garden View 
19/03 - 29/04 
01/10 - 13/11 

€ 1.598 €2.719 

30/04 - 30/09 € 1.943 €3.308 
GGrraattiiss  NNaacchhtteenn  
4=3 van 19/3-26/4, 27/7-21/8 en 1/10-10/11. 
 

 
 

PRIJZEN
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GASTR ONOMIE  |  ELEGANT |  MONDAIN

BELMOND HOTEL CIPRIANI
A A A A A / A

LIGGING
Deze ware Italiaanse fantasie, een tijdloze plek waar elegantie en charme in elk detail 
zijn terug te vinden bevat alles waar La Serenissima beroemd om is. 
Op het prachtige eiland Giudecca, op vijf minuten van het San Marcoplein, is het de 
referentie qua vintage glamour in de stad. Op ca. 30 minuten per speedboot van de 
luchthaven.

ACCOMMODATIE
Double: Garden View (25m²): Prachtige kamer met kingsize bed of twin bedden,  
badkamer met bad en douche. Airco, telefoon, flatscreen-tv, gratis wifi, minibar en 
safe. Balkon of terras met zicht op de tuinen, zicht op de lagune mits supplement. 
Juniorsuite: Garden View (40m²): Ruimer, met zithoek. Standaard met zicht op de 
tuinen, zicht op de lagune mits supplement.

FACILITEITEN
Verwarmd zeewaterzwembad, zonneterras. Gratis bootshuttle naar het San 
Marcoplein. Ruim aanbod aan actieve en culturele excursies in de omgeving. Mooie 
spa met sauna, fitness, verschillende kuren en massages. Kidsclub (4-12 jaar) met 
apart kinderzwembad. Drie uitstekende restaurants, waaronder het gerenommeerde 
‘Oro’ met Michelinster. 

ITALIË VENETIË



AAllmmaarr  JJeessoolloo**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Superior - Garden View Deluxe - Seafront 
01/04 - 04/04 
13/05 - 20/05 
12/09 - 18/09 

€ 371 € 480 

05/04 - 16/04 € 236 € 304 
17/04 - 30/04 
26/09 - 31/10 

€ 274 € 323 

01/05 - 12/05 
19/09 - 25/09 

€ 293 € 394 

21/05 - 02/06 
06/06 - 19/06 
05/09 - 11/09 

€ 431 € 536 

03/06 - 05/06 
20/06 - 08/07 
29/08 - 04/09 

€ 506 € 623 

09/07 - 29/07 
22/08 - 28/08 

€ 604 € 761 

30/07 - 21/08 € 664 € 840 
MMiinniimmuumm  vveerrbblliijjff  
Minimum verblijf van 2 nachten van 5/4-12/5 en 19/9-31/10. Minimum verblijf van 3 nachten van 
1/4-4/4, 13/5-8/7, 29/8-18/9. Minimum verblijf van 5 nachten van 9/7-28/8. 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
12% korting indien min. 90 dagen, 10% korting indien min. 60 dagen en 5% korting indien 
min. 30 dagen voor aankomst geboekt. Geldig voor verblijven van min. 3 nachten van 1/4-8/7, 
29/8-31/10.  
 

 
 

PRIJZEN
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FA MILIE  |  WELLNESS  |  BEACH

ALMAR JESOLO RESORT & SPA
A A A A A

ITALIË LIDO DI JESOLO

LIGGING
Dankzij een perfecte combinatie van smaken, aroma’s en sensaties, ontworpen om de 
luxe van het mooie Lido di Jesolo te ervaren, is dit comfortabel luxehotel met haar 
hedendaagse inrichting een oase van exclusiviteit. Met een bevoorrechte ligging aan 
het strand en met Venetië op de achtergrond is het dé referentie van de regio. Op ca. 
30 minuten van de luchthaven van Venetië.

ACCOMMODATIE
Superior - Garden View (37m²): Moderne kamer met kingsize bed of twin bedden, 
badkamer met douche. Airco, telefoon, flatscreen-tv, minibar en safe. Standaard met 
zicht op de tuinen, zijdelings zeezicht mits supplement.
Sundeck Suite (80m²): Ruime suite met aparte slaapkamer, prachtig +-60m² groot 
terras. 

FACILITEITEN
Prachtig 70 meter lang zwembad met zonneterras, uitgestrekt fijn zandstrand. 12.000m² 
aan tuinen. Fietsverhuur meteen aan het hotel, 18-holes Jesolo golf op ca. 10 minuten. Ruim 
aanbod aan actieve en culturele excursies in de omgeving. Prachtige wellness (2000m²) 
met fitness, tai chi, pilates, yoga, sauna, stoombad, verschillende kuren en massages. 
Seizoensgebonden Kids Club (4-10 jaar). Kleine honden (max 15kg) toegelaten. Verfijnd 
restaurant met lokale en Mediterrane specialiteiten. Lounge-, cocktailbar en wijnkelder.
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MMaannddaarriinn  OOrriieennttaall  LLaaggoo  ddii  CCoommoo**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Vista Lago Duplex Suite 
01/01 - 31/12 €2.400 €3.300 
 

 
 

MMaannddaarriinn  OOrriieennttaall  MMiillaannoo**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Superior Junior Suite 
01/01 - 31/12 €3.300 €4.050 
 

 
 

PRIJZEN PRIJZEN

ITALIË MILAAN - COMOMEER

E XCLUSIEF  |  ICONISCH |  CULINAIR

MANDARIN ORIENTAL,
MILAN

A A A A A A

LIGGING
Deze warme combinatie van trendy Milanees design en tijdloze oosterse luxe is 
gevestigd in vier elegante 18e-eeuwse gebouwen op wandelafstand van La Scala. 
Een perfecte combinatie van comfort, elegantie en stijl op het allerhoogste niveau! 
Op ca. 20 minuten van de luchthaven van Milaan Linate, of op ca. 45 minuten van de 
luchthaven van Milaan Malpensa.

ACCOMMODATIE
Superior (35m²): Eigentijdse kamer met kingsize bed, badkamer met bad en aparte 
douche. Telefoon, airco, safe, schrijftafel, safe, minibar, koffie- en theefaciliteiten. 
Kamerhoge ramen met zicht op de naastliggende straten.
Juniorsuite (50m²): Ruimer, met vergrote zithoek, veel lichtinval en zicht over de stad.

FACILITEITEN
Verwarmd binnenzwembad in het spa-gedeelte, ideale centrale ligging op 
wandelafstand van de voornaamste attracties van de stad. Ruim aanbod aan actieve 
en culturele excursies in de omgeving. Prachtige spa met fitness, beauty studio, 
hair salon, verschillende kuren en massages met traditionele Chinese invloeden. 
Indrukwekkend 2* Michelin restaurant ‘Seta’ onder leiding van Antonio Guida.

WERELDKLASSE  |  GASTR ONOMISCH |  FA MILIE

MANDARIN ORIENTAL, 
LAGO DI COMO

A A A A A A

LIGGING
In combinatie met de serene omgeving, genesteld tussen het weelderige botanische 
park en het meer, vertegenwoordigt dit resort van absolute wereldklasse een 
verleidelijke mix van Italiaanse stijl, oosterse charme en natuurlijke schoonheid. 
Ongeëvenaarde luxe op één van de allermooiste locaties van de regio! Op ca. 50 
minuten van de luchthaven van Milaan Malpensa.

ACCOMMODATIE
Vista Lago (31m²): Moderne kamer met kingsize bed, badkamer met bad en douche. 
Airco, minibar, safe, gratis wifi, koffie- en theefaciliteiten. Balkon met zicht op het meer.
Duplex Suite (66m²): Ruimer, met aparte leef- en slaapruimte, verdeeld over twee verdiepingen.

FACILITEITEN
Verwarmd buitenzwembad op een drijvend platform op het meer, zonneterras. Ruim 
aanbod aan actieve en culturele excursies in de omgeving zoals golf, fietstochten, 
bootverhuur, watersporten en supercar driving experiences. Elegante wellness met 
fitness, yoga, tai chi, personal training, binnenzwembad, sauna, jacuzzi, verschillende 
kuren en massages. Twee restaurants, waaronder het fine dining ‘L’Aria’ met prachtige 
panorama’s en Italiaanse klassiekers.
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GGrraanndd  HHootteell  VViiccttoorriiaa**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Deluxe - Courtyard View Juniorsuite - Park View 
12/02 - 31/03 € 394 € 570 
01/04 - 04/04 
01/05 - 31/05 
06/09 - 14/10 

€ 634 € 915 

05/04 - 30/04 
15/10 - 06/11 

€ 465 € 675 

01/06 - 05/09 € 844 € 1.208 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
15% korting van 12/2-31/5, 6/9-6/11 indien min. 60 dagen voor aankomst geboekt en van 1/6-5/9 
indien min. 90 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar. 
GGrraattiiss  NNaacchhtteenn  
4=3 van 12/2-6/11.Niet combineerbaar. 

 
 

GGrraanndd  HHootteell  TTrreemmeezzzzoo**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Prestige - Park View Prestige - Lake View 
31/03 - 30/04 
10/10 - 07/11 

€ 806 € 1.050 

30/04 - 28/05 
06/09 - 10/10 

€ 1.125 € 1.538 

28/05 - 06/09 € 1.406 € 1.856 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
15% korting van 31/3-30/4 en 10/10-7/11 indien geboekt voor 28/2. 
GGrraattiiss  NNaacchhtteenn  
4=3 en 7=6 van 31/3-30/4 en 10/10-7/11. 

 
 

PRIJZEN PRIJZEN

ICONISCH |  GASTR ONOMIE  |  WELLNESS

GRAND HOTEL 
TREMEZZO

A A A A A

ITALIË COMOMEER

LIGGING
Rijk aan geschiedenis, elegantie, authenticiteit en met een prachtige ligging met zicht 
op het meer, is dit art nouveau-meesterwerk sinds vele jaren één van dé referenties 
van de regio. Weelderige kamers, meerdere zwembaden, een privéponton aan het 
meer en service van het allerhoogste niveau zijn hier de absolute troeven. Op ca. 1.10u 
van de luchthaven van Milaan Malpensa.

ACCOMMODATIE
Prestige - Park View (35m²): Warme kamer met kingsize bed of twin bedden, 
badkamer met bad of douche. Airco, flatscreen-tv, dvd-speler, telefoon, safe, minibar, 
gratis wifi, koffie- en theefaciliteiten. Balkon met zicht over het park.
Prestige  -  Lake View (35m²): Exact gelijke indeling en faciliteiten, zicht over het meer.

FACILITEITEN
Twee zwembaden, waarvan één verwarmd, ponton met ligstoelen aan het meer. Eigen 
lido met aanlegsteiger. Tennisterrein meteen aan het hotel, ruim aanbod aan actieve 
en culturele excursies in de omgeving. Verzorgde spa met fitness, sauna, zwembad, 
verschillende kuren en massages. Privégarage mits supplement. Kleine huisdieren 
toegelaten. Vijf restaurants waaronder het gerenommeerde ‘La Terrazza Gualtiero 
Marchesi’ met indrukwekkend uitzicht.

GERENOVEERD |  GLA MOUR |  WELLNESS

GRAND HOTEL 
VICTORIA & SPA

A A A A A

LIGGING
Dit volledig gerenoveerde 19e-eeuwse neoklassieke meesterwerk wordt omgeven 
door een adembenemend uitzicht op het meer en de bergen. De historische en 
elegante villa samen met de innovatieve en moderne Palazzo zorgen voor een 
hedendaagse retraite badend in een serene sfeer. Op ca. 1.15u van de luchthaven van 
Malpensa.

ACCOMMODATIE
Deluxe – Courtyard View (25-45m²): Moderne kamer met kingsize bed of twin 
bedden, badkamer met bad of douche. Airco, telefoon, safe, minibar, televisie, koffie- 
en theefaciliteiten. Zicht op het park.
Juniorsuite – Park View (36-45m²):  Ruimer, met vergrote zithoek. Standaard met 
zicht op het park, zicht op het meer mits supplement.

FACILITEITEN
Zwembad met whirlpool, zonneterras en verzorgde tuin. Ruim aanbod aan actieve 
en culturele excursies in de omgeving. Prachtige spa met sauna, binnenzwembad, 
stoombad, verschillende kuren en massages. Kleine huisdieren welkom. Twee 
restaurants met lokale en internationale specialiteiten, pool- & loungebar, verzorgde 
wijnkelder.



VViillllaa  SSeerrbbeelllloonnii**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Classic Deluxe 
01/04 - 06/05 
03/10 - 03/11 

€ 791 € 1.069 

07/05 - 02/10 € 949 € 1.279 
 

 
 

PRIJZEN
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GASTR ONOMIE  |  CHARME |  E XCLUSIEF

GRAND HOTEL VILLA SERBELLONI
A A A A A / A

ITALIË COMOMEER

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 panoramisch uitzicht gaan hand in hand met een ongeëvenaarde 
service. Met recht en rede een adres van wereldklasse! Op ca. 1.10u van de luchthaven 
van Milaan Linate. 

ACCOMMODATIE
Classic - Park View (29m²): Authentieke kamer met kingsize bed. Badkamer met bad 
en aparte douche. Minibar, airco, gratis wifi, telefoon, flatscreen-tv en safe. Standaard 
met zicht op het park, zicht op het meer mits supplement. 
Deluxe - Lake View (38m²): Gelijke indeling en faciliteiten, ruimer met zithoek en 
zicht op het meer.

FACILITEITEN
Verwarmbaar zwembad met zonneterras direct aan het meer, 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 Michelinster.



VViissttaa  PPaallaazzzzoo**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Deluxe Juniorsuite 
01/01 - 31/03 
01/11 - 31/12 

€ 750 € 1.013 

01/04 - 31/10 € 1.219 € 1.500 
 

 
 

PRIJZEN

34

BOUTIQUE |  GOLF  |  CHARME

VISTA PALAZZO LAGO DI COMO
A A A A A

ITALIË COMOMEER

LIGGING
Met een ongeëvenaard uitzicht op het betoverende landschap rond het meer, is dit 
gastvrije huis met maar 18 suites en 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.
Juniorsuite (44-50m²): Ruimere kamer met aparte zithoek, badkamer met bad en 
aparte douche.

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.
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GGrraanndd  HHootteell  FFaassaannoo  &&  VViillllaa  PPrriinncciippee**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Comfort Superior 
02/04 - 02/05 
10/10 - 01/11 

€ 450 € 630 

03/05 - 23/05 
26/09 - 09/10 

€ 488 € 675 

24/05 - 03/07 
05/09 - 25/09 

€ 525 € 743 

04/07 - 04/09 € 563 € 844 
 

 
 

PRIJZEN PRIJZEN
Vraag ons uw offerte op maat voor dit luxehotel.

ITALIË GARDAMEER

CULINAIR  |  WELLNESS  |  ELEGANTIE

GRAND HOTEL 
FASANO & VILLA PRINCIPE

A A A A A

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. Gelegen 
aan de westkant van het meer, op ca. 50 minuten van Sirmione.  

ACCOMMODATIE
Comfort (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 (30-35m²): Gelijke faciliteiten, iets ruimer. De superior kamers met 
meerzicht beschikken over bad en balkon.

FACILITEITEN
Verwarmd zwembad met zonneterras, kinderbad met kleine glijbaan, prachtige 
tuin. Verschillende golfcourts in de omgeving, ruim aanbod aan watersporten. 
Indrukwekkende spa (3.500m²) met jacuzzi, sauna, fitness, turks bad, binnen- 
en buitenzwembad, verschillende kuren en massages. Drie seizoensgebonden 
restaurants met verfijnde keuken, visspecialiteiten en tapas.

WINE &  DINE |  GASTR ONOMIE  |  HISTORIE

VILLA CORDEVIGO 
WINE RELAIS

A A A A A

LIGGING
Ondergebracht in een 18de eeuwse patriciërswoning boordevol historie, werd dit 
uiterst charmante lid van ‘Relais & Chateaux’ in 2011 omgevormd tot een luxueus 
hotel. Dit wijnrelais brengt het ware Italië naar zijn gasten! Heerlijk eten, uitstekende 
wijnen, een prachtige ligging en warme gastvrijheid worden hier gecombineerd met 
een gevarieerde regio die meer dan het ontdekken waard is! Op ca. 20 minuten van 
de luchthaven van Verona.

ACCOMMODATIE
Tradition (26-36m²): Romantische kamer met kingsize bed, badkamer met bad of 
douche. Gratis wifi, flatscreen-tv, minibar, safe, telefoon en airco. Zicht over de tuin 
en / of het park.
Family Executive (50m²): Ruimer, in duplex stijl, ideaal op maat voor gezinnen met 
kinderen.

FACILITEITEN
Seizoensgebonden zwembad met zonneterras. Prachtige ligging midden tussen de 
wijngaarden. Kooklessen, fietsverhuur en wijnproeverijen mogelijk, ruim aanbod 
aan actieve en culturele excursies in de omgeving. Wellness met sauna, hammam, 
massagebad, verschillende kuren en massages. Bistro met lichte gerechten, 
gastronomisch 1* Michelin restaurant ‘Oseleta’ met verfijnde lokale gerechten.  



BByybbllooss  AArrtt  HHootteell**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Superior Juniorsuite 
01/03 - 31/05 
01/10 - 31/10 

€ 375 € 469 

01/06 - 30/09 € 600 € 750 
 

 
 

PRIJZEN

36

HISTORISCH |  DESIGN |  ART

BYBLOS ART HOTEL VILLA AMISTA
A A A A A

ITALIË VERONA

LIGGING
Dit unieke kunsthotel, midden in de prachtige wijnstreek van Valpolicella is een 
indrukwekkende mix van klassieke Venetiaanse stijl een ultramodern interieur. 
Boordevol prachtige kunstwerken, een heerlijke spa, voortreffelijke keuken en 
klassieke gastvrijheid, biedt het een hedendaagse terugblik op de rijke historie van de 
regio. Op ca. 15 minuten van de luchthaven van Verona.

ACCOMMODATIE
Superior (20m²): Comfortabele kamer met kingsize bed, badkamer met bad en douche. 
Lcd-televisie, safe, wifi, airco, koffie- en theefaciliteiten. Zicht op de binnenkant van 
het hotel.
Juniorsuite (30m²): Ruimer, met vergrote zithoek.

FACILITEITEN
Verzorgd zwembad met zonneterras, indrukwekkende tuinen met meerdere prachtige 
loungeplekjes. Uitgebreide kunstcollectie doorheen het hotel met meesterwerken van 
wereldberoemde kunstenaars. Ruim aanbod aan actieve en culturele excursies in de 
omgeving. 
Uitmuntende spa met sauna, binnenzwembad, fitness, verschillende kuren en 
massages. Heerlijk restaurant met moderne kijk op lokale klassiekers. Mooie 
champagne- en cocktailbar.

THE VESPA EXPERIENCE
Geniet van een unieke ervaring per Vespa, the Italian Way of Life in vier 
overgetelijke dagen: Valpolicella Tour (85 km), Zuid Garda Tour (72 km), Noord 
Garda Tour (71 km) en Verona Tour (50 km)
Praktisch: De dag na aankomst wordt de Vespa in het hotel geleverd kort na het 
ontbijt. Een korte debriefing wordt gegeven met een Nederlandstalig roadbook 
met een gedetailleerde route en enkele leuke tips voor gastronomische 
ontdekkingen en bezienswaardigheden. 
Prijs: Vanaf € 658 per 2 personen voor 4 dagen Vespa. 
Inbegrepen: 1 Vespa per persoon, verzekering, technische ondersteuning en 
Nederlandstalig roadbook.
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BBeellmmoonndd  SSpplleennddiiddoo**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Standaardkamer - Tuinzicht Standaardkamer - Zeezicht 
09/04 - 07/05 
27/09 - 31/10 

€ 1.301 € 1.733 

08/05 - 26/09 € 1.733 €2.520 
GGrraattiiss  NNaacchhtteenn  
4=3 van 9/4-7/5 en 27/9-28/10. 

 
 

PRIJZEN PRIJZEN
Vraag ons uw offerte op maat voor dit luxehotel.

ITALIË ITALIAANSE RIVIÈRA

CHARME |  GLA MOUR |  WERELDKLASSE

BELMOND HOTEL 
SPLENDIDO

A A A A A / A

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 (20-32m²): Mooie kamer met kingsize bed of twin 
bedden, 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.

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 met lokale keuken.

AUTHENTIEK |  GERENOVEERD |  E XCLUSIEF

BELMOND HOTEL
SPLENDIDO MARE

A A A A A / A

LIGGING
Na een grondige renovatie, heropent dit hotel zijn deuren in 2021 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 op zee.
Juniorsuite: Gelijke indeling en faciliteiten, ruimer met zithoek en zicht op Portofino 
of op zee.

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.
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EExxcceellssiioorr  PPaallaaccee  HHootteell**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Superior Exclusive 
01/01 - 01/04 
01/10 - 31/12 

€ 255 € 386 

02/04 - 27/05 € 401 € 589 
28/05 - 01/07 
16/08 - 30/09 

€ 499 € 844 

02/07 - 15/08 € 593 € 986 
GGrraattiiss  NNaacchhtteenn  
7=6 van 1/1-31/12. 

 
 

PRIJZEN

GGrraanndd  HHootteell  MMiirraammaarree**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Superior Deluxe 
12/03 - 31/03 
01/11 - 11/12 

€ 394 € 495 

01/04 - 31/05 
01/10 - 31/10 

€ 548 € 671 

01/06 - 30/09 € 765 € 941 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
10% korting van 12/3-12/12 indien geboekt voor 30/4. 
GGrraattiiss  NNaacchhtteenn  
3=2 van 12/3-31/3, 5/4-30/4 en 15/10-11/12. 7=5 van 12/3-31/5 en 1/10-11/12. 
 

 
 

PRIJZEN

ITALIË ITALIAANSE RIVIÈRA

CHARME |  E XCLUSIEF  |  AUTHENTIEK

EXCELSIOR PALACE HOTEL
A A A A A

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 (22m²): Authentieke kamer met kingsize bed, badkamer met bad en douche. 
Telefoon, airco, gratis wifi, minibar en safe. Gedeeltelijk zeezicht.
Exclusive (28m²): Ruimere kamer met aparte zithoek, balkon en frontaal zeezicht.

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

E XCLUSIEF  |  CULINAIR  |  ART-NOUVEAU

GRAND HOTEL MIRAMARE
A A A A A

LIGGING
Dit prachtige luxehotel, ondergebracht in een art-nouveaugebouw dat geprangd 
ligt tussen de baai van Tigullio en Portofino, 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.

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.
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GGrraanndd  HHootteell  BBrriissttooll**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Classic - Garden View Deluxe - Frontal Sea View 
03/01 - 01/04 
06/04 - 23/04 
31/10 - 23/12 

€ 218 € 311 

02/04 - 05/04 
04/06 - 01/07 
23/08 - 25/09 

€ 386 € 506 

24/04 - 03/06 
26/09 - 30/10 

€ 311 € 386 

02/07 - 22/08 
27/12 - 02/01 

€ 469 € 619 

 

 
 

PRIJZEN

LLaa  MMeerriiddiiaannaa**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Superior Juniorsuite 
01/04 - 24/06 
06/09 - 31/10 

€ 484 € 596 

25/06 - 05/09 € 645 € 799 
MMiinniimmuumm  vveerrbblliijjff  
Minimum verblijf van 2 nachten van 28/6-5/9. 
 

 
 

PRIJZEN

ITALIË ITALIAANSE RIVIÈRA

ART NOUVEAU |  HISTORISCH |  WELLNESS

GRAND HOTEL BRISTOL
RESORT & SPA

A A A A

LIGGING
Opgetrokken in een elegante vroeg 20e-eeuwse residentie, behield zijn authentieke 
charme na een complete renovatie. Omgeven door een typisch mediterrane vegetatie, 
biedt het een adembenemend panorama. De gastvrijheid, gepersonaliseerde service, 
de prachtige spa en uitstekende ligging zijn de grote troeven. Op ca. 30 minuten van de 
luchthaven van Genua.

ACCOMMODATIE
Classic – Garden View (25m²): Verzorgde kamer met kingsize bed of twin bedden, 
badkamer met bad en / of douche. Wifi, telefoon, airco, safe, satelliet-tv, minibar, 
koffie- en theefaciliteiten. Zicht op de tuinen.
Deluxe – Frontal Sea View (25m²): Gelijke indeling en faciliteiten, frontaal zeezicht.

FACILITEITEN
Seizoensgebonden buitenzwembad met zonneterras. Minigolf meteen aan het hotel, 
ruim aanbod aan actieve en culturele excursies in de omgeving. Verzorgde spa met 
binnenzwembad, Turks bad, sauna, jacuzzi, relaxruimte, verschillende kuren en massages. 
Drie verzorgde restaurants met lokale en internationale specialiteiten, elegante bar.

GOLF  |  KLEINSCHALIG |  CULINAIR

LA MERIDIANA 
HOTEL & GOLF RESORT

A A A A A

LIGGING
Deze ware droomplek met gastronomische keuken, uitstekende wijnkaart, warme 
ontvangst en attente service geniet van een ideale ligging tussen de middeleeuwse 
dorpen van Ligurië en de witte zandstranden van de Rivièra. De 18-hole golfbaan 
maakt het plaatje compleet! Op ca. 1.10u van de luchthaven van Genua.

ACCOMMODATIE
Superior (26m²): Verzorgde kamer met kingsize bed of twin bedden, badkamer met bad 
en douche. Telefoon, airco, safe, minibar, lcd-televisie, cd-speler, koffie- en theefaciliteiten. 
Balkon met zicht op het zwembad.
Juniorsuite (30m²): Ruimer, met vergrote zithoek en groter terras. 

FACILITEITEN
Verwarmd buitenzwembad met zonneterras en whirlpool gedeelte. Paardrijtochten, 
begeleide wandelingen, vespaverhuur, fietstochten en 18-hole golf court meteen 
aan het hotel. Ruim aanbod aan actieve en culturele excursies in de omgeving. Twee 
gerenommeerde restaurants ‘Il Rosmarino’ & ‘Il Bistrot’ met vernieuwende kijk op 
lokale specialiteiten.
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PRIJZEN
Vraag ons uw offerte op maat voor dit luxehotel.

PRIJZEN
Vraag ons uw offerte op maat voor dit luxehotel.

ITALIË FIRENZE

GERENOVEERD |  LOCATIE  |  GASTR ONOMIE

HOTEL LUNGARNO
A A A A A

LIGGING
Dit elegante hotel met een ongeëvenaarde ligging aan de oevers van de Arno, 
behoort tot de exclusieve collectie van de Salvatore Ferragamo familie. Met een 
indrukwekkend zicht op de beroemde Ponte Vecchio, één van Firenzes meest 
gerenommeerde collecties aan moderne kunst en het uitmuntende Borgo San Jacopo 
sterrenrestaurant. Hier ontmoet meesterlijke gastronomie een gevoel van stedelijke 
charme. Op ca. 20 minuten van de luchthaven.

ACCOMMODATIE
Prestige (21m²): Elegante kamer met kingsize bed of twin bedden, badkamer met 
bad en douche. LCD-televisie, gratis wifi, Bose bluetooth speaker, minibar, airco, safe, 
telefoon, koffie- en theefaciliteiten. Zicht op de Arno en de Ponte Vecchio.
Family Room (37m²): Ruimer, met grote zithoek. Ideaal op maat van het gezin. Zicht 
op de stad.

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 met lokale keuken.

KUNST |  L IGGING |  CULINAIR

GALLERY HOTEL ART
A A A A / A

LIGGING
Gelegen op een rustige binnenplaats vlakbij de Arno en de Ponte Vecchio, is dit ‘SmArt 
& Fun’ hotel een steeds veranderende galerij van hedendaagse kunst. Dit elegante 
design- en boetiekhotel is de ideale mix tussen mode, kunst en stijl. De uitnodigende 
loungebibliotheek en het uitstekende restaurant maken het plaatje compleet. Op ca. 
20 minuten van de luchthaven.

ACCOMMODATIE
Gallery (22m²): Lichte kamer met kingsize bed of twin bedden, badkamer met bad en 
douche. Telefoon, LCD-televisie, Bose bluetooth speaker, safe, gratis wifi, minibar en 
airco. Standaard met zicht op de stad, zicht op de Duomo of de Ponte Vecchio mits 
supplement.
Prestige Family (52m²) : Bestaande uit twee connecting Gallery Prestige kamers, 
ideaal op maat van het gezin.

FACILITEITEN
Uitstekend gelegen vlakbij de Ponte Vecchio en de Piazza della Signoria. Ruim 
aanbod aan actieve en culturele excursies in de omgeving. Meerdere kunst- en 
fotografievernissages per jaar, wisselende kunstgalerij. Uitstekende Asian Fusion bar 
met sushi en visschotels. Dine Around programma met enkele restaurants gelegen in 
de andere hotels van de Lungarno Collection.
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RRFF  SSaavvooyy**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Deluxe Juniorsuite 
01/01 - 02/04 
15/11 - 21/12 

€ 891 € 1.050 

03/04 - 23/04 
01/08 - 03/09 
23/10 - 14/11 
22/12 - 28/12 

€ 1.173 € 1.362 

24/04 - 31/07 
04/09 - 22/10 
29/12 - 31/12 

€ 1.425 € 1.614 

 

 
 

PRIJZEN PRIJZEN
Vraag ons uw offerte op maat voor dit luxehotel.

ITALIË FIRENZE

CHARME |  GRANDEUR |  CENTRAAL

HOTEL SAVOY
A A A A A A

LIGGING
Gelegen op de prachtige Piazza della Repubblica, in het hart van de stad en op 
wandelafstand van de Duomo, maakt dit luxehotel deel uit van de Florentijnse traditie van 
grote paleizen. Het contrast tussen het warme minimalistische design en de traditionele 
accenten, worden hier gecombineerd met een verfijnde keuken, prachtige kamers, een 
levendig decor en een warme gastvrijheid. Op ca. 25 minuten van de luchthaven.

ACCOMMODATIE
Deluxe (32m²): Moderne kamer met kingsize bed of twin bedden, badkamer met 
bad en douche. Airco, flatscreen-tv, gratis wifi, safe, telefoon en minibar. Zicht op het 
historische centrum van de stad.
Juniorsuite (35m²): Ruimer, met zithoek en zicht over de Piazza della Repubblica.

FACILITEITEN
Uitstekende centrale ligging, mooie lobby met elegante zithoek. Ruim aanbod aan actieve 
en culturele excursies in de omgeving. Gratis gebruik van fietsen, fitness, verschillende 
behandelingen en massages mogelijk in de eigen kamer op aanvraag. Fijn restaurant met 
specialiteiten uit de Toscaanse keuken, elegante cocktailbar.

FA MILIE  |  SUITES  |  E XCLUSIEF

PORTRAIT FIRENZE
A A A A A / A

LIGGING
Gastvrijheid is een kunst, Portrait Firenze maakt er een meesterwerk van! Dit all 
suites hotel beantwoordt aan de vragen van de meest veeleisende reizigers met 
een uitstekende ligging en gepersonaliseerde service. Exclusief, intiem en modern 
stadscomfort op maat van de volledige familie. Op ca. 20 minuten van de luchthaven.

ACCOMMODATIE
Portrait Studio (40m²): Moderne suite met kingsize bed, badkamer met bad en 
douche. Airco, minibar, microgolf, televisie, safe, koffie- en theefaciliteiten. Zicht op 
de stad.
Family Suite (58m²): Ruimer, met aparte slaap- en leefruimte.

FACILITEITEN
Prachtige ligging vlakbij de Ponte Vecchio, ruim aanbod aan actieve en culturele 
excursies in de omgeving. Gratis gebruik van de in-room iPad met handige stadsgids. 
Toegang tot de White Iris Spa in het Continentale Hotel, in-room behandelingen en 
massages op aanvraag. Babysitservice mogelijk. Uitstekend restaurant met lokale 
specialiteiten.
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GGrraanndd  HHootteell  MMiinneerrvvaa**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Premium Deluxe 
10/01 - 05/02 
14/02 - 24/03 

€ 255 € 311 

06/02 - 13/02 € 338 € 394 
25/03 - 05/04 
24/04 - 01/08 
06/09 - 16/10 

€ 619 € 769 

06/04 - 23/04 
02/08 - 05/09 
17/10 - 01/11 

€ 488 € 619 

02/11 - 17/11 € 626 € 563 
 

 
 

PRIJZEN

BBoorrggoo  SSccooppeettoo**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Classic Juniorsuite 
01/04 - 30/04 
15/10 - 14/11 

€ 435 € 555 

01/05 - 31/05 
01/10 - 14/10 

€ 495 € 623 

01/06 - 30/09 € 570 € 705 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
15% korting indien min. 150 dagen, 10% korting indien min. 120 dagen en 5% korting indien 
min. 100 dagen voor aankomst geboekt. Geldig voor verblijven van 1/4-14/11. Niet 
combineerbaar. 
KKoorrttiinngg  LLaanngg  VVeerrbblliijjff  
5% korting bij boeking van min. 7 nachten, 10% korting bij boeking van min. 10 nachten en 
15% korting bij boeking van min. 14 nachten. Geldig voor verblijven van 1/4-14/11. Niet 
combineerbaar. 

 
 

PRIJZEN

ITALIË FIRENZE - TOSCANE

GERENOVEERD |  TRENDY |  BOUTIQUE

GRAND HOTEL MINERVA
A A A A

LIGGING
Dit onlangs in een eigentijdse stijl gerenoveerde hotel omschrijft zichzelf als ‘the best 
boutique hotel & best urban resort’ van de stad. De warme, uitnodigende kamers met 
ongeëvenaard uitzicht, de hartelijke service, de uitstekende ligging en het schilderachtige 
terras met rooftop zwembad zorgen voor een oase van rust midden in de stad. Op ca. 15 
minuten van de luchthaven.

ACCOMMODATIE
Premium (22m²): Eigentijdse kamer met kingsize bed of twin bedden, badkamer met 
bad of douche. Safe, gratis wifi, minibar, airco, smart-tv, koffie- en theefaciliteiten. 
Standaard met zicht op het klooster of de binnentuin, stadszicht mits supplement.
Standaardkamer - Zeezicht (20-32m2): Ruimer, hoger gelegen met zicht over de 
Piazza en de vele monumenten van de stad.

FACILITEITEN
Mooi panoramisch dakterras met plonszwembad en rooftop bar. Ruim aanbod aan actieve en 
culturele excursies in de omgeving. Parking (betalend) aanwezig. Uitstekend restaurant met 
vernieuwende kijk op lokale klassiekers, seizoensgebonden Bistro met lichtere gerechten.

AUTHENTIEK |  GERENOVEERD |  E XCLUSIEF

RELAIS BORGO SCOPETO
A A A A A / A

LIGGING
Na een grondige renovatie, heropent dit hotel zijn deuren in 2021 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 op zee.
Juniorsuite: Gelijke indeling en faciliteiten, ruimer met zithoek en zicht op Portofino of op zee.

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.



TToossccaannee  RReessoorrtt  CCaasstteellffaallffii**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Classic Kamer Deluxe Kamer 
18/03 - 01/04 
05/04 - 29/04 
24/10 - 29/12 
02/01 - 08/01 

€ 390 € 450 

02/04 - 04/04 
30/04 - 30/06 
19/09 - 23/10 

€ 525 € 585 

01/07 - 18/09 € 630 € 690 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
25% korting indien min. 90 dagen voor aankomst en 20% korting indien min. 30 dagen voor 
aankomst geboekt. Geldig voor verblijven van 18/3-8/1/21. 

 
 

PRIJZEN

43

CHARME |  GOLF  |  L IGGING

TOSCANA RESORT CASTELFALFI
A A A A A

ITALIË TOSCANE

LIGGING
Omringd door een betoverend landschap van wijngaarden en olijfbomen die zich uitstrekken 
zover het oog rijkt, is Toscana Resort Castelfalfi een middeleeuws juweel in het hart van 
Toscane. Dit charmant en volledig duurzame resort is een ideale uitvalsbasis om de regio te 
ontdekken door de zeer centrale ligging op een boogscheut van het bekende Volterra. Op ca. 
45 minuten van de luchthaven van Pisa, of op ca. 1u van de luchthaven van Firenze. 

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*) & Il 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 Il 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, sauna, fitness, verschillende kuren en 
massages. Huisdieren toegelaten mits supplement (op aanvraag). Gratis parking. Drie restaurants 
met lokale en internationale specialiteiten, prachtige wijnkaart met mogelijkheden tot proeverijen.



BBoorrggoo  PPiiggnnaannoo**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Villa Room 'Charm' Villa Room 'View' 
26/03 - 30/04 € 563 € 750 
01/05 - 31/05 
01/10 - 02/11 

€ 656 € 844 

01/06 - 30/09 € 844 € 1.031 
 

 
 

PRIJZEN

44

AUTHENTIEK |  R OM ANTISCH |  RELAX

BORGO PIGNANO
A A A A A

ITALIË TOSCANE

LIGGING
Midden in een betoverende oase van rust en kalmte, is dit prachtige gerestaureerde 
landgoed een exclusieve combinatie van elegante kamers, uitzonderlijk comfort en 
gracieuze gastvrijheid. Omringd door de wijngaarden van de Chianti en genesteld 
in een rijke historische omgeving, vat het perfect de essentie van Toscane samen: 
gastronomie, gastvrijheid en authentieke cultuur. Op ca. 1.10u van de luchthaven van 
Pisa, of op ca. 1.15u van de luchthaven van Firenze.

ACCOMMODATIE
Villa Room ‘Charm’ (30m²): Elegante kamer met kingsize bed of twin bedden, 
badkamer met bad en douche. Airco, telefoon, safe, minibar, koffie- en theefaciliteiten. 
Boordevol authentieke details, zicht op de Engelse tuinen.
Villa Room ‘View’ (30m²): Gelijke indeling en faciliteiten, met zicht op de tuinen, het 
overloopzwembad en de nabijgelegen dorpen.

FACILITEITEN
Prachtig verwarmd overloopzwembad, zonneterras met indrukwekkend uitzicht. 
Zonneweide en apart kinderbad. Paardrijtochten, begeleide wandelingen, 
mountainbikes, yoga en pilates meteen aan het hotel, ruim aanbod aan actieve 
en culturele excursies in de omgeving. Authentieke spa met sauna, stoombad, 
verschillende kuren en massages. 

THE VESPA EXPERIENCE
Geniet van een unieke ervaring per Vespa, the Italian Way of Life in vier 
overgetelijke dagen: Chianti Tour (102 km), Siena Tour (96 km), Montespertoli 
Tour (86 km) en Etruscan Tour (60 km)
Praktisch: De dag na aankomst wordt de Vespa in het hotel geleverd kort na het 
ontbijt. Een korte debriefing wordt gegeven met een Nederlandstalig roadbook 
met een gedetailleerde route en enkele leuke tips voor gastronomische 
ontdekkingen en bezienswaardigheden. 
Prijs: Vanaf € 658 per 2 personen voor 4 dagen Vespa. 
Inbegrepen: 1 Vespa per persoon, verzekering, technische ondersteuning en 
Nederlandstalig roadbook.
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BBeellmmoonndd  CCaasstteelllloo  DDii  CCaassoollee**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Deluxe Deluxe Juniorsuite 
27/03 - 30/04 € 656 € 938 
01/05 - 31/05 
01/10 - 09/11 

€ 1.125 € 1.275 

01/06 - 30/09 € 1.688 € 1.838 
GGrraattiiss  NNaacchhtteenn  
4=3 van 27/3-31/5/21. 

 
 

PRIJZEN

BBeellmmoonndd  VViillllaa  SSaann  MMiicchheellee**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Classic Superior 
30/03 - 31/05 
27/09 - 09/11 

€ 1.170 € 1.193 

01/06 - 31/07 € 1.598 € 1.624 
01/08 - 26/09 € 1.204 € 1.226 
GGrraattiiss  NNaacchhtteenn  
4=3 van 1/8-26/9. 

 
 

PRIJZEN

ITALIË TOSCANE

CHARME |  VILLA ' S  |  WELLNESS

BELMOND CASTELLO 
DI CASOLE

A A A A A / A

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 een domein van 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 bed of twin bedden, badkamer met 
bad en aparte regendouche. iPod dock, airco, telefoon, safe, flatscreen-tv, gratis wifi 
en minibar. Zicht op het hinterland.
Deluxe Juniorsuite (45-65m²): Ruimere kamer met zithoek en en-suite badkamer.

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.

ELEGANT |  VILLA ' S  |  WERELDKLASSE

BELMOND VILLA 
SAN MICHELE

A 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 bed of twin bedden, 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.

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.
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RRoosseewwoooodd  CCaassttiigglliioonn  DDeell  BBoossccoo**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Juniorsuite Terrace Suite 
13/04 - 15/05 
01/11 - 14/11 

€ 1.392 €2.046 

16/05 - 31/05 
01/08 - 31/08 
16/10 - 31/10 

€ 1.740 €2.556 

01/06 - 20/06 
08/07 - 31/07 
01/09 - 15/10 

€2.322 €3.408 

21/06 - 07/07 Op aanvraag Op aanvraag 
 

  
    

PRIJZEN

BBoorrggoo  SSaann  FFeelliiccee**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Premium Deluxe Suite 
01/05 - 02/11 € 930 € 1.313 
GGrraattiiss  NNaacchhtteenn  
5=4 van 18/10-2/11. 

 
 

PRIJZEN

ITALIË TOSCANE

WERELDKLASSE  |  VILLA ' S  |  GOLF

ROSEWOOD 
CASTIGLION DEL BOSCO

A A A A A A

LIGGING
Midden in het UNESCO-werelderfgoed gebied Val D’Orcia, ligt dit indrukwekkende landgoed in het 
hart van de Brunello wijnstreek. Met een eigen wijnhuis, indrukwekkende suites, prachtige villa’s, 
uitstekende gastronomie, onberispelijke service en onversneden charme is dit dé referentie van de 
regio. Op ca. 1.40u van de luchthaven van Firenze, of op ca. 2.40u van de luchthaven van Rome.

ACCOMMODATIE
Juniorsuite (61-82m²): Prachtige kamer met kingsize bed of twin bedden, badkamer met 
bad en aparte douche. Airco, safe, televisie, gratis wifi, minibar, koffie- en theefaciliteiten. 
Enkele suites beschikken over ruim terras met zicht over de Toscaanse heuvels. 
Terrace Suite (78-101m²): Ruimer, met aparte slaap- en leefruimte. Ruim bemeubeld 
terras met prachtig zicht over Val D’Orcia. 

FACILITEITEN
Verwarmd overloopzwembad, zonneterrassen en prachtige tuinen. Tennis, fietsverhuur, 
verschillende wandelroutes en exclusief 18-hole golfterrein meteen aan het hotel. 
Paardrijden en ballonvaarten in de omgeving. Verzorgde spa met stoombad, sauna, 
verschillende behandelingen, kuren en massages. Twee uitstekende restaurants met 
Toscaanse en Italiaanse specialiteiten, aangename cocktailbar.

HISTORISCH |  AUTHENTIEK |  GASTR ONOMIE

BORGO 
SAN FELICE

A A A A A

LIGGING
Ondergebracht in een oud Toscaans dorp midden in de heuvels van de Chianti 
Classico regio, is dit in 1992 omgebouwde lid van ‘Relais & Chateaux’ een oase van 
rust en historische charme. Met een heerlijke keuken, ontspannen sfeer, gastvrije 
sfeer en prachtige ligging omvat het volledig de essentie van Toscane. Op ca. 30 
minuten van de luchthaven van Siena, of op ca. 1.20u van de luchthaven van Firenze.

ACCOMMODATIE
Premium Deluxe (32m²): Verzorgde kamer met kingsize bed of twin bedden, badkamer 
met bad of douche. Airco, gratis wifi, lcd-tv, telefoon, minibar en safe. Zicht op het landschap.
Suite (48m²): Ruimer, met aparte slaap- en leefruimte.

FACILITEITEN
Mooi zwembad met zonneterras, zeer centrale ligging in de regio Siena, Arezzo, 
Montalcino. Tennisterrein en fietsverhuur (gratis, betalende e-bike huur) meteen aan 
het hotel, ruim aanbod aan actieve en culturele excursies in de omgeving. Verzorgd 
wellnesscentrum met fitness, sauna, hammam, verschillende kuren en massages. 
Kleine huisdieren toegelaten. Gastronomisch restaurant met Michelin ster, tweede 
lokaal restaurant met streekgerechten.
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IIll  BBoorrrroo**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Classic Deluxe 
01/04 - 05/04 
14/05 - 13/10 
20/12 - 07/01 

€ 732 € 798 

06/04 – 13/05 
14/10 – 31/10 

€ 525 € 1.050 

 

 
 

PRIJZEN

MMaassttrroojjaannnnii  RReellaaiiss**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Deluxe Premier 
03/05 - 10/06 
01/10 - 17/10 
17/12 - 23/12  

€ 390 € 435 

11/06 - 30/09 
24/12 - 31/12 

€ 450 € 495 

18/10 - 16/12 € 345 € 390 
 
 

  
    

PRIJZEN

ITALIË TOSCANE

HISTORISCH |  CHARME |  WINE &  DINE

IL BORRO
A A A A A

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. 20 minuten van Arezzo, op ca. 55 minuten van de luchthaven van Firenze.  

ACCOMMODATIE
Classic (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.
Deluxe (55m²): Ruimere kamer met bad

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. Organische boerderij met lokale wijnen, 
olijfolie, honing, fruit en groenten met sterke focus op duurzaamheid. 

KLEINSCHALIG |  AUTHENTIEK |  FA MILIAAL

MASTROJANNI RELAIS
A A A A / A

LIGGING
Deze kleinschalige en betoverende relais in het hart van de Val D’Orcia vallei, biedt 
naast een uitzicht op de groene velden en eindeloze wijngaarden, nog zoveel meer. 
Met slechts elf kamers, is het een geheel van doordachte accenten, warme gastvrijheid, 
een opmerkzaam oog voor details en een prachtig panoramisch zwembad. Op ca. 
1.05u van Siena, op ca. 1.55u van de luchthaven van Firenze.

ACCOMMODATIE
Deluxe (23m²): Verzorgde kamer met kingsize bed, badkamer met douche. Airco, 
gratis wifi, minibar en safe.
Premier (28m²):  Ruimer, met vergrote zithoek.

FACILITEITEN
Prachtig panoramisch zwembad en zonneterras met ongehinderd uitzicht over 
de vallei. Ruim aanbod aan actieve en culturele excursies in de omgeving zoals 
mountainbike tochten, paardrijden, kooklessen en Ferrari tours. Kleinschalige 
relaxruimte met hydromassage bad, sauna en Turks bad. Elegant restaurant met 
lokale seizoengerechten. Eigen wijnmakerij met meermaals bekroonde klassewijnen.
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VViillllaa  RRoommaa  IImmppeerriiaallee**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Classic Romantic 
01/04 - 20/05 
20/09 - 17/10 

€ 394 € 488 

21/05 - 11/06 
06/09 - 19/09 

€ 469 € 563 

12/06 - 18/06 
30/08 - 05/09 

€ 675 € 788 

19/06 - 29/08 € 1.088 € 1.313 
MMiinniimmuumm  vveerrbblliijjff  
Minimum verblijf van 5 nachten van 19/6-29/8. 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
15% korting indien min. 60 dagen voor aankomst en 10% korting indien min. 30 dagen voor 
aankomst geboekt. Geldig voor verblijven van 1/4-11/6 en 6/9-17/10. 10% korting van 12/6-18/6 
en 30/8-5/9 indien min. 90 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar. 

 
 

PRIJZEN

AAuugguussttuuss  HHootteell  &&  RReessoorrtt**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Superior Juniorsuite 
18/04 - 13/05 
26/09 - 02/10 

€ 540 € 750 

14/05 - 27/05 
19/09 - 25/09 

€ 630 € 840 

28/05 - 03/06 
05/09 - 18/09 

€ 780 € 915 

04/06 - 17/06 
29/08 - 04/09 

€ 945 € 1.170 

18/06 - 28/08 € 1.380 € 1.575 
 

 
 

PRIJZEN

ITALIË FORTE DEI MARMI

CHARME |KLEINSCHALIG |  FA MILIAAL

VILLA ROMA IMPERIALE
A A A A

LIGGING
De bijzonder charme van Forte Dei Marmi wordt moeiteloos gevat in dit kleinschalige 
luxehotel. De familiale sfeer, intieme en comfortabele luxe van een privéwoning te midden 
van de gecultiveerde glamour in de hoofdstad van ‘La Dolce Vita’. Op ca. 40 minuten van 
de luchthaven van Pisa.

ACCOMMODATIE
Classic (19-21m²): Verzorgde kamer met kingsize bed of twin bedden, badkamer met 
bad of douche. Gratis wifi, ventilator, airco, minibar, satelliet-tv en safe. Zicht op de 
tuin.
Romantic (21-30m²): Ruimer, privéterras met zicht over de tuin. 

FACILITEITEN
Zwembad met zonneterras, zandstrand op ca. 5 minuten wandelafstand. Ruim 
aanbod aan actieve en culturele excursies in de omgeving. Kleinschalige fitness, 
mogelijkheden tot fietsverhuur. Ontbijtrestaurant met sterke focus op lokale 
producten.

GASTR ONOMIE  |  WELLNESS  |  E XCLUSIEF

AUGUSTUS HOTEL & RESORT
A A A A A

LIGGING
Gelegen in een uitgebreid privépark in het meest elegante deel van het befaamde 
Forte dei Marmi te midden van eindeloze dennenbossen en het mooie zandstrand. 
Onderverdeeld in de Villa Pesenti met centrale receptie en het moderne ‘La Nave’ met 
brede balkon en spectaculaire uitzichten, biedt het onversneden luxe in een prachtige 
omgeving. Op ca. 25 minuten van de luchthaven van Pisa.

ACCOMMODATIE
Superior (30-34m²): Lichte kamer met kingsize bed, badkamer met bad of douche. 
Airco, flatscreen-tv, minibar, telefoon, gratis wifi en safe. Zicht op de tuinen.
Juniorsuite (35-40m²): Ruimer, met zithoek.

FACILITEITEN
Prachtig privépark, privé beachclub met verwarmbaar zeewaterzwembad, jacuzzi en 
restaurant. Fietsverhuur en watersportcentrum meteen aan het hotel, ruim aanbod 
aan actieve en culturele excursies in de omgeving. Verzorgde spa met fitness, sauna, 
hammam, stoombad, verschillende kuren en massages. Drie uitstekende restaurants 
met vernieuwde kijk op lokale klassiekers.



PPaallaazzzzoo  SSeenneeccaa**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Superior Juniorsuite 
01/04 - 30/04 
01/11 - 01/01 

€ 413 € 769 

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

€ 488 € 900 

01/07 - 31/08 € 431 € 844 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
10% korting van 1/4-1/1/22 indien min. 30 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar. 
KKoorrttiinngg  LLaanngg  VVeerrbblliijjff  
10% korting bij boeking van min. 3 nachten van 1/4-1/1/22. 

 
 

PRIJZEN

49

AUTHENTIEK |  WINE &  DINE |  KLEINSCHALIG

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. 1.10u van de luchthaven van Perugia.

ACCOMMODATIE
Superior (22m²): Klassieke kamer met kingsize bed. Badkamer met douche. Gratis 
wifi, lcd-televisie, telefoon, airco, koffie- en theefaciliteiten. Uitzicht over de daken van 
Norcia.
Juniorsuite (38m²): Ruimer, met zithoek en schrijftafel. Connecting kamers mogelijk 
op aanvraag. 

FACILITEITEN
Verzorgde tuin met meerdere verborgen rustplekken. Ruim aanbod aan culturele en 
culinaire excursies zoals kooklessen, wijnproeverijen en ‘truffle hunting’. Aangename 
spa met sauna, turks bad, jacuzzi, verschillende kuren en massages. Uitstekend 
gastronomisch restaurant ‘Vespasia’ met Michelinster, gebaseerd op een moderne 
versie van de Italiaanse klassiekers.
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RRFF  HHootteell  DDee  RRuussssiiee**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Classic Deluxe 
01/01 - 02/04 
15/11 - 21/12 

€ 996 € 1.266 

03/04 - 23/04 
01/08 - 03/09 
23/10 - 14/11 
22/12 - 28/12 

€ 1.287 € 1.623 

24/04 - 31/07 
04/09 - 22/10 
29/12 - 31/12 

€ 1.521 € 1.950 

 

 
 

PRIJZEN

SSooffiitteell  RRoommee  VViillllaa  BBoorrgghheessee**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Classic Luxury 
24/05 - 15/07 
04/09 - 01/11 
27/12 - 31/12  

€ 885 € 1.121 

16/07 - 03/09 
06/03 - 31/03 

€ 638 € 818 

02/12 - 26/12 
01/01 - 05/03 

€ 514 € 638 

  

  

PRIJZEN

ITALIË ROME

E XCLUSIEF  |GASTR ONOMIE  |  WERELDKLASSE

HOTEL DE RUSSIE
A A A A A A

LIGGING
Klassieke charme en kosmopolitische klasse ontmoeten elkaar tussen de Piazza del 
Popolo en de Spaanse Trappen. Dit favoriete adres van menig kunstenaar, dichter en 
schrijver, staat bekend om zijn uitzonderlijke comfort, stijlvolle omgeving, luxueuze 
kamers, uitzonderlijke rust, sublieme spa en verfijnde gastronomie. Op ca. 35 minuten 
van de luchthaven van Fiumicino, of op ca. 40 minuten van de luchthaven van Ciampino.

ACCOMMODATIE
Classic (30m²): Lichte kamer met queen size bed of twin bedden, badkamer met bad 
en douche. Airco, flatscreen-tv, telefoon, gratis wifi, safe en minibar. Zicht op de stad.
Deluxe (40m²): Ruimer, met kingsize bed en zithoek. Zicht op de straten of de 
Piazzetta Valadier. Connecting kamers mogelijk op aanvraag.

FACILITEITEN
Prachtige tuin met meerdere terrassen en relax hoeken. Uitstekende centrale 
ligging in het hart van de stad. Ruim aanbod aan actieve en culturele excursies in de 
omgeving. Uitmuntende De Russie spa met zoutwater hydro-zwembad, hammam, 
sauna, verschillende behandelingen, kuren en massages. Gastronomisch restaurant 
met verfijnde Italiaanse specialiteiten.

HISTORISCH |  LOCATIE  |  TRENDY

SOFITEL 
ROMA VILLA BORGHESE

A A A A A

LIGGING
Vlakbij de Piazzi di Spagna en de wereldberoemde Trevi fontein, is dit historische 
hotel een fusie tussen de typische Romeinse ‘Carpe Diem’ en het moderne Franse ‘Art 
de Vivre’. Gevestigd in een voormalig 19e eeuws Palazzo, is het een waar kunstwerk dat 
geïnspireerd werd op het aangrenzende park. Op ca. 40 minuten van de luchthaven 
van Fiumicino, of op ca. 45 minuten van de luchthaven van Ciampino.

ACCOMMODATIE
Classic (18m²): Lichte kamer met kingsize bed of twin bedden, badkamer met douche. 
Minibar, Bose soundsysteem, televisie, gratis wifi. Standaard met uitzicht op de stad, 
zicht op de tuinen mits supplement.
Luxury (31m²): Ruimer, me uitzicht op de binnenplaats, de tuinen en de stad.

FACILITEITEN
Uitstekende ligging aan de rand van het Villa Borghese park, op wandelafstand van de 
Via Veneto en de Spaanse Trappen. Ruim aanbod aan actieve en culturele excursies in 
de omgeving. Verzorgd restaurant met Romeinse keuken en prachtige vergezichten 
over de stad. Panoramisch rooftop terras.



GGrraann  MMeelliiaa  VViillllaa  AAggrriippppiinnaa**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Deluxe Premium - City View 
03/01 - 30/04 
03/01 - 31/03 

€ 461 € 600 

01/08 - 31/08 € 668 € 806 
01/05 - 31/07 
01/09 - 31/10 
31/12 - 02/01 

€ 799 € 938 

GGrraattiiss  NNaacchhtteenn  
3=2, 6=4 en 9=6 van 3/1-30/4 en 3/1/22-31/3/22. 4=3 en 8=6 van 1/8-31/8. 7=6 en 14=12 van 1/5-8/6, 
13/6-29/6, 4/7-31/7, 1/9-31/10 en 31/12-2/1/22. 

 
 

PRIJZEN

51

FA MILIE  |  RELAX  |  E XCLUSIEF

VILLA AGRIPPINA,
A GRAN MELIA HOTEL

A A A A A

ITALIË ROME

LIGGING
Genesteld vlak aan het wereldberoemde Vaticaan, is dit luxehotel een warme mix tussen 
tijdloze luxe en een ‘cutting-edge style’. Boordevol verwijzingen naar de rijke historie van 
de Eeuwige stad, is het een ware groene oase van rust en stilte, onberispelijke service 
en warme gastvrijheid. De ideale mix tussen citytrip en pure ontspanning op maat van 
de volledige familie. Op ca. 30 minuten van de luchthaven van Fiumicino, of op ca. 35 
minuten van de luchthaven van Ciampino.

ACCOMMODATIE
Deluxe (23m²): Verzorgde kamer met kingsize bed, badkamer met bad en douche. 
Airco, telefoon, flatscreen-tv, gratis wifi, iPod dock, minibar, safe, koffie- en 
theefaciliteiten. Zicht op de tuinen of het Vicolo de Sant’Onofrio.
Premium – City View (27m²): Ruimer, met kingsize bed of twin bedden. Prachtig zicht 
over de koepel van het Vaticaan, het Castell Sant’Angelo of de Tiber.

FACILITEITEN
Seizoensgebonden zwembad met zonneterras, prachtige tuinen. Centrale ligging 
op wandelafstand van het Vaticaan en het Pantheon. Ruim aanbod aan actieve en 
culturele excursies in de omgeving. Prachtige spa met fitness, jacuzzi, stoomkamer, 
sauna, verschillende kuren en massages. Betalende parkeergarage. Twee heerlijke 
restaurants met lokale en internationale specialiteiten.



GGrraanndd  HHootteell  AAmmbbaasscciiaattoorrii**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Classic Plus Superior 
26/03 - 30/04 
20/10 - 31/10 

€ 450 € 518 

01/05 - 19/05 
01/10 - 19/10 

€ 589 € 630 

20/05 - 03/06 
25/06 - 02/09 

€ 754 € 806 

04/06 - 24/06 
03/09 - 30/09 

€ 806 € 866 

 

 
 

PRIJZEN

52

AUTHENTIEK |  RUST  |  RELAX

GRAND HOTEL AMBASCIATORI
A A A A A

ITALIË SORRENTO

LIGGING
Dit prestigieuze hotel heeft één der meest bevoorrechte liggingen ter wereld. Het 
heeft een uitzicht op de prachtige golf van Sorrento, met 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 (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 (20-26m²): Gelijke indeling en faciliteiten. Zicht op het nabije park.

