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Geachte reiziger

e lopen een uithoudingskoers die maar niet lijkt te eindigen. Maar 

dat is slechts een impressie van de loper. In werkelijkheid eindigt het 

parcours wel degelijk, maar in tegenstelling tot de marathon kennen we nu de 

afstand niet. 

Dat niets blijft duren wisten de oude Grieken al. ‘Panta rhei’, letterlijk ‘alles 

stroomt’, wijst ons op de betrekkelijkheid van het leven. En dat is, vooral in 

moeilijke tijden, een hoopvolle boodschap. Want nu we meer zicht krijgen hoe 

een virus te werk gaat zullen we beter en sneller uit een pandemie geraken. En 

daar kijken we toch allemaal naar uit, naar een herovering van onze persoonlijke 

vrijheden.

En die dag kunnen we opnieuw uitvliegen, op ontdekking naar andere culturen, 

naar gouden stranden onder wuivende palmen, naar rust en zalige ontspanning. 

Odysseus heeft daartoe het mooiste bij elkaar gebracht: kleine boetiekhotelletjes 

in verscholen baaien naast mondaine glitterhotels en unieke circuits. Altijd 

individueel, altijd met de fijnste accommodaties. Of het nu om Mauritius gaat of 

om de Malediven, Thailand of de Caraïbische pareltjes, het staat er allemaal in. 

Wij hebben alvast de zeilen gehesen. Zo zijn we klaar voor als de wind komt. 

Begin dus maar te dromen van luie cocktails en boeiende ontdekkingen in die 

mooie wijde wereld.

Met vriendelijke groet,

Odysseus

Deluxe Travel Experience

P.S. Wie met Odysseus reist mag het beste verwachten. Is het de eerste maal dat 

u met ons reist dan hopen wij dat u van het verschil zal genieten. 

W
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EXCLUSIEF BELEVEN

DE BESTE HOTELS

Onze hoteliers weten dat het een bijzonder publiek is dat met Odysseus reist. Hierdoor is hen geen  

moeite  teveel  om  uw  persoonlijke  wensen  te  vervullen.  En  dat  is  precies  wat  Odysseus-

reizigers zo op prijs stellen. Enkel wanneer een hotel aan onze hoge eisen voldoet binnen zijn 

categorie, maakt het kans een Odysseus contract te bekomen. Daarbij is onze ongebondenheid  

een  niet  te  onderschatten  voordeel.  Hierdoor  kunnen  we  vrij  kiezen  tussen  alle  hotels en u 

het beste ter wereld aanbieden.

UNIEKE BELEVINGSCIRCUITS 

De  tijd  dat  u  met  een  lokale  gids  enkel  wat  hoogtepunten  ging  bekijken  is  lang  voorbij.  

Al  onze  rondreizen  omvatten  vandaag  unieke  elementen  die  uw  persoonlijke  beleving  sterk  

doen  toenemen.  Zo  omvatten  onze  circuits  kooklessen,  fietstochten,  streetfood  wandelingen, 

nachtelijke shows, glamping, cruises, Vespatochtjes en tal van onvergetelijke ervaringen.  Altijd  

kan  u  terugvallen  op  uw  lokale  beschermengel,  altijd  is  er  assistentie  indien  nodig. Welkom 

in de 21ste eeuw.

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,  wachten  u  op  bij  aankomst,  brengen  u  naar uw 

hotel of 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.

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. Dat is ook niet zo verwonderlijk: in onze beoordeling houden we weinig rekening met de 

officiële hotelclassificaties gezien de normen per land te veel verschillen. 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.

In grote lijnen beantwoorden de sterren aan volgende categorieën:

6 sterren: Behoort tot de wereldtop. 

Wordt slechts uitzonderlijk toegekend.

5 sterren: Deluxe

Gewoon de beste hotels. Met perfecte service.

4 sterren: 1ste klasse

Uunieke hotels op een unieke locatie.

Daartussen de ’halve’ sterren, om een nog subtieler onderscheid 

mogelijk te maken.

ODYSSEUS 2022
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EXCLUSIEF BELEVEN

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..

HONEYMOON & JUBILEA
Exotische  stranden  en  rondreizen  zijn  gedroomde  bestemmingen  voor  huwelijksreizen  en  

jubilarissen. Romantische resorts, hotels met speciale kortingen voor de bruid of die bijzondere 

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

breng ons dan op de hoogte. Op onze beurt informeren wij uw hotel en wacht u wellicht een 

verrassing, een upgrade, een romantisch diner...

FAMILY
Een familievakantie kan vele vormen aannemen. met drie of met zes, met peuters en kleuters 

of met jonge kinderen, tieners en grootouders. Belangrijk zijn altijd de veiligheid en de ruimte, 

voldoende sportmogelijkheden, een leuke kinderclub, een zacht zandstrand en...een rustig  plekje  

voor  de  ouders.  Bovendien  bieden  vele  hotels  interessante  kortingen  aan.  We  hebben zelfs een 

bijzondere ‘Family Getaway” op Mauritius samengesteld. Een unieke familiebeleving.

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

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

of groter fitnesscentrum, één of meerdere tennisbanen en een watersportcentrum zijn in de 

meeste strandhotels wel aanwezig. Duiken kan op vele bestemmingen. 

Zeer in trek zijn echter de Malediven, waar elk hotel zowat over een eigen rif en PADI duikcentrum 

beschikt.  Ook  vele  eilanden  in  de  Caraïben  en  natuurlijk  ook  de  Rode  Zee  beschikken  over  

uitstekende duikmogelijkheden.

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 deze afzonderlijk aan te bieden. 

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

Hierdoor kunt u dagelijks vertrekken en bent u niet gebonden aan vakanties van precies een of 

twee weken. 

Als u zich tijdens de vlucht bijzonder wil laten verwennen, dan kan u met Odysseus in ‘Business 

Class’vliegen of in ‘Eerste klasse’ aan verrassend gunstige tarieven.

COVID-19
In deze post-Covid periode hoeft u zich bij Odysseus geen zorgen te maken. U kan rekenen op onze 

maximale flexbiliteit 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. We informeren u ook steeds over alle inreisvoorwaarden.

DELUXE  |  TRAVEL  |  E XPERIENCE
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LIGGING
Dit in koloniale stijl opgetrokken hotel staat bekend om het prachtige zandstrand, 
tropische tuinen, indrukwekkende spa, Championship golfbaan, talrijke 
watersportactiviteiten en attente service. Met voormalige gasten als John F. Kennedy 
& Queen Elizabeth, boogt het reeds vele jaren op een ijzersterke reputatie en is het tot 
op vandaag één van de hoogst aangeschreven hotels van het eiland. Op ca. 10 minuten 
van de luchthaven van Montego Bay.

ACCOMMODATIE
Resort Room (32-44m²): Aangename kamer met kingsize bed, badkamer met bad en 
douche. Airco, flatscreen-tv, minibar, telefoon, safe en wifi. Standaard met balkon
Juniorsuite Ocean (40-54m²): Gelijke faciliteiten, ruimere kamer met vergrote zithoek. 
Balkon of patio met zeezicht

FACILITEITEN
Meerdere zwembaden, apart kinderbad, tropische tuinen en prachtig zandstrand. 18-hole 
Championship golfbaan, fietsverhuur, tennisterrein, squashterrein en watersportcentrum met 
onder andere snorkelen, waterski, duiken, zeilen en pedalo meteen aan het hotel. Ruim aanbod 
aan actieve en culturele excursies in de omgeving. Verzorgde spa met fitness, sauna, jacuzzi, 
verschillende kuren en massages. Drie restaurants met lokale en internationale specialiteiten.

FA MILIE  |  GOLF  |  ACTIEF

HALF MOON
A A A A A / A

CARAÏBEN JAMAICA

PRIJZEN
HHaallff  MMoooonn**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond Lounge in Brussels 

Airport 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Resort Room Juniorsuite Ocean 
10/01 - 31/10 €2.266 €3.150 
  
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en de meest competitieve tarieven. 

 
 

De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven.
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LIGGING
Doordrenkt van rijke geschiedenis en tijdloze elegantie, verwelkomt dit luxehotel zijn gasten 
met de gekende Jamaicaanse gastvrijheid. Deze 110 hectare grote privé-enclave van luxe villa’s, 
boetiekkamers, restaurants en een voortreffelijke spa is genesteld in een weelderige tropische 
heuvel langs een privébaai met turquoise wateren. Een paradijs waar ervaringen omgezet 
worden in blijvende herinneringen. Op ca. 20 minuten van de luchthaven van Montego Bay.

ACCOMMODATIE
Ocean View Room (42m²): Elegante kamer met kingsize bed of twin bedden, badkamer 
met bad en aparte regendouche. Airco, telefoon, gratis wifi, minibar, safe, iPod dock, 
koffie- en theefaciliteiten. Balkon of terras met zicht op zee. Oceanfront mits supplement.
Deluxe Villa Suite (130m²): Ruimer, met half afgesloten slaapkamer. Ruime veranda 
met gedeeld zwembad.

FACILITEITEN
Mooi overloopzwembad, zonneterras,  wit zandstrand en tropische tuin. Watersport-
centrum met glasbodemboot, waterski, hobie cat, windsurfen, kajak, waterfiets, snorkelen, 
tochten per speedboot en PADI duiken. Vijf tennisterreinen meteen aan het hotel, 18-hole 
Tryall Golf op rij-afstand. Elegante spa met fitness, eigen strand, verschillende kuren en 
massages. Twee restaurants, waaronder het bekende rooftop restaurant ‘The Grill’.

BOUTIQUE |  FA MILIE  |  WELLNESS

ROUND HILL HOTEL & VILLAS
A A A A A / A

CARAÏBEN JAMAICA

PRIJZEN
RRoouunndd  HHiillll**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond Lounge in Brussels 

Airport 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Ocean View Room Deluxe Villa Suite 
10/01 - 31/10 €1.882 €5.009 
  
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en de meest competitieve tarieven. 

 
 

De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven.
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LIGGING
Dit tijdloze boetiekhotel in Brits-koloniale stijl ademt een warme gastvrijheid! 
Verscholen in de tuin meteen aan het lange zandstrand, doet de huiselijke sfeer u 
meteen thuis voelen. Het adembenemende uitzicht over de Caraïbische zee en de 
uitstekende keuken, maken het geheel romantisch en ontspannen. Op wandelafstand 
van het centrum van Ocho Rios, op ca. 1.30u van de luchthaven van Montego Bay.

ACCOMMODATIE
Superior Balcony Suite (42m²): Verzorgde kamer met kingsize bed. Open woon- / 
slaapkamer, badkamer met bad en douche. Airco, minibar, safe, gratis wifi en telefoon. 
Gelegen op de 2e verdieping, ruim balkon met zicht op zee.
Deluxe Veranda Suite (51m²): Ruimer, op het gelijkvloers met groot terras en 
aangrenzende tuin, onderbroken zeezicht.

FACILITEITEN
Zwembad met zonneterras. Watersportcentrum met kajak, zeilen, paddle board en 
snorkelen. Tennis, croquet, bibliotheekje. Ocean Spa met massages, yoga en fitness. 
Uitstekend restaurant met internationale keuken en Jamaicaanse specialiteiten. Beach 
bar voor snacks en drankjes. Terrasbar voor cocktails. Wekelijkse manager’s cocktail 
party. Private beach dining mogelijk. Kinderen welkom vanaf 10 jaar.

R OM ANTISCH |  KOLONIAAL  |  BOUTIQUE

JAMAICA INN
A A A A A

CARAÏBEN JAMAICA

PRIJZEN
JJaammaaiiccaa  IInnnn**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen, verwelkoming, privétransfer en Diamond Lounge in Brussels Airport 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Superior Balcony Suite Deluxe Veranda Suite 
10/01 - 31/10 €2.424 €2.615 
  
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en de meest competitieve tarieven. 

 
 

De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven.
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LIGGING
Dit exclusieve resort met slechts 32 suites en 2 villa’s, staat bekend om zijn uitstekende 
service, ongeëvenaarde gastronomie en hoog privacy gehalte. Geflankeerd door 
een mooi strand, tropische bossen en aangrenzende kliffen, beschikt dit hotel over 
de nummer één golfbaan. Op ca. 20 minuten van de luchthaven van Punta Cana.

ACCOMMODATIE
Luxury Pool Junior Suite (77m²): smaakvol en elegant ingericht met eigen zwembad 
en privé tuin, sparuimte en buitendouche, badkamer met bad, haardroger, airco, 
telefoon, flatscreen tv, cd- en dvd-speler, Bose surround soundsysteem, gratis wifi, 
minibar, safe, koffie- en theefaciliteiten. Eigen golfbuggy. Tuin- of lagunezicht.
One Bedroom Luxury Pool Suite (102m²): ruimer, met aparte woon- en slaapruimte.

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

E XCLUSIEF  |  GASTR ONOMIE  |  GOLF

EDEN ROC AT CAP CANA
A A A A A / A

CARAÏBEN DOMINICAANSE REPUBLIEK

PRIJZEN
EEddeenn  RRoocc  aatt  CCaapp  CCaannaa**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond Lounge in Brussels 

Airport 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Luxury Pool Junior Suite One Bedroom Luxury Pool Suite 
10/01 - 31/10 €2.812 €3.913 
  
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en de meest competitieve tarieven. 

 
 

De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven.
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LIGGING
Midden 373 hectare weelderig groen, beschermd regenwoud met zicht op het 
adembenemende gouden strand van Playa Grande, bevindt zich dit kleinschalige en 
luxueuze top hotel met slechts 24 casita’s en één villa. Als eerste golf-geïntegreerd 
Amanhotel is dit een absoluut paradijs voor golfers, sportliefhebbers en honeymooners. 
Hoog serviceniveau. Op ca. 60 autominuten van Puerto Plata luchthaven en ca. 3 uur 
van Santo Domingo.

ACCOMMODATIE
Casita (76m²): prachtig en zeer smaakvol ingericht, badkamer met bad en aparte 
regendouche, haardroger, airco, aparte leefruimte met flatscreen tv, minibar, safe, 
nespressomachine. Privétuin met oceaanzicht.
Oceanview Casita + Privézwembad (76m²): privétuin met oceaanzicht en plunge pool.

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

LUXE  |  E XCLUSIEF  |  GOLF

AMANERA
A A A A A A

CARAÏBEN DOMINICAANSE REPUBLIEK

PRIJZEN
AAmmaanneerraa************  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond Lounge in Brussels 

Airport 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Casita Oceanview Casita + 
Privézwembad 

10/01 - 31/10 €6.541 €18.874 
 
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en de meest competitieve tarieven. 

 
 

De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven.



o

16

LIGGING
Deze indrukwekkende privé-enclave met maar liefst drie mijl aan ongerepte witte 
zandstranden, grenst aan een 1.500 hectare groot ecologisch reservaat. Met een 
45-hole bekroonde golf, indrukwekkende kamers, ruim aanbod aan activiteiten, 
verleidelijke restaurants en prachtige spa, is de lijst aan troeven eindeloos lang. Op ca. 
10 minuten van de luchthaven van Punta Cana. 

ACCOMMODATIE
Ocean View Junior Suite (105m²): Stijlvolle kamer met kingsize bed, badkamer met 
jacuzzi bad en aparte douche. Airco, stereo, TV, kleine keuken met microgolf, koffie – 
en theefaciliteiten, safe en gratis wifi. Gelegen op de tweede verdieping van de villa’s.
Ocean View Two Bedroom Suite (310m²): Gelijke faciliteiten, ruimere suitekamer met 
tweede slaapkamer. Standaard met zeezicht, beachfront ligging mits supplement.

FACILITEITEN
Aangenaam zwembad met zonneterras, indrukwekkende tuinen en prachtig zandstrand. 
Watersportcentrum met onder andere snorkelen en kitesurfen, PADI duikcentrum, 45-hole 
Championship golfbaan en ruim aanbod aan actieve en culturele activiteiten. Prachtige Six 
Senses Spa met sauna, stoombad, binnenzwembad, verschillende kuren en massages. Zes 
uitstekende restaurants verspreid over het domein met specialiteiten uit alle windstreken.

GOLF  |  FA MILIE  |  BEACH

TORTUGA BAY PUNTACANA RESORT & CLUB
A A A A A / A

CARAÏBEN DOMINICAANSE REPUBLIEK

PRIJZEN
TToorrttuuggaa  BBaayy  PPuunnttaa  CCaannaa  RReessoorrtt  &&  CClluubb**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond Lounge in Brussels 

Airport 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Ocean View Junior Suite Ocean View Two Bedroom Suite 
10/01 - 31/10 €2.323 €4.460 
  
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en de meest competitieve tarieven. 

 
 
 

De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven.



o

17

LIGGING
‘The Best, The Most & The First’, zo omschrijft dit lid van ‘Leading Hotels of the World’ zichzelf. 
De drie gerenommeerde golfbanen zorgen voor een waar paradijs voor golffanaten. Met 
prachtige villa’s, hemelse spa, indrukwekkende privéstranden, mooie jachthaven, grote culinaire 
verscheidenheid en vele faciliteiten heeft het echter nog zoveel meer te bieden. Op ca. 45 minuten 
van de luchthaven van Punta Cana, of op ca. 1.15u van de luchthaven van Santo Domingo.

ACCOMMODATIE
Superior Casita (45m²): Gerenoveerde kamer met kingsize bed of twin bedden, 
badkamer met bad en aparte douche. Safe, minibar, airco, iPod dock, dvd-speler, gratis 
wifi, koffie- en theefaciliteiten. Balkon met zicht op de tuinen en de golfbaan.
Elite Patio (56-58m²): Ruimere unit met zithoek. Standaard met patio.

FACILITEITEN
Drie zwembadzones, privéstrand met eigen beach club, marina en yacht club. 3 wereldklasse 
Pete Dye golfterreinen (Teeth of the Dog, The Links & Dye Fore), pro shop, golflessen en night 
golf. Watersportcentrum met pedalo, kajak, zeilen, snorkelen en diepzeevissen. Dertien 
tennisterreinen, poloterrein, fietsverhuur, kleiduifschieten en manege. Elegante spa met 
fitness, sauna, verschillende kuren en massages. Kidsclub (1-12 jaar), Teens Club (13-17 jaar) en 
babysitting service. 15 restaurants en bars en twee foodtrucks. Interessante All Inclusive optie.

GOLF  |  FA MILIE  |  ACTIEF

CASA DE CAMPO RESORT & VILLA'S
A A A A A / A

CARAÏBEN DOMINICAANSE REPUBLIEK

PRIJZEN
CCaassaa  DDee  CCaammppoo  RReessoorrtt**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen, verwelkoming, privétransfer en Diamond Lounge in Brussels Airport 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Superior Casita Elite Patio 
10/01 – 31/10 €1.102 € 1.336 
  
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en de meest competitieve tarieven. 

 
 

De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven.
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LIGGING
Dit exclusieve luxehotel aan de rand van een rustige lagune, voelt als een waar stukje 
paradijs. Het lichte interieur, de ontspannen en authentieke sfeer van het eilandleven 
en de natuurlijke schoonheid van de omgeving zorgen voor een indrukwekkende oase 
van pure relaxatie op één van de mooiste plekjes van het eiland. Op ca. 10 minuten 
van de luchthaven.

ACCOMMODATIE
Le Barth: Jardin (57m²): Elegante kamer met kingsize bed, luxueuze badkamer 
met regendouche. Wifi, airco, soundsysteem, minibar, koffie- en theefaciliteiten. 
Standaard met en zicht op de tuinen, zeezicht mits supplement.
Océan Lux: Piscine (57m²): Gelijke indeling en faciliteiten, ruimere kamer met 
vergroot terras, zeezicht en plonszwembad.

FACILITEITEN
Aangenaam zwembad met zonneterras, mooi zandstrand. Watersporten zoals 
snorkelen, paddle board, kajak en waterfietsen meteen aan het hotel. Ruim aanbod 
aan actieve en culturele excursies in de omgeving. Ruime spa met kapper, fitness, 
verschillende kuren en massages. Uitstekend restaurant met moderne kijk op lokale 
klassiekers.

