
Magische verwennerij 
MIDDELLANDSE ZEE

  Wie met Odysseus op reis gaat, mag enkel het beste verwachten. Deze specialist 

in luxereizen selecteert enkel absolute tophotels en stelt je rondreis met de grootste 

zorg samen. Je vakantie is in ervaren handen. Vraag naar hun aanbod bij ons, 

uw reisagent.

  Bij Aman kom je steeds thuis in een wereld van ongenaakbare luxe. Alsof je wordt 

verwelkomd in het huis van goede vrienden. De meer dan 30 zorgvuldig gedesignde 

luxeverblijven bevinden zich steeds op de meest ontzagwekkende locaties. Je vindt 

hun aanbod in de brochures van Odysseus, kom gerust langs voor een exemplaar.

TURKS SCHIEREILAND 
Langs de Egeïsche Kust van Turkije vind je een smeltkroes van 
klassieke geschiedenis en natuurlijke schoonheid. Van Unesco 
werelderfgoedlocaties als Efeze, Priëne en Milete tot pittoreske 
baaien en afgelegen plekjes. Waar de traditionele, Turkse ‘gulets’ 
tussen de eilanden varen en de locals nog steeds aan eeuwenoude 
ambacht doen. 

Langs de geschelpte kustlijn van schiereiland Bodrum vallen zo veel 
mysteries te doorgronden, dat we je graag een luxeverblijf laten zien 
dat deze bestemming als geen ander weet te capteren.

OTTOMAANSE VILLA 
Amanruya is een afgelegen toevluchtsoord, ergens aan een rustige 
baai tussen olijfgaarden en cipressen. Via het privéstrand leiden 
kronkelende kiezelpaden je naar dit indrukwekkende luxehotel. 
Een exclusief dorpje met villaverblijven in Ottomaanse stijl, geken-
merkt door een ongekend niveau van service en intimiteit. Het oog 
voor detail, gebruik van natuurlijke materialen en spectaculaire 
overloopzwembad getuigen van onversneden wereldklasse. 

Fabuleus, fenomenaal, niet te overtreffen. Met woorden als deze kom je als gast van een Aman-resort 
terug thuis. Want mochten hotels meer dan vijf sterren kunnen krijgen, dan kregen de ongeëvenaarde 
getaways van Aman er wel tien. Het zelf ervaren? Belgische luxespecialist Odysseus stelt je alvast enkele 

exclusieve verblijven voor aan de Middellandse Zee.
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Mocht je een verbluffend verblijf zoeken om je bezoek aan 
de legendarische stad Marrakech helemaal af te maken, 
vraag ons bijvoorbeeld naar Amanjena. Dit paleisachtige 
verblijf overspoelt je met serene rust te midden van uit-
gestrekte tuinen en schaduwrijke binnenplaatsen. Puur 
genieten vanuit je gigantische Pavillion-suite (175 m²),  
geïnspireerd op de roze gebouwen van het oude Marrakech.

Liever een exclusieve belevenis in Venetië? In de stad van 
de bruggen kennen we misschien wel het meest luxueuze 
hotel. In Aman Venice verblijf je in het 16e-eeuwe Palazzo 
Papadopoli, een van de acht monumentale palazzi langs 
het Canal Grande. De indrukwekkende kamers en suites 
combineren historische fresco-plafonds en rococo-kunst-
werken met een filmisch zicht op het kanaal.

SCHIEREILANDJE IN MONTENEGRO
Liever het paradijs ontdekken aan de Adriatische Kust? Sveti Ste-
fan, een schiereilandje in Montenegro, is misschien wel een van 
Europa’s laatste uithoeken van werkelijk wilde schoonheid. Roze 
stranden, kristalhelder water en bergen bedekt met pijnbomen. 

Aman Sveti Stefan is een voormalig koninklijke residentie in dit 
eilanddorp met geheime baaien. Een privéparadijs dat bekend staat 

als een van de allermooiste van heel Montenegro. De met de hand 
gerestaureerde gebouwen uit de 15e eeuw herbergen de 51 kamers, 
huisjes en suites van het eiland. Elk individueel ingericht met aan-
dacht voor de originele details, in harmonie met de eeuwenlange 
geschiedenis van het eiland en zijn charme. Vind de ultieme re-
laxatie in de Aman Spa, op de zonneterrassen, drie privéstranden 
of het sensationele klifzwembad. 

Een citytrip om nooit te vergeten?
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