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.



GGrraanndd  HHootteell  RRooyyaall**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Classic Premier 
26/03 - 30/04 
20/10 - 31/10 

€ 544 € 791 

01/05 - 19/05 
01/10 - 19/10 

€ 694 € 945 

20/05 - 03/06 
25/06 - 02/09 

€ 874 € 1.118 

04/06 - 24/06 
03/09 - 30/09 

€ 934 € 1.196 

 

 
 

PRIJZEN
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R OM ANTISCH |  COMFORT |  AUTHENTIEK

GRAND HOTEL ROYAL
A A A A A

ITALIË SORRENTO

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 (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  

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



GGrraanndd  HHootteell  EExxcceellssiioorr  VViittttoorriiaa**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Garden View Juniorsuite - Garden View 
01/04 - 30/04 
01/10 - 31/10 
28/12 - 03/01 

€ 743 € 1.440 

01/05 - 30/09 € 915 € 1.766 
01/11 - 27/12 
04/01 - 08/01 

€ 600 € 1.163 

VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
5% korting van 1/4-8/1/22 indien geboekt voor 28/2. Enkel geldig in Garden View kamers. 10% 
korting van 1/4-8/1/22 indien geboekt voor 28/2. Enkel geldig in Junior Suites. 

 
 

PRIJZEN
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ICONISCH |  HISTORISCH |  GASTR ONOMIE

GRAND HOTEL EXCELSIOR VITTORIA
A A A A A / A

ITALIË SORRENTO

LIGGING
Dit unieke kunsthotel, midden in de prachtige wijnstreek van Valpolicella is een 
indrukwekkende mix van klassieke Venetiaanse stijl een ultramodern interieur. 
Boordevol prachtige kunstwerken, een heerlijke spa, voortreffelijke keuken en 
klassieke gastvrijheid, biedt het een hedendaagse terugblik op de rijke historie van de 
regio. Op ca. 15 minuten van de luchthaven van Verona.

ACCOMMODATIE
Superior (20m²): Comfortabele kamer met kingsize bed, badkamer met bad en douche. 
Lcd-televisie, safe, wifi, airco, koffie- en theefaciliteiten. Zicht op de binnenkant van 
het hotel.
Juniorsuite (30m²): Ruimer, met vergrote zithoek.

FACILITEITEN
Verzorgd zwembad met zonneterras, indrukwekkende tuinen met meerdere prachtige 
loungeplekjes. Uitgebreide kunstcollectie doorheen het hotel met meesterwerken van 
wereldberoemde kunstenaars. Ruim aanbod aan actieve en culturele excursies in de 
omgeving. 
Uitmuntende spa met sauna, binnenzwembad, fitness, verschillende kuren en 
massages. Heerlijk restaurant met moderne kijk op lokale klassiekers. Mooie 
champagne- en cocktailbar.



CCaapprrii  TTiibbeerriioo  PPaallaaccee**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Superior - Cityview Deluxe - Seaview 
15/04 - 27/05 
20/09 - 24/10 

€ 900 € 1.221 

28/05 - 15/06 
01/09 - 19/09 

€ 1.257 € 1.800 

16/06 - 31/08 € 1.857 €2.439 
 

 
 

PRIJZEN
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E XCLUSIEF  |  HIDEAWAY |  KLEINSCHALIG

CAPRI TIBERIO PALACE
A A A A A

ITALIË CAPRI

LIGGING
Als een mix van hedendaags en retro design waar ‘La Dolce Vita’ verheven wordt tot een 
kunst, is dit lid van ‘The Leading Hotels of the World’, op slechts enkele stappen van de 
legendarische Piazetta gelegen. Het bundelt gepersonaliseerde service, een verfijnde 
keuken en een heerlijke wellness tot een geheel op het hoogste niveau. . Op ca. 45 
minuten per ferry en wagen van de luchthaven van Napels.

ACCOMMODATIE
Superior - Cityview (25-30m²): Verzorgde kamer met kingsize bed, badkamer met bad 
of douche. Flatscreen-tv, gratis wifi, minibar, safe, airco en telefoon. Zicht op de stad.
Deluxe - Seaview (25-35m²): Ruimer, met balkon en zeezicht.  

FACILITEITEN
Binnen- en buitenzwembad met zonneterras, betalende toegang tot de beach club op 
wandelafstand. Ruim aanbod aan actieve en culturele excursies in de omgeving. Spa 
met fitness, stoombad, sauna, verschillende kuren en massages. Kleine huisdieren 
toegelaten. Twee restaurants met vernieuwende kijk op lokale en internationale 
specialiteiten.
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CCaapprrii  PPaallaaccee**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Classic Deluxe 
23/04 - 21/05 
01/10 - 24/10 

€ 1.155 € 1.650 

22/05 - 30/09 € 1.815 €2.310 
 

 
 

PRIJZEN

PPaallaazzzzoo  AAvviinnoo**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Deluxe - Mountain Side Deluxe - Seaview 
02/04 - 22/04 € 645 € 825 
23/04 - 30/04 
10/10 - 16/10 

€ 810 € 1.114 

01/05 - 12/05 
26/09 - 09/10 

€ 1.174 € 1.616 

13/05 - 20/05 € 1.388 € 1.924 
21/05 - 03/06 
12/07 - 24/07 
03/09 - 18/09 

€ 1.684 €2.550 

04/06 - 11/07 € 1.875 €2.888 
25/07 - 02/09 
19/09 - 25/09 

€ 1.526 €2.213 

 

 
 

PRIJZEN

PPaallaazzzzoo  AAvviinnoo**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Deluxe - Mountain Side Deluxe - Seaview 
02/04 - 22/04 € 645 € 825 
23/04 - 30/04 
10/10 - 16/10 

€ 810 € 1.114 

01/05 - 12/05 
26/09 - 09/10 

€ 1.174 € 1.616 

13/05 - 20/05 € 1.388 € 1.924 
21/05 - 03/06 
12/07 - 24/07 
03/09 - 18/09 

€ 1.684 €2.550 

04/06 - 11/07 € 1.875 €2.888 
25/07 - 02/09 
19/09 - 25/09 

€ 1.526 €2.213 

 

 
 

ITALIË CAPRI - AMALFITAANSE KUST

GASTR ONOMIE  |  E XCLUSIEF  |  WELLNESS

CAPRI PALACE JUMEIRAH
A A A A A / A

LIGGING
Gelegen in het hart van de Middellandse zee, is dit lid van ‘The Leading Hotels of the World’ een 
onderdompeling in de natuurlijke schoonheid van Capri en de fantasierijke kunst die het hotel 
rijk is. De serene sfeer, uitmuntende spa en het gastronomische resort doen elke gast wegdromen 
in een panoramisch kader. Op ca. 45 minuten per ferry en wagen van de luchthaven van Napels. 

ACCOMMODATIE
Superior (25m²): Elegante kamer met kingsize bed, badkamer met bad of douche. Airco, 
flatscreen-tv, gratis wifi, minibar en safe. Standaard met zicht op de tuin, zeezicht mits supplement.
Deluxe (35m²): Ruimer, met zithoek, badkamer met aparte douche. Standaard met 
zicht op de tuin, zeezicht of privézwembad mits supplement.

FACILITEITEN
Zwembad met zonneterras, prachtig panorama over de baai van Napels en Ischia. Beach club op 
ca. 10 minuten (gratis shuttle) Ruim aanbod aan actieve en culturele excursies in de omgeving. 
Prachtige ‘Capri Beauty Farm’ met medische en gepersonaliseerde kuren en massages. Drie 
uitstekende restaurants: ‘L’Olivo’ met twee Michelin sterren, ‘Il Riccio’ met Mediterraans seafood 
en ‘Ragù Bistrot’ met traditionele pasta’s en pizza’s uit de regio van Campania. 

HISTORISCH |  GASTR ONOMIE  |  E XCLUSIEF

PALAZZO AVINO
A A A A A

LIGGING
In een glorieuze omgeving van stralend blauwe zee, een overvloed aan bloemen en pastel 
geschilderde huizen, herbergt deze adellijke villa met oorsprong in de 12e-eeuw, een meermaals 
bekroond luxehotel. Bekend voor de allerhoogste standaard qua service en gastvrijheid, is het 
een ultiem rustpunt met spectaculaire uitzichten. Op ca. 1.05u van de luchthaven van Napels.

ACCOMMODATIE
Superior – Mountain Side (28m²): Verzorgde kamer met kingsize bed of twin bedden, 
badkamer met douche en jaccuzi bad. Airco, safe, minibar, telefoon, wifi, koffie- en 
theefaciliteiten. Zicht op de bergen.
Deluxe – Seaview (35m²): Gelijke indeling en faciliteiten, balkon met zeezicht

FACILITEITEN
Prachtig zwembad met panoramisch zonneterras, seizoensgebonden ‘Clubhouse by the 
Sea’ op ca. 15 minuten van Ravello (gratis shuttle service) met zwembad, Clubhouse en 
toegang tot de platformen aan zee. Ruim aanbod aan actieve en culturele excursies in 
de omgeving. Verzorgde wellness met fitness, verschillende kuren en massages. Twee 
uitstekende restaurants waaronder het gerenommeerde ‘Rossellinis’ met Michelin ster.
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SSaannttaa  CCaattaarriinnaa**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Standaardkamer - Gedeeltelijk 
Zeezicht 

Executive - Gedeeltelijk Zeezicht 

27/03 - 09/04 
18/10 - 01/11 

€ 601 € 678 

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

€ 836 € 986 

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

€ 994 € 1.268 

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

€ 1.151 € 1.511 

12/06 - 18/06 
07/08 - 26/09 

€ 1.369 € 1.830 

19/06 - 06/08 € 1.654 €2.243 
MMiinniimmuumm  vveerrbblliijjff  
Minimum verblijf van 3 nachten vereist van 2/4-7/4. 

 
 

PRIJZEN

BBeellmmoonndd  CCaarruussoo**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Double Village View Deluxe 
09/04 - 23/04 
25/10 - 31/10 

€ 694 € 1.238 

24/04 - 14/05 
11/10 - 24/10 

€ 1.031 € 1.841 

15/05 - 10/10 € 1.496 €2.678 
GGrraattiiss  NNaacchhtteenn  
4=3 van 24/4-11/5 en 11/10-21/10. 
 

 
 

PRIJZEN

SSaannttaa  CCaattaarriinnaa**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Standaardkamer - Gedeeltelijk 
Zeezicht 

Executive - Gedeeltelijk Zeezicht 

27/03 - 09/04 
18/10 - 01/11 

€ 601 € 678 

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

€ 836 € 986 

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

€ 994 € 1.268 

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

€ 1.151 € 1.511 

12/06 - 18/06 
07/08 - 26/09 

€ 1.369 € 1.830 

19/06 - 06/08 € 1.654 €2.243 
MMiinniimmuumm  vveerrbblliijjff  
Minimum verblijf van 3 nachten vereist van 2/4-7/4. 

 
 

ITALIË AMALFITAANSE KUST

E XCLUSIEF  |  CULINAIR  |  L IGGING

SANTA CATERINA
A A A A A / A

LIGGING
Deze ‘Grand-Dame’ van de Amalfitaanse luxehotels, is een persoonlijke uitdrukking 
van lokale stijl verfraaid met 19de 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.

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. 

E XCLUSIEF  |  CHARME |  HISTR ORISCH

BELMOND HOTEL CARUSO
A A A A A / A

LIGGING
Als een hemels toevluchtsoord, gelegen op een klif 300 meter boven zeeniveau, is 
dit voormalige 11e eeuwse paleis een wereld van luxe. Het intieme decor, gevuld 
met schilderijen van oude meesters en verschillende antieke elementen, is ronduit 
indrukwekkend. De citroenboomgaarden, olijfgaarden en de nabijheid van Ravello, 
maken het idyllische plaatje compleet. Op ca. 1.25u van de luchthaven van Napels.

ACCOMMODATIE
Double - Village View (35m²): Elegante kamer met kingsize bed of twin bedden, 
badkamer met bad en aparte douche. Telefoon, airco, gratis wifi, flatscreen-tv, 
minibar en safe. Terras of balkon met zicht op de tuinen en het dorp.
Deluxe (35m²): Gelijke indeling en faciliteiten, zicht op zee.

FACILITEITEN
Mooi overloopzwembad met zonneterras, verzorgde tuinen. Gratis shuttle naar Amalfi en Positano. 
Dagelijkse boottochten langs de kust, tennisvelden in het naburige dorp. Ruim aanbod aan actieve 
en culturele excursies in de omgeving. Schoonheidssalon, fitness en sparuimte met verschillende 
kuren en massages. Twee uitstekende restaurants met lokale en internationale specialiteiten.



CCaassaa  AAnnggeelliinnaa**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Romantic Relaxing 
11/03 - 30/04 
16/10 - 07/01 

€ 1.163 € 1.350 

01/05 - 15/05 € 1.324 € 1.519 
16/05 - 31/05 
01/10 - 15/10 

€ 1.436 € 1.688 

01/06 - 30/09 €2.025 €2.531 
MMiinniimmuumm  vveerrbblliijjff  
Minimum verblijf van 2 nachten vereist gedurende het ganse jaar. 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
10% korting van 11/3-7/11 indien geboekt voor 31/1. Enkel geldig in Romantic, Relaxing, Terrace 
en Eadesea. 
GGrraattiiss  NNaacchhtteenn  
4=3 en 7=6 van 11/3-30/4 en 16/10-7/11. 
 

 
 

PRIJZEN

58

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. Balkon met frontaal zeezicht.
Relaxing (26m²): Gelijke indeling en faciliteiten. Ruimer balkon met ligbedden en 
frontaal zeezicht.

FACILITEITEN
Seizoensgebonden zwembad met gratis ligzetels. Verwarmd binnenzwembad. 
Eigen privégedeelte op La Gavitella Beach, bereikbaar per lift en reeks trapjes. Gratis 
shuttledienst naar Positano. Gratis fitness en sauna. Panoramisch restaurant met 
verfijnde keuken en terras met zeezicht. ‘Rooftop Terrace’ voor private dining.  Kinderen 
welkom vanaf 12 jaar.
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BBoorrggoo  EEggnnaazziiaa**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn La Corte: Bella Borgo: Splendida 
21/05 - 24/06 
17/08 - 20/09  

€ 1.311 € 1.500 

25/06 - 16/08 € 1.461 € 1.743 
21/09 - 18/10 € 768 € 807 
19/10 - 27/12 € 750 € 786 

 
  

PRIJZEN

RRFF  --  MMaasssseerriiaa  TToorrrree  MMaaiizzzzaa**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Superior Juniorsuite: Terrace + Garden 
02/04 - 09/04 
13/04 - 14/05 
20/09 - 03/11 

€ 816 € 1.257 

10/04 - 12/04 
15/05 - 02/07 
06/09 - 19/09 

€ 996 € 1.473 

03/07 - 05/09 € 1.296 € 1.773 
 
 

 
 

PRIJZEN

ITALIË PUGLIA

WERELDKLASSE  |  GOLF  |  AUTHENTIEK

BORGO EGNAZIA
A A A A A A

LIGGING
Waar de heuvels van de Itria-vallei overgaan in de Adriatische zee, ligt dit exclusieve resort 
dat geïnspireerd werd op de vormen, materialen en kleuren van een typisch Apuliaans dorp. 
De unieke authenticiteit, uitstekende gastronomie, heerlijke spa, schilderachtige golfbaan 
en toegewijde service, zorgen voor een geheel van het allerhoogste niveau. Op ca. 45 
minuten van de luchthaven van Brindisi, of op ca. 55 minuten van de luchthaven van Bari.

ACCOMMODATIE
La Corte: Bella (33m²): Prachtige kamer met kingsize bed, badkamer met bad en aparte 
douche. Telefoon, flatscreen-tv, minibar, safe, airco en balkon. Standaard met zicht op het 
resort of de heuvels, zeezicht en / of aparte slaapkamer mits supplement.
Borgo: Splendida (45m²): Gelijke faciliteiten, gelegen in de Borgo huisjes verspreid 
in de tuinen van het domein. Gelijkvloers met terras en tuintje, verdieping met 
zonneterras en panoramisch uitzicht.

FACILITEITEN
Drie zwembaden, waarvan één verwarmd, prachtige tuinen. Twee beachclubs op het 
nabijgelegen strand. 18-hole San Domenico golfbaan, tennisacademie, fietsverhuur en 
paardrijden aan het hotel. Watersportcentrum met zeilen, kitesurfen en windsurfen. Vair 
Spa (2.800m²) met verwarmd binnenzwembad, fitness, sauna, stoombad, verschillende 
kuren en massages. Kids Club (3-7 jaar) en twee Teens Clubs (8-12 jaar & 13-16 jaar). Zes 
uitstekende restaurants, waaronder het gerenommeerde ‘Due Camini’ en het op kinderen 
gerichte ‘Da Frisella’. Cocktailbar, poolbar met snacks en homemade ice cream bar.

RECENT |  AUTHENTIEK |  DISCREET

MASSERIA TORRE MAIZZA
A A A A A / A

LIGGING
Geïnspireerd door de sensationele landschappen van het rurale Puglia en het bekende 
ethos van de Rocco Forte Hotels, combineert dit prachtige hotel lokaal erfgoed met 
hedendaagse luxe en ongeëvenaarde service. Deze gerenoveerde 16e eeuwse masseria, 
omringd door eeuwenoude olijfgaarden is gevuld met doordachte accenten en een uniek 
gevoel van romantiek. De 9-hole golfbaan maakt het plaatje compleet! Op ca. 40 minuten 
van de luchthaven van Brindisi, of op ca. 55 minuten van de luchthaven van Bari.

ACCOMMODATIE
Superior (31m²) : Elegante kamer met kingsize bed of twin bedden, badkamer met 
regendouche. Airco, televisie, gratis wifi, safe, minibar en telefoon. Zicht op de 
olijfgaard en het golfterrein, enkele units beschikken over terras.
Juniorsuite: Terrace + Garden (42m²) : Ruimer, met zithoek. Standaard met terras en 
zicht op de tuinen, plonszwembad mits supplement.

FACILITEITEN
Seizoensgebonden zwembad met zonneterras. Prachtige tuinen, zandstrand met 
beach club op ca. 10 minuten, seizoensgebonden gratis shuttledienst. 9-hole golfbaan 
meteen aan het hotel, ruim aanbod aan actieve en culturele excursies in de omgeving. 
Verzorgde spa met fitness, verschillende kuren en massages. Uitstekend restaurant 
met regionale specialiteiten en focus op lokale producten. Pool- en loungebar.
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IIll  MMeellooggrraannoo**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Superior Juniorsuite 
26/03 - 02/04 € 278 € 544 
03/04 - 04/06 
09/10 - 06/11 

€ 356 € 589 

05/06 - 26/06 
19/09 - 08/10 

€ 473 € 679 

27/06 - 09/07 € 521 € 709 
10/07 - 06/08 
29/08 - 18/09 

€ 578 € 780 

07/08 - 28/08 € 630 € 960 
MMiinniimmuumm  vveerrbblliijjff  
Minimum verblijf van 3 nachten van 10/7-6/8 en van 29/8-18/9 en minimum verblijf van 7 
nachten van 7/8-28/8. 
 

 
 

PRIJZEN

LLaa  PPeesscchhiieerraa**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Pool View Sunshine 
01/04 - 15/05 
26/09 - 24/10 

€ 694 € 1.309 

16/05 - 29/05 € 848 € 1.463 
30/05 - 19/06 
12/09 - 25/09 

€ 1.076 € 1.770 

20/06 - 11/09 € 1.230 € 1.924 
MMiinniimmuumm  vveerrbblliijjff  
Minimum verblijf van 3 nachten van 30/5-19/6 en van 12/9-25/9. Minimum verblijf van 7 
nachten van 20/6-11/9. 

 
 

PRIJZEN

ITALIË PUGLIA

CHARME |  KLEINSCHALIG |  RUSTIEK

IL MELOGRANO
A A A A / A

LIGGING
Deze 17de eeuwse omgebouwde masseria, te midden van een oude olijfboomgaard 
biedt veel meer dan enkel een rustiek karakter. Deze authentieke retraite staat bekend 
om zijn prachtige natuur, elegant karakter, uitstekende gastronomie, lokale producten, 
antiek meubilair, originele kunstwerken en pure gastvrijheid. Op ca. 40 minuten van de 
luchthaven van Brindisi, of op ca. 45 minuten van de luchthaven van Bari. 

ACCOMMODATIE
Superior (35m²): Authentieke kamer met kingsize bed, badkamer met bad en douche. 
Telefoon, minibar, safe, airco, flatscreen-tv, koffie- en theefaciliteiten. Gelegen op het 
gelijkvloers met zicht op de tuinen.
Juniorsuite (55m²): Ruimer, in open plan met zithoek en zicht op de tuinen.

FACILITEITEN
Prachtig zwembad met zonneterras, verzorgde tuinen. Privéstrand (seizoensgebonden 
gratis shuttle) op ca. 15 minuten met Beach Club. Tennisterrein en looproute meteen aan 
het hotel, ruim aanbod aan actieve en culturele excursies in de omgeving. Elegante spa 
met binnenzwembad, sauna, stoombad, verschillende kuren en massages. Uitstekend 
restaurant met lokale specialiteiten, tweede restaurant in de Beach Club.

BOUTIQUE |  INTIEM |  RELAX

LA PESCHIERA
A A A A / A

LIGGING
Ondergebracht in een voormalige viskwekerij, is dit moderne luxehotel een stukje 
paradijs aan de kust. Met slechts een handvol kunstzinnig ingerichte kamers en een 
privéstrand, is dit kleinschalige resort een exclusief adres boordevol onversneden 
charme. De koele en rustige uitstraling gaat hier prachtig samen met de Adriatische 
zee. Op ca. 40 minuten van de luchthaven van Brindisi, of op ca. 50 minuten van de 
luchthaven van Bari.

ACCOMMODATIE
Pool View (35m²): Lichte kamer met kingsize bed, badkamer met douche. Airco, safe, 
minibar, telefoon, wifi, televisie, koffie- en theefaciliteiten. Zicht op het zwembad.
Sunshine (45m²): Ruimer, prachtig dakterras met zicht op de ondergaande zon over 
zee.

FACILITEITEN
Zeven zwembaden waaronder één 25-meter bad, meerdere zonneterrassen. Privé 
zandstrand. Ruim aanbod aan actieve en culturele excursies in de omgeving. 
Toegang tot de uitgebreide  wellness in zusterhotel Il Melograno. Uitstekend ‘Saleblu’ 
restaurant met verse visspecialiteiten, elegante champagne bar.



PRIJZEN
Vraag ons uw offerte op maat voor dit luxehotel.
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ITALIË PUGLIA

BOUTIQUE |  INTIEM |  RELAX

CANNE BIANCHE
LIFESTYLE HOTEL

A A A A / A

LIGGING
In één van de mooiste uithoeken van Puglia, waar ruimte en tijd elkaar zonder grenzen 
ontmoeten, is dit luxehotel een geheel van stijl, smaken, eenvoud en gastvrije 
intimiteit. 
De mooie combinatie van natuurlijke schoonheid, warme sfeer, de traditionele 
keuken en de uitstekende locatie maken het tot een ideale uitvalsbasis om de regio te 
ontdekken. Op ca. 30 minuten van de luchthaven van Brindisi, of op ca. 55 minuten van 
de luchthaven van Bari.

ACCOMMODATIE
Classic (20-22m²): Elegante kamer met kingsize bed, badkamer met bad of 
regendouche. Airco, televisie, telefoon, gratis wifi, safe en minibar. Zicht op de tuinen 
of op het resort.
Sunshine (45m²): Gelijke indeling en faciliteiten, terras met gedeeltelijk zeezicht.

FACILITEITEN
Seizoensgebonden zwembad met zonneterras, meteen aan zee gelegen. Yoga, 
aquagym, wandel- en looppaden meteen aan het hotel, ruim aanbod aan actieve 
en culturele excursies in de omgeving. Kleinschalige wellness met fitness, 
hydromassagebad, sauna, Turks bad, verschillende kuren en massages. Heerlijk 
restaurant met authentieke streekgerechten en focus op verse, lokale producten.   

THE VESPA EXPERIENCE
Geniet van een unieke ervaring per Vespa, the Italian Way of Life in vier 
overgetelijke dagen: Ostuni Tour (96 km), Trulli Tour (88 km), Gravine Tour (106 
km) en Grotte Tour (93 km)
Praktisch: De dag na aankomst wordt de Vespa in het hotel geleverd kort na het 
ontbijt. Een korte debriefing wordt gegeven met een Nederlandstalig roadbook 
met een gedetailleerde route en enkele leuke tips voor gastronomische 
ontdekkingen en bezienswaardigheden. 
Prijs: Vanaf € 658 per 2 personen voor 4 dagen Vespa. 
Inbegrepen: 1 Vespa per persoon, verzekering, technische ondersteuning en 
Nederlandstalig roadbook.
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PPrraaiiaa  AArrtt  RReessoorrtt**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Patio Elite 
08/05 - 11/06 
20/09 - 03/10 

€ 338 € 409 

12/06 - 16/07 
22/08 - 19/09 

€ 368 € 450 

17/07 - 06/08 € 424 € 506 
07/08 - 21/08 € 465 € 563 
 

 
 

PRIJZEN

SSeeaassiiddee  MMiinnaarreettoo**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Classic Superior 
20/03 - 30/04 € 319 € 356 
01/05 - 30/06 
01/10 - 30/10 

€ 371 € 431 

01/07 - 31/08 € 600 € 638 
01/09 - 30/09 € 469 € 506 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
10% korting van 20/3-31/10 indien geboekt voor 31/3. Niet combineerbaar. 
 

 
 

PRIJZEN

ITALIË CALABRIË - SICILIË

CHARME |  GASTR ONOMIE  |  ADULTS-ONLY

PRAIA ART RESORT
A A A A A

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. 1.15u van de luchthaven van Lamezia.

ACCOMMODATIE
Patio (20-25m²): Moderne kamer met Queen size bed. Airco, telefoon, gratis wifi, safe, 
flatscreen-tv en minibar. Badkamer met regendouche, haardroger, badjas, slippers 
en exclusieve Molton Brown toiletartikelen, breed buitenterras met tuin of terras met 
ligstoelen en salontafel. Gelegen op het gelijkvloers of de eerste verdieping met terras.
Elite (26-30m²): Gelijke indeling en faciliteiten, rustiger gelegen. Met buitenbad op het terras.

FACILITEITEN
Mooi zwembad met zonneterras, privéstrand met ligzetels. Aanbod aan actieve 
en culturele excursies, massages op aanvraag. Uitstekend restaurant ‘Pietramare 
Natural Food’ met Michelinster, cantina met uitstekende wijnkaart & mogelijkheid 
tot wijnproeverijen. Tweede restaurant “Pietramare Food Café”, omgeven door 
pijnbomen en mediterrane geuren. Kinderen welkom vanaf 12 jaar.

FA MILIE  |  SUITES  |  E XCLUSIEF

GRAND HOTEL MINARETO
A A A A A

LIGGING
Dit luxueuze strandresort, direct tegenover het schilderachtige Ortigia, geniet van een 
prachtige ligging op een klif midden in het kristalheldere water van het Plemmirio 
natuurreservaat. Het zachte witte zand van het gereserveerde strand, de aangename 
gastronomie en de ideale ligging om de regio te ontdekken, maken het tot één van 
de meest geliefde adressen van de regio. Op ca. 50 minuten van de luchthaven van 
Catania, op ca. 15 minuten van het centrum van Siracusa.

ACCOMMODATIE
Classic (18m²): Moderne kamer met kingsize of twin beds. Badkamer met douche. 
Telefoon, flatscreen-tv, airco, minibar, gratis wifi, safe en balkon.
Superior (28m²): Gelijke indeling en faciliteiten, ruimer.

FACILITEITEN
Mooi zwembad van Olympische grootte met zonneterras. Gereserveerd deel op 
het zandstrand, rotsstrand. Snorkelen in de baai, fietsverhuur en fitness. Gratis 
shuttle dienst naar Ortigia. Aangenaam restaurant met lokale en internationale 
specialiteiten.
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BBeellmmoonndd  VViillllaa  SSaanntt''AAnnddrreeaa**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Classic Superior 
09/04 - 23/04 
16/10 - 31/10 

€ 563 € 750 

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

€ 788 € 1.050 

29/05 - 27/09 € 900 € 1.200 
GGrraattiiss  NNaacchhtteenn  
5=4 van 24/2-24/4 en 28/9-11/10. 
 

 
 

PRIJZEN

BBeellmmoonndd  TTiimmeeoo**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Classic Superior 
16/03 - 05/04 
06/10 - 02/11 

€ 675 € 810 

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

€ 788 € 945 

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

€ 900 € 1.080 

01/11 - 22/12 € 559 € 675 
GGrraattiiss  NNaacchhtteenn  
5=4 van 16/3-10/5 en 4/10-27/10. 
 

 
 

PRIJZEN

ITALIË SICILIË

CHARME |  BEACH |  CULINAIR

BELMOND 
VILLA SANT'ANDREA

A A A A A / A

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 bed of twin bedden, 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.

FACILITEITEN
Verwarmd 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.

AUTHENTIEK |  L IGGING |  HISTORISCH

BELMOND 
GRAND HOTEL TIMEO

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 bed of twin bedden, 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.

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.
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MMaazzzzaarroo  SSeeaa  PPaallaaccee**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Superior Deluxe 
02/04 - 08/05 
17/10 - 31/10 

€ 518 € 649 

09/05 - 29/05 
03/10 - 16/10 

€ 600 € 731 

30/05 - 26/06 
19/09 - 02/10 

€ 686 € 893 

27/06 - 31/07 
05/09 - 18/09 

€ 956 € 1.163 

01/08 - 04/09 € 1.088 € 1.294 
MMiinniimmuumm  vveerrbblliijjff  
Minimum verblijf van 2 nachten van 30/5-1/8 en van 5/9-3/10 en minimum verblijf van 3 
nachten van 1/8-5/9. 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
15% korting indien geboekt voor 28/2 en 10% korting indien geboekt voor 31/3. Geldig voor 
verblijven van 2/4-31/7 en 5/9-31/10. Niet combineerbaar. 
KKoorrttiinngg  LLaanngg  VVeerrbblliijjff  
20% korting van 2/4-31/7 en 5/9-31/10. Geldig voor boekingen van min. 5 nachten. Niet 
combineerbaar. 
 

 
 

PRIJZEN

GGrraanndd  HHootteell  AAnnttllaannttiiss  BBaayy**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Superior Deluxe 
23/04 - 08/05 
17/10 - 31/10 

€ 518 € 593 

09/05 - 29/05 
03/10 - 16/10 

€ 600 € 675 

30/05 - 26/06 
19/09 - 02/10 

€ 686 € 761 

27/06 - 31/07 
05/09 - 18/09 

€ 900 € 1.031 

01/08 - 04/09 € 994 € 1.125 
MMiinniimmuumm  vveerrbblliijjff  
Minimum verblijf van 2 nachten van 30/5-1/8 en van 5/9-3/10 en minimum verblijf van 3 
nachten van 1/8-5/9. 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
15% korting indien geboekt voor 28/2 en 10% korting indien geboekt voor 31/3. Geldig voor 
verblijven van 2/4-31/7 en 5/9-31/10. Niet combineerbaar. 
KKoorrttiinngg  LLaanngg  VVeerrbblliijjff  
20% korting van 2/4-31/7 en 5/9-31/10. Geldig voor boekingen van min. 5 nachten. Niet 
combineerbaar. 

 
 

PRIJZEN

ITALIË SICILIË

CHARME |  GERENOVEERD |  STRAND

GRAND HOTEL 
MAZZARO SEA PALACE

A A A A A

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 bed of twin bedden, 
badkamer met bad of douche. Flatscreen-tv, gratis wifi, telefoon, airco, safe, balkon 
of terras met zeezicht.
Deluxe (24m²): Gelijke faciliteiten, ruimer terras

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.

CHARME |  FA MILIE  |  L IGGING

GRAND HOTEL
ATLANTIS BAY

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 bed of twin bedden, badkamer met 
douche. Telefoon, flatscreen-tv, minibar, gratis wifi, safe, airco, balkon of terras met zeezicht.
Deluxe (22m²): Gelijke faciliteiten, iets ruimer.

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.
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TThhee  AAsshhbbeeee**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Superior Deluxe 
26/03 - 01/04 
01/10 - 30/10 

€ 821 € 911 

02/04 - 30/09 € 896 € 1.065 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
15% korting van 26/3-30/10 indien geboekt voor 5/3. Niet combineerbaar. 
 

 
 

PRIJZEN

BBoorrggoo  PPaannttaannoo**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Comfort Juniorsuite 
26/03 - 13/05 
04/10 - 08/11 

€ 278 € 330 

14/05 - 30/06 
06/09 - 03/10 

€ 308 € 375 

01/07 - 05/09 € 383 € 450 
MMiinniimmuumm  vveerrbblliijjff  
Minimum verblijf van 3 nachten van 1/7-5/9. 
 

 
 

PRIJZEN

ITALIË SICILIË

GASTR ONOMIE  |  KLASSE  |  STI JLVOL

THE ASHBEE HOTEL
A A A A A

LIGGING
Deze ronduit unieke mix tussen historische referenties en moderne elementen, tussen 
Siciliaanse traditie en Engelse klasse, draagt met trots zijn eretitel als lid van ‘The Leading 
Hotels of the World’. De rustige locatie, het panoramisch uitzicht, de geraffineerde 
smaken en de warme gastvrijheid vertellen een verhaal van edele uitmuntendheid. Op ca. 
55 minuten van de luchthaven van Catania.

ACCOMMODATIE
Superior (20m²): Mooie kamer met kingsize bed of twin bedden, badkamer met bad 
of douche. Airco, wifi, minibar, safe, tv, telefoon, koffie- en theefaciliteiten. Allen met 
zicht op de tuinen, enkele kamers met balkon.
Deluxe (20m²): Gelijke indeling en faciliteiten, allen met terras. Zeezicht mits 
supplement.

FACILITEITEN
Seizoensgebonden zwembad met zonneterras, strand op ca. 250m bereikbaar via 
kabelbaan of met shuttleservice. Ruim aanbod aan actieve en culturele excursies 
in de omgeving. Outdoor fitnessruimte. Indrukwekkend 1* gastronomisch Michelin 
restaurant ‘St. George by Heinz Beck’ met Siciliaanse en Mediterrane specialiteiten. 
Pool bar voor lichte snacks.

AUTHENTIEK |  KARAKTER |  KLEINSCHALIG

HOTEL BORGO PANTANO
A A A A / A

LIGGING
Op een oorspronkelijke landbouwgrond, boordevol sinaasappelboomgaarden, 
citroen- en olijfbomen, ligt dit in 2009 volledig gerestaureerde karakterhotel 
ondergebracht in een klassieke masseria met oorsprong in 1861. Genietend van 
een prachtige locatie midden in de natuur, staat het bekend om zijn hartelijke 
service en authenticiteit. Een prachtige mix tussen hedendaagse elementen en het 
rustieke karakter van het gebouw. Op ca. 45 minuten van de luchthaven van Catania.

ACCOMMODATIE
Comfort (22m²): Hedendaagse kamer met kingsize bed, badkamer met bad of 
douche. Safe, minibar, airco, telefoon, gratis wifi, lcd-tv, koffie- en theefaciliteiten. 
Ingericht in warme stijl met lokale materialen.
Juniorsuite (30m²): Ruimer, met salon. In duplex of met aparte slaapkamer, 
afhankelijk van de exacte ligging.

FACILITEITEN
Seizoensgebonden zwembad, apart kinderbad en verwarmd zoutwaterbad, 
zonneterras en ligweide. Ruim aanbod aan actieve en culturele excursies in de 
omgeving. Verzorgde spa met jacuzzi, sauna, fitness, verschillende kuren en 
massages. Heerlijk restaurant in de tuinen met lokale specialiteiten, prachtig terras.
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RRFF  --  VVeerrdduurraa**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Deluxe Superior Deluxe 
18/10 - 22/11 € 387 € 414 
06/04 - 25/06 
06/09 - 17/10 

€ 582 € 639 

26/06 - 05/09 € 1.177 € 1.305 
 

 
  

PRIJZEN

RRFF  --  VViillllaa  IIggiieeaa**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Superior Deluxe Seaview 
01/06 - 11/06 
13/09 - 10/10 

€ 780 € 990 

12/06 - 12/09 € 930 € 1.170 
11/10 - 31/10 € 615 € 810 
 

 
 

PRIJZEN

ITALIË SICILIË

GOLF  |  GASTR ONOMIE  |  VILLA ' S

VERDURA RESORT
A A A A A / A

LIGGING
Olijfbomen, sinaasappelboomgaarden, witte zandstranden en het prachtige Siciliaanse 
platteland, dat is de setting van dit indrukwekkende resort. Deze ware oase van welzijn, 
escapisme en verwennerij werd gebouwd tegen een achtergrond van charmante dorpen, 
eeuwenoude Griekse en Romeinse sites en de Middellandse zee. Met faciliteiten van absolute 
wereldklasse, het hoogste gastronomische niveau en de gerenommeerde Rocco Forte Spa, is 
het één van de beste resorts van Europa. Op ca. 1.40u van de luchthaven van Palermo.

ACCOMMODATIE
Deluxe (40m²): Prachtige kamer met kingsize bed of twin bedden, badkamer met bad en 
aparte douche. Airco, telefoon, minibar, safe, flatscreen-tv, gratis wifi en terras met zicht op zee 
en de golfbanen. Op wandelafstand van het strand. Connecting kamers mogelijk op aanvraag.
Superior Deluxe (40m²): Gelijke indeling en faciliteiten, gelegen op de benedenverdieping 
met rechtstreekse toegang tot de tuinen. Op wandelafstand van het strand.

FACILITEITEN
60 meter lang zwembad, apart kinderbad, meerdere zonneterrassen. Indrukwekkende 
tuinen. 18-hole en 9-hole golfbaan met eigen golfstudio meteen aan het hotel. 
Watersporten, meerdere tennisterreinen en gratis gebruik van fietsen. Ruim aanbod 
aan actieve en culturele excursies in de omgeving. Uitmuntende 4.000m² grote 
spa met meerdere zwembaden, fitness, sauna, hammam, verschillende kuren en 
massages. Babysit (tegen betaling), Kids Club (3-12 jaar) en Teenager Club (13-17 jaar). 
Vier uitstekende restaurants met lokale en internationale faciliteiten.

ART NOUVEAU |  LOCATIE  |  HISTORISCH

VILLA IGIEA
A A A A A

LIGGING
Deze eeuwenoude palazzo aan de rand van het levendige Palermo, baadt in een mix 
van geschiedenis en sereniteit. Aan de voet van de Pellegrino berg, vormt het reeds 
sinds jaren een geliefd adres voor royalty’s, hoogwaardigheidsbekleders en Hollywood 
persoonlijkheden. De indrukwekkende inrichting zorgt voor een prachtig decor, de 
centrale ligging maakt het tot een ideale uitvalsbasis om de regio te ontdekken. Op 
ca. 25 minuten van de luchthaven van Palermo.

ACCOMMODATIE
Superior (31m²): Elegante kamer met kingsize bed of twin bedden, badkamer met 
douche. Airco, telefoon, gratis wifi, minibar, flatscreen-tv en safe. Zicht op de straten 
rond en de binnenplaatsen van het hotel.
Deluxe Seaview (31m²): Gelijke indeling en faciliteiten, zicht over de golf van Palermo.

FACILITEITEN
Seizoensgebonden zwembad met zonneterras, mooie tuin. Gratis seizoensgebonden 
shuttle naar het centrum van de stad. Tennisterrein meteen aan het hotel, ruim 
aanbod aan actieve en culturele excursies in de omgeving. Wellnessruimte met 
fitness, verschillende schoonheidsbehandelingen en massages. Uitmuntend 
restaurant met sterke focus op lokale specialiteiten en producten.



BBaagglliioo  OOnneettoo**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Superior Deluxe 
26/03 - 31/05 
01/10 - 31/10 

€ 270 € 315 

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

€ 300 € 345 

01/07 - 31/07 
21/08 - 31/08 

€ 360 € 405 

01/08 - 20/08 € 420 € 465 
MMiinniimmuumm  vveerrbblliijjff  
Minimum verblijf van 3 nachten van 12/8-16/8. 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
10% korting van 26/3-31/10 indien min. 980 dagen voor aankomst geboekt. Niet 
combineerbaar. 
EExxttrraa  
15% korting van 26/3-31/10. Geldig voor boekingen van min. 3 nachten en niet combineerbaar. 
 

 
 

PRIJZEN
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WINE &  DINE |  CHARME |  KLEINSCHALIG

BAGLIO ONETO DEI PRINCIPI DI SAN LORENZO
LUXURY WINE RESORT

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 elegante comfort van dit hotel, origineel een huis voor de 
edelste families van Italië, gaat hier samen met prachtige zonsondergangen. Een complete 
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 met 
regendouche. 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.

FACILITEITEN
Seizoensgebonden zwembad met zonneterras. Gratis fietsverhuur en begeleide 
fietstochten mogelijk. Ruim aanbod aan culturele excursies, mogelijkheden tot wijn- 
en huisgemaakte olijfolie proeverijen. Fitness in open lucht, persoonlijke programma’s 
mogelijk. Sensory Massage met exclusieve olijfolie en Wine Essence. Verfijnd restaurant 
met typisch Siciliaanse keuken met focus op lokale specialiteiten, gezellige binnenplaats.



SSiikkeelliiaa  LLuuxxuurryy  HHootteell**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Pantesche Suite Executive Suite 
01/04 - 29/04 
01/10 - 31/10 

€ 825 € 1.031 

30/04 - 14/06 
15/09 - 30/09 

€ 1.013 € 1.275 

15/06 - 02/07 € 1.106 € 1.369 
03/07 - 26/07 
31/08 - 14/09 

€ 1.275 € 1.650 

27/07 - 30/08 € 1.481 € 1.838 
 

 
 

PRIJZEN
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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
Mini Suite (30m²): Moderne kamer met kingsize bed, badkamer met regendouche. 
Gratis wifi, airco, satelliet-tv, iPod dock, telefoon, safe, minibar, koffie- en 
theefaciliteiten.
Pantesche Suite (40m²): Ruimere kamer met apart lounge gedeelte.

FACILITEITEN
Aangenaam zwembad met zonneterras, mooi zandstrand. Aanbod aan actieve 
excursies zals 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.



TThheerraassiiaa  RReessoorrtt  &&  SSppaa**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Superior Comfort 
23/04 - 28/05 
19/09 - 17/10 

€ 386 € 518 

29/05 - 02/07 
05/09 - 18/09 

€ 488 € 581 

03/07 - 06/08 
21/08 - 04/09 

€ 563 € 518 

07/08 - 20/08 € 675 € 863 
MMiinniimmuumm  vveerrbblliijjff  
Minimum verblijf van 3 nachten van 3/7-4/9. 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
20% korting indien geboekt voor 31/1, 15% korting indien geboekt voor 31/3 en 10%k korting 
indien geboekt voor 15/5. Geldig voor verblijven van min. 3 nachten en max. 6 nachten van 
23/4-6/8 en 21/8-17/10. 10% korting van 1/9-17/10 indien geboekt voor 30/6. 
GGrraattiiss  NNaacchhtteenn  
7=6 van 23/4-6/8 en 21/8-17/10. Niet combineerbaar. 
 

 
 

PRIJZEN
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E XCLUSIEF  |  GASTR ONOMIE  |  CHARME

THERASIA RESORT SEA & SPA
A A A A A

ITALIË VULCANELLO

LIGGING
Genesteld op de kliffen van Vulcanello, is het 70 kamers tellende 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 (20-23m²): Gelijke indeling en faciliteiten. Zeezicht.

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.



AAbbii  DD''OOrruu**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Deluxe Juniorsuite 
01/05 - 21/05 € 506 € 619 
22/05 - 11/06 € 713 € 788 
12/06 - 02/07 
11/09 - 17/09 

€ 919 € 1.031 

03/07 - 23/07 
28/08 - 10/09 

€ 1.275 € 1.500 

24/07 - 27/08 € 1.425 € 1.875 
18/09 - 01/10 € 656 € 694 
02/10 - 23/10 € 450 € 525 
MMiinniimmuumm  vveerrbblliijjff  
Minimum verblijf van 5 nachten van 3/7-10/9. 
 

 
 

PRIJZEN
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WELLNESS  |  FA MILIE  |  BEACH

HOTEL ABI D'ORU
A A A A A

ITALIË SARDINIË

LIGGING
Abi D’Oru, oftewel ‘gouden bij’ staat sinds jaren bekend als de ultieme ontspanning. De 
traditionele Sardijnse gastvrijheid gaat hier hand in hand met uitstekende restaurants,  moderne 
spa, verzorgde kamers en een prachtige privétuin. De hemelsblauwe baai en het prachtige 
zandstrand zorgen voor een idyllische setting. Op ca. 20 minuten van de luchthaven van Olbia.

ACCOMMODATIE
Deluxe (28-32m²): Landelijke kamer met kingsize bed of twin bedden, badkamer met bad 
of douche. Telefoon, flatscreen-tv, airco, gratis wifi, minibar en safe. Hoger gelegen met 
zeezicht of op de benedenverdieping met rechtstreekse toegang tot het strand.
Juniorsuite (45-60m²) : Ruimer, compleet gerenoveerd met grote zithoek en vergroot 
balkon met prachtig zeezicht.

FACILITEITEN
Ruim verwarmd zwembad met zonneterras, kinderbad met speelgedeelte. Prachtig 
wit zandstrand met voorbehouden gedeelte (seizoensgebonden betalend). Gratis 
shuttledienst naar Porto Rotondo. Tennisterrein en watersportcentrum met zeilen, 
windsurfen en waterski meteen aan het hotel, ruim aanbod aan actieve en culturele 
excursies in de omgeving. Elegante wellness met fitness, sauna, stoombad, verschillende 
kuren en massages. Seizoensgebonden Kids Club (4-12 jaar), crèche mits supplement. Vier 
verzorgde restaurants met lokale en internationale specialiteiten.



CCaasscciioonnii  EEccoo  RReettrreeaatt**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Deluxe Pool Suite Prestige Pool Suite 
01/05 - 05/06 
26/09 - 23/10 

€ 1.200 € 1.425 

06/06 - 26/06 
12/09 - 25/09 

€ 1.425 € 1.725 

27/06 - 31/07 
22/08 - 11/09 

€ 1.725 €2.025 

01/08 - 21/08 € 1.875 €2.175 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
15% korting indien geboekt voor 31/1, 10% korting indien geboekt voor 31/3 en 5% korting 
indien geboekt voor 30/4. Geldig voor verblijven van 22/5-2/10. Niet combineerbaar. 

 
 

PRIJZEN
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KLEINSCHALIG |  DUURZAA M |  HIDEAWAY

CASCIONI ECO RETREAT
A A A A A

ITALIË SARDINIË

LIGGING
Voorbij de felle lichten van de Costa Smeralda, ligt dit duurzame hotel in een 
landschap van pure schoonheid en eeuwenoude traditie. Tussen de glooiende heuvels, 
wilde bloemen en afgelegen boerderijen, ligt deze volledig gerenoveerde typische 
‘stazzo’, een sobere boerenwoning boordevol intieme en ingetogen gastvrijheid. Pure 
ontspanning boordevol lokale charme! Op ca. 30 minuten van de luchthaven van Olbia.

ACCOMMODATIE
Deluxe Pool Suite (37m²): Vrijstaande suitekamer met kingsize bed, badkamer met 
douche. Airco, lcd-televisie, telefoon, safe, gratis wifi, koffie- en theefaciliteiten. 
Privétuintje met veranda en verwarmbaar privézwembad.
Prestige Pool Suite (50m²): Ruimer, met aparte loungeruimte en tweede badkamer. 
Grotere privétuin met verwarmbaar privézwembad.

FACILITEITEN
Groot zwembad met zonneterras, prachtige tuinen. Exclusieve ‘Liquid Gold’ belevingen 
met deelname aan de oogst of deelname aan olijfolie proeverijen. Ruim aanbod aan 
actieve en culturele excursies in de omgeving. Verzorgde wellness met verwarmd 
binnenzwembad, sauna, verschillende kuren en massages met focus op natuurlijke 
producten. Duurzaam restaurant met sterke focus op lokale producten en traditionele 
recepten. Prachtige wijnkelder!

THE VESPA EXPERIENCE
Geniet van een unieke ervaring per Vespa, the Italian Way of Life in vier overgetelijke 
dagen: Capotesta Tour (91 km), Maddalena Tour (68 km), Costa Smeralda Tour (85 
km) en Nuraghi Tour (81 km). Praktisch: De dag na aankomst wordt de Vespa in 
het hotel geleverd kort na het ontbijt. Een korte debriefing wordt gegeven met een 
Nederlandstalig roadbook met een gedetailleerde route en enkele leuke tips voor 
gastronomische ontdekkingen en bezienswaardigheden. 
Prijs: Vanaf € 713 per 2 personen voor 4 dagen Vespa. 
Inbegrepen: 1 Vespa per persoon, verzekering, technische ondersteuning en 
Nederlandstalig roadbook.



VViillllaa  DDeell  GGoollffoo**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Charming - Seaview Superior Suite - Seaview + Pool 
22/05 - 05/06 
26/09 - 02/10 

€ 540 € 900 

06/06 - 26/06 
12/09 - 25/09 

€ 660 € 1.050 

27/06 - 31/07 
22/08 - 11/09 

€ 750 € 1.200 

01/08 - 21/08 € 840 € 1.290 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
15% korting indien geboekt voor 31/1, 10% korting indien geboekt voor 31/3 en 5% korting 
indien geboekt voor 30/4. Geldig voor verblijven van 22/5-2/10. Niet combineerbaar. 
 

 
 

PRIJZEN
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CULINAIR  |  RELAX  |  ADULTS  ONLY

VILLA DEL GOLFO LIFESTYLE RESORT
A A A A A

ITALIË SARDINIË

LIGGING
De diepgewortelde traditie van warme gastvrijheid maakt van dit luxe verblijfshotel een 
warme thuis aan één van de mooiste kusten van het eiland. Met een prachtig panorama 
over de Costa Smeralda en gebouwd in de typische lokale stijl, biedt het elegante 
kamers, gepersonaliseerde service, subliem zeezicht en een heerlijke keuken. Op ca. 35 
minuten van de luchthaven van Olbia.

ACCOMMODATIE
Charming – Seaview (25m²): Elegante kamer met kingsize bed, badkamer met bad 
of douche. Airco, flatscreen-tv, telefoon, gratis wifi, minibar, safe en balkon of terras 
met zeezicht.
Superior Suite – Seaview + Pool (55m²): Ruimer, met aparte slaap- en leefruimte. 
Afgewerkt met tuintje en privézwembad.

FACILITEITEN
Zeewaterzwembad met zonneterras, op wandelafstand van zee met privé ponton, 
meerdere loungehoekjes in de tuinen. ‘Acqua di Mare’ privé deck aan zee met de 
golven op de achtergrond, ideaal voor het aperitief. Eigen luxe zeiljacht voor excursies 
en diners aan boord, ruim aanbod aan actieve en culturele excursies in de omgeving. 
Vier uitstekende restaurants met lokale en internationale specialiteiten. Gasten 
welkom vanaf 10 jaar.
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FFaallkkeennsstteeiinneerr  RReessoorrtt  CCaappoo  BBooii**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Juniorsuite - Park View Family Suite - Park View 
16/04 - 28/05 
18/09 - 31/10 

€ 563 € 1.125 

29/05 - 02/07 
28/08 - 17/09 

€ 863 € 1.444 

03/07 - 23/07 
21/08 - 27/08 

€ 1.031 € 1.669 

24/07 - 14/08 
16/08 - 20/08 

€ 1.425 € 1.969 

15/08 - 15/08 € 1.875 €2.419 
MMiinniimmuumm  vveerrbblliijjff  
Minimum verblijf van 2 nachten van 16/4-2/7 en van 28/8-31/10. Minimum verblijf van 5 
nachten van 3/7-27/8. 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
20% korting bij boeking van min. 3 nachten van 22/5-2/7 en 28/8-31/10 bij boeking van min. 7 
nahten van 3/7-27/8 indien geboekt voor 15/2. 

 
 

PRIJZEN

GGaabbbbiiaannoo  AAzzzzuurrrroo**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Superior - Village View Pool Suite 
13/05 - 28/05 
02/10 - 22/10 

€ 349 € 1.343 

29/05 - 18/06 
18/09 - 01/10 

€ 506 € 1.500 

19/06 - 02/07 
28/08 - 17/09 

€ 593 € 1.661 

03/07 - 30/07 
21/08 - 27/08 

€ 675 € 1.744 

31/07 - 20/08 € 739 € 1.958 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
15% korting van 13/5-1/6 en 18/9-22/10. 10% korting van 5/6-23/7 en 21/8-17/9 en 5% korting van 
24/7-20/8. Geldig voor verblijven geboekt voor 31/3. Niet combineerbaar. 
GGrraattiiss  NNaacchhtteenn  
7=6 van 13/5-28/5 en 2/10-22/10. Niet combineerbaar. 

 
 

PRIJZEN

FA MILIE  |  WELLNESS  |  VILLA ' S

FALKENSTEINER RESORT 
CAPO BOI

A A A A A

LIGGING
Paradijselijk gelegen in het midden van een weelderig park, omgeven door de heuvels 
en het witte zandstrand, combineert dit luxueuze familiehotel de mediterrane 
architectuur met de ware ziel van het eiland. De sfeer van charmante sereniteit, de 
ruime kamers, handige familiesuites en -villa’s en eindeloze faciliteiten zorgen voor 
een geslaagd verblijf op familiemaat. De exclusieve Villa Belavista maakt het plaatje 
compleet. Op ca. 40 minuten van de luchthaven van Cagliari.

ACCOMMODATIE
Juniorsuite – Park View (33-43m²): Lichte kamer met kingsize bed of twin bedden, 
badkamer met douche. Airco, flatscreen-tv, telefoon, gratis wifi, minibar en safe. 
Terras of balkon met zicht op het park, lateraal of frontaal zeezicht mits supplement.
Family Suite – Park View (36m²): Bestaande uit twee connecterende kamers.

FACILITEITEN
Mooi zwembad met zonneterras, prachtige tuinen, meteen aan het zandstrand gelegen. Tennisterrein, 
fietsverhuur, watersportcentrum en duikcentrum meteen aan het hotel, ruim aanbod aan actieve 
en culturele excursies in de omgeving. Verzorgde spa met fitness, sauna, Turks bad, verschillende 
kuren en massages. Kids Club (3-12 jaar) met uitgebreid animatieprogramma. Twee restaurants 
met lokale en internationale specialiteiten, homemade ijsjes, pizzeria en trendy lounge bar. 

ITALIË SARDINIË

FA MILIE  |  AUTHENTIEK |  LOCATIE

GABBIANO AZZURRO 
HOTELS & SUITES

A A A A

LIGGING
Dit warme familiehotel geniet van een prachtige ligging met het lichtblauwe water 
en het zachte witte zandstrand als achtergrond. De hartelijke service, buitengewone 
locatie en de heerlijke restaurants zijn de grote troeven. Al jaren is het in handen van 
dezelfde familie die het tot op heden met hart en ziel beheert. Op ca. 20 minuten van 
de luchthaven van Olbia.

ACCOMMODATIE
Superior - Village View (25m²): Lichte kamer met kingsize bed of twin bedden, 
badkamer met bad en douche. Airco, televisie, minibar, gratis wifi, telefoon, safe, 
koffie- en theefaciliteiten. Standaard met zicht op het dorp, zeezicht mits supplement.
Pool Suite (50m²): Verbonden met het hoofdgebouw per lift, ruime suite met apart 
slaap- en leefgedeelte. Ruim terras met plonszwembad en zeezicht.

FACILITEITEN
Seizoensgebonden zwembad met zonneterras, privéstrand (beach service 
seizoensgebonden betalend) aan de Golfo Aranci. Op wandelafstand van de 
kleine dorpskern. Ruim aanbod aan actieve en culturele excursies in de omgeving. 
Kleinschalige wellness met fitness, verschillende kuren en massages. Twee 
restaurants met dagverse visspecialiteiten en internationale klassiekers.
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SLOVENIË
 “Dobrodosli, Ljubezen, Svoboda!

Welkom, Liefde, Vrijheid”

Ljubljana

1. KEMPINSKI PALACE PORTOROZ 76
2. VILA PLANINKA   77
3. SUNROSE 7  77



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

SLOVENIË CIRCUIT

75

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.

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



KKeemmppiinnsskkii  PPaallaaccee  PPoorrttoorroozz**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Superior - Park View Deluxe - Park View 
06/03 - 08/04 
02/11 - 30/12 

€ 240 € 279 

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

€ 375 € 414 

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

€ 465 € 504 

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

€ 495 € 534 

24/07 - 30/08 
31/12 - 03/01 

€ 555 € 594 

11/10 - 01/11 € 345 € 384 
 

 
 

PRIJZEN

76

WELLNESS  |  GASTR ONOMIE  |  E XCLUSIEF

KEMPINSKI PALACE PORTOROZ
A A A A A

SLOVENIË ZUID-SLOVENIË

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. 1.20u 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.
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VViillllaa  PPllaanniinnkkaa**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Superior Juniorsuite 
03/01 - 12/05 
04/10 - 23/12 

€ 394 € 469 

13/05 - 03/10 
24/12 - 02/01 

€ 409 € 491 

 

 
 
 

PRIJZEN PRIJZEN
Vraag ons uw offerte op maat voor dit luxehotel.

SLOVENIË NOORD-SLOVENIË

ECO FRIENDLY |  LOCATIE  |  KLEINSCHALIG

VILA PLANINKA
A A A A A

LIGGING
Midden in de pittoreske vallei van Jezersko, is dit luxehotel genesteld in een omgeving 
van onaangeroerde natuurlijke wonderen. De stijlvolle inrichting combineert prachtig 
met de indrukwekkende natuur en zorgt voor een huiselijke, compleet ontspannen sfeer 
waar duurzaamheid en de innerlijke balans centraal staan. Op ca. 35 minuten van de 
luchthaven van Ljubljana.