HIDEAWAY |  KLEINSCHALIG |  RELAX

LE BARTHÉLEMY 
HOTEL & SPA

A A A A A

CARAÏBEN ST. BARTHÉLEMY

BOUTIQUE |  DUURZAA M |  BOHEMIEN

MANAPANY
A A A A A

LIGGING
Met een sterke focus op duurzaamheid, is dit intieme luxehotel, bestaande uit slechts 
43 kamers, suites en villa’s waarvan 9 meteen op het strand, een verzameling van 
wuivende palmbomen, witte zandstranden, rustige baaien en typisch Caraïbische 
bohemien. Dit prachtig verborgen gebleven geheim en tevens enige hotel op het 
strand van Anse des Cayes, betovert zijn bezoekers! Op 5 minuten van de luchthaven.

ACCOMMODATIE
Ocean Deluxe (25-30m²): Verzorgde kamer met kingsize bed, badkamer met bad of 
douche. Telefoon, airco, flatscreen-tv, wifi, safe, minibar, koffie- en theefaciliteiten. 
Terras met zicht op de tuinen of op zee.
Ocean Prestige (40-50m²): Gelijke faciliteiten, ruimere kamer met vergrote 
leefruimte. Terras met zicht op zee.

FACILITEITEN
Twee zwembaden, waarvan één voorbehouden voor enkel volwassenen, tropische 
tuinen en privé zandstrand.  Dagelijkse yoga, pilates en surflessen (betalend). Ruim 
aanbod aan actieve en culturele excursies in de omgeving. Verzorgde wellness 
met fitness, verschillende kuren en massages.  Uitstekend restaurant met lokale 
specialiteiten en sterke focus op duurzame ingrediënten.

PRIJZEN
HHootteell  MMaannaappaannyy  SStt..  BBaarrtthh**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond Lounge in Brussels 

Airport 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Ocean Deluxe Ocean Prestige 
10/01 - 31/10 €2.497 €2.692 
  
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en de meest competitieve tarieven. 

 
 

De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven.

PRIJZEN
LLee  BBaarrtthhéélleemmyy**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond Lounge in Brussels 

Airport 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Le Barth: Jardin Océan Lux: Piscine 
10/01 - 31/10 €4.914 €6.444 
  
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en de meest competitieve tarieven. 

 
 

De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven.
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LIGGING
Geopend in de herfst van 2021, is dit gloednieuwe luxehotel een oase van ongedwongen 
luxe, comfort en elegantie. Kronkelende tuinpaden, weelderige bougainville, uitgestrekte 
stranden en een beschermde lagune vormen de natuurlijke setting van deze nieuwe 
referentie op het eiland. De vele faciliteiten zorgen voor een resort waar het paradijs 
samengevat wordt in de gekende Rosewood formule. Op ca. 10 minuten van de luchthaven.

ACCOMMODATIE
Ocean Bay (37m²): Prachtige kamer met kingsize bed of twin bedden, badkamer met 
regendouche. Airco, televisie, wifi, minibar, safe, koffie- en theefaciliteiten.
Garden Pool Suite (40m²): Gelijke faciliteiten, ruimere kamer met groot zonneterras 
en plonszwembad met tuinzicht.

FACILITEITEN
Twee zwembaden met zonneterras, prachtig zandstrand en weelderige tuin. 
Tennisbanen en watersportcentrum meteen aan het hotel, ruim aanbod aan actieve 
en culturele excursies in de omgeving. Rosewood Explorers kidsclub en babysitting 
service. Verzorgde wellness met fitness, hammam, verschillende kuren en massages. 
Drie restaurants met internationale specialiteiten, waaronder het gezellige Beach 
House met Mediterraans-Caraïbische fusiekeuken. 

GLOEDNIEUW |  FA MILIE  |  ELEGANT

ROSEWOOD LE GUANAHANI ST. BARTH
A A A A A / A

CARAÏBEN ST BARTHÉLEMY

PRIJZEN
RRoosseewwoooodd  LLee  GGuuaannaahhaannii  SStt..  BBaarrtthh**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond Lounge in Brussels 

Airport 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Ocean Bay Garden Pool Suite 
10/01 – 31/10 €3.286 €5.725 
  
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en de meest competitieve tarieven. 

 
 

De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven.



o

20

LIGGING
In de noordwestelijke hoek van Antigua, waarde Caribische zee aan wal komt, staat dit 
elegante luxeresort synoniem voor een idyllisch paradijs. Dit voortreffelijke en recent 
vernieuwde hotel bundelt de unieke schoonheid van het eiland met felgekleurde 
bougainville  en uitstekende faciliteiten tot een geheel van topniveau. Op ca. 15 
minuten van de luchthaven.

ACCOMMODATIE
Deluxe Beachfront Room (42m²): Verzorgde kamer met kingsize bed of twin bedden, 
badkamer met bad en douche. Airco, gratis wifi, flatscreen-tv, telefoon, safe, minibar, 
koffie- en theefaciliteiten. OP wandelafstand van het strand.
Luxury Suites (60m²): Gelijke faciliteiten, ruimere kamer met vergrote leefruimte en 
afsluitbare slaapruimte. Balkon met zicht op zee

FACILITEITEN
Negen zwembaden, waarvan één voorbehouden voor enkel volwassenen en één 
voorbehouden voor het ‘Cove’ gedeelte. Tennisterrein en watersportcentrum meteen 
aan het hotel, ruim aanbod aan actieve en culturele excursies in de omgeving. 
Kleinschalige spa met verschillende kuren en massages. Drie restaurants, waaronder 
het exclusieve ‘The Cove’ met Caribische en Franse specialiteiten.

ELEGANT |  GASTR ONOMIE  |  RELAX

BLUE WATERS RESORT & SPA
A A A A A

CARAÏBEN ANTIGUA

KLEINSCHALIG |  ALL  INCLUSIVE  |  CHARME

HERMITAGE BAY
A A A A A

LIGGING
Kan een naam nog passender zijn? Dit kleinschalig en typisch Caraïbisch ligt genesteld 
aan een klein zandweggetje op de heuvel aan een verborgen, zanderige baai waar de 
geur van de lokale frangipani de lucht vult. De houten huisjes gaan naadloos over in 
de weelderige groene tuinen en bieden een zoete afzondering, ingetogen luxe en een 
verlaten wit zandstrand. Op ca. 30 minuten van de luchthaven.

ACCOMMODATIE
Beachfront Suite (106m²): Elegante suite met kingsize bed in koloniale stijl, 
badkamer met bad en / of buitendouche. iPod dock, airco, telefoon, minibar, safe en 
wifi. In eerste rij aan het strand.
Hillside Pool Suite (14m²): Gelijke faciliteiten, gelegen op de heuvelflank met 
prachtig zicht over de tuinen en zee.

FACILITEITEN
Aangenaam zwembad met zonneterras, tropische tuin en prachtig wit zandstrand. 
Kleinschalig watersportcentrum met windsurfen, duiken en hobie cat meteen aan 
het hotel, eigen yoga en meditatiecentrum. Ruim aanbod aan actieve en culturele 
excursies in de omgeving. Kleinschalige spa met verschillende kuren en massages. 
Verzorgd restaurant met fusie tussen de Caraïbische en de Europese kijken.

PRIJZEN
HHeerrmmiittaaggee  BBaayy  AAnnttiigguuaa**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond Lounge in Brussels 

Airport 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Beachfront Suite Hillside Pool Suite 
10/01 – 31/10 €3.034 €3.994 
  
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en de meest competitieve tarieven. 

 
 

De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven.

PRIJZEN
BBlluuee  WWaatteerr  RReessoorrtt  &&  SSppaa  AAnnttiigguuaa**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond Lounge in Brussels 

Airport 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Deluxe Beachfront Room Luxury Suites 
10/01 - 31/10 €1.675 €2.605 
  
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en de meest competitieve tarieven. 

 
 

De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven.
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LIGGING
Dit exclusieve luxehotel aan de rand van een rustige lagune, voelt als een waar stukje 
paradijs. Het lichte interieur, de ontspannen en authentieke sfeer van het eilandleven 
en de natuurlijke schoonheid van de omgeving zorgen voor een indrukwekkende oase 
van pure relaxatie op één van de mooiste plekjes van het eiland. Op ca. 10 minuten van 
de luchthaven.

ACCOMMODATIE
Le Barth: Jardin (57m²): Elegante kamer met kingsize bed, luxueuze badkamer 
met regendouche. Wifi, airco, soundsysteem, minibar, koffie- en theefaciliteiten. 
Standaard met en zicht op de tuinen, zeezicht mits supplement.
Océan Lux: Piscine (57m²): Gelijke indeling en faciliteiten, ruimere kamer met vergroot 
terras, zeezicht en plonszwembad.

FACILITEITEN
Aangenaam zwembad met zonneterras, mooi zandstrand. Watersporten zoals 
snorkelen, paddle board, kajak en waterfietsen meteen aan het hotel. Ruim aanbod 
aan actieve en culturele excursies in de omgeving. Ruime spa met kapper, fitness, 
verschillende kuren en massages. Uitstekend restaurant met moderne kijk op lokale 
klassiekers.

ALL  INCLUSIVE  |  RELAX  |  HIDEAWAY

CURTAIN BLUFF
A A A A A

CARAÏBEN ANTIGUA

PRIJZEN
CCuurrttaaiinn  BBlluuffff  AAnnttiigguuaa,,  WWeesstt  IInnddiieess**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond Lounge in Brussels 

Airport 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Bluff Room Junior Suite 
10/01 - 31/10 €4.049 €4.231 
  
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en de meest competitieve tarieven. 

 
 

De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven.
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LIGGING
Omringd door het indrukwekkende Cabrits national park, slaagt dit serene luxehotel 
de schoonheid van de regio en het unieke ecosysteem te bundelen tot een prachtig 
verborgen geheel. Genesteld op de drempel van de weergaloze natuurlijke attracties 
van het eiland, geeft het een nieuwe dimensie aan duurzaam reizen op het hoogste 
niveau. Op ca. 55 minuten van de luchthaven.

ACCOMMODATIE
Superior: Mountain View (56m²): Elegante kamer met kingsize bed, badkamer 
met bad en aparte douche. Airco, flatscreen-tv, safe, gratis wifi, minibar, koffie- en 
theefaciliteiten. Standaard met terras en zicht op de bergen, zeezicht mits supplement.
Deluxe: Mountain View + Pool (56m²): Gelijke indeling en faciliteiten, op de 
benedenverdieping gelegen, terras met plonszwembad. Zeezicht mits supplement.

FACILITEITEN
Vier zwembaden met zonneterras. Tennisterrein en watersportcentrum meteen aan 
het hotel, ruim aanbod aan actieve en culturele excursies in de omgeving. Kempinski 
Kids Club voor de kleinsten (vanaf midden 2022). Verzorgde spa met fitness, jacuzzi, 
verschillende kuren en massages. Vijf bars en restaurants, waaronder het uitstekende 
‘Kweyol Beach’ met lokale Creoolse specialiteiten.

HIDEAWAY |  ECO-FRIENDLY |  LOCATIE

CABRITS RESORT & SPA KEMPINSKI
A A A A A / A

CARAÏBEN DOMINICA

PRIJZEN
CCaabbrriittss  KKeemmppiinnsskkii**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond Lounge in Brussels 

Airport 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Superior: Mountain View Deluxe: Mountain View + Pool 
10/01 - 31/10 €1.187 €1.393 
  
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en de meest competitieve tarieven. 

 
 

De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven.



o

23

LIGGING
Op een weelderige heuvel, uittorenend boven het ruige Dominica, is dit ongerepte 
eilandgeheim bijna te mooi om het te delen. Dit toonaangevende boetiekhotel bestaat uit 
slechts tien duurzaam gebouwde villa’s en bevat een prachtig evenwicht aan moderne luxe en 
een diepgeworteld respect voor de omgeving, een stukje paradijs op aarde. Op ca. 50 minuten 
van de internationale luchthaven.

ACCOMMODATIE
Zabuco Honeymoon Villa (281m²): Prachtige villa met kingsize bed, badkamer met 
vrijstaand bad en buitendouche. Airco, wifi, bluetooth speaker, apple-tv, volledig uitgeruste 
keuken, koffie- en theefaciliteiten. Prachtig terras, loungehoek, eetruimte en privézwembad.
Ti-Fèy Villa (126m²): Gelijke faciliteiten, gebouwd in boomhut stijl verdeeld over twee etages. 
Benedenverdieping met leefruimte en keuken, bovenverdieping met slaap- en badkamer.

FACILITEITEN
Twee paradijselijke zandstranden, rijk onderwaterleven. Watersportcentrum met kayak, paddle 
board en snorkelen. Ruim aanbod aan actieve en culturele excursies in de omgeving zoals PADI 
duiken, paardrijden, bezoek aan de lokale markt, kooklessen,... Mooi wellness paviljoen met 
yogalessen, elegante Gommier Spa met verschillende behandelingen, kuren en massages. ‘Zing 
Zing’ restaurant met gastronomische specialiteiten, meerdere private dining mogelijkheden.

WERELDKLASSE  |  DUURZAA M |  HONE YMOON

SECRET BAY
A A A A A A

CARAÏBEN DOMINICA

PRIJZEN
SSeeccrreett  BBaayy**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond Lounge in Brussels 

Airport 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Zabuco Honeymoon Villa Ti-Fèy Villa 
10/01 - 31/10 €13.349 €10.890 
 
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en de meest competitieve tarieven. 

 
 

De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven.
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LIGGING
Dit heerlijke, kleinschalige resort met slechts 26 kamers is iets hoger gelegen in een afgeschermde 
baai in een romantische setting en biedt één van de allerbeste All Inclusive ervaringen van de 
Caraïben. Van het overheerlijke restaurant en de levendige bar, tot het overloopzwembad en de 
uiterst gepersonaliseerde service, dit resort biedt een unieke ervaring. Op ca. 15 minuten van de 
luchthaven van St. Lucia, of op ca. 90 minuten van de luchthaven van Hewanorra.

ACCOMMODATIE
Sunset Ocean View Jr. Suite (62m²): Verzorgde kamer met kingsize bed. Badkamer 
met oversized jacuzzi en aparte regendouche. Minibar, flatscreen-tv, airco, gratis wifi, 
en telefoon. Ruim bemeubeld terras met zeezicht.
Swim-Up Jr. Suite (60m²): Gelijke indeling en faciliteiten, terras met rechtstreekse 
toegang tot het overloopzwembad.

FACILITEITEN
Mooi overloopzwembad met zonneterras, prachtige tropische tuin. Ruim aanbod 
aan actieve excursies zoals wandeltochten en mountainbiken. Verzorgde Ti Spa met 
sauna, manicure, pedicure, gezichtsbehandelingen, verschillende kuren en massages. 
Uitstekend restaurant met specialiteiten uit de lokale keuken met Aziatische 
invloeden. Elegante cocktailbar met live muziek, poolbar.

ADULTS  ONLY |  ALL  INCLUSIVE  |  KLEINSCHALIG

CALABASH COVE RESORT & SPA
A A A A A

CARAÏBEN ST. LUCIA

PRIJZEN
CCaallaabbaasshh  CCoovvee  RReessoorrtt  &&  SSppaa**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond Lounge in Brussels 

Airport 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Sunset Ocean View Jr. Suite Swim-Up Jr. Suite 
10/01 - 31/10 €1.750 €2.272 
 
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en de meest competitieve tarieven. 

 
 

De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven.
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LIGGING
Dit bekroonde 5-sterren boetiek hotel in haciënda-stijl, mooi gelegen op een rots met 
prachtig uitzicht over de Caribische Zee, wordt erg gewaardeerd om haar ligging en 
de uitzonderlijke gastronomische gerechten. Aan de voet van een lange trap ligt een 
idyllisch strandje van 75m. De stijl evoceert een elegante Spaanse villa met patio’s, 
fonteinen, terracotta urnen en weelderige vegetatie. Op ca. 20 minuten van de kleine 
luchthaven in Castries of op ca. 1.20u van de internationale luchthaven in Vieux Fort.

ACCOMMODATIE
Garden View Room (39m²): Lichte kamer met kingsize bed of twin bedden, 
badkamer met inloopdouche. Flatscreen-tv, airco, gratis wifi, minibar, safe, koffie- en 
theefaciliteiten. Terras of balkon met zicht op de tuinen.
Junior Suite (60m²): Ruimere unit met aparte zithoek en gedeeltelijk zeezicht.

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

GASTR ONOMIE  |  BOETIEK  |  AUTHENTIEK

CAP MAISON RESORT & SPA
A A A A A

CARAÏBEN ST. LUCIA

PRIJZEN
CCaapp  MMaaiissoonn**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond Lounge in Brussels 

Airport 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Garden View Room Junior Suite 
10/01 - 31/10 €1.921 €2.960 
  
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en de meest competitieve tarieven. 

 
 

De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven.
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CARAÏBEN BARBADOS

LIGGING
Aan een prachtig zandstrand aan de westkust van het eiland, ligt dit discrete en 
meermaals bekroonde hotel boordevol charme. De ontspannen sfeer, de nauwgezette 
aandacht voor details, de warme gastvrijheid en de prachtige tuinen zorgen voor een 
ongeëvenaard geheel afgewerkt met één van de allerbeste restaurants van het eiland. 
Op ca. 35 minuten van de luchthaven.

ACCOMMODATIE
Garden View Room (32m²):  Lichte kamer met kingsize bed of twin bedden, 
badkamer met bad en douche. Airco, minibar, safe, iPod dock, ventilator, koffie- en 
theefaciliteiten. Patio of balkon met zicht op de tuinen.
One Bedroom Suite (65m²): Unit met aparte leefruimte, ruim balkon met tuin- en zeezicht.

FACILITEITEN
Twee mooie zwembaden met zonneterrassen en ligbedden. Watersportcentrum met 
zeilen, kajak, paddle board, snorkelen en duiken. Twee verlichte tennisbanen meteen 
aan het hotel, Sandy Lane golfclub en Royal Westmoreland golf in de omgeving. 
Verzorgde spa met stoomkamer, experience douche, lounge, fitness, manicure en 
pedicure ruimte, verschillende kuren en massages. Elegant restaurant met zeer 
gewaardeerde fusion-keuken van Europese, Aziatische en Caraïbische specialiteiten. 

BOUTIQUE |  INTIEM |  CULINAIR

THE SANDPIPER
A A A A A

RELAX |  BEACH |  LOCATIE

CORAL REEF CLUB
A A A A / A

LIGGING
Harmonieus gelegen te midden van 12 hectare tropische tuinen, is Coral Reef Club 
tot op vandaag in de handen van éénzelfde familie. De rustige ligging naast het 
witte zandstrand, het ruime aanbod aan watersporten en het uitstekende restaurant 
zorgden ervoor dat dit resort een ijzersterke reputatie kon opbouwen die het tot op 
heden steeds opnieuw weet waar te maken. Op ca. 40 minuten van de luchthaven.

ACCOMMODATIE
Garden Room (32m²): Elegante kamer met kingsize bed of twin bedden, badkamer 
met bad en / of douche. Airco, ventilator, minibar, safe, radio en cd-speler. 
Luxury Cottage: (76m²): Gelijke faciliteiten, gelegen op de benedenverdieping 
of op de eerste verdieping met vergrote leefruimte. Terras met plonszwembad.

FACILITEITEN
Twee zwembaden met zonneterras, mooi zandstrand. Tennisbaan en watersportcentrum 
met onder andere zeilen meteen aan het hotel. Twee golfbanen (Sandy Lane & Royal 
Westmoreland), ruim aanbod aan actieve en culturele excursies in de omgeving. Elegante 
spa met hydrozwembad, stoomkamer, verschillende kuren en massages. Uitstekend 
restaurant met lokale specialiteiten. Kinderen onder 12 jaar zijn het hele jaar welkom, 
behalve tussen 20/01 en 28/02 waar het hotel is voorbehouden voor enkel volwassenen.

PRIJZEN
CCoorraall  RReeeeff  CClluubb********//**  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond Lounge in Brussels 

Airport 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Garden Room Luxury Cottage 
10/01 - 31/10 €2.216 €3.282 
  
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en de meest competitieve tarieven. 

 
 

De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven.

PRIJZEN
TThhee  SSaannddppiippeerr**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond Lounge in Brussels 

Airport 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Garden View Room One Bedroom Suite 
10/01 - 31/10 €1.636 €2.165 
  
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en de meest competitieve tarieven. 

 
 

De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven.
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LIGGING
Dit ronduit legendarische resort behoort tot de meest prestigieuze ter wereld. Gelegen 
in een oud mahoniebos en uitkijkend over het lange witte zandstrand, is de aandacht 
voor detail indrukwekkend. De tijdloze kamers, prachtige privé villa, de uitstekende 
keuken, verfijnde spa en golfbanen van absolute wereldklasse, zorgen voor een idyllische 
ontsnapping in de warme Caraïbische zon. Op ca. 40 minuten van de luchthaven.