ACCOMMODATIE
Superior (22-32m²): Warme kamer met kingsize bed, badkamer met bad of douche. 
Airco, telefoon, televisie, gratis wifi, minibar en safe. Standaard met zicht op de 
bergen of de vallei, balkon mits supplement.
Juniorsuite (32m²): Ruimer, met zithoek. Balkon mits supplement.

FACILITEITEN
Idyllische ligging tussen de bergen, meerdere zonneterrassen en loungehoekjes. 
Gratis gebruik van mountainbikes en verhuur van e-bikes meteen aan hotel, ruim 
aanbod aan actieve en culturele excursies in de omgeving. Kleinschalige spa met 
Finse- en infraroodsauna. Heerlijk restaurant met streekgerechten en sterke focus op 
lokale en duurzame producten, prachtige wijnkaart!

ADULTS  ONLY |  DUURZAA M |  GERENOVEERD

SUNROSE 7
A A A A / A

LIGGING
Als een warme mix van het oude en het nieuwe, is dit recent gerenoveerde en 
kleinschalige hotel een ware ontdekking in een nog vaak ongerept gebied. Met het 
meer van Bohinj en de Julische alpen als achtergrond, staat het bekend om zijn 
warme gastvrijheid, huiselijke sfeer en duurzaam karakter. Op ca. 20 minuten van 
Bled, op ca. 45 minuten van de luchthaven van Ljubljana.

ACCOMMODATIE
River Melodies (20m²): Aangename kamer met kingsize bed, badkamer met douche. 
Airco, gratis wifi en schrijftafel. Zicht op de tuin of op de bergen.
Chestnut Embrace (32m²): Ruimer, met zithoek en zicht op de tuin of de bossen.

FACILITEITEN
Het hotel zet volop in op een ‘digital detox’, zo zijn er geen televisies, telefoons 
of andere elektrische toestellen aanwezig. Gasten hebben gratis toegang tot 
de spa en het Aquapark en Wellness complex op ca. 100 meter van het hotel met 
binnenzwembad, hammam, sauna, relaxruimte, infraroodcabine, verschillende 
kuren en massages. (Niet van toepassing voor het standaard kamertype). Ruim 
aanbod aan actieve en culturele excursies in de omgeving. Heerlijk restaurant met 
lokale en internationale specialiteiten. Gasten welkom vanaf 18 jaar.  
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KROATIË
 “Full of Life. Full of Flavours. Full of Love.”
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3. HOTEL MONTE MULINI   84
4. LONE HOTEL 85
5. MENEGHETTI WINE HOTEL & WINERY 86
6. IKADOR LUXURY BOUTIQUE HOTEL & SPA 86
7. BOUTIQUE HOTEL ALHAMBRA & VILLA AUGUSTA 83
8. BELLEVUE HOTEL LOSINJ 83
9. FALKENSTEINER HOTEL & SPA IADERA 87
10. D-RESORT SIBENIK 88
11. SUN GARDENS DUBROVNIK 89
12. HOTEL MORE 89
13. HOTEL KOMPAS DUBROVNIK 88
14. BELLEVUE DUBROVNIK 90
15. EXCELSIOR DUBROVNIK 90
16. VILLA DUBROVNIK 91
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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
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‘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.
Ontbijt 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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KROATIË CITYTRIP

‘DUBROVNIK’
SPR OOKJESACHTIG EN GASTR ONOMISCH WARME ZUIDEN

Prijs: 
Villa Dubrovnik*****: vanaf €2.275 pp.
Excelsior Dubrovnik*****: vanaf € 2.075 pp.
Kompas Dubrovnik****/*: vanaf € 1.875 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:
Wie Dubrovnik zegt, spreekt meteen ook ‘Kings Landing’ 
uit, de fictionele stad uit de beroemde Game of Thrones 
serie. Gesticht in de 7e eeuw door Griekse vluchtelingen en 
ondertussen uitgegroeid tot UNESCO werelderfgoed, was de 
stad het ideale toneel om de setting van de serie te omvatten. 
Samen met de gids gaat u op pad over de prachtige Old City 
Walls op zoek naar enkele van de meest iconische plekjes uit 
de reeks. De wandeling sluit af aan het Lovrijenac Fortress, 
een indrukwekkend fort gebouwd op een uitstekende rots. 
Zoals het de locals betaamt, is genieten en even stilstaan bij 
het leven één van de hoogste goeden in het leven, geniet van 
een smakelijk koffietje op één van de vele goed verborgen 
pleintjes en geniet van het leven rond u.

Dag 2:
De filmhistorie van de stad rijkt verder dan gedacht, zo 
werden bijvoorbeeld ook bepaalde scènes uit Robin Hood, 
Emerald City, James Bond en zelfs Star Wars gefilmd in de 

stad. Vooral die laatste spreekt tot de verbeelding, maar 
komt tot leven in de buurt van hotel Excelsior waar u vanuit 
de klassieke stad, meteen de moderne wereld instapt. De 
gids neemt u ’s ochtends mee naar de Dubrovnik Cathedral 
die meerdere aardbevingen overleefde en een geheel eigen 
verhaal meedraagt. De namiddag bewaren we voor het 
indrukwekkende Franciscan Monastery, daterende uit de 
14e eeuw en grotendeels authentiek gebleven, inclusief de 
kogelinslagen uit de oorlog(en).
  
Dag 3: 
De mooiste uitzichten over de stad en de regio, krijgt u 
ongetwijfeld vanop de top van Srd Hill. Met de kabelbaan 
bereikt u vanuit de stad in korte tijd de top en het 19e eeuwe 
Imperial Fortress. In een actievere tocht per Buggy waar u zelf 
off-road rijdt langs de voormalige slagvelden, krijgt u een inkijk 
in hoe de stad zich heropbouwde. Vanuit de heuvels rond de 
stad, sluit de tour af met een indrukwekkend stadszicht. De 
namiddag laten we volledig aan het strand.

Mostar:
Op iets meer dan twee uur van Dubrovnik, ligt het Bosnische 
Mostar. Met een prachtige historische binnenstad en gezellige 
trendy koffiebars en restaurants, is het een stop meer dan 
waard. Deze oude grensstad van het Ottomaanse rijk met de 
beroemde oude Stari Most brug, is een goed bewaard geheim 
met een geheel eigen historie.

De wijnen van Trpanj
Trpanj en de Saint Hills Winery zijn klinkende namen voor elke 
wijnliefhebber. Vanuit Ploce bereikt u per ferry Trpanj waar 
we een heerlijke 3-gangen lunch met aangepaste Zinfandel 
wijnen voorzien na uw begeleide tour door de wijnvelden en 
de wijnmakerij. De ervaren vakmannen geven hier een unieke 
inkijk in het vervaardigen van hun streekproduct.
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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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BBeelllleevvuuee  HHootteell  LLoossiinnjj**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Superior - Atrium Superior - Park 
14/05 - 02/06 
07/06 - 17/06 
05/09 - 18/09  

€ 473 € 514 

03/06 - 06/06 
18/06 - 15/07 
01/09 - 04/09 

€ 555 € 596 

16/07 - 31/08 € 619 € 660 
19/09 - 02/10 € 409 € 443 
03/10 - 22/12 € 375 € 409 
MMiinniimmuumm  vveerrbblliijjff  
Minimum verblijf van 3 nachten van 19/9-28/12. Minimum verblijf van 4 nachten van  
7/6-17/6 en 5/9-18/9. Minimum verblijf van 5 nachten van 18/6-4/9.  
  

PRIJZEN

AAllhhaammbbrraa  BBoouuttiiqquuee  LLoossiinnjj************  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Deluxe Deluxe - Sea View 
28/05 - 02/06 
07/06 - 17/06 
05/09 - 18/09 

€ 784 € 994 

03/06 - 06/06 
18/06 - 15/07 
01/09 - 04/09 

€ 896 € 1.106 

16/07 - 31/08 € 960 € 1.174 
19/09 - 02/10 € 686 € 881 
MMiinniimmuumm  vveerrbblliijjff  
Minimum verblijf van 3 nachten van 19/9-2/10. Minimum verblijf van 4 nachten van 28/5-2/6, 
7/6-17/6 en 5/9-18/9 en minimum verblijf van 5 nachten van 3/6-6/6, 18/6-15/7 en 1/9-4/9. 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
10% korting bij verblijven van min. 4 nachten van 28/5-17/6 en 1/9-2/10 en bij verblijven van 
min. 7 nachten van 18/6-30/6. Enkle geldig indien geboekt voor 28/2. 
 

 
 

PRIJZEN

CHARME |  KLEINSCHALIG |  WELLNESS

KROATIË

BOUTIQUE HOTEL 
ALHAMBRA & VILLA AUGUSTA

LOSINJ

A A A A A

WELLNESS  |  LOCATIE  |  RELAX

BELLEVUE HOTEL 
LOSINJ
A A A A A

LIGGING
Majestueus gelegen met een boutique uitstraling is dit luxehotel genesteld in de baai 
van Čikat, waar de zee smaragdgroen is en de geur van oude pijnbomen nooit veraf 
is. De historische charme van verfijnde Art-Nouveau architectuur wordt moeiteloos 
gecombineerd met hedendaags design tot een ruimte boordevol warmte en discrete 
luxe. De gastronomische keuken en prachtige spa maken het plaatje compleet! Op ca. 
2.15u per wagen van de luchthaven van Rijeka, transfer per privévlucht op aanvraag.

ACCOMMODATIE
Deluxe - Park Side (32-52m²): Lichte kamer met kingsize bed, badkamer met bad en 
douche. Airco, wifi, telefoon, led-tv, minibar, iPad, safe, koffie- en theefaciliteiten. 
Standaard met balkon met zicht op het park, zeezicht mits supplement.
Alhambra Suite (53-65m²): Ruimer met aparte slaap- en leefruimte. Balkon met zeezicht.

FACILITEITEN
Platform met rechtstreekse toegang tot de zee, zonneterras. Ruim aanbod aan actieve en 
culturele excursies in de omgeving. Verzorgde spa met fitness, personal trainers, rasul, 
verwarmd binnenzwembad, finse sauna, experience showers, ijsfontein, verschillende kuren 
en massages. Uitstekend restaurant met gastronomische specialiteiten, aangename beach bar.

LIGGING
Van buitenaf minimalistisch, binnenin rijkelijke luxe, zo omschrijft dit hotel zichzelf. Aan 
één van meest ongerepte baaien van Losinj, in het hart van een eeuwenoud pijnbomenbos, 
herbergt dit recent gerenoveerde luxehotel een rijkdom aan architectuur, onberispelijke 
service, een elegante spa en een heerlijke keuken. Ultieme ontspanning in een prachtig kader! 
Op ca. 2.10u per wagen van de luchthaven van Rijeka, transfer per privévlucht op aanvraag.

ACCOMMODATIE
Superior – Atrium (25m²): Verzorgde kamer met kingsize bed, badkamer met bad en 
douche. Wifi, telefoon, airco, led-tv, minibar, safe, koffie- en theefaciliteiten.
Deluxe – Sea Side (38m²): Ruimer met zithoek. Vergroot naar zee gericht balkon.

FACILITEITEN
Mooi zwembad met zonneterras, groot platform met rechtstreekse toegang tot de zee. 
Tennisterrein en verhuur van zeilboten meteen aan het hotel, ruim aanbod aan actieve en 
culturele excursies in de omgeving. Prachtige wellness (2.500m²) met sauna, stoombad, 
fitness, verwarmd binnenzwembad, waterbedden, cryosauna, jacuzzi, buitenzwembad, 
relaxtuin, verschillende kuren en massages. Twee restaurants met Japanse en 
internationale specialiteiten. Beach Club, beach bar, pool bar en lounge bar.
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HHootteell  MMoonnttee  MMuulliinnii**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Premium Deluxe 
30/04 - 12/05 
10/10 - 24/10 

€ 296 € 334 

13/05 - 20/05 
19/09 - 09/10 

€ 443 € 499 

21/05 - 17/06 
05/09 - 18/09 

€ 544 € 611 

18/06 - 08/07 
22/08 - 04/09 

€ 795 € 896 

09/07 - 21/08 € 855 € 968 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
25% korting indien geboekt voor 15/1 en 15% korting indien geboekt voor 15/2. Geldig voor 
verblijven van min. 3 nachten van 30/4-24/10. Combineerbaar 
KKoorrttiinngg  LLaanngg  VVeerrbblliijjff  
10% korting van 30/4-24/10 bij verblijven van min. 8 nachten. 

 
 

PRIJZEN

SSaann  CCaannzziiaann  VViillllaaggee  &&  HHootteell**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Deluxe Family Suite 
15/03 - 30/04 
01/10 - 31/12 

€ 450 € 788 

01/05 - 30/06 
01/09 - 30/09 

€ 694 € 1.144 

01/07 - 31/08 € 900 € 1.425 
 
 

 
 

PRIJZEN

KROATIË ISTRIË

E XCLUSIEF  |  CULINAIR  |  WELLNESS

HOTEL 
MONTE MULINI

A A A A A / A

LIGGING
Als lid van ‘The Leading Hotels of the World’, is dit luxehotel een perfecte mix van unieke 
ervaringen. Het panoramische uitzicht op de blauwe zee en het zonlicht dat door de 
ramen naar binnen valt, baadt het in een sfeer van rust, verfijning en verjonging. Het 
exclusieve restaurant, de heerlijke spa en de indrukwekkende zonsondergang maken het 
tot dé absolute referentie van de regio. Op ca. 40 minuten van de luchthaven van Pula.

ACCOMMODATIE
Premium (39m²): Comfortabele kamer met kingsize bedden of twin bedden, 
badkamer met bad en aparte douche. Televisie, gratis wifi, telefoon, airco, safe en 
minibar. Balkon of terras met soms gelimiteerd zicht door de bomen.
Deluxe (39m²): Gelijke indeling en faciliteiten, hoger gelegen met panoramisch zeezicht.

FACILITEITEN
Vier seizoensgebonden verwarmde zwembaden, apart kinderbad, zonneterrassen. 
Prachtig plateau-kiezelstrand. Fietsverhuur, tennis- en basketterrein op 800m, ruim 
aanbod aan actieve en culturele excursies in de omgeving. Wellness met overdekt 
zwembad, sauna, verschillende kuren en massages. Drie uitstekende restaurants 
waaronder het gastronomische ‘Amatis’ met slechts twee plaatsen.

LOCATIE  |  RECENT |  TRENDY

SAN CANZIAN 
VILLAGE & HOTEL

A A A A A

LIGGING
Boordevol authentiek Istrisch erfgoed en landelijke architectuur, is dit recente 
(2019) luxehotel een plek waar het traditionele en het moderne elkaar ontmoeten. 
De kenmerkende inrichting, lokale producten, gepersonaliseerde service, heerlijke 
keuken en uitzonderlijke omgeving zorgen voor een geslaagd geheel. Op ca. 50 
minuten van de luchthaven van Pula, of op ca. 1.15u van de luchthaven van Trieste.

ACCOMMODATIE
Deluxe (24-32m²): Stijlvolle kamer met kingsize bed, badkamer met douche. Airco, 
telefoon, gratis wifi, safe, minibar, televisie, koffie- en theefaciliteiten. Terras of 
balkon met zicht op de tuinen.
Family Suite (45m²): Met twee slaapkamers, terras met zicht op de tuin.

FACILITEITEN
Zwembad met zonneterras, prachtige tuinen. Fietsverhuur meteen aan het hotel, ruim 
aanbod aan actieve en culturele excursies in de omgeving. Kleinschalige spa met sauna, 
fitness, verschillende kuren en massages. Heerlijk restaurant met verfijnde lokale 
specialiteiten, ruim aanbod aan wijn- en olijfolie proeverijen.
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GGrraanndd  PPaarrkk  HHootteell  RRoovviinnjj**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Premium Deluxe 
26/03 - 12/05 
10/10 - 02/11 

€ 386 € 461 

13/05 - 20/05 
19/09 - 09/10 

€ 473 € 563 

21/05 - 17/06 
05/09 - 18/09 

€ 593 € 709 

18/06 - 08/07 
22/08 - 04/09 

€ 773 € 923 

09/07 - 21/08 € 840 € 1.001 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
25% korting indien geboekt voor 15/1 en 15% korting indien geboekt voor 15/2. Geldig voor 
verblijven van min. 3 nachten van 26/3-2/11. Combineerbaar. 
KKoorrttiinngg  LLaanngg  VVeerrbblliijjff  
10% korting van 26/3-2/11 bij verblijven van min. 8 nachten. 

 
 

PRIJZEN

LLoonnee  HHootteell**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Premium Deluxe Plunge Pool 
26/03 - 12/05 
10/10 - 02/11 

€ 248 € 323 

13/05 - 20/05 
19/09 - 09/10 

€ 270 € 353 

21/05 - 17/06 
05/09 - 18/09 

€ 330 € 428 

18/06 - 08/07 
22/08 - 04/09 

€ 450 € 585 

09/07 - 21/08 € 518 € 675 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
25% korting indien geboekt voor 15/1 en 15% korting indien geboekt voor 15/2. Geldig voor 
verblijven van min. 3 nachten van 16/3-2/11. 
KKoorrttiinngg  LLaanngg  VVeerrbblliijjff  
10% korting van 26/3-2/11 bij verblijven van min. 8 nachten. 
 

 
 

PRIJZEN

WELLNESS  |  FA MILIE  |  DESIGN

KROATIË

LONE HOTEL

ISTRIË

A A A A A

CULINAIR  |  WELLNESS  |  MINIM ALISME

GRAND PARK HOTEL ROVINJ
A A A A A

LIGGING
Aan de ingang van het beschermd bospart, en met het levendige centrum van Rovinj en de 
jachthaven op 15 minuten, is dit spectaculaire en uniek ontworpen hotel een waar spektakel! Het 
exclusieve design, de attente service, de uitmuntende service en de verfijnde keuken zorgen voor 
een geslaagd geheel in een ronduit uniek kader. Op ca. 40 minuten van de luchthaven van Pula.

ACCOMMODATIE
Premium (33m²): Design kamer met kingsize bed of twin bedden, badkamer met bad 
en aparte douche. Satelliet-tv, airco, gratis wifi, safe, telefoon en minibar. Balkon of 
terras met zicht op de groene omgeving.
Deluxe Plunge Pool (37m²): Gelijke indeling en faciliteiten, met infinity pool 
massagebad op het terras.

FACILITEITEN
Zwembadencomplex (1.035m²) met zeewater, seizoensgebonden geopend met apart 
kindergedeelte en meerdere zonneterrassen. Beton- en kiezelstrand Monte Mulini op 
wandelafstand. Ruim aanbod aan actieve en culturele excursies in de omgeving. Uitmuntende 
wellness (1.700m²) met binnenzwembad, sauna, fitness, yoga, verschillende kuren en 
massages. Twee aangename restaurants met lokale en internationale specialiteiten.

LIGGING
Dit vlaggenschip van de Maistra Collection, staat bekend om zijn adembenemend 
uitzicht, idyllische setting, prachtig ontwerp, heerlijke keuken en ronduit indrukwekkende 
wellness. Het algemene minimalisme en de uitzonderlijke architectuur zorgen voor een 
indrukwekkend geheel van het allerhoogste niveau. Een meer dan terecht lid van ‘The 
Leading Hotels of the World’. Op ca. 40 minuten van de luchthaven van Pula.

ACCOMMODATIE
Premium (39m²): Elegante kamer met kingsize bed of twin bedden, badkamer met bad 
en aparte douche. Airco, gratis wifi, televisie, safe, minibar, koffie- en theefaciliteiten. 
Standaard met uitzicht op het park en de tuinen, zeezicht mits supplement.
Deluxe (39m²): Gelijke indeling en faciliteiten, met plonszwembad op het balkon.

FACILITEITEN
Drie zwembaden, waaronder vijftig meter bad, meerdere zonneterrassen. Ruim 
aanbod aan actieve en culturele excursies in de omgeving. Gratis toegang tot de 
‘Albaro Spa & Wellness’ van 3.800m² met sauna, stoombad, fitness, verschillende 
kuren en massages. Twee uitstekende restaurants waaronder het gerenommeerde 
‘Cap Aureo’ met prachtig uitzicht over de jachthaven en de oude stad van Rovinj.
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MMeenneegghheettttii  WWiinnee  HHootteell  &&  WWiinneerryy  **********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Superior Vintage Suite 
01/01 - 30/04 
01/11 - 31/12 

€ 338 € 480  

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

€ 431 € 592 

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

€ 544 € 762 

01/07 - 31/08 € 694 € 1.005 
 

  
    

PRIJZEN

IIkkaaddoorr  LLuuxxuurryy  BBoouuttiiqquuee  HHootteell**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Premium Deluxe Suite 
26/03 - 06/05 
26/09 - 24/10 

€ 724 € 1.103 

07/05 - 17/06 
05/09 - 25/09 

€ 844 € 1.286 

18/06 - 04/09 € 1.106 € 1.684 
MMiinniimmuumm  vveerrbblliijjff  
Verblijf van min. 2 nachten van 1/4-4/4, 30/4-2/5, 11/5-16/5, 20/5-24/5 en 2/6-6/6. 
 

 
 

PRIJZEN

WELLNESS  |  CULINAIR  |  E XCLUSIEF

KROATIË

IKADOR LUXURY 
BOUTIQUE HOTEL & SPA

ISTRIË - OPATIJA RIVIÈRA

A A A A A / A

LIGGING
Het inspirerende landschap van de Opatija Rivièra, maakte van dit tijdloze luxehotel 
en lid van ‘The Leading Hotels of the World’ een populair toevluchtsoord voor 
schrijvers, kunstenaars en intellectuelen zoals Anton Tsjechov, James Joyce, Isador 
Duncan en Albert Einstein. Cultuur en kunst worden verweven met de hoogste normen 
van elegantie en luxe, persoonlijke service wordt hoog in het vaandel gedragen! Op 
ca. 45 minuten van de luchthaven van Rijeka, of op ca. 1u van de luchthaven van Pula.

ACCOMMODATIE
Premium (38m²): Moderne kamer met kingsize bed of twin bedden, badkamer 
met regendouche. Wifi, in-room iPad, minibar, lcd-tv, safe, telefoon, koffie- en 
theefaciliteiten. Terras met zeezicht.
Deluxe Suite (42m²): Ruimer, met vergrote zithoek. Prachtig 37m² groot hoekterras 
met zeezicht.

FACILITEITEN
Mooi overloopzwembad met zonneterras, privé platform aan het strand. Exclusief 
‘Riva Aquariva Super Yacht’ met panoramische tochten langs de Opatija Rivièra en de 
eiland Krk en Cres. Ruim aanbod aan actieve en culturele excursies in de omgeving. 
Prachtige spa met sauna, stoombad, rasul, verschillende kuren en massages. 
Uitstekend ‘Nobilion’ restaurant met moderne en lokale blik op verfijnde gastronomie.

WINE &  DINE |  GASTR ONOMIE  |  RELAX

MENEGHETTI
WINE HOTEL & WINERY

A A A A A

LIGGING
Dit prachtige pand, ondergebracht in een herenhuis van typische Istrische witte steen, 
bundelt het authentieke landelijke leven in een omgeving van wijnranken en olijfbomen. 
Met slechts een handvol kamers, is een verblijf in alle rust gegarandeerd. Het uitstekende 
restaurant, de warme gastvrije service, aangename kamers en uitmuntende locatie maken 
het plaatje compleet. Op ca. 30 minuten van de luchthaven van Pula.  

ACCOMMODATIE
Superior (28m²): Ruime kamer met kingsize bed of twin bedden, badkamer met 
inloopdouche. Airco, safe, gratis wifi, televisie, telefoon en minibar. Zicht op de 
wijngaarden.
Vintage Suite (65m²): Ruime suite met kingsize bed en aangename zithoek aan de 
open haard. Badkamer met vrijstaand bad. Groot terras met zicht op de wijngaarden.

FACILITEITEN
Twee seizoensgebonden zwembaden met zonneterras, privéstrand op ca. 10 minuten 
(shuttle service aanwezig). Fietsverhuur, verschillende wandel- en fietsroutes vanuit 
het hotel, ruim aanbod aan actieve (o.a. 18-hole Brijuni golf) en culturele excursies in 
de omgeving. Elegante spa met fitness, sauna, binnenzwembad, verschillende kuren 
en massages. Uitstekend restaurant met moderne kijk op lokale en internationale 
klassiekers. Olijfolie- en wijnproeverijen.  



FFaallkkeennsstteeiinneerr  IIaaddeerraa**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Superior - Park View Juniorsuite - Park View 
03/01 - 10/01 
12/02 - 01/04 

€ 206 € 319 

06/04 - 23/04 
30/10 - 29/12 

€ 244 € 356 

02/04 - 05/04 
24/04 - 25/05 
02/10 - 29/10 

€ 338 € 450 

22/05 - 28/05 
18/09 - 01/10 

€ 431 € 638 

29/05 - 02/07 
28/08 - 17/09 

€ 506 € 750 

03/07 - 16/07 
21/08 - 27/08 

€ 638 € 938 

17/07 - 20/09 € 731 € 1.106 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
20% korting van 22/5-17/7, 21/8-1/10 indien geboekt voor 15/2. 20% korting bij boeking van min. 
3 nachten van 17/7-20/8 indien geboekt voor 15/2. 10% korting van 17/7-20/8 indien geboekt 
voor 15/2. Combineerbaar. 
KKoorrttiinngg  LLaanngg  VVeerrbblliijjff  
5% korting bij verblijven van min. 7 nachten van 17/7-20/8. Combineerbaar. 

 
 

PRIJZEN

87

WELLNESS  |  MODERN |  ACTIEF

FALKENSTEINER HOTEL & SPA IADERA
A A A A A

KROATIË DALMATIË

LIGGING
Luxe en de typische mediterrane flair ontmoeten elkaar in dit luxehotel aan de Adriatische kust. 
Met een verbazingwekkend interieur, een doordacht ontwerp, adembenemende uitzichten 
en een indrukwekkende spa, behoort het tot de hoogst aangeschreven kuurhotels van Kroatië. 
Omringd door de zee en het schiereiland Punta Skala, betovert het elke keer weer. Op ca. 30 
minuten van de luchthaven van Zadar.

ACCOMMODATIE
Superior – Park View: Verzorgde kamer met kingsize bed of twin bedden, badkamer met 
douche. Telefoon, satteliet-tv, minibar, safe, airco en wifi. Balkon met zicht op het park. 
Zeezicht mits supplement.
Junior Suite – Park View : Ruimer, met zithoek. Standaard met zicht op het park, zeezicht 
mits supplement.

FACILITEITEN
Twee zwembaden, apart kinderbad, mooi zandstrand. Prachtig sportcentrum met zeven 
tennisvelden, drie omnivelden, minivoetbal, basketbal, volleybal, badminton, padel en 
minigolf. Ruim aanbod aan actieve en culturele excursies in de omgeving. Uitmuntende 
6.000m2 grote wellness met binnen- en buitenzwembad, overloopzwembad, hammam, 
finse sauna, stoombad, sauna, fitness, verschillende kuren en massages. Vier uitstekende 
restaurants met lokale en internationale specialiteiten, sigaren lounge en cocktailbar.
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DD--RReessoorrtt  SSiibbeenniikk**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Superior Deluxe Seaview Suite 
01/04 - 25/04 
27/09 - 31/10 

€ 210 € 323 

26/04 - 30/05 € 266 € 379 
31/05 - 04/07 
30/08 - 26/09 

€ 379 € 491 

05/07 - 31/07 € 469 € 709 
01/08 - 29/08 € 525 € 765 
 

 
 

PRIJZEN

KKoommppaassss  DDuubbrroovvnniikk**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Superior Deluxe 
03/01 - 31/03 
16/11 - 27/12 

€ 154 € 176 

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

€ 229 € 251 

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

€ 338 € 375 

01/06 - 30/06 € 356 € 390 
01/07 - 30/09 € 398 € 428 
MMiinniimmuumm  vveerrbblliijjff  
Minimum verblijf 2 nachten van 3/1-31/3 en van 16/11-27/12. Minimum verblijf van 3 nachten 
van 1/4-30/6 en 1/10-15/11. Minimum verblijf van 4 nachten van 1/7-30/9. 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
10% korting van 3/1-27/12 indien geboekt voor 28/2. 
 

 
 

PRIJZEN

TRENDY |  DESIGN |  WELLNESS

D-RESORT SIBENIK
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 wereld. 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.

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.

DESIGN |  L IGGING |  COMFORT

HOTEL KOMPAS DUBROVNIK
A A A A / A

LIGGING
Genesteld aan het prachtige strand van Lapad Bay en de promenade van Uvala, is dit 
moderne designhotel een ideale mix tussen stad en strand. De glorieuze panorama’s, 
luxueuze spa, uitstekende keuken en lichte kamers zorgen voor een aangenaam 
geheel op korte afstand van de bruisende stad. Op ca. 30 minuten van de luchthaven 
van Dubrovnik.

ACCOMMODATIE
Superior (24-26m²): Lichte kamer met kingsize bed of twin bedden, badkamer met bad 
of douche. Telefoon, satelliet-tv, minibar, gratis wifi, safe en airco. Balkon met zicht over 
de baai.
Deluxe (27 m²) : Gelijke indeling en faciliteiten, hoger gelegen met prachtig zeezicht.  

FACILITEITEN
Seizoensgebonden zwembad en zonneterras. Mooie spa met overdekt zwembad, Finse sauna, 
stoombad, verschillende kuren en massages. Ruim aanbod aan culturele en actieve excursies 
in de omgeving. Uitstekend restaurant met Kroatische en internationale specialiteiten, 
loungebar, panoramabar en seizoensgebonden poolbar.

KROATIË  DALMATIË - DUBROVNIK
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SSuunn  GGaarrddeennss  DDuubbrroovvnniikk**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Deluxe Club 
01/04 - 10/04 
24/10 - 29/12 

€ 195 € 251 

11/04 - 08/05 
03/10 - 23/10 

€ 266 € 345 

09/05 - 29/05 
19/09 - 02/10 

€ 345 € 446 

30/05 - 03/07 
29/08 - 18/09 

€ 435 € 563 

04/07 - 28/08 € 518 € 671 
MMiinniimmuumm  vveerrbblliijjff  
Minimum verblijv van 3 nachten van 11/4-29/5 en van 19/9-23/10. Minimum verblijf van 7 
nachten van 30/5-18/9. 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
15% korting indien geboekt voor 31/1 en 10% korting indien geboekt voor 15/3. Geldig voor 
verblijven van 1/4-29/12. 

 
 

PRIJZEN

MMoorree  DDuubbrroovvnniikk**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Classic Juniorsuite 
01/01 - 08/05 
17/10 - 31/12 

€ 184 € 338 

09/05 - 29/05 
03/10 - 16/10 

€ 263 € 420 

30/05 - 19/06 
12/09 - 02/10 

€ 308 € 506 

20/06 - 11/09 € 375 € 619 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
10% korting van 1/1-31/12 indien geboekt voor 31/3. Niet combineerbaar. 
GGrraattiiss  NNaacchhtteenn  
7=6 en 14=12 van 1/1-17/5 en 1/10-30/11. Niet combineerbaar. 

 
 

PRIJZEN

FA MILIE  |  APPARTEMENTEN |  GASTR ONOMIE

KROATIË

SUN GARDENS DUBROVNIK

DUBROVNIK

A A A A A

LIGGING
Ingetogen elegantie en ultiem comfort ontmoeten elkaar in dit indrukwekkende 
resort met zijn benijdenswaardige ligging aan de Adriatische kust. Met maar liefst 16 
restaurants en bars, eindeloze faciliteiten, een hartelijke service en een verdeling in 
hotel en appartementen, is het een warme thuis voor de volledige familie. De nabijheid 
van de stad maakt het plaatje compleet. Op ca. 40 minuten van de luchthaven.

ACCOMMODATIE
Deluxe (34m²): Ruime kamer met kingsize bed of twin bedden, badkamer met bad en 
douche. Telefoon, flatscreen-tv, airco, gratis wifi, safe, minibar en balkon met zeezicht.
Club (34m²): Gelijke indeling en faciliteiten, met toegang tot de ‘Exclusive Club’ en 
verschillende extra services.

FACILITEITEN
Drie zwembaden, waarvan één adults only, meerdere zonneterrassen. Mooi kiezelstrand, 
weelderige tuinen. Fietsverhuur, tennisterrein, squashveld en klimmuur meteen aan het 
hotel. Verzorgde spa met fitness, stoomkamer, jacuzzi,  sauna, hammam, verschillende kuren 
en massages. Seizoensgebonden kidsclub (3-17 jaar). Zestien bars en restaurants met o.a. 
Mediterrane, Italiaanse en lokale specialiteiten, een wijnbar, een ijssalon en een beach bar.

KLEINSCHALIG |  LOCATIE  |  PANORA M A

HOTEL MORE
A A A A A

LIGGING
Dit luxueuze en kleinschalige boetiekhotel, meteen aan de rustige baai van Lapad, één 
van de mooiste locaties van Dubrovnik. In de schaduw van de eindeloze pijnbomen, 
ademt het een ontspannen sfeer. De in het oog springende ‘Cave Bar’, gelegen in een 
natuurlijke grot, maakt het plaatje compleet. Op ca. 30 minuten van de luchthaven.

ACCOMMODATIE
Classic (25m²): Rustieke kamer met kingsize bed, badkamer met bad en douche. Airco, 
telefoon, gratis wifi, televisie, safe en minibar. Balkon en / of zeezicht mits supplement.
Juniorsuite (35m²): Ruimer, met zithoek en aparte slaapkamer. Balkon met zeezicht.

FACILITEITEN
Twee seizoensgebonden zwembaden, hydromassage bad, zonneterras. Aangenaam 
zandstrand op ca. 500 meter. Bootverhuur meteen aan het hotel, verschillende 
watersporten in de omgeving. Ruim aanbod aan actieve en culturele excursies, 
centrum Dubrovnik op ca. 3 kilometer. Spa met fitness, verschillende kuren en 
massages. Twee restaurants met Dalmatische en internationale specialiteiten, 
Pastry- & cocktailbar, lobby bar en indrukwekkende Cave Bar.
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BBeelllleevvuuee  DDuubbrroovvnniikk**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Superior: Zeezicht + Balkon Deluxe: Zeezicht + Balkon 
03/01 - 31/03 
16/11 - 27/12 

€ 236 € 353 

01/04 - 30/04 
16/12 - 15/11 

€ 413 € 536 

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

€ 615 € 799 

01/06 - 30/09 € 698 € 941 
MMiinniimmuumm  vveerrbblliijjff  
Minimum verblijf van 2 nachten van 3/1-31/3 en 16/11-27/12 en minimum verblijf van 3 nachten 
van 1/4-15/11. 

 
 

PRIJZEN

EExxcceellssiioorr  DDuubbrroovvnniikk**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Superior: Zeezicht Deluxe: Zeezicht + Balkon 
03/01 - 31/03 
16/11 - 27/12 

€ 274 € 349 

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

€ 416 € 536 

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

€ 551 € 683 

01/06 - 30/09 € 630 € 758 
MMiinniimmuumm  vveerrbblliijjff  
Minimum verblijf van 2 nachten van 3/1-31/3 en 16/11-27/12 en minimum verblijf van 3 nachten 
van 1/4-15/11. 
 

 
 

PRIJZEN

GERENOVEERD |  BOUTIQUE |  LOCATIE

KROATIË

BELLEVUE DUBROVNIK

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.

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.

E XCLUSIEF  |  CULINAIR  |  WELLNESS

EXCELSIOR DUBROVNIK
A A A A A

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.

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.



VViillllaa  DDuubbrroovvnniikk**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Superior Executive 
01/04 - 30/04 € 563 Op aanvraag 
01/05 - 31/05 
01/10 - 31/10 

€ 825 Op aanvraag 

01/06 - 30/09 € 1.024 Op aanvraag 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
10% korting van 1/4-31/10 indien geboekt voor 1/4. 
 

 
 

PRIJZEN

91

DESIGN |  CULINAIR  |  TRENDY

VILLA DUBROVNIK
A A A A A

KROATIË DUBROVNIK

LIGGING
Gebouwd tegen de rotswanden van de Dalmatische kust, ontvangt dit stijlvolle toevluchtsoord 
haar gasten in een mix van warme gastvrijheid en luxueuze privacy. Met een prachtig contrast 
tussen de witte architectuur, het rotsachtige landschap en de smaragdgroene zee, staat het 
bekend om haar ingetogen verfijning, modern decor en uitstekende gastronomie. Op ca. 25 
minuten van de luchthaven.

ACCOMMODATIE
Superior (30m²): Verzorgde kamer met kingsize bed of twin bedden, badkamer met 
bad. Airco, telefoon, gratis wifi, televisie, minibar, safe, koffie- en theefaciliteiten. 
Balkon met zicht op zee.
Executive (37m²): Ruimer, met privéterras, jacuzzi, en suite badkamer en prachtig 
zicht over zee en de verschillende eilanden.

FACILITEITEN
Platform met rechtstreekse toegang tot de zee. Privé zonneterras nabij zwembad. 
Uitstekende ligging op wandelafstand van het historische stadscentrum. Ruim aanbod 
aan actieve en culturele excursies in de omgeving, bootverhuur met schipper meteen aan 
het hotel. Verzorgde spa met verwarmd zwembad, fitness, sauna, verschillende kuren en 
massages. Uitmuntend Michelin restaurant (Pjerin) met verfijnde Mediterrane keuken en 
indrukwekkende wijnkaart, prosciutto- en wijnbar op het dakterras.
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1
2

34

MONTENEGRO
 “The most beautiful contact between earth and sea is in 

Montenegro.” Lord Byron.

1. AMAN SVETI STEFAN   95
2. REGENT PORTO MONTENEGRO  94
3. HUMA KOTOR BAY  96
4. ONE & ONLY PORTONOVI MONTENEGRO  97

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 tickets 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



RReeggeenntt  PPoorrttoo  MMoonntteenneeggrroo**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Superior Deluxe 
01/01 - 16/04 
25/10 - 31/12 

€ 274 € 308 

17/04 - 27/05 
27/09 - 24/10 

€ 398 € 446 

28/05 - 01/07 
29/08 - 26/09 

€ 596 € 653 

02/07 - 28/08 € 743 € 810 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
10% korting van 1/1-31/12 indien geboekt voor 31/3. Combineerbaar met Korting Lang Verblijf. 
HHoonneeyymmoooonn  
Romantisch diner voor 2 personen in het Murano restaurant (3-gangen menu inclusief een fles 
schuimwijn) + Regent Signature behandeling voor 2 personen (1 x per verblijf): 01/01-31/12 
(min. 5 nachten). Niet combineerbaar. 
KKoorrttiinngg  LLaanngg  VVeerrbblliijjff  
33% korting van 1/1-31/12 bij verblijven van min. 3 nachten. 
 

 
 

PRIJZEN

94

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 bed of twin bedden. 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. 

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, gym, sauna, verschillende 
behandelingen en massages. Kleine huisdieren toegelaten mits supplement. Twee 
restaurants met internationale specialiteiten, twee bars.

1. Deluxe



AAmmaann  SSvveettii**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Cottage Deluxe Cottage 
01/05 - 10/06 
13/09 - 24/10 

€2.064 €2.475 

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

€3.096 €3.714 

16/07 - 15/08 €3.198 €3.816 
 

 
 

PRIJZEN
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E XCLUSIEF  |  HIDEAWAY |  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 laatste 
uithoeken van werkelijk 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. Dit privéparadijs staat bekend als 
één der mooiste van Montenegro. 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.

FACILITEITEN
Twee zwembaden, waarvan één klifzwembad, zonneterrassen. Drie stranden, waarvan een 
met eigen privé strandgedeelte aan Queen’s Beach. Zeilen, duiken en vissen. Ruim aanbod 
aan excursies met lokale kunsten, actieve en culturele hoogtepunten. Aman spa met drie 
hydrotherapie suites, stoomkamer, sauna, binnenzwembad en eigen skincare ritueel, vier 
behandelingskamers. Vier uitmuntende restaurants en een bar.

1. Cottage



HHuummaa  KKoottoorr  BBaayy**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Deluxe Luxury 
01/04 - 30/04 € 195 € 214 
01/05 - 31/05 
01/10 - 31/10 

€ 255 € 270 

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

€ 326 € 360 

01/07 - 15/07 
01/09 - 30/09 

€ 398 € 450 

16/07 - 15/08 € 435 € 495 
MMiinniimmuumm  vveerrbblliijjff  
Minimum verblijf van 3 nachten vereist. 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
10% korting van 1/4-30/10 indien geboekt voor 31/3. Niet combineerbaar. 
GGrraattiiss  NNaacchhtteenn  
7=6 van 1/4-31/5 en 1/10-31/10. Niet combineerbaar. 

 
 

PRIJZEN
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CHARME |  STRAND |  WELLNESS

HUMA KOTOR BAY
A A A A / A

MONTENEGRO BAAI VAN KOTOR

LIGGING
Gelegen in het historische Dobrota, op korte afstand van het spectaculaire Kotor is dit 
luxehotel genesteld aan het zandstrand van Virtu, uniek in de baai. De 89 elegante 
kamers en villa’s, aangename hotelfaciliteiten, gastvrije service en heerlijke keuken 
zorgen voor een warm welkom. Op ca. 10 minuten van de luchthaven van Tivat.

ACCOMMODATIE
Deluxe (27-29m²): Lichte kamer met kingsize bed, badkamer met douche. Airco, 
flatscreen-tv, safe, minibar, koffie- en theefaciliteiten. Frans balkon met zicht op de 
baai.
Luxury (30m²) : Gelijke indeling en faciliteiten, terras met zeezicht.

FACILITEITEN
Twee seizoensgebonden zwembad met zonneterras. Prachtig zandstrand met 
indrukwekkend zicht over de baai. Ruim aanbod aan actieve en culturele excursies 
in de omgeving. Verzorgde spa met fitness, sauna, stoombad, verschillende kuren 
en massages. Drie heerlijke restaurants waaronder het fine dining ‘Mudra Art’ met 
gastronomische specialiteiten, mooie lounge beachbar.



OOnnee  &&  OOnnllyy  PPoorrttoonnoovvii**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Portonovi Room Bayview 
30/03 - 30/04 
10/10 - 30/12 
02/01 - 08/01 

€ 743 € 863 

01/05 - 04/06 
05/09 - 09/10 
31/12 - 01/01 

€ 1.256 € 1.433 

05/06 - 04/09 €2.288 €2.524 
 

 
 

PRIJZEN
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GLOEDNIEUW |  MODERN |  WELLNESS

ONE & ONLY PORTONOVI MONTENEGRO
A A A A A / A

MONTENEGRO PORTONOVI

LIGGING
Openend in maart 2021, 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 volmaakt luxehotel dat 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 bed of twin bedden. Badkamer met bad en 
douche. Airco, telefoon, gratis wifi, flatscreen-tv, safe, minibar en airco. Zicht op de ruige bergen.
Bayview (55m²): Gelijke indeling en faciliteiten, zicht op de baai.

FACILITEITEN
Mooi zwembad, meteen aan het zandstrand gelegen. Ruim aanbod aan culturele en 
actieve excursies in de regio. Prachtige Chenot Espace wellness met sauna, stoombad, 
hammam, fitness, yogaruimte, personal coaching, persoonlijk aangepaste detox en 
vitality programma’s, verschillende kuren en massages. Caminetti bar en drie restaurants, 
waaronder het gastronomische ‘Sabia by Giorgio Locatelli’ en één met Aziatische 
fusiekeuken.
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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

Meteora

Delphi
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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
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SStt..  GGeeoorrggee  LLyyccaabbeettttuuss**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Courtyard Atrium Boutique Atrium 
01/01 - 28/02 € 188 € 263 
01/03 - 31/03 € 206 € 281 
01/04 - 30/04 
01/08 - 31/08 

€ 263 € 375 

01/05 - 31/07 
01/09 - 31/10 

€ 319 € 431 

HHoonneeyymmoooonn  
Kamerupgrade naar Boutique Akropolis indien beschikbaar, geschenken en gratis gebruik van 
fitness en zwembad. 

 
 

PRIJZEN PRIJZEN
Vraag ons uw offerte op maat voor dit luxehotel.

LIFEST YLE  |  LOCATIE  |  FA MILIE

GRIEKENLAND

ST. GEORGE 
LYCABETTUS

ATHENE - ATHEENSE RIVIÈRA

A A A A A

LIGGING
Met een adembenemend uitzicht over Athene, inclusief de Akropolis en de Saronische 
golf, is dit op een heuvel gelegen trendy lifestyle hotel een elegant en gezinsvriendelijk 
geheel. De uitstekende ligging op wandelafstand van vele bezienswaardigheden, 
maakt het tot een ideale uitvalsbasis om de stad te ontdekken. Op ca. 35 minuten van de 
luchthaven.

ACCOMMODATIE
Courtyard Atrium (15-20m²): Verzorgde kamer met kingsize bed, badkamer met bad 
en douche. Satelliet-tv, voice mail, airco, safe, haardroger, minibar, internettoegang, 
koffie- en theefaciliteiten. Zicht op de binnentuin van het hotel.
Boutique Acropolis (15-20m²): Gelijke indeling en faciliteiten, met gedeeltelijk zicht 
op de Acropolis en delen van de stad vanop het balkon. 

FACILITEITEN
Rooftopzwembad met panoramisch uitzicht, zonneterras. Ruim aanbod aan actieve 
en culturele excursies. Verzorgde Aegeos Spa met fitness, hammam, stoombad, 
verschillende kuren en massages. Bibliotheek en parking. Kleine huisdieren 
toegelaten. Twee restaurants met Griekse en internationale specialiteiten.

RECENT |  FA MILIE  |  E XCLUSIEF

FOUR SEASONS ASTIR PALACE 
ATHENS

A A A A A / A

LIGGING
Aan de verfijnde Atheense Riviera, op het puntje van een met pijnbomen begroeid 
schiereiland, biedt dit recente luxeresort het beste van twee werelden. De relaxte 
sfeer van een strandvakantie, gecombineerd met de nabijheid van de stad. Verdeeld 
in bungalows en twee hotelgebouwen, is het een mix van elegantie en pure luxe op 
maat van de  familie. Op ca. 30 minuten van de luchthaven van Athene. 

ACCOMMODATIE
Arion – Seaview (40m²): In het ‘Arion’ gebouw, prachtige kamer met kingsize bed 
of twin bedden, badkamer met bad en aparte douche. Airco, telefoon, gratis wifi, 
minibar, safe, flatscreen-tv, koffie- en theefaciliteiten. Balkon met zeezicht.
Nafsika – Seaview (40m²): Gelijke indeling en faciliteiten, in het ‘Nafsika’ gebouw.

FACILITEITEN
Twee zoutwaterzwembaden met zonneterrassen, drie prachtige privéstranden. 
Watersportcentrum en tennisterreinen meteen aan het hotel, 18-hole golf op ca. 10 
minuten. Ruim aanbod aan actieve en culturele excursies in de omgeving. Verzorgde 
spa met binnenzwembad, vitality pool, fitness, hammam, verschillende kuren 
en massages. Kinderclub (3-12 jaar). Acht restaurants met Griekse, Italiaanse en 
internationale specialiteiten.  



IIkkooss  OOlliivviiaa**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen in All Inclusive 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Superior Superior: Zeezicht 
01/04 - 22/04 
15/10 - 30/10 

€ 416 € 461 

23/04 - 21/05 
28/09 - 14/10 

€ 510 € 566 

22/05 - 05/06 
18/09 - 27/09 

€ 615 € 675 

06/06 - 23/06 
05/09 - 17/09 

€ 750 € 829 

24/06 - 22/07 
29/08 - 04/09 

€ 881 € 1.005 

23/07 - 28/08 € 1.054 € 1.211 
MMiinniimmuumm  vveerrbblliijjff  
Minimum verblijf van 5 nachten vereist. 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
20% korting van 1/4-22/4 en 15/10-31/10, 15% korting van 23/4-21/5 en 28/9-14/10, 10% korting 
van 22/5-23/6 en 5/9-27/9 en 5% van 24/6-4/9. Enkel geldig indien geboekt voor 28/2. 

 
 

PRIJZEN
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ALL - INCLUSIVE  |  FA MILIE  |  MODERN

IKOS OLIVIA
A 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 bed of twin bedden. Badkamer met 
douche. 24u roomservice, flatscreen-tv, gratis wifi, dagelijks hervulde minibar, safe, airco, 
espressomachine en balkon. Zicht op de tuinen.
Superior: Zeezicht (30m²): Gelijke indeling en faciliteiten. Zeezicht

FACILITEITEN
Twee zwembaden, apart kinderzwembad. Gelegen 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). Gratis (30 minuten) Child Care service aan het 
strand. Door TripAdvisor bekroond ‘Infinite Lifestyle Concept’ met verschillende sporten zoals fietsen, 
tennis, kano (20 minuten per dag) en windsurfen (1 uur per verblijf) inbegrepen. 24u roomservice & 
maar liefst 300 verschillende wijnen. Vijf restaurants waarvan enkelen met een menu samengesteld 
door Michelin sterrenchefs, zes bars. Gratis ‘Dine Out’ programma met lokale restaurants.

IKOS DELUXE COLLECTION
Enkele van de kamertypes geven toegang tot de ‘Ikos Deluxe Collection’, met onder 
andere een eigen zwembad en privé-gedeelte aan het strand, conciërgeservice, gratis 
massage, upgraded amenities en een exclusief diner op het strand! 
MINI DRIVE ADVENTURE
In samenwerking met MINI, biedt Ikos per kamer één dag gratis gebruik aan van een 
wagen per verblijf! Contacteer ons voor de exacte voorwaarden.



SSaannii  CClluubb**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen in Half Pension 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Standaardkamer – Tuinzicht Standaardkamer – Zeezicht 
29/04 - 21/05 
28/09 - 14/10 

€ 375 € 439 

22/05 - 05/06 
18/09 - 27/09 

€ 641 € 709 

06/06 - 23/06 
05/09 - 17/09 

€ 724 € 844 

24/06 - 07/07 
29/08 - 04/09 

€ 863 € 1.013 

08/07 - 22/07 € 990 € 1.163 
23/07 - 28/08 € 1.114 € 1.301 
15/10 - 30/10 € 296 € 345 
MMiinniimmuumm  vveerrbblliijjff  
Minimum verblijf van 5 nachten vereist. 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
20% korting van 29/4-21/5 en 28/9-30/10 en 10% korting van 22/5-23/6 en 5/9-27/9, 5% korting 
van 24/6-4/9 indien geboekt voor 28/2. Combineerbaar. 
EExxttrraa  
Gratis upgrade naar Vol Pension van 15/10-30/10.  Combineerbaar. 
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FA MILIE  |  CULINAIR  |  VILLA ' S

SANI CLUB
A 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. Kinderclub (4-12 
jaar) & teens club (13-17 jaar), crèche (vanaf 4 maanden) en babysitservice. 

1. Standaardkamer - Zeezicht

BIJKOMENDE FACILITEITEN
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. Vijf restaurants in het Sani Club gedeelte, 24 restaurants verspreid 
over het hele resort.



SSaannii  DDuunneess**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen in Half Pension 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Standaardkamer – Zwembadzicht 
& Privé-Tuin 

Deluxe – Marinazicht 

29/04 - 21/05 
28/09 - 14/10 

€ 345 € 360 

22/05 - 05/06 
18/09 - 27/09 

€ 458 € 476 

06/06 - 23/06 
05/09 - 17/09 

€ 694 € 686 

24/06 - 07/07 
29/08 - 04/09 

€ 859 € 945 

08/07 - 22/07 € 1.106 € 1.166 
23/07 - 28/08 € 1.271 € 1.339 
15/10 - 30/10 € 1.534 € 1.710 
MMiinniimmuumm  vveerrbblliijjff  
Minimum verblijf van 5 nachten vereist. 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
20% korting van 29/4-21/5 en 28/9-30/10 en 10% korting van 22/5-23/6 en 5/9-27/9, 5% korting 
van 24/6-4/9 indien geboekt voor 28/2. Combineerbaar. 
EExxttrraa  
Gratis upgrade naar Vol Pension van 15/10-30/10.  Combineerbaar. 
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DESIGN |  CULINAIR  |  RECENT

SANI DUNES
A 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 Resort.

FACILITEITEN
Verwarmd 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. 
Een eindeloos aantal sportfaciliteiten, zoals bijvoorbeeld de acht tennisterreinen staan ter 
beschikking van de gasten. Theater in de tuin met verschillende musicals en optredens. Drie 
restaurants in het Sani Dunes gedeelte, 24 restaurants verspreid over het hele resort.

FAMILIEKAMERS
Liever veel ruimte voor de familie? Sani Dunes beschikt over enkele deluxe familiekamers 
bestaande uit twee connecterende kamers. Alle kamers beschikken over een privé-tuin. 
Zwembadzicht, zeezicht of beachfront locatie mogelijk mits supplement.



EEaagglleess  PPaallaaccee**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Superior - Tuinzicht Superior - Zeezicht 
29/04 - 14/05 
10/10 - 31/10 

€ 240 € 281 

15/05 - 28/05 
19/09 - 09/10 

€ 308 € 345 

29/05 - 24/06 
05/09 - 18/09 

€ 435 € 506 

25/06 - 22/07 
22/08 - 04/09 

€ 503 € 578 

23/07 - 21/08 € 570 € 683 
MMiinniimmuumm  vveerrbblliijjff  
Minimum verblijf van 5 nachten vereist. 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
20% korting indien geboekt voor 28/2 en 10% korting indien geboekt voor 31/3. Geldig voor 
verblijven van 29/4-31/10. Combineerbaar. 
GGrraattiiss  HHaallff  PPeennssiioonn  
Gratis Half Pension van 29/4-28/5 en 19/9-31/10. Combineerbaar. 
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CHARME |  FA MILIE  |  CULINAIR

EAGLES PALACE
A A A A A

GRIEKENLAND HALKIDIKI

LIGGING
Dit prachtige vijfsterrenresort, gaat moeiteloos op in de prachtige omgeving en bundelt 
onberispelijke service met een 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 terecht 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. 1.30u van de luchthaven van Thessaloniki.

ACCOMMODATIE
Superior - Tuinzicht (25m²): Lichte kamer met kingsizebed of twin bedden. 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.

FACILITEITEN
Mooi groot, seizoensgebonden verwarmd,  zoetwater zwembad, apart kinderbad met 
zonneterras, meteen aan het prachtige privé zandstrand gelegen. 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. Betalende kids club op reservatie 
(4-12 jaar). Vier uitstekende restaurants met gastronomische optie, lokale en internationale 
specialiteiten. Vier bars

1. Superior Tuinzicht



EEaagglleess  VViillllaa''ss**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Junior Pool Villa - Zeezicht Junior Pool Villa - Zeezicht + 
Privétuin 

29/04 - 14/05 
10/10 - 31/10 

€ 638 € 713 

15/05 - 28/05 
19/09 - 09/10 

€ 825 € 900 

29/05 - 24/06 
05/09 - 18/09 

€ 1.200 € 1.313 

25/06 - 22/07 
22/08 - 04/09 

€ 1.425 € 1.575 

23/07 - 21/08 € 1.875 €2.063 
MMiinniimmuumm  vveerrbblliijjff  
Minimum verblijf van 5 nachten vereist. 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
30% korting van 29/4-28/5 en 19/9-31/10 indien geboekt voor 31/1. 20% korting van 29/5-18/9 
indien geboekt voor 31/1. 20% korting van 29/4-31/10 indien geboekt voor 28/2 en 10% korting 
van 29/4-31/10 indien geboekt voor 31/3. 
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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 op maat van de 
hele 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. Op ca. 4km 
van Ouranopoli, op ca. 1.30u 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, privé-
tuintje.

FACILITEITEN
Één algemeen verwarmbaar zwembad, apart kinderbad en indoor jacuzzi, prachtig 
zandstrand. Twee restaurants met lokale en internationale specialiteiten. Gasten 
van het Eagles Villa’s gedeelte, kunnen de hele dag gebruik maken van de butler- en 
clubcarservice. Daarnaast kunnen ze gebruik maken van de faciliteiten van het Eagles 
Palace gedeelte. 

1. Junior Pool Villa - Zeezicht

EAGLES VILLA’S & EAGLES PALACE
Seizoensgebonden (29.04.21 – 28.05.21 & 19.09.21 – 31.10.21) wordt de check-in voor 
Eagles Villa’s voorzien in het Eagles Palace gedeelte. Daarnaast zal het ontbijt voorzien 
worden in het Melathron restaurant (Eagles Palace) in plaats van het gebruikelijke 
Lofos restaurant (Eagles Villa’s). De rest van de faciliteiten in het Eagles Palace gedeelte, 
blijven gedurende het volledige jaar zoals steeds beschikbaar.



AAffiittiiss  BBoouuttiiqquuee**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen in Half Pension 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Classic Deluxe Juniorsuite 
29/04 - 20/05 
25/09 - 10/10 

€ 221 € 345 

21/05 - 23/06 
09/09 - 24/09 

€ 330 € 495 

24/06 - 19/07 
21/08 - 08/09 

€ 390 € 593 

20/07 - 20/08 € 469 € 758 
MMiinniimmuumm  vveerrbblliijjff  
Minimum verblijf van 5 nachten vereist. 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
20% korting van 29/4-10/10 indien geboekt voor 28/2. 
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RUST |  DUURZAA M |  R OM ANTISCH

AFITIS BOUTIQUE HOTEL
A A A A A

GRIEKENLAND HALKIDIKI

LIGGING
Gracieus uitgestrekt in een privé-oase, is dit kleinschalige boetiekhotel gelegen 
in een sublieme omgeving van kristalhelder azuurblauw water, fijn suikerzand en 
groene tuinen. Met slechts vijftig kamers verdeeld over vier gebouwen, ademt het 
rust, elegant design en een aangenaam lifestyle-karakter. Deze sublieme mix van 
natuurlijke schoonheid, uitzonderlijke service en totale ontspanning werd nog verder 
verfijnd en gerenoveerd in 2020 & draagt zijn titel ‘1st awarded boutique hotel in the 
Chalkidiki Peninsula’ met trots. Op ca. 55 minuten van de luchthaven van Thessaloniki.