ACCOMMODATIE
Orchid (72m²): Tijdloze kamer met kingsize bed, badkamer met bad en douche. 
Telefoon, minibar, safe, gratis wifi, airco, flatscreen-tv, koffie- en theefaciliteiten. 
Standaard met balkon of terras en zicht op de tuinen, zeezicht mits supplement.
Luxury Ocean (80m²): Ruimer, grote patio met zithoek, eettafel en prachtig zeezicht.

FACILITEITEN
Mooi zwembad met waterval, zonneterras, tropische tuinen, prachtig zandstrand.  
Watersportcentrum met waterski, kajak, catamaran, vissen en duiken. ‘The Green Monkey’ 
18-hole golfbaan, ‘Country Club’ 18-hole golfbaan met prachtig zeezicht en ‘Old Nine’ 9-hole 
golfbaan. Padel- en tennisterreinen. Prachtige spa met fitness, sauna, rhassoul, hydrotherapie 
zwembad, verschillende kuren en massages. Kids Club (3-12 jaar) en Teen Club (12-16 jaar). Vier 
uitstekende restaurants met Franse, Mediterrane, Aziatische en lokale specialiteiten.

GOLF  |  GASTR ONOMIE  |  WELLNESS

SANDY LANE
A A A A A A

CARAÏBEN BARBADOS

PRIJZEN
SSaannddyy  LLaannee********//**  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond Lounge in Brussels 

Airport 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Orchid Luxury Ocean 
10/01 - 31/10 €3.886 €5.857 
  
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en de meest competitieve tarieven. 

 
 

De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven.
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LIGGING
Dit intieme, ‘old school british’ luxe resort doet denken aan een tropische countryclub. 
Pastelkleuren, vintage bloemen, gesteven wit linnen, de poederroze muren, onberispelijke 
service en een restaurant dat meermaals werd geprezen als het beste van het eiland. Met 
de ligging aan een klein, fijn zandstrand niet ver van het lieflijke Speightstown aan de 
mooie westkust, is het een waar paradijs. Op ca. 40 minuten van de luchthaven.

ACCOMMODATIE
Garden View Suite (52m²): Ruime suite met aparte woonkamer, kingsize bed of twin 
beds, badkamer met walk-in douche. airco, minibar, safe, wifi, thee/koffie . Balkon of 
terras met ligstoelen en tuinzicht.
Ocean View Suite (52m²): Gelijke indeling. Dichter bij zee gelegen met  gedeeltelijk zeezicht.

FACILITEITEN
Zwembad met zonneterras. Watersportcentrum met gratis waterski, boottochten, kayaken, 
zeilen en snorkelen. Tuben, stand-up paddle boards, zwemmen met schildpadden, duiken 
en vissen mits supplement, net als extra sessies van de gratis inbegrepen watersporten. 
Tennisbaan meteen aan het hotel, Apes Hill Golf op ca. 10 minuten. Sea Moon Spa met 
yoga, fitness, verschillende kuren en massages. Uitstekend restaurant met Bajan-keuken, 
cocktailbar en dagelijks traditioneel afternoon-tea ritueel.

BOUTIQUE |  AUTHENTIEK |  ICONISCH

COBBLER'S COVE
A A A A / A

CARAÏBEN BARBADOS

PRIJZEN
CCoobbbblleerrss  CCoovvee********//**  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond Lounge in Brussels 

Airport 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Garden View Suite Ocean View Suite 
10/01 - 31/10 €1.877 €2.033 
  
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en de meest competitieve tarieven. 

 
 

De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven.
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LIGGING
Dit indrukwekkende resort met slechts 26 suites en 7 losstaande villa’s dompelt zijn gasten onder 
in het beste wat de Caraïben te bieden hebben: ongerepte witte zandstranden, azuurblauw 
water en ingetogen luxe. Dit uiterst serene hotel met ongedwongen en relaxte boetieksfeer, 
is één van de meest romantische adresjes van de hele regio. Op ca. 15 minuten van de lokale 
luchthaven, deze is per vlucht in ca. 30 minuten vlot bereikbaar vanuit Barbados of St. Vincent.

ACCOMMODATIE
One Bedroom Ocean View Suite (120m²): Kamer met kingsize of queensize bedden, 
badkamer met bad en aparte douche. Airco, televisie, dvd-speler, iPod dock, wifi, 
minibar, safe, koffie- en theefaciliteiten. Ruim privébalkon met zeezicht.
One Bedroom Beachfront Suite (120m²): Gelijke indeling, in eerste lijn aan het strand.

FACILITEITEN
Mooi infinity zwembad, zonneterras privéstrand. Watersportcentrum met onder andere hobie 
cat, windsurfen, kayaken en snorkelen. Drie verlichte tennisbanen. 18-Hole Jim Fazio golf court 
op 10 minuten. Verzorgde spa met sauna, fitness, verschillende beautybehandelingen, kuren 
en massages. Conciërge service. Vijf verfrissende restaurants met lokale en internationale 
gerechten, waaronder uitstekende visgerechten zoals bouillabaisse en ceviche. Dine Around 
programma met vier externe restaurants.

E XCLUSIEF  |  HONE YMOON |  RUST

MANDARIN ORIENTAL CANOUAN
A A A A A / A

CARAÏBEN GRENADINES

PRIJZEN
Vraag uw offerte op maat voor dit luxehotel.
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LIGGING
Dit stijlvolle, door een innemende familie gerund boetiekhotel ligt op de idyllische plek 
waar het kristalheldere water van de Caraïbische zee de frisse bries van Grenada ontmoet. 
Omringd door een tropische tuin, staat het bekend om haar persoonlijke service, verfijnd 
comfort en culinaire hoogstandjes. Op ca. 10 minuten van de luchthaven.

ACCOMMODATIE
Juniorsuite (50m²): Aangename kamer met kingsize bed, badkamer met vrijstaand 
bad en inloopdouche. Telvisie, wifi, airco, minibar, safe, koffie- en theefaciliteiten. 
Gelegen op de bovenverdieping, balkon met zicht op de tuinen.
Pool Suite (102m²): Gelijke faciliteiten, ruimere kamer met aparte slaap- en 
leefruimte. Gelegen op de benedenverdieping, terras met zeezicht en plonszwembad.

FACILITEITEN
Infinity zwembad met zonneterras en ligstoelen. Twee tennisbanen meteen aan het hotel. 
Eigen watersportcentrum met snorkelen, zeilen, kajak, paddleboard, hobiecat en PADI 
duiken. Ruim aanbod aan actieve en culturele excursies in de omgeving. Verzorgde spa, 
verschillende kuren en massages. Uitstekende restaurants die tot de beste van Grenada 
behoren waaronder het bekende Caraïbische Rhodos restaurant met culinaire hoogstandjes. 

KLEINSCHALIG |  CULINAIR  |  E XCLUSIEF

CALABASH LUXURY BOUTIQUE HOTEL & SPA
A A A A A

CARAÏBEN GRENADA

PRIJZEN
CCaallaabbaasshh  GGrreennaaddaa**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond Lounge in Brussels 

Airport 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Juniorsuite Pool Suite 
10/01 - 31/10 €2.666 €3.144 
  
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en de meest competitieve tarieven. 

 
 

De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven.
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LIGGING
Dit recente, intieme luxeresort opende zijn deuren in December 2018 en omschrijft zichzelf 
als een ode aan gesofisticeerde eenvoud en uitmuntende service. De kleinschaligheid van 
het resort, de prachtige ligging aan het 3km lange hagelwitte zandstrand van het vermaarde 
Grand Anse en de trendy suites en villa’s met eigentijds ontwerp, worden afgewerkt met de 
hangende tuinen. Op ca. 10 minuten van de luchthaven.

ACCOMMODATIE
Garden View (63m²): Lichte open plan kamer met kingsize bed, badkamer met bad en 
aparte regendouche. Gratis wifi, sound system, safe, Silversands-App, ruime zithoek, koffie- en 
theefaciliteiten. Op de benedenverdieping met ruim terras met ligbed en zicht op de tuinen.
Penthouse Level (66m²): Gelegen op de hoogste verdieping met mooi panoramisch zeezicht.

FACILITEITEN
Iconisch 100m lang zwembad met zonneterras. Enkel niet-gemotoriseerde watersporten 
toegelaten. Ruim aanbod aan actieve en culturele excursies. Verzorgde spa met fitness, 
sauna, ice cave, hammam, nagelsalon, kapper, psammotherapie, verschillende kuren en 
massages. Twee restaurants: ‘The Grenadian Grill’ met authentieke lokale gerechten & 
‘Asiatique’ met verfijnde, modern Aziatische specialiteiten. ‘Puro’ rum- en sigarenlounge met 
exclusieve producten. Elegante Beach Lounge. Sterke focus op duurzaamheid.

RECENT |  DESIGN |  DUURZAA M

SILVERSANDS GRENADA
A A A A A / A

CARAÏBEN GRENADA

PRIJZEN
SSiillvveerrssaannddss**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond Lounge in Brussels 

Airport 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Garden View Penthouse Level 
10/01 - 31/10 €2.788 €3.592 
  
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en de meest competitieve tarieven. 

 
 

De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven.
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LIGGING
Afgelegen stranden, eeuwenoude wellness rituelen, de kunst van de lokale keuken en de 
uitstekende service maken van dit eco-bewuste luxehotel één van de ‘hottest places in town’. 
Een paradijs boordevol eco-nuance en ontastbare geneugten, verscholen tussen en ongerepte 
jungle en de glinsterende Caribische zee. Op ca. 55 minuten van de luchthaven van Cancun.

ACCOMMODATIE
Oceanfront Suite (40m²): Mooie kamer met kingsize bed, badkamer met douche. 
Airco, minibar, safe, televisie, wifi, koffie- en theefaciliteiten. Op wandelafstand van 
het strand gelegen.
Swim Out Suite: (40m²): Gelijke indeling en faciliteiten, terras met rechtstreekse 
toegang tot het zwembad.

FACILITEITEN
Vier overloopzwembaden met zonneterras, prachtig 700 meter lang zandstrand. 
Fietsverhuur, yogalessen en watersportcentrum met onder ander andere kajaks en 
paddle-boards meteen aan het hotel. Ruim aanbod aan actieve en culturele excursies 
in de omgeving. Indrukwekkende wellness met fitness, sauna, stoombad, verschillende 
kuren en massages. Zeven bars en restaurants met specialiteiten uit alle windstreken 
en sterke focus op duurzame, lokale ingrediënten.

ECO-FRIENDLY |  WELLNESS  |  MODERN

PALMAIA THE HOUSE OF AIA
A A A A A

MEXICO PLAYA DEL CARMEN

PRIJZEN
PPaallmmaaiiaa  TThhee  HHoouussee  OOff  AAiiaa**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen All inlcusive, verwelkoming, privétransfer en Diamond Lounge in Brussels 

Airport 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Oceanfront Suite Swim Out Suite 
10/01 - 31/10 €3.180 €4.675 
  
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en de meest competitieve tarieven. 

 
 

De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven.
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LIGGING
Oorspronkelijk gebouwd als het privé-huis van een Italiaanse hertogen, is dit 
indrukwekkende luxehotel een plaats waar de lokale tradities gecombineerd worden 
met hedendaagse knowhow. Deze groene oase ligt op de plek waar de jungle overgaat 
in het ongerepte zandstrand. Op ca. 50 minuten van de luchthaven van Cancun.

ACCOMMODATIE
Jungle Suite (32m²): Verzorgde kamer met kingsize bed of twin bedden badkamer 
met bad of douche. Televisie, sound systeem, minibar, safe, koffie- en theefaciliteiten. 
Standaard met zicht op de tuinen, plunge pool mits supplement.
Beach Suite (36m²): Gelijke faciliteiten, ruimere kamers met vergrote leefruimte. OP 
wandelafstand van het strand.

FACILITEITEN
Twee zwembaden met zonneterras, mooi zandstrand. Paardrijden en 
watersportcentrum met snorkelen, kiteboarden en paddleboarden meteen aan het 
hotel. Ruim aanbod aan actieve en culturele excursies in de omgeving. Elegante 
wellness met yogaruimte, fitness, verschillende kuren en massages. Kleinschalige 
kids club tijdens vakantieperiodes en mogelijkheid tot babysit. Drie restaurants met 
lokale, Japanse en Mexicaanse specialiteiten.

INTIEM |  RUST  |  PRIVAC Y

HOTEL ESENCIA
A A A A A

MEXICO RIVIERA MAYA

BOUTIQUE |  RUST  |  SPA

BELMOND MAROMA 
RESORT & SPA

A A A A A

LIGGING
Dit intieme luxehotel is prachtig gelegen op een voormalige kokosplantage, een 
weelderig 80ha groot domein tussen de groene jungle van Yucatan en de turkooizen 
zee. De romantische sfeer, uitnodigende kamers, heerlijke keuken en attente service 
zorgen voor een relaxed verblijf. Op ca. 30 minuten van de luchthaven van Cancun.

ACCOMMODATIE
Deluxe Garden (30m²): Verzorgde kamer met kingsize bed of twin bedden, badkamer 
met bad. Wifi, safe, minibar, airco, iPod dock. Terras met tuinzicht, zeezicht mits 
supplement.
Oceanview Juniorsuite (44m²): Ruimer, halfopen leefruimte. Terras met zeezicht.

FACILITEITEN
Drie zwembaden, waarvan één adults only, zonneterrasen. Watersportcentrum, 
fietsverhuur, twee tennisterreinen en biljartsalon. Kinan-spa met verschillende 
behandelingen, kuren en massages. Twee uitstekende restaurants met mediterrane 
en lokale specialiteiten.

PRIJZEN
BBeellmmoonndd  MMaarroommaa**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond Lounge in Brussels 

Airport 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Deluxe Garden Oceanview Juniorsuite 
10/01 - 31/10 €2.340 €3.990 
  
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en de meest competitieve tarieven. 

 
 

De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven.

PRIJZEN
HHootteell  EEsseenncciiaa**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond Lounge in Brussels 

Airport 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Jungle Suite Beach Suite 
10/01 - 31/10 €3.210 €6.761 
  
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en de meest competitieve tarieven. 

 
 

De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven.
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LIGGING
Helder blauw water, zacht wit zand en tropische tuinen vormen het decor van dit exclusieve 
strandresort. Deze nieuwe standaard van Mexicaanse luxe, combineert een stijlvol interieur 
vol trendy accenten, met een brede waaier aan faciliteiten, een gerenommeerde spa en 
uitstekende gastronomie. Op ca. 15 minuten van de luchthaven van Cancún.

ACCOMMODATIE
Garden Suite (56m²): Ruime kamer met kamerhoge ramen, twin beds, badkamer met 
bad en aparte regendouche. Entertainment systeem met televisie, iPod-dock, telefoon, 
gratis wifi, minibar, koffie- en theefaciliteiten. Met zicht op de mangrove. 
Garden Junior Suite (79m²): Gelijke indeling en faciliteiten, met ruime zithoek, 
kingsize bed en terras met plonszwembad. Zeezicht mits supplement.

FACILITEITEN
Vijf zwembaden met zonneterras, waarvan één ‘adults only’, apart kinderbad. 
Watersportcentrum met snorkelen, paddle board, kayak, excursies per yacht en zayak. 
Meerdere tennisterreinen met Peter Burwash Program. Yoga, fitness en personal 
training. Prachtige ESPA met exclusieve Thermal Experience, verschillende kuren en 
behandelingen.  Zes uitstekende restaurants met Mexicaanse, Aziatische, Mediterrane 
en Peruviaanse specialiteiten.

DESIGN |  GASTR ONOMIE  |  E XCLUSIEF

NIZUC RESORT & SPA
A A A A A

MEXICO CANCUN

PRIJZEN
NNiizzuucc  RReessoorrtt**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond Lounge in Brussels 

Airport 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Garden Suite Garden Junior Suite 
10/01 - 31/10 €1.680 €2.123 
  
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en de meest competitieve tarieven. 

 
 

De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven.
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LIGGING
Met de turquoise baai van Petite Anse en een weelderig groen domein als achtergrond, 
is dit indrukwekkende resort een ware oase van rust tussen de spectaculaire 
granietrotsen en geborgen stranden. De warme gastvrijheid en attente service, 
worden hier gecombineerd met ruime villa’s, spectaculaire panorama’s een geslaagde 
mix van hedendaags design en lokale elementen. Op ca. 35 minuten van de luchthaven 
van Mahé.

ACCOMMODATIE
Garden View Villa (186m²): Prachtige villa met kingsize bed, badkamer met bad en 
buitendouche. Airco, telefoon, flatscreen-tv, gratis wifi, iPod dock, minibar, safe, cd- & 
dvd-speler. Groot terras met ligbedden en overloopzwembad. Standaard met zicht op 
de tuinen, zeezicht mits supplement.
Hilltop Ocean View Villa (186m²): Hoger gelegen op de heuvel, panoramisch zeezicht.

FACILITEITEN
Aangenaam zwembad en zonneterras, ruim aanbod aan watersporten (o.a. PADI 
duiken) en culturele excursies. Prachtige spa met fitness, stoombad, verschillende 
kuren en massages. Kids Club (4-12 jaar) met eigen zwembad, Teens Club (9-15 jaar). 
Drie uitstekende restaurants met ‘catch of the day’, Japanse en Aziatische specialiteiten.

POOL VILLA ' S  |  WERELDKLASSE  |  FA MILIE

FOUR SEASONS RESORT SEYCHELLES
A A A A A A

SEYCHELLEN MAHE

PRIJZEN
FFoouurr  SSeeaassoonnss  RReessoorrtt  SSeeyycchheelllleess********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond lounge in Brussels 

Airport 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Garden View Villa Hilltop Ocean View Villa 
10/01 - 31/10 €3.703 €6.016 
 
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en de meest competitieve tarieven. 

 
 

De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven.
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LIGGING
Genesteld aan twee van de mooiste stranden van Mahé, met het beschermde Port 
Launay op de achtergrond, is dit stijlvolle en gezinsvriendelijke resort een warme mix 
van ruime kamers, prachtige villa’s, vele faciliteiten, een heerlijke keuken, uitmuntende 
service en een warme familiale sfeer. Op ca. 40 minuten van de luchthaven van Mahé.

ACCOMMODATIE
Juniorsuite (62m²): Elegante kamer met queensize bed, badkamer met bad en aparte 
douche. Airco, ventilator, flatscreen-tv, iPod dock, cd- en dvd-speler, minibar, safe en 
telefoon.  Balkon of terras met zicht op de tuinen.
One Bedroom Beach Villa (185m²): Ruime vrijstaande villa met aparte slaap- en 
woonkamer. Ruim terras met privézwembad.

FACILITEITEN
Vijf zwembaden met zonneterrassen, uitgestrekte tropische tuin. Watersportcentrum 
met pedalo, catamaran, windsurfen, kajak, snorkelen en PADI duiken. Tennis- en 
squashterrein, klimmuur en kabelbaan. Prachtige U Spa met fitness, sauna, hammam, 
jacuzzi, kapsalon, thermaal zwembad, verschillende kuren en massages. Kinderclub 
(4-12 jaar). Vijf verfijnde restaurants met Aziatische, Creoolse en internationale 
specialiteiten.

FA MILIE  |  VILLA ' S  |  GASTR ONOMIE

CONSTANCE EPHELIA 
SEYCHELLES

A A A A A

SEYCHELLEN MAHE

ELEGANT |  WERELDKLASSE  |  ALL  INCLUSIVE

MAIA LUXURY RESORT & SPA
A A A A A A

LIGGING
Dit prachtige resort van absolute wereldklasse, omschrijft zichzelf als de nieuwe 
standaard voor luxe. Genesteld op één van de oudste eilanden ter wereld, omzoomd 
door dertig hectare bostuinen en een prachtig porseleinwit zandstrand, omvat het 
dertig privévilla’s, elk met toegewijde butlerservice. Het hele concept van het hotel 
draait rond drie zaken: ‘Whatever, Whereever & Whenever’, de Beyond All Inclusive 
ervaring zorgt ervoor dat niets te veel is in de zoektocht naar ultiem genot en 
ononderbroken privacy. Op ca. 25 minuten van de luchthaven van Mahe.