ACCOMMODATIE
Classic (20m²): Hedendaagse kamer met queen size bed, badkamer met bad of douche. 
Satelliet-tv, airco, gratis wifi, minibar, safe, koffie- en theefaciliteiten. Zeezicht mits supplement.
Deluxe Juniorsuite (35m²): Ruimer, zithoek en grotere badkamer. Zeezicht

FACILITEITEN
Seizoensgebonden verwarmd zwembad, zonneterras, mooi privéstrand dat bekroond 
werd met de uitzonderlijke ‘Blue Flag Scheme 2020’. Bootverhuur (met of zonder schipper) 
mogelijk in de omgeving, ruim aanbod aan actieve en culturele excursies. Verschillende 
kuren en massages mogelijk op aanvraag. Sterke focus op duurzaamheid en deelname in 
meerdere economische programma’s. Uitstekend restaurant met dagverse visspecialiteiten 
en producten uit eigen tuin.



109

DDaannaaii  BBeeaacchh  HHootteell**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Juniorsuite Pool Suite 
01/04 - 31/05 
01/10 - 31/10 

€ 713 € 1.650 

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

€ 765 €2.033 

01/07 - 31/08 € 953 €2.355 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
20% korting van indien geboekt voor 15/2 en 15% korting indien geboekt voor 31/3. Geldig voor 
verblijven van 1/4-14/7 en 26/8-31/10. Niet combineerbaar. 
 

 
 

PRIJZEN

NNaaffpplliiaa  PPaallaaccee**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Deluxe Bungalow Seaview Premier Villa Seaview 
08/04 - 21/04 
17/10 - 30/10 

€ 420 € 818 

22/04 - 03/05 
25/06 - 04/09 

€ 484 € 934 

04/05 - 24/06 
05/09 - 16/10 

€ 461 € 874 

MMiinniimmuumm  vveerrbblliijjff  
Minimum verblijf van 2 nachten vereist. 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
20% korting indien geboekt voor 31/1, 17% korting indien geboekt voor 28/2, 14% korting 
indien geboekt voor 31/3 en 11% korting indien geboekt voor 30/4. Niet combineerbaar. 
EExxttrraa  
Gratis Half Pension bij verblijven van min. 3 nachten van 8/4-30/10. Combineerbaar. 

 
 

PRIJZEN

VILLA ' S  |  CULINAIR  |  E XCLUSIEF

GRIEKENLAND

DANAI BEACH 
RESORT & VILLA'S

HALKIDIKI - PELEPONESSOS

A A A A A A

LIGGING
Deze luxueuze schuilplaats te midden van de adembenemende natuur is een meer 
dan terecht lid van ‘The Leading Hotels of the World’. Met weelderige tuinen, een 
uitgestrekt zandstrand, prachtige suites, uitmuntende villa’s, onberispelijke service en 
gastronomische restaurants heeft het alles in huis voor een onvergetelijk verblijf op het 
allerhoogste niveau. Op ca. 55 minuten van de luchthaven van Thessaloniki.

ACCOMMODATIE
Juniorsuite (30-35m²): Elegante kamer met kingsize bed, badkamer met bad en 
douche. Airco, flatscreen-tv, telefoon, gratis wifi, minibar, safe, balkon of terras met 
zicht op de tuinen.
Pool Suite (55-60m²): Luxueuze suite, privétuintje met plonszwembad.

FACILITEITEN
Zwembad met zonneterras, wit zandstrand en prachtige tuinen. Tennisterreinen en 
watersportcentrum meteen aan het hotel, ruim aanbod aan actieve en culturele excursies 
in de omgeving. Verzorgde spa met fitness, binnenzwembad, sauna, verschillende kuren en 
massages. Kidsclub (4-11 jaar) en seizoensgebonden crèche (4m – 4 jaar). Vier uitstekende 
restaurants met lokale en internationale specialiteiten, prachtige wijnkelder.

HISTORISCH |  LOCATIE  |  HIDEAWAY

NAFPLIA PALACE
A A A A A

LIGGING
Met een prachtig uitzicht over de baai van Argolis, de oude stad van Nafplion in de 
nabijheid en genesteld onder de oude muren van Palamedi, is dit luxehotel een 
prachtige mix tussen geschiedenis en esthetiek. De geurige tuinen, mooie ligging en 
attente service zorgen voor een historisch en gedenkwaardig verblijf. Op ca. 1.55u van 
de luchthaven van Athene.

ACCOMMODATIE
Deluxe Bungalow Seaview (27m²): Verzorgde kamer met kingsize bed, badkamer met 
bad. Airco, telefoon, flatscreen-tv, gratis wifi, minibar, safe en balkon met zeezicht.
Premier Villa Seaview (50-62m²): Ruimere, vrijstaande villa met zeezicht..

FACILITEITEN
Mooi overloopzwembad met zonneterras. Uitstekende ligging op wandelafstand 
van het centrum. Ruim aanbod aan actieve en culturele excursies in de omgeving 
zoals het wereldberoemde theatre van Epidaurus en het de oude stad van Mycene. 
Verzorgd restaurant met Griekse, Mediterrane en internationale specialiteiten.



CCoossttaa  NNaavvaarriinnoo**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Deluxe - Tuinzicht Deluxe - Zeezicht 
20/02 - 31/03 
31/10 - 28/11 

€ 345 € 375 

01/04 - 22/05 
21/10 - 30/10 

€ 368 € 398 

23/05 - 30/06 
16/09 - 20/10 

€ 446 € 514 

01/07 - 28/07 
26/08 - 15/09 

€ 566 € 630 

29/07 - 25/08 € 664 € 754 
MMiinniimmuumm  vveerrbblliijjff  
Minimum verblijf van 2 nachten van 1/4-29/4, 4/5-22/5 en 21/10-30/10. Minimum verblijf van 4 
nachten van 12/3-15/3, 1/7-28/7 en 26/8-15/9. Minimum verblijf van 5 nachten van 29/7-25/8. 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
20% korting van 20/2-30/6, 10% korting van 1/7-28/7 en 5% korting van 29/7-25/8 indien 
geboekt voor 28/2. 20% korting van 26/8-27/11 indien geboekt voor 30/6. Niet combineerbaar. 
KKoorrttiinngg  LLaanngg  VVeerrbblliijjff  
10% korting van 20/2-27/11 bij boeking van min. 21 nachten. Niet combineerbaar. 

 
 

PRIJZEN

110

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. Hier is werkelijk aan alles gedacht! Uitmuntende 
gastronomie, twee prachtige golf courses, de gelauwerde Anazoe Spa, .. Op ca. 40 minuten 
van de luchthaven van Kalamata, op ca. 3.15u 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. Zeezicht.

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. 18-hole 
(The Dunes) meteen aan het hotel, 2de 18-hole golf (Bay Course) op ca. 10 minuten. 

BIJKOMENDE FACILITEITEN
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.



TThhee  RRoommaannooss**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Deluxe - Tuinzicht Deluxe - Zeezicht 
23/05 - 30/06 
16/09 - 03/10 

€ 544 € 604 

01/07 - 28/07 
26/08 - 15/09 

€ 724 € 829 

29/07 - 25/08 € 829 € 953 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
20% korting van 23/5-30/6, 10% korting van 2/7-28/7 en 5% korting van 29/7-25/8 indien 
geboekt voor 28/2. 20% korting van 26/8-2/10 indien geboekt voor 30/6. Niet combineerbaar. 
KKoorrttiinngg  LLaanngg  VVeerrbblliijjff 
10% korting van 23/5-2/10 bij boeking van min. 21 nachten. Niet combineerbaar. 
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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. 40 minuten van de luchthaven van Kalamata, op ca. 3.15u 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

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. 18-hole (The 
Dunes) meteen aan het hotel, 2de 18-hole golf (Bay Course) op ca. 10 minuten.  

BIJKOMENDE FACILITEITEN
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.



AAmmaannzzooee**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Pool Pavillion Deluxe Pool Pavilion 
01/04 - 17/04 
30/04 - 13/05 
17/10 - 31/10 

€2.449 €2.644 

18/04 - 29/04 
01/11 - 30/11 

€ 1.763 €2.059 

14/05 - 27/05 
19/09 - 16/10 

€3.233 €3.431 

28/05 - 24/06 
01/09 - 18/09 

€3.623 €3.818 

25/06 - 31/08 €4.013 €4.211 
MMiinniimmuumm  vveerrbblliijjff  
Minimum verblijf van 3 nachten van 28/5-18/9. 
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E XCLUSIEF  |  VILLA ' S  |  WERELDKLASSE

AMANZOE
A A A A A A

GRIEKENLAND PELOPONESSOS

LIGGING
Uitgehouwen in de pure natuur, waar de tijd lijkt stilgestaan te hebben, heeft dit 
prachtige hotel de heuveltop zich eigen gemaakt. 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. 2.30u per wagen van de luchthaven van Athene, op ca. 25 minuten per helikopter.

ACCOMMODATIE
Pool Pavillion (100m²): Indrukwekkende suite met kingsize bed, badkamer met bad en 
aparte douche. Telefoon, flatscreen-tv, minibar, safe, koffie- en theefaciliteiten, airco en 
terras met privé-zwembad.
Deluxe Pool Pavillion (100m²): Gelijke indeling en faciliteiten met een 12-meter lang 
zwembad en tuinzicht.

FACILITEITEN
Mooi zwembad met apart kinderbad, zonneterras, naast Pool-restaurant, lunch 
mogelijk in restaurant fresco. ’s Avonds mogelijkheid tot diner in het Japanse 
restaurant NAMA. Privé beachclub met restaurant op ca. 10 minuten, gratis shuttle 
dienst. Tennisterrein, gratis gebruik van fietsen. 

BIJKOMENDE FACILITEITEN
Watersportcentrum aan de beachclub met snorkelen, kajak, bootverhuur, paddle 
boards en hobiecat. Prachtige spa met fitness, hammam, yogastudio, Pilates studio, 
verschillende kuren en massages. Kleine huisdieren toegelaten. Drie verfijnde 
restaurants en één bar met sterke focus op lokale keuken en producten.
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MMyyccoonniiaann  RRooyyaall**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Classic Premium Seaview 
01/05 - 20/05 
21/09 - 20/10 

€ 263 € 315 

21/05 - 10/06 
14/09 - 20/09 

€ 338 € 379 

11/06 - 17/06 
31/08 - 13/09 

€ 431 € 484 

18/06 - 15/07 
24/08 - 30/08 

€ 525 € 581 

16/07 - 23/08 € 656 € 724 
 

 
 

PRIJZEN

MMyyccoonniiaann  AAmmbbaassssaaddoorr**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Sea Breeze True Blue 
01/05 - 15/05 
16/10 - 30/10 

€ 244 € 349 

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

€ 368 € 431 

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

€ 619 € 806 

01/07 - 25/08 € 863 € 1.125 
 

 
 

PRIJZEN

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.

ACCOMMODATIE
Sea Breeze (28m²): Prachtige kamer met kingsize bed of twin bedden, 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 

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.

ACCOMMODATIE
Classic (28m²): Ruime kamer met kingsize bed of twin bedden, 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

FACILITEITEN
Twee mooie zoutwaterzwembaden, apart kinderzwembad. Vlak aan het privézandstrand 
gelegen. Gratis shuttle naar Mykonos stad. Watersportcentrum met onder andere PADI-
duikcentrum. Prachtige Thalassospa 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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MMyyccoonniiaann  IImmppeerriiaall**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Premium Seaview Superior Seaview 
01/05 - 20/05 
21/09 - 20/10 

€ 315 € 345 

21/05 - 10/06 
14/09 - 20/09 

€ 383 € 510 

11/06 - 17/06 
31/08 - 13/09 

€ 484 € 593 

18/06 - 15/07 
24/08 - 30/08 

€ 581 € 713 

16/07 - 23/08 € 724 € 900 
 

 
 

PRIJZEN

SSaannttoo  MMaarriiss  OOiiaa**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Suite Poolfront Cave Juniorsuite + Poolfront 
10/04 - 24/04 
19/10 - 22/10 

€ 645 € 844 

25/04 - 15/05 € 716 € 938 
16/05 - 31/05 
21/09 - 18/10 

€ 934 € 1.219 

01/06 - 20/09 € 1.125 € 1.474 
 

 
 

PRIJZEN

ADULTS  ONLY |  WELLNESS  |  R OM ANTISCH

GRIEKENLAND

SANTO MARIS OIA
LUXURY SUITES & SPA

MYKONOS - SANTORINI

A A A A A

CULINAIR  |  MINIM ALISME |  WELLNESS

MYCONIAN IMPERIAL
A A A A A

LIGGING
Met een subliem uitzicht over Oia, de Egeïsche zee en de idyllische zonsondergang 
als achtergrond, is dit serene luxehotel een ode aan de charme van het eiland. 
Geïnspireerd op de traditionele bouwstijl en materialen, staat het bekend om zijn 
mooie architectuur, uitstekende keuken en uitmuntende wellness. Op ca. 20 minuten 
van de luchthaven.

ACCOMMODATIE
Suite Poolfront (55m²): Ruime suite met kingsize bed, badkamer met regendouche. 
Airco, kitchenette, gratis wifi, minibar, flatscreen-tv, safe, koffie- en theefaciliteiten. Ruim 
terras met zonnebedden en verwarmde jacuzzi, zicht op het zwembad. 
Cave Juniorsuite + Private Pool (35-45m²): Idyllische open plan juniorsuite in ‘cave 
style’. Terras met privézwembad.Andere kamertypes op aanvraag.

FACILITEITEN
Vijf zwembaden, meerdere zonneterrassen. Ruim aanbod aan actieve en culturele excursies 
in de omgeving. Meermaals bekroonde ‘Anassa Spa’ met fitness, binnenzwembad, stoombad, 
sauna, verschillende kuren en massages. Uitstekend restaurant met verfijnde Griekse 
specialiteiten. Gasten welkom vanaf 12 jaar.

LIGGING
Dit voorname lid van ‘The Leading Hotels of the World’, combineert een gevoel van ruimte met 
warme houten details en eigenzinnig design. De vele geheime uitkijkpunten, de luxueuze 
spa en 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.

ACCOMMODATIE
Premier Seaview (28m²):  Ruime kamer met kingsize bed of twin bedden, 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

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 onder andere PADI-duikcentrum. Kleine huisdieren (max 8kg) gratis toegelaten, 
maximaal één per kamer. Twee restaurants met lokale en internationale specialiteiten.
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CCaannaavveess  OOiiaa  EEppiittoommee**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Deluxe Suite + Plunge Pool One Bedroom Pool Villa 
20/04 - 30/04 
16/10 - 31/10 

€ 656 € 1.181 

01/05 - 20/05 
01/10 - 15/10 

€ 833 € 1.406 

21/05 - 30/09 € 1.335 € 1.950 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
15% korting van 20/4-20/5 en 1/10-31/10 indien geboekt voor 31/3. 

 
 

PRIJZEN

CCaannaavveess  OOiiaa  SSaannttoorriinnii**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Juniorsuite + Plunge Pool River Pool Suite 
01/04 - 30/04 
16/10 - 15/11 

€ 724 € 1.444 

01/05 - 20/05 
01/10 - 15/10 

€ 1.196 €2.040 

21/05 - 30/09 € 1.725 €2.550 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
15% korting van 1/4-20/5 en 1/10-15/11. 
 

 
 

PRIJZEN

GRIEKENLAND SANTORINI

KLEINSCHALIG |  R OM ANTIEK |  RECENT

CANAVES OIA EPITOME
A A A A A / A

ADULTS  ONLY |  CHARME |  LOCATIE

CANAVES OIA HOTEL & SUITES
A A A A A

LIGGING
Geopend in mei 2018, is dit kleinschalige boetiekhotel dé nieuwe standaard qua luxe 
op het eiland. Uittorenend boven een vissersdorpje, combineert het de traditionele 
Cycladische architectuur met modern design. Exclusief, elegant, trendy en ronduit 
indrukwekkend! Op ca. 20 minuten van de luchthaven.

ACCOMMODATIE
Deluxe Suite + Plunge Pool (45m²): Moderne suite met kingsize bed, badkamer 
met bad of douche. Airco, telefoon, flatscreen-tv, iPod dock, minibar, safe, koffie- en 
theefaciliteiten. Terras met privézwembad.
One Bedroom Pool Villa (45m²): Ruimere villa met aparte leef- en slaapruimte. Terras 
met plonszwembad.

FACILITEITEN
Mooi overloopzwembad met zonneterras, gratis shuttledienst naar Oia. Ruim aanbod 
aan actieve en culturele excursies in de omgeving. Verzorgde wellness met fitness, 
verschillende kuren en massages. Verzorgd restaurant met moderne kijk op lokale 
specialiteiten. Prachtige sunset bar.

LIGGING
Bestaande uit drie delen, het hedendaagse Canaves Oia Boutique hotel, de stijlvolle 
Canaves Oia Suites en de prachtige Canaves Oia Sunday Suites, is dit uitnodigende en 
inspirerende luxehotel gebouwd bovenop de kraterrand. Met Oia op de achtergrond 
en een buitengewoon zicht op het Caldera-bassin, is het al jaren één van dé referenties 
van het eiland. Op ca. 20 minuten van de luchthaven.

ACCOMMODATIE
Juniorsuite + Plunge Pool (35m²): Lichte kamer met kingsize bed, badkamer met bad 
of douche. Airco, minibar, safe, telefoon, flatscreen-tv, gratis wifi, iPod dock, koffie- en 
theefaciliteiten. Terras met privézwembad.
River Pool Suite (45m²): Gelijke indeling en faciliteiten, met river pool jacuzzi.

FACILITEITEN
Twee zwembaden met zonneterras in het Canaves Oia gedeelte, derde zwembad in 
het Canaves Oia Boutique hotel, vierde zwembad in het Canves Oia Sunday Suites 
gedeelte. Strand op ca. 15 minuten bereikbaar met trappen. Ruim aanbod aan actieve 
en culturele excursies in de omgeving. Kleinschalige wellness met verschillende 
kuren en massages. Twee restaurants met lokale en internationale specialiteiten in 
dit gedeelte, één restaurant per andere delen. Gasten welkom vanaf 13 jaar.



SSaannttoorriinnii  SSeeccrreettss**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Pure Suite + Private Hot Tub Infinity Suite + Private Heated 
Pool 

19/04 - 30/04 
16/10 - 31/10 

€ 660 € 1.350 

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

€ 840 € 1.950 

01/06 - 30/09 € 1.125 €2.700 
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GRIEKENLAND SANTORINI

ADULTS  ONLY |  RELAX  |  BOUTIQUE

SANTORINI SECRET SUITES & SPA
A A A A A

LIGGING
Deze geslaagde mix tussen traditionele Cycladische eilandarchitectuur en stijlvolle 
hedendaagse details, verwelkomt haar gasten in een warme mix van luxe, rust, 
gepersonaliseerde service en privacy. Met de vulkaan, de Caldera en de glinsterende 
zee als achtergrond, biedt het meer dan enkel schitterende panorama’s. Op ca. 20 
minuten van de luchthaven.

ACCOMMODATIE
Pure Suite + Private Hot Tub (35m²): Elegante kamer met queensize bed, badkamer 
met regendouche. Airco, telefoon, gratis wifi, minibar, flatscreen-tv, safe, koffie- en 
theefaciliteiten. Ruim terras met jacuzzi en panoramisch zicht op de Caldera.
Infinity Suite + Private Heated Pool (45m²): Ruimere suite met verwarmd 
overloopzwembad en prachtig zeezicht.

FACILITEITEN
Verwarmd overloopzwembad met zonneterras, prachtige centrale ligging op het eiland. 
Ruim aanbod aan actieve en culturele excursies in de omgeving. Kleinschalige spa met 
verschillende signature treatment met gebruik van lokale en therapeutische ingrediënten. 
Meermaals bekroond ‘Black Rock’ restaurant met een ware culinaire reis van verwennerij tegen 
een prachtige Cycladische achtergrond, poolbar met heerlijke cocktails en handgemaakte 
snacks. Gasten welkom vanaf 15 jaar, enkel in de junior villa zijn kleine kinderen toegelaten.



MMyyssttiiqquuee,,  aa  LLuuxxuurryy  CCoolllleeccttiioonn**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Vibrant Suite Allure Suite 
15/04 - 15/05 
16/10 - 06/11 

€ 705 € 915 

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

€ 1.058 € 1.268 

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

€ 1.339 € 1.549 

16/06 - 15/09 € 1.478 € 1.688 
GGrraattiiss  NNaacchhtteenn  
7=6 van 15/4-31/5 en 1/10-6/11. 
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DESIGN |  E XCLUSIEF  |  BOUTIQUE

MYSTIQUE 
A LUXURY COLLECTION HOTEL

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 kader zorgen voor een 
ongeëvenaard gevoel van luxe. 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.

FACILITEITEN
Spectaculaire zwembaden, waarvan één infinity-edge met adembenemend uitzicht. Aura Bar 
& Captain’s lounge bar voor sundowners. Elios 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.



VVeeddeemmaa,,  aa  LLuuxxuurryy  CCoonnnneeccttiioonn**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Dorian Suite Aegean Suite 
10/05 - 31/05 
01/10 - 31/10 

€ 506 € 690 

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

€ 664 € 844 

24/06 - 07/09 € 818 € 1.001 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
10% korting van 10/5-30/10 indien geboekt voor 31/3. Niet combineerbaar. 
GGrraattiiss  NNaacchhtteenn  
4=3 van 10/5-31/5 en 1/10-30/10. Niet combineerbaar. 
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CULINAIR  |  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, 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 bed of twin bedden. 
Badkamer met bad en aparte regendouche. Flatscreen-tv, gratis wifi, airco, safe en 
minibar. Groot balkon of patio.  Zicht op de tuin of het dorp.
Aegean Suite (60m²): Iets ruimer. Terras met jacuzzi.

FACILITEITEN
Mooi zwembad, privé-strand in Périvolos op ca. 3km (gratis shuttle). Elios Spa met 
onder andere hamam, sauna, jacuzzi, verschillende kuren en massages. Indien 
gewenst, privébutlerservice en babysitting mogelijk. Wijn degustaties en kookklassen. 
Drie restaurants met lokale en internationale specialiteiten. 

1. Aegean Suite



IIssttoorriiaa  HHootteell**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Saga Suite Recit Suite 
07/05 - 31/05 
01/10 - 09/10 

€ 551 € 690 

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

€ 690 € 833 

24/06 - 07/09 € 833 € 971 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
10% korting van 7/5-9/10 indien geboekt voor 31/3. Niet combineerbaar. 
GGrraattiiss  NNaacchhtteenn  
4=3 van 7/5-31/5 en 16/9-9/10. Niet combineerbaar. 
 

 
 

PRIJZEN
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DESIGN |  RECENT |  BOUTIQUE

ISTORIA
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 recente (2018) 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 
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. 

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

1. Saga Suite



PPaarriilliioo**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Aurora Suite Halo Suite 
29/04 - 31/05 
01/10 - 16/10 

€ 353 € 495 

01/06 - 21/06 
16/09 - 30/09 

€ 450 € 593 

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

€ 578 € 720 

11/07 - 31/08 € 731 € 874 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
10% korting van 29/4-16/10 indien geboekt voor 28/2. Niet combineerbaar. 
GGrraattiiss  NNaacchhtteenn  
5=4 van 29/4-21/6 en 16/9-16/10. Niet combineerbaar. 
FFaammiillyy  ppllaann  
2 kinderen tot 12 jaar gratis op de kamer bij de ouders bij boeking van min. 7 nachten van 29/4-
16/10. Niet combineerbaar. 

 
 

PRIJZEN
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CHARME |  DESIGN |  RUST

PARILIO
A A A A A

GRIEKENLAND PAROS

LIGGING
‘Parilio’, letterlijk vertaald een heldere, zonachtige optische illusie die een lichtgevende 
ring of halo veroorzaakt. Een symbolische, maar perfecte beschrijving voor dit smaakvol 
en kleinschalig hotel. De elegante en ruime kamers, gecombineerd met de verfijnde 
keuken, maken van dit hotel 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 bed of twin bedden. 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.

FACILITEITEN
Mooi zwembad, strand op ca. 300 meter. Zeilen, kayakken, diepzeeduiken, paardrijden, 
wijdomeinen in dichte omgeving van het hotel. Elios Spa met verschillende kuren en 
behandelingen. Fitnessruimte. Hoofdrestaurant met lokale specialiteiten, poolbar voor 
snacks.

1. Aurora Suite



EElloouunnddaa  GGuullff  VViillllaa''ss**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn One Bedroom Deluxe Junior Suite Juniorsuite: Privézwembad 
27/04 - 03/05 
12/10 - 31/10 

€ 368 € 731 

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

€ 506 € 874 

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

€ 574 € 893 

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

€ 638 € 1.050 

20/07 - 25/08 € 694 € 1.219 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
15% korting, 2 maal 30 min. Massage en 'Greek Meze Lunch' van 27/4-31/10 indien geboekt voor 
31/1 en enkel geldig in One Bedroom Deluxe Senior Suite. 15% korting, 2 maal 30 min. Massage 
en gratis Half Pension van 27/4-31/10 indien geboekt voor 31/1. Enkel geldig in One Bedroom 
Superior Suite en One Bedroom Junior Suite. Niet combineerbaar. 

 
 

PRIJZEN
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E XCLUSIEF  |  BOUTIQUE |  VILLA ' S

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

GRIEKENLAND KRETA

LIGGING
Gebouwd op een heuvelflank, uitkijkend over de golf van Mirabello, is dit meermaals 
bekroonde boutique villahotel een hoog aangeschreven lid van ‘the Small Luxury Hotels of the 
World’ en wordt het nog steeds beheerd door 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 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: 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.
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DDoommeess  ooff  EElloouunnddaa**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen in Half Pension 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn One Bedroom Premium Suite - 
Garden View & Jacuzzi 

One Bedroom Premium Suite - 
Sea View & Jacuzzi 

27/05 - 20/06 € 638 € 791 
21/06 - 14/07 € 724 € 919 
15/07 - 20/08 € 885 € 1.136 
21/08 – 22/09 € 792 € 1.035 
23/09 - 23/10 € 488 € 585 
24/10 - 31/10 € 386 € 454 
MMiinniimmuumm  vveerrbblliijjff  
Minimum verblijf van 5 nachten vereist. 

PRIJZEN

DDoommeess  NNoorruuzz  CChhaanniiaa**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Upbeat Retreat Wellness Loft 
27/04 - 30/04 
28/10 - 03/11 

€ 334 € 465 

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

€ 473 € 619 

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

€ 615 € 788 

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

€ 765 € 971 

11/07 - 26/08 € 851 € 1.084 
MMiinniimmuumm  vveerrbblliijjff  
Minimum verblijf van 3 nachten vereist. 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
20% korting indien geboekt voor 31/1 en 15% korting indien geboekt voor 28/2. Geldig voor 
verblijven van 27/4-3/11. 
 

 
 

PRIJZEN

TRENDY |  L IFEST YLE  |  ADULTS  ONLY

GRIEKENLAND

DOMES NORUZ CHANIA,
AUTOGRAPH COLLECTION

KRETA

A A A A A / A

DESIGN |  FA MILIE  |  VILLA ' S

DOMES OF ELOUNDA,
AUTOGRAPH COLLECTION

A A A A A / A

LIGGING
In een dromerige omgeving vlak aan zee, is dit lifestyle resort bekroond voor zijn 
vernieuwend 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.

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 hele 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 Garden View & Jacuzzi (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 Sea View & Jacuzzi (85m²): ruimer, met aparte zitruimte. 

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.
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GGrreeccootteell  CCaarraammeell  **********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Caramel Juniorsuite Bungalow 
01/04 - 16/05 
06/10 - 01/11 

€ 281 € 311  

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

€ 401 € 408 

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

€ 604 € 608 

12/07 - 01/08 € 768 € 753 
02/08 - 24/08 € 836 € 821 
 

 
  

PRIJZEN

GGrreeccootteell  AAmmiirraannddeess  **********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Superior Luxury 
01/04 - 16/05 
06/10 - 01/11 

€ 255 € 308 

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

€ 360  € 491 

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

€ 426  € 501 

12/07 - 01/08 € 732 € 833 
02/08 - 24/08 € 836 € 983 
 

 
  

PRIJZEN

GRIEKENLAND KRETA

VILLA ' S  |  CHARME |  CULINAIR

GRECOTEL 
CARAMEL BOUTIQUE

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 enorm 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. 1.10u van de 
luchthaven van Chania.

ACCOMMODATIE
Caramel Juniorsuite (40m²): Aangename kamer met kingsize bed. Badkamer met 
inloopdouche. Telefoon, flatscreen-tv, gratis wifi, safe, cd- en dvd-speler, airco, 
minibar, balkon met tuin- en zwembadzicht.
Bungalow (35m²): Gelijke indeling en faciliteiten. Standaard met tuinzicht, zeezicht 
mits supplement.

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.

VILLA ' S  |  DESIGN |  GASTR ONOMIE

GRECOTEL 
AMIRANDES

A A A A A / A

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, zeezicht mits 
supplement.

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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MMiinnooss  BBeeaacchh  AArrtt**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Standaarkamer - Zeezicht Superior - Tuinzicht 
15/04 - 06/05 
17/10 - 31/10 

€ 368 € 368 

07/05 - 19/05 
07/10 - 16/10 

€ 431 € 431 

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

€ 518 € 518 

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

€ 570 € 570 

15/07 - 25/08 € 675 € 675 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
15% van 15/4-16/6 en van 23/9-31/10. 10% korting van 17/6-22/9. Enkel geldig indien geboekt 
voor 31/3. 

 
 

MMiinnooss  PPaallaaccee**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Upper Deck - Seaview Superior Juniorsuite: Sharing Pool 
21/04 - 06/05 
17/10 - 03/11 

€ 300 € 338 

07/05 - 19/05 
07/10 - 16/10 

€ 323 € 420 

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

€ 405 € 544 

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

€ 480 € 660 

15/07 - 25/08 € 555 € 750 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
15% van 15/4-16/6 en van 23/9-31/10. 10% korting van 17/6-22/9. Enkel geldig indien geboekt 
voor 31/3. 
 

 
 

PRIJZENPRIJZEN

GRIEKENLAND KRETA

ADULTS  ONLY |  RELAX  |  RUST

MINOS 
PALACE HOTEL & SUITES

A A A A A / A

LIGGING
Met de pittoreske stadjes Agios Nikoloas en Elounda op de achtergrond, is dit 
luxueuze resort één van de referenties van het eiland. De minimalistische omgeving, 
prachtig aangelegde tuinen, de algemene sfeer van pure ontspanning, de hartelijke 
service en de hoogwaardige faciliteiten, zorgen voor een geslaagd geheel exclusief 
voorbehouden voor volwassenen. Op ca. 50 minuten van de luchthaven van Heraklion.

ACCOMMODATIE
Upper Deck - Seaview (25-30m²): Verzorgde kamer met kingsize bed of twin bedden, 
badkamer met bad of douche. Airco, televisie, telefoon, safe, minibar, gratis wifi, 
koffie- en theefaciliteiten. Gelegen op de bovenste verdieping. Standaard met balkon 
en zicht op de baai, ruimer en / of panoramisch zeezicht mits supplement.
Superior Juniorsuite - Sharing Pool (38m²): Ruimer, met zithoek. Terras met toegang 
tot het gedeelde zwembad.

FACILITEITEN
Seizoensgebonden overloopzwembad met zonneterras, privéstrand. Tennisterrein en 
fietsverhuur aan het hotel, watersportcentrum met o.a. ADI-duiken in de omgeving. Elegante spa 
met fitness, sauna, hammam, verschillende kuren en massages. Twee uitstekende restaurants 
met lokale en internationale specialiteiten, beachfront cocktail bar en mooie loungebar.

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
Standaardkamer – Zeezicht (30m²): Minimalistische kamer met kingsize bed of 
twin bedden. Badkamer met bad of 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.

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.



AAbbaattoonn  IIssllaanndd**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Deep Blu Deluxe Seaview Thalassa Deluxe - Seafront 
23/04 - 27/05 
10/10 - 31/10 

€ 454 € 506 

28/05 - 11/06 
26/09 - 09/10 

€ 495 € 581 

12/06 - 01/07 
23/08 - 25/09 

€ 563 € 653 

VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
20% korting indien geboekt voor 31/1, 15% korting indien geboekt voor 28/2 en 10% korting 
indien geboekt voor 30/4. Geldig voor verblijven van 23/4-31/10. 
 

 
 

PRIJZEN

125

VILLA ' S  |  CHARME |  RECENT

ABATON ISLAND RESORT & SPA
A A A A A

GRIEKENLAND KRETA

LIGGING
Dit prachtige en recente (april 2018) resort biedt naast 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 ca. 25 minuten van de luchthaven van Heraklion.

ACCOMMODATIE
Deep Blu - Zeezicht (32m²): Moderne kamer met kingsize bed of twin bedden. 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 - Zeezicht (37m²): Gelijke indeling en faciliteiten. Vrijstaand bad en 
bevoorrechte ligging.

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



SStt..  NNiiccoollaass  BBaayy  **********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen in Half Pension 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Classic Juniorsuite - Seaview Club Juniorsuite + Outdoor Jacuzzi 
- Seafront 

22/04 - 01/05 
03/10 - 26/10 

€ 488 € 585 

02/05 - 05/06 € 668  € 679 
06/06 - 26/06 
19/09 - 02/10 

€ 716 € 773 

27/06 - 10/07 
05/09 - 18/09 

€ 788 € 833  

11/07 - 31/07 
22/08 - 04/09 

€ 833 € 908  

01/08 - 21/08 € 870 € 1.020 
 

 

PRIJZEN
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FA MILIE  |  WELLNESS  |  ACTIEF

ST. NICOLAS BAY RESORT HOTEL & VILLA'S
A A A A A

GRIEKENLAND KRETA

LIGGING
Omringd door de azuurblauwe zee, biedt dit luxueuze resort een stukje paradijs 
onder de Kretenzische zon. De betoverende locatie, het zonovergoten privé-strand, 
de schitterende zwembaden en luxueuze villa’s zijn slechts enkele van de troeven. 
Een prachtige combinatie van luchtigheid, eigentijds design, lokale gastvrijheid 
en onberispelijke service. Op ca. 45 minuten van de luchthaven van Heraklion.

ACCOMMODATIE
Classic Juniorsuite – Seaview (32m²): Lichte kamer met kingsize bed of twin bedden, 
badkamer met bad of douche. Airco, telefoon, flatscreen-tv, gratis wifi, minibar, dvd-
speler, safe, koffie- en theefaciliteiten. Groot terras met zeezicht.
Club Juniorsuite + Outdoor Jacuzzi – Seafront (35m²): Ruimer, vergroot terras met 
jacuzzi en zeezicht. In eerste lijn aan zee..

FACILITEITEN
Twee zeewaterzwembaden, apart kinderbad, zonneterrassen. Mooi zandstrand. 
Watersportcentrum, yogalessen en looproutes meteen aan het hotel, ruim aanbod 
aan actieve en culturele excursies in de omgeving. Mooie spa met binnenzwembad, 
sauna, hammam, jacuzzi, verschillende kuren en massages. Kids Club (4-11 jaar) 
met wekelijkse shows, uitgebreid animatieprogramma. Vijf restaurants met Griekse, 
Aziatische en internationale specialiteiten.



TThhaallaassssaa  VViillllaa''ss**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen in Half Pension 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn One Bedroom Daphne & Chloe 
Studio 

Three Bedroom The Grand Villa 
‘Anemos’ 

22/04 - 01/05 
03/10 - 26/10 

€2.625 €3.675 

02/05 - 05/06 €3.300 €5.438 
06/06 - 26/06 
19/09 - 02/10 

€3.750 €6.188 

27/06 - 10/07 
05/09 - 18/09 

€4.275 €6.938 

11/07 - 31/07 
22/08 - 04/09 

€4.800 €9.000 

01/08 - 21/08 €5.400 € 10.500 
MMiinniimmuumm  vveerrbblliijjff  
Minimum verblijf van 7 nachten van 11/7-21/8. Minimum verblijf van 4 nachten vereist 
gedurende de rest van het jaar. 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
25% korting indien geboekt voor 31/1, 20% korting indien geboekt voor 28/2 en 15% korting 
indien geboekt voor 31/3. Geldig voor verblijven van 22/4-16/10. Niet combineerbaar. 

 
 

PRIJZEN

127

E XCLUSIEF  |  PRIVAC Y |  HIDEAWAY

THALASSA VILLA'S
A A A A A

GRIEKENLAND KRETA

LIGGING
Gracieus gelegen op een kleine heuvel met zicht over de baai Mirabello, is dit prachtige 
villaresort onder leiding van zusterhotel St. Nicolas Bay een ultieme ontsnapping voor 
de volledige familie. 
Dit geheel van acht luxe villa’s belooft een mengeling van opperste elegantie, 
eigentijdse stijl en complete privacy in een decor van traditionele Kretenzische 
architectuur. Op ca. 45 minuten van de luchthaven van Heraklion.

ACCOMMODATIE
One Bedroom Daphne & Chloe Studio (51m²): Prachtige open plan studio suite met 
kingsize bed, badkamer met bad en aparte douche. Airco, flatscreen-tv, cd- & dvd-
speler, safe, koffie- en theefaciliteiten. Ruim terras met privé overloopzwembad en 
rechtstreekse toegang tot het strand.
Three Bedroom The Grand Villa ‘Anemos’ (141m²): Prachtige drie slaapkamervilla, 
terras met groot zwembad, privétuintje en rechtstreekse toegang tot het strand.

FACILITEITEN
Elke villa beschikt over een privé verwarmd zeewaterzwembad en toegang tot het 
rotsenstrand. Elke gast van het villa gedeelte kan gebruik maken van de faciliteiten, 
spa en restaurants van zusterhotel St. Nicolas Bay.
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DDoommeess  ZZeeeenn**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Tropical Bungalow Sapphire Pavillion + Private Pool 
27/04 - 30/04 
11/10 - 31/10 

€ 319 € 525 

01/05 - 26/05 
23/09 - 10/10 

€ 450 € 743 

27/05 - 20/06 
01/09 - 22/09 

€ 555 € 953 

21/06 - 14/07 € 690 € 1.181 
15/07 - 20/08 € 810 € 1.369 
21/08 - 31/08 € 769 € 1.305 
MMiinniimmuumm  vveerrbblliijjff  
Minimum verblijf van 3 nachten van 27/4-20/6 en 1/9-31/10. Minimum verblijf van 5 nachten 
van 21/6-31/8. 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
20% korting indien geboekt voor 31/1, 15% korting indien geboekt voor 28/2 en 10% korting 
indien geboekt voor 31/3.Geldig voor verblijven van 27/4-31/10. 
 

 
 

PRIJZEN

GGrreeccootteell  CCoorrffuu  IImmppeerriiaall  **********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen in Half Pension 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Imperial - Deluxe Zeezicht Garden - Deluxe Bungalow 
01/05 - 14/05 
13/10 - 31/10 

€ 675 € 330 

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

€ 825 € 431  

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

€ 1.275 € 731 

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

€ 1.538 € 844 

29/07 - 23/08 € 1.781 € 1.012 
 

 
  

PRIJZEN

GRIEKENLAND KRETA - CORFU

VILLA ' S  |  FA MILIE  |  CHARME

GRECOTEL CORFU IMPERIAL
A A A A A

RECENT |  DESIGN |  FA MILIE

DOMES ZEEN
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.

FACILITEITEN
Drie zwembaden met zonneterras, waarvan het hoofdzwembad seizoensgebonden verwarmd, 
drie zandstranden en prachtige mediterrane tuin. Nabijgelegen tennisterrein, fietsverhuur, 
watersportcentrum met pedalo, waterski, duiken en kano’s. Mooie spa met seizoensgebonden 
verwarmd overdekt zwembad, fitness, hammam, sauna, kuren en massages. Zeven restaurants.

LIGGING
Geopend in de zomer van 2019, is dit vooraanstaande Domes Resort een ware 
verwennerij! De ingetogen luxe, de prachtige ligging en trendy sfeer worden 
gecombineerd met een heerlijke keuken, stijlvolle kamers en warme gastvrijheid. 
Absolute rust en luxe voor het volledige gezin! Op ca. 25 minuten van de luchthaven 
van Chania.

ACCOMMODATIE
Tropical Bungalow (30m²): Prachtige bohemien kamer met kingsize bed, badkamer met 
douche. Airco, flatscreen-tv, telefoon, minibar, gratis wifi en safe. Terras met tuinzicht.
Sapphire Pavillion + Private Pool (46m²): Ruime open plan suite, afgewerkt met 
privéterras en zeezicht.

FACILITEITEN
Twee zwembaden, waarvan één kinderbad, meerdere zonneterrassen, kiezelstrand. 
Ruim aanbod aan actieve en culturele excursies in de omgeving. Kids Club (4m-9j) 
& Teen Club. Verzorgde spa met verschillende kuren en massages. Twee restaurants 
waaronder het gastronomische ‘Enino’ met lokale en traditionele specialiteiten. 
Verfijnde beach bar.



IIkkooss  DDaassssiiaa**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen in All Inclusive 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Superior Juniorsuite 
01/04 - 22/04 
15/10 - 30/10 

€ 450 € 533 

23/04 - 21/05 
28/09 - 14/10 

€ 529 € 630 

22/05 - 05/06 
18/09 - 27/09 

€ 593 € 780 

06/06 - 23/06 
05/09 - 17/09 

€ 776 € 975 

24/06 - 22/07 
29/08 - 04/09 

€ 825 € 1.166 

23/07 - 28/08 € 1.024 € 1.403 
MMiinniimmuumm  vveerrbblliijjff  
Minimum verblijf van 5 nachten vereist. 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
20% korting van 1/4-22/4 en 15/10-30/10, 15% korting van 23/4-21/5 en 28/9-14/10, 10% korting 
van 22/5-23/6 en 5/9-27/9 en 5% korting van 24/6-4/9. Enkel geldig indien geboekt voor 28/2. 

 
 

PRIJZEN
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FA MILIE  |  ALL  INCLUSIVE  |  RECENT

IKOS DASSIA
A A A A A / A

GRIEKENLAND CORFU

LIGGING
Dit meermaals bekroonde all suites hotel en voornaam lid van ‘The Leading Hotels 
of the World’ biedt zoveel meer dan luxe. Exclusiviteit, gemoedsrust, het hoogste 
niveau van comfort en een ‘all about you’ mentaliteit waar gastvrijheid en discretie 
hoog in het vaandel gedragen worden. De ultramoderne suites, fijne restaurants en 
de luxueuze spa maken het plaatje compleet. Op ca. 20 minuten van de luchthaven.

ACCOMMODATIE
Suite Seaview (44m²): Moderne kamer met kingsize bed, badkamer met bad en aparte 
douche. Airco, telefoon, gratis wifi, iPod dock, flatscreen-tv, minibar, safe, koffie- en 
theefaciliteiten. Balkon met zeezicht.
Signature Suite Seaview + Pool (44m²): Gelijke indeling en faciliteiten, terras met 
plonszwembad en zeezicht.

FACILITEITEN
Mooi zwembad met zonneterras, zandstrand. Tennisterrein en fietsverhuur meteen 
aan het hotel, ruim aanbod aan actieve en culturele excursies in de omgeving. 
Prachtige spa met Turks bad sauna, jacuzzi, zwembad, verschillende kuren en 
massages. Drie uitstekende restaurants waaronder het bekroonde ‘Melia’ met 
gastronomische specialiteiten. Champagne Bar, Beach House en meerdere private 
dining mogelijkheden. Gasten welkom vanaf 16 jaar.   
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DDoommeess  CCoorrffuu**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen in Half Pension 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Tropical Retreat Sapphire Retreat 
01/06 - 06/06 
22/09 - 30/09 

€   356 € 394 

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

€ 465 € 513 

30/06 - 21/07 € 521 € 574 
22/07 - 27/08 € 585 € 645 
01/10 - 14/10 € 274 € 304 
15/10 - 31/10 € 229 € 251 
MMiinniimmuumm  vveerrbblliijjff  
Minimum verblijf van 3 nachten van 1/6-21/9 en 1/10-31/10. Minimum verblijf van 5 nachten van 
22/9-30/9. 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
20% korting indien geboekt voor 31/1, 15% korting indien geboekt voor 28/2 en 10% korting 
indien geboekt voor 31/5. Geldig voor verblijven van 1/6-31/10. Niet combineerbaar. 
 

 
 

DDoommeess  MMiirraammaarree**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Emerald Retreat Emerald Suite 
27/04 - 30/04 
15/10 - 31/10 

€ 409 € 533 

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

€ 480 € 623 

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

€ 701 € 911 

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

€ 776 € 1.009 

30/06 - 21/07 € 848 € 1.103 
22/07 - 27/08 € 1.050 € 1.365 
MMiinniimmuumm  vveerrbblliijjff  
Minimum verblijf van 5 nachten van 30/6-27/8 en minimum verblijf van 3 nachten van 27/4-
29/6 en 28/8-31/10. 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
25% korting indien geboekt voor 31/1, 20% korting indien geboekt voor 28/2 en 15% korting 
indien geboekt voor 31/3. Geldig voor verblijven van 27/4-31/10. Niet combineerbaar. 

 
 

PRIJZEN PRIJZEN

GLOEDNIEUW |  FA MILIE  |  MODERN

GRIEKENLAND

DOMES CORFU

CORFU

A A A A A

RECENT |  VILLA ' S  |  ADULTS  ONLY

DOMES MIRAMARE, 
A LUXURY COLLECTION RESORT

A A A A A

LIGGING
Genesteld in de adembenemend mooie natuur, is dit gloednieuwe (opening: mei 
2021) pareltje van de Domes keten een openhartige retraite op maar van de volledige 
familie. Heldere Ionische sterrenhemels, de uitnodigende zee, wild en ongerept 
groen, de gekende gastvrije Domes sfeer en de geraffineerde sfeer zorgen voor een 
geslaagd geheel. Op ca. 30 minuten van de luchthaven.

ACCOMMODATIE
Tropical Retreat (22-24m²): Comfortabele kamer met kingsize bed of twin bedden, 
badkamer met douche. Airco, gratis wifi, satelliet-tv, minibar, safe, telefoon, koffie- en 
theefaciliteiten. Zicht op de bergen. 
Sapphire Retreat (22-24m²): Gelijke indeling en faciliteiten, zeezicht.

FACILITEITEN
Vier zwembaden, waarvan één kinderbad en één adults only zwembad, meerdere 
zonneterrassen. Prachtige tuinen, wandelafstand van het strand. Ruim aanbod 
aan actieve en culturele excursies in de omgeving. Verzorgde spa met ruim aanbod 
aan verschillende kuren en massages. Vier restaurants met Italiaanse, grill-, en 
internationale specialiteiten, Meerdere bars en lounges. 

LIGGING
Deze recente (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.

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.

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!



AAnnggssaannaa  CCoorrffuu**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Hilled View Grand Room Sea View Junior Suite 
27/03 - 29/04 
01/11 - 10/11 

€ 319 € 574 

30/04 - 31/05 
01/10 - 31/10 

€ 394 € 649 

01/06 - 24/06 
17/09 - 30/09 

€ 544 € 799 

25/06 - 21/07 
01/09 - 16/09 

€ 656 € 911 

22/07 - 31/08 € 731 € 1.327 
MMiinniimmuumm  vveerrbblliijjff  
Minimum verblijf van 3 nachten van 27/3-29/4 en 5/5-24/6. Minimum verblijf van 5 nachten van 
30/4-4/5 en 25/6-16/9. 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
20% korting indien geboekt voor 31/12, 15% korting indien geboekt voor 28/2 en 10% korting 
indien geboekt voor 28/2. Geldig voor verblijven van 27/3-10/11. Niet combineerbaar. 
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GLOEDNIEUW |  DESIGN |  FA MILIE

ANGSANA CORFU
A A A A A

LIGGING
Dit meermaals bekroonde all suites hotel en voornaam lid van ‘The Leading Hotels 
of the World’ biedt zoveel meer dan luxe. Exclusiviteit, gemoedsrust, het hoogste 
niveau van comfort en een ‘all about you’ mentaliteit waar gastvrijheid en discretie 
hoog in het vaandel gedragen worden. De ultramoderne suites, fijne restaurants en 
de luxueuze spa maken het plaatje compleet. Op ca. 20 minuten van de luchthaven.

ACCOMMODATIE
Suite Seaview (44m²): Moderne kamer met kingsize bed, badkamer met bad en aparte 
douche. Airco, telefoon, gratis wifi, iPod dock, flatscreen-tv, minibar, safe, koffie- en 
theefaciliteiten. Balkon met zeezicht.
Signature Suite Seaview + Pool (44m²): Gelijke indeling en faciliteiten, terras met 
plonszwembad en zeezicht.

FACILITEITEN
Mooi zwembad met zonneterras, zandstrand. Tennisterrein en fietsverhuur meteen 
aan het hotel, ruim aanbod aan actieve en culturele excursies in de omgeving. 
Prachtige spa met Turks bad sauna, jacuzzi, zwembad, verschillende kuren en 
massages. Drie uitstekende restaurants waaronder het bekroonde ‘Melia’ met 
gastronomische specialiteiten. Champagne Bar, Beach House en meerdere private 
dining mogelijkheden. Gasten welkom vanaf 16 jaar.   

GRIEKENLAND CORFU



IIkkooss  AArriiaa**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen in All Inclusive 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Superior: Lateraal Zeezicht Superior: Zeezicht 
23/04 - 21/05 
28/09 - 14/10 

€ 518 € 544 

22/05 - 05/06 
18/09 - 27/09 

€ 638 € 671 

06/06 - 23/06 
05/09 - 17/09 

€ 754 € 795 

24/06 - 22/07 
29/08 - 04/09 

€ 896 € 945 

23/07 - 28/08 € 1.013 € 1.065 
15/10 - 30/10 € 390 € 409 
MMiinniimmuumm  vveerrbblliijjff  
Minimum verblijf van 5 nachten vereist. 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
20% korting van 15/10-30/10, 15% korting van 23/4-21/5 en 28/9-14/10, 10% korting van 22/5-
23/6 en 5/9-27/9 en 5% korting van 24/6-4/9. Enkel geldig indien geboekt voor 28/2 en niet 
combineerbaar. 

PRIJZEN
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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 hele 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 (31m²): Moderne kamer met kingsize bed of twin bedden. 
Badkamer met 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

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). Gratis 
(30 minuten) Child Care service aan het strand. Zeer verzorgd en uitgebreid ‘Infinite Lifestyle concept’ met 
verschillende sporten zoals kano (20 minuten per dag), tennis, fietsen, pedalo en windsurfen (1 uur per 
verblijf) inbegrepen. 24u roomservice & maar liefst 300 verschillende wijnen. Acht restaurants waarvan 
enkele beschikken over een menu samengesteld door meerdere Michelinsterrenchefs.

IKOS DELUXE COLLECTION
Enkele van de kamertypes geven toegang tot de ‘Ikos Deluxe Collection’, met onder 
andere een eigen zwembad en privé-gedeelte aan het strand, conciërgeservice, gratis 
massage, upgraded amenities en een exclusief diner op het strand! 
MINI DRIVE ADVENTURE
In samenwerking met MINI, biedt Ikos per kamer één dag gratis gebruik aan van een 
wagen per verblijf! Contacteer ons voor de exacte voorwaarden.



LLeessaannttee  BBlluu**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Suite Seaview Signature Suite Seaview + Pool 
01/05 - 15/05 
01/10 - 14/10 

€ 270 € 334 

16/05 - 31/05 
25/09 - 30/09 

€ 334 € 413 

01/06 - 20/06 € 469 € 566 
21/06 - 02/07 
26/08 - 24/09 

€ 533 € 634 

03/07 - 22/07 € 574 € 705 
23/07 - 25/08 € 660 € 795 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
15% korting indien geboekt voor 31/1 en 20% korting indien geboekt voor 31/3. Geldig voor 
verblijven van 1/5-14/10. 
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ADULTS  ONLY |  WELLNESS  |  BEACH

LESANTE BLU
A A A A A / A

GRIEKENLAND ZAKYNTHOS

LIGGING
Dit meermaals bekroonde all suites hotel en voornaam lid van ‘The Leading Hotels 
of the World’ biedt zoveel meer dan luxe. Exclusiviteit, gemoedsrust, het hoogste 
niveau van comfort en een ‘all about you’ mentaliteit waar gastvrijheid en discretie 
hoog in het vaandel gedragen worden. De ultramoderne suites, fijne restaurants en 
de luxueuze spa maken het plaatje compleet. Op ca. 20 minuten van de luchthaven.

ACCOMMODATIE
Suite Seaview (44m²): Moderne kamer met kingsize bed, badkamer met bad en aparte 
douche. Airco, telefoon, gratis wifi, iPod dock, flatscreen-tv, minibar, safe, koffie- en 
theefaciliteiten. Balkon met zeezicht.
Signature Suite Seaview + Pool (44m²): Gelijke indeling en faciliteiten, terras met 
plonszwembad en zeezicht.

FACILITEITEN
Mooi zwembad met zonneterras, zandstrand. Tennisterrein en fietsverhuur meteen 
aan het hotel, ruim aanbod aan actieve en culturele excursies in de omgeving. 
Prachtige spa met Turks bad sauna, jacuzzi, zwembad, verschillende kuren en 
massages. Drie uitstekende restaurants waaronder het bekroonde ‘Melia’ met 
gastronomische specialiteiten. Champagne Bar, Beach House en meerdere private 
dining mogelijkheden. Gasten welkom vanaf 16 jaar.   
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GRIEKENLAND ZAKYNTHOS
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PPoorrttoo  ZZaannttee**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn One Bedroom Deluxe Spa Villa ONE Royal Spa Villa 
15/04 - 20/05 €2.813 €4.781 
21/05 - 30/06 
01/09 - 31/10 

€3.236 €5.344 

01/07 - 31/08 €4.500 €6.750 
 

 
 

PRIJZEN

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 verwarmd 

privé-zwembad, in eerste lijn aan het strand.

One Royal Spa Villa (120m²): Gelijke indeling en faciliteiten, ruimer en met eigen 

privé-strand.

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.

E XCLUSIEF  |  VILLA ' S  |  FA MILIE

PORTO ZANTE VILLA'S & SPA
A A A A A / A

GRIEKENLAND ZAKYNTHOS
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1

52 - 4

CYPRUS
 “Een hele wereld op één eiland.”

1. ANASSA 138
2. ELYSIUM 139
3.  ANNABELLE 140
4. ALMYRA 141
5. AMARA 141

Nicosia
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‘DISCOVER CYPRUS’
PAPHOS ,  L IM ASOL ,  KOURION,  KOLOSSI ,  NICOSIA

CYPRUS CIRCUIT

EXPERIENCES

 ▶ Heerlijke Commandaria wijnen proeven

 ▶ UNESCO werelderfgoed in Paphos bezoeken

 ▶ De geboorteplaatsvan de godin ontdekken

 ▶ Archeologie in Nicosia

 ▶ Traditionele keuken in Kolossi en Paphos

Prijs met gids 
Annabelle : vanaf € 2.345 pp. 
Almyra : vanaf € 2.395 pp. 

inclusief transfers, accomodatie, maaltijden, services en 
entreegelden zoals omschreven. 

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

Dag 1: Paphos
Na aankomst op de luchthaven van Paphos, wordt u 
passend verwelkomd en voorzien we meteen de transfer 
naar het mooie Annabelle hotel waar we een superieure 
zeezicht kamer reserveerden.

Dag 2: Paphos – Limassol – Kourion – Kolossi – Omodos
Kort na het ontbijt wordt u vandaag opgehaald voor een 
tocht door de eeuwenoude geschiedenis van dit unieke 
eiland. Via Limassol met haar iconische Middeleeuwse 
kasteel en mooie jachthaven, trekt u verder naar het 
13e-eeuwse Kolossi, bereikt u kort voor de middag een 
lokaal restaurant waar naast de lunch ook een proeverij 
van de klassieke Commandaria wijnen op het programma 
staat. De namiddag brengt u naar het spectaculair gelegen 
Kourion met haar uitgebreide archeologische ruïnes en 
indrukwekkende mozaïeken. Alvorens terug te keren 
naar Paphos bezoekt u nog Omodos, een traditioneel 
Cypriotisch wijndorp dat ooit eigendom was van de Prijs 
van Galilea en nog enkele prachtige Byzantijnse details 
herbergt.

Dag 3: Paphos
Paphos, een stad die in zijn geheel tot het UNESCO 
werelderfgoed behoort, is meer dan enkel een prachtige 
kustlijn. Ontdek vandaag samen met de gids de roemrijke 
geschiedenis van deze stad, zicht uitstrekkend van de 
geboorte van de godin Aphrodite. Bezoek de Tomben 
van de Koningen, het Hellenistische monument, de kerk 
van Panayia Chrysopolitissa, het havengebied, de vier 
beroemde huizen en Yeroskipou met haar prachtige 
fresco’s. Afsluiten doet de dag in stijl, u wordt uitgenodigd 
voor een proeverij van de traditionele Loukoumi, een 
lokale delicatesse.

Dag 4: Nicosia
Nicosia, of Lefkosia, beschikt over een geschiedenis 
die teruggaat tot de Bronstijd. Vandaag mengt het zijn 
historisch verleden met de typische bedrijvigheid van een 
moderne stad. Omsloten door 16e eeuwse Venetiaanse 
muren, is het bezaaid met musea, oude kerken en 
middeleeuwse bouwwerken. Kortom, meer dan het 
ontdekken waard! 

Bezoek samen met uw gids de St. John’s kerk met haar 
muurschilderingen, het Archeologische museum, de 
Venetiaanse muren en de iconische Famagusta poort. 
Met een lunch aan de Laika Geitonia en een afsluitende 
wandeling sluit deze goedgevulde dag af met wat tijd om 
te relaxen in het hotel.

Dag 5: Petra tou Romiou
Op een kwartiertje buiten de stad ligt de legendarische 
geboorteplaats van de godin Aphrodite-Cypria, het 
prachtige Petra tou Romiou zandstrand. Een van de meest 
idyllische plekjes van het eiland, ideaal om even weg te 
dromen en te ontspannen. De namiddag brengt u naar 
het hart van Paphos voor een afsluitende lunch in het alom 
bekende ‘Theo’s Seafood Restaurant’, dé plek bij uitstek 
voor dagverse visspecialiteiten met het geluid van de zee 
op de achtergrond.