ACCOMMODATIE
Ocean Panoramic Villa (250m²): Prachtige villa, verscholen tussen het groen. Slaapkamer 
met kingsize bed, badkamer met douche en buitenbad. Safe, minibar, flatscreen-tv, telefoon, 
cd- en dvd-speler, airco, koffie- en theefaciliteiten. Gazebo met groot ligbed en zwembad.
Maia Signature Villa (250m²): Gelijke indeling, lager op de heuvels of aan het strand gelegen.

FACILITEITEN
Zwembad met zonneterras. Watersportcentrum met kajak, stand-up paddle boards, 
snorkelen en onbeperkt duiken, PADI duiken mogelijk. Omorovicza Maia Spa met 
yoga, fitness, verschillende kuren en massages. Eigen helipad. Verfijnd Beyond 
All Inclusive concept. Verfijnd gourmet restaurant met creoolse en Aziatische 
accenten, mooie bar en lounge voor heerlijke cocktails met prachtig zicht op de 
oceaan. Uitstekende wijnkelder. ’Langslaper-ontbijt’.

PRIJZEN
CCoonnssttaannccee  EEpphheelliiaa**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen in half pension, verwelkoming, privétransfer en Diamond lounge in Brussels 

Airport 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Juniorsuite One Bedroom Beach Villa 
10/01 - 31/10 €1.792 €3.838 
 
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en de meest competitieve tarieven. 

 
 

De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven.

PRIJZEN
Vraag uw offerte op maat voor dit luxehotel.



39

LIGGING
Opgetrokken met een moderne benadering van design en kwaliteit, is dit recent gerenoveerde 
(2016) resort gelegen midden in een idyllisch domein van 101 hectare bestaande uit prachtige 
stranden, tropische vegetatie en de azuurblauwe oceaan. De originele architectuur, hartelijke 
gastvrijheid en de 18-hole golfbaan maken het tot één van de meest gerenommeerde 
adressen van het eiland. Op ca. 10 minuten van de luchthaven van Praslin.

ACCOMMODATIE
Juniorsuite (52m²): Hedendaagse kamer met kingsize bed of twin bedden, badkamer 
met bad en aparte douche. Telefoon, flatscreen-tv, airco, cd- & dvd-speler, gratis wifi, 
safe, minibar, koffie- en theefaciliteiten. Balkon met zicht op de tuinen.
One Bedroom Pool Villa (725m²): Luxueuze villa met aparte slaap- en leefruimte. Verzonken 
eetgedeelte, massagepaviljoen, kitchenette. Groot terras met ligbedden en privézwembad.

FACILITEITEN
Zwembad in drie niveaus, zonneterras, drie prachtige zandstranden. Watersportcentrum met 
pedalo, zeilen, snorkelen, windsurfen, vissen en PADI duiken. Fietsverhuur en tennisterrein 
meteen aan het hotel. 18-hole golfterrein (gratis greenfees voor gasten van het hotel). Verzorgde 
spa met fitness, stoombad, jacuzzi, sauna, verschillende kuren en massages. Miniclub (4-12 jaar) 
met eigen zwembad. Drie restaurants met vis-, grill-, lokale en internationale specialiteiten.

FA MILIE  |  WELLNESS  |  CULINAIR

CONSTANCE LEMURIA 
A A A A A / A

SEYCHELLEN PRASLIN

PRIJZEN
CCoonnttaannccee  LLeemmuurriiaa**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond lounge in Brussels 

Airport 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Juniorsuite One Bedroom Pool Villa 
10/01 - 31/10 €2.138 €3.316 
  
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en de meest competitieve tarieven. 

 
 

De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven.
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LIGGING
In de oase van rust en sereniteit die La Digue vormt, is dit gezellige toevluchtsoord een 
warme combinatie van de lokale architectuur en pure zen-stijl. De verzorgde villa’s en de 
adembenemende spa zijn genesteld in het hart van de weelderige tropische tuin. De charme 
van het eiland en het resort zijn handig te ontdekken per fiets, zo ligt het parelwitte zandstrand 
op ca. 10 minuten. Per lokale ferry vanuit Praslin op ca. 15 minuten, vanuit Mahé op ca. 1.30u.  

ACCOMMODATIE
Garden Villa (60m²): Verzorgde kamer met kingsize bed, badkamer met douche. 
Telefoon, wifi, satteliet-tv, airco, safe, minibar, koffie- en theefaciliteiten. Privéterras.
Villa de Charme (70m²): Gelijke indeling en faciliteiten. Hoger gelegen met halfopen 
badkamer met regendouche in de rotsen.

FACILITEITEN
Overloopzwembad met zonneterras. Watersportcentrum met snorkelen en duiken. 
Fietsverhuur mogelijk. Mooie spa met fitness, hammam, jaccuzi, kapsalon, manicure 
en pedicure, verschillende kuren en massages. Spelletjesruimte en bibliotheekje. 
Twee restaurants met focus op verse en lokale producten, mooie selectie aan 
bijzondere wijnen. Aangename cocktailbar aan het zwembad, tweede bar met 
uitzicht op de lagune.

BOUTIQUE |  WELLNESS  |  HIDEAWAY

LE DOMAINE DE L'ORANGERIE
A A A A / A

SEYCHELLEN LA DIGUE - NORTH ISLAND

WERELDKLASSE  |  E XCLUSIEF  |  HIDEAWAY

NORTH ISLAND
A A A A A A

LIGGING
Bestaande uit slechts elf paradijselijke villa’s, herbergt dit privé-eiland één van de meest 
exclusieve hotels ter wereld. De geraffineerde stijl, duurzame materialen, volledige 
privacy, royale service en ecologische luxe zorgen voor een ‘weg van alles’ verblijf van 
het allerhoogste niveau. Per helikopter op ca. 15 minuten van de luchthaven van Mahé.

ACCOMMODATIE
Beachfront Villa (450m²): Uitmuntende villa met kingsize bed, badkamer met 
bad, binnen- en buitendouche. Telefoon, flatscreen-tv, gratis wifi, cd- & dvd-speler, 
kitchenette, airco, koffie- en theefaciliteiten. Ruim buitenterras en tuintje met zithoek en 
plonszwembad. Op wandelafstand van het strand.
Villa North (750m²): Ruimer, over meerdere verdiepingen met terras en plonszwembad.

FACILITEITEN
Overloopzwembad en zonneterras, prachtige zandstranden, eindeloze palmen. 
Watersportcentrum met snorkelen, vissen, kayak, stand-up paddle board, 
boottochten en PADI duiken. Fietstochten over het eiland, yoga en gebruik van 
golfbuggy’s inbegrepen. Verzorgde spa met fitness, verschillende kuren en massages. 
Twee restaurants met gastronomische specialiteiten, meerdere private dining 
mogelijkheden.

PRIJZEN
LLee  DDoommaaiinnee  ddee  LL''OOrraannggeerraaiiee********//**  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, transfer per boot, privétransfer en Diamond 

lounge in Brussels Airport 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Garden Villa Villa de Charme 
10/01 - 31/10 €2.236 €2.255 
  
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en de meest competitieve tarieven. 

 
 

De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven.

PRIJZEN
Vraag uw offerte op maat voor dit luxehotel.
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LIGGING
Dit luxe villaresort in hedendaagse stijl ligt genesteld op het prachtige privé-eiland 
Felicité. Een adembenemende setting van witte zandstranden, hoge rotsformaties en 
wuivende palmbomen. De indrukwekkende villa’s, elk met privézwembad, de prachtige 
spa en de relaxte sfeer zorgen voor een uitmuntend geheel. Per helikopter op ca. 20 
minuten van de luchthaven van Mahé, of op ca. 25 minuten per speedboot vanaf Praslin.

ACCOMMODATIE
Hideaway Pool Villa (175m²): Ruime villa met kingsize bed, badkamer met bad 
en aparte regendouche. Telefoon, airco, minibar, gratis wifi, flatscreen-tv, safe, 
wijnkelder, koffie- en theefaciliteiten. Verborgen in het groen, ruim terras met 
plonszwembad.Panorama Pool Villa (200m²): Gelijke indeling en faciliteiten, terras 
met plonszwembad en panoramisch zeezicht.

FACILITEITEN
Mooi overloopzwembad, zonneterras, drie zandstranden. Ruim aanbod aan 
watersporten, actieve excursies en island hopping. Prachtige spa midden in de natuur 
met fitness, zwembad, sauna, verschillende kuren en massages. Twee uitstekende 
restaurants met lokale en internationale specialiteiten. Honesty bar, overwater Koko 
Bar en indrukwekkende wijnkelder.

POOL VILLA ' S  |  RELAX  |  HIDE AWAY

SIX SENSES ZIL PASYON
A A A A A / A

SEYCHELLEN FELICITE

PRIJZEN
SSiixx  SSeennsseess  ZZiill  PPaassyyoonn************  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, transfer per helicopter en Diamond Lounge in 

Brussels Airport 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Hideaway Pool Villa Panorama Pool Villa 
10/01 - 31/10 €7.610 €9.166 
  
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en de meest competitieve tarieven. 
 

 
 

De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven.
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LIGGING
Prachtig gelegen aan de idyllische baai van Anse Petite Cour, is dit kleinschalige en 
zeer gastvrije hotel een cluster van gebouwen opgetrokken in de Creoolse stijl. Met 
één van de grootste zwembaden van het eiland, de groene omgeving en de relaxte 
sfeer ademt het een huiselijk gevoel. Het Domaine ligt midden in het Curieuse 
reservaat met z’n beschermde rif dat het zachtste water biedt om te snorkelen! Op ca. 
20 minuten van de luchthaven van Praslin.

ACCOMMODATIE
Colonial (68m²): Ruime kamer met kingsize bed. Badkamer met douche. Televisie, 
wifi, airco, minibar, safe, koffie-en theefaciliteiten. Terras of balkon met zicht op de 
tuinen of gedeeltelijk zeezicht.
Beachfront Deluxe (68m²): Gelijke indeling, lager op de heuvels of aan het strand gelegen.

FACILITEITEN
Mooi groot zwembad met zonneterras, apart kindergedeelte en swim-up bar. Ruim 
aanbod aan actieve en culturele excursies. Verzorgde Water Lily wellness met 
nagelsalon en uitgebreid aanbod aan massages en behandelingen. Boetiekje. Mooi 
restaurant met creoolse en internationale gerechten, pool-restaurant met grill voor 
lunch, lobbybar en poolbar.

KLEINSCHALIG |  HUISELI JK  |  NATUUR

LE DOMAINE DE LA RESERVE
A A A A / A

SEYCHELLEN PRASLIN

ZER O WASTE  |  WELLNESS  |  VILLA ' S

RAFFLES SEYCHELLES
A A A A A / A

LIGGING
Tussen het witte poederzand, de opaal getinte oceaan en weelderige groene heuvels, is dit 
eigentijdse villaresort een waar tropisch paradijs. Met op de achtergrond het UNESCO Marine 
Park van La Curieuse liggen de luxe villa’s, elk met privézwembad en prachtig uitzicht verspreid 
over de heuvelrug. Met een meermaals bekroonde spa en verfrissende keuken, is het al jaren 
één van de aanraders op het eiland. Op ca. 30 minuten van de luchthaven van Praslin.

ACCOMMODATIE
Garden View Pool Villa (125m²): Ruime villa met kingsize bed of twin bedden, badkamer 
met bad en aparte douche. Airco, telefoon, flatscreen-tv, gratis wifi, minibar, safe, koffie- 
en theefaciliteiten. Ruim buitenpaviljoen met daybeds, eettafel en privézwembad. 
One Bedroom Garden View Pool Villa (125m²): Ruime villa met aparte woon- en 
slaapkamer, ruime en-suite badkamer en groot terras. Standaard met zicht op de tuinen.

FACILITEITEN
Twee overloopzwembaden met zonneterrassen, tropische tuinen en mooi privéstrand. 
Watersportcentrum met kajakken, snorkelen, niet gemotoriseerde watersporten en 
duiken. Prachtige spa met fitness, sauna, jacuzzi, verschillende kuren en massages. 
Marine conservation center en sterke focus op eco-friendly en zero-waste beleid in 
het hotel. Kinderclub (3-12 jaar) en butlerservice. Vier verfijnde restaurants.

PRIJZEN
LLee  DDoommaaiinnee  ddee  llaa  RReesseerrvvee********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond lounge in Brussels 

Airport 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Colonial Beachfront Deluxe 
10/01 - 31/10 €1.558 €1.610 
  
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en de meest competitieve tarieven. 

 
 

De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven.

PRIJZEN
Vraag uw offerte op maat voor dit luxehotel.
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LIGGING
Dit indrukwekkende villaresort ligt genesteld op het paradijselijke Desroches, een 
koraaleiland met maar liefst 14km aan prachtige zandstranden aan de azuurblauwe 
oceaan. De warme villa’s, intieme setting en de uitstekende keuken zijn de grootste 
troeven van dit tropische paradijs. Per lokale vlucht op ca. 35 minuten van Mahé.

ACCOMMODATIE
Ocean View Pool Villa (56-65m²): Warme villa met kingsize bed, badkamer met bad 
en aparte regendouche. Telefoon, airco, minibar, flatscreen-tv, gratis wifi, koffie- en 
theefaciliteiten. Privétuintje en ruim terras met zithoek, buitendouche en plonszwembad.  
Sunset Beach Suite (105m²): Ruime suite met aparte slaapkamer en grote leefruimte. 
Privé cabana met plonszwembad. Op wandelafstand van het strand.

FACILITEITEN
Prachtig overloopzwembad met zonneterras, tropische tuinen, fijne zandstranden. 
Watersportcentrum met kajak, surfen, vissen, snorkelen, zeilen, stand-up paddle 
board en PADI duiken. Tennisterrein en fietsverhuur. Prachtige spa met fitness, yoga, 
verschillende behandelingen, kuren en massages. Kids club (4-12 jaar) en openlucht 
bioscoop. Vier restaurants met Mediterrane, Creoolse en internationale specialiteiten. 
Lounge en sunset bar.

HIDEAWAY |  POOL VILLA ' S  |  DESIGN

FOUR SEASONS RESORT SEYCHELLES AT DESROCHES ISLAND
A A A A A A

SEYCHELLEN DESROCHES

PRIJZEN
FFoouurr  SSeeaassoonnss  aatt  DDeessrroocchheess  IIssllaanndd**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, binnenlandse vlucht en Diamond Lounge in 

Brussels Airport 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Ocean View Pool Villa Sunset Beach Suite 
10/01 - 31/10 €4.006 €4.948 
  
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en de meest competitieve tarieven. 

 
 

De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven.
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LIGGING
Dit kleinschalige luxeresort, gelegen op één van de atollen van de Alphonse groep, 
één van de meest ongerepte plekjes van deze wereld, is een waar paradijs voor 
natuurliefhebbers, snorkelaars en duikers. De prachtige witte stranden worden hier 
afgewisseld met een dicht natuurbos en een fascinerende onderwaterwereld. Een 
elegant resort op één van de mooiste plekken ter aarde. Per lokale vlucht op ca. 55 
minuten van Mahé.

ACCOMMODATIE
Beach Bungalow (58m²): Ruime vrijstaande bungalowkamer met kingsize bed of 
twin bedden, badkamer met bad en buitendouche. Airco, safe, minibar, koffie- en 
theefaciliteiten. Patio met zicht op de tuinen en de oceaan.
Beach Suite (126m²): Ruimer, met aparte slaapkamer. Groot terras met 
buitenbadkamer. Op wandelafstand van het strand.

FACILITEITEN
Zwembad met zonneterras, ongerept zandstrand. Watersportcentrum met vissen, 
windsurf, stand-up paddle board, kajak, pedalo, snorkelen, boottochten en PADI 
duiken. Tennisterrein en fietsverhuur. Ruim aanbod aan exclusieve excursies. 
Verzorgd poolside restaurant met lokale en internationale specialiteiten.

WATERSPORTEN |  NATUUR |  DUURZAA M

ALPHONSE ISLAND
A A A A

SEYCHELLEN ALPHONSE - SILHOUETTE

NATUUR |  FA MILIE  |  ACTIEF

HILTON SEYCHELLES 
LABRIZ RESORT & SPA

A A A A A

LIGGING
Dit aangename en compleet milieuvriendelijke resort is als een afgelegen 
toevluchtsoord, omgeven door een nationaal park en genesteld tussen de weelderige 
bergen. Een heerlijke combinatie van tropisch regenwoud, parelwitte stranden, een 
uitstekende keuken, een verzorgde spa en een ruime waaier aan activiteiten. Op ca. 
70 minuten van Mahé per speedboot.

ACCOMMODATIE
Garden Villa (88m²): Elegante villa met kingsize bed, badkamer met bad en aparte 
douche. Safe, minibar, wifi, televisie, telefoon, koffie- en theefaciliteiten. Terras met 
zicht op de tuinen.
Beachfront Villa (88m²): Gelijke indeling en faciliteiten, in eerste lijn aan het strand. 
Privézwembad mits supplement.

FACILITEITEN
Mooi zwembad, zonneterras. Ruim aanbod aan watersporten, PADI duikschool, 
tennisterrein en lokale excursies. Verzorgde spa met sauna, stoombad, hammam, 
verschillende kuren en massages. Kidsclub (4-12 jaar). Zeven restaurants met lokale 
en internationale specialiteiten. Aangename cocktail- en wijnbar.

PRIJZEN
AAllpphhoonnssee********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond Lounge in Brussels 

Airport 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Beach Bungalow Beach Suite 
10/01 - 31/10 €4.260 €7.757 
 
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en de meest competitieve tarieven. 

 
 

De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven.

PRIJZEN
Vraag uw offerte op maat voor dit luxehotel.
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LIGGING
Dit kleine stipje in de Indische Oceaan, omringd door onberispelijk witte zandstranden is 
slecht 375 hectare groot! Dit kleine koraaleiland is een plek van ongekende schoonheid, een 
fascinerende onderwaterwereld en een ‘family first’ filosofie. Ooit was het de gedroomde 
schuilplaats voor piraten, nu is het een veilige haven voor zeldzame vogels, schildpadden en 
kleurrijke vissen. Op ca. 30 minuten per vliegtuig van de luchthaven van Mahe.

ACCOMMODATIE
Beach Cottage (90m²): Comfortabele vrijstaande cottage met kingsize bed. Badkamer 
in openlucht met vrijstaand bad en aparte douche. iPod dock, ventilator, wijnkoelkast 
en schrijftafel. De kamers beschikken niet over wifi of televisie om de absolute rust van 
het resort te bewaren. Veranda met zeezicht en rechtstreekse toegang tot het strand.
Beachfront Spa Cottage (150m²): Gelijke indeling en faciliteiten. Ruimere veranda met spa.

FACILITEITEN
Zwembad met ruim zonneterras. Watersportcentrum met snorkelen, zeilen, windsurfen, kano, 
sunset cruises, vissen en PADI duiken naar witpuntrifhaaien, zeilvissen en roggen. Tennisterrein 
en biljart. Begeleide wandelingen naar de broedplaatsen van de schildpadden. Mogelijkheden 
tot massages en spa-behandelingen in de eigen cottage. Verzorgd restaurant met focus op de 
lokale keuken. Mogelijkheid tot dineren op het strand. Koloniale bar met cocktails en wijnkelder.

CHARME |  ECO |  NATUUR

DENIS PRIVATE ISLAND
A A A A / A

SEYCHELLEN DENIS

PRIJZEN
DDeenniiss  PPrriivvaattee  IIssllaanndd********//**  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen in Vol Pension, verwelkoming, binnenlandse vlucht en Diamond Lounge in 

Brussels Airport 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Beach Cottage Beachfront Spa Cottage 
10/01 - 31/10 €3.973 €4.271 
  
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en de meest competitieve tarieven. 

 
 

De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven.



46

MAURITIUS
 “Mauritius was made first, and then heaven; 

and heaven was copied after Mauritius."

Port Louis

Indische Oceaan
MADAGASKAR
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LIGGING
Genesteld aan het parelwitte strand van Turtle Bay, is dit karaktervolle luxehotel 
verspreid over twintig hectare weelderige, subtropische tuinen en beschikt het over 
een bijzondere architecturale mix van Aziatische en Afrikaanse stijlelementen. De 
discrete, excellente service, de absolute privacy, de smakelijke keuken en authentieke, 
warme gastvrijheid maken het tot een prachtig geheel. Op ca. 1.10u van de luchthaven.

ACCOMMODATIE
Luxury Pavilion (70m²): Warme, ruime kamer met kingsize bed of twin bedden. Badkamer 
met bad en aparte douche. Airco, minibar, telefoon, dvd-speler, iPod dock, safe, televisie, gratis 
wifi, koffie- en theefaciliteiten. Ruim terras met zicht op de tuinen en gedeeltelijk zeezicht.
Luxury Villa + Garden (275m²): Zeer ruime villa met eigen diner paviljoen en eigen  tuin.

FACILITEITEN
Twee zwembaden met zonneterras, waarvan één adults only en één verwarmd. 
Uitgebreid watersportcentrum. PADI duikcentrum op wandelafstand. Twee tennisbanen 
meteen aan het hotel, 18-holes golfbaan ‘Mont Choisy’ op 10 minuten. Prachtige spa 
met fitness, yogaruimte, Tai Chi ruimte, stoombad, verschillende kuren en massages. 
Kidsclub (4-12 jaar) met eigen zwembad.  Drie restaurants, elk met prachtig zicht op de 
zonsondergang, met Creoolse, Indische en Franse specialiteiten. Mooie bar met zeezicht.

E XCLUSIEF  |  WELLNESS  |  INTIEM

THE OBEROI BEACH RESORT, MAURITIUS
A A A A A A

MAURITIUS WESTKUST

PRIJZEN
TThhee  OObbeerrooii  MMaauurriittiiuuss************  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond Lounge in Brussels 

Airport 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Luxury Pavilion Luxury Villa + Garden 
10/01 - 31/10 €1.939 €2.555 
  
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en de meest competitieve tarieven. 
 

 
 

De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven.



48

LIGGING
Dit moderne luxehotel aan de oostkust is schitterend gelegen tussen het diepblauwe 
water, het heldergroen van de tropische bergen en drie fijne zandstranden. Met een 
eigen 18-hole golfbaan, gastronomische verwennerij en uitmuntende service is het 
al jaren één van de referenties van het eiland. Op ca. 45 minuten van de luchthaven.

ACCOMMODATIE
Garden Pool Villa (63-70m²): Stijlvolle villa met kingsize bed, badkamer met bad en 
aparte douche. Airco, flatscreen-tv, dvd-speler, gratis wifi, minibar, safe, koffie- en 
theefaciliteiten. Ruim terras met buitendouche en plonszwembad. Standaard met 
zicht op de tuinen, zicht op de mangrove of op zee mits supplement.Palm Beach Pool 
Villa (63-70m²): Gelijke indeling en faciliteiten, op wandelafstand van het strand.

FACILITEITEN
Vier zwembaden, eigen lagune, drie zandstranden. Gratis bootshuttle naar Ile Aux 
Cerfs met Beach Club. Watersportcentrum, PADI-duikcentrum, tennisterreinen en 
18-hole Ernie Els golfbaan meteen aan het hotel (gratis greenfees). Mooie spa met 
overwater paviljoenen, sauna, fitness, verschillende kuren en massages. Kids Club 
(4-12 jaar) met zwembad en Teens Club. Vijf restaurants met Italiaanse, Franse en 
Aziatische specialiteiten.

E XCLUSIEF  |  GOLF  |  POOL VILLA ' S

FOUR SEASONS RESORT 
MAURITIUS AT ANAHITA

A A A A A A

MAURITIUS OOSTKUST - ZUIDKUST

FA MILIE  |  KLASSE  |  GASTR ONOMIE

THE ST.REGIS 
MAURITIUS RESORT

A A A A A / A

LIGGING
Omgeven door de turquoise lagune, is dit luxeresort genesteld op het prachtige 
schiereiland Le Morne. Met het befaamde koloniale landhuis ‘Manor House’, eindeloze 
faciliteiten, een verzorgde spa, persoonlijke service en gastronomische verwennerij 
behoort het tot de allerbeste van het eiland. Op ca. 1.10u van de luchthaven.

ACCOMMODATIE
Juniorsuite (65m²): Ruime kamer met kingsize bed of twin bedden, badkamer met 
bad en aparte regendouche. Airco, telefoon, safe, minibar, gratis wifi, flatscreen-tv, 
cd- & dvd-speler, koffie- en theefaciliteiten. Balkon of terras met zicht op de tuinen.
Ocean Juniorsuite (75m²): Ruimer, met grotere zithoek, terras of balkon met zicht op 
zee. In eerste lijn aan het strand mits supplement.

FACILITEITEN
Twee zwembaden, kinderzwembad, zonneterras, prachtig uitgestrekt zandstrand. 
Watersportcentrum (met o.a. PADI duiken), fietsverhuur en tennisterrein meteen 
aan het hotel. Ruim aanbod aan actieve en culturele excursies, 18-hole golf op ca. 
20 minuten. Prachtige spa met jacuzzi, sauna, fitness, stoomkamer, verschillende 
kuren en massages. Kids Club (4-12 jaar), dedicated butler service. Vijf uitmuntende 
restaurants met Japanse, Franse, Indische en Aziatische specialiteiten. Meerdere bars 
en lounges.  

PRIJZEN
SStt..  RReeggiiss  MMaauurriittiiuuss************  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond Lounge in Brussels 

Airport 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Juniorsuite Ocean Juniorsuite 
10/01 - 31/10 €2.111 €2.342 
  
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en de meest competitieve tarieven. 

 
 

De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven.

PRIJZEN
FFoouurr  SSeeaassoonnss  aatt  AAnnaahhiittaa************  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen in Half Pension, verwelkoming, privétransfer en Diamond Lounge in Brussels 

Airport 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Garden Pool Villa Beach Pool Villa 
10/01 - 31/10 €2.155 €2.772 
  
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en de meest competitieve tarieven. 

 
 

De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven.
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LIGGING
Na een grondige renovatie is dit iconische hotel de referentie op het eiland. Het 
parelwitte zandstrand, de gereputeerde gastronomie, het mooie huisrif en de 
onberispelijke service, maken het tot een geslaagde combinatie die zelfs de meest 
veeleisende reiziger moeiteloos weet te overtuigen. Ook aan de allerkleinsten wordt 
gedacht, de One&Only kidsclub zorgt ervoor dat de volledige familie weet te genieten 
van dit stukje paradijs op aarde. Op ca. 1.05u van de luchthaven.

ACCOMMODATIE
Lagoon (65m²): Lichte kamer met kingsize bed of twin bedden, badkamer met bad 
en aparte douche. Telefoon, flatscreen-tv, airco, gratis wifi, safe, minibar, cd- en dvd-
speler, koffie- en theefaciliteiten. Terras met uitzicht over de lagune. Zicht op de 
Indische Oceaan of rechtstreekse toegang tot de tropische tuinen mits supplement.
Beachfront (65m²): Gelijke indeling en faciliteiten, op de begane grond gelegen op 
wandelafstand van het strand. Hoger gelegen kamer met balkon mits supplement.

FACILITEITEN
Drie zwembaden, waarvan één gericht op families en één op koppels, zonneterras. 
Prachtige tropische tuinen, 2 kilometer lang fijn zandstrand. Drie verlichte 
tennisbanen, twee gloednieuwe padel courts, minigolf en voetbalveldje. 

FA MILIE  |  GASTR ONOMIE  |  WERELDKLASSE

ONE&ONLY LE ST. GÉRAN
A A A A A A

MAURITIUS OOSTKUST

BIJKOMENDE FACILITEITEN
Watersportcentrum met waterskiën, kitesurfen, laser board, hobie cat, catamaran, 
windsurfen, kajak, snorkelen, waterfietsen, paddle board, glasbodemboot en PADI 
duiken. Speedbootverhuur en helikopterexcursies mogelijk. Mooie spa met fitness, 
sauna, verschillende kuren en massages. Kinderclub, tweensclub en teensclub (3-17 
jaar), lounge en bibliotheek. Vijf uitstekende restaurants met specialiteiten vanuit 
alle windstreken.

PRIJZEN
OOnnee  &&  OOnnllyy  LLee  SSaaiinntt  GGéérraann************  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen, verwelkoming, privétransfer en Diamond Lounge in Brussels Airport 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Lagoon Beachfront 
10/01 – 31/10 €2.075 €2.395 
  
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en de meest competitieve tarieven. 

 
 

De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven.
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LIGGING
Omringd door het azuurblauwe water en witte zandstranden, is dit luxeresort een geslaagde 
combinatie van attente service, prachtige suites aan het strand, romantiek en een ruim aanbod 
aan faciliteiten. De verfijnde oosterse architectuur, warme ambiance en culinaire hoogvliegers 
maken het tot één van de referenties van het eiland. Op ca. 1.35 u van de luchthaven.

ACCOMMODATIE
Junior Suite (70m²): Ruime kamer met kingsize bed of twin bedden, badkamer met bad 
en aparte douche. Airco, Mini Mac, flatscreen-tv, cd- en dvd-speler, koffie- en theefaciliteiten. 
Beachfront Villa (130m²): Fraaie villa, badkamer met jacuzzi en buitendouche. Groot 
terras met ligbedden en privézwembad. Standaard in eerste lijn aan het strand.

FACILITEITEN
Twee zwembaden, waarvan één verwarmd. Zeer rustige ligging aan het fijne zandstrand 
en de tropische tuinen. Groot watersportcentrum met pedalo, glasbodemboot, 
snorkelen, windsurfen, kajak, catamaran, zeilen, waterski, vissen en PADI duiken. Twee 
18-hole golfcourts op ca. 10 minuten in zusterhotel Constance Belle Mare Plage, gratis 
shuttledienst. Tennisterrein en yogapaviljoen. Prachtige Sisley USpa met fitness, sauna, 
stoombad, thermaal zwembad, jacuzzi, verschillende kuren en massages. Miniclub 
(4-11 jaar) met eigen zwembad. Drie restaurants met internationale specialiteiten, 
waaronder het spectaculaire drijvende Le Barachois. Lagune- en loungebar.

FA MILIE  |  GOLF  |  CULINAIR

CONSTANCE 
PRINCE MAURICE

A A A A A / A

MAURITIUS OOST- & NOORDKUST

GLOEDNIEUW |  MODERN |  FA MILIE

LUX* GRAND BAIE RESORT & 
RESIDENCES

A A A A A / A

LIGGING
Dit gloednieuwe hotel van de gekende LUX* keten is een modernistisch wonder, 
genesteld op een zandsikkel aan de noordelijke zijde van het eiland. Dit ‘new 
generation’ boutique style resort dompelt haar gasten onder in het unieke tempo 
van het eilandleven, een ongeëvenaarde culinaire wereld, adembenemende rooftop 
ervaringen en luxueuze kamers. Op ca. 1.10u van de luchthaven.

ACCOMMODATIE
Lux* Junior Suite (65m²): Lichte kamer met kingsize bed, badkamer met bad en aparte 
chromotherapie douche. Led-tv, minibar, wifi, telefoon, koffie- en theefaciliteiten. Tuinzicht
Lux* Pool Residence (182m²): Ruime tweeslaapkamer villa, eerste slaapkamer met 
kingsize bed, tweede met twin bedden. Lichte leefruimte met aparte eet- en leefruimte. 
Terras met privé plonszwembad en zicht op de tropische tuinen en de lagune.

FACILITEITEN
Vier zwembaden met zonneterras, mooi zandstrand. Spinning classes en Niyama studio 
voor yoga, pilates en meditatie. Watersportcentrum met onder andere speedboot, 
snorkelen, kitesurfen, catamaran, zeilen en waterski meteen aan het hotel. Uitgebreide 
LUX* ME spa met fitness, stoombad, sauna, verschillende kuren en massages. Play 
Kids Club (3-11 jaar) en Studio 17 (12-17 jaar). Vier restaurants met Mediterrane, Zuid-
Amerikaanse, Italiaanse en Aziatische specialiteiten. Eigen night club en ice cream parlour.

PRIJZEN
LLUUXX**  GGrraanndd  BBaaiiee  RReessoorrtt  &&  RReessiiddeenncceess**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond Lounge in Brussels 

Airport 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Lux* Junior Suite Lux* Pool Residence 
10/01 - 31/10 €1.834 €1.870 
  
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en de meest competitieve tarieven. 

 
 

De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven.

PRIJZEN
CCoonnssttaannccee  LLee  PPrriinnccee  MMaauurriiccee**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond Lounge in Brussels 

Airport 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Junior Suite Beachfront Villa 
10/01 - 31/10 €1.199 €3.769 
  
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en de meest competitieve tarieven. 

 
 

De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven.
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LIGGING
Dit vooraanstaande lid van ‘Leading Hotels of the World’ ligt in een prachtig 27 hectare 
groot domein met een 750 meter lang ongerept strand. Geïnspireerd door de koloniale 
woningen op de vroegere suikerriet plantages, zijn de ruime villa’s met privézwembad 
van absolute wereldklasse. Het resort kijkt uit over het kristalheldere water van 
Tamarin Bay en geniet van een mooi uitzicht op Le Morne in een kader van intimiteit 
en privacy. Op ca. 1 uur van de luchthaven.

ACCOMMODATIE
Luxury Suite Pool Villa (163m²): Intieme, rustige villa met afsluitbare leef- en slaapruimte 
met kingsize bed. Ruime badkamer met bad, aparte regendouche en buitendouche. 
Flatscreen-tv, gratis wifi, safe, minibar en airco. Ruim terras met privézwembadje.
Beachfront Luxury Suite Pool Villa (163m²): Exact gelijke indeling en faciliteiten, 
direct aan het strand gelegen.

FACILITEITEN
Mooi overloopzwembad met zonneterras, verwarmd in de winterperiode.  
Watersportcentrum met onder andere snorkelen, waterskiën, zeilen, paddle boat, 
kayaken en windsurfen. Verschillende duikcentra en in de omgeving. 18-hole golf op 
5 minuten. 

CHARME |  PRIVAC Y |  VILLA ' S

MARADIVA VILLAS RESORT & SPA
A A A A A / A

MAURITIUS WESTKUST

BIJKOMENDE FACILITEITEN
Verzorgde spa met fitness centrum, aqua gym, personal training, yoga en meditatie,  
ayurvedische behandelingen en consultaties bij ayurvedisch gediplomeerde dokter, 
stoombad, sauna, binnenzwembad, verschillende kuren en massages. Kids Club (4-12 
jaar) met eigen zwembadje, babysitservice (betalend). Drie uitstekende restaurants 
met Mediterrane, Indische en Japanse specialiteiten. Dine around concept met het 
naastgelegen Sands Suites Resort & Spa hotel, dining experiences on the jetty, Raj tent 
en in de privacy van de villa. Cooking Classes in de organische tuinen ‘Karo du Chef ’. 
Eigen kunstgallerij en aangename bar.

PRIJZEN
MMaarraaddiivvaa  VViillllaa''ss  RReessoorrtt  &&  SSppaa************  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen in Half Pension, verwelkoming, privétransfer en Diamond Lounge in Brussels 

Airport 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Luxury Suite Pool Villa Beachfront Luxury Suite Pool Villa 
10/01 - 31/10 €1.866 €2.266 
  
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en de meest competitieve tarieven. 

 
 

De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven.
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LIGGING
Genesteld aan de rustige oevers van Trou d’Eau Douce, belichaamt dit recent 
vernieuwde luxeresort de ware geest van het eiland. Het ononderbroken zeezicht, 
de witte zandstranden en exclusieve kamers zijn overgoten met een vleugje lokale 
gastvrijheid. Het privé-eiland ‘Ilot Mangénie’ en het beschermende koraalrif maken 
het plaatje compleet. Op ca. 50 minuten van de luchthaven.

ACCOMMODATIE
Coral Deluxe – Ocean View (54m²): Elegante kamer met kingsize bed of twin bedden, 
badkamer met bad en aparte douche. Airco, safe, minibar, flatscreen-tv, iPod dock, 
gratis wifi, koffie- en theefaciliteiten. Standaard met zeezicht.
Juniorsuite Hibiscus – Ocean View (65m²): Ruimer in open plan stijl, in het Hibiscus 
gedeelte. Standaard met zeezicht,  toegang tot het strand mits supplement.

FACILITEITEN
Twee verwarmde zwembaden, zonneterras, tropische tuin, fijn zandstrand en beschermend 
koraalrif. Watersportcentrum met kajak, pedalo, wakeboard, windsurfen, waterski, 
snorkelen, parasailing, kano, zeilen en PADI duiken. Fietsverhuur en tennisterreinen 
meteen aan het hotel. 18-hole golf op ca. 10 minuten (gratis shuttle). Mooie spa met fitness, 
sauna, verschillende kuren en massages. Kids Club (4-11 jaar) en Teens Club (12-17 jaar). Vijf 
restaurants met Indische, Japanse en mediterrane specialiteiten. Meerdere bars en lounges.

FA MILIE  |  WATERSPORTEN |  GOLF

SHANGRI-LA'S LE TOUESSROK 
RESORT & SPA

A A A A A / A

MAURITIUS OOSTKUST

FA MILIE  |  VILLA ' S  |  MODERN

LUX* BELLE MARE & VILLA'S
A A A A A

LIGGING
Dit moderne boetiekresort ligt verscholen in de prachtige tropische tuinen, aan een 
uitloper van de oostkust. Ononderbroken zeezicht, poederzacht zand en waaiende 
kokospalmen vormen het decor van dit trendy resort. Een uitstekend adres voor de 
volledige familie! Op ca. 60 minuten van de luchthaven.

ACCOMMODATIE
Junior Suite (60m²): Ruime kamer met kingsize bed, badkamer met regendouche en 
bad. Airco, flatscreen-tv, minibar, safe, iPad, wifi. Balkon of terras met zicht op de tuin. 
Ligging bij het zwembad of het strand mits supplement.
Family Suite (120m²): Perfect op maat van families! Bestaande uit twee connecterende 
junior suites.

FACILITEITEN
2000m² groot verwarmbaar zwembad met apart kindergedeelte, mooi zandstrand en verzorgde 
tuinen. Watersportcentrum met windsurfen, waterfietsen, snorkelen, kajak, glasbodemboot, 
waterski, hoogzeevissen en PADI duiken. Twee tennisbanen en minigolf aan het hotel, meerdere 
golfbanen in de directe omgeving. Verzorgde LUX* Me Spa met fitness, sauna, stoombad, 
verschillende kuren en massages. Kidsclub met speeltuin en animatie (3 – 11 j) en studio (12 – 17 j). 
Vier fijne restaurants met mediterrane, Indische (2* Michelin), Aziatische en traditionele keuken. 
Teahouse. Lounges en bars met live entertainment en dans. Cinema Paradiso op het strand.

PRIJZEN
LLUUXX**  BBeellllee  MMaarree  RReessoorrtt  &&  VViillllaass**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond Lounge in Brussels 

Airport 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Junior Suite Family Suite 
10/01 - 31/10 € 815 €1.699 
  
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en de meest competitieve tarieven. 

 
 

De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven.

PRIJZEN
SShhaannggrrii--LLaa  LLee  TToouueessssrrookk  MMaauurriittiiuuss**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond Lounge in Brussels 

Airport 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Coral Deluxe – Ocean View Juniorsuite Hibiscus – Ocean View 
10/01 - 31/10 €1.937 €2.045 
  
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en de meest competitieve tarieven. 

 
 

De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven.
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LIGGING
In dit indrukwekkende Mauritiaans all-suite en wellness resort, staan de zintuigen centraal. Het 
zachte zandstrand, de geur van het zoete suikerriet en de uitstekende gastronomie zorgen voor 
een complete ervaring. Omringd door privétuinen, bieden de royale suites en luxueuze villa’s 
een ononderbroken uitzicht over de kalme wateren van de Indische Oceaan. Tijdloos, smaakvol 
en panoramisch, Shanti Maurice heeft het allemaal! Op ca. 40 minuten van de luchthaven.

ACCOMMODATIE
Junior Suite Oceanview (81m²): Ingericht in neutrale aardetinten met kingsize bed of 
twin bedden. Badkamer met bad en aparte douche. LCD-televisie, entertainmentsysteem, 
airco, gratis wifi, espressomachine, dressing, koffie- en theefaciliteiten. Ruim balkon met 
uitzicht over de oceaan.
Oceanview Pool Villa (250m²): Zeer ruime villa met gelijke faciliteiten. Privé tuin, 
diner paviljoen en ruim privézwembad.

FACILITEITEN
Prachtig overloopzwembad, tweede zwembad met jacuzzi, zonneterras. 
Strandvoetbal, tennisterreinen met academie en fietsverhuur meteen aan het hotel, 
watersportcentrum met snorkelen, vissen, catamarans, pedalo, dolfijnexcursies & 
duiken op rijafstand. Golfsurf-, kitesurf en duiklessen op aanvraag. 