Dag 6: Verlenging of terugkeer



AAnnaassssaa**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Studio Suite Juniorsuite 
24/03 - 25/05 € 791 € 1.335 
26/05 - 06/07 
22/10 - 13/11 

€ 818 € 1.376 

07/07 - 31/07 € 829 € 1.391 
01/08 - 31/08 € 1.009 € 1.553 
01/09 - 21/10 € 765 € 1.361 
MMiinniimmuumm  vveerrbblliijjff  
Minimum verblijf van 5 nachten van 1/8-31/8. 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
15% korting van 24/3-13/11 indien geboekt voor 28/2 en 5 % korting van 1/5-13/11 indien geboekt 
voor 31/3. Geldig bij verblijven van min. 3 nachten. 
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CULINAIR  |  WERELDKLASSE  |  FA MILIE

ANASSA
A A A A A A

CYPRUS LATCHI

LIGGING
Dit verfijnde luxehotel, gelegen op een heuvel met de fotogenieke zee als achtergrond, 
wordt aanzien als één van de allerbeste van Europa. De prachtige stranden, heerlijke 
keuken, onberispelijke service en luxueuze kamers zorgen voor een verfijnd geheel. 
Een prachtig stukje paradijs op maat van groot & klein! Op ca. 50 min. van de 
luchthaven van Paphos.

ACCOMMODATIE
Studio Suite (47m²): Luxueuze kamer met kingsize bed, badkamer met bad en 
aparte douche. Telefoon, gratis wifi, minibar, safe, flatscreen-tv, airco, koffie- en 
theefaciliteiten. Balkon of terras met zeezicht.
Juniorsuite (51m²): Ruimer, gelegen in de garden suites verspreid over de tuin. 
Privézwembad mits supplement.

FACILITEITEN
Drie zwembaden, apart ‘excercise’ zwembad, meerdere zonneterrassen, mooi zandstrand. 
Tennis, tafeltennis, squash, fietsverhuur, watersportcentrum en PADI-duikcentrum meteen 
aan het hotel, ruim aanbod aan actieve en culturele excursies in de omgeving. Prachtige 
thalasso wellness met binnenzwembad, fitness, sauna, jacuzzi, verschillende kuren 
en massages. Kids club (4-12 jaar). Vier uitstekende restaurants met Franse, Aziatische, 
Mediterrane en internationale specialiteiten waaronder het fine dining restaurant ‘Helios’.



EEllyyssiiuumm**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Deluxe Royal Studio 
01/04 - 30/04 € 323 € 473 
01/05 - 18/07 
19/10 - 31/10 

€ 416 € 581 

19/07 - 18/10 € 454 € 619 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
10% korting van 1/4-31/10 indien geboekt voor 31/3. 
GGrraattiiss  HHaallff  PPeennssiioonn  
Gratis Half Pension van 1/4-31/10 indien geboekt voor 31/1. 
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CYPRUS PAPHOS

FA MILIE  |  RELAX  |  BEACH

ELYSIUM
A A A A A

LIGGING
Met zijn privéstrand, ongeëvenaard uitzicht en een ruim scala aan faciliteiten, is 
dit luxehotel ideaal voor een romantisch uitje, maar evenzeer voor een geslaagde 
familievakantie. Een geslaagde mix tussen Griekse, Byzantijnse en Venetiaanse 
invloeden boordevol hartelijke gastvrijheid. Op ca. 20 minuten van de luchthaven van 
Paphos.

ACCOMMODATIE
Deluxe (34m²): Verzorgde kamer met kingsize bed of twin bedden, badkamer met bad 
en douche. Airco, flatscreen-tv, gratis wifi, minibar, telefoon, safe, balkon of terras. 
Standaard met zicht op het land, gedeeltelijk of frontaal zeezicht mits supplement.
Royal Studio (40m²): Ruimer, vergoot terras met tuinzicht. Privézwembad mits 
supplement.

FACILITEITEN
Zwembad in meerdere niveaus, kinderbad en meerdere zonneterrassen. Mooi 
zandstrand, prachtige Mediterrane tuin. Tennisterrein, watersportcentrum en PADI-
duikcentrum meteen aan het hotel, ruim aanbod aan actieve en culturele excursies in 
de omgeving. Verzorgde spa met fitness, binnenzwembad, hammam, sauna en jacuzzi. 
Kids Club (3-12 jaar). Vijf restaurants met lokale en internationale specialiteiten.



AAnnnnaabbeellllee**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Garden View - Terrace Seaview Room 
01/04 - 30/04 € 315 € 356 
01/05 - 08/07 € 383 € 420 
09/07 - 09/09 
15/10 - 31/10 

€ 416 € 461 

10/09 - 14/10 € 473 € 536 
MMiinniimmuumm  vveerrbblliijjff  
Minimum verblijf van 3 nachten van 10/9-14/10. 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
15% korting van 1/4-31/10 indien geboekt voor 28/2 en 5% korting van 1/5-31/10 indien geboekt 
voor 31/3. Geldig voor verblijven van min. 5 nachten en combineerbaar. 
GGrraattiiss  HHaallff  PPeennssiioonn  
Gratis half pension van 1/4-31/10 bij verblijven van min. 5 nachten en indien geboekt voor 28/2. 
Combineerbaar. 
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CYPRUS PAPHOS

LOCATIE  |  FA MILIE  |  RUST

ANNABELLE
A A A A A

LIGGING
Onder leiding van dezelfde familie sinds 1985, belichaamt dit luxehotel de warmte van 
het Cypriotische volk, de schoonheid van de natuur en de cultuur van zorg en gastvrijheid. 
Dit elegante resort omgeven door tropische tuinen en unieke zwembad antwoordt aan 
de noden van elke gast, de uitstekende ligging is een enorme troef. Op ca. 20 minuten 
van de luchthaven.

ACCOMMODATIE
Garden View – Terrace (24 m²): Klassieke kamer met kingsize bed, badkamer met 
inloopdouche. Airco, telefoon, gratis wifi, safe, flatscreen-tv, koffie- en theefaciliteiten. 
Terras met zicht op de tuinen, zeezicht mits supplement.
Seaview (28 m²): Gelijke indeling en faciliteiten, hoger gelegen, balkon met zeezicht..

FACILITEITEN
Drie zwembaden, waarvan één binnenzwembad met rooftop panorama, meerdere 
zonneterrassen. Tennis- en squashterrein meteen aan het hotel, ruim aanbod aan actieve en 
culturele excursies in de omgeving. Spa met sauna, fitness, verschillende kuren en massages. 
Vijf restaurants met lokale en internationale specialiteiten. Gasten van hotel Annabelle hebben 
toegang tot de spa, kids club en de restaurants van zusterhotel Almyra.
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AAllmmyyrraa**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Garden View - Terrace Superior - Seaview 
01/04 - 30/04 € 360 € 416 
01/05 - 30/06 € 375 € 428 
01/07 - 31/07 
02/09 - 31/10 

€ 398 € 465 

01/08 - 01/09 € 446 € 518 
MMiinniimmuumm  vveerrbblliijjff  
Minimum verblijf van 3 nachten van 1/8-1/9. 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
15% korting van 1/4-31/10 indien geboekt voor 28/2 en 5% korting van 1/5-31/10 indien geboekt 
voor 31/3. Geldig voor verblijven van min. 5 nachten en combineerbaar. 
GGrraattiiss  HHaallff  PPeennssiioonn  
Gratis half pension van 1/4-31/10 bij verblijven van min. 5 nachten en indien geboekt voor 28/2. 
Combineerbaar. 

 
 

PRIJZEN

AAmmaarraa**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Deluxe Bedroom Juniorsuite 
01/04 - 30/04 € 473 € 848 
01/05 - 07/05 
27/07 - 25/08 

€ 765 € 1.376 

08/05 - 31/05 
19/10 - 31/10 

€ 641 € 1.155 

01/06 - 26/07 
26/08 - 18/10 

€ 690 € 1.241 

MMiinniimmuumm  vveerrbblliijjff  
Minimum verblijf van 3 nachten vereist. 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
15% korting indien geboekt voor 31/1 en 10% korting indein geboekt voor 31/3. Geldig voor 
verblijven van 1/4-31/10. Niet combineerbaar. 
KKoorrttiinngg  LLaanngg  VVeerrbblliijjff  
10% korting bij boeking van min. 21 nachten van 1/4-31/10. Combineerbaar. 
 

 
 

PRIJZEN

CYPRUS PAPHOS - AYIOS TYKHONAS

WELLNESS  |  GASTR ONOMIE  |  GLOEDNIEUW

AMARA
A A A A A

DESIGN |  GERENOVEERD |  FA MILIE

ALMYRA
A A A A A

LIGGING
Afgeleid van het oude Griekse ‘Amarantos’, dat eeuwig betekent, biedt dit luxehotel 
een complete ervaring! De panoramische zonsondergang, gaat hier hand in hand 
met heerlijke gastronomie en luxueuze kamers. De nabijheid van Limassol en de 
historische site van Amathus maken het tot een ideale uitvalsbasis om de regio te 
ontdekken. Op ca. 45 minuten van de luchthaven van Paphos.

ACCOMMODATIE
Deluxe Bedroom (45m²): Ruime kamer met kingsize bed, badkamer met bad en 
aparte douche. Airco, telefoon, flatscreen-tv, gratis wifi, minibar, safe, koffie- en 
theefaciliteiten. Balkon of terras met zeezicht.
Juniorsuite (80 m²): Ruimer, met zithoek en vergroot terras met ligbedden en eettafel.

FACILITEITEN
Twee overloopzwembaden, waarvan één zoetwater en één met zeewater. Meerdere 
zonneterrassen en zandstrand. Fietsverhuur, tennisterrein en watersportcentrum meteen 
aan het hotel, ruim aanbod aan actieve en culturele excursies in de omgeving. Grote wellness 
(3.000m2) met fitness, sauna, hammam, jacuzzi, binnenzwembad, verschillende kuren en 
massages. Kids club (4-12 jaar). Vijf restaurants waaronder twee met Michelinster.

LIGGING
Dit recent gerenoveerde en eigentijdse designhotel is een ultieme oase van 
ongecompliceerde luxe op maat van trendy koppels en gezinnen. Culinaire diners, een 
elegante spa, een prachtige lounge bar, indrukwekkend design en een minimalistisch 
ontwerp zorgen voor een uniek geheel vol verrassende hoekjes. Op ca. 20 minuten 
van de luchthaven.

ACCOMMODATIE
Garden View – Terrace (28 m²): Trendy kamer met kingsize bed, badkamer met bad of 
inloopdouche. Airco, radio, gratis wifi, flatscreen-tv, minibar en safe. Terras met zicht 
op de tuinen, zeezicht mits supplement.
Superior – Seaview (28 m²): Gelijke indeling en faciliteiten, hoger gelegen, balkon 
met zeezicht.

FACILITEITEN
Vier zwembaden, waarvan één voorbehouden voor enkel volwassenen en één kinderbad. 
Tennisterrein meteen aan het hotel, ruim aanbod aan actieve en culturele excursies in 
de omgeving. Spa met fitness, stoombad, sauna, verschillende kuren en massages. Kids 
Club (4-12 jaar). Vier restaurants met lokale en internationale specialiteiten.
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TURKIJE
 “Discover the potential.

Unrush the World.”

Istanbul

Bodrum
Antalya

1. AMANRYUA  145
2. SIX SENSES KAPLANKAYA 146
3. HILLSIDE BEACH CLUB 147
4. BIBLOS RESORT ALACATI 148
5. D-MARIS BAY 149

6. KEMPINSKI THE DOME 150
7. MAXX ROYAL BELEK GOLF RESORT 150
8. GLORIA GOLF RESORT 151
9. GLORIA SERENITY RESORT 151

Izmir
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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

Izmir

Istanbul

Pergamon

Troje
Gallipoli

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.
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‘HET WARME HART VAN CENTRAAL TURKIJE’
DWARS DOOR CAPPADOCIË ,  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



AAmmaannrruuyyaa**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Pool Suite + Privézwembad Pool Pavillion + Privézwembad 
01/04 - 12/05 
04/10 - 31/10 

€ 1.324 € 1.699 

13/05 - 10/06 
20/09 - 03/10 

€ 1.511 € 1.793 

11/06 - 08/07 
01/09 - 19/09 

€ 1.699 €2.168 

09/07 - 31/08 €2.074 €2.363 
MMiinniimmuumm  vveerrbblliijjff  
Minimum verblijf van 3 nachten van 9/7-31/8. 
EExxttrraa  
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. Geldig voor 
verblijven van 1/4-2/7 en 1/9-31/10. 
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E XCLUSIEF  |  WERELDKLASSE  |  VILLA ' S

AMANRUYA
A A A A A A

TURKIJE TURKSE RIVIÈRA

LIGGING
De verbluffende schoonheid van de geschelpte kustlijn van het schiereiland Bodrum, 
herbergt millennia aan Griekse en Romeinse geschiedenis. Kronkelende kiezelpaden 
leiden naar het centrale gebouw van dit indrukwekkende hotel met zijn Ottomaanse 
architectuur. Gebouwd als een exclusief privé dorpje, gaat het prat op een ongekend 
hoog niveau van service en intimiteit. Het oog voor detail, het gebruik van natuurlijke 
materialen en het in het oog springende overloopzwembad maken het een adres van 
onversneden wereldklasse. Op ca. 35 minuten van de luchthaven van Bodrum.

ACCOMMODATIE
Pool Suite + Privézwembad (75m²): Minimalistische, moderne suite met kingsize bed 
of twin bedden. Badkamer met bad en aparte regendouche. Airco, telefoon, gratis 
wifi, dvd-speler, minibar, iPod dock, safe, koffie- en theefaciliteiten, open haard 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.

FACILITEITEN
Mooi 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. 

1. Pool Pavillion + Privézwembad

BIJKOMENDE FACILITEITEN
Turkse spa met yogastudio, fitness, verschillende kuren en massages. Kleine huisdieren 
toegelaten. Uitstekend hoofdrestaurant met focus op lokale keuken, uitgebreide 
wijnkelder en mogelijkheid tot private dining.



SSiixx  SSeennsseess  KKaappllaannkkaayyaa**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Superior Deluxe 
01/04 - 31/10 € 739 € 739 
MMiinniimmuumm  vveerrbblliijjff  
Minimum verblijf van 5 nachten van 19/7-25/7. 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
25% korting van 1/4-31/10 indien geboekt voor 31/3. Niet Combineerbaar. 
KKoorrttiinngg  LLaanngg  VVeerrbblliijjff  
15% korting bij boeking van min. 5 nachten, 20% korting bij boeking van min. 7 nachten en 
40% korting bij boeking van min. 14 nachten. Geldig voor verblijven van 1/4-31/10. Niet 
combineerbaar. 
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FA MILIE  |  VILLA ' S  |  RECENT

SIX SENSES KAPLANKAYA
A A A A A / A

TURKIJE TURKSE RIVIÈRA

LIGGING
Dit recente (2018) 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 (54m²): 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 (54m²): Gelijke indeling en faciliteiten. Panoramisch zeezicht.

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 met lokale en 
internationale specialiteiten.

1. Deluxe



HHiillllssiiddee  BBeeaacchh  CClluubb**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen in Vol Pension 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Standaard Superior 
10/04 - 24/04 € 379 € 296 
25/04 - 22/05 
26/09 - 16/10 

€ 465 € 383 

23/05 - 12/06 
05/09 - 25/09 

€ 630 € 525 

13/06 - 19/06 
29/08 - 04/09 

€ 776 € 653 

20/06 - 28/08 € 851 € 735 
17/10 - 06/11 € 428 € 319 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
10% korting van 10/4-6/11 indien geboekt voor 31/3. Niet combineerbaar. 
EExxttrraa  
15% korting van 10/4-23/4, 8/5-14/5, 21/5-28/5, 25/9-8/10 en 30/10-6/11. 

 
 

PRIJZEN

147

E XCLUSIEF  |  HIDEAWAY |  BOUTIQUE

HILLSIDE BEACH CLUB
A A A A A

TURKIJE TURKSE RIVIÈRA

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 (30 m²): Comfortabele kamer met kingsize of twin beds. Badkamer met douche. 
Airco, satteliet-tv, telefoon, safe, minibar, gratis wifi, koffie- en theefaciliteiten. Parkzicht.
Superior (40 m²): Gelijke indeling en faciliteiten, terras met zeezicht.

FACILITEITEN
Aangenaam zwembad, twee kinderbaden met in totaal vier glijbanen, zonneterras. 
Privéstrand ‘Silent Beach’ voorbehouden voor volwassenen, mooi keienstrand voor families. 
Vier tennisterreinen, tafeltennis, beachvolley, basketbal, minivoetbal, kano’s, yogalessen, 
pilates, aquaqym en waterpolo. Watersportcentrum met duikschool, wakeboard, waterski, 
catamaran en zeilen. Verzorgde spa met fitness, sauna, turks bad, verschillende kuren en 
massages. Baby Park (0-3 jaar), Kidside (4-10 jaar) met apart zwembad en Young Club (11-15 
jaar). Drie restaurants, waarvan één voorbehouden voor volwassenen.

1. Superior



BBiibbllooss  RReessoorrtt,,  AAllaaççiittii**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Comfort - Garden View Juniorsuite - Pool View 
16/04 - 11/05 
16/05 - 31/05 

€ 495 € 743 

12/05 - 15/05 € 593 € 885 
01/06 - 30/06 € 608 € 915 
01/07 - 19/07 
25/07 - 31/07 

€ 818 € 1.223 

20/07 - 24/07 € 975 € 1.463 
01/08 - 31/08 € 900 € 1.350 
01/09 - 30/09 € 675 € 1.013 
01/10 - 31/10 € 540 € 810 
MMiinniimmuumm  vveerrbblliijjff  
Minimum verblijf van 4 nachten vereist. 
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DESIGN |  E IGENTIJDS  |  FA MILIE

BIBLOS RESORT ALAÇATI
A A A A A

TURKIJE KUSADASI

LIGGING
Geïnspireerd door de rijke geschiedenis van de oude Fenicische hoofdstad Byblos, 
combineert dit eigentijdse hotel een modern design met de schoonheid van de olijf- 
en palmbomen die het domein sieren. De ontspannen elegante en bohemien sfeer van 
het resort, samen met de luxueuze faciliteiten, mooie spa en trendy restaurants zorgen 
voor een onvergetelijk verblijf in een eigentijds kader. Op ca. 1.05u van de luchthaven 
van Izmir.

ACCOMMODATIE
Comfort - Garden View (34m²): Moderne kamer met kingsize bed, badkamer 
met douche. Airco, gratis wifi, telefoon, minibar, gratis wifi, televisie, koffie- en 
theefaciliteiten. Balkon met tuinzicht, zeezicht mits supplement.
Juniorsuite - Pool View (55m²): Ruimer, met vergrote zithoek en en-suite badkamer. 
Balkon met zicht op het zwembad, zeezicht mits supplement.

FACILITEITEN
Groot zwembad met zonneterras, zandstrand. Kinderclub met speeltuin. Ruim aanbod aan 
actieve en culturele excursies zoals bv. het Oasis waterpark in de omgeving. Prachtige ‘Alatia’ 
spa met stoombad, sauna, zoutkamer, binnenzwembad, Turks bad, fitness, verschillende 
kuren en massages. Heerlijk restaurant met lokale en internationale specialiteiten; poolbar, 
loungebar en eigen patissier.



DD--MMaarriiss  BBaayy**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Classic - Seaview Deluxe - Mountain View 
19/04 - 09/05 
27/09 - 31/10 

€ 694 € 825 

10/05 - 30/05 
13/09 - 26/09 

€ 780 € 949 

31/05 - 04/07 
06/09 - 12/09 

€ 1.050 € 1.324 

05/07 - 05/09 € 1.388 € 1.706 
MMiinniimmuumm  vveerrbblliijjff  
Minimum verblijf van 4 nachten van 5/7-5/9. 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
15% korting indien geboekt voor 1/2, 10% korting indien geboekt voor 27/2 en 5% korting 
indien geboekt voor 2/4. Geldig voor verblijven van 19/4-4/7 en 13/9-31/10. 5% korting van 5/7-
12/9 indien geboekt voor 1/2 en van 19/4-4/7 en 13/9-31/10 indien geboekt voor 2/4. 
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MODERN |  CULINAIR  |  ACTIEF

D-MARIS BAY
A A A A A

TURKIJE EGEÏSCHE KUST

LIGGING
Op een heuvel, vlak aan de plek waar de Egeïsche en de Middellandse Zee elkaar 
ontmoeten, ligt dit luxeresort in een omgeving van kleine eilanden, privé zandstranden, 
weelderige dennenbossen en vulkanische bergketens. 
De geraffineerde faciliteiten, warme service, prachtige kamers en het opmerkelijke 
oog voor details zorgen voor een geheel van het hoogste niveau. Op ca. 35 minuten van 
de luchthaven van Dalaman.

ACCOMMODATIE
Classic - Seaview (24-30m²): Eigentijdse kamer met queensize of twin bedden, 
badkamer met bad en douche. Airco, gratis wifi, led-tv, safe, koffie- en theefaciliteiten. 
Frans balkon met zeezicht.
Deluxe - Mountain View (35-44m²): Ruimer, balkon of terras met zicht op de bergen, 
zeezicht mits supplement.

FACILITEITEN
Mooi zwembad met zonneterras, vijf privéstranden met elk een ander thema en doelpubliek. 
Tennisterreinen, watersportcentrum, zielen en excursies per yacht meteen aan het hotel, 
ruim aanbod aan actieve en culturele excursies in de omgeving. Verzorgde spa met fitness, 
binnenzwembad, sauna, stoombad, verschillende kuren en massages. Zeven uitstekende 
restaurants met specialiteiten uit alle windstreken, waaronder het trendy ‘Nusr-Et’ steakhouse
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KKeemmppiinnsskkii  TThhee  DDoommee**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen All Inclusive 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Superior Deluxe 
01/04 - 08/05 € 495 € 589 
09/05 - 29/05 
10/10 - 30/11 

€ 525 € 619 

30/05 - 18/06 
13/09 - 09/10 

€ 630 € 724 

19/06 - 17/07 
22/08 - 12/09 

€ 671 € 765 

18/07 - 21/08 € 690 € 784 
MMiinniimmuumm  vveerrbblliijjff  
Minimum verblijf van 5 nachten vereist. 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
20% korting indien geboekt voor 31/3 en 15% korting indien geboekt voor 30/4. Geldig voor 
verblijven van 1/4-31/10. 
 

 
 

PRIJZEN

MMaaxxxx  RRooyyaall  BBeelleekk**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtinen in All Inclusive 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Suite Landzicht Suite Zeezicht 
01/04 - 29/04 
23/10 - 31/10 

€ 728 € 840 

30/04 - 08/05 € 1.148 € 1.260 
09/05 - 21/05 
25/09 - 08/10 
09/10 - 22/10 

€ 956 € 1.069 

22/05 - 29/05 € 1.035 € 1.148 
30/05 - 11/06 € 1.226 € 1.414 
12/06 - 25/06 
28/08 - 03/09 

€ 1.339 € 1.526 

26/06 - 27/08 € 1.455 € 1.643 
04/06 - 24/09 € 1.110 € 1.223 
MMiinniimmuumm  vveerrbblliijjff  
Minimum verblijf van 4 nachten vereist. 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
15% korting indien geboekt voor 31/1 en 10% korting indien geboekt voor 31/3. Geldig voor 
verblijven van 1/4-31/10? Niet combineerbaar. 
KKoorrttiinngg  LLaanngg  VVeerrbblliijjff  
5% korting bij boeking van min. 16 nachten. Geldig voor verblijven van 1/4-31/10. Niet 
combineerbaar. 
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MMaaxxxx  RRooyyaall  BBeelleekk**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtinen in All Inclusive 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Suite Landzicht Suite Zeezicht 
01/04 - 29/04 
23/10 - 31/10 

€ 728 € 840 

30/04 - 08/05 € 1.148 € 1.260 
09/05 - 21/05 
25/09 - 08/10 
09/10 - 22/10 

€ 956 € 1.069 

22/05 - 29/05 € 1.035 € 1.148 
30/05 - 11/06 € 1.226 € 1.414 
12/06 - 25/06 
28/08 - 03/09 

€ 1.339 € 1.526 

26/06 - 27/08 € 1.455 € 1.643 
04/06 - 24/09 € 1.110 € 1.223 
MMiinniimmuumm  vveerrbblliijjff  
Minimum verblijf van 4 nachten vereist. 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
15% korting indien geboekt voor 31/1 en 10% korting indien geboekt voor 31/3. Geldig voor 
verblijven van 1/4-31/10? Niet combineerbaar. 
KKoorrttiinngg  LLaanngg  VVeerrbblliijjff  
5% korting bij boeking van min. 16 nachten. Geldig voor verblijven van 1/4-31/10. Niet 
combineerbaar. 

 
 

FA MILIE  |  ALL  INCLUSIVE  |  FACILITEITEN

TURKIJE

MAXX ROYAL BELEK 
GOLF RESORT

ZUIDKUST BELEK

A A A A A

ALL  INCLUSIVE  |  GOLF  |  WELLNESS

KEMPINSKI 
THE DOME

A A A A A

LIGGING
Dit topresort waar superlatieven niet voor 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 volledige familie. Op 
ca. 35 minuten van de luchthaven van Antalya, op wandelafstand van Belek.

ACCOMMODATIE
Suite Landzicht (80 m²): 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 (80 m²): Gelijke indeling en faciliteiten, zicht op zee.

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 (38 m²): 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 (38 m²): Gelijke indeling en faciliteiten, mooi panoramisch zeezicht.

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.
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GGlloorriiaa  GGoollff  RReessoorrtt**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen in All Inclusive 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Standaardkamer Juniorsuite 
01/04 - 30/04 
11/10 - 31/10 

€ 458 € 574 

01/05 - 11/05 
20/09 - 10/11 

€ 540 € 675 

12/05 - 28/05 € 600 € 750 
29/05 - 20/06 € 660 € 825 
21/06 - 18/07 
23/08 - 19/09 

€ 713 € 893 

19/07 - 22/08 € 773 € 968 
MMiinniimmuumm  vveerrbblliijjff  
Minimum verblijf van 3 nachten van 1/4-11/5 en van 20/9-31/10. Minimum verblijf van 5 nachten 
van 12/5-28/5 en minimum verblijf van 7 nachten van 29/5-19/9. 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
25% korting indien geboekt voor 31/1 en 20% korting indien geboekt voor 31/3. Geldig voor 
verblijven van 1/4-31/10. 

 
 

PRIJZEN

GGlloorriiaa  SSeerreenniittyy  RReessoorrtt**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen in All Inclusive 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Superior Superior Laguna 
01/04 - 30/04 
11/10 - 31/10 

€ 563 € 705 

01/05 - 11/05 
20/09 - 10/10 

€ 660 € 825 

12/05 - 28/05 € 728 € 908 
29/05 - 20/06 € 810 € 1.013 
21/06 - 18/07 
23/08 - 19/09 

€ 885 € 1.110 

19/07 - 22/08 € 923 € 1.155 
MMiinniimmuumm  vveerrbblliijjff  
Minimum verblijf van 3 nachten van 1/4-11/5 en van 20/9-31/10. Minimum verblijf van 5 nachten 
van 12/5-28/5 en minimum verblijf van 7 nachten van 29/5-19/9. 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
25% korting indien geboekt voor 31/1 en 20% korting indien geboekt voor 31/3. Geldig voor 
verblijven van 1/4-31/10. 

 
 

PRIJZEN

VILLA ' S  |  ALL - INCLUSIVE  |  GOLF

TURKIJE

GLORIA SERENITY RESORT

ZUIDKUST BELEK

A A A A A

ALL- INCLUSIVE  |  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 volledige 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 (39 m²): Verzorgde kamer met kingsize bed of twin bedden. Badkamer met 
bad en aparte douche. Flatscreen-tv, airco, minibar, gratis wifi, telefoon, safe, balkon 
of terras. Zicht op de tuinen.
Superior Laguna (39 m²): Gelijke indeling en faciliteiten, zicht op de lagune.
Andere kamertypes, suites en villa’s (t.e.m. 6 slaapkamers) 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
Deze 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 zelfs voor de meest geoefende golfers een 
ware uitdaging. Een ideale combinatie tussen een golfhotel en een luxe verblijfshotel, 
op maat van de volledige familie. Op ca. 30 minuten van de luchthaven van Antalya, 
op ca. 10 minuten van Belek.

ACCOMMODATIE
Standaardkamer (24 m²): Mooie kamer met kingsize bed of twin bedden. Badkamer met 
bad of douche. Airco, telefoon, flatscreen-tv, gratis wifi, minibar en safe. Balkon met tuinzicht.
Juniorsuite (35 m²): Gelijke indeling en faciliteiten, ruimer met zithoek.

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 MARRAKESH 162
2. ROYAL MANSOUR 157
3. SOFITEL MARRAKESH PALAIS IMPERIAL  163
4. MANDARIN ORIENTAL MARRAKESH 160
5. SELMAN MARRAKESH  158
6. AMANJENA   156
7. THE OBEROI MARRAKESH  159
8. FOUR SEASONS RESORT MARRAKESH 160
9. VILLA DE ORANGERS 161
10. KASBAH TAMADOT 163
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MAROKKO CITYTRIP

‘MARRAKESH’
STAD VAN DE FOTOGRAFIE

Dag 1
Hoe beter een fotoreis starten, dan de ziel van de 
fotografiekunst te vatten in het ‘Maison de la Photographie’. 
In dit traditionele huis, wordt een collectie getoond van 
unieke items die dateren tot 150 jaar terug. Het thema van de 
collectie? Marrakesh! De indrukwekkende collectie biedt een 
inzicht in de traditie van de stad, maar ook de mensen en het 
dagelijkse leven in de stad spelen een prominente rol. Leuke 
extra, het prachtige panoramische dakterras van het Maison 
biedt meteen een eerste fotokans. Gewapend vol inspiratie, 
voorzien we in de namiddag een eerste kennismaking met 
de stad. 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 2
De Medina, UNESCO werelderfgoed, biedt zo veel meer dan de 
klassieke hoogtepunten. Samen met de gids verdwaalt u in de 
eindeloze kleine straten tijdens een prachtige stadswandeling. 

Ontdek de eindeloze verrassingen die de Medina te bieden 
heeft: de ongeëvenaarde winkeltjes die verder van de 
mensenmassa ligge en de rijke Marrokaanse keuken van de 
vele eethuizen. Stel vooral uw zoeker scherp tijdens deze 
wandeling, de Medina is een eindeloos doolhof, maar biedt 
ook een eindeloos aantal kansen om uw fotografische blik te 
verruimen. Via de kleurrijke souks en zijn gigantisch aanbod 
aan producten, geuren en kleuren, eindigt deze dag in de late 
namiddag op het wereldberoemde Djemaa-El-Fna plein, de 
gids neemt u mee over het plein.

Dag 3
Vroeg uit de veren vandaag, we voorzien een waar ‘bucket-
list adventure’: een ballontoch boven het platteland terwijl 
u geniet van de zonsopgang boven de stad. De vlucht van 
+- 1 uur is ronduit indrukwekkend. In de namiddag bereikt u 
opnieuw de stad en bezoekt u met de gids het 16e eeuwse El 
Badi Palace, de prachtig bewaard gebleven mozaïektegels 
zijn meer dan enkele foto’s waard. Met Ben Youssef Madrasa, 
neemt de gids jullie mee naar wat vele locals kennen als 

‘Instagram Spot Nr.1’, deze 14e eeuwse voormalige Islamschool 
is ronduit  adembenemend. Het laatste bezoek van de dag, 
wordt de prachtige Koutoubia die fier uitreist boven de stad.

Neem een kookles
De traditionele Marokkaanse keuken is één van de meest 
smaakvolle ter wereld. Met een ‘shopping trip’ naar de lokale 
markt waar u de verse producten voor het uitkiezen heeft en 
meeneemt naar een prachtige Riad, waar u aan de slag gaat 
om een authentieke maaltijd te bereiden met de hulp van 
enkele ervaren chefs. 

Atlasgebergte
Vanuit Marrakesh kan u perfect in één of meerdere dagen 
het Atlasgebergte ontdekken. Boordevol traditionele 
Berbercultuur en bezaaid met prachtige verborgen 
bergdorpen is het meer dan ‘Instagram Worthy’.  Ontdek 
prachtige plekjes zoals de Asni-vallei, de Toukbal berg en 
Moulay Brahim om de ervaring compleet te maken.

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
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‘WOESTIJN EN KEIZERLIJKE STEDEN’
M ARRAKESH -  SAHARA -  FES  -  MEKNÈS  -  RABAT -  STRAND

MAROKKO CIRCUIT

EXPERIENCES

 ▶ Yves Saint-Laurent museum met expertgids

 ▶ Per sidecar door de palmoase rond Marrakesh

 ▶ Kooklessen bij Marokkaanse Chef Tarik

 ▶ Privégids in Marrakesh 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: Marrakesh
Verwelkoming en privétransfer per Mercedes Vito naar 
uw luxe hotel in Marrakesh. 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: Marrakesh. 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: Marrakesh. 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 300 meter 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

Marrakesh
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



AAmmaannjjeennaa**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Pavilion Pavilion Bassin 
01/01 - 09/01 
01/04 - 03/05 
23/12 - 31/12 

€2.208 €2.501 

10/01 - 19/02 
15/06 - 13/09 
09/11 - 22/12 

€ 1.328 € 1.553 

20/02 - 31/03 
04/05 - 14/06 
14/09 - 08/11 

€ 1.760 € 1.984 

MMiinniimmuumm  vveerrbblliijjff  
Verblijf van min. 3 nachten van 26/10-1/11. Verblijf van min. 5 nachten van 9/4-16/4. 

 
 

PRIJZEN
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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, tussen de met bloemblaadjes 
bezaaide fonteinen, liggen de vrijstaande paviljoenen waar de kamers in ondergebracht 
zijn, elk met eigen tuin, vele met privé-zwembad. Kortom, een elegant en exclusief 
adres van absolute wereldklasse. Op ca. 20 minuten van de luchthaven van Marrakesh.

ACCOMMODATIE
Pavillion (175m²): Prachtige ruime kamer met kingsize of twin beds. Badkamer met 
bad en aparte douche. Woonruimte met open haard, flatscreen-tv, gratis wifi, minibar, 
safe, telefoon en tuintje.
Pavillion Bassin (175m²): Gelijke indeling en faciliteiten. Gelegen rond het centrale 
‘bassin’.

FACILITEITEN
Verwarmd buitenzwembad, grote groenzone. Tennis en fietsverhuur ter plaatse, verschillende 
golfbanen in de directe omgeving (het hotel biedt gratis transfers aan naar Amelkis & 
Royal Golf). Indrukwekkend Healthcenter met jacuzzi, hammam, fitness, verschillende 
kuren en massages. Kleine huisdieren (max. 8kg) toegelaten. Vier uitstekende restaurants; 
Marokkaans, Italiaans, Japans en één aan het zwembad gelegen.

MAROKKO MARRAKESH

1. Pavillion



RRooyyaall  MMaannssoouurr**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Superior Riad Privilege Riad 
06/01 – 12/01 
14/02 – 01/03 
06/03 – 07/03 

€ 709 € 829 

13/01 - 13/02 
02/03 - 05/03 
08/03 - 08/03 

€ 568 € 759 

09/03 - 31/03 € 804 € 971 
01/04 - 08/04 
15/04 - 03/05 
18/05 - 02/06 
23/10 - 31/10 

€ 819 € 990 

09/04 - 14/04 € 1.023 € 1.434 
04/05 - 17/05 
11/09 - 12/09 
18/09 - 19/09 
25/09 - 26/09 
01/10 - 22/10 

€ 723 € 845 

03/06 - 10/09 
13/09 - 17/09 
20/09 - 24/09 
27/09 - 30/09 

€ 575 € 773 

MMiinniimmuumm  vveerrbblliijjff  
Minimum verblijf van 4 nachten van 10/4-14/4. 
 

 
 

PRIJZEN

RRooyyaall  MMaannssoouurr**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Superior Riad Privilege Riad 
06/01 – 12/01 
14/02 – 01/03 
06/03 – 07/03 

€ 709 € 829 

13/01 - 13/02 
02/03 - 05/03 
08/03 - 08/03 

€ 568 € 759 

09/03 - 31/03 € 804 € 971 
01/04 - 08/04 
15/04 - 03/05 
18/05 - 02/06 
23/10 - 31/10 

€ 819 € 990 

09/04 - 14/04 € 1.023 € 1.434 
04/05 - 17/05 
11/09 - 12/09 
18/09 - 19/09 
25/09 - 26/09 
01/10 - 22/10 

€ 723 € 845 

03/06 - 10/09 
13/09 - 17/09 
20/09 - 24/09 
27/09 - 30/09 

€ 575 € 773 

MMiinniimmuumm  vveerrbblliijjff  
Minimum verblijf van 4 nachten van 10/4-14/4. 
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MAROKKO MARRAKESH

WERELDKLASSE  |  ICONISCH |  AUTHENTIEK

ROYAL MANSOUR
A A A A A A

LIGGING
Royal Mansour, een icoon van absolute wereldklasse, wordt terecht gerekend tot de 
selecte kring van hotels die een nieuwe standaard van luxe vertegenwoordigen. Op 
slechts enkele stappen van het beroemde Jemaa-El-Fna-plein, is dit authentieke paleis 
een ware medina midden in de medina! De weelderige geschiedenis, het unieke 
decor, indrukwekkend oog voor detail en de onberispelijke service zorgen voor een 
onvergetelijk verblijf. Op ca. 10 minuten van de luchthaven.

ACCOMMODATIE
Superior Riad (130-140m²): Authentieke riad, slaapkamer met kingsize bed, badkamer 
met bad en aparte douche. Airco, telefoon, flatscreen-tv, gratis wifi, minibar en safe. 
Dakterras met privézwembad en loungehoek.
Privilige Riad (430m²): Ruimer, met tweede slaapkamer, ideaal voor families.

FACILITEITEN
Twee verwarmbare zwembaden, apart kinderbad, meerdere zonneterrassen. Rustige ligging 
midden in de medina vlakbij het Jemaa-El-Fna plein. Ruim aanbod aan actieve en culturele 
excursies in de omgeving. Uitmuntende (2.500m2) grote spa met binnenzwembad, 
hammams, sauna, fitness, verschillende kuren en massages. Kidsclub (4-10 jaar), 
babysitservice op aanvraag. Vier uitstekende restaurants met Marokkaanse, Italiaanse en 
internationale specialiteiten.



SSeellmmaann  MMaarrrraakkeecchh**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Superior Deluxe 
04/01 - 11/02 
01/07 - 02/09 

€ 414 € 524 

12/02 - 12/05 
01/06 - 30/06 
03/09 - 14/10 

€ 607 € 690 

25/03 - 31/03 
06/04 - 01/05 
13/05 - 31/05 
15/10 - 31/10 

€ 773 € 869 

01/04 - 05/04 € 1.035 € 1.173 
MMiinniimmuumm  vveerrbblliijjff  
Minimum verblijf van 3 nachten van 16/4-1/5 en 22/10-31/10. Minimum verblijf van 4 nachten 
van 1/4-5/4. 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
15% korting van 4/131/3 en 6/4-31/10 indien min. 45 dagen voor aankomst geboekt. Niet 
combineerbaar en niet geldig in Superior kamers. 
GGrraattiiss  NNaacchhtteenn 
6=5 van 4/1-26/3 bij boeking van min. 5 nachten. Niet combineerbaar en niet geldig in Superior 
kamers. 

 
 

PRIJZEN
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ELEGANT |  AUTHENTIEK |  INTIEM

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 rode 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, op ca. 15 minuten van Djema-El-Fna.

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. Exclusieve paardrijlessen. 
Mooi aanbod aan actieve en culturele excursies. ‘Espace Vitalité Chenot’ (1.200m²) 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. Exclusieve ‘signature experiences’ 
zoals privédiners in de stallen en prachtig thema-ontbijt. Aangename lounge en pool bar.

 1. Deluxe



TThhee  OObbeerrooii  MMaarrrraakkeesshh**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Deluxe + Privéterras Deluxe Villa + Privézwembad 
04/01 - 09/01 
01/03 - 31/05 
01/10 - 31/10 

€ 1.001 € 1.156 

10/01 - 28/02 
01/06 - 30/09 

€ 828 €1.156 

 

 
 

PRIJZEN
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RECENT |  E XCLUSIEF  |  VILLA ' S

THE OBEROI, MARRAKESH
A A A A A / A

LIGGING
Dit recente (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. De warme en 
oprechte gastvrijheid, zorgen voor een onvergetelijke ervaring in deze prachtige stad! 
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 privéterras met zicht op het Atlasgebergte en de tuinen van het hotel.
Deluxe Villa + Privézwembad (197m²): Prachtige vrijstaande privévilla, gelijke 
faciliteiten. Privézwembad, zicht op de tuinen.

FACILITEITEN
Prachtig kanaal dat door het 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 
(4-12 jaar) en eigen bibliotheek. Drie restaurants met lokale en internationale specialiteiten. 
‘Vue’ Bar voor huiscocktails en selectie van topwijnen.

MAROKKO MARRAKESH
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FFoouurr  SSeeaassoonnss  RReessoorrtt  MMaarrrraakkeesshh**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Terrace - Garden View Garden Patio 
10/01 - 12/02 
10/09 - 15/10 

€ 588 € 744 

02/04 - 01/05 
16/10 - 31/10 

€ 1.018 € 1.273 

13/02 - 01/04 
02/05 - 05/06 

€ 783 € 999 

06/06 - 09/09 € 470 € 588 
 

 
 

PRIJZENPRIJZEN
Vraag ons uw offerte op maat voor dit luxehotel.

WERELDKLASSE  |  RELAX  |  WELLNESS

MAROKKO

MANDARIN ORIENTAL
MARRAKESH

MARRAKESH

A 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 die Marrakesh rijk is. Met uitstekende faciliteiten en 
fantastische gastronomische opties, is het een ultieme ontsnapping. Op ca. 15 
minuten van de luchthaven, op ca. 10 minuten van het Djemaa el Fna plein.

ACCOMMODATIE
Atlas Suite (135 m²): Moderne kamer met kingsize bed. Badkamer met bad en aparte 
douche met hammam. Airco, telefoon, minibar, gratis wifi, flatscreen-tv, safe en 
terras met plonszwembad.
1-Bedroom Mandarin Villa + Pool (288 m²): Ruime villa met privétuin, jacuzzi en 
verwarmd zwembad.

FACILITEITEN
Mooi verwarmd zwembad met zonneterras, prachtige tuin en eigen groentetuin. 
Fietsverhuur in het hotel, meerdere 18-hole golfbanen in de omgeving. Aangename 
spa met hammam, jacuzzi, yogalessen, fitness, binnenzwembad, verschillende kuren 
en massages. Kleine huisdieren toegelaten. Vier uitstekende restaurants met lokale 
en internationale specialiteiten.

FA MILIE  |  WELLNESS  |  RELAX

FOUR SEASONS RESORT 
MARRAKESH

A A A A A / A

LIGGING
Prachtig gelegen tussen de oude medina van de stad en de kosmopolitische wijken 
van de Ville Nouvelle, is deze heerlijke retraite een prachtig adres boordevol Moorse 
tuinen en verfrissende zwembaden. Traditionele waarden en hedendaags comfort 
ontmoeten elkaar in een luxueuze mix van warme gastvrijheid en uitmuntende 
faciliteiten. Op ca. 10 minuten van de luchthaven.

ACCOMMODATIE
Garden View Terrace Room (42 m²): Stijlvolle kamer met kingsize bed of twin bedden, 
badkamer met bad en aparte douche. Airco, telefoon, dvd-speler, minibar, flatscreen-tv en 
safe. Zicht op de tuinen.
Garden Patio Room (42 m²): Gelijke indeling en faciliteiten, op de benedenverdieping 
gelegen met rechtstreekse toegang tot de tuinen en zwembaden.

FACILITEITEN
Twee zwembaden, waarvan één adults-only, jacuzzi, meerdere zonneterrassen. 
Prachtige ligging vlakbij de tuinen van de Menara. Tennisterreinen meteen aan het 
hotel, ruim aanbod aan actieve en culturele excursies in de omgeving. Prachtige spa 
met fitness, sauna, stoomkamer, hammam, verschillende kuren en massages. Kids 
Club (4-12 jaar) met eigen zwembad, Teens Club (12-16 jaar). Drie restaurants met 
Italiaanse, Marokkaanse, Libanese, Turkse en internationale specialiteiten.



VViillllaa  ddeess  OOrraannggeerrss**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Deluxe Juniorsuite 
01/01 - 31/12 € 683 € 1.014 
MMiinniimmuumm  vveerrbblliijjff  
Minimum verblijf van 5 nachten van 20/12-31/12. 
GGrraattiiss  NNaacchhtteenn  
4=3, 7=5 van 10/1-4/3 en 21/9-21/12. 

 
 

PRIJZEN

161

KLEINSCHALIG |  AUTHENTIEK |  CHARME

VILLA DES ORANGERS
A A A A A / A

LIGGING
Aan de voet van de Koutoubia moskee, tussen het koninklijke paleis en het bruisende 
Jemaa-El-Fna plein, is deze traditionele riad een oase van rust en sereniteit in het 
midden van de stad. 
De authenticiteit, de verfijnde sfeer, de harmonie van glinsterende kleuren en de 
traditionele accenten geven dit verscholen luxehotel een unieke charme. Op ca. 10 
minuten van de luchthaven.

ACCOMMODATIE
Deluxe (15-18m²): Authentieke kamer met queensize bed, badkamer met douche. 
Airco, telefoon, flatscreen-tv, gratis wifi, iPod dock, minibar en safe. Dakterras mits 
supplement.
Juniorsuite (35-40m²): Ruimer, met zithoek en badkamer met bad en douche. Zicht 
op de patio of de tuin.

FACILITEITEN
Verwarmbaar zwembad, tweede zwembad op het dakterras, zonneterras. Uitstekende 
ligging in het hart van de stad nabij alle belangrijke bezienswaardigheden. 
Kleinschalige spa met fitness, hammam, verschillende kuren en massages. Heerlijk 
restaurant met lokale specialiteiten en authentieke Marokkaanse gerechten.

MAROKKO MARRAKESH



SSuullttaannaa  MMaarrrraakkeesshh**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Riad Room Junior Suite 
04/01 - 07/02 
24/06 - 01/09 
18/11 - 16/12 

€ 690 € 863 

08/02 - 17/02 
03/06 - 23/06 
02/09 - 22/09 

€ 845 € 1.052 

24/12 - 03/01 € 1.277 € 1.622 
MMiinniimmuumm  vveerrbblliijjff  
Minimum verblijf van 3 nachten van 8/2-23/6, 2/9-17/11 en 17/12-23/12. 

 
 

PRIJZEN
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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.
Junior Suite (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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SSooffiitteell  PPaallaaiiss  IImmppeerriiaall**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Deluxe Executive Junior Suite 
04/01 - 28/02 
11/04 - 11/05 
06/07 - 31/10 

€ 380 € 514 

01/03 - 10/04 
12/05 - 31/05 

€ 478 € 603 

01/06 - 05/07 € 362 € 476 
HHoonneeyymmoooonn  
Kamerupgrade, VIP behandeling, bloemen en welkomstdrank. 

 
 

PRIJZEN

KKaassbbaahh  TTaammaaddoott**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Superior Deluxe Suite 
12/01 - 28/02 
01/06 - 31/08 
01/11 - 21/12 

€ 828 € 1.490 

01/03 - 14/03 
01/05 - 31/05 
01/09 - 30/09 

€ 966 € 1.725 

15/03 - 30/04 
01/10 - 31/10 

€ 994 € 1.794 

22/12 - 11/01 
22/12 - 06/01 

€2.251 €3.112 

 

 
 

PRIJZEN

E XCLUSIEF  |  KLEINSCHALIG |  HIDEAWAY

KASBAH TAMADOT
A A A A A

MAROKKO MARRAKESH - ATLASGEBERGTE

LIGGING
Kasbah Tamadot is Sir Richards Branson’s luxueus Marokkaanse retreat. Met slechts 
28 kamers, ligt het bovenaan de vallei met zicht op de iconische Mount Toukbal 
en enkele authentieke Berberdorpjes. Gasten worden er ondergedompeld in de 
rijke historie, met antieke voorwerpen uit alle windstreken in elke kamer. Op ca. 45 
minuten van de luchthaven van Marrakesh.

ACCOMMODATIE
Superior (22m²): Traditionele kamer met kingsize bed, badkamer met bad. Airco, 
telefoon, cd-speler, gratis wifi, minibar en safe.
Deluxe Suite (35m²): Ruimer, met aparte slaap- en leefruimte. Privézwembad mits supplement.

FACILITEITEN
Verwarmbaar overloopzwembad met jacuzzi, meerdere zonneterrassen. Prachtig domein 
boordevol verdoken hoekjes en patio’s. Tennisterrein meteen aan het hotel, wandelroutes in 
de omgeving, kooklessen, ezeltochten en onderdompelingen in de Berbercultuur. Elegante 
spa met binnenzwembad, sauna, hammam, verschillende kuren en massages. Uitstekend 
restaurant met sterke focus op duurzaamheid en lokale producten.

FA MILIE  |  WELLNESS  |  CENTRAAL

SOFITEL MARRAKESH 
PALAIS IMPERIAL

A A A A A

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 (30 m²): 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.
Executive Juniorsuite (44 m²): Gelijke indeling en faciliteiten, extra zithoek.

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.
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PORTUGAL
 “Fado, vinho, gracioso, patrimonio, bonito. 

Ronaldo”
Porto

Faro

Lissabon
1. THE YEATMAN HOTEL 169
2. INFANTE SAGRES 170
3. THE VINTAGE HOUSE 170
4. DUORO ROYAL VALLEY 171
5. DUORO 41 HOTEL & SPA 172
6. SIX SENSES DUORO VALLEY 172
7. QUINTA DAS LAGRIMAS 173
8. AREIAS DO SEIXO 173
9. POUSADA DE LISBOA 174
10. PESTANA PALACE LISBOA 174
11. FAROL HOTEL 175

12. SAO LOURENÇO DE BARROCAL 175
13. TIVOLI CARVOEIRO 176
14. ANANTARA VILAMOURA ALGARVE 176
15. DONA FILIPA HOTEL 178
16. PENINA HOTEL & GOLF RESORT 178
17. EPIC SANA ALGARVE 179
18. VILA VITA PARC RESORT & SPA 180
19. SUITES ALBA RESORT & SPA 180
20. GRAND HOUSE ALGARVE 177
21. MONTE REI GOLF & COUNTRY CLUB 181

Coimbra
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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 op aanvraag.

Dag 7: Verlenging of terugkeer

Porto

Evora
Lissabon

Coimbra
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Dag 1
Geniet vandaag van een uitgebreide rondleiding door de stad 
samen met een deskundige lokale gids. Deze gids neemt u in 
de voormiddag mee naar twee absolute hoogtepunten van 
de stad en tevens UNESCO werelderfgoed leden: de Torre 
de Belém en het Mosteiro dos Jeronimos, een 16e-eeuws 
hiëronymietenklooster is een indrukwekkend hoogtepunt 
van de manuelijnse architectuur die deze stad op geheel 
eigen manier vorm gaf. Na de lunch steekt u de handen 
uit de mouwen voor een kennismaking met één van de 
meest typische kunstvormen van de stad: tegelschilderen. 
Afsluiten doet vandaag in stijl, met de ondergaande zon op de 
achtergrond en met traditionele fado muziek als soundtrack, 
reserveerden we een tafeltje met zicht op de rivier. 

Dag 2
Weinig plaatsen in Lissabon waar ‘de stad van de zeven heuvels’ 
zo duidelijk wordt als in het Alfama district. Met een stevige 
gegidste wandeling door de smalle straten ontdekt u een meer 
traditionele kant van de stad, komt u oog in oog met het echte 

lokale stadsleven, ooit Moorse klassewijk, ooit arbeiderswijk, 
ooit visserswijk en tegenwoordig een artistieke hotspot. 
Kortom, meer dan het ontdekken waard! De namiddag brengt 
u naar het hart van de stad en de iconische vintage elektrische 
trams. Maak een ritje door de stad met tram 28E en bezoek het 
westelijke Campo de Ourique en Martim Moniz.

Dag 3
Na het ontbijt trekt u uit de stad en wordt u door de gids op 
sleeptouw genomen naar het prachtige Sintra. In deze stad van 
paleizen, neemt de gids u mee naar het Penapaleis, versierd 
met levendige kleuren en suggestieve beeldhouwwerken. 
Als een bladzijde gescheurd uit een sprookjesboek, is het 
oude stadscentrum bezaaid met pastelkleurige landhuizen, 
pittoreske marktjes en uitstekende restaurantjes. Na dit 
bezoek trekt u opnieuw richting de stad, waar u mee op 
sleeptouw nemen voor één van de zaken die Lissabon maakt 
tot de bruisende stad die het vandaag is: de vele wijnbars. De 
dag sluit dan ook af op de ideale manier, we voorzien namelijk 
een winetasting van heerlijke lokale Portugese wijnen.

Maak kennis met de Pastéis de Belém
Sinds 1837 vervoert deze patisserie de lokale bevolking 
naar het met suiker bedekte nirvana. Neem deel aan 
een bakworkshop in één van de meest gerenommeerde 
bakkerijen en leer het geheim kennen van een perfecte 
Pasteis, en vergeet daarnaast zeker niet uitgebreid te proeven! 

Ontspan aan de kust
De Costa de Lisboa met iconische plekjes als Cascais en Estoril 
biedt een ideale combinatie tussen de drukte van de stad en 
de heerlijke ontspanning van het strand. Reis door, opteer 
voor een prachtig verblijfshotel en geniet van de rust die deze 
regio biedt. 

‘LISSABON’
STAD VAN DE ZE VEN HEUVELS

PORTUGAL CITYTRIP

Prijzen:
Hotel Pousada de Lisboa***** vanaf € 1.336 pp. 
Hotel Pestana Palace Lisboa ***** vanaf € 1.228 pp.

Inclusief overnachtingen in 2-pers. kamer in de vermelde 
hotels, maaltijden, excursies en privé-gidsen zoals 
omschreven. 

Excursies: prijzen op aanvraag.

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

 ▶ 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

EXPERIENCES
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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 iwnn 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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‘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, wijndegustatie
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.
Meerprijs : 225 € 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 op aanvraag. 

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 op aanvraag.

Dag 6:Verlenging of terugkeer

Porto
Folgosa

LamegoVila 
Nova



TThhee  YYeeaattmmaann**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Executive Superior Deluxe 
03/01 - 11/02 
16/02 - 28/02 
01/12 - 30/12 

€ 398 € 488 

12/02 - 15/02 
01/03 - 31/03 
01/11 - 30/11 

€ 428 € 518 

01/04 - 30/04 
01/07 - 31/08 
01/10 - 31/10 

€ 518 € 608 

01/05 - 22/06 
24/06 - 30/06 

€ 593 € 683 

23/06 - 23/06 
31/12 - 31/12 

€ 653 € 743 

 

 
 

PRIJZEN

169

WELLNESS  |  GASTR ONOMIE  |  WINE &  DINE

THE YEATMAN HOTEL
A A A A A / A

LIGGING
Dit luxueuze wijnhotel, met panoramisch zicht over de stad en de rivier, is een 
vooraanstaand lid van de bekende ‘Relais & Chateaux’ collectie. Alom beschouwd als 
dé referentie van Porto, werd het meermaals bekroond en verdiende het de hoogste 
onderscheiding voor de gastronomische keuken. Een unieke mengeling van stadshotel 
en trendy resort. Op ca. 15 minuten van de luchthaven.

ACCOMMODATIE
Executive (33-39m²): Stijlvolle kamer met kingsize bed of twin bedden, badkamer met 
bad en aparte douche. Safe, minibar, lcd-televisie, gratis wifi, airco, telefoon, koffie- en 
theefaciliteiten. Balkon of terras met zicht over de stad en de tuinen.
Superior Deluxe (35-40m²): Gelijke indeling en faciliteiten, hoger gelegen met 
vergroot terras en prachtig uitzicht. 

FACILITEITEN
Verwarmd overloopzwembad met zonneterras, uitstekende ligging in het hart van Vila Nova 
de Gaia. Ruim aanbod aan actieve en culturele excursies in de omgeving. Indrukwekkende 
wellness met Romeinse baden, binnenzwembad, fitness, hammam, sauna, verschillende 
kuren en massages. Uitmuntend gastronomisch restaurant met 2 Michelin sterren. Prachtige 
wijnkelder met mogelijkheden tot degustaties.

PORTUGAL PORTO
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IInnffaannttee  SSaaggrreess**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Superior Deluxe 
01/03 - 31/03 
01/11 – 30/11 

€ 315 € 345 

01/04 - 30/04 
01/07 - 31/08 

€ 390 € 420 

01/05 - 22/06 
24/06 - 30/06 
01/09 - 31/10 

€ 450 € 480 

23/06 - 23/06 
31/12 - 31/12 

€ 473 € 503 

01/12 - 30/12 € 308 € 338 
 

 
 

PRIJZEN

TThhee  VViinnttaaggee  HHoouussee**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Standaardkamer Juniorsuite 
02/01 - 12/02 
16/02 - 28/02 
01/12 - 30/12 

€ 270 € 330 

13/02 - 15/02 
01/03 - 31/03 
01/10 - 30/11 

€ 285 € 330 

01/04 - 30/04 € 345 € 405  
01/05 - 30/06 
01/09 - 30/09 

€ 450 € 510 

01/07 - 31/08 
01/10 - 31/10 
31/12 - 31/12 

€ 435 € 495 

 

 
 

PRIJZEN

PORTUGAL PORTO - DOURO

BOUTIQUE |  HISTORISCH |  ICONISCH

INFANTE SAGRES
A A A A A

LIGGING
Gebouwd in de jaren vijftig van de vorige eeuw, is dit luxe boetiekhotel een ode aan 
de 19de-eeuwse landhuizen van de stad. Deze warme combinatie tussen klassieke en 
hedendaagse details gaat gepaard met een heerlijke keuken, uitmuntende service en 
een uitstekende ligging. Op ca. 15 minuten van de luchthaven.

ACCOMMODATIE
Superior (23-26m²): Klassieke kamer met kingsize bed of twin bedden, badkamer 
met bad of douche. Airco, gratis wifi, safe, telefoon en televisie. Zicht op de patio of 
op de straten van de stad.
Deluxe (27-31m²): Gelijke indeling en faciliteiten, ruimer met zithoek.

FACILITEITEN
Kleinschalig seizoensgebonden zwembad met zonneterras, zeer centrale ligging 
vlakbij de Plaça de Liberdade en het stadhuis. Ruim aanbod aan actieve en culturele 
excursies in de omgeving. Uitstekend restaurant ‘Vogue Café’ met moderne kijk op de 
lokale klassiekers.