GOLF  |  FA MILIE  |  WELLNESS

SHANTI MAURICE
A A A A A / A

MAURITIUS ZUIDKUST

BIJKOMENDE FACILITEITEN
Onbeperkte gratis greenfees, golf cart & driving range balls op de Avalon golfbaan 
met gratis shuttle (25’). Groot wellnesscentrum van 7000m² met 25 treatment 
rooms voor ayurvedische- en beautybehandelingen, aroma- en thalassotherapie, yoga, 
meditatie, detox, anti-stress & anti-aging. Les Petits Dodos Kids Club (4 maanden 
– 12 jaar) van 2000m² met eigen zwembad en uitgebreid animatieprogramma. 
Babysit service mogelijk op aanvraag. Vijf uitstekende restaurants met Aziatische, 
Mauritiaanse en internationale specialiteiten.

PRIJZEN
SShhaannttii  MMaauurriiccee  RReessoorrtt  &&  SSppaa************  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond Lounge in Brussels 

Airport 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Luxury Suite Pool Villa Beachfront Luxury Suite Pool Villa 
10/01 - 31/10 €1.630 €2.114 
  
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en de meest competitieve tarieven. 

 
 

De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven.
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LIGGING
‘Kostbaar, uitzonderlijk en prikkelend’, zo omschrijft dit luxehotel genesteld in 213 
hectare tropische tuinen en omgeven door een 18-hole golfbaan zichzelf. Boordevol 
authentieke Mauritiaanse charme, diverse culinaire ervaringen en toegewijde service 
verwelkomt het zijn gasten in een uitnodigend geheel. Op ca. 45 minuten van de 
luchthaven.

ACCOMMODATIE
Juniorsuite (60m²): Elegante kamer met kingsize bed, badkamer met bad en aparte 
douche. Safe, minibar, flatscreen-tv, telefoon, wifi, koffie- en theefaciliteiten. Mooie 
veranda met zicht over de golfbaan.
Prestige Villa (260m²): Prachtige villa met grote slaapkamer, en-suite badkamer en 
aangename leefruimte. Groot terras met plonszwembad en zicht over de golfbaan.

FACILITEITEN
Aangenaam zwembad, zonneterras, mooi zandstrand. Watersportcentrum, boat 
house, duikcentrum, tennisterreinen, leisure park en fietsverhuur meteen aan het 
hotel. Ruim aanbod aan actieve en culturele excursies. 18-hole Ernie Els golfbaan 
startend aan het hotel. Verzorgde spa met verschillende behandelingen, kuren en 
massages. Vijf restaurants met lokale en internationale specialiteiten.

GOLF  |  ELEGANTIE  |  AUTHENTIEK

ANAHITA GOLF & SPA RESORT
A A A A A

MAURITIUS OOST- EN ZUIDKUST

GOLF  |  WELLNESS  |  GASTR ONOMIE

HERITAGE LE TELFAIR 
GOLF & WELLNESS RESORT

A A A A A

LIGGING
Midden in een groot natuurreservaat, op het landgoed van een voormalige 
suikerplantage, is dit recent gerenoveerde en uiterst comfortabele hotel gekend 
omwille van zijn uitstekende service en elegantie. De 18-hole en 9-hole Heritage golf 
club, het dine-around programma en het interessante all inclusive concept maken van 
dit hotel een geliefd adres in Mauritius. Op ca. 50 minuten van de luchthaven.

ACCOMMODATIE
Garden View Suite (62m²): Stijlvolle kamer met kingsize bed, badkamer met bad 
en aparte douche. Airco, safe, gratis wifi, minibar, telefoon, flatscreen-tv, cd- & dvd-
speler, iPod dock, koffie- en theefaciliteiten. Terras of balkon met zicht op de tuinen. 
Juniorsuite Beachfront (81m²): Ruimer, met zithoek en terras met zeezicht.

FACILITEITEN
Twee zwembaden, waarvan één verwarmd, zonneterras. Fijn 1km lang zandstrand. 
Uitgebreid watersportcentrum. Tennisterrein, fiets-, quad- en segwayverhuur meteen 
aan het hotel. Heritage Golf Club met 18-hole en 9-hole par 3 terrein. Prachtige spa 
met fitness, binnenzwembad, sauna, stoombad, verschillende kuren en massages. 
Kidsclub (2-17 jaar) met zwembad, baby corner. Uitgebreid Dine-Around concept met 
zusterhotel Heritage Awali, bestaande uit in totaal twaalf restaurants en acht bars. 
Gratis toegang tot de trendy C Beach Club.

PRIJZEN
HHeerriittaaggee  LLee  TTeellffaaiirr**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond Lounge in Brussels 

Airport 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Garden View Suite Juniorsuite Beachfront 
10/01 - 31/10 €1.262 €1.274 
  
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en de meest competitieve tarieven. 

 
 

De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven.

PRIJZEN
AAnnaahhiittaa**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond Lounge in Brussels 

Airport 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Juniorsuite Prestige Villa 
10/01 - 31/10 €1.192 €2.185 
  
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en de meest competitieve tarieven. 

 
 

De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven.
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LIGGING
Als een prachtige symfonie tussen moderniteit en traditie, is The Residence een 
juweel van elegante verfijning dat dankzij de koloniale stijl, doet denken aan een oud 
plantagehuis uit vervlogen tijden. Gelegen langs een prachtig stuk parelwit zandstrand, 
dompelt het zijn gasten onder in de Mauritiaanse gastvrijheid. De lichte kamers liggen 
verspreid in stijlvolle gebouwen van drie hoog, verspreid tussen het rustgevend groen 
van een verzorgde tuin en de azuurblauwe oceaan. Op ca. 60 minuten van de luchthaven.

ACCOMMODATIE
Colonial – Garden View (54m²): Elegante kamer met kingsize bed of twin bedden, 
badkamer met bad en aparte douche. Airco, ventilator, telefoon, safe, minibar, flatscreen-
tv en gratis wifi. Balkon met zicht op de tuinen, zeezicht of in eerste lijn aan het strand.
Colonial Juniorsuite – Garden View (86m²): Ruimer, in open plan stijl met aparte leefruimte. 

FACILITEITEN
Aangenaam verwarmd zwembad, kinderzwembad en zonneterras. Prachtig 1km lang zandstrand. 
Watersportcentrum met windsurf, waterski, zeilen, kajak, pedalo, kano, snorkelen, glasbodemboot 
en PADI duiken. Tennisterrein meteen aan het hotel, 18-hole golf op ca. 10 minuten. Prachtige 
Sanctuary Spa met sauna, fitness, hammam, verschillende kuren en massages. Kinderclub (3-12 
jaar). Drie uitstekende restaurants met internationale specialiteiten en visgerechten.

FA MILIE  |  KOLONIAAL  |  HONE YMOON

THE RESIDENCE MAURITIUS
A A A A A

MAURITIUS OOSTKUST

PRIJZEN
TThhee  RReessiiddeennccee**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen in Half Pension, verwelkoming, privétransfer en Diamond Lounge in Brussels 

Airport 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Colonial – Garden View Colonial Juniorsuite – Garden 
View 

10/01 - 31/10 € 797 €2.240 
 
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en de meest competitieve tarieven. 

 
 

De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven.
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LIGGING
Op de buitenste ring van The Palm, met een 500 meter lang zandstrand te midden van 
een prachtige tuin, ligt dit in Moorse en Andalusische stijl vervaardigd strandresort 
van absolute wereldklasse. Een geslaagd geheel van uitmuntende service. Op ca. 
30 minuten van de luchthaven van Dubai of op ca. 1.10u van de luchthaven van Abu 
Dhabi.

ACCOMMODATIE
Palm Manor: Premier (65m²): Elegante kamer met kingsize bed of twin bedden, 
badkamer met vrijstaand bad en aparte regendouche. Airco, flatscreen-tv, telefoon, 
gratis wifi, dvd- en cd-speler, minibar, safe, iPod dock, koffie- en theefaciliteiten.
Palm Beach: Premier (65m²): Gelijke indeling en faciliteiten, in de dicht bij het strand 
gelegen ‘Palm Beach Mansions’. Kamers met zwembad mogelijk mits supplement.

FACILITEITEN
Temperatuur gecontroleerd zwembad met zonneterras (850m²), tweede zwembad 
voorbehouden voor volwassenen. Prachtige tropische tuinen en privéstrand. 
Tennisterrein meteen aan het hotel. Prachtige Guerlain Spa met fitness, 
binnenzwembad, rasul, stoomdouches, kapsalon, verschillende kuren en massages. 
Drie restaurants met Oosterse, Franse en Mediterrane specialiteiten, waaronder het 
prachtige ‘101’ met panoramisch zicht op de skyline.

FA MILIE  |  RUST  |  WELLNESS

LUX* GRAND GAUBE 
RESORT & VILLA'S

A A A A A

MAURITIUS NOORD- EN ZUIDKUST

WELLNESS  |  ACTIEF  |  MODERN

LUX* LE MORNE
A A A A A

LIGGING
Op één van de mooiste plekjes van het eiland, de door UNESCO beschermde 
zuidwestkant met de Le Morne berg, ligt dit aangename luxeresort op maat van 
levensgenieters. Ook voor actievelingen is het de perfecte uitvalsbasis, met meerdere 
18-hole golfcourts en één van de beste kitesurfspots is het ook voor hen een stukje 
paradijs. Op ca. 1.15u van de luchthaven.

ACCOMMODATIE
Superior (42m²): Elegante kamer met kingsize bed of twin bedden, badkamer met 
bad en aparte douche. Ventilator, telefoon, airco, flatscreen-tv, dvd-speler, minibar, 
safe, gratis wifi, koffie- en theefaciliteiten. Terras of balkon met zeezicht.
Juniorsuite (52m²): Gelijke indeling en faciliteiten, ruimer met zithoek. Terras of 
balkon met whirlpool.

FACILITEITEN
Vijf zwembaden, waarvan één overloopzwembad, zonneterras. Watersportcentrum 
met windsurfen, pedalo, kajak, zeilen, snorkelen, waterski, vissen, kitesurfen en PADI 
duiken. Tennisterrein en fietsverhuur meteen aan het hotel. Zeer ruime spa (2.400m²) 
met kapsalon, hammam, fitness, sauna, jacuzzi, overloopzwembad, verschillende 
kuren en massages. Kinderclub (3-11 jaar) en Teens club (11-17 jaar). Drie uitstekende 
restaurants met Thaise, lokale en internationale specialiteiten.

PRIJZEN
LLUUXX**  LLee  MMoorrnnee**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond Lounge in Brussels 

Airport 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Superior Juniorsuite 
10/01 - 31/10 € 928 €1.118 
  
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en de meest competitieve tarieven. 

 
 

De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven.

PRIJZEN
LLUUXX**  GGrraanndd  GGaauubbee**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond Lounge in Brussels 

Airport 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Superior Junior Suite 
10/01 - 31/10 € 737 € 968 
  
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en de meest competitieve tarieven. 

 
 

De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven.
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LIGGING
Dit moderne luxehotel met een unieke architectuur en een trendy interieur, wordt 
omgeven door weelderige vegetatie en de turquoise lagune. In het hart van een 
uitgestrekt domein, ademt het elegantie in combinatie met een relaxte ‘zen’ sfeer. 
De ruime suites en villa’s, in het oog springende zwembad en uitstekende gourmet 
restaurants maken het tot een intiem geheel. Op ca. 45 minuten van de luchthaven.

ACCOMMODATIE
SO Suite (70m²): rendy kamer met kingsize bed of twin bedden, badkamer met 
douche. Airco, safe, gratis wifi, BOSE wave sound system, flatscreen-tv, koffie- en 
theefaciliteiten. Patio met buitendouche en zicht op de omliggende tuinen.
SO Beach Villa (105m²): Ruime vrijstaande villa met zeezicht, groot terras met 
plonszwembad en butlerservice.

FACILITEITEN
Prachtig overloopzwembad, zonneterras, zandstrand. Watersportcentrum met zeilen, pedalo, 
kajak, stand-up paddle board, windsurfen en PADI duiken. Twee tennisvelden meteen aan het 
hotel, Heritage 18-hole golf op ca. 10 minuten. Verzorgde SO Spa met hammam, relaxruimte, 
yoga, uitgebreide fitness, verschillende kuren en massages. Kids Club (3-12 jaar). Drie restaurants 
met Franse, Mauritiaanse en Creoolse specialiteiten. Hippe beach- en cocktailbar.

TRENDY |  INTIEM |  HONE YMOON

SO/ MAURITIUS
A A A A A / A

MAURITIUS ZUIDOOSTKUST

PRIJZEN
SSooffiitteell  MMaauurriittiiuuss************  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond Lounge in Brussels 

Airport 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn SO Suite SO Beach Villa 
10/01 - 31/10 € 775 €1.657 
  
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en de meest competitieve tarieven. 

 
 

De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven.
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SRI LANKA
 “Een groen en wonderlijk eiland."
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LIGGING
Dit luxueuze boetiekhotel in koloniale stijl ligt binnen de muren van het historische 
UNESCO Fort van Galle. Met maar 30 kamers en suites, ademt het majestueuze 
gebouw met hoge plafonds, 300 jaar oude, glimmende houten vloeren en zwaar 
meubilair ademt historie, zonder in te boeten op modern comfort en uitstekende 
service. Op wandelafstand van het fort en op ca. 1.50u van de luchthaven van Colombo.

ACCOMMODATIE
Bedroom (40m²): Verzorgde kamer met kingsize bed of twin bedden, badkamer met 
vrijstaand bad en aparte douche. Airco, safe, wifi, televisie (enkel op aanvraag), minibar 
en soundsystem. Zicht op de Groote Kerk. Ruim zicht op de tuinen mits supplement.
Chamber (65m²): Ruimer, met aparte leefruimte en slaapkamer. Balkon of overdekte 
veranda, uitzicht op de tuinen of over de fortmuur naar de haven.

FACILITEITEN
Mooi zwembad met verschillende rustpaviljoenen, verzorgde tuin.  Ruim aanbod 
aan culturele en natuurexcursies zoals een ontdekking van het fort, bezoek aan de 
thee- en kaneelplantages, seizoensgebonden walviscruises, … Elegante spa met 
sauna, stoombad, yoga, verschillende kuren en massages. Verfijnd restaurant met 
specialiteiten uit de lokale keuken. ‘Veranda’ met lichte lunches en afternoon tea.

HISTORISCH |  INTIEM |  E XCLUSIEF

AMANGALLA
A A A A A A

SRI LANKA ZUIDKUST

PRIJZEN
AAmmaannggaallllaa**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming en privétransfer 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Bedroom Chamber 
10/01 - 31/10 €2.335 €2.951 
 
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en de meest competitieve tarieven. 

 
 

De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven.
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LIGGING
Dit luxueuze resort met haar bevoorrechte ligging aan één van de mooiste stranden 
van Passikudah, is een warme mix van mediterrane elegantie en tropische eenvoud. 
De kleurrijke kamers, attente service en prachtige ligging zorgen voor een aangenaam 
geheel en een ideale uitvalsbasis om de regio te ontdekken. Op ca. 35 minuten van de 
lokale luchthaven in Batticaloa, of op ca. 2 uur van de lokale luchthaven van Trincomalee.

ACCOMMODATIE
Beach Studio (50m²): Ruime kamer met kingsize bed, badkamer met bad en aparte 
regendouche. Airco, gratis wifi, telefoon, minibar, safe, terras met rechtstreekse 
toegang tot het strand.  
Ocean Studio (50m²): Gelijke indeling en faciliteiten, hoger gelegen met zeezicht.

FACILITEITEN
Mooi overloopzwembad met zonneterras, prachtig zandstrand en tropische tuin. 
Watersportcentrum met zeilen, duiken, snorkelen, kajak en windsurfen. Ruim 
aanbod aan culturele en lokale excursies zoals kooklessen, walvis- en dolfijn spotten, 
begeleide bezoeken aan Minneriya en Sigiriya. Elegant wellnesscentrum met fitness, 
verschillende kuren en massages. Heerlijk restaurant met sterke focus op lokale 
visgerechten en ingrediënten. Meerdere private dining mogelijkheden.

VILLA ' S  |  KLEINSCHALIG |  WATERSPORTEN

UGA BAY
A A A A A

SRI LANKA OOSTKUST

LIGGING
Deze stijlvolle mix van traditionele elementen en tijdloze luxe, gaat prachtig op in de 
groene omgeving. Een unieke combinatie van avontuur, de nabijheid van verschillende 
bezienswaardigheden, prachtige landschappen maken het tot een uitstekende 
uitvalsbasis om de regio te ontdekken. Op ca. 30 minuten van Trincomalee, op ca. 
5u20 van de luchthaven van Colombo.

ACCOMMODATIE
Lagoon Cabin (61m²): Ruime chaletkamer met kingsize bed, badkamer met binnen- 
en buitendouche. Airco, flatscreen-tv, telefoon, gratis wifi, dvd-speler, minibar, safe, 
koffie- en theefaciliteiten. Terras met zicht op de lagune.
Jungle Cabin (61m²): Exact gelijke indeling en faciliteiten, zicht op de tropische 
jungle. Zicht op zee mits supplement.  

FACILITEITEN
Aangenaam zwembad en zonneterras, 4km lang zandstrand, tropische tuinen 
en mangrove bossen. Watersportcentrum met jetski, vissen, snorkelen, kajak en 
PADI duiken. Fietsverhuur meteen aan het hotel, 18-hole golf op ca. 30 minuten. 
Kleinschalige spa met fitness, verschillende kuren en massages. Verzorgd restaurant 
met fijne lokale en Aziatische specialiteiten. Meerdere private dining mogelijkheden.

DUURZAA M |  KLEINSCHALIG |  AUTHENTIEK

UGA JUNGLE BEACH
A A A A / A

PRIJZEN
UUggaa  JJuunnggllee  BBeeaacchh**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond Lounge in Brussels 

Airport 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Lagoon Cabin Jungle Cabin 
10/01 – 31/10 € 629 €1.000 
  
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en de meest competitieve tarieven. 

 
 

De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven.

PRIJZEN
UUggaa  BBaayy**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond Lounge in Brussels 

Airport 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Beach Studio Ocean Studio 
10/01 - 31/10 € 724 €1.186 
  
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en de meest competitieve tarieven. 

 
 

De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven.
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LIGGING
Aan de zonovergoten zuidkust van het eiland, onthult een kronkelig pad door de jungle 
dit luxehotel in al zijn schoonheid. Geïnspireerd op het tropische modernisme, is het 
ontworpen om zijn gasten in alle rust te laten genieten van service van wereldklasse, 
de pracht van de omgeving en een heerlijke keuken. Op ca. 5 minuten van het 
vissersdorpje Tangalle en op ca. 2.50u van de luchthaven van Colombo.

ACCOMMODATIE
Garden Pool Suite (100m²): Ruime suite met kingsize bed of twin bedden, open plan 
badkamer met bad en aparte regendouche. Airco, dvd-speler, telefoon, gratis wifi, 
dressing, minibar, radio, safe, koffie- en theefaciliteiten. Gemeubileerd terras met 
privézwembad (6x4m) en beperkt zicht op de tuinen, het strand en de oceaan.
Ocean Pool Suite (100m²): Gelijke indeling en faciliteiten, panoramisch zicht.

FACILITEITEN
Groot zwembad van 47m met zonneterras, ligstoelen, parasols en mooi uitzicht over 
de oceaan. Ruim aanbod aan culturele en natuurexcursies zoals surfen, het ontdekken 
van de Mawella Lagune of wildlife safari’s. Yogalessen op het strand. Twee verzorgde 
restaurants met lokale en internationale specialiteiten. Beachclub, loungebar en pool 
terrace bar voor cocktails bij zonsondergang.

WERELDKLASSE  |  DESIGN |  SERENITEIT

AMANWELLA
A A A A A A

SRI LANKA ZUIDKUST

PRIJZEN
AAmmaannwweellllaa**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond Lounge in Brussels 

Airport 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Garden Pool Suite Ocean Pool Suite 
10/01 - 31/10 €2.812 €3.349 
  
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en de meest competitieve tarieven. 