GASTR ONOMIE  |  BOUTIQUE |  WINE &  DINE

THE VINTAGE HOUSE
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. 1.30u 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.

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.



DDoouurroo  RRooyyaall  VVaalllleeyy**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn River View Room Suite River View 
01/01 - 31/03 
01/11 - 28/12 

€ 255 € 341 

01/04 - 30/06 
16/10 - 31/10 

€ 274 € 360 

01/07 - 31/07 
16/09 - 15/10 

€ 323 € 450 

 

 
 

PRIJZEN

171

CHARME |  WELLNESS  |  RUST

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.  

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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SSiixx  SSeennsseess  DDoouurroo  VVaalllleeyy**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Quinta Superior Quinta Deluxe 
04/01 - 01/04 € 563 € 600 
02/04 - 04/04 
01/07 - 31/10 

€ 975 € 1.050 

05/04 - 30/06 € 863 € 938 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
10% korting van 5/4-30/6 indien min. 60 dagen voor aankomst geboekt en bij verblijven van 
min. 3 nachten. 

 
 

PRIJZENPRIJZEN
Vraag ons uw offerte op maat voor dit luxehotel.

PORTUGAL DUORO

CHARME |  VILLA ' S  |  E XCLUSIEF

SIX SENSES DOURO VALLEY
A A A A A / A

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. 1.20u van de luchthaven van Porto, op ca. 25 
minuten van Vila Real.

ACCOMMODATIE
Quinta Superior (40-46m²): 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 (46-65m²): Gelijke indeling en faciliteiten. Iets ruimer. Panoramisch 
zicht op de wijngaarden.

FACILITEITEN
Mooi zwembad met zonneterras, 8 hectare groot private tuinen. 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.

WELLNESS  |  WINE &  DINE |LOCATIE

DOURO 41 HOTEL & SPA
A A A A A

LIGGING
Geworteld in de oorspronkelijke filosofie en met behoud van de authenticiteit, is de 
prachtig 780ha grootte landgoed onder leiding van de 8ste generatie van de Uva-
familie, gegroeid tot een gerenommeerd lid van ‘The Leading Hotels of the World’. De 
grote verscheidenheid aan activiteiten, de inrichting met oog voor detail, de heerlijke 
keuken en de familiale gastvrijheid zorgen voor een geheel vol algehele rust van 
het hoogste niveau! Op ca. 50 minuten van Evora, op ca. 2u van de luchthaven van 
Lissabon.

ACCOMMODATIE
Courtyard Room (60-65m²): Verzorgde kamer met kingsize bed of twin bedden, 
badkamer met bad en / of douche. Telefoon, safe, gratis wifi, airco, minibar, koffie- en 
theefaciliteiten. Zicht op het reservoir of het platteland.
Suite (90m²): Ruimere suite met aparte slaap- en leefruimte. Zicht op het kasteel van 
Monsaraz.

FACILITEITEN
Seizoensgebonden zwembad, poolbar en zonneterras. Gratis gebruik van fietsen, ruim 
aanbod aan actieve en culturele excursies in de omgeving. Susanne Kaufmann Spa 
met verschillende kuren en massages, fitness, sauna, yoga, pilates, Twee uitstekende 
restaurants met seizoensgebonden streekgerechten en producten uit eigen tuin.
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QQuuiinnttaa  ddaass  LLaaggrriimmaass**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Garden Room Deluxe Room 
01/01 - 31/03 
01/11 - 30/12 

€ 251 € 338 

01/04 - 31/05 
01/10 - 31/10 

€ 330 € 424 

01/06 - 30/09 
31/12 - 31/12 

€ 368 € 461 

VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
10% korting van 1/1-30/12 indien min. 60 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar. 
GGrraattiiss  NNaacchhtteenn  
4=3 van 1/1-28/12. Niet combineerbaar. 
FFaammiillyy  ppllaann  
15% korting op de kamer van de kinderen van 1/1-30/12. Niet combineerbaar. 

 
 

PRIJZEN

AArreeiiaass  DDoo  SSeeiixxoo**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Tree Room Land Room 
12/02 - 31/03 
01/11 - 13/11 
26/11 - 31/12 

€ 593 € 593 

01/04 - 31/10 € 656 € 656 
 

 
 

PRIJZEN

PORTUGAL CENTRAAL PORTUGAL

GOLF  |  HISTORISCH |GASTR ONOMIE

QUINTA DAS LAGRIMAS
A A A A A

LIGGING
Deze pure retraite van serene rust, werd ondergebracht in een 18e-eeuws paleis, 
omgeven door weelderige tuinen. Natuur, charme, geschiedenis, elegantie en 
onvergetelijke ervaringen, dat is de essentie van dit mooie luxehotel dat een 
uitstekende keuken, zeer vriendelijke service een ideale ligging en een 9-hole golf 
moeiteloos combineert. Op ca. 5 minuten van Coïmbra, op ca. 1.15u van de luchthaven 
van Porto.

ACCOMMODATIE
Garden Room (22-21m²): Lichte kamer met kingsize bed of twin bedden, badkamer 
met bad en douche. Telefoon, satelliet-tv, gratis wifi, safe, airco en minibar. Toegang 
tot de botanische tuin.
Suite (90m²): Ruimer, gelegen in het Palace hoofdgebouw.

FACILITEITEN
Seizoensgebonden zwembad met zonneterras. 9-hole pitch & putt en 35-station 
driving range meteen aan het hotel, ruim aanbod aan actieve en culturele excursies in 
de omgeving. ‘Bamboo Garden Spa’ met fitness, binnenzwembad, sauna, hammam, 
verschillende kuren en massages. Twee verzorgde restaurants met, waaronder 
‘Arcadas’ met verfijnde gastronomische keuken.

DUURZAA M |  KLEINSCHALIG |  VILLA ' S

AREIAS DO SEIXO
A A A A A

LIGGING
Dennenbossen en zandduinen ontmoeten elkaar op de met drijfhout bezaaide 
kustlijn van dit hotel. Deze indrukwekkende mix van futuristisch design en kamerhoge 
glazen wanden, is een architectonische parel! Bohemian chic, barefoot luxury en 
warme gastvrijheid gaan hier hand in hand met duurzaamheid, een familiaal gevoel 
en een uitstekende keuken. De uitmuntende villa’s maken het plaatje compleet! Op 
ca. 45 minuten van de luchthaven van Lissabon.

ACCOMMODATIE
Tree Room (48m²): Prachtige kamer met kingsize bed, badkamer met jacuzzi bad 
Safe, gratis wifi, houtkachel en betonvloer. Houten terras met prachtig zicht over de 
oceaan en de duinen.
Land Room (79m²): Ruimer, vergroot terras met buitenbad en douche.

FACILITEITEN
Seizoensgebonden verwarmd zwembad met zonneterras, prachtig ongerept zandstrand. 
Gratis fietsverhuur meteen aan het hotel, surfschool aan het strand van Santa Cruz. Ruim 
aanbod aan actieve en culturele excursies in de omgeving. Elegante spa met sauna, 
hammam, verschillende kuren en massages. Uitstekende keuken met sterke focus op 
duurzame, biologische en lokale producten. Verzorgde bar. Het hotel verwelkomt gasten 
vanaf 16 jaar. 
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PRIJZEN
Vraag ons uw offerte op maat voor dit luxehotel.

PRIJZEN
Vraag ons uw offerte op maat voor dit luxehotel.

HISTORISCH |  M AJESTUEUS  |  CENTRAAL

POUSADA DE LISBOA
A A A A A

LIGGING
Met een zeer centrale ligging op de hoek van Praça de Comércio, waakt deze Pousada 
al eeuwenlang over het komen en gaan van de stad. Het vorstelijke gebouw werd 
prachtig gerestaureerd en getransformeerd tot het luxueuze boetiekhotel dat het 
vandaag is, een elegante schuilplaats in het hart van de stad. Op ca. 15 minuten van 
de luchthaven.

ACCOMMODATIE
Superior (25m²): Elegante kamer met twin bedden, badkamer met douche. Gratis 
wifi, airco, safe, minibar, lcd-televisie en telefoon. Zicht op de Praça do Comércio, de 
Rua do Ouro of het stadhuis.
Deluxe (29m²): Ruimer, met zicht op de rivier.  

FACILITEITEN
Centrale ligging in het hart van de stad, de levendige Praça do Comércio ligt meteen aan 
het hotel. Zwembad met zonneterras. Ruim aanbod aan actieve en culturele excursies in 
de omgeving. Kleinschalige spa met binnenzwembad, verschillende kuren en massages. 
Kosmopolitisch restaurant met specialiteiten uit de lokale keuken.

PORTUGAL LISSABON

MONUMENT |  HISTORISCH |  E XCLUSIEF

PESTANA PALACE LISBOA
A A A A A

LIGGING
Dit luxueuze en uiterst elegante hotel met prachtig zicht op de Taag, werd 
geklasseerd als Portugees Nationaal Monument. Omringd door een mooi privépark 
en een overvloed aan subtropische planten, is dit vooraanstaande lid van ‘The Leading 
Hotels of the World’, bekend om zijn prachtige locatie, uitgebreide faciliteiten, 
onberispelijke service en heerlijke gastronomie. Op ca. 15 minuten van de luchthaven.

ACCOMMODATIE
Deluxe (18-21m²): Aangename kamer met queensize bed of twin bedden, badkamer 
met bad en douche. Telefoon, airco, gratis wifi, minibar en televisie. Verspreid over de 
beide vleugels verbonden met het historische paleis. Standaard met zicht op de stad, 
zicht op de tuinen mits supplement.
Premium – Garden (18-21m²): Gelijke indeling en faciliteiten, met balkon en zicht op 
de tuinen.

FACILITEITEN
Mooi zwembad en zonneterras in de exotische tuin. Gratis shuttledienst naar het 
stadscentrum, meerdere keren per dag. Mooie wellness met fitness, binnenzwembad, 
sauna, hammam, jacuzzi, Schotse douche, verschillende kuren en massages. Heerlijk 
restaurant ‘Valle Flôr’ met zicht op de tuinen van het paleis en traditionele Portugese 
specialiteiten.
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FFaarrooll  HHootteell**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Garden View Designer 
01/01 - 31/03 € 300 € 431 
01/04 - 31/05 
01/10 - 31/10 

€ 394 € 611 

01/06 - 30/09 € 600 € 874 
01/11 - 31/12 € 338 € 469 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
15% korting indien min. 30 dagen en 10% korting indien min. 7 dagen voor aankomst geboekt, 
geldig voor verblijven van 2/1-31/3. 15% korting indien min. 45 dagen en 10% korting indien 
min. 15 dagen voor aankomst geboekt, geldig voor verblijven van 1/4-3/4. 
GGrraattiiss  NNaacchhtteenn  
3=2, 4=3 en 7=5 van 2/1-31/3. 5=4,… van 1/4-3/4, 5/4-31/5 en 1/10-31/10. 14=12 van 1/6-30/9 en 3=2, 
4=3 van 1/11-30/12. 

 
 

PRIJZEN

SSaaoo  LLoouurreennccoo  ddoo  BBaarrrrooccaall**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Courtyard Room Suite 
01/01 - 31/03 
01/11 - 21/12 

€ 514 € 735 

06/04 - 30/06 € 870 € 1.253 
01/04 - 05/04 
01/07 - 30/09 
22/12 - 06/01 

€ 986 € 1.421 

 

 
 

PRIJZEN

PORTUGAL COSTA DE LISBOA - ALGARVE

E XCLUSIEF  |  WINE &  DINE |RELAX

SAO LOURENÇO 
DE BARROCAL

A A A A A / A

LIGGING
Geworteld in de oorspronkelijke filosofie en met behoud van de authenticiteit, is de 
prachtig 780ha grootte landgoed onder leiding van de 8ste generatie van de Uva-
familie, gegroeid tot een gerenommeerd lid van ‘The Leading Hotels of the World’. De 
grote verscheidenheid aan activiteiten, de inrichting met oog voor detail, de heerlijke 
keuken en de familiale gastvrijheid zorgen voor een geheel vol algehele rust van 
het hoogste niveau! Op ca. 50 minuten van Evora, op ca. 2u van de luchthaven van 
Lissabon.

ACCOMMODATIE
Courtyard Room (60-65m²): Verzorgde kamer met kingsize bed of twin bedden, 
badkamer met bad en / of douche. Telefoon, safe, gratis wifi, airco, minibar, koffie- en 
theefaciliteiten. Zicht op het reservoir of het platteland.
Suite (90m²): Ruimere suite met aparte slaap- en leefruimte. Zicht op het kasteel van 
Monsaraz.

FACILITEITEN
Seizoensgebonden zwembad, poolbar en zonneterras. Gratis gebruik van fietsen, ruim 
aanbod aan actieve en culturele excursies in de omgeving. Susanne Kaufmann Spa 
met verschillende kuren en massages, fitness, sauna, yoga, pilates, Twee uitstekende 
restaurants met seizoensgebonden streekgerechten en producten uit eigen tuin.

DESIGN |  CULINAIR  |  MODERN

FAROL HOTEL
A A A A A

LIGGING
Ontstaan uit een liefdevol gerestaureerd herenhuis uit 1890, rijst dit in 2002 
gerenoveerde hotel op boven de rotsen vanaf de kustlijn. Met een spectaculair 
uitzicht op de zonsondergang over de Atlantische oceaan, een warme gastvrijheid en 
een uitstekende keuken, is het een trendy geheel waar modern design afgewisseld 
wordt met klassieke elementen. Op ca. 30 minuten van de luchthaven van Lissabon.

ACCOMMODATIE
Garden View (21m²) : Moderne kamer met kingsize bed of twin bedden, badkamer 
met bad en douche. Airco, televisie, telefoon, gratis wifi, minibar en safe. Balkon 
of terras (niet voor alle kamers). Standaard met zicht op de tuinen, zeezicht mits 
supplement.
Designer (24m²) : Ruimer, ontworpen door lokale topontwerpers, balkon of terras 
(niet voor alle kamers) met frontaal zeezicht.

FACILITEITEN
Seizoensgebonden zout water zwembad met zonneterras. Fietsverhuur meteen aan 
het hotel, meerdere 18-hole golfbanen in de omgeving. Gloednieuwe spa met fitness, 
verschillende kuren en massages. Twee uitstekende restaurants met Mediterrane en Japanse 
specialiteiten. Verzorgde cocktail- en pool bar. 
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TTiivvoollii  CCaarrvvooeeiirroo**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Deluxe Juniorsuite 
03/01 - 31/03 € 274 € 536 
01/04 - 31/05 
01/10 - 31/10 

€ 356 € 619 

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

€ 488 € 900 

01/07 - 31/07 € 544 € 956 
01/08 - 22/08 € 593 € 1.005 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
15% korting van 1/1-30/4. 20% korting indien geboekt voor 28/2 en 10% korting indien geboekt 
voor 30/9. Geldig voor verblijven van 1/5-31/10. Niet combineerbaar. 
 

 
 

PRIJZEN

AAnnaannttaarraa  VViillllmmoouurraa**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Deluxe Deluxe - Tuinzicht 
03/01 - 31/03 € 263 € 300 
01/04 - 31/05 
01/10 - 31/10 

€ 386 € 424 

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

€ 488 € 544 

01/07 - 31/07 € 600 € 656 
01/08 - 22/08 € 713 € 769 
 

 
 

PRIJZEN

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.

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.    

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.



GGrraanndd  HHoouussee  AAllggaarrvvee**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Small Medium 
05/01 - 13/02 
01/05 - 28/05 
11/10 - 22/12 

€ 420 € 499 

03/04 - 30/04 
29/05 - 25/06 
23/12 - 02/01 

€ 491 € 581 

14/02 - 02/04 € 458 € 540 
26/06 - 10/10 € 630 € 746 
 
 

 
 

PRIJZEN

177

CULINAIR  |  BOUTIQUE |  GERENOVEERD

GRAND HOUSE ALGARVE
A A A A A

LIGGING
Genesteld aan de meest oostelijke hoek van de Algarve, herbergt dit indrukwekkende, 
ronduit historische en recent gerenoveerde (2019) Belle Époque hotel een unieke mix 
van historische traditie en een trendy beach sfeer. De spectaculaire locatie, de rijke 
geschiedenis, de nabijheid van het unieke Vila Real do Santo Antonio, de attente service, 
heerlijke beachclub en uitmuntende keuken maken het tot een zeer elegant geheel. Op 
ca. 45 minuten van de luchthaven van Faro, of op ca. 1.35u van de luchthaven van Sevilla.

ACCOMMODATIE
Small (20m²): Lichte kamer met kingsize bed of twin bedden, badkamer met douche. 
Airco, televisie, telefoon, safe, minibar, gratis wifi, zithoek, koffie- en theefaciliteiten. Met 
zicht op het dorp en de omliggende straten, lateraal zicht op de rivier mits supplement.
Medium (24-32m²): Gelijke faciliteiten, ruimer, zicht op de jachthaven mits 
supplement.

FACILITEITEN
Seizoensgebonden zwembad en zonneterras, Grand Beach Club met bohemian barefoot 
luxury sfeer op ca. 5 minuten (gratis shuttle). Fietsverhuur meteen aan het hotel, meerdere 
golfterreinen in de omgeving. Ruim aanbod aan culturele en actieve excursies. Kleinschalige 
spa met verschillende behandelingen en massages. Uitstekend restaurant met een mix van 
regionale en internationale specialiteiten, tweede restaurant en cocktailbar in de Beach Club.

PORTUGAL ALGARVE
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DDoonnaa  FFiilliippaa**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Premium - Landzicht Premium - Golf- of Zeezicht 
10/01 - 19/02 € 289 € 353 
20/02 - 09/04 
23/10 - 31/10 

€ 356 € 386 

10/04 - 16/07 
28/08 - 22/10 

€ 491 € 536 

17/07 - 27/08 € 641 € 705 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
15% korting indien min. 120 dagen voor aankomst en 10% korting indien min. 60 dagen voor 
aankomst geboekt. Geldig voor verblijven van min. 3 nachten van 1/1-31/10. 
 

 
 

PRIJZEN

PPeenniinnaa  HHootteell  &&  GGoollff  RReessoorrtt**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Bergzichtkamer Zwembadzichtkamer 
01/01 - 26/02 € 188 € 225 
27/02 - 04/06 
24/09 - 31/10 

€ 244 € 274 

05/06 - 23/07 
27/08 - 23/09 

€ 266 € 296 

24/07 - 26/08 € 345 € 383 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
15% korting indien min. 120 dagen voor aankomst en 10% korting indien min. 60 dagen voor 
aankomst geboekt. Geldig voor verblijven van min. 3 nachten van 1/1-31/10. 

 
 

PRIJZEN

FA MILIE  |  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 hele 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, 
koffie- en theefaciliteiten. Zicht op de tuin.
Premium - Golf- of zeezicht (35m²): Gelijke indeling en faciliteiten, zicht op de golf 
of op zee.

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. Twee restaurants met lokale en internationale 
specialiteiten.

PORTUGAL ALGARVE

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. 
De verfijnde service, Portugese charme en vele faciliteiten, maken het dan ook tot 
één van de meest geliefde adressen in de Algarve voor de volledige familie. Op ca. 40 
minuten van de luchthaven van Faro, op ca. 10 minuten van Portimao.

ACCOMMODATIE
Bergzichtkamer (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.
Zwembadzichtkamer (26m²): Gelijke indeling en faciliteiten, zicht op het zwembad.  

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.



EEppiicc  SSaannaa**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Deluxe - Resortzicht Deluxe - Zwembadzicht 
01/01 - 31/03 € 244 € 300 
01/04 - 31/05 
01/10 - 31/10 

€ 338 € 394 

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

€ 405 € 461 

01/07 - 15/07 
01/09 - 15/09 

€ 499 € 555 

16/07 - 31/08 € 686 € 743 
MMiinniimmuumm  vveerrbblliijjff  
Minimum verblijf van 3 nachten van 30/12-2/1 en 1/4-4/4. 
 

 
 

PRIJZEN

179

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 aparte 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 het zwembad.

FACILITEITEN
Vijf zwembaden waarvan twee kinderzwembaden, rechtstreekse toegang tot het 
prachtige zandstrand. Tennis en fietsverhuur ter plaatse, verschillende golfbanen in 
de omgeving. Epic Vital Plan met twee groepsactiviteiten per dag. Grote spa (1500m2) 
met onder andere sauna, turks bad, vichydouches, jacuzzi in de behandelingskamers, 
verschillende kuren en massages. Kinderclub (4-12 jaar, seizoensgebonden). Vijf 
uitstekende restaurants, met lokale en internationale specialiteiten. Enkele van de 
faciliteiten zoals het gastronomische restaurant zijn seizoensgebonden geopend.

PORTUGAL ALGARVE

1. Deluxe - Zwembadzicht
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VViillaa  VViittaa  PPaarrcc**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Deluxe Oasis Premium Suite 
01/01 - 31/03 € 319 € 499 
01/04 - 30/04 € 413 € 593 
01/05 - 28/05 
01/10 - 31/10 

€ 544 € 844 

29/05 - 25/06 
29/08 - 30/09 

€ 675 € 1.005 

26/06 - 28/08 € 881 € 1.361 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
10% korting van 1/1-25/6 en 29/-31/10 indien min. 45 dagen voor aankomst geboekt. 10% 
korting van 26/6-28/8 indien geboekt voor 31/1. Niet combineerbaar. 
 

 
 

PRIJZEN

SSuuiitteess  AAllbbaa**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Villa Suite Premium Suite - Garden View 
03/01 - 25/03 € 394 € 473 
26/03 - 10/04 
01/06 - 30/06 
17/09 - 30/09 

€ 529 € 634 

11/04 - 30/04 € 585 € 701 
01/05 - 31/05 € 709 € 851 
01/07 - 11/07 
01/09 - 11/09 

€ 761 € 915 

12/07 - 19/07 
27/08 - 31/08 

€ 934 € 1.121 

20/07 - 26/08 € 998 € 1.196 
12/09 - 16/09 € 1.061 € 1.275 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
15% korting van 3/1-31/3 indien min. 30 dagen voor aankomst geboekt. 
 

 
 

PRIJZEN

SSuuiitteess  AAllbbaa**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Villa Suite Premium Suite - Garden View 
03/01 - 25/03 € 394 € 473 
26/03 - 10/04 
01/06 - 30/06 
17/09 - 30/09 

€ 529 € 634 

11/04 - 30/04 € 585 € 701 
01/05 - 31/05 € 709 € 851 
01/07 - 11/07 
01/09 - 11/09 

€ 761 € 915 

12/07 - 19/07 
27/08 - 31/08 

€ 934 € 1.121 

20/07 - 26/08 € 998 € 1.196 
12/09 - 16/09 € 1.061 € 1.275 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
15% korting van 3/1-31/3 indien min. 30 dagen voor aankomst geboekt. 
 

 
 

SSuuiitteess  AAllbbaa**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Villa Suite Premium Suite - Garden View 
03/01 - 25/03 € 394 € 473 
26/03 - 10/04 
01/06 - 30/06 
17/09 - 30/09 

€ 529 € 634 

11/04 - 30/04 € 585 € 701 
01/05 - 31/05 € 709 € 851 
01/07 - 11/07 
01/09 - 11/09 

€ 761 € 915 

12/07 - 19/07 
27/08 - 31/08 

€ 934 € 1.121 

20/07 - 26/08 € 998 € 1.196 
12/09 - 16/09 € 1.061 € 1.275 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
15% korting van 3/1-31/3 indien min. 30 dagen voor aankomst geboekt. 
 

 
 

SSuuiitteess  AAllbbaa**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Villa Suite Premium Suite - Garden View 
03/01 - 25/03 € 394 € 473 
26/03 - 10/04 
01/06 - 30/06 
17/09 - 30/09 

€ 529 € 634 

11/04 - 30/04 € 585 € 701 
01/05 - 31/05 € 709 € 851 
01/07 - 11/07 
01/09 - 11/09 

€ 761 € 915 

12/07 - 19/07 
27/08 - 31/08 

€ 934 € 1.121 

20/07 - 26/08 € 998 € 1.196 
12/09 - 16/09 € 1.061 € 1.275 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
15% korting van 3/1-31/3 indien min. 30 dagen voor aankomst geboekt. 
 

 
 

GASTR ONOMIE  |  FA MILIE  |  WELLNESS

VILA VITA PARC 
RESORT & SPA

A A A A A

LIGGING
Gelegen aan de betoverende kust van de Algarve, staat dit luxeresort symbool voor 
een nieuwe standaard van hedendaagse luxe. Boordevol faciliteiten voor groot en 
klein, een uitstekende keuken, prachtige tuinen en met als parel aan de kroon de 
fabuleuze Masterpiece Villas, is dit één van de allerbeste resort van Europa. Op ca. 35 
minuten van de luchthaven van Faro.

ACCOMMODATIE
Deluxe (40m²) : Elegante kamer met kingsize bed of twin bedden, badkamer met 
bad of douche. Airco, minibar, flatscreen-tv, gratis wifi, telefoon, safe, koffie- en 
theefaciliteiten. Balkon of terras met zicht op de tuinen, zeezicht mits supplement.
Oasis Suite Premium (80m²) : Ruimer, met aparte slaap- en leefruimte.

FACILITEITEN
Zeven zwembaden, waarvan drie kinderbaden, meerdere zonneterrassen, twee 
zandstranden. Gratis shuttle service naar de Armaçao Beach Club op ca. 10 minuten. 
Minigolf, putting green, tafeltennis, tennisterreinen en volleybalveld meteen aan 
het hotel, ruim aanbod aan actieve en culturele excursies in de omgeving. Prachtige 
wellness met fitness, plonszwembad, Turks Bad, ijsgrot, verschillende kuren en 
massages. Kids Club (4-11 jaar), crèche (6m-3 jaar) en teenager club. Tien uitstekende 
restaurants, waaronder het gerenommeerde ‘Ocean’ met twee Michelinsterren.

PORTUGAL ALGARVE

FA MILIE  |  WELLNESS  |  RELAX

SUITES ALBA 
RESORT & SPA

A A A A A

LIGGING
Genesteld op de top van de klif boven het strand van Albandeira, wordt dit luxueuze 
suitehotel omgeven door de typische ongerepte natuur van de Algarve. Deze unieke, 
afgelegen plek tussen de beste stranden van de Algarve bundelt vele faciliteiten 
en prachtige suites tot een geslaagd geheel op maat van de hele familie. Op ca. 50 
minuten van de luchthaven van Faro. 

ACCOMMODATIE
Villa Suite (85m²): Ruime suite met twee slaapkamers, eerste met kingsize bed, 
tweede met twin bedden. Badkamer met bad en douche. Airco, telefoon, gratis wifi, 
safe, flatscreen-tv, safe, minibar, uitgeruste kitchenette, balkon of terras.
Premium Suite - Garden View (38m²): Lichte suite met aparte slaap- & leefruimte/ 
Standaard met balkon of terras met zicht op de tuinen, zeezicht mits supplement.

FACILITEITEN
Drie seizoensgebonden zwembaden, waarvan één kinderbad en één zoutwater zwembad, 
meerdere zonneterrassen. Zandstrand bereikbaar via wandelpad (ca. 200 meter). Ruim 
aanbod aan actieve en culturele excursies in de omgeving. Seizoensgebonden ‘Albito’ Kids 
Club (4-12 jaar). Verzorgde wellness met sauna, relaxruimte, fitness, binnenzwembad, 
stoombad, verschillende kuren en massages. Verzorgd Mediterraans restaurant met 
visspecialiteiten, prachtige wijnkelder.  



MMoonnttee  RReeii  GGoollff  &&  CCoouuttrryy  CClluubb**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn 1-Bedroom Villa 3-Bedroom Villa + Pool 
01/01 - 28/02 € 383 € 934 
01/03 - 31/05 
01/10 - 31/10 

€ 506 € 1.125 

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

€ 578 € 1.373 

01/07 - 31/08 Op aanvraag €3.536 
 

 
 

PRIJZEN

181

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.

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, waaronder het gerenommeerde ‘Vistas’ met Michelinster. 

1. 3-Bedroom Villa + Pool
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2 1

MADEIRA
 “Ilha do Flor”

Funchal

Madeira

Madeira

Portugal

1. BELMOND REID'S PALACE 184
2. QUINTA DE BELA VISTA 185
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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. 



BBeellmmoonndd  RReeiiddss  PPaallaaccee**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Classic Superior 
05/01 - 28/02 € 540 € 750 
01/03 - 30/06 
01/10 - 31/10 

€ 630 € 750 

01/07 - 30/09 € 675 € 750 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
15% korting van 5/1-31/3 indien geboekt voor 28/2 en van 1/4-31/10 indien min. 45 dagen voor 
aankomst geboekt. Geldig voor verblijven van min. 4 nachten. 
FFaammiillyy  ppllaann  
50% korting voor de tweede kamer van 5/1-31/10. Niet geldig in Classic-kamers en niet 
combineerbaar met vroegboekkorting. 

 
 

PRIJZEN
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CHARME |  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 hele jaar door pure verwennerij. Op ca. 20 minuten van de luchthaven 
van Funchal. Op wandelafstand van vele winkeltjes en restaurants.

ACCOMMODATIE
Classic (18-23m²): Stijlvolle kamer met kingsize bed. Badkamer met bad en douche. 
Airco, safe, minibar met gratis frisdranken, telefoon, gratis wifi, flatscreen-tv, balkon 
of terras.
Superior (23-26m²): Gelijke indeling en faciliteiten, iets ruimer met tuin- en/of 
zeezicht.

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 Michelinster.

MADEIRA FUNCHAL

1. Superior



QQuuiinnttaa  DDee  BBeellaa  VViissttaa**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Garden View Deluxe 
01/01 - 05/01 
24/12 - 05/01 

€ 394 € 563 

06/01 - 31/01 
01/12 - 23/12 

€ 281 € 439 

01/02 - 31/05 
01/09 - 30/11 
01/02 - 30/04 

€ 300 € 454 

01/06 - 31/08 € 266 € 454 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
15% korting van 1/5-31/10 indien geboekt voor 30/4 en van 1/11-30/4/22 indien geboekt voor 
31/10. Niet combineerbaar. 
GGrraattiiss  NNaacchhtteenn  
7=6, 14=12 van 3/1-15/2, 1/6-30/6, 1/10-23/12 en 7/1/22-31/1/22. Niet combineerbaar. 

 
 

PRIJZEN
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CHARME |  AUTHENTIEK |  BOUTIQUE

QUINTA DE BELA VISTA
A A A A A

MADEIRA FUNCHAL

LIGGING
De opmerkelijke aandacht voor de allerkleinste details maakt van dit authentieke luxehotel 
reeds sinds vele jaren één van de referenties van het eiland. De traditionele gastvrijheid, 
eigen aan de historische landhuizen, gaat hier samen met een onberispelijke service, 
ongehinderd zeezicht, ontspannende tuinen, de ruige kustlijn en een heerlijke keuken. Op 
ca. 20 minuten van de luchthaven van Funchal.

ACCOMMODATIE
Garden View (27m²): Verzorgde kamer met kingsize bed of twin bedden, badkamer 
met bad of douche. Airco, telefoon, flatscreen-tv, minibar, gratis wifi en safe. Zicht over 
de tuinen.
Deluxe (50m²): Ruimer, met vergrote zithoek en mooi zicht over de tuinben en de 
bergen van Funchal.

FACILITEITEN
Verwarmd zwembad met zonneterras, prachtige tuinen. Gratis shuttledienst naar het 
centrum van Funchal. Tennisterrein meteen aan het hotel, ruim aanbod aan actieve 
en culturele excursies in de omgeving. Kleinschalige spa met fitness, sauna, jacuzzi, 
verschillende kuren en massages. Twee verzorgde restaurants met tijdloze mix van lokale en 
internationale specialiteiten.
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SPANJE
 “España: me gusta estar contigo”

Madrid

Malaga

Barcelona

Alicante
Sevilla

Ibiza

Palma 
de Mallorca

Tenerife

1. URSO HOTEL & SPA  195
2. HOSPES PUERA DE ALCALA 196
3. MANDARIN ORIENTAL RITZ 196
4. W BARCELONA 197
5. ALMANAC BARCELONA 197
6. HOTEL ARTS BARCELONA 198
7. HOTEL CAMIRAL AT PGA  199
8. PERLADA WINE, SPA & GOLF  200
9. HOSTAL DE LA GAVINA 201
10. HOSPES AMÉRIGO 202
11. HOSPES PALAU DE LA MAR 202
12. ASIA GARDENS HOTEL & THAI SPA 203
13. HOSPES PALACIO DELOS PATOS 204
14. LA BOBADILLA 204
15. HOSPES PALACIO DEL BAILIO 205
16. HOSPES LAS CASAS DEL REY  205
17. PALACIO SOLECIO 206
18. KEMPINSKI HOTEL BAHIA 206
19. FINCA CORTESIN 207
20. MARBELLA CLUB HOTEL 208
21. ANANTARA VILLA PADIERNA PALACE 209
22. PUENTE ROMANO 210
23. NOBU HOTEL MARBELLA 210
24. IKOS ANDALUSIA 211
25. CONVENT DE LA MISSIO 218
26. HOSPES MARICEL 212
27. SANT FRANCESC HOTEL 213
28. ZOETRY MALLORCA 214
29. CAP ROCAT 221
30. SECRETS MALLORCA VILLAMIL 215
31. FONTSANTA HOTEL 217
32. SON BUNYOLA 220

Valencia

Menorca

Gran Canaria

Fuereventura

Lanzarote

33. BELMOND LA RESIDENCIA 212
34. PLETA DE MAR 219
35. CAN SIMONETA 216
36. TORRALBENC 221
37. AGUAS DE IBIZA 222
38. ME IBIZA 223
39. NOBU HOTEL IBIZA BAY 222
40. SIAU IBIZA 224
41. 7 PINES KEMPINSKI IBIZA 225
42. BOTANICO & ORIENTAL SPA GARDEN 228
43. ROYAL HIDEAWAY CORALES -BEACH 226
44. ROYAL HIDEAWAY CORALES-SUITES 226
45. GRAN HOTEL BAHIA DEL DUQUE 227
46. THE RITZ-CARLTON, ABAMA 229
47. BAOBAB SUITES 230
48. GRAN MELIA PALACIO DE ISORA 231
49. SHERATON LA CALETA 232
50. SANTA CATALINA 232
51. SEASIDE GRAND HOTEL 233
52. GRAN HOTEL BAHIA REAL 233
53. FARIONES 234
54. PRINCESA YAIZA SUITE HOTEL 235
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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 € 2.135 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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‘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
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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 CITYTRIP

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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‘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



UURRSSOO  HHootteell**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Deluxe Juniorsuite 
01/01 - 28/02 
01/07 - 13/09 
01/12 - 23/12 

€ 443 € 585 

01/03 - 30/04 
01/11 - 30/11 

€ 499 € 656 

01/05 - 30/06 
14/09 - 31/10 
24/12 - 31/12 

€ 544 € 1.088 

VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
20% korting indien min. 60 dagen en 15% korting indien min. 45 dagen voor aankomst 
geboekt. Geldig voor verblijven van 2/1-31/3, 1/7-31/8/ en 1/11-27/12. 10% korting van 1/4-30/6, 
1/9-31/10 en 28/12-31/12. 
 

 
 

PRIJZEN
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ELEGANT |  STI JLVOL |  WELLNESS

URSO HOTEL & SPA
A A A A A

LIGGING
Dit moderne luxehotel integreert het koninklijke karakter van het burgerlijke 20ste 
eeuwse Madrid, en combineert het met hedendaagse moderniteit en comfort. De 
neoklassieke elementen en de prachtige originele details, bleven mooi bewaard in dit 
boetiek pand. De uitmuntende spa, fantastische ligging en het bekroonde restaurant 
zorgen voor een stijlvol geheel waar de Madrileños zorgen voor een warm onthaal. Op 
ca. 20 minuten van de luchthaven.

ACCOMMODATIE
Deluxe: Stijlvolle kamer met kingsize bed, badkamer met bad en aparte douche. Safe, 
minibar, telefoon, flatscreen-tv, gratis wifi en airco. Zicht op het Villagonzalo Palace 
mits supplement.
Juniorsuite: Ruimer, met zithoek. Zicht op het Villagonzalo Palace of terras mits 
supplement.

FACILITEITEN
Uitstekende ligging, op wandelafstand van de Plaza Colon en de beroemde gouden 
driehoek aan kunstgalerijen. Ruim aanbod aan actieve en culturele excursies. Luxueuze 
spa met verwarmd binnenzwembad, fitness, hammam, sauna, verschillende kuren 
en massages. Verfijnd restaurant met lokale en internationale specialiteiten. Private 
dining room en elegante lounge-bar.

SPANJE MADRID

1. Classic
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HHoossppeess  PPuueerrttaa  DDee  AAllccaallaa**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Dreamer Deluxe 
03/01 - 05/01 
13/02 - 01/04 
04/04 - 29/04 
01/07 - 11/07 

€ 443 € 473 

20/01 - 23/01 
02/04 - 03/04 
30/04 - 29/05 
04/06 - 30/06 
03/09 - 03/10 
07/10 - 31/10 

€ 510 € 585 

06/01 - 19/01 
24/01 - 12/02 
12/07 - 02/09 

€ 364 € 413 

30/05 - 03/06 
04/10 - 06/10 

€ 559 € 641 

VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
10% korting van 3/1-29/5, 4/6-3/10, 4/6-3/10 en 7/10-31/10 indien min. 30 dagen voor aankomst 
geboekt. Niet combineerbaar. 
EExxttrraa  
10% korting bij verblijven van min. 3 nachten van 1/1-31/3, 5/4-17/6, 24/6-30/6 en 5/9-31/10. Niet 
combineerbaar. 
 

 
 

PRIJZEN PRIJZEN
Vraag ons uw offerte op maat voor dit luxehotel.
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DESIGN |  HISTORISCH |  GASTR OMONIE

HOSPES PUERTA 
DE ALCALA

A A A A A

LIGGING
Het grootse architecturaal verleden van de stad komt tot leven in dit elegante 
luxehotel te midden van fijne minimalistische accenten, donkeren houttoetsen, 
tinten van goud, zilver en wit. Boordevol charisma en exclusiviteit ligt dit prachtige 
gebouw in de centrale wijk Salamanca. Elegantie, architectuur, gastronomie en 
moderne puurheid ontmoeten elkaar in het centrum van de stad. Op ca. 15 minuten 
van de luchthaven.

ACCOMMODATIE
Dreamer (27-30m²): Warme kamer met kingsize bed, badkamer met bad en douche. 
Airco, telefoon, safe, televisie, minibar en gratis wifi. Zicht op de straat of op de patio.
Deluxe (32-40m²): Gelijke indeling en faciliteiten, ruimer.

FACILITEITEN
Centrale ligging vlak over het Retiro park, op wandelafstand van de gouden driehoek 
en de Placa Cybeles. Metrostation op ca. 150 meter. Elegante spa en wellness met 
‘indoor relax bad’, fitness, sauna, verschillende kuren en massages. Uitstekend 
restaurant ‘Malvar’ met gastronomische specialiteiten en zicht op de Puerta de Alcala.

SPANJE MADRID

GERESTAUREERD |  ICONISCH |  GASTR ONOMIE

MANDARIN ORIENTAL RITZ 
MADRID
A A A A A A

LIGGING
Na een verbluffende en nauwgezette restauratie, die de unieke sfeer van het oude 
Ritz hotel wist te behouden, heropende dit iconische luxehotel haar deuren onder 
de vleugels van de befaamde Mandarin Oriental keten. De centrale locatie in het hart 
van de ‘Golden Triangle of Art’, de architectonische pracht en onberispelijke service 
maken het tot een oase van elegantie. Op ca. 15 minuten van de luchthaven.

ACCOMMODATIE
Deluxe : Elegante kamer met kingsize bed of twin bedden, badkamer met bad en 
douche. Telefoon, airco, minibar, flatscreen-tv, gratis wifi, safe, koffie- en theefaciliteiten.
Mandarin Suite: Ruimer, met verzorgde zithoek en aparte slaap- en leefruimte.

FACILITEITEN
Prachtige locatie, op wandelafstand van de beroemde Prado & Thyssen musea, het 
Retiro Park en de historische, shopping en financiële wijken. Ruim aanbod aan actieve 
en culturele excursies. Mooie spa met binnenzwembad, fitness, experience douches, 
stoomkamer en vitality pool, verschillende kuren en massages. Vijf uitstekende bars 
en restaurants onder leiding van sterrenchef Quique Dacosta, met onder andere een 
exclusieve Chef’s Table, een cocktail- en champagnebar.
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WW  BBaarrcceelloonnaa**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Wonderful Fabulous Sky 
01/01 - 01/04 
31/10 - 29/12 

€ 461 € 518 

02/04 - 22/04 
13/09 - 30/10 
30/12 - 31/12 

€ 581 € 649 

23/04 – 12/9 € 722 € 797 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
15% korting van 1/1-1/4 en 31/10-29/12 indien min. 61 dagen voor aankomst geboekt en 10% 
korting van 2/4-30/10 en 30/12-31/12 indien min. 91 dagen voor aankomst geboekt. Niet 
combineerbaar. 
GGrraattiiss  NNaacchhtteenn  
3=2 van 1/1-4/1 en 3/10-29/12. Niet combineerbaar. 
 

 
 

PRIJZEN

AAllmmaannaacc**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Almanac Family Studio 
04/01 - 28/09 € 499 € 630 
29/03 - 30/04 
01/08 - 31/08 
01/11 - 30/11 

€ 536 € 675 

01/05 - 31/07 
01/09 - 31/10 
30/12 - 31/12 

€ 593 € 731 

 

 
 

PRIJZEN

TRENDY |  ICONISCH |  L IFEST YLE

W BARCELONA
A A A A A / A

LIGGING
Glamoureus, spectaculair, luxueus en comfortabel, zo omschrijft dit iconische hotel 
zichzelf. Pal op het Barceloneta strand, is het de absolute hotspot van de stad. De trendy 
rooftop bar, uitstekende restaurants, prachtige W Lounge en het zonnige zwembad 
zorgen voor pure verwennerij op een unieke locatie. Op ca. 30 minuten van de luchthaven.

ACCOMMODATIE
Wonderful (40m²): Moderne kamer met kingsize bed of twin bedden, badkamer 
met douche. Airco, telefoon, wifi, safe, iPod-dock, minibar, koffie- en theefaciliteiten. 
Gedeeltelijk zeezicht en zicht op de haven, panoramisch zicht mits supplement. 
Fabulous Sky (40m²): Gelijke indeling en faciliteiten, zicht over de skyline van de stad.

FACILITEITEN
Twee overloopzwembaden met zonneterrassen, unieke ligging pal op het strand en 
nabij het centrum. Mooie W Spa met sauna, verwarmd binnenzwembad, hammam, 
fitness, jacuzzi, verschillende kuren en massages. Drie uitstekende restaurants met 
Mediterrane en internationale specialiteiten. Meerdere bars en lounges, waaronder 
de ‘Eclipse’ cocktail lounge en sky bar met panoramisch zicht over de stad.

SPANJE BARCELONA

RECENT |  LOCATIE  |  DESIGN

ALMANAC BARCELONA
A A A A A

LIGGING
Op slechts een steenworp afstand van de beroemde Passeig de Gracià, is dit recente 
(februari 2018) boetiekhotel een nieuwe referentie qua discrete verfijning. Het warme 
interieur, de comfortabele kamers en de warme gastvrijheid zijn de grote troeven. 
Het heerlijke rooftop zwembad maakt het plaatje compleet. Op wandelafstand van 
verschillende metrohaltes, op ca. 5 minuten van de Plaça de Catalunya.

ACCOMMODATIE
Almanac (30m²): Trendy kamer met kingsize bed of twin bedden, badkamer 
met regendouche. Smart-tv, gratis wifi, smartphone, minibar, airco, koffie- en 
theefaciliteiten. Standaard met zicht over de iconische Gran Via Boulevard, balkon 
mits supplement.
Family Studio (35-40m²): Ideaal op maat van gezinnen, ruime lounge hoek.  

FACILITEITEN
Heerlijk rooftop zwembad met panoramische bar. Ruim aanbod aan actieve en 
culturele excursies. Mooie wellness met fitness, verschillende kuren en massages. 
Uitstekend restaurant met moderne kijk op de Mediterrane keuken. Trendy bar.



AArrttss  HHootteell  BBaarrcceelloonnaa**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Deluxe Deluxe Seaview 
25/01 - 01/04 
31/10 - 31/12 

€ 570 € 686 

02/04 - 30/04 
03/10 - 30/10 

€ 668 € 791 

01/05 - 02/10 € 810 € 986 
GGrraattiiss  NNaacchhtteenn  
3=2, 6=4, 9=6 van 25/1-1/4, 31/10-15/11 en 19/11-30/12. Niet combineerbaar. 
 

 
 

PRIJZEN
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BEACH |  CULINAIR  |  TRENDY

HOTEL ARTS BARCELONA
A A A A A / A

LIGGING
Temidden van het levendige Eixample, op een steenworp afstand van de elegante 
Passeig de Gracia, is dit nieuwe tophotel met verfijnd interieur een moderne fusie 
van hedendaagse luxe. Het prachtige interieur met zachte tinten, de in het oog 
springende kunstwerken, de ruime kamers en het uitstekende restaurants maken 
het tot een warme thuis in deze bruisende stad! Het mooie rooftopzwembad en de 
indrukwekkende Mood Rooftop bar vervolledigen het plaatje. Op ca. 10 minuten van 
Plaça de Catalunya & Las Ramblas, op ca. 20 minuten van de luchthaven.

ACCOMMODATIE
Cosy (26-28m²): Eigentijdse kamer met kingsize bed. Badkamer met regendouche. 
Gratis wifi, Smart-tv, safe, airco, minibar, koffie- en theefaciliteiten. Uitzicht over de 
Eixample-wijk mits supplement.
Deluxe (30m²): Gelijke indeling en faciliteiten, iets ruimer. Uitzicht op de binnenplaats

FACILITEITEN
Seizoensgebonden rooftop zwembad met zonneterras. Verzorgde spa met 
binnenzwembad, finse sauna, fitness, verschillende kuren en massages. Uitstekend 
restaurant met focus op lokale producten en herinterpretatie van internationale 
klassiekers. Seizoengebonden rooftop bar met prachtig uitzicht over de stad.

SPANJE BARCELONA

1. Classic



CCaammiirraall  aatt  PPGGAA  CCaattaalluunnyyaa**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Deluxe Deluxe Superior 
01/01 - 28/02 
01/11 - 31/12 

€ 281 € 353 

01/03 - 31/03 
23/08 - 05/09 
25/10 - 31/10 

€ 323 € 390 

01/04 - 22/08 
06/09 - 24/10 

€ 368 € 435 

VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
12% korting van 1/1-31/12. Geldig voor verblijven van min. 3 nachten. 
 

 
 

PRIJZEN
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GOLF  |  TRENDY |  GERENOVEERD

HOTEL CAMIRAL AT PGA CATALUNYA RESORT
A A A A A

SPANJE COSTA BRAVA

LIGGING
Als een prachtig huwelijk tussen moderne luxe en eigentijdse kenmerken, vormt dit in 
hedendaagse stijl opgetrokken resorthotel het hart van de beroemde PGA Catalunya, 
één van de hoogst aangeschreven golfbestemmingen ter wereld. De mooie kamers, 
attente service en heerlijke keuken maken het tot het adres bij uitstek voor de golfer 
die net dat ietsje meer zoekt. Op ca. 10 minuten van de luchthaven van Girona, of op 
ca. 1.10u van de luchthaven van Barcelona.

ACCOMMODATIE
Deluxe (35m²): Elegante kamer met kingsize bed of twin bedden, badkamer met bad en 
aparte douche. Airco, flatscreen-tv, gratis wifi, minibar, safe, koffie- en theefaciliteiten. 
Panoramisch zicht over de tuinen.
Superior Deluxe (35m²): Gelijke indeling en faciliteiten, uitzicht over de golfterreinen.

FACILITEITEN
Verwarmbaar zwembad, zonneterras, prachtige verzorgde tuinen. Twee 18-hole golfbanen 
(Tour & Stadium), fietsverhuur en tennisterrein meteen aan het hotel. Meerdere 18-
hole golfbanen op ca. 30 minuten. Boetiek spa in wijnthema met fitness, jacuzzi, sauna, 
hammam, verschillende kuren en massages. Kids Club (4-12 jaar) met kinderzwembad. Twee 
restaurants met mix van Mediterrane en Catalaanse specialiteiten, derde Italiaans restaurant 
in zusterhotel ‘La Vida’.



PPeerreellaaddaa**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Standaard Superior 
01/01 - 28/02 
25/10 - 31/10 
07/11 - 06/12 

€ 364 € 394 

01/03 - 07/07 
04/09 - 24/10 
01/11 - 06/11 

€ 379 € 409 

08/07 - 03/09 € 409 € 439 
07/12 - 25/12 € 338 € 368 
 

 
 

PRIJZEN
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LIGGING
Omgeven door eindeloos groene velden, Middeleeuwse dorpjes en de authentieke 
charme van de Costa Brava, is dit recent gerenoveerde luxehotel slechts deel van een 
groter geheel. Met een 14e-eeuws kasteel waar het restaurant en het casino in werd 
ondergebracht, is het een modern en luxueus geheel in een historisch kader. De 
golfbaan en thematische wijn spa maken het plaatje compleet. Op ca. 45 minuten van 
de luchthaven van Girona, of op ca. 1.45u van de luchthaven van Barcelona.

ACCOMMODATIE
Standard (32m²): Moderne kamer met kingsize bed, badkamer met bad en 
aparte douche. Airco, telefoon, flatscreen-tv, gratis wifi, minibar, safe, koffie- en 
theefaciliteiten.
Superior (35m²): Ruimer, met balkon of terras met zicht op het golfterrein en de 
tuinen.

FACILITEITEN
Zwembad met zonneterras, prachtige tuinen. 18-hole golfterrein en 9-hole pitch & putt 
meteen aan het hotel, proshop en academy. Padelterrein meteen aan het hotel, ruim 
aanbod aan actieve en culturele excursies in de omgeving. Unieke ‘Wine Spa’ met fitness, 
binnenzwembad, sauna, hammam, jacuzzi, verschillende kuren en massages. Twee 
uitstekende restaurants, waarvan één met Michelin ster gelegen in het 14e-eeuwse kasteel.

SPANJE COSTA BRAVASPANJE COSTA BRAVA

HOTEL PERALADA WINE, SPA & GOLF
A A A A A

GOLF  |  WINE &  DINE |  GERENOVEERD



HHoossttaall  ddee  LLaa  GGaavviinnaa**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Classic Classic + Terrace 
01/04 - 30/05 
13/09 - 24/10 

€ 461 € 555 

01/06 - 18/06 
23/08 - 12/09 

€ 555 € 656 

19/06 - 22/08 € 694 € 825 
MMiinniimmuumm  vveerrbblliijjff  
Minimum verblijf van 2 nachten van 19/6-22/8. 
 

 
 

PRIJZEN
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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. 1.30u 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

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

SPANJE COSTA BRAVA

CHARME |  GASTR ONOMIE  |  E XCLUSIEF

HOSTAL DE LA GAVINA
A A A A A / A
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DESIGN |  LOCATIE  |  HISTORIE

HOSPES PALAU DE LA MAR
A A A A A / A

HHoossppeess  PPaallaauu  ddee  llaa  MMaarr**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Dreamer Superior 
03/01 - 07/02 € 270 € 308 
08/02 - 13/02 
16/03 - 19/03 
01/04 - 04/04 

€ 578 € 664 

14/02 - 15/03 
28/06 - 05/09 

€ 330 € 379 

20/03 - 31/03 
05/04 - 27/06 
06/09 - 31/10 

€ 360 € 413 

VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
10% korting van 3/1-7/2, 14/2-15/3, 20/3-31/3 en 5/4-31/10 indien min. 30 dagen voor aankomst 
geboekt. Niet combineerbaar. 
KKoorrttiinngg  LLaanngg  VVeerrbblliijjff  
10% korting bij boeking van min. 3 nachten van 1/1-31/10. Niet combineerbaar. 

 
 

HHoossppeess  AAmmeerriiggoo**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Dreamer Superior 
06/01 - 31/03 € 282 € 339 
30/04 - 17/06 
24/06 - 30/06 
05/09 - 31/10 

€ 345 € 413 

01/04 – 04/04 
18/06 – 23/06 
01/07 – 04/09 

€ 450 € 540 

05/04 – 29/04 € 351 € 423 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
10% korting van 1/1-31/10 indien min. 30 dagen voor aankomst geboekt. 
KKoorrttiinngg  LLaanngg  VVeerrbblliijjff  
10% korting bij boeking van min. 3 nachten van 1/1-31/3, 5/4-17/6, 24/6-30/6 en 5/9-31/10. 

 
 

PRIJZEN PRIJZEN

SPANJE ALICANTE - VALENCIA

STI JLVOL |  LOCATIE  |  AR CHITECTUUR

HOSPES AMÉRIGO
A A A A A

LIGGING
Dit volledig gerenoveerde oude klooster in de zuiverste Mediterrane stijl werd omgetoverd 
tot een hedendaags luxehotel boordevol respect voor het authentieke karakter en avant-
garde decor van het gebouw. In het hart van de oude stad met een prachtig uitzicht op 
het kasteel van Santa Barbara, is het een ideale uitvalsbasis voor een ontdekking van het 
immer betoverende Alicante. Op ca. 15 minuten van de luchthaven.

ACCOMMODATIE
Dreamer (24m²): Comfortabele kamer met kingsize bed, badkamer met bad en / of 
douche. Airco, televisie, gratis wifi, safe, minibar en telefoon. Zicht op de straat.
Deluxe (27m²): Gelijke indeling en faciliteiten, ruimer.
Andere kamertypes op aanvraag. Suites met privézwembad mogelijk.

FACILITEITEN
Schitterende ligging vlak in het historische centrum, dichtbij de strandpromenade. 
Rooftop zwembad met zonneterras, cocktailbar, tapas bar en prachtig zicht op de 
kathedraal. Kleinschalige spa met verschillende kuren en massages. Verfijnd restaurant 
met moderne tapas keuken.

LIGGING
Ondergebracht in een geklasseerd paleis dat dateert uit de 19e-eeuw een de 
maritieme geest en waarden van de stad bevat, is dit mooie designhotel gelegen in 
één van de mooiste straten van de stad. 
Midden in de wijk waak kunst en stijl samenkomen en de energie van de stad altijd 
bruist, is het een mix tussen de fascinerende geschieden en eigentijds design op een 
toplocatie. Op ca. 15 minuten van de luchthaven.

ACCOMMODATIE
Dreamer (26m²): Minimalistische kamer met kingsize bed, badkamer met bad en / of 
douche. Airco, telefoon, flatscreen-tv, gratis wifi, minibar en safe. Met zicht op straat of 
de tuin.
Deluxe (27m²): Gelijke indeling en faciliteiten, ruimer.

FACILITEITEN
Uitstekende ligging in de Eixample Noble wijk, vlakbij het historische centrum van de stad en 
op een kwartiertje van het strand. Spa & wellness met jacuzzi, sauna, stoombad, verschillende 
kuren en massages. Trendy restaurant ‘Ampar’ met moderne kijk op Spaanse klassiekers.



AAssiiaa  GGaarrddeennss  HHootteell  &&  TThhaaii  SSppaa**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Deluxe Deluxe Superior 
03/01 - 28/02 
06/04 - 30/04 
26/09 - 31/10 

€ 364 € 514 

01/03 - 25/03 € 375 € 525 
26/03 - 30/03 € 488 € 638 
31/03 - 05/04 
30/07 - 21/08 

€ 593 € 743 

01/05 - 27/05 
05/09 - 11/09 

€ 473 € 623 

28/05 - 17/06 
05/09 - 11/09 

€ 495 € 645 

18/06 - 08/07 € 544 € 694 
MMiinniimmuumm  vveerrbblliijjff  
Minimum verblijf van 2 nachten van 3/1-28/2, 1/3-25/3, 6/4-17/6 en 5/9-25/9. Minimum verblijf 
van 3 nachten van 26/3-5/4. 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
15% korting bij boeking van min. 4 nachten van 3/1-25/3 en 6/4-31/10 indien min. 30 dagen voor 
aankomst geboekt. Niet combineerbaar. 
KKoorrttiinngg  LLaanngg  VVeerrbblliijjff  
5% bij boeking van min. 3 nachten, 10% bij boeking van min. 5 nachten en 15% korting bij 
boeking van min. 7 nachten. Geldig voor verblijven van 3/1-31/10. Niet combineerbaar. 

 
 

PRIJZEN
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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. 1.30u van Valencia.

ACCOMMODATIE
Deluxe (30 m²): 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.

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, het hotel won de 
prestigieuze Conde Nast Johansens award voor beste hotel & spa in Europa 2020, met onder 
andere in- & outdoor zwembad, sauna, fitness, verschillende kuren en massages. 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
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LLaa  BBoobbaaddiillllaa**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Deluxe Superior Juniorsuite: Balkon of Terras 
01/03 - 25/03 € 296 € 424 
26/03 - 04/04 € 375 € 574 
05/04 - 17/06 € 383 € 506 
18/06 - 08/07 
22/08 - 11/09 

€ 428 € 596 

09/07 - 05/08 € 480 € 649 
06/08 - 15/08 € 503 € 701 
16/08 - 21/08 € 469 € 638 
12/09 - 31/10 € 364 € 491 
 

 
 

HHoossppeess  PPaallaacciioo  ddee  llooss  PPaattooss**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Dreamer - Alabaster Dreamer - Palacio 
03/01 - 25/03 
27/06 - 02/09 

€ 281 € 319 

06/06 - 26/06 
03/09 - 07/10 

€ 386 € 424 

26/03 - 31/03 
04/04 - 02/06 
08/10 - 31/10 

€ 435 € 473 

01/04 - 03/04 
03/06 - 05/06 

€ 596 € 634 

VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
15% korting van 3/1-25/3 en van 6/6-7/10 indien min. 30 dagen voor aankomst geboekt en niet 
combineerbaar. 
KKoorrttiinngg  LLaanngg  VVeerrbblliijjff  
10% korting van 3/1-31/3, 4/4-2/6, en 6/6-31/10. Geldig voor verblijven van min. 2 nachten en 
niet combineerbaar. 
FFaammiillyy  ppllaann  
10% korting voor 2 kinderen tot 18 jaar op een aparte kamer van 1/1-31/10. Combineerbaar. 