 
 

De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven.
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LIGGING
Waar de lichtblauwe lucht de zee ontmoet, rollen de golven tegen de oevers van 
het poederachtige zandstrand. Genesteld op deze idyllische plek, is dit luxueuze 
strandhotel met haar verfijnd interieur en prachtige rooftop spa een plek boordevol 
tijdloze elegantie. De attente service, heerlijke keuken en het mooie zeezicht vanuit 
de kamers zorgen voor een aangenaam geheel. Op ca. 20 minuten van de luchthaven 
van Colombo.

ACCOMMODATIE
Deluxe (40m²): Verzorgde kamer met kingsize bed of twin bedden, badkamer 
met regendouche. Airco, satelliet-tv, telefoon, minibar, gratis wifi, koffie- en 
theefaciliteiten. Privé lanai met zicht op het strand.
Superior Deluxe (40m²): Gelijke indeling en faciliteiten. Hoger gelegen, terras met zeezicht.

FACILITEITEN
Aangenaam beachfront zwembad met swim-in bar, zonnebedden, prachtig 
zandstrand. Ruim aanbod aan actieve en culturele excursies zoals bezoek aan de fish 
market, de dutch canals of de prachtige Muthurajawela Wetlands. Mooie rooftop spa 
met verschillende behandelingen, kuren en massages. Twee restaurants met lokale en 
internationale specialiteiten, see loungebar; pool bar en eigen bakkerij. 

ELEGANT |  GASTR ONOMIE  |  BEACH

HERITANCE NEGOMBO
A A A A A

SRI LANKA WESTKUST

PRIJZEN
HHeerriittaannccee  NNeeggoommbboo**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond Lounge in Brussels 

Airport 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Deluxe Superior Deluxe 
10/01 - 31/10 € 784 € 929 
  
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en de meest competitieve tarieven. 
 

 
 

De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven.
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LIGGING
Genesteld op een heuvel en onder een bomen- en bladerdak, is dit recente (december 2019) 
villaresort bestaande uit slechts 9 villa’s, Sri Lanka op zijn stijlvolst. Indrukwekkende villa’s, 
attente en oprechte service, warme gastvrijheid, heerlijke lokale keuken, een uitmuntende 
wellness en onvoorstelbare panorama’s.  Op ca. 5 minuten van het prachtige Narigama strand 
per gratis tuk-tuk shuttle, op ca. 1.55u van de luchthaven van Colombo.

ACCOMMODATIE
Contemporary Villa + Pool (115m²): Prachtige villa met queensize bed, badkamer met 
bad en douche. Wifi, iPad, Bose speaker, telefoon, airco, personal bar, wijnkoelkast, koffie- 
en theefaciliteiten. Ruime tuin met eet- en zithoek, plonszwembad en zicht over de jungle.
One Bedroom Colonial Mansion (462m²): GUltieme luxevilla. Prachtige grote tuin 
met buitenbadkamer en rechtstreekse toegang tot het gedeelde zwembad.

FACILITEITEN
Overloopzwembad, panoramisch terras, zandstrand op ca. 3 minuten (gratis shuttle). 
Ruim aanbod aan culturele en actieve excursies zoals bezoek aan Galle, bezoek aan de 
theefabriek, wandeltochten, zoektocht naar zeeschildpadden, … Mooie Jungle Spa met 
fitness, sauna, jacuzzi, stoombad, Vichy douche, verschillende behandelingen, kuren 
en massages. Ongelimiteerde dagelijkse yoga- en meditatielessen.

RECENT |  VILLA ' S  |  E XCLUSIEF

HARITHA VILLAS + SPA
A A A A A / A

SRI LANKA ZUIDWESTKUST

BIJKOMENDE FACILITEITEN
Uitstekend restaurant met unieke concepten en gerechten, bereid met moderne kijk op 
de lokale keuken en ingrediënten uit eigen tuin. ‘Anytime / Anywhere’ ontbijtconcept.

PRIJZEN
HHaarriitthhaa  VViillllaass  ++  SSppaa**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond Lounge in Brussels 

Airport 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Contemporary Villa + Pool One Bedroom Colonial Mansion 
10/01 - 31/10 €1.961 €3.400 
  
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en de meest competitieve tarieven. 

 
 

De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven.
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LIGGING
Op het prachtige Muravandoo, midden in de Raa atol, is dit exclusieve hotel omgeven door 
unieke koraalriffen boordevol tropische vissen en is het waar paradijs voor snorkelaars en 
duikers. Verscholen tussen de witte stranden en kokospalmen, liggen de 73 moderne villa’s 
en residenties. Een ontspannen resort van  wereldklasse! Per lokaal vliegtuig en speedboot op 
ca. 50 minuten, per watervliegtuig op ca. 40 minuten, van de luchthaven van Male.

ACCOMMODATIE
Beach Villa + Pool (108m²): Moderne villa met kingsize bed. Halfopen badkamer met bad 
en aparte douche. Butlerservice, airco, televisie, safe, minibar, gratis koffie- en theefaciliteiten. 
Meteen op het strand gelegen met privézwembad. Totale oppervlakte van maar liefst 680m2. 
Water Villa (100m²): Gelijke indeling en faciliteiten, op palen over het water gebouwd. 
Totale oppervlakte van maar liefst 240m2.

FACILITEITEN
Infinity pool aan het strand. Watersportcentrum met snorkelen, duiken, waterski, speedboot, 
parasailing en wakeboard. Verlichte tennisbanen en fitness  Joali Spa met behandelingen op 
maat. Fijne kidsclub met speciale spa, kooklessen en schattenjacht. Vier prima restaurants 
met fusiongerechten uit Japan, China en de Levant. Italiaanse specialiteiten en grill voor 
heerlijke visgerechten. Aangename coktailbar met regelmatige live performances.

DESIGN |  FA MILIE  |  SPORT

JOALI
A A A A A / A

MALEDIVEN RAA ATOLL

PRIJZEN
JJooaallii********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, transfer per watervliegtuig en Diamond Lounge 

in Brussels Airport 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Beach Villa + Pool Water Villa 
10/01 - 31/10 €7.758 €7.403 
  
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en de meest competitieve tarieven. 

 
 

De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven.
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LIGGING
Boven het kristalheldere water van de lagune, omzoomd door ongerepte stranden 
en weelderig tropisch groen, is dit luxe villaresort een mix van duurzaam design en 
absolute luxe. Elegantie, gastronomie en genieten zijn hier de kernwoorden. Ultieme 
privacy in een kader van relaxte luxe met ononderbroken zicht op de oceaan. Per 
watervliegtuig op ca. 30 minuten van Male.

ACCOMMODATIE
One Bedroom Water Retreat (411m²): Elegante villa verspreid over twee verdiepingen. 
Master bedroom met kingsize bed, aangrenzende slaapruimte voor kinderen. 
Badkamer met bad en aparte douche. Minibar, safe, wifi, airco, ventilator, televisie, 
butlerservice, koffie- en theefaciliteiten. Terras met buitendouche, privézwembad en 
rechtstreekse toegang tot de lagune. Glijbaan mits supplement.
Two Bedroom Crusoë Residence (806m²): Twee slaapkamervilla verscholen in de 
mangrovebossen, verspreid over twee verdiepingen. Prachtige terrassen met zeezicht. 
Groot privézwembad.

FACILITEITEN
Prachtige zandstranden en tropische tuinen. Watersportcentrum met snorkelen, kajak, 
zeilen, dolfijncruises en PADI duiken. Tennisterrein, Cinema Paraiso en observatorium. 

POOL VILLA ' S  |  ICONISCH |  FA MILIE

SONEVA JANI
A A A A A / A

MALEDIVEN NOONU ATOLL

BIJKOMENDE FACILITEITEN
Openlucht spa met fitness, sauna, stoomkamer, verschillende kuren en massages. The 
Den kidsclub. Elf uitstekende bars en restaurants waaronder ‘So Engaging’, een Chef ’s 
Table met slechts vijf stoelen en ‘The Gathering’ met een indrukwekkende selectie aan 
wijnen. Gratis transfer tussen de beide hotels bij gecombineerd verblijf in Soneva Jani 
en zusterhotel Soneva Fushi.

PRIJZEN
SSoonneevvaa  JJaannii**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, transfer per watervliegtuig en per speedboat, 

Diamond Lounge in Brussels Airport 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn One Bedroom Water Retreat Two Bedroom Crusoë Residence 
10/01 - 31/10 €8.027 €26.819 
  
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en de meest competitieve tarieven. 

 
 

De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven.
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LIGGING
‘No news, no shoes’, zo luidt het credo van dit tot de verbeelding leidende villaresort. 
Verborgen tussen het dichte gebladerte en genesteld in UNESCO Baa Atoll Biosphere 
Reserve, wordt de natuurlijke ligging gekoesterd met een duurzaam ontwerp dat de 
essentie van ‘intelligente luxe’ herdefinieert. Met een indrukwekkende spa, uitmuntende 
villa’s, een prachtige spa en een onberispelijke service, is dit dé referentie van pure luxe 
op familiemaat. Per watervliegtuig op ca. 25 minuten van de luchthaven van Male.

ACCOMMODATIE
One Bedroom Crusoë Villa + Pool (145m²): Prachtige duplexvilla met kingsize bed, 
badkamer met bad en aparte douche. Ventilator, airco, minibar, safe, dvd-speler, 
iPod dock, wifi, butlerservice, telefoon en fietsen. Ruime tuin met zitruimte en 
privézwembad, meteen aan het strand gelegen.
One Bedroom Water Retreat + Slide (585m²): Op palen over de lagune, in duplex. 
Master bedroom met kingsize bed, slaapruimte voor kinderen. Buitenbadkamer, 
privézwembad en glijbaan.

FACILITEITEN
Prachtige zandstranden en tropische tuinen. Watersportcentrum met snorkelen, 
windsurfen, zeilen, kano, waterski, dolfijncruises en PADI duiken. 

E XCLUSIEF  |  GASTR ONOMIE  |  FA MILIE

SONEVA FUSHI
A A A A A / A

MALEDIVEN BAA ATOLL

BIJKOMENDE FACILITEITEN
Tennisterrein, observatorium, glasblazerij en Cinema Paraiso. Mooie Six Senses Spa 
met sauna, hammam, fitness, verschillende kuren en massages. The Den kidsclub. Elf 
uitstekende bars en restaurants waaronder ‘Once Upon A Table’, een gastronomisch 
pareltje met maar 8 stoelen en het indrukwekkende panoramische ‘Fresh in the 
Garden’. Gratis transfer tussen de beide hotels bij gecombineerd verblijf in Soneva 
Fushi en zusterhotel Soneva Jani.

PRIJZEN
SSoonneevvaa  FFuusshhii********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, transfer per watervliegtuig en per speedboat, 

Diamond Lounge in Brussels Airport 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn One Bedroom Crusoë Villa + Pool One Bedroom Water Retreat + 
Slide 

10/01 - 31/10 €6.916 €8.279 
  
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en de meest competitieve tarieven. 

 
 

De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven.
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LIGGING
Midden in het UNESCO beschermde reservaat van de Baa Atoll bezaaid met  
poederwitte zandstranden en 1400 groene kokospalmen, ligt het in 2017 geopende 
Vakkaru als een afgelegen rifeiland met eindeloos uitzicht over de oceaan. Het 
prachtige huisrif met een unieke diversiteit, maakt het tot een paradijs voor de hele 
familie. Een idyllisch resort voor gasten die op zoek zijn naar een echte luxueuze 
vakantiebeleving. Op ca. 30 minuten per watervliegtuig van de luchthaven van Malé.

ACCOMMODATIE
Overwater Villa (140m²): Prachtige villa met kingsize bed, halfopen badkamer 
met binnen- en buitendouche. Wifi, soundsystem, Espresso en theeapparaat, safe, 
ligbedden, gourmet-minibar. Privéterras met hangmat en rechtstreekse toegang tot 
de lagune. Privézwembad mits supplement. 
Beach Pool Villa (250m²): Ruimere villa met aparte leesruimte, privézwembad en 
rechtstreekse toegang tot het strand.

FACILITEITEN
Prachtige infinity pool, idyllisch zandstrand. Watersportcentrum met onder andere 
snorkelen, PADI duiken, dolfijncruises, walvishaaien spotten, jetski, catamaranzeilen, 
kajak, windsurfen, kitesurfen, parasailing en waterfietsen. 

FA MILIE  |  NATUUR |  SPORTIEF

VAKKARU MALDIVES
A A A A A / A

MALEDIVEN BAA ATOLL

BIJKOMENDE FACILITEITEN
Twee verlichte tennisbanen, volleybalcourt en badmintonveld. Merana Spa op palen 
over de lagune met sauna, stoomkamer, nagelstudio, yoga paviljoen, verschillende 
kuren en massages. Parrotfish kinderclub (3-12 jaar) & Coconut Teens club (12-18 
jaar).  Vier heerlijke restaurants met Italiaanse en Zuidoost-Aziatische specialiteiten. 
Grill, romantisch dineren onder de sterren. Poolside lounge, lagoon bar, winetasting.

PRIJZEN
VVaakkkkaarruu  MMaallddiivveess**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, transfer per watervliegtuig en Diamond Lounge 

in Brussels Airport 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Overwater Villa Beach Pool Villa 
10/01 - 31/10 €4.429 €6.518 
  
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en de meest competitieve tarieven. 

 
 

De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven.
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MALEDIVEN NORTH MALE ATOLL - RAA ATOLL

MODERN |  DESIGN |  ALL  INCLUSIVE

DHIGALI MALDIVES
A A A A A

LIGGING
Als één van de nieuwere resorts op de Malediven, is Dhigali een modern ‘Island Bliss’ 
geheel waar design centraal staat. De warme gastvrijheid, het mooie huisrif en de 
verzorgde premium all inclusive formule maken van het minder bekende Raa Atoll 
een elegante mix van trendy design en het diepgewortelde respect voor de natuurlijke 
omgeving. Op ca. 45 minuten per watervliegtuig van de luchthaven.

ACCOMMODATIE
Beach Bungalow (70m²): Verzorgde villa met kingsize bed, badkamer met 
regendouche. Safe, minibar, televisie, wifi, telefoon, koffie- en theefaciliteiten. Ruime 
veranda met zonnebedden, op wandelafstand van het strand.
Water Villa (85m²): Gelijke faciliteiten, ruimere villa op palen over de lagune.

FACILITEITEN
Aangenaam zwembad met zonneterras, prachtig wit zandstrand. Eigen huisrif 
en prachtige zandbank. Watersportcentrum met snorkelen, PADI duiken, kajak 
en snorkelen. Ruime Kids Club met binnen- en buitenruimte en eigen splashpad. 
Verzorgde spa met buitenzwembad, relaxruimte, verschillende kuren en massages. 
Vier estaurants, eigen café, pizzeria en twee bars. 

E XCLUSIEF  |  VILLA ' S  |  GASTR ONOMIE

ONE&ONLY REETHI RAH
A A A A A / A

LIGGING
Dit indrukwekkende resort, genesteld op één van de grootste eilanden en genietend van 
maar liefst zes kilometer aan parelwitte zandstranden, combineert uitmuntende luxe met 
smaakvolle villa’s van het allerhoogste niveau. Een waar tropisch paradijs waar service, 
authentieke gastronomie, privacy en romantiek samensmelten tot een geslaagd geheel. Per 
watervliegtuig op ca. 20 minuten, per speedboot op ca. 1.15u van de luchthaven van Male.

ACCOMMODATIE
Beach Villa (135m²): Elegante villa met kingsize bed of twin bedden, badkamer met bad 
en aparte douche. LED-tv, airco, cd- en dvd-speler, dressing, gratis wifi, safe en minibar. Op 
het strand gelegen met ruim terras met zonnebedden. Privézwembad mits supplement.
Water Villa (149m²): Gelijke indeling en faciliteiten, op palen in zee gebouwd met 
zwevend zonneterras. Privézwembad mits supplement.

FACILITEITEN
Drie zwembaden met zonneterrassen, apart kinderzwembad, tropische tuinen en 
parelwit zandstrand. Watersportcentrum. Twee verlichte tennisbanen en FIFA-certified 
voetbalveld. Mooie spa met sauna, stoombad, verschillende kuren en massages. 
Kidsclub (4-11 jaar) en One Tribe Club (11-17 jaar). Boetiekje, bibliotheek en fitnessruimte. 
Vier uitstekende restaurants met Aziatische fusion, Japanse en Libanese specialiteiten. 

PRIJZEN
DDhhiiggaallii  MMaallddiivveess**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen All inlcusive, verwelkoming, privétransfer en Diamond Lounge in Brussels 

Airport 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Beach Bungalow Water Villa 
10/01 - 31/10 €2.575 €3.290 
  
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en de meest competitieve tarieven. 

 
 

De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven.

PRIJZEN
OOnnee  &&  OOnnllyy  RReeeetthhii  RRaahh**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond Lounge in Brussels 

Airport 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Beach Villa Water Villa 
10/01 - 31/10 €7.163 €8.009 
  
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en de meest competitieve tarieven.  

 
 

De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven.
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LIGGING
‘Een droomlandschap van verborgen genoegens, waar elke seconde de tijd overstijgt’, 
zo omschrijft dit resort zichzelf. Dit boetiekhotel heeft een prachtige turkooizen 
lagune, één van de mooiste huisriffen van de Malediven, magnifieke kamers, brengt 
spectaculaire smaken uit de wereld samen en beschikt over ’s werelds éérste onderwater 
spa! Per speedboot op ca. 30 minuten van de luchthaven van Malé.

ACCOMMODATIE
Beach Bungalow + Pool (125m²): Ruime villa met kingsize bed, openlucht badkamer 
met oversized bad en aparte regendouche. Airco, ventilator, minibar, safe, bluetooth 
speaker, telefoon, flatscreen-tv, koffie- en theefaciliteiten. Privéterras met 
zonnebedden en plonszwembad. In eerste lijn aan het strand.
Lagoon Bungalow + Pool (130m²): Gelijke indeling en faciliteiten. Op palen gebouwd, 

FACILITEITEN
Twee zwembaden, waarvan één verlicht overloopzwembad en één zoutwaterbad. 
Watersportcentrum. Exclusieve onderwater spa met sauna, stoombad, manicure & 
pedicure, verschillende kuren en massages. Yoga paviljoen, boetiekje, bibliotheek 
en fotografiestudio. Vier restaurants met barefoot dining, Italiaans en Japanse 
specialiteiten. Fresh food café, cocktailbar en ondergrondse Vinum wijnkelder.

BOUTIQUE |  NATUUR |  VILLA ' S

HUVAFEN FUSHI
A A A A A

MALEDIVEN NORTH MALE ATOLL

PRIJZEN
HHuuvvaaffeenn  FFuusshhii**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, transfer per boot en Diamond Lounge in Brussels 

Airport 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Beach Bungalow + Pool Lagoon Bungalow + Pool 
10/01 - 31/10 €4.279 €4.514 
  
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en de meest competitieve tarieven. 
 

 
 

De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven.
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LIGGING
Ontworpen in een authentieke stijl, gebouwd met milieuvriendelijke materialen en 
naadloos geïntegreerd in de prachtige omgeving, is dit het eerste hotel op de Malediven 
waar alle villa’s op palen boven de azuurblauwe lagune werden gebouwd. De intimiteit, 
discretie en privacy van het resort gaan hand in hand met een focus op ‘zero impact’ voor 
de omgeving. Per speedboot op ca. 20 minuten van de luchthaven van Male.

ACCOMMODATIE
Villa Suite (210m²): Ruime villa in duplex stijl, aparte slaapkamer met kingsize bed, 
open woonruimte en eetkamer. Halfopen badkamer met infinity-bad en aparte douche. 
Airco, ventilator, minibar, tv, wifi, safe, koffiezetapparaat. Rechtstreekse toegang tot de 
lagune via het terras. Zonneterras op de eerste verdieping. Persoonlijke butler. 
Crusoe Residence (250m²): Vrijstaande watervilla midden de lagune, enkel bereikbaar per bootje. 

FACILITEITEN
Mooi overloopzwembad met zonneterras, parelwit zandstrand. Watersportcentrum, 
tennisterrein met lessen,  kooklessen, openlucht-cinema en ruim aanbod aan 
excursies. Prachtige Meera spa met sauna, hammam, verschillende kuren en massages. 
Hoofdrestaurant ‘Kashiveli’ met internationale fusion keuken en vegan gerechten, 
tweede restaurant ‘By The Sea’ met Japanse fusion keuken. Beachbar en overwater bar. 