 
 

PRIJZEN PRIJZEN

CHARME |  AUTHENTIEK |  RELAX

LA BOBADILLA, 
A ROYAL HIDEAWAY

A A A A / A

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.  
Juniorsuite: Balkon of Terras (80m²): Ruimere kamers met aparte zithoek. Balkon of terras.

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.

SPANJE GRANADA - ANDALUSIË

CHARME |  HISTORISCH |  LOCATIE

GRANADA, HOSPES 
PALACIO DE LOS PATOS

A A A A A

LIGGING
Traditie en avant garde ontmoeten elkaar in een prachtige harmonie in dit luxehotel. 
Onderverdeeld in twee gebouwen, het 19e-eeuwe Los Patos Palace met klassieke en 
industriële architectuur en het nieuwe Alabastro-gebouw, dat diepte en transparantie 
combineert achter een majestueus en subtiel roosterwerk. Historische luxe in het hart 
van de stad! Op ca. 1.20u van de luchthaven van Malaga.

ACCOMMODATIE
Dreamer – Alabaster (20-30m²): Elegante kamer met kingsize bed, badkamer met bad 
en / of douche. Minibar, safe, gratis wifi, airco, telefoon en flatscreen-tv. In het moderne 
Alabaster gebouw.
Dreamer – Palacio (20-30m²): Gelijke indeling en faciliteiten, in het historische Palacio 
gebouw.  

FACILITEITEN
Prachtige typische Moorse tuin. Centrale ligging vlakbij het historische centrum, op ca. 
10 minuten van het Alhambra, de kathedraal en de koninklijke kapel. ‘Bodyna’ spa met 
thermaal bad, Turks bad, sauna, verschillende kuren en massages. Heerlijk restaurant met 
zicht op de tuin en vijvers met lokale en internationale specialiteiten.   
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HHoossppeess  LLaass  CCaassaass  ddeell  RReeyy**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Dreamer Superior 
03/01 - 25/02 
27/06 - 02/09 

€ 278 € 304 

26/02 - 27/03 
06/06 - 26/06 

€ 345 € 379 

04/04 - 16/04 
25/04 - 05/06 
03/09 - 31/10 

€ 371 € 409 

28/03 - 03/04 
17/04 - 24/04 

€ 679 € 746 

VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
15% korting van 3/1-27/3 en van 6/6-2/9 indien min. 40 dagen voor aankomst geboekt en niet 
combineerbaar. 
KKoorrttiinngg  LLaanngg  VVeerrbblliijjff  
10% korting van 1/1-31/3, 5/4-17/6, 24/6-30/6 en 5/9-31/10. Geldig voor verblijven van min. 3 
nachten en niet combineerbaar. 
FFaammiillyy  ppllaann  
10% korting voor 2 kinderen tot 18 jaar op een aparte kamer van 1/1-31/10. Combineerbaar. 

 
 

HHoossppeess  PPaallaacciioo  ddeell  BBaaiilliioo**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Dreamer Deluxe 
03/01 - 25/03 
06/06 - 02/09 

€ 345 € 439 

26/03 - 31/03 
04/04 - 29/04 
16/05 - 29/05 

€ 581 € 769 

01/04 - 03/04 
30/04 - 15/05 

€ 656 € 844 

30/05 - 05/06 
03/09 - 31/10 

€ 469 € 563 

VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
15% korting van 3/1-25/3 en van 6/6-2/9 indien min. 30 dagen voor aankomst geboekt. Niet 
combineerbaar. 
GGrraattiiss  NNaacchhtteenn  
3=2 van 3/1-25/3 en van 6/6-2/9. Niet combineerbaar. 
FFaammiillyy  ppllaann  
10% korting voor 2 kinderen tot 18 jaar op een aparte kamer van 3/1-25/3 en 30/5-31/10. 
Combineerbaar. 

 
 

PRIJZEN PRIJZEN

SPANJE CORDOBA - SEVILLA

CHARM ANT |  L IGGING |  AUTHENTIEK

HOSPES 
LAS CASAS DEL REY DE BAEZA

A A A A / A

GASTR ONOMISCH |  HISTORIE  |  RELAX

HOSPES 
PALACIO DEL BAILIO

A A A A A

LIGGING
Als een 18e-eeuwse binnenplaats voor de lokale bewoners, werd dit luxehotel 
omgebouwd tot een kleurrijk geheel boordevol contrasten. Doordrenkt van de 
traditionele elementen, zorgen voor een gevoel van authenticiteit en historische 
waarde. Een uniek hotel, midden in de stad gelegen op wandelafstand van de 
belangrijkste bezienswaardigheden. Op ca. 15 minuten van de luchthaven.

ACCOMMODATIE
Superior (25-3m²): Elegante kamer met kingsize bed, badkamer met bad en / of douche. 
Airco, satelliet-tv, telefoon, gratis wifi, safe en minibar.
Deluxe (30-35 m²): Ruimer, met zithoek.

FACILITEITEN
Dakterras met plonszwembad en zonneterras, meerdere typische patio’s met 
loungehoekjes. Prachtige ligging pal in het historische centrum, op wandelafstand 
van bezienswaardigheden zoals de Torre Giralda en de Torre de Oro. ‘Bodyna’ 
wellness met verschillende kuren en massages. Heerlijk restaurant met lokale en 
internationale specialiteiten.

LIGGING
Compleet doordrenkt van eeuwenoude geschiedenis, werd dit oude landhuis uitgeroepen 
tot ‘Asset of Cultural Interest’ aangezien het overblijfselen van een Romeinse villa uit de 
1ste eeuw bevat. 
Met een Romeins interieur, buitenzwembad en gelegen in een oase van fruitbomen en 
aromatische planten, is het zoveel meer dan slechts een tussenstop in de ontdekking van 
de regio. Op ca. 1.40u van de luchthaven van Malaga.

ACCOMMODATIE
Dreamer (24m²): Stijlvolle kamer met kingsize bed, badkamer met bad en / of 
douche. Airco, telefoon, flatscreen-tv, gratis wifi, minibar en safe.
Deluxe (27m²): Gelijke indeling en faciliteiten, ruimer.

FACILITEITEN
Zwembad met zonneterras, prachtige patio’s met loungehoekjes. Uitstekende ligging pal in 
het centrum van de stad, op zo’n 10 minuten van de Mezquita en het Alcazar. ‘Bodyna’ spa met 
toegang tot de drie historische Romeinse thermale baden, verschillende kuren en massages. 
Uitstekend ‘Arbequina’ restaurant met gastronomische specialiteiten uit alle windstreken.
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KKeemmppiinnsskkii  BBaahhiiaa**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Superior Deluxe 
04/01 - 11/02 € 281 € 300 
12/02 - 12/03 € 311 € 330 
13/03 - 26/03 
19/09 - 31/10 

€ 394 € 431 

27/03 - 13/06 € 461 € 495 
14/06 - 18/07 
22/08 - 18/09 

€ 593 € 630 

19/07 - 21/08 € 713 € 799 
MMiinniimmuumm  vveerrbblliijjff  
Minimum verblijf van 3 nachten van 14/6-18/7 en 22/8-18/9 en minimum verblijf van 4 nachten 
van 19/7-21/8. 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
10% korting van 1/1-31/10 indien min. 60 dagen voor aankomst geboekt. 
GGrraattiiss  NNaacchhtteenn  
7=6, 14=12 van 1/11-27/12, 4/1-26/3 en 19/9-31/10. 

 
 

PPaallaacciioo  SSoolleecciioo**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Solecio Deluxe Palecio 
01/01 - 31/10 € 461 € 461 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
15% korting bij boeking van min. 3 nachten van 1/3-30/4 indien min. 45 dagen voor aankomst 
geboekt. 15% korting korting van 1/1-28/2 indien min. 20 dagen voor aankomst geboekt en 15% 
korting van 1/5-31/10 indien min. 60 dagen voor aankomst geboekt. 
 

 
 

PRIJZEN PRIJZEN

FA MILIE  |  WELLNESS  |  BEACH

SPANJE

KEMPINSKI HOTEL BAHIA

COSTA DEL SOL

A A A A A

HISTORISCH |  ELEGANT |  L IGGING

PALACIO SOLECIO
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 en recent gerenoveerde 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 (45m²): Ruime kamer met kingsize of twin beds. Badkamer met bad en aparte 
douche. Minibar, flatscreen-tv, gratis wifi, airco, telefoon en safe.
Deluxe (45m²): Gelijke indeling en faciliteiten. Balkon met tuinzicht.

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 gerenoveerde 
restaurants met lokale en internationale specialiteiten, waarvan één aan het strand gelegen.

LIGGING
Dit prachtige gerenoveerde herenhuis, daterende uit de 18e eeuw, herbergt vandaag 
een kleinschalig luxehotel boordevol persoonlijke warmte en typische Andalusische 
stijl. Centraal gelegen in de oude Joodse wijk van de stad, is het een ideale uitvalsbasis 
om de stad te ontdekken. Op ca. 10 minuten van de luchthaven van Malaga.

ACCOMMODATIE
Solecio (23m²): Elegante kamer met kingsize bed, badkamer met douche. Airco, 
telefoon, safe, gratis wifi, televisie en minibar. Zicht op de binnenplaats van het 
hotel.
Deluxe Palacio (34m²): Ruimer, met zicht over de daken van de Palacio.

FACILITEITEN
Uitstekende centrale ligging in de stad op wandelafstand van de bekendste musea 
en culturele trekpleisters. Fitnessruimte in het hotel, ruim aanbod aan actieve en 
culturele excursies in de omgeving. Heerlijk restaurant met verfijnde regionale 
keuken.  



FFiinnccaa  CCoorrtteessiinn**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Juniorsuite Executive Suite 
22/02 - 26/03 
01/11 - 25/12 

€ 814 € 1.178 

27/03 - 03/04 
03/07 - 16/07 
29/08 - 11/09 
31/12 - 09/01 

€ 1.166 € 1.556 

04/04 - 02/07 
12/09 - 31/10 

€ 941 € 1.316 

17/07 - 28/08 € 1.358 € 1.748 
MMiinniimmuumm  vveerrbblliijjff  
Minimum verblijf van 3 nachten van 27/3-3/4, 3/7-11/9 en 31/12/21-9/1/22. 

 
 

PRIJZEN

207

SPANJE COSTA DEL SOL

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. Dit hotel is een wereld apart en staat op een zeldzaam hoog 
niveau van absolute wereldklasse. De traditionele mediterraanse levensstijl wordt hier 
moeiteloos gecombineerd met een uitstekende keuken, een onberispelijke service en een 
prachtige sfeer van rust en klasse. Op ca. 50 minuten van de luchthaven van Malaga.

ACCOMMODATIE
Juniorsuite (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.

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 met Japanse, 
mediterrane en Italiaanse specialiteiten.

Finca Cortesin Villa's
Naast het indrukwekkende hotel, beschikt Finca Cortesin over acht exclusieve villa’s. De 
4- en 5-slaapkamer villa’s zijn van een uitzonderlijk hoog niveau!



MMaarrbbeellllaa  CClluubb**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Deluxe Junior Suite 
03/01 - 25/03 € 630 € 713 
26/03 - 30/04 
01/05 - 27/05 
05/09 - 23/10 
24/12 - 02/01 

€ 879 € 1.013 

28/05 - 30/06 
22/08 - 04/09 

€ 1.519 € 1.800 

01/07 - 21/08 € 1.931 € 2.278 
24/10 - 23/12 
03/01 - 31/03 

€ 638 € 713 

MMiinniimmuumm  vveerrbblliijjff  
Minimum verblijf van 5 nachten van 1/7-21/8. 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
40% korting van 28/5-4/9 indien geboekt voor 31/3. 
EExxttrraa  
1 Gratis Green Fee in Marbella Club Golf per persoon per verblijf. 

 
 

PRIJZEN

208

SPANJE COSTA DEL SOL

STI JLVOL |  LOCATIE  |  AR CHITECTUUR

MARBELLA CLUB HOTEL GOLF RESORT & SPA
A A A A A / A

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 hele 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.

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.



AAnnaannttaarraa  VViillllaa  PPaaddiieerrnnaa**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Deluxe Juniorsuite 
03/01 - 25/03 € 338 € 458 
26/03 - 04/04 
30/05 - 24/06 
22/08 - 04/09 
08/04 - 17/04 

€ 600 € 825 

05/04 - 29/05 
03/10 - 30/10 
08/04 - 17/04 

€ 488 € 656 

25/06 - 15/07 € 675 € 938 
16/07 - 21/08 € 750 € 1.024 
05/09 - 02/10 € 525 € 724 
31/10 - 23/12 € 375 € 506 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
15% korting van 1/1-30/4 indien geboekt voor 28/2. Enkel geldig in Superior en Deluxe. 20% 
korting van 1/1-30/4 indien geboekt voor 28/2. Enkel geldig in Juniorsuite, Suites en Villa's. 

 
 

PRIJZEN

209

SPANJE COSTA DEL SOL

GOLF  |  WELLNESS  |  CULINAIR

ANANTARA VILLA PADIERNA PALACE 
BENAHAVIS MARBELLA RESORT

A A A A A / A

LIGGING
Met een schilderachtige ligging als een paleis uitkijkend over de verschillende golfbanen 
en prachtig groene omgeving, is dit elegante luxehotel een ware oase en een ode aan 
klassieke luxe. Omringd door een rustig meer, een Romeins amfitheater en met meer dan 
1.200 kunstwerken, Andalusische haute cuisine en een uitmuntende wellness, betovert het 
elke keer opnieuw. Op ca. 45 minuten van de luchthaven van Malaga.

ACCOMMODATIE
Deluxe (34m²): Elegante kamer met kingsize bed, badkamer met bad en aparte 
regendouche. Flatscreen-tv, gratis wifi, airco, telefoon, safe, minibar, koffie- en 
theefaciliteiten. Standaard zonder of met Frans balkon, mits supplement met ruimer 
balkon en uitzicht over het zwembad of de golfbaan.
Juniorsuite (44m²): Ruimer, in open plan stijl met comfortabele zitruimte. Frans 
balkon met uitzicht op het meer of de golfbaan.

FACILITEITEN
Verwarmbaar zwembad met zonneterras, eigen Beach Club op ca. 5 minuten met beachbar, 
restaurant en gratis shuttle service. ‘Racquet Club’ met meerdere tennis en paddel terreinen. 
3x 18-hole golf rond het hotel, meerdere 18-hole golfbanen in de omgeving. Prachtige 2000m² 
grote spa met verwarmd binnenzwembad, plonsbad, thermaal circuit, sauna, hammam, 
laconium, floatarium, fitness, verschillende kuren en massages. Seizoensgebonden kinderclub. 

BIJKOMENDE FACILITEITEN
Zeven uitmuntende restaurants en bars, waaronder de 99 Sushi Bar met moderne Japanse 
fusion keuken en Yumm! met healthy food concept. 
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NNoobbuu  MMaarrbbeellllaa**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Deluxe Room Junior Suite 
07/01 - 25/03 
31/10 - 23/12 

€ 469 € 563 

26/03 - 31/03 
11/04 - 27/05 
26/09 - 30/10 
24/12 - 31/12 

€ 600 € 731 

01/04 - 10/04 
28/05 - 24/06 
05/09 - 25/09 

€ 731 € 911 

25/06 - 15/07 
22/08 - 04/09 

€ 874 € 1.099 

16/07 - 21/08 € 1.024 € 1.286 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
15% korting van 1/5-31/12 indien geboekt voor 31/1. 

 
 

PPuueennttee  RRoommaannoo**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Junior Suite Deluxe Juniorsuite 
07/01 - 25/03 € 506 € 555 
26/03 - 31/03 
11/04 - 27/05 
26/09 - 30/10 
24/12 - 31/12 

€ 666 € 731 

01/04 - 10/04 
28/05 - 24/06 
05/09 - 25/09 

€ 834 € 919 

25/06 - 15/07 
22/08 - 04/09 

€ 1.013 € 1.153 

16/07 - 21/08 € 1.191 € 1.369 
31/10 - 23/12 € 506 € 554 
MMiinniimmuumm  vveerrbblliijjff  
Minimum verblijf van 5 nachten van 25/6-4/9. 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
15% korting van 1/5-15/7 indien geboekt voor 31/1, van 16/7-4/9 indien geboekt voor 28/2, van 
5/9-30/10 indien geboekt voor 29/3, van 31/10-23/12 indien geboekt voor 31/7 en van 24/12-31/12 
indien geboekt voor 31/10. 
EExxttrraa  
1 Gratis Green Fee in Marbella Club Golf per persoon per verblijf. 

 
 

PRIJZEN PRIJZEN

PPuueennttee  RRoommaannoo**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Junior Suite Deluxe Juniorsuite 
07/01 - 25/03 € 506 € 555 
26/03 - 31/03 
11/04 - 27/05 
26/09 - 30/10 
24/12 - 31/12 

€ 666 € 731 

01/04 - 10/04 
28/05 - 24/06 
05/09 - 25/09 

€ 834 € 919 

25/06 - 15/07 
22/08 - 04/09 

€ 1.013 € 1.153 

16/07 - 21/08 € 1.191 € 1.369 
31/10 - 23/12 € 506 € 554 
MMiinniimmuumm  vveerrbblliijjff  
Minimum verblijf van 5 nachten van 25/6-4/9. 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
15% korting van 1/5-15/7 indien geboekt voor 31/1, van 16/7-4/9 indien geboekt voor 28/2, van 
5/9-30/10 indien geboekt voor 29/3, van 31/10-23/12 indien geboekt voor 31/7 en van 24/12-31/12 
indien geboekt voor 31/10. 
EExxttrraa  
1 Gratis Green Fee in Marbella Club Golf per persoon per verblijf. 

 
 

PPuueennttee  RRoommaannoo**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Junior Suite Deluxe Juniorsuite 
07/01 - 25/03 € 506 € 555 
26/03 - 31/03 
11/04 - 27/05 
26/09 - 30/10 
24/12 - 31/12 

€ 666 € 731 

01/04 - 10/04 
28/05 - 24/06 
05/09 - 25/09 

€ 834 € 919 

25/06 - 15/07 
22/08 - 04/09 

€ 1.013 € 1.153 

16/07 - 21/08 € 1.191 € 1.369 
31/10 - 23/12 € 506 € 554 
MMiinniimmuumm  vveerrbblliijjff  
Minimum verblijf van 5 nachten van 25/6-4/9. 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
15% korting van 1/5-15/7 indien geboekt voor 31/1, van 16/7-4/9 indien geboekt voor 28/2, van 
5/9-30/10 indien geboekt voor 29/3, van 31/10-23/12 indien geboekt voor 31/7 en van 24/12-31/12 
indien geboekt voor 31/10. 
EExxttrraa  
1 Gratis Green Fee in Marbella Club Golf per persoon per verblijf. 

 
 

NNoobbuu  MMaarrbbeellllaa**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Deluxe Room Junior Suite 
07/01 - 25/03 
31/10 - 23/12 

€ 469 € 563 

26/03 - 31/03 
11/04 - 27/05 
26/09 - 30/10 
24/12 - 31/12 

€ 600 € 731 

01/04 - 10/04 
28/05 - 24/06 
05/09 - 25/09 

€ 731 € 911 

25/06 - 15/07 
22/08 - 04/09 

€ 874 € 1.099 

16/07 - 21/08 € 1.024 € 1.286 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
15% korting van 1/5-31/12 indien geboekt voor 31/1. 

 
 

NNoobbuu  MMaarrbbeellllaa**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Deluxe Room Junior Suite 
07/01 - 25/03 
31/10 - 23/12 

€ 469 € 563 

26/03 - 31/03 
11/04 - 27/05 
26/09 - 30/10 
24/12 - 31/12 

€ 600 € 731 

01/04 - 10/04 
28/05 - 24/06 
05/09 - 25/09 

€ 731 € 911 

25/06 - 15/07 
22/08 - 04/09 

€ 874 € 1.099 

16/07 - 21/08 € 1.024 € 1.286 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
15% korting van 1/5-31/12 indien geboekt voor 31/1. 

 
 

NNoobbuu  MMaarrbbeellllaa**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Deluxe Room Junior Suite 
07/01 - 25/03 
31/10 - 23/12 

€ 469 € 563 

26/03 - 31/03 
11/04 - 27/05 
26/09 - 30/10 
24/12 - 31/12 

€ 600 € 731 

01/04 - 10/04 
28/05 - 24/06 
05/09 - 25/09 

€ 731 € 911 

25/06 - 15/07 
22/08 - 04/09 

€ 874 € 1.099 

16/07 - 21/08 € 1.024 € 1.286 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
15% korting van 1/5-31/12 indien geboekt voor 31/1. 

 
 

NNoobbuu  MMaarrbbeellllaa**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Deluxe Room Junior Suite 
07/01 - 25/03 
31/10 - 23/12 

€ 469 € 563 

26/03 - 31/03 
11/04 - 27/05 
26/09 - 30/10 
24/12 - 31/12 

€ 600 € 731 

01/04 - 10/04 
28/05 - 24/06 
05/09 - 25/09 

€ 731 € 911 

25/06 - 15/07 
22/08 - 04/09 

€ 874 € 1.099 

16/07 - 21/08 € 1.024 € 1.286 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
15% korting van 1/5-31/12 indien geboekt voor 31/1. 

 
 

SPANJE COSTA DEL SOL

TRENDY |  L IFEST YLE  |  GASTR ONOMIE

NOBU HOTEL MARBELLA
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 (40m²): Elegante kamer met kingsize bed. Badkamer met regendouche. Airco, 
telefoon, minibar, telefoon, safe, gratis wifi en terras. Zicht op de ‘Plaza’.
Juniorsuite (55m²): Gelijke indeling en faciliteiten. Ruimer met aparte zithoek. 

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 hele 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 plan woon- en slaapkamer.
Deluxe Juniorsuite (60m²): Gelijke indeling en faciliteiten. Zicht op de tuinen.

FACILITEITEN
Drie zwembaden, verschillende 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 enkele gastronomische 
opties. Toegang tot de faciliteiten van het naastgelegen Marbella Club hotel. 



IIkkooss  AAnnddaalluussiiaa**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen in All Inclusive 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Superior: Tuinzicht Superior: Zeezicht 
01/04 - 22/04 
15/10 - 30/10 

€ 623 € 690 

23/04 - 21/05 
28/09 - 14/10 

€ 761 € 844 

22/05 - 05/06 
18/09 - 27/09 

€ 885 € 979 

06/06 - 23/06 
05/09 - 17/09 

€ 1.088 € 1.170 

24/06 - 22/07 
29/08 - 04/09 

€ 1.155 € 1.279 

23/07 - 28/08 € 1.354 € 1.500 
MMiinniimmuumm  vveerrbblliijjff  
Minimum verblijf van 5 nachten vereist. 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
20% korting van 1/4-22/4 en 15/10-30/10, 15% korting van 23/4-21/5 en 28/9-14/10, 10% korting 
van 22/5-23/6 en 5/9-27/9 en 5% korting van 24/6-4/9. Enkel geldig indien geboekt voor 28/2. 
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SPANJE COSTA DEL SOL

ALL  INCLUSIVE  |  FA MILIE  |  GLOEDNIEUW

IKOS ANDALUSIA
A A A A A

LIGGING
Als een prachtig huwelijk tussen moderne luxe en eigentijdse kenmerken, vormt dit in 
hedendaagse stijl opgetrokken resorthotel het hart van de beroemde PGA Catalunya, 
één van de hoogst aangeschreven golfbestemmingen ter wereld. De mooie kamers, 
attente service en heerlijke keuken maken het tot het adres bij uitstek voor de golfer 
die net dat ietsje meer zoekt. Op ca. 10 minuten van de luchthaven van Girona, of op 
ca. 1.10u van de luchthaven van Barcelona.

ACCOMMODATIE
Superior: Tuinzicht (33m²): Moderne kamers met kingsize bed of twin bedden. 
Badkamer met bad en aparte douche. Flatscreen-tv, gratis wifi, dagelijks gevulde 
minibar, safe, airco, Nespressomachine en balkon of terras.
Superior: Zeezicht (33m²): Gelijke indeling en faciliteiten. Balkon met zeezicht.

FACILITEITEN
Verwarmbaar zwembad, zonneterras, prachtige verzorgde tuinen. Twee 18-hole golfbanen 
(Tour & Stadium), fietsverhuur en tennisterrein meteen aan het hotel. Meerdere 18-
hole golfbanen op ca. 30 minuten. Boetiek spa in wijnthema met fitness, jacuzzi, sauna, 
hammam, verschillende kuren en massages. Kids Club (4-12 jaar) met kinderzwembad. Twee 
restaurants met mix van Mediterrane en Catalaanse specialiteiten, derde Italiaans restaurant 
in zusterhotel ‘La Vida’.
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HHoossppeess  MMaarriicceell**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Dreamer - Palace Natura Dreamers - Pool 
03/01 - 31/03 € 458 € 383 
01/04 - 04/04 € 919 € 765 
05/04 - 31/05 
01/10 - 31/10 

€ 668 € 555 

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

€ 1.028 € 855 

VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
20% korting van 3/1-31/3 en 15% korting van 5/4-31/5 en 1/10-31/10. 10% korting van 1/4-4/4, van 
1/6-30/6 en van1/9-30/9 indien min. 30 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar. 
GGrraattiiss  NNaacchhtteenn  
3=2 van 3/1-28/2 en 4=3 van 1/3-31/31, 5/4-31/5 en 1/10-31/10. Niet combineerbaar. 
FFaammiillyy  ppllaann  
10% korting voor 2 kinderen tot 18 jaar op een aparte kamer van 1/1-31/10. Combineerbaar. 

 
 

BBeellmmoonndd  LLaa  RReessiiddeenncciiaa**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Classic Superior 
19/03 - 03/04 
13/04 - 30/04 
18/10 - 07/11 

€ 645 € 758 

04/04 - 12/04 
01/05 - 28/05 
27/09 - 17/10 

€ 821 € 949 

29/05 - 26/09 € 1.110 € 1.331 
MMiinniimmuumm  vveerrbblliijjff  
Minimum verblijf van 2 nachten van 29/5-26/9. 
GGrraattiiss  NNaacchhtteenn  
5=4 van 19/3-8/4, 1/5-24/5 en 27/9-13/10. 

 
 

PRIJZEN PRIJZEN

SPANJE MALLORCA

GASTR ONOMIE  |  DESIGN |  WELLNESS

HOSPES MARICEL
A A A A / A

STI JLVOL |  E XCLUSIEF  |  GASTR ONOMIE

BELMOND LA RESIDENCIA
A A A A A /A

LIGGING
Met een bevoorrechte ligging aan zee en genesteld in een unieke omgeving met 
een bijzondere combinatie van statige architectuur en hedendaags design, is dit 
luxehotel bekend om zijn tijdloze charme en uitstekende service. De prachtige 
wellness, het stijlvolle interieur en uitstekende locatie maken het plaatje compleet. 
Op ca. 15 minuten van de luchthaven.

ACCOMMODATIE
Dreamer – Palace (40m²): Elegante kamer met kingsize bed, badkamer met bad 
en  douche. Airco, flatscreen-tv, gratis wifi, minibar, safe en telefoon. Gelegen in het 
hoofdgebouw met zicht op de bergen.
Natura Dreamer – Pool (38m²): Gelijke indeling en faciliteiten, in het bijgebouw, 
terras met ‘zen-pool’.

FACILITEITEN
Zwembad met zonneterras, uitstekende ligging in een woonwijk aan zee op ca. 10 minuten 
van het centrum van de stad. Bodyna’ spa met binnen- en buitenzwembad, sauna, jacuzzi, 
stoombad, fitness, verschillende kuren en massages. Excellent gastronomisch restaurant 
‘Maricel’ met verfijnde Mediterrane keuken.

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.

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. 



SSaanntt  FFrraanncceesscc  HHootteell  SSiinngguullaarr**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Deluxe Privilege 
02/01 - 28/02 
01/11 - 23/12 

€ 533 € 626 

01/03 - 24/03 € 581 € 668 
25/03 - 04/04 € 754 € 908 
05/04 - 30/04 
11/10 - 31/10 

€ 611 € 705 

01/05 - 10/10 € 780 € 874 
24/12 - 01/01 € 855 € 949 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
10% korting van 2/1-30/4 en 11/10-23/12 indien min. 30 dagen voor aankomst geboekt. Niet 
combineerbaar. 
GGrraattiiss  NNaacchhtteenn 
5=4 van 2/1-30/4 en 11/10-23/12 bij boekingen van min. 5 nachten. Niet cumuleerbaar en niet 
combineerbaar. 

 
 

PRIJZEN

213

LOCATIE  |  DESIGN |  AR CHITECTUUR

SANT FRANCESC HOTEL SINGULAR
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 MALLORCA



ZZooeettrryy  HHeerriittaaggee  MMaalllloorrccaa**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Tramuntana Ponent 
30/04 - 31/05 
01/10 - 15/10 

€ 375 € 431 

01/06 - 30/06 € 488 € 544 
01/07 - 31/08 € 638 € 694 
01/09 - 30/09 € 563 € 619 
16/10 - 31/10 € 300 € 356 
MMiinniimmuumm  vveerrbblliijjff  
Minimum verblijf 2 nachten vereist van 1/7-31/8. 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
15% korting indien geboekt voor 31/1 en 10% korting indien geboekt voor 30/4. Geldig voor 
verblijven van 30/4-31/10. 
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HISTORIE  |  AUTHENTIEK |  GERENOVEERD

ZOETRY MALLORCA, 
BALEARIC ISLANDS

A A A A A

LIGGING
Ondergebracht in het statige 14e-eeuwse historische landgoed van Sa Torre, werd 
dit prachtige luxehotel met zorg gerestaureerd en werd de traditionele stijl van het 
landhuis behouden. Een ideale mix tussen historische details, modern comfort, 
luxueuze hotelfaciliteiten, gastvrije service en een prachtige regio. Op ca. 15 minuten 
van de luchthaven.

ACCOMMODATIE
Tramuntona (30m²): Elegante kamer met kingsize bed, badkamer met bad en douche. 
Airco, minibar, gratis wifi, smart-tv, safe, koffie- en theefaciliteiten. Gelegen in het 
historische gedeelte van het hotel.
Ponent (30m²) : Gelijke indeling en faciliteiten, gelegen in de ‘Countryside Residences’ 
met moderner interieur.

FACILITEITEN
Mooi zwembad met zonneterras, apart kinderbad, verwarmd binnenzwembad. Twee 
tennisterreinen, ‘FIFA Accredited’ voetbalterrein en cross-country running track, ruim aanbod 
aan actieve en culturele excursies in de omgeving. Mooie spa met sauna, Turks bad, ijsfontein, 
verschillende kuren en massages. Drie restaurants met lokale en Mediterrane specialiteiten. 
Cocktail- en poolbar.

SPANJE MALLORCA



SSeeccrreettss  MMaalllloorrccaa  VVaallllaammiill**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Standard Deluxe - Oceanfront 
26/03 - 05/04 € 450 € 675 
06/04 - 30/04 € 401 € 626 
01/05 - 31/05 
01/10 - 31/10 

€ 473 € 698 

01/06 - 31/07 € 555 € 780 
01/08 - 30/09 € 600 € 825 
01/11 - 21/11 € 289 € 514 
MMiinniimmuumm  vveerrbblliijjff  
Minimum verblijf van 3 nachten vereist. 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
15% korting van 26/3-30/4 indien geboekt voor 31/1 en van 1/5-21/11 indien geboekt voor 31/3. 
Niet combineerbaar. 
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SPANJE MALLORCA

ADULTS  ONLY |  WELLNESS  |  R OM ANTIEK

SECRETS MALLORCA VILLAMIL RESORT & SPA
A A A A A

LIGGING
Als een prachtig huwelijk tussen moderne luxe en eigentijdse kenmerken, vormt dit in 
hedendaagse stijl opgetrokken resorthotel het hart van de beroemde PGA Catalunya, 
één van de hoogst aangeschreven golfbestemmingen ter wereld. De mooie kamers, 
attente service en heerlijke keuken maken het tot het adres bij uitstek voor de golfer 
die net dat ietsje meer zoekt. Op ca. 10 minuten van de luchthaven van Girona, of op 
ca. 1.10u van de luchthaven van Barcelona.

ACCOMMODATIE
Deluxe (35m²): Elegante kamer met kingsize bed of twin bedden, badkamer met bad en 
aparte douche. Airco, flatscreen-tv, gratis wifi, minibar, safe, koffie- en theefaciliteiten. 
Panoramisch zicht over de tuinen.
Superior Deluxe (35m²): Gelijke indeling en faciliteiten, uitzicht over de golfterreinen.

FACILITEITEN
Drie zwembaden met zonneterras, waarvan één verwarmd buitenzwembad, één verwarmd 
binnenzwembad en één in het Preferred Club gedeelte, verzorgde tuin en zandstrand. 
Fietsverhuur meteen aan het hotel, ruim aanbod aan actieve en culturele excursies in de 
omgeving. Verzorgde spa met sauna, overdekt zwembad, jacuzzi, verschillende kuren en 
massages. Vijf restaurants met grill-, lokale en internationale specialiteiten. Piano-, beach-, 
pool- en skybar.



CCaann  SSiimmoonneettttaa**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Double Juniorsuite 
14/03 - 26/03 € 465 € 623 
27/03 - 03/04 € 600 € 825 
04/04 - 14/05 
01/10 - 31/10 
15/05 - 30/09 

€ 570 € 750 
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SPANJE MALLORCA

ADULTS  ONLY |  PRIVAC Y |  KLEINSCHALIG

CAN SIMONETA
A A A A A

LIGGING
Aan de rustige Noordkust van het eiland, gebouwd bovenop een klif is dit exclusieve 
en gerestaureerde luxehotel ondergebracht in 140 jaar oude traditionele gebouwen 
en ademt het elegantie. Met slechts 26 kamers verdeeld over maar liefst 150.000m2 is 
het één en al privacy. De rustige ongerepte stranden en uitstekende keuken maken het 
plaatje compleet. Op ca. 55 minuten van de luchthaven.

ACCOMMODATIE
Double: Lichte kamer met kingsize bed, badkamer met bad en douche. Gratis wifi, 
airco, telefoon, smart-tv, minibar en safe. Standaard met zicht op zee of de heuvels van 
het park, terras mits supplement.
Juniorsuite: Ruimer, met vergrote zithoek en houten relax terras.

FACILITEITEN
Twee zwembaden met zonneterrassen, waarvan één verwarmd en één seizoensgebonden. 
Rooftop jacuzzi. Toegang tot een afgelegen baai en zandstrand via een uit de klif gehouwen 
trap. Ruim aanbod aan actieve en culturele excursies in de omgeving. Kleinschalige wellness 
met verschillende kuren en massages. Heerlijk restaurant met focus op de Mediterrane 
keuken en lokale ingrediënten.



FFoonnttssaannttaa**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Superior Juniorsuite + Terrace 
11/03 - 26/03 
01/11 - 30/11 

€ 330 € 428 

27/03 - 03/04 € 465 € 600 
04/04 - 14/05 
01/10 - 31/10 

€ 420 € 555 

15/05 - 30/09 € 570 € 720 
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SPANJE MALLORCA

ADULTS  ONLY |  WELLNESS  |  E XCLUSIEF

FONTSANTA HOTEL, THERMAL SPA & WELLNESS
A A A A A

LIGGING
Met de mooiste zandstranden van het Zuidoosten van het eiland op de achtergrond, 
het natuurpark rondom en de enige warmwaterbron van de Balearen als locatie, is dit 
exclusieve luxehotel een stijlvol kuuroord in één van de allermooiste omgevingen. 
Pure ontspanning gaat hier hand in hand met gastvrije service, privacy en absolute 
rust. Op ca. 35 minuten van de luchthaven.

ACCOMMODATIE
Superior (30m²): Verzorgde kamer met kingsize bed of twin bedden, badkamer met 
regendouche. Gratis wifi, led-televisie, gratis wifi, airco, minibar en safe. Standaard 
met patio, terras mits supplement.
Juniorsuite + Terrace (30m²): Gelijke indeling en faciliteiten, terras met prachtig 
uitzicht op de tuinen.

FACILITEITEN
Twee buitenzwembaden met zonneterrassen, prachtige tuinen, gratis transfer naar het 
Es Trenc strand. Fietsverhuur meteen aan het hotel, ruim aanbod aan actieve en culturele 
excursies in de omgeving. Uitmuntende wellness met thermaal bronwater, een mineraalrijke 
cocktail van natrium- en chloorzouten, magnesium, calcium, zwavel, kalium en meer. 
Binnenzwembad, fitness, sauna, jacuzzi, stoombad, verschillende kuren en massages. 
Uitstekend gastronomisch restaurant met innoverende kijk op de traditionele keuken.



CCoonnvveenntt  DDee  LLaa  MMiissssiioo**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Superior Deluxe 
01/10 - 28/02 
01/11 - 23/12 

€ 458 € 563 

01/03 - 26/03 € 503 € 596 
27/03 - 03/04 
15/05 - 30/09 
23/12 - 03/01 

€ 604 € 653 

04/04 - 14/05 
01/10 - 31/10 

€ 555 € 604 
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SPANJE MALLORCA

HISTORIE  |  GASTR ONOMIE  |  KLEINSCHALIG

BOUTIQUE HOTEL CONVENT DE LA MISSIO
A A A A A

LIGGING
Ondergebracht in een eeuwenoud ‘Convent’, gebouwd om ooit missionarissen op 
te leiden, is dit exclusieve stadshotel een geslaagde mix van historische charme en 
modern comfort. Na een zorgvuldige renovatie, vermengt elegantie er zich met 
sereniteit, resulterend in een unieke ruimte vol schoonheid, kunst, rust en harmonie. 
De ideale locatie in het hartje van de stad, het rooftop zwembad en de uitstekende 
keuken maken het plaatje compleet. Op ca. 15 minuten van de luchthaven.

ACCOMMODATIE
Superior (25m²): Moderne kamer met kingsize bed of twin bedden, badkamer met 
bad en douche. Telefoon, gratis wifi, smart-tv, airco, minibar en safe. Zicht op de 
binnenplaats van het hotel.
Deluxe (30m²):  Ruimer, met zicht op de straten van de stad.

FACILITEITEN
Dakterras met zwembad en zonneterras, prachtig zicht over de kathedraal en het Castell de 
Bellver. Ideale locatie in het hart van de stad. Ruim aanbod aan actieve en culturele excursies 
in de omgeving. Kleinschalige wellness met adults only binnenzwembad, sauna, fitness, 
verschillende kuren en massages. Gastronomisch sterrenrestaurant ‘Marc Fosh’ met focus op 
lokale seizoensgebonden producten en de Balearische keuken.



PPlleettaa  DDee  MMaarr**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Concierge Suite Privilege Suite 
27/03 - 03/04 € 765 € 825 
04/04 - 14/05 
01/10 - 31/10 

€ 713 € 750 

15/05 - 30/09 € 975 € 1.125 
01/11 - 07/11 € 570 € 623 
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SPANJE MALLORCA

RECENT |  E XCLUSIEF  |  ADULTS  ONLY

PLETA DE MAR
A A A A A / A

LIGGING
Exclusief voorbehouden voor volwassenen, ligt dit exclusief luxehotel verscholen op één 
van de allermooiste locaties aan de oostkust van het eiland. Prachtig geïntegreerd in de 
natuurlijke omgeving, combineert het minimalistische en elegant design met zandpaden, 
gemanicuurde gazons, olijf- en palmbomen. Het bundelt moeiteloos alles wat de Balearen 
tot een ideale vakantiebestemming maakt: prachtige natuur, de zee op de achtergrond, 
heerlijke gastronomie en afgelegen strandjes. Op ca. 55 minuten van de luchthaven.

ACCOMMODATIE
Concierge Suite (50m²): Prachtige suitekamer met kingsize bed, badkamer met bad 
en aparte douche. Airco, televisie, soundsysteem, gratis wifi, minibar, safe, koffie- en 
theefaciliteiten. Ruim terras met buitendouche, zithoek met zicht op de ruige natuur.
Privilege Suite (60m²): Ruimer, met whirlpool bad en privétuin. Uitnodigende 
buitenruimte en terras met zicht op de groene omgeving.

FACILITEITEN
Drie zoutwater buitenzwembaden met zonneterrassen, waaronder één overloopzwembad 
met prachtig zeezicht. Op korte wandelafstand van het prachtige Cova dels Albardans met klein 
zandstrand. Ruim aanbod aan actieve en culturele excursies in de omgeving. Verzorgde wellness 
met verwarmd buitenzwembad, relaxruimte, outdoor fitness, sauna, verschillende kuren en 
massages. Heerlijk ‘Sa Pleta by Marc Fosh’ restaurant met tijdloze Mediterrane klassiekers.



SSoonn  BBuunnyyoollaa**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Sa Terra Rotja Son Balagueret 
01/04 - 09/04 
12/06 - 10/09 

€4.050 €3.450 

10/04 - 11/06 
11/09 - 31/10 

€2.700 €2.250 

MMiinniimmuumm  vveerrbblliijjff  
Minimum verblijf van 7 nachten van 1/7-31/8 en minimum verblijf van 3 nachten gedurende de 
rest van het jaar vereist. 
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SPANJE MALLORCA

E XCLUSIEF   |  HIDEAWAY |  VILLA ' S

SON BUNYOLA
A A A A A

LIGGING
Bestaande uit slechts drie exclusieve villa’s, herbergt dit landgoed, tevens eigendom 
van Sir Richard Branson, eindeloze velden vol wijnranken, olijf- en amandelbomen. 
Door de unieke ligging op een bergketen parallel met de kustlijn, heeft de eeuwenlange 
landbouwactiviteit het landschap getransformeerd tot een uniek geheel van terrassen 
en kanaaltjes. Op ca. 35 minuten van de luchthaven.

ACCOMMODATIE
Sa Terra Rotja: Spectaculaire 4-slaapkamer villa op de rand van het landgoed en op zo’n 
20 minuten wandelen van het keienstrand. Prachtige mediterrane tuin met verwarmd 
zwembad en zonneterras.
Son Balagueret: Prachtige 4-slaapkamer villa boordevol details uit de rijke historie van 
het landgoed. Ruim terras met privézwembad en veel privacy.

FACILITEITEN
Elk van de villa’s beschikt over een privézwembad, verder is een verblijf steeds op basis van ‘all 
inclusive’ of op ‘self catering basis’. De All Inclusive optie bevat dagelijks ontbijt, lunch en diner 
worden bereid door de chefs en hostessen aanwezig ter plaatse. Een verblijf wordt steeds 
volledig op maat gemaakt in samenspraak met het aanwezige team om een zorgeloze vakantie 
te garanderen.
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TToorrrraallbbeenncc**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Superior Seaview 
01/03 - 31/03 
05/04 - 30/04 

€ 315 € 360 

01/04 - 04/04 
01/10 - 31/10 

€ 360 € 450 

01/05 - 31/05 € 390 € 510 
01/06 - 17/06 
01/09 - 11/09 

€ 623 € 788 

18/06 - 31/08 € 758 € 915 
12/09 - 30/09 € 533 € 630 
MMiinniimmuumm  vveerrbblliijjff  
Minimum verblijf van 3 nachten van 1/4-4/4, 1/6-11/9. 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
15% korting van 1/4-31/10 indien min. 60 dagen voor aankomst geboekt. 
 

 
 

CCaapp  RRooccaatt**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Fortaleza Suite Cap Rocat 
18/03 - 31/03 
01/11 - 06/11 

€ 458 € 675 

01/04 - 04/04 
01/05 - 31/05 
01/10 - 31/10 

€ 638 € 1.088 

05/04 - 30/04 € 578 € 885 
01/06 - 17/06 € 660 € 1.178 
18/06 - 30/06 
01/09 - 30/09 

€ 690 € 1.208 

01/07 - 31/08 € 765 € 1.373 
MMiinniimmuumm  vveerrbblliijjff  
Minimum verblijf van 3 nachten van 1/4-4/4, 1/6-11/9. 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
15% korting van 18/3-6/11 indien min. 60 dagen voor aankomst geboekt. 
 

 
 

PRIJZEN PRIJZEN

ADULTS  ONLY |  E XCLUSIEF  |  GASTR ONOMIE

CAP ROCAT
A A A A A

LIGGING
Gevestigd in een fort ooit gebouwd voor de bewaking van de baai van Palma, is dit luxueuze 
tophotel gelegen in zowel een nationaal monument als bescherm natuurgebied. Volledig 
gerenoveerd met het grootste respect voor de unieke architectuur, is dit een modern pareltje 
van absolute luxe. De lekkere keuken, de ruwe omgeving, het prachtige zandstrand en de 
attente service maken het tot een indrukwekkend geheel. Op ca. 15 minuten van de luchthaven.

ACCOMMODATIE
Fortaleza (20-40m²): Elegante kamer met kingsize bed, badkamer met bad en aparte douche. 
Airco, telefoon, televisie, gratis wifi, minibar en safe. Gedeeltelijk zicht over de bergen en de baai.
Suite Cap Rocat (60-70m²): Zeer ruim, met vergrote zithoek, patio en meerdere privéterrassen. 
Op de rand van de rotsklippen, gevestigd in de voormalige magazijnen van het fort.

FACILITEITEN
Prachtig overloopzwembad (zout water), zonneterras en spectaculair uitzicht over de baai. Mooi 
privé zandstrand. Tennis, verschillende watersporten en fietsverhuur meteen aan het hotel. Ruim 
aanbod aan actieve en culturele excursies in de omgeving. Spa met binnenzwembad, hammam, 
verschillende kuren en massages. Twee uitstekende restaurants met lokale- en visspecialiteiten.

SPANJE MALLORCA - MENORCA

KLEINSCHALIG |  DUURZAA M |  AUTHENTIEK

TORRALBENC
A A A A / A

LIGGING
Deze traditionele Menorcaanse boerderij werd omgetoverd tot een luxueus en charmant 
geheel boordevol respect voor het rijke erfgoed en de archeologie van haar omgeving. 
Omgeven door de wijngaarden en met een prachtig uitzicht op de Middellandse zee, ligt 
het in de buurt van enkele van de mooiste stranden van het eiland. Onversneden charme 
tot in de kleinste details! Op ca. 10 minuten van de luchthaven.

ACCOMMODATIE
Superior (30-35m²): Lichte kamer met kingsize bed, badkamer met regendouche. 
Airco, minibar, televisie, gratis wifi, koffie- en theefaciliteiten. In het hart van het 
resort met zicht op het hinterland.
Seaview (35-40m²): Ruimer, met zithoek, zicht op de tuinen en de zee in de achtergrond.

FACILITEITEN
Seizoensgebonden zwembad met zonneterras, enkele van de mooiste stranden van het 
eiland in de omgeving. Historische ‘Cami de Cavalls’ paardrijdroute vanuit het hotel, ruim 
aanbod aan actieve en culturele excursies in de omgeving. Wellnessruimte met fitness, 
yoga, en pilates. Uitstekend baskisch en lokaal geïnspireerd restaurant, prachtige wijnkelder.



222

NNoobbuu  IIbbiizzaa  BBaayy**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Deluxe Juniorsuite 
09/04 - 13/05 
04/10 - 17/10 

€ 698 € 780 

14/05 - 17/06 
24/09 - 03/10 

€ 1.103 € 1.230 

18/06 - 22/07 
27/08 - 23/09 

€ 1.395 € 1.553 

23/07 - 26/08 € 1.725 € 1.541 
MMiinniimmuumm  vveerrbblliijjff  
Minimum verblijf van 3 nachten vereist. 

 
 

AAgguuaass  ddii  IIbbiizzaa**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Dreamer Premier 
01/04 - 04/04 
13/05 - 19/05 
26/09 - 09/10 

€ 450 € 473 

05/04 - 28/04 
10/10 - 31/10 

€ 390 € 413 

29/04 - 12/05 € 420 € 443 
20/05 - 09/06 € 540 € 563 
10/06 - 23/06 
12/09 - 25/09 

€ 660 € 690 

24/06 - 14/07 
22/08 - 11/09 

€ 765 € 795 

15/07 - 28/07 
16/08 - 21/08 

€ 810 € 840 

29/07 - 15/08 € 915 € 945 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
15% korting van 1/4-31/10 indien geboekt voor 2/2 en 10% korting van 1/4-31/10 indien min. 30 
dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar 
GGrraattiiss  NNaacchhtteenn  
14=12 van 1/4-14/7 en 22/8-31/10. 7=6 van 10/6-25/9 indien geboekt voor 2/2. 7=5 van 1/4-9/6 en 
26/9-9/10 indien geboekt voor 2/2. 7=3 van 1/4-9/6 en 26/9-9/10 en 4=3 van 5/4-25/4 en 10/10-
31/10. Niet combineerbaar. 
 

 
 

PRIJZEN PRIJZEN

AAgguuaass  ddii  IIbbiizzaa**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Dreamer Premier 
01/04 - 04/04 
13/05 - 19/05 
26/09 - 09/10 

€ 450 € 473 

05/04 - 28/04 
10/10 - 31/10 

€ 390 € 413 

29/04 - 12/05 € 420 € 443 
20/05 - 09/06 € 540 € 563 
10/06 - 23/06 
12/09 - 25/09 

€ 660 € 690 

24/06 - 14/07 
22/08 - 11/09 

€ 765 € 795 

15/07 - 28/07 
16/08 - 21/08 

€ 810 € 840 

29/07 - 15/08 € 915 € 945 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
15% korting van 1/4-31/10 indien geboekt voor 2/2 en 10% korting van 1/4-31/10 indien min. 30 
dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar 
GGrraattiiss  NNaacchhtteenn  
14=12 van 1/4-14/7 en 22/8-31/10. 7=6 van 10/6-25/9 indien geboekt voor 2/2. 7=5 van 1/4-9/6 en 
26/9-9/10 indien geboekt voor 2/2. 7=3 van 1/4-9/6 en 26/9-9/10 en 4=3 van 5/4-25/4 en 10/10-
31/10. Niet combineerbaar. 
 

 
 

AAgguuaass  ddii  IIbbiizzaa**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Dreamer Premier 
01/04 - 04/04 
13/05 - 19/05 
26/09 - 09/10 

€ 450 € 473 

05/04 - 28/04 
10/10 - 31/10 

€ 390 € 413 

29/04 - 12/05 € 420 € 443 
20/05 - 09/06 € 540 € 563 
10/06 - 23/06 
12/09 - 25/09 

€ 660 € 690 

24/06 - 14/07 
22/08 - 11/09 

€ 765 € 795 

15/07 - 28/07 
16/08 - 21/08 

€ 810 € 840 

29/07 - 15/08 € 915 € 945 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
15% korting van 1/4-31/10 indien geboekt voor 2/2 en 10% korting van 1/4-31/10 indien min. 30 
dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar 
GGrraattiiss  NNaacchhtteenn  
14=12 van 1/4-14/7 en 22/8-31/10. 7=6 van 10/6-25/9 indien geboekt voor 2/2. 7=5 van 1/4-9/6 en 
26/9-9/10 indien geboekt voor 2/2. 7=3 van 1/4-9/6 en 26/9-9/10 en 4=3 van 5/4-25/4 en 10/10-
31/10. Niet combineerbaar. 
 

 
 

AAgguuaass  ddii  IIbbiizzaa**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Dreamer Premier 
01/04 - 04/04 
13/05 - 19/05 
26/09 - 09/10 

€ 450 € 473 

05/04 - 28/04 
10/10 - 31/10 

€ 390 € 413 

29/04 - 12/05 € 420 € 443 
20/05 - 09/06 € 540 € 563 
10/06 - 23/06 
12/09 - 25/09 

€ 660 € 690 

24/06 - 14/07 
22/08 - 11/09 

€ 765 € 795 

15/07 - 28/07 
16/08 - 21/08 

€ 810 € 840 

29/07 - 15/08 € 915 € 945 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
15% korting van 1/4-31/10 indien geboekt voor 2/2 en 10% korting van 1/4-31/10 indien min. 30 
dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar 
GGrraattiiss  NNaacchhtteenn  
14=12 van 1/4-14/7 en 22/8-31/10. 7=6 van 10/6-25/9 indien geboekt voor 2/2. 7=5 van 1/4-9/6 en 
26/9-9/10 indien geboekt voor 2/2. 7=3 van 1/4-9/6 en 26/9-9/10 en 4=3 van 5/4-25/4 en 10/10-
31/10. Niet combineerbaar. 
 

 
 

AAgguuaass  ddii  IIbbiizzaa**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Dreamer Premier 
01/04 - 04/04 
13/05 - 19/05 
26/09 - 09/10 

€ 450 € 473 

05/04 - 28/04 
10/10 - 31/10 

€ 390 € 413 

29/04 - 12/05 € 420 € 443 
20/05 - 09/06 € 540 € 563 
10/06 - 23/06 
12/09 - 25/09 

€ 660 € 690 

24/06 - 14/07 
22/08 - 11/09 

€ 765 € 795 

15/07 - 28/07 
16/08 - 21/08 

€ 810 € 840 

29/07 - 15/08 € 915 € 945 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
15% korting van 1/4-31/10 indien geboekt voor 2/2 en 10% korting van 1/4-31/10 indien min. 30 
dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar 
GGrraattiiss  NNaacchhtteenn  
14=12 van 1/4-14/7 en 22/8-31/10. 7=6 van 10/6-25/9 indien geboekt voor 2/2. 7=5 van 1/4-9/6 en 
26/9-9/10 indien geboekt voor 2/2. 7=3 van 1/4-9/6 en 26/9-9/10 en 4=3 van 5/4-25/4 en 10/10-
31/10. Niet combineerbaar. 
 

 
 

AAgguuaass  ddii  IIbbiizzaa**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Dreamer Premier 
01/04 - 04/04 
13/05 - 19/05 
26/09 - 09/10 

€ 450 € 473 

05/04 - 28/04 
10/10 - 31/10 

€ 390 € 413 

29/04 - 12/05 € 420 € 443 
20/05 - 09/06 € 540 € 563 
10/06 - 23/06 
12/09 - 25/09 

€ 660 € 690 

24/06 - 14/07 
22/08 - 11/09 

€ 765 € 795 

15/07 - 28/07 
16/08 - 21/08 

€ 810 € 840 

29/07 - 15/08 € 915 € 945 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
15% korting van 1/4-31/10 indien geboekt voor 2/2 en 10% korting van 1/4-31/10 indien min. 30 
dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar 
GGrraattiiss  NNaacchhtteenn  
14=12 van 1/4-14/7 en 22/8-31/10. 7=6 van 10/6-25/9 indien geboekt voor 2/2. 7=5 van 1/4-9/6 en 
26/9-9/10 indien geboekt voor 2/2. 7=3 van 1/4-9/6 en 26/9-9/10 en 4=3 van 5/4-25/4 en 10/10-
31/10. Niet combineerbaar. 
 

 
 

SPANJE IBIZA

DESIGN |  BOHEMIAN |  GASTR ONOMIE

NOBU HOTEL IBIZA BAY
A A A A A / A

DESIGN |  COMFORT |  ECO-FRIENDLY

AGUAS DE IBIZA
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.

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.

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 Japnsen ‘Nobu’, foodie hotspot ‘Bay Cafe’ en het Mediterrane ‘Chambao’.

LIGGING
Zichzelf omschrijvend als de poort van de mediterrane geest, brengt dit luxehotel 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 duurzaamheid en de 
balans tussen lichaam en ziel, staan hier steeds centraal. Op ca. 20 minuten van de luchthaven.

ACCOMMODATIE
Dreamer (29m²): Moderne kamer met kingsize bed of twin bedden. 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.

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.



MMEE  IIbbiizzaa**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Aura Vibe 
30/04 - 29/05 
06/10 - 31/10 

€ 375 € 488 

30/05 - 19/06 € 443 € 593 
20/06 - 03/07 
08/09 - 05/10 

€ 488 € 638 

04/07 - 31/07 
18/08 - 07/09 

€ 806 € 994 

01/08 - 17/08 € 919 € 1.125 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
25% korting indien geboekt voor 28/2 en 20% korting indien geboekt voor 30/4. Geldig voor 
verblijven van 30/4-31/10. Niet combineerbaar. 
KKoorrttiinngg  LLaanngg  VVeerrbblliijjff  
25% korting bij boeking van min. 8 nachten van 30/4-31/10. Niet combineerbaar.  

 
 

PRIJZEN

223

SPANJE IBIZA

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.  

ACCOMMODATIE
Aura (23-28m²): Minimalistische kamer met kingsize bed of twin bedden. Badkamer 
met regendouche. Telefoon, airco, flatscreen-tv, gratis wifi, minibar en safe. Gelegen 
op de eerste twee verdiepingen met zicht op de tuin.
Vibe (23-28m²): Gelijke indeling en faciliteiten. Op de derde verdieping met 
gedeeltelijk zeezicht.

FACILITEITEN
Twee zwembaden, waarvan één voorbehouden voor enkel volwassenen, dj’s en balinese 
bedden. Mooi zandstrand. Gloednieuwe ‘Thai Room’ Wellness met verschillende 
behandelingen, kuren en massages. Kids club (1-12 jaar), kleine huisdieren toegelaten. Drie 
restaurants waaronder het gloednieuwe ‘Origens’ met lokale en internationale specialiteiten. 



SSiiaauu  IIbbiizzaa**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Garden View Sea View 
01/05 - 31/05 
01/10 - 15/10 

€ 338 € 431 

01/06 - 30/06 € 488 € 581 
01/07 - 31/07 
01/09 - 15/09 

€ 563 € 656 

01/08 - 31/08 € 638 € 731 
16/09 - 30/09 € 525 € 619 
16/10 - 29/10 € 281 € 375 
MMiinniimmuumm  vveerrbblliijjff  
Minimum verblijf van 3 nachten van 1/6-30/9. 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
20% korting indien geboekt voor 31/1 en 15% korting indien geboekt voor 30/4. Geldig voor 
verblijven van 1/5-29/10. Niet combineerbaar. 

 
 

PRIJZEN
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SPANJE IBIZA

ADULTS  ONLY |  GERENOVEERD |  RELAX

SIAU IBIZA
A A A A A

LIGGING
Gelegen aan de noordkust van het eiland ligt dit luxehotel op wandelafstand van de 
meest beschutte stranden van het eiland en weelderige met dennenbomen bedekte 
kliffen. Voorbehouden enkel voor volwassenen, is het een oase van pure relaxatie waar 
het Mediterrane decor hand in hand gaat met een heerlijke keuken en de dj’s die de 
zonsondergang begeleiden. Op ca. 30 minuten van de luchthaven.

ACCOMMODATIE
Garden view (30m²): Moderne kamer met kingsize bed, badkamer met regendouche 
Airco, gratis wifi, satelliet-tv, safe, koffie- en theefaciliteiten. Balkon met zicht op de 
tuinen.
Sea View (30m²): Gelijke indeling en faciliteiten, balkon met zeezicht.

FACILITEITEN
Zwembad met zonneterras, exclusief gedeelte voorbehouden voor de ‘My Favorite Club’ 
gasten, wandelafstand van het San Miguel zandstrand. Ruim aanbod aan actieve en culturele 
excursies in de omgeving. Uitgebreide fitness, yogalessen, pilates en personal trainers op 
aanvraag. Vier restaurants met moderne fusie tussen de Mediterrane en de Japanse keuken, 
Street Food Truck, lobby- en pool bar. Gasten welkom vanaf 18 jaar.



77PPiinneess  IIbbiizzaa**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Laguna Suite Resort Suite 
01/05 - 14/05 
29/09 - 31/10 

€ 473 € 473 

15/05 - 14/06 
26/08 - 28/09 

€ 713 € 713 

15/06 - 12/07 € 1.020 € 1.020 
13/07 - 25/08 € 1.253 € 1.253 
MMiinniimmuumm  vveerrbblliijjff  
Minimum verblijf van 2 nachten van 15/6-25/8. 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
15% korting van 1/5-31/10 indien geboekt voor 1/3. Niet combineerbaar. 
KKoorrttiinngg  LLaanngg  VVeerrbblliijjff  
20% korting bij verblijven van min. 4 nachten en 25% korting bij verblijven van min. 8 nachten. 
Geldig van 1/5-31/10 en indien geboekt voor 1/3. Niet combineerbaar. 
 

 
 

PRIJZEN
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SPANJE IBIZA

WELLNESS  |  FA MILIE  |  DESIGN

7 PINES KEMPINSKI 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.

ACCOMMODATIE
Laguna Suite (48m²): Gelegen in het Laguna Village gedeelte. Ruime suite met 
kingsize bed of twin bedden. 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.

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 en massages. Kleine huisdieren toegelaten. Twee uitstekende restaurants met lokale 
en internationale specialiteiten, vier bars.



226

CCoorraalleess  RReessoorrtt  --  SSUUIITTEESS**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn One Bedroom Deluxe Suite Two Bedroom Deluxe Suite 
05/01 - 12/02 
21/02 - 25/03 
05/04 - 30/04 
01/07 - 17/07 
23/08 - 05/09 
01/10 - 23/10 

€ 1.448 € 1.811 

13/02 - 20/02 € 1.661 €2.213 
26/03 - 04/04 € 1.898 €2.449 
01/05 - 18/06 
06/09 - 30/09 

€ 1.110 € 1.474 

19/06 - 30/06 € 1.223 € 1.590 
18/07 - 22/08 € 1.583 €2.220 
24/10 - 31/10 € 1.721 €2.359 
MMiinniimmuumm  vveerrbblliijjff  
Minimum verblijf van 5 nachten van 13/2-20/2 en 26/3-4/4. 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
20% korting indien geboekt voor 28/2 en 15% korting indien geboekt voor 31/3. Geldig voor 
verblijven van 1/5-31/10. Niet combineerbaar. 
EExxttrraa  
5% korting bij boeking bij min. 14 nachten en 10% korting bij boeking van min. 21 nachten van 
1/1-31/10. 
 

 
 

CCoorraalleess  RReessoorrtt  --  BBEEAACCHH**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Juniorsuite - Zeezicht  
05/01 - 25/03 
26/03 - 04/04 

€ 683  

05/04 - 18/06 € 499  
19/06 - 17/07 
23/08 - 30/09 

€ 525  

18/07 - 22/08 
01/10 - 23/10 

€ 578  

24/10 - 31/10 € 641  
MMiinniimmuumm  vveerrbblliijjff  
Minimum verblijf van 5 nachten van 26/3-4/4. 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
20% korting indien geboekt voor 28/2 en 15% korting indien geboekt voor 31/3. Geldig voor 
verblijven van 1/5-31/10. Niet combineerbaar. 
EExxttrraa  
5% korting bij boeking bij min. 14 nachten en 10% korting bij boeking van min. 21 nachten van 
1/1-31/10. 

 
 

PRIJZEN PRIJZEN

CCoorraalleess  RReessoorrtt  --  SSUUIITTEESS**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn One Bedroom Deluxe Suite Two Bedroom Deluxe Suite 
05/01 - 12/02 
21/02 - 25/03 
05/04 - 30/04 
01/07 - 17/07 
23/08 - 05/09 
01/10 - 23/10 

€ 1.448 € 1.811 

13/02 - 20/02 € 1.661 €2.213 
26/03 - 04/04 € 1.898 €2.449 
01/05 - 18/06 
06/09 - 30/09 

€ 1.110 € 1.474 

19/06 - 30/06 € 1.223 € 1.590 
18/07 - 22/08 € 1.583 €2.220 
24/10 - 31/10 € 1.721 €2.359 
MMiinniimmuumm  vveerrbblliijjff  
Minimum verblijf van 5 nachten van 13/2-20/2 en 26/3-4/4. 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
20% korting indien geboekt voor 28/2 en 15% korting indien geboekt voor 31/3. Geldig voor 
verblijven van 1/5-31/10. Niet combineerbaar. 
EExxttrraa  
5% korting bij boeking bij min. 14 nachten en 10% korting bij boeking van min. 21 nachten van 
1/1-31/10. 
 

 
 

CCoorraalleess  RReessoorrtt  --  SSUUIITTEESS**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn One Bedroom Deluxe Suite Two Bedroom Deluxe Suite 
05/01 - 12/02 
21/02 - 25/03 
05/04 - 30/04 
01/07 - 17/07 
23/08 - 05/09 
01/10 - 23/10 

€ 1.448 € 1.811 

13/02 - 20/02 € 1.661 €2.213 
26/03 - 04/04 € 1.898 €2.449 
01/05 - 18/06 
06/09 - 30/09 

€ 1.110 € 1.474 

19/06 - 30/06 € 1.223 € 1.590 
18/07 - 22/08 € 1.583 €2.220 
24/10 - 31/10 € 1.721 €2.359 
MMiinniimmuumm  vveerrbblliijjff  
Minimum verblijf van 5 nachten van 13/2-20/2 en 26/3-4/4. 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
20% korting indien geboekt voor 28/2 en 15% korting indien geboekt voor 31/3. Geldig voor 
verblijven van 1/5-31/10. Niet combineerbaar. 
EExxttrraa  
5% korting bij boeking bij min. 14 nachten en 10% korting bij boeking van min. 21 nachten van 
1/1-31/10. 
 

 
 

CCoorraalleess  RReessoorrtt  --  SSUUIITTEESS**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn One Bedroom Deluxe Suite Two Bedroom Deluxe Suite 
05/01 - 12/02 
21/02 - 25/03 
05/04 - 30/04 
01/07 - 17/07 
23/08 - 05/09 
01/10 - 23/10 

€ 1.448 € 1.811 

13/02 - 20/02 € 1.661 €2.213 
26/03 - 04/04 € 1.898 €2.449 
01/05 - 18/06 
06/09 - 30/09 

€ 1.110 € 1.474 

19/06 - 30/06 € 1.223 € 1.590 
18/07 - 22/08 € 1.583 €2.220 
24/10 - 31/10 € 1.721 €2.359 
MMiinniimmuumm  vveerrbblliijjff  
Minimum verblijf van 5 nachten van 13/2-20/2 en 26/3-4/4. 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
20% korting indien geboekt voor 28/2 en 15% korting indien geboekt voor 31/3. Geldig voor 
verblijven van 1/5-31/10. Niet combineerbaar. 
EExxttrraa  
5% korting bij boeking bij min. 14 nachten en 10% korting bij boeking van min. 21 nachten van 
1/1-31/10. 
 

 
 

SPANJE TENERIFE

FA MILIE  |  GASTR ONOMIE  |  MODERN

ROYAL HIDEAWAY
CORALES RESORT - SUITES

A A A A A / A

ADULTS  ONLY |  DESIGN |  MODERN

ROYAL HIDEAWAY 
CORALES RESORT - BEACH

A A A A A / A

LIGGING
Dit exclusieve en innovatief luxeresort, waar aandacht voor detail voorop staat, is het 
ideale adres voor de hele familie. Het suites gedeelte van het resort, is ideaal voor 
zij die zoeken naar ruime suites met een indrukwekkend uitzicht op zee. De zeer 
moderne inrichting, ruime slaapkamers, mogelijkheden tot 1-2 of 3-slaapkamers, met 
of zonder zwembad zorgt voor een onvergetelijke ervaring. Een absolute aanrader! Op 
ca. 3 minuten van het ‘La Enramada’ strand, op ca. 20 autominuten van de luchthaven.

ACCOMMODATIE
One Bedroom Deluxe Suite (85m²): Zeer ruime suite met aparte slaapkamer met kingsize bed, 
sofabed in de leefruimte. Ensuite badkamer met douche en apart bad. Airco, gratis wifi, telefoon, safe, 
flatscreen-tv, minibar, koffie- en theefaciliteiten. Volledig uitgeruste keuken. Groot terras met ligbedden.
Two Bedroom Deluxe Suite (110m²): Gelijke faciliteiten, extra slaapkamer en extra 
badkamer. Zwembad mogelijk mits supplement.

FACILITEITEN
Verwarmd zwembad, apart kinderbad. 4x 18 Hole golfcourts in de omgeving. Fietsen 
beschikbaar in het hotel. Spa met onder andere sauna, stoombad, 24u fitness, 
verschillende kuren en massages. Kinderclub (4-12 jaar). Shopping Avenue met winkeltjes, 
kleine minimarket en kapsalon. Zes restaurants verspreid over het hele resort.

LIGGING
Dit exclusieve en innovatief luxeresort, waar aandacht voor detail voorop staat, is het 
ideale adres voor de 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.

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.



BBaahhiiaa  DDeell  DDuuqquuee**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Standaardkamer - Tuinzicht Juniorsuite - Tuinzicht 
03/01 - 25/03 
07/04 - 30/04 

€ 653 € 998 

26/03 - 06/04 € 863 € 1.208 
01/05 - 15/07 
20/08 - 07/10 

€ 495 € 829 

16/07 - 19/08 € 593 € 926 
08/10 - 31/10 € 638 € 971 
MMiinniimmuumm  vveerrbblliijjff  
Minimum verblijf van 5 nachten van 26/3-6/4. 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
25% korting van 1/5-31/10 indien geboekt voor 30/3 en 20% korting van 1/5-31/0 indien geboekt 
voor 30/4. 
 

 
 

PRIJZEN
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SPANJE TENERIFE

GASTR ONOMIE  |  VILLA ' S  |  FA MILIE

GRAN HOTEL BAHIA DEL DUQUE
A A A A A A

LIGGING
Het paradijs bestaat en ligt aan de Costa Adeje. Dit hotel heeft zijn naam en faam 
te danken aan het feit dat het een ontsnapping biedt aan de alledaagse routine en 
aan zijn service van absolute wereldklasse. 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. Op ca. 20 autominuten van de luchthaven. 

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. Connecting kamers mogelijk op aanvraag. Zeezicht mits supplement. 
Juniorsuite – Tuinzicht (49m²): Ruimer, met grote zithoek. Zeezicht mits supplement.

FACILITEITEN
Mooi zandstrand, reusachtige tuin (63000m2) en maar liefst vijf zwembaden waarvan twee met 
zeewater, drie van de vijf zwembaden zijn verwarmd (inclusief 1 kinderbad). 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 met plonsbad, kindertuin, kinderanimatie en aparte lounge voor 
tieners. Gratis parking aan het hotel.  Kleine huisdieren toegelaten (max 10 kg). Gerenomeerde 
gastronomie met acht restaurants, lokale en internationale specialiteiten. 12 bars.

'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.



HHootteell  BBoottaanniiccoo  &&  TThhee  OOrriieennttaall  SSppaa  GGaarrddeenn**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Deluxe - Garden View Penthouse 
01/01 - 03/01 € 765 € 1.043 
04/01 - 12/02 
16/02 - 30/03 

€ 525 € 799 

13/02 - 15/02 
31/03 - 06/04 

€ 570 € 851 

07/04 - 30/04 € 379 € 645 
01/05 - 15/07 € 308 € 540 
16/07 - 31/08 € 349 € 585 
01/09 - 30/09 € 308 € 544 
01/10 – 31/10 € 360 € 600 
MMiinniimmuumm  vveerrbblliijjff  
Minimum verblijf van 2 nachten van 13/2-15/2 en 31/3-6/4 en minimum verblijf  van 3 nachten 
van 24/12-3/1. 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
10% korting van 1/1-31/10 indien min. 60 dagen voor aankomst geboekt. Niet  combineerbaar. 
HHoonneeyymmoooonn  
10% korting van 1/1-31/10. Niet combineerbaar. 
KKoorrttiinngg  LLaanngg  VVeerrbblliijjff  
3% korting bij boeking van min. 20 nachten van 1/1-30/4 en 10% korting bij boeking van min. 21 
nachten van 1/5-31/10. 

 
 

PRIJZEN

228

SPANJE TENERIFE

GRANDEUR |  WELLNESS  |  ICONISCH

HOTEL BOTANICO & THE ORIENTAL SPA GARDEN
A A A A A / A

LIGGING
In een ontspannen sfeer, met een prachtig uitzicht, mooie tuinen en de beste Mediterrane 
en internationale gerechten, is dit klassieke luxehotel met oosterse accenten de referentie 
op het vlak van luxe aan de noordkant van het eiland. De indrukwekkende spa werd reeds 
meermaals bekroond en behoort tot de top drie van Europa, het hotel zelf is reeds jarenlang 
een gerenommeerd lid van ‘The Leading Hotels of The World’. Op ca. 25 minuten van de 
luchthaven van Tenerife Norte, of op ca. 55 minuten van de luchthaven van Tenerife South.

ACCOMMODATIE
Deluxe (35m²): Verzorgde kamer met kingsize bed of twin bedden, badkamer met bad 
en douche. Airco, telefoon, flatscreen-tv, gratis wifi, safe en minibar. Standaard met 
balkon en zicht op de tuinen, zicht op de Teide vulkaan of op zee mits supplement.
Superior Deluxe (35m²): Gelijke indeling en faciliteiten, prachtig panoramisch zicht 
op de Teide vulkaan en de Orotava vallei.

FACILITEITEN
Zwembad met zonneterras, prachtige tuinen met vergezichten over de vallei en de oceaan. 
Gratis shuttledienst naar het strand en het centrum van Puerto de la Cruz (ca. 10 minuten). 
18-hole putting green en driving range meteen aan het hotel, meerde 18-hole golfbanen in 
de omgeving. Prachtige spa (vanaf 16 jaar) met fitness, twee verwarmde zwembaden, jacuzzi, 
Turks bad, sauna, verschillende kuren en massages. Seizoensgebonden Kids Club (4-15 jaar). 

BIJKOMENDE FACILITEITEN
Vier verzorgde restaurants met Mediterrane en internationale specialiteiten, aangename 
Hall Bar.



PRIJZEN
Vraag ons uw offerte op maat voor dit luxehotel.
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SPANJE TENERIFE

GOLF  |  GASTR ONOMIE  |  E XCLUSIEF

THE RITZ-CARLTON, ABAMA
A A A A A A

LIGGING
In een ontspannen sfeer, met een prachtig uitzicht, mooie tuinen en de beste Mediterrane 
en internationale gerechten, is dit klassieke luxehotel met oosterse accenten de referentie 
op het vlak van luxe aan de noordkant van het eiland. De indrukwekkende spa werd reeds 
meermaals bekroond en behoort tot de top drie van Europa, het hotel zelf is reeds jarenlang 
een gerenommeerd lid van ‘The Leading Hotels of The World’. Op ca. 25 minuten van de 
luchthaven van Tenerife Norte, of op ca. 55 minuten van de luchthaven van Tenerife South.

ACCOMMODATIE
Deluxe – Garden View (35-45m²): Verzorgde kamer met kingsize bed of twin bedden, 
badkamer met bad en douche. Airco, telefoon, flatscreen-tv, gratis wifi, safe en 
minibar. Standaard met balkon en zicht op de tuinen.
Penthouse (35-45m²): Gelijke indeling en faciliteiten, prachtig panoramisch zicht op 
de Teide vulkaan en de Orotava vallei.

FACILITEITEN
Zwembad met zonneterras, prachtige tuinen met vergezichten over de vallei en de oceaan. 
Gratis shuttledienst naar het strand en het centrum van Puerto de la Cruz (ca. 10 minuten). 
18-hole putting green en driving range meteen aan het hotel, meerde 18-hole golfbanen in 
de omgeving. Prachtige spa (vanaf 16 jaar) met fitness, twee verwarmde zwembaden, jacuzzi, 
Turks bad, sauna, verschillende kuren en massages. Seizoensgebonden Kids Club (4-15 jaar).

BIJKOMENDE FACILITEITEN
Vier verzorgde restaurants met Mediterrane en internationale specialiteiten, aangename 
Hall Bar.



BBaaoobbaabb  SSuuiitteess**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn 1-Bedroom Divinity ‘Mar’ 2-Bedroom Serenity ‘Rio’ 
05/01 - 31/01 € 724 € 795 
01/02 - 28/03 € 814 € 900 
29/03 - 03/04 € 915 € 1.024 
04/04 - 30/04 € 585 € 709 
01/05 - 09/07 € 544 € 649 
10/07 - 25/08 € 626 € 776 
26/08 - 10/10 € 581 € 679 
11/10 - 31/10 € 679 € 761 
MMiinniimmuumm  vveerrbblliijjff  
Minimum verblijf van 2 nachten van 1/5-31/10 en minimum verblijf van 3 nachten van 5/1-30/4. 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
20% korting indien geboekt voor 31/1 en 15% koritng indien geboekt voor 30/4. Geldig voor 
verblijven van 1/5-31/10. Niet combineerbaar. 
KKoorrttiinngg  LLaanngg  vveerrbblliijjff  
15% korting van 1/1-30/4 bij verblijven van min. 12 nachten en van 1/5-31/10 bij verblijven van 
min. 14 nachten. Niet combineerbaar. 

 
 

PRIJZEN
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SPANJE TENERIFE

FA MILIE  |  DESIGN |  HEDENDAAGS

BAOBAB SUITES
A A A A A

LIGGING
Met zeer ruime appartementen, al dan niet met privézwembad, een elegant eigentijds 
design en vlekkeloze service, is dit suitehotel volledig op maat van de hele familie. De 
slogan van het hotel luidt dan ook ‘Your holiday, your way, our world’, Baobab denkt 
buiten de afgetreden paden en biedt zoveel meer voor zij die op zoek zijn naar de ideale 
mix tussen hotelservice en zelfstandigheid. Op ca. 15 minuten van de luchthaven.

ACCOMMODATIE
1-Bedroom Divinity ‘Mar’ (85m²): Moderne suite met kingsize bed, badkamer met 
bad en aparte douche. Flatscreen-tv, gratis wifi, airco, telefoon en compleet uitgeruste 
keuken met ijskast, microgolf, oven, vaatwasser, wasmachine en droogkast. Ruim 
terras met privézwembad, jacuzzi en lateraal zeezicht.
2-Bedroom Serenity ‘Rio’ (85m²): Met tweede slaapkamer, ruim terras met 
privézwembad en lateraal zeezicht.

FACILITEITEN
Twee verwarmde zwembaden met kindergedeelte, ruim zonneterras. Zandstrand op ca. 
5 minuten wandelafstand. ‘Activate Sports Club’ met speeltuin, fietsverhuur, tafeltennis, 
squash en personal trainers meteen aan het hotel, ruim aanbod aan actieve en culturele 
excursies in de omgeving. Verzorgde wellness met fitness, verschillende kuren en massages. 
Kidsclub (3-12 jaar). Vier restaurants met lokale en internationale specialiteiten.



GGrraann  MMeelliiaa  PPaallaacciioo  ddii  IIssoorraa**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Deluxe Mastersuite 
04/01 - 15/02 
24/02 - 27/03 
05/04 - 30/04 

€ 368 € 503 

16/02 - 23/02 € 458 € 593 
28/03 - 04/04 € 848 € 983 
01/05 - 01/07 € 319 € 469 
01/07 - 12/07 
25/08 - 31/08 

€ 386 € 559 

13/07 - 24/08 € 469 € 645 
01/09 - 30/09 € 338 € 488 
01/10 - 31/10 € 364 € 536 
MMiinniimmuumm  vveerrbblliijjff  
Minimum verblijf van 3 nachten vereist. 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
30% korting indien geboekt voor 28/2, 25% korting indien geboekt voor 30/4 en 15% korting 
indien geboekt voor 30/6. Geldig voor verblijven van 1/5-31/10 en niet combineerbaar. 
HHoonneeyymmoooonn  
Kamerupgrade indien beschikbaar, Romantisch diner, cava en fruistschaal bij aankomst. 
Combineerbaar. 
 

 
 

PRIJZEN
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SPANJE TENERIFE

FA MILIE  |  RELAX  |  WATERPRET

GRAN MELIA PALACIO DE ISORA
A A A A A

LIGGING
Met een schijnbaar eindeloos zwembad, uitstekende restaurants, het mooie strand, 
de uitnodigende spa en een onberispelijke service heeft dit hotel alles in huis voor een 
zorgeloze familievakantie. Met de Teide vulkaan op de achtergrond en de prachtige oceaan 
aan de voeten, scoort het ook qua decor zeer hoog! De uitnodigende all inclusive optie 
maakt het plaatje compleet. Op ca. 25 minuten van de luchthaven.

ACCOMMODATIE
Deluxe (48m²): Verzorgde kamer met kingsize bed of twin bedden, badkamer met bad 
en aparte douche. Airco, telefoon, flatscreen-tv, gratis wifi, minibar en safe. Standaard 
met zicht op de tuinen, lateraal of frontaal zeezicht mits supplement.
Mastersuite (68m²): Ruime suite met aparte slaap- en leefruimte. Standaard met zicht 
op het resort, gedeeltelijk zeezicht mits supplement. 

FACILITEITEN
Zes zwembaden, waarvan één spectaculair overloopzwembad, het grootste in Europa. Meerdere 
zonneterrassen, prachtige subtropische tuin, drie zwarte zandstranden. Tennisterreinen en 
padelterrein meteen aan het hotel, ruim aanbod aan actieve en culturele excursies in de omgeving. 
‘Spa by Clarins’ (2.000m2) met sauna, jacuzzi, fitness, hammam, verschillende kuren en massages. 
Uitgebreide kids club (5-12) met apart zwembad, speelruimte en babyclub (8m-5 jaar). Kleine honden 
toegelaten (max 10kg). Negen uitstekende restaurants met specialiteiten uit alle windstreken.   

'Red Level Concept"
Met het exclusieve ‘Red Level Concept’ biedt het hotel een nog exclusievere beleving 
aan. Ontdek de talloze voordelen zoals premium kamers, Red Level Villa’s, een grote 
privétuin, een eigen restaurant en de één uur open bar per dag. Voor families op 
zoek naar meer comfort is er de ‘Family Red Level’ met exclusieve lounge en een 
exclusief kindergedeelte.



232

SSaannttaa  CCaattaalliinnaa**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Deluxe Juniorsuite 
04/11 - 27/03 
01/10 - 31/10 

€ 356 € 413 

28/03 - 30/06 
01/09 - 30/09 

€ 319 € 375 

01/07 - 31/08 € 300 € 356 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
20% korting indien geboekt voor 28/2 en 15% korting indien geboekt voor 30/4. Geldig voor 
verblijven van 1/5-31/10. Niet combineerbaar 
KKoorrttiinngg  LLaanngg  VVeerrbblliijjff  
5% korting van 1/1-30/4 bij verblijven van min. 7 nachten. Niet combineerbaar. 

 
 

SShheerraattoonn  LLaa  CCaalleettaa**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Deluxe Premium 
04/01 - 31/01 € 390 € 465 
01/02 - 25/03 € 413 € 488 
26/03 - 03/04 € 443 € 518 
 

 
 

PRIJZEN PRIJZEN

SPANJE TENERIFE - GRAN CANARIA

GASTR ONOMIE  |  ICONISCH |  E XCLUSIEF

SANTA CATALINA, 
A ROYAL HIDEAWAY HOTEL

A A A A A

FA MILIE  |  SPORT |  RESORT

SHERATON LA CALETA
RESORT & SPA

A A A A A

LIGGING
Sinds haar opening in 1890 is dit iconische luxehotel een mijlpaal in het sociale leven 
van de stad. Na een complete renovatie (2019) waar de ziel en traditie van het gebouw 
mooi bewaard gebleven zijn, is het een referentie op vlak van charme en grandeur. De 
onberispelijke service, het mooie uitzicht en de algemene kwaliteit zijn de absolute 
troeven. In het stadscentrum gelegen, op ca. 20 minuten van de luchthaven.

ACCOMMODATIE
Deluxe (23m²): Verzorgde kamer met kingsize bed of twin bedden, badkamer 
met regendouche. Minibar, telefoon, airco, flatscreen-tv, safe, gratis wifi, koffie- en 
theefaciliteiten. Balkon met zicht op de tuinen of de stad.
Juniorsuite (30m²): Ruimer, badkamer met bad en aparte regendouche. Extra zithoek.

FACILITEITEN
Mooi zwembad en zonneterras, overloopzwembad op het dakterras (exclusief voorbehouden 
voor bepaalde kamertypes). Zandstrand op ca. 10 minuten wandelafstand. Ruim aanbod aan 
actieve en culturele excursies in de omgeving. Prachtig wellness center met fitness, sauna, Turks 
bad, hydrotherapie zwembad, verschillende kuren en massages. Vier uitstekende restaurants 
met lokale en internationale specialiteiten, waaronder het exclusieve ‘Poemas’ onder leiding 
van de meermaals met Michelin sterren bekroonde broers Padrón. Exclusieve rooftopbar.

LIGGING
Ideaal gelegen aan de exclusieve Costa Adeje, op wandelafstand van het vissersdorpje 
La Caleta, is dit 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, zorgen voor een 
ontspannen en ongedwongen sfeer. De uitgebreide spa en vele faciliteiten maken het 
plaatje compleet. Op ca. 20 autominuten van de luchthaven.

ACCOMMODATIE
Deluxe (40m²): Luxueus ingericht met Sheraton Signature kingsize bed of twin 
bedden, 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, balkon met gedeeltelijk zicht.  op 
zee, zwembad- en/of tuinzicht..

FACILITEITEN
Twee verwarmde zwembaden, waarvan één 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 (4-12 jaar) & Teenage Club (vanaf 8 jaar). Vier 
uitstekende restaurants met lokale en internationale specialiteiten, zoals Spaanse keuken 
en Japanse delicatessen.
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GGrraann  HHootteell  BBaahhiiaa  RReeaall**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Double Room Juniorsuite 
07/01 - 08/02 € 368 € 435 
09/02 - 03/04 
22/04 - 30/04 

€ 461 € 533 

04/04 - 21/04 € 469 € 544 
01/05 - 21/06 € 341 € 405 
22/06 - 13/07 
26/08 - 11/10 

€ 409 € 473 

14/07 - 25/08 € 431 € 600 
12/10 - 31/10 € 420 € 484 
MMiinniimmuumm  vveerrbblliijjff  
Minimum verblijf van 3 nachten vereist. 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
25% korting indien geboekt voor 31/1 en 20% korting indien geboekt voor 28/2. Geldig voor 
verblijven van 1/5-31/10. 20% korting van 26/8-31/10 indien geboekt voor 30/4. Niet 
combineerbaar. 
KKoorrttiinngg  LLaanngg  VVeerrbblliijjff  
10% korting bij verblijven van min. 15 nachten van 1/1-31/10. Niet combineerbaar. 

 
 

SSeeaassiiddee  GGrraanndd  HHootteell  RReessiiddeenncciiaa**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Double Room Juniorsuite 
06/01 - 26/01 € 915 € 1.571 
27/01 - 26/03 € 998 € 1.710 
27/03 - 05/06 
28/08 - 28/09 

€ 1.080 € 1.849 

06/06 - 25/06 € 548 € 915 
26/06 - 27/08 € 581 € 971 
29/09 - 31/10 € 908 € 1.481 
 

 
 

PRIJZEN PRIJZEN

SPANJE GRAN CANARIA - FUERTEVENTURA

WELLNESS  |  BEACH |  FA MILIE

GRAN HOTEL BAHIA REAL
A A A A A

GASTR ONOMIE  |  ICONISCH |  E XCLUSIEF

SEASIDE GRAND HOTEL 
RESIDENCIA

A A A A A / A

LIGGING
Ondergebracht in een geklasseerd paleis dat dateert uit de 19e-eeuw een de 
maritieme geest en waarden van de stad bevat, is dit mooie designhotel gelegen in 
één van de mooiste straten van de stad. 
Midden in de wijk waak kunst en stijl samenkomen en de energie van de stad altijd 
bruist, is het een mix tussen de fascinerende geschieden en eigentijds design op een 
toplocatie. Op ca. 15 minuten van de luchthaven.

ACCOMMODATIE
Deluxe Double Room (36m²): Verzorgde kamer met kingsize bed, badkamer met bad 
en douche. Airco, safe, minibar, satelliet-tv, gratis wifi, telefoon, koffie- en theefaciliteiten. 
Balkon of terras met zeezicht.
Deluxe Juniorsuite (47m²): Ruimer, met grote zithoek, terras of balkon met zeezicht.

FACILITEITEN
Uitstekende ligging in de Eixample Noble wijk, vlakbij het historische centrum van de stad en 
op een kwartiertje van het strand. Spa & wellness met jacuzzi, sauna, stoombad, verschillende 
kuren en massages. Trendy restaurant ‘Ampar’ met moderne kijk op Spaanse klassiekers.

LIGGING
Dit volledig gerenoveerde oude klooster in de zuiverste Mediterrane stijl werd omgetoverd 
tot een hedendaags luxehotel boordevol respect voor het authentieke karakter en avant-
garde decor van het gebouw. In het hart van de oude stad met een prachtig uitzicht op 
het kasteel van Santa Barbara, is het een ideale uitvalsbasis voor een ontdekking van het 
immer betoverende Alicante. Op ca. 15 minuten van de luchthaven.

ACCOMMODATIE
Double Room (33m²): Elegante kamer in koloniale stijl met kingsize bed of twin bedden, 
badkamer met bad & douche combinatie. Airco, telefoon, flatscreen-tv, cd-speler, dvd-
speler, safe, minibar, wifi, koffie- en theefaciliteiten. Zicht op het hinterland of tuinen.
Deluxe (50m²): Ruimer, in open plan stijl. Badkamer met jacuzzibad en aparte douche.

FACILITEITEN
Schitterende ligging vlak in het historische centrum, dichtbij de strandpromenade. 
Rooftop zwembad met zonneterras, cocktailbar, tapas bar en prachtig zicht op de 
kathedraal. Kleinschalige spa met verschillende kuren en massages. Verfijnd restaurant 
met moderne tapas keuken.



FFaarriioonneess**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Double Juniorsuite 
04/01 - 31/01 
01/04 - 30/04 

€ 458 € 514 

01/02 - 31/03 € 514 € 570 
01/05 - 14/07 € 431 € 488 
15/07 - 28/08 € 585 € 641 
29/08 - 31/10 € 499 € 555 
MMiinniimmuumm  vveerrbblliijjff  
Minimum verblijf van 4 nachten vereist. 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
10% korting indien geboekt voor 28/2 en 5% korting indien geboekt voor 30/4. Geldig voor 
verblijven van 1/5-31/10 en niet combineerbaar. 

 
 

PRIJZEN

234

SPANJE LANZAROTE

GERENOVEERD |  FA MILIE  |  RELAX

FARIONES
A A A A A

LIGGING
Na een ingrijpende renovatie heropende dit luxehotel haar deuren in februari 2020. 
Genesteld aan een idyllische baai en op wandelafstand van het centrum van Puerto del 
Carmen, brengt het een nieuwe kijk op luxe in een warme mix van hedendaags design 
en de typische stijl van het eiland. Op ca. 10 minuten van de luchthaven.

ACCOMMODATIE
Double (33-35m²): Elegante kamer met kingsize bed of twin bedden, badkamer met 
douche. Airco, telefoon, flatscreen-tv, gratis wifi, minibar, safe en balkon of terras. 
Juniorsuite (38-40m²): Ruimer, met vergrote zithoek.

FACILITEITEN
Verwarmbaar overloopzwembad met zonneterras, twee stranden. Wandelafstand van het 
centrum van Puerte del Carmen en meerde winkelcentra. Toegang tot het Fariones Sport 
Centre op 100 meter van het hotel met binnenzwembad, fitness, tennis, padel, watersporten, 
en fietsverhuur. Kleine huisdieren toegelaten. Drie restaurants met lokale en internationale 
faciliteiten.



GGrraann  MMeelliiaa  PPaallaacciioo  ddii  IIssoorraa**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Deluxe Mastersuite 
04/01 - 15/02 
24/02 - 27/03 
05/04 - 30/04 

€ 368 € 503 

16/02 - 23/02 € 458 € 593 
28/03 - 04/04 € 848 € 983 
01/05 - 01/07 € 319 € 469 
01/07 - 12/07 
25/08 - 31/08 

€ 386 € 559 

13/07 - 24/08 € 469 € 645 
01/09 - 30/09 € 338 € 488 
01/10 - 31/10 € 364 € 536 
MMiinniimmuumm  vveerrbblliijjff  
Minimum verblijf van 3 nachten vereist. 
VVrrooeeggbbooeekkkkoorrttiinngg  
30% korting indien geboekt voor 28/2, 25% korting indien geboekt voor 30/4 en 15% korting 
indien geboekt voor 30/6. Geldig voor verblijven van 1/5-31/10 en niet combineerbaar. 
HHoonneeyymmoooonn  
Kamerupgrade indien beschikbaar, Romantisch diner, cava en fruistschaal bij aankomst. 
Combineerbaar. 
 

 
 

PRIJZEN
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SPANJE LANZAROTE

FA MILIE  |  FACILITEITEN |  KOLONIAAL

PRINCESA YAIZA SUITE HOTEL RESORT
A A A A A

LIGGING
Genesteld aan de zuidoostelijke kust van het eiland, is dit suiteresort in Canarische 
koloniale stijl een ideaal adres voor de hele familie. De eindeloze faciliteiten, ruime 
suites, het mooie zandstrand, de uitgebreide wellness en de warme service doen 
het onmiddellijk als ‘home away from home’ aanvoelen. Op ca. 25 minuten van de 
luchthaven.

ACCOMMODATIE
Superior (43m²): Ruime kamer met kingsize bed of twin bedden, badkamer met 
bad en douche. Telefoon, airco, flatscreen-tv, gratis wifi, minibar, safe, kitchenette 
en microgolf. Balkon of terras met zicht op het resort, zeezicht mits supplement.
Juniorsuite – Seaview (45m²): Ruimer, met zithoek. Groter terras met zicht op zee.

FACILITEITEN
Twee verwarmde zoetwaterzwembaden, derde zoutwaterzwembad, twee aparte 
kinderbaden. Meteen aan het zandstrand van Playa Dorada gelegen, het centrum van 
Playa Blanca ligt op ca. 5 minuten wandelafstand. Tennisterrein meteen aan het hotel, 
ruim aanbod aan actieve en culturele excursies in de omgeving. Prachtige Thalasso spa met 
binnenzwembad, sauna, stoombad, verschillende kuren en massages. Kids club (3-16 jaar) & 
Babyclub (4-35 maanden). Acht restaurants met specialiteiten uit alle windstreken.



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

FRANKRIJK
Taal: Frans
Elektriciteit: Stopcontacten van type F. 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: Frankrijk heeft in het algemeen een gematigd klimaat. Men kan evenwel drie klimaatzones 
onderscheiden: Zeeklimaat met redelijk zachte winters en relatief koele zomers. Met frequente neerslag 
gedurende het hele jaar. Naar het zuiden toe wordt het zeeklimaat aangenamer, en bij de Pyreneeën 
gelijkt het op een continentaal klimaat. In het centrum van het land is het klimaat continentaal met 
een lichte invloed van het zeeklimaat. De regens zijn zwakker. De winters zijn streng en de zomers 
heet. Het mediterrane klimaat in het zuiden: de regels zijn onregelmatig en weinig talrijk en de 
zomers droog. Bergklimaat: de regens zijn weinig talrijk en de temperatuur varieert in functie van de 
hoogte.Huurwagen:  Vanafprijzen 2021 in samenwerking met huurwagenbroker Sunny Cars Eén week 
autohuur inclusief onbeperkt aantal km, omniumverzekering (franchise wordt terugbetaald), lokale 
taksen. Alle automodellen zijn voorbeelden en kunnen door gelijkaardige modellen vervangen worden.  
 Economy  Citroën C1  € 275
 Compact  Peugeot 2008  €325
 Intermediate  Opel Mokka  € 460
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 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 ↔ Parijs Brussels Airlines € 80
 Brussel ↔ Nice  Brussels Airlines € 80
 Brussel ↔ Marseille Brussels Airlines € 110

MONACO
Taal: Frans
Elektriciteit: 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: Monaco geniet van een Middelandse Zeeklimaat, met warme zomers en zachte winters.
Huurwagen:  Vanafprijzen 2021 in samenwerking met huurwagenbroker Sunny Cars Eén week 
autohuur inclusief onbeperkt aantal km, omniumverzekering (franchise wordt terugbetaald), lokale 
taksen. Alle automodellen zijn voorbeelden en kunnen door gelijkaardige modellen vervangen worden.  
 Economy  Citroën C1  € 275
 Compact  Peugeot 2008  €325
 Intermediate  Opel Mokka  € 460

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 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 ↔ Nice  Brussels Airlines € 80

ITALIË
Taal: Italiaans en vaak ook Engels, Frans en soms Duits
Elektriciteit: Stopcontacten van type F en L. 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 2021 in samenwerking met huurwagenbroker Sunny Cars Eén week 
autohuur inclusief onbeperkt aantal km, omniumverzekering (franchise wordt terugbetaald), lokale 
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 augustus 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, flight only is uitgesloten! 
 Brussel ↔ Milaan Brussels Airlines € 63 
 Brussel ↔ Venetië Brussels Airlines € 65
 Brussel ↔ Florence Brussels Airlines € 78
 Brussel ↔ Rome Brussels Airlines € 70
 Brussel ↔ Napels Brussels Airlines € 199 

SLOVENIË
Taal: Sloveens
Elektriciteit: Stopcontacten van type F. 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 2021 in samenwerking met huurwagenbroker Sunny Cars Eén week 
autohuur inclusief onbeperkt aantal km, omniumverzekering (franchise wordt terugbetaald), lokale 
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 augustus 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

KROATIË
Taal: Kroatisch
Elektriciteit: Stopcontacten van type C en F. 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 2021 in samenwerking met huurwagenbroker Sunny Cars Eén week autohuur 
inclusief onbeperkt aantal km, omniumverzekering (franchise wordt terugbetaald), lokale taksen. 
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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 augustus 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: Stopcontacten van type F. 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 2021 in samenwerking met huurwagenbroker Sunny Cars Eén week 
autohuur inclusief onbeperkt aantal km, omniumverzekering (franchise wordt terugbetaald), lokale 
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 augustus 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: Stopcontacten van type C en F. 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 2021 in samenwerking met huurwagenbroker Sunny Cars Eén week 
autohuur inclusief onbeperkt aantal km, omniumverzekering (franchise wordt terugbetaald), lokale 
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 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 ↔ Thessaloniki TUI Fly  € 175
 Brussel ↔ Athene Brussels Airlines € 220
 Brussel ↔ Zakynthos Brussels Airlines € 322
 Brussel ↔ Corfu TUI Fly  € 229
 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

CYPRUS
Taal: Grieks / Turks / Engels
Elektriciteit: Stopcontacten van type F. De netspanning is 230 V en de frequentie is 50 Hz.
Lokale tijd: GMT +2, steeds één uur later dan Brussel 
Rijden: Links
Documenten: Belgische identiteitskaart of een geldig Belgisch paspoort
Inentingen: Geen verplichte inentingen.
Munteenheid & wisselkoers: EURO
Klimaat: Cyprus heeft een typisch middellandse zee klimaat, met zeer weinig neerslag en temperaturen 
die in juli en augustus gemakkelijk kunnen oplopen tot boven de 40 graden Celsius.
Huurwagen:  Vanafprijzen 2021 in samenwerking met huurwagenbroker Sunny Cars Eén week 
autohuur inclusief onbeperkt aantal km, omniumverzekering (franchise wordt terugbetaald), lokale 
taksen. Alle automodellen zijn voorbeelden en kunnen door gelijkaardige modellen vervangen worden.  
 Economy  Hyundai i10  € 152
 Compact  Ford Focus  € 221
 Intermediate  Ford Kuga  € 410
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 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 ↔ Paphos TUI Fly  € 240
 Brussel ↔ Larnaca Brussels Airlines € 270

MAROKKO
Taal: Marrokaans, Frans
Elektriciteit: Stopcontacten van type C en E . 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 2021 in samenwerking met huurwagenbroker Sunny Cars Eén week 
autohuur inclusief onbeperkt aantal km, omniumverzekering (franchise wordt terugbetaald), lokale 
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 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 ↔ Marrakesh Brussels Airlines € 211

PORTUGAL
Taal: Portugees
Elektriciteit: Stopcontacten van type F. 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 2021 in samenwerking met huurwagenbroker Sunny Cars Eén week 
autohuur inclusief onbeperkt aantal km, omniumverzekering (franchise wordt terugbetaald), lokale 
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 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 ↔ Porto Brussels Airlines € 135
 Brussel ↔ Lissabon Brussels Airlines € 138
 Brussel ↔ Faro  Brussels Airlines € 195
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ALGEMENE REISVOORWAARDEN 
VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN VOOR 
PAKKETREIS-OVEREENKOMSTEN. 

Artikel 1:  Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op pakketreisovereenkomsten die vanaf 1 juli 2018 
worden geboekt en worden geregeld door de Wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde 
reisarrangementen en reisdiensten van 21 november 2017. 

Artikel 2: Informatie van de organisator en doorverkoper voor de sluiting van de 
pakketreisovereenkomst
2.1 
De organisator en ook de doorverkoper verstrekken aan de reiziger, voordat deze is gebonden door een 
pakketreisovereenkomst de wettelijk voorgeschreven standaardinformatie, alsook, voor zover deze van 
toepassing is op de pakketreis:• de voornaamste kenmerken van de reisdiensten:

- de reisbestemming(en), de route en de verblijfsperioden, met de data en het aantal nachten;
- de vervoermiddelen, hun kenmerken en categorieën, de plaatsen en data en tijdstippen van 
vertrek en terugkeer, de duur en plaats van tussenstops en de aansluitingen; indien het exacte 
tijdstip nog niet vaststaat, wordt dit bij benadering meegedeeld
- de ligging, de voornaamste kenmerken en de categorie van de accommodatie volgens de regels 
van het land bestemming;
- de verstrekte maaltijden;
- de bezoeken, de excursies of de andere diensten die zijn begrepen in de voor de pakketreis 
overeengekomen totaalprijs;
- ingeval het niet duidelijk is, uitsluitsel of de reisdiensten worden verleend aan de reiziger als lid 
van een groep;
- de taal waarin andere toeristische diensten desgevallend worden verricht;
- of de reis in het algemeen geschikt is voor personen met beperkte mobiliteit;• de totaalprijs van de pakketreis, en voor zover toepasselijk, opgave van de soort bijkomende 
kosten die voor rekening van de reiziger kunnen zijn;• de betalingsmodaliteiten;• het minimumaantal personen dat nodig is voor de uitvoering van de pakketreis en de uiterste 
datum voor de eventuele opzegging van de overeenkomst wanneer dit aantal niet wordt behaald;• algemene informatie over de vereisten in het land van bestemming inzake paspoort- en 
visumverplichtingen, met inbegrip van de bij benadering benodigde termijn voor het verkrijgen 
van een visum en informatie over formaliteiten op gezondheidsgebied;• de vermelding dat de reiziger de overeenkomst kan opzeggen tegen betaling van een 
opzegvergoeding;• inlichtingen over de annulerings- en/of bijstandsverzekeringen.

2.2 
De professioneel draagt er zorg voor dat het juiste standaardinformatieformulier wordt verstrekt aan 
de reiziger. 

2.3  
De precontractuele informatie die aan de reiziger wordt verstrekt, vormt een integraal onderdeel van de 
pakketreisovereenkomst. 
Zij kan niet worden gewijzigd, tenzij wederzijds akkoord van de partijen. 

Artikel 3: informatie door de reiziger
3.1 
De persoon die de pakketreisovereenkomst afsluit, moet aan de organisator en de doorverkoper alle 
nuttige inlichtingen verstrekken omtrent hemzelf en zijn medereizigers die van belang kunnen zijn voor 
het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst.
3.2 
Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de organisator en/
of doorverkoper, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 4: de pakketreisovereenkomst
4.1 
Bij het sluiten van de pakketreisovereenkomst of binnen redelijke termijn verstrekt de organisator of 
indien er een doorverkoper bij betrokken is deze laatste de reiziger een bevestiging van de overeenkomst 
op een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf.
Ingeval de pakketreisovereenkomst in de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de partijen wordt 
gesloten, heeft de reiziger het recht een papieren kopie te vragen.
4.2  
De pakketreisovereenkomst of bevestiging ervan bevat de volledige inhoud van de overeenkomst, met 
inbegrip van alle informatie zoals vermeld in artikel 2 en de volgende informatie:• de bijzondere wensen van de reiziger waarop de organisator is ingegaan;• dat de organisator aansprakelijk is voor de goede uitvoering van de pakketreis, en een 

bijstandsverplichting heeft;• de naam en de contactgegevens van de entiteit die instaat voor de bescherming bij insolventie;• de naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres van de lokale vertegenwoordiger van de 
organisator of van een andere dienst voor het geval de reiziger in moeilijkheden verkeert of zijn 
beklag wenst te doen over de mogelijke non-conformiteit;• de verplichting van de reiziger om de non-conformiteit tijdens de reis te melden;• informatie op basis waarvan rechtstreeks contact kan worden opgenomen met een niet 
vergezelde minderjarige of met de persoon die op zijn verblijfplaats voor hem verantwoordelijk 
is;• informatie over de interne klachtenbehandeling;• informatie over de Geschillencommissie Reizen en het platform van de E.U. voor online 
geschillenbeslechting; • informatie over het recht van de reiziger om zijn overeenkomst over te dragen.

4.3 
Tijdig voor het begin van de pakketreis verstrekt de organisator de reiziger:• de nodige ontvangstbewijzen • de vouchers en vervoerbewijzen• informatie over de geplande vertrektijden en, indien van toepassing, over de uiterste tijd om in te 

checken, de geplande tijden van tussenstops, aansluitingen en aankomst.

Artikel 5: De prijs
5.1 Na het sluiten van de pakketreisovereenkomst kunnen de prijzen alleen worden verhoogd indien 
de overeenkomst daar uitdrukkelijk in voorziet. In dat geval wordt in de pakketreisovereenkomst 
aangegeven hoe de prijsherziening wordt berekend.
Prijsverhogingen zijn alleen toegestaan als rechtstreeks gevolg van veranderingen in:• de prijs van passagiersvervoer die is toe te schrijven aan de toegenomen kostprijs van brandstof 

of van andere energiebronnen, of• de hoogte van belastingen of vergoedingen over de in de overeenkomst begrepen reisdiensten, 
die worden geheven door niet direct bij de uitvoering van de pakketreis betrokken derden, met 
inbegrip van toeristenbelastingen en vertrek- of aankomstbelasting in havens en op vliegvelden, 
of• de wisselkoersen die voor de pakketreis van belang zijn. 

Indien een prijsverhoging wordt voorzien heeft de reiziger recht op een prijsvermindering bij een daling 
van de hierboven opgesomde kosten. 
5.2 
Indien de verhoging 8% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger de overeenkomst opzeggen 
zonder opzeggingsvergoeding.
5.3 
Een prijsverhoging is alleen mogelijk indien de organisator de reiziger uiterlijk twintig dagen voor het 
begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document 
of een pdf, hiervan in kennis stelt, met opgave van een motivering voor die prijsverhoging en een 
berekening.
5.4  
In geval van een prijsvermindering heeft de organisator het recht de administratieve kosten af te 
trekken van de aan de reiziger verschuldigde terugbetaling. Indien de reiziger hierom verzoekt staaft 
de organisator die kosten.

Artikel 6: Betaling van de reissom
6.1 
Behalve anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij het afsluiten van de pakketreisovereenkomst 
als voorschot een gedeelte van de totale reissom zoals in de bijzondere voorwaarden bepaald.
6.2 
Behalve indien in de pakketreisovereenkomst anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het 
saldo van de prijs uiterlijk 1 maand voor de vertrekdatum.
6.3  
Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het voorschot of de reissom te betalen 
die van hem wordt geëist, zal de organisator en/of doorverkoper het recht hebben de overeenkomst met 
de reiziger van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste van de reiziger.

Artikel 7: Overdraagbaarheid van de pakketreisovereenkomst
7.1 
De reiziger kan de pakketreisovereenkomst overdragen aan een persoon die voldoet aan alle 
voorwaarden die voor die overeenkomst gelden op voorwaarde dat hij:• de organisator en eventueel de doorverkoper zo snel mogelijk en uiterlijk 7 dagen voor het begin 

van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document 
of een pdf,  op de hoogte stelt, en• de eventuele bijkomende kosten draagt die voortvloeien uit de overdracht. 

7.2 
Degene die de pakketreis overdraagt en degene die de overeenkomst overneemt, zijn hoofdelijk 
aansprakelijk voor de betaling van het nog verschuldigde bedrag en voor eventuele bijkomende 
vergoedingen die voortvloeien uit de overdracht. De organisator stelt degene die de overeenkomst 
overdraagt in kennis van de kosten van de overdracht. 

SPANJE
Taal: Spaans
Elektriciteit: Stopcontacten van type F. 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: 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), lokale 
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  € 286
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
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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. 
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. 

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. 
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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. 

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 

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. 

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

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



• 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
Het kan in het laagseizoen voorkomen dat een aantal sportfaciliteiten, winkels en uitgaansgelegenheden 
gesloten is en dat minder activiteiten kunnen worden uitgevoerd dan in het hoogseizoen. Ook kan het 
voorkomen dat bepaalde ‘georganiseerde’ activiteiten en/of avonden alleen doorgaan als er genoeg 
deelnemers zijn . De beslissing bij dit soort zaken ligt bij het desbetreffende hotel. Hiertegenover staan 
uiteraard weer belangrijke voordelen: de vakantieganger die in het voor- en naseizoen reist geniet van 
meer rust en ruimte en kan rekenen op een aanzienlijke geldbesparing. In bepaalde landen (o.a. Midden 
Oosten) dient men er rekening mee te houden dat tijdens de (variabele) periode van de Ramadan, er 
tijdens de dag enkel alcohol op de kamer verkregen kan worden. Ook het restaurantaanbod is tijdens de 
dag beperkter en mogelijk is er in deze periode minder animatie.

12. MAALTIJDPLANS
In regel start half pension, vol pension of ‘all inclusive’ met het diner op de dag van aankomst en eindigt 
met ontbijt op de dag van vertrek. In geval van late aankomst en/of vroeg vertrek is het mogelijk dat u 
niet van alle geplande maaltijden kan genieten. Dit kan geen aanleiding geven tot enige terugbetaling. 
De invulling van het ‘All inclusive’ concept kan van hotel tot hotel variëren en voor bepaalde diensten 
kan een supplement gevraagd worden. Half pension omvat het ontbijt en het diner of de lunch. Het 
half pension heeft betrekking op de ‘hoofdrestaurants’. Dranken bij het diner of de lunch zijn nooit 
inbegrepen. Indien er ook andere ‘à la carte’ restaurants zijn, kan de maaltijd er meestal ook worden 
genomen op voorwaarde dat er ter plaatse gereserveerd wordt en er door de klant een supplement 
betaald wordt.

13. CREDIT CARDS (‘KREDIETKAARTEN’)
In hotels moeten de openstaande rekeningen voor extra uitgaven voldaan worden ten laatste op de 
dag van vertrek. Als waarborg voor deze kosten vragen steeds meer hotels een nummer van een credit 
card bij het inchecken. Indien u geen credit card heeft, wordt soms een waarborg in cash (‘contanten’) 
gevraagd waarvan het bedrag door het hotel bepaald wordt. Een credit card is in sommige gevallen ook 
aan te raden bij betaling van andere diensten buiten het hotel.

14. BOUWWERKZAAMHEDEN
Nieuwbouw en renovatie zijn alledaagse verschijnselen geworden. Vooral in vakantieplaatsen in 
opbouw kunnen in sneltempo toeristische en commerciële projecten tot ontwikkeling komen. Odysseus 
kan geen enkele invloed uitoefenen op openbare en privé bouwactiviteiten in de buurt van uw hotel en 
kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. 

15. LATE LEVERING DOCUMENTEN
Indien om redenen van laattijdige boeking, wijziging, betaling of enige andere reden de reisdocumenten 
per koerierdienst dienen verzonden te worden dan is deze verzending op risico van de reiziger en wordt 
hiervoor de kost doorgerekend aan de klant met minimum van 25, - euro per dossier.

16. AANSPRAKELIJKHEID
De gegevens in deze brochure werden te goeder trouw verzameld en medegedeeld. We behouden ons 
het recht voor de brochure te wijzigen d.m.v. errata verzonden aan uw reisagent. Indien mogelijk delen 
wij u eventuele wijzigingen en/of fouten in deze brochure mee vóór uw reservatie. Kennelijke manifeste 
fouten kunnen Odysseus derhalve niet binden.

7. WIJZIGINGEN DOOR DE REIZIGER• Bij de inschrijving worden heen- en terugreisdata vast geboekt. Wijzigingenvan retourdatum ter 
plaatse is niet meer mogelijk. Voor andere toegelaten wijzigingen zijn de andere bepalingen van 
dit artikel van toepassing.

• Het voortijdig onderbreken van de reis geeft geen recht tot terugbetaling van de niet genoten 
diensten. Alle extra kosten (vliegtuig, transport en transfers) zijn ten laste van de reiziger.• Wijzigingen conform de bijzondere reisvoorwaarden Odysseus onverminderd de bepalingen van 
art. 17.1 en 17.2, moeten de hieronder vermelde kosten in ieder geval betaald worden, zelfs indien 
de wijziging te wijten is aan toeval of overmacht:
- Administratiekosten voor andere dan deze aangebracht aan devertrekdatum, retourdatum, 
bestemming of hotel vanaf de datum van reservatie: 25 euro per persoon.
- Kosten bij wijziging van vertrek- en/of retourdatum of bestemming:

• Vanaf de reservatie tot 56 dagen voor de oorspronkelijk vastgelegde
vertrekdatum: 25 euro per persoon
• Vanaf 55 dagen tot 22 dagen voor de oorspronkelijk vastgelegde
vertrekdatum: 100 euro per persoon
• Vanaf 21 dagen tot 7 dagen voor de oorspronkelijk vastgelegde vertrekdatum:
200 euro per persoon
• Binnen 7 dagen voor het vertrek: zie artikel 18 ‘Verbreking/annulatie door de
reiziger’ en artikel 13 van de algemene voorwaarden Geschillencommissie Reizen.

18. VERBREKING/ANNULATIE DOOR DE REIZIGER
Bijzondere reisvoorwaarden Odysseus die artikel 13 van de algemene voorwaarden Geschillencommissie 
Reizen aanvullen. In geval van discussie hebben de bijzondere voorwaarden voorrang op de algemene 
voorwaarden. Indien de reiziger het contract verbreekt wegens een aan hem toe te rekenen 
omstandigheid, is hij een schadevergoeding verschuldigd die als volgt is bepaald:• annulering méér dan 30 dagen voor vertrek: 10% van de reissom• annulering vanaf 30 dagen tot en met 21 dagen voor vertrek: 20% van de reissom• annulering vanaf 20 dagen tot en met 10 dagen voor vertrek: 50% van de reissom• annulering minder dan 10 dagen voor vertrek: 100% van de reissom. 
Opgelet: Voor sommige reizen gelden afwijkende annuleringsvoorwaarden. Deze
worden bij deze reizen uitdrukkelijk vermeld.

19. DOSSIERS IN AANVRAAG
Voor aanvragen waarbij Odysseus de kans gering inschat, maar waarvoor toch wordt aangedrongen, 
wordt een dossierkost van 25 euro per hotel aangerekend. Voor annulering van een dossier in aanvraag 
wordt een dossierkost van 50 euro per dossier aangerekend.

20. KLACHTENREGELING
Elke tekortkoming moet zo spoedig mogelijk ter plaatse worden medegedeeld aan de dienstverlener 
(hotel, transporteur) of de vertegenwoordiger van uw reisorganisator. Enkel indien deze laatste 
ter plaatse geen vertegenwoordiging heeft dient u uw klacht rechtstreeks te formuleren aan uw 
reisbemiddelaar/-agent
of tenslotte – en in die volgorde – aan uw reisorganisator in België. Zo geeft u de reisorganisator de 
mogelijkheid te zoeken naar een oplossing voor uw probleem. Het niet naleven van deze voorwaarden 
kan een invloed hebben op de bepaling van uw eventuele schadevergoeding.

21. VERZEKERING
Wij raden al onze reizigers o.a. een annulatie- en reisbijstandsverzekering aan. Uw reisagent zal u 
hiertoe alle inlichtingen verstrekken.

22. TOEPASSING BIJZONDERE VOORWAARDEN
De bijzondere reisvoorwaarden zijn samen met de algemene reisvoorwaarden van de 
geschillencommissie reizen van toepassing op de contracten tot reisorganisatie en reisbemiddeling 
zoals verstaan onder de Belgische wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie 
en bemiddeling.

WISSELKOERSEN
Deze prijzen zijn berekend op basis van de wisselkoersen geldig op 14/08/2019. Odysseus maakt 
voorbehoud voor aanpassing van haar prijzen in deze prijslijst
omwille van wisselkoersschommelingen. 

Dit is een uitgave van Active Holidays BVBA 
www.odysseus.be

Odysseus is een merknaam gebruikt door Active Holidays BVBA 
Van Aerdtstraat 52/2 - 2060 Antwerpen

BE0455.097.670. 
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