ECO-FRIENDLY |  HONE YMOON |  INTIEM

GILI LANKANFUSHI
A A A A A / A

MALEDIVEN NORTH MALE ATOLL

PRIJZEN
GGiillii  LLaannkkaannffuusshhii********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, transfer per boot, en Diamond Lounge in 

Brussels Airport 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Villa Suite Crusoe Residence 
10/01 - 31/10 €6.126 €8.353 
  
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en de meest competitieve tarieven. 

 
 

De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven.
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LIGGING
Genesteld op het kleine en exclusieve Vabbinfaru, is dit resort met haar 
adembenemende uitzicht een smaakvolle mix van kleinschalige charme en intimiteit. 
De ‘barefoot luxury’ wordt gecombineerd met een bekroonde spa, een heerlijke 
keuken en luxueuze vrijstaande bungalows. Per speedboot op ca. 25 minuten van de 
luchthaven van Male.  

ACCOMMODATIE
Oceanview Pool Villa (110m²): Aangename villa met kingsize bed, badkamer met bad, 
aparte douche en buitendouche. Telefoon, cd- & dvd-speler (op aanvraag), flatscreen-
tv, minibar, wifi, koffie- en theefaciliteiten. Ruime patio met zithoek en privézwembad, 
zicht op zee.
Beachfront Pool Villa (110m²):  Gelijke indeling en faciliteiten,  aan het strand gelegen.

FACILITEITEN
Prachtig zwembad met zonneterras. Watersportcentrum met kano, wakeboard, 
waterski, banana boat, windsurfen, catamaran, snorkelen en PADI duiken. Eigen 
Marine Conservation Lab. Verzorgde wellness met schoonheidsbehandelingen, 
therapieën, verschillende kuren en massages. Uitstekend restaurant met lokale en 
internationale specialiteiten, heerlijke strand- en cocktailbar.

HONE YMOON |  KLEINSCHALIG |  POOL VILLA ' S

BANYAN TREE VABBINFARU
A A A A A

MALEDIVEN NORTH MALE ATOLL

PRIJZEN
BBaannyyaann  TTrreeee  VVaabbbbiinnffaarruu**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen in Half Pension, verwelkoming, boottransfer en Diamond Lounge in Brussels 

Airport 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Oceanview Pool Villa Beachfront Pool Villa 
10/01 - 31/10 €2.455 €2.762 
  
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en de meest competitieve tarieven. 

 
 

De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven.
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LIGGING
Kurumba opende reeds in 1972 de deuren en was daarmee het allereerste resort op 
de Malediven. Doordrenkt met geschiedenis en lokale accenten, is dit compacte en 
dorpsachtige eiland vandaag een prijsvriendelijk adres dat teert op een ijzersterke 
reputatie. Het eigen huisrif, de witte zandstranden en de beschermde lagune zorgen 
voor een stukje paradijs. Op ca. 10 minuten per speedboot van de luchthaven.

ACCOMMODATIE
Superior (74m²): Verzorgde kamer met queensize bed of twin bedden, badkamer met 
vrijstaand bad en tropische buitendouche. Minibar, satelliet-tv, flatscreen-tv, safe en 
airco.
Deluxe Bungalow (74m²): Gelijke faciliteiten, vrijstaande villa unit gelegen in de 
topische kokosnootgroeve, terras met zeezicht. Beachfront ligging mits supplement.

FACILITEITEN
Vier zwembaden, waarvan twee kinderbaden, prachtig wit zandstrand en beschermde 
lagune. Tennisbanen en watersportcentrum met onder andere snorkelen, kajak, 
catamaran, windsurfen, surfen, wakeboarden, jetski, banana boat en duiken. Mooie 
Veli spa met sauna, hammam, verschillende kuren en massages. Acht restaurants met 
Indische, Arabische, Chinese, Thaise en Italiaanse specialiteiten.

AUTHENTIEK |  L IFEST YLE  |  E XCLUSIEF

KURUMBA MALDIVES
A A A A A

MALEDIVEN NORTH MALE ATOLL

PRIJZEN
KKuurruummbbaa  MMaallddiivveess**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond Lounge in Brussels 

Airport 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Superior Deluxe Bungalow 
10/01 - 31/10 €1.400 €1.734 
 
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en de meest competitieve tarieven. 

 
 

De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven.
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LIGGING
Het glinsterende strand en de heldere turquoise lagune van dit mooie designhotel 
zorgen voor een ‘wow-effect’ meteen van bij aankomst. De jonge uitstraling en 
verzorgde villa’s in combinatie met de minimalistische luxe, zorgen voor een fris geheel 
op maat van jonge koppels en honeymooners. Op ca. 20 minuten per speedboot van 
de luchthaven.

ACCOMMODATIE
Deluxe Bungalow (70m²): Lichte kamer met kingsize bed of twin bedden, badkamer 
met douche. Airco, telefoon, flatscreen-tv, minibar, safe en gratis wifi. Nabij het strand 
gelegen.
Beach Villa (96m²): Gelijke faciliteiten, ruimere villa met halfopen badkamer. Meteen 
aan het strand gelegen. Zwembad mits supplement.

FACILITEITEN
Mooi overloopzwembad met zonneterras, uitgestrekt wit zandstrand en 
indrukwekkende lagune. Tennisterrein, watersportcentrum met snorkelen, PADI 
duiken, windsurfen, kajakken en waterskiën. Verzorgde spa met stoombad, 
binnenzwembad, verschillende kuren en massages. Vijf restaurants met specialiteiten 
uit alle windstreken.

DESIGN |  WELLNESS  |  R OM ANTIEK

VELASSARU
A A A A A

MALEDIVEN SOUTH MALE ATOLL

PRIJZEN
VVeellaassssaarruu**********//**  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond Lounge in Brussels 

Airport 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Deluxe Bungalow Beach Villa 
10/01 - 31/10 €2.326 €2.888 
  
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en de meest competitieve tarieven. 

 
 

De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven.
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LIGGING
Dit luxueuze privé-eilandresort met haar witte zandstranden, turquoise lagunes en 
adembenemende riffen, is een bonte mix van speelse kamers, innovatieve cocktails en 
een hypermoderne levensstijl. De puristische stijl en het transparante design vormen een 
levendig en hip geheel. Per watervliegtuig op ca. 25 minuten van de luchthaven van Male.

ACCOMMODATIE
Fabulous Overwater Oasis (146m²): Design villa met kingsize bed, badkamer met bad 
en aparte douche. Airco, safe, ventilator, gebotteld water, flatscreen-tv, cd- en dvd-
speler, Bose systeem, gratis wifi, koffie- en theefaciliteiten. Op palen boven de lagune 
met ligbedden, plonszwembad en rechtstreekse toegang tot de lagune.
Wonderful Beach Villa (175m²): Gelijke faciliteiten, in eerste lijn aan het strand. Terras 
met privézwembad en buitendouche.

FACILITEITEN
Aangenaam zwembad met zonneterras. Watersportcentrum met windsurfen, jetski, 
parasailing, seabob, waterski, wakeboard, fun tube, Hobie Cat, stand-up paddle board, 
snorkelen en PADI duiken. Prachtige spa met outdoor behandelingsruimtes, fitness, 
verschillende kuren en massages. Drie heerlijke restaurants met soul-food, vis- en 
bbqspecialiteiten. Sunset cocktailbar en poolbar.

TRENDY |  L IFEST YLE  |  E XCLUSIEF

W MALDIVES
A A A A A / A

MALEDIVEN NORTH ARI ATOLL

PRIJZEN
WW  MMaallddiivveess************  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, binnenlandse vlucht en Diamond Lounge in 

Brussels Airport 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Fabulous Overwater Villa Wonderful Beach Villa 
10/01 - 31/10 €7.045 €7.474 
  
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en de meest competitieve tarieven. 

 
 

De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven.
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LIGGING
Als een ideale mix tussen een rustig toevluchtsoord en een actief avontuur, is dit luxueuze 
resort een ontspannen paradijs. De villa’s aan de poederfijne stranden of op palen boven 
de kristalheldere lagune in combinatie met de fascinerende onderwaterwereld en de 
uitstekende gastronomie, zorgen voor een verfijnd geheel in de bekende LUX* stijl. Per 
watervliegtuig op ca. 25 minuten van de luchthaven van Malé.

ACCOMMODATIE
Beach Pavillion (60m²): Moderne kamer met kingsize bed, open badkamer met bad 
en aparte douche. Flatscreen-tv, telefoon, iPod dock, airco, safe, minibar, koffie- en 
theefaciliteiten. Directe toegang tot het strand.
Beach Villa (95m²): Volledig vrijstaande strandvilla met ruim terras en riante badkamer. 

FACILITEITEN
Twee overloopzwembaden met poolbar. Marine Biology Centre. Watersportcentrum met 
snorkelen, waterski, boottochten, flyboards, windsurfen, jetski, zeilen, kajak, walvissafari en PADI 
duiken. Twee verlichte tennisbanen, badminton, tafeltennis, biljart en tafelvoetbal. Ruime LUX* 
Me Spa (1.550m2) met sauna, hamam, fitness, verschillende kuren en massages. Kinderclub (3-
12 jaar) en Teens Club (12-17 jaar). Openluchtbioscoop op het strand. Acht fijne restaurants met 
lokale, mediterrane en Aziatische culinaire specialiteiten. Vijf gezellige bars en lounges.

FA MILIE  |  RUST  |  VILLA ' S

LUX* SOUTH ARI ATOLL RESORT & VILLA'S
A A A A A / A

MALEDIVEN ARI SOUTH ATOLL

PRIJZEN
LLUUXX**  SSoouutthh  AArrii  AAttoollll  RReessoorrtt  &&  VViillllaass**********//**  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond Lounge in Brussels 

Airport 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Beach Pavillion Beach Villa 
10/01 - 31/10 €2.432 €3.098 
  
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en de meest competitieve tarieven. 

 
 

De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven.
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LIGGING
Met sprankelend turquoise water en indrukwekkend zeezicht zo ver het oog rijkt, 
is dit spectaculaire resort met haar unieke ligging in een ongerepte en uitgestrekte 
privélagune, een bonte mix van tropische privévilla’s, een uitstekende keuken, een 
eindeloos aanbod aan watersporten en een bekroonde spa. Dit afwisselende resort is 
op maat van elke gast, de warme gastvrijheid maakt het op maat van de familie. Per 
watervliegtuig op ca. 45 minuten van de luchthaven van Male.

ACCOMMODATIE
Beachfront Villa (88m²): Charmante villa met kingsize bed, badkamer met binnen- en 
buitendouche. Airco, safe, ventilator, televisie, wifi, koffie- en theefaciliteiten. Veranda 
met ligstoelen en zeezicht. Privézwembad mits supplement.
In Ocean Pool Villa (175m²): Op palen over de lagune, met in-villa behandelingsruimte 
op het dakterras. Hangmat en privé overloopzwembad. Aan de zonsondergangskant 
mits supplement.

FACILITEITEN
Mooi overloopzwembad met zonneterras. Watersportcentrum met windsurfen, 
catamaran, wakeboard, waterski, kano, snorkelen, PADI duiken en eigen Marine Lab. 
Verzorgde spa, fitness, verschillende kuren en massages. Kids Club (3-12 jaar). 

FA MILIE  |  GASTR ONOMIE  |  DESIGN

ANGSANA VELAVARU
A A A A A

MALEDIVEN DHAALU ATOLL

BIJKOMENDE FACILITEITEN
Vier uitstekende restaurants met visspecialiteiten, Mediterrane en internationale 
keuken. Romantische cocktailbar.

PRIJZEN
AAnnggssaannaa  VVeellaavvaarruu**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen All Inclusive, verwelkoming, transfer per watervliegtuig en Diamond Lounge 

in Brussels Airport 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Beachfront Villa InOcean Pool Villa 
10/01 - 31/10 €2.434 €5.196 
  
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en de meest competitieve tarieven. 

 
 

De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven.
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THAILAND
 “Gouden tempels en exotische stranden. 

De perfecte combinatie."
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LIGGING
Midden in de bruisende stad, zwevend boven het shoppingdistrict Sathorn en Silom 
Road, is dit hotel een gekend oriënteringspunt. De combinatie van traditionele Thaise 
charme, topservice en modern design maakt het bijzonder geliefd. Het uitstekende 
Vertigo rooftop restaurant, de hippe Moon Bar met uitzicht over de volledige stad, de 
verzorgde Club Lounge en ruime kamers maken het tot een geslaagd geheel. Op ca. 
10 minuten van de BTS-Skytrain, op ca. 30 minuten van de internationale luchthaven.

ACCOMMODATIE
Horizon (48m²): Ruime kamer met kingsize bed of twin bedden, badkamer met bad 
en aparte douche. Airco, gratis wifi, safe, minibar, flatscreen-tv, telefoon, koffie- en 
theefaciliteiten. Mooi zicht op de stad en / of de rivier.
Serenity Club (48m²): Gelijke indeling en faciliteiten, hoger gelegen met panoramisch 
met stadzicht en toegang tot de Club Lounge op de 19e verdieping.

FACILITEITEN
Zwembad met klein zonneterras. Prachtige spa met sauna, hammam, fitness, bodywork, 
personal training, yoga, verschillende kuren en massages. Kidsclub (3-12 jaar). Zeven 
uitstekende restaurants waaronder het fantastische Vertigo met panoramisch stadszicht. Hippe 
rooftop Moon bar met signature cocktails en mogelijkheden tot dinercruises op de rivier.

ICONISCH |  SPA  |  LOCATIE

BANYAN TREE BANGKOK
A A A A A

THAILAND BANGKOK

PRIJZEN
BBaannyyaann  TTrreeee  BBaannggkkookk**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming en privétransfer 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Horizon Serenity Club 
10/01 - 31/10 € 306 € 400 
  
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en de meest competitieve tarieven. 

 
 

De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven.
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LIGGING
In een rustige zijstraat van een drukke verkeersader, midden het shopping- en businessdistrict 
ligt dit moderne designhotel als een oase van rust in het bruisende Bangkok. De grote, 
verfijnde kamers, de uitstekende restaurants en de verzorgde spa-ruimte zorgen voor een 
ontspannen en relaxte sfeer. De skytrain ligt vlakbij, het Lumpini Park, de Erawan tempel, en 
de malls liggen binnen wandelafstand. Op ca. 45 minuten van de luchthaven.

ACCOMMODATIE
Deluxe Room (42m²): Kamer met kingsize of twin bed, airco, flatscreen tv, bluetooth 
speaker, multimedia systeem, gratis wifi, koffie- en theefaciliteiten, minibar, safe. 
Badkamer met bad en douche. Lager gelegen, stadszicht.
Executive Room (42m²): Gelijke indeling, hoger gelegen met panoramisch stadszicht.

FACILITEITEN
Panoramisch zwembad op de 9de verdieping met zonneterras en parasols. Uitstekende 
spa met wellness treatments gebaseerd op oude Thaise rituelen. 24-uur fitness met 
moderne gym. Ontbijt, lunch en diner in het gezellige Lakorn op verdieping 6; poolside 
café met organic food, Chinese gerechten op verdieping 19. Panoramische en zeer 
stijlvolle ‘Lennon’s’ bar op de bovenste verdieping met spectaculair uitzicht over de 
stad & een uitgebreide collectie van 6.000 vinyl platen ter beschikking van de gasten.

DESIGN |  ELEGANT |  AR CHITECTUUR

ROSEWOOD BANGKOK
A A A A A / A

THAILAND BANGKOK

PRIJZEN
RRoosseewwoooodd  BBaannggkkookk************  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming en privétransfer 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Deluxe Room Executive Room 
10/01 - 31/10 €1.128 €1.359 
  
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en de meest competitieve tarieven. 

 
 

De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven.
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LIGGING
In 2022 opent The Standard zijn hotel in één van de hoogste gebouwen en meest 
levendige buurten van de stad. Met de geest van innovatie en onconventioneel design 
in het achterhoofd, is deze dynamische hotspot met indrukwekkend rooftopzwembad 
één van de nieuwe absolute toplocaties van de stad. Op 40 minuten van de 
internationale luchthaven.

ACCOMMODATIE
The Standard King (40m²): Moderne kamer met kingsize bed, badkamer met bad 
en regendouche. Minibar, Bluetooth speaker, flatscreen-tv, gratis wifi, koffie- en 
theefaciliteiten. Zicht op de stad.
Corner King (56m²):  Gelijke indeling en faciliteiten, ruimere kamer gelegen in de 
hoeken van het hotel. Ruimer stadszicht.

FACILITEITEN
Indrukwekkend zwembad met loungeterras en indrukwekkende stadszichten. 
Uitstekende ligging in het hart van de stad op wandelafstand van Lumphini Park. Ruim 
aanbod aan actieve en culturele excursies in de omgeving. Sparuimte met fitness, 
verschillende kuren en massages. Vijf moderne restaurants met specialiteiten uit alle 
windstreken.

GLOEDNIEUW |  DESIGN |  LOCATIE

THE STANDARD, BANGKOK MAHANAKHON
A A A A A

THAILAND BANGKOK

PRIJZEN
TThhee  SSttaannddaarrdd  BBaannggkkookk  MMaahhaannkkhhoonn**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond Lounge in Brussels 

Airport 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn The Standard King Corner King 
10/01 - 31/10 € 836 €1.286 
  
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en de meest competitieve tarieven. 

 
 

De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven.
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LIGGING
Dit modern en elegant stadshotel met een betoverende sfeer, talloze kunstwerken en 
exotische meubels met toch moderne ‘feel’ ligt enorm gunstig midden in het chique 
shoppingdistrict van de stad. De persoonlijke faciliteiten en verzorgde faciliteiten 
zoals het in het oog springende zwembad op het dakterras, maken het tot een 
ideale uitvalsbasis om de stad te ontdekken. De BTS skytrain ligt op twee minuten 
wandelen, het mooie Jim Thompson House op tien minuten. Op ca. 25 minuten van 
de internationale luchthaven.

ACCOMMODATIE
Deluxe Room (41m²): Kamer met kingsize of queen bed, airco, flatscreen-tv, thee- en 
koffiefaciliteiten, telefoon, safe, minibar. Badkamer met douche. Stadszicht.
Deluxe Suite (76m²): Ruimere unit met aparte slaapkamer.

FACILITEITEN
Schitterend rooftop zwembad met glazen wanden en zicht op de stad, fitness. 
Spa met 6 behandelkamers en diverse massages en schoonheidsbehandelingen. 
Conciërgeservice, bagageopslag. Modern Frans restaurant en Yellow Tail Janpanse 
sushi bar. Twee bars met regelmatige live piano en jazz.

BOUTIQUE |  ELEGANT |  INTIEM

VIE HOTEL BANGKOK - MGALLERY
A A A A A

THAILAND BANGKOK

PRIJZEN
VViiee  HHootteell  BBaannggkkookk**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming en privétransfer 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Deluxe Room Deluxe Suite 
10/01 - 31/10 € 337 € 432 
  
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en de meest competitieve tarieven. 

 
 

De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven.
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LIGGING
In het hart van het schiereiland Phranang, op de grens van het Krabi Marine National Park, 
ligt dit luxehotel bekend om zijn natuurlijke schoonheid, rijke fauna, indrukwekkende flora 
en gevarieerd zeeleven. Met een sterke focus op duurzaamheid, prachtige paviljoenen en 
villa’s, een hoog privacy gehalte, een verfrissende spa en een heerlijke keuken, is het een 
meer dan terecht lid van ‘The Leading Hotels of the World’. Per boot en wagen op ca. 55 
minuten van de luchthaven van Krabi, of op ca. 2h50 van de luchthaven van Phuket.

ACCOMMODATIE
Deluxe Pavilion (90m²): Elegante vrijstaande paviljoenkamer, opgebouwd in twee etages. 
Slaapruimte met kingsize bed, badkamer met bad en aparte douche. Airco, telefoon, safe, 
flatscreen-tv, cd- en dvd-speler, gratis wifi, minibar, koffie- en theefaciliteiten.
Terrace Pavilion (115m²): Gelijke indeling en faciliteiten, groot terras met loungeruimte. 

FACILITEITEN
Groot zwembad, kinderbad, zonneterras. Mooi zandstrand aan de drie zijdes van het 
hotel. Ruim aanbod aan actieve en culturele excursies zoals snorkelen, boottochten, 
wandeltochten, bezoek aan het Elephant Care Centre, kooklessen, … Verfrissende spa met 
fitness, jacuzzi, verschillende kuren en massages. Vier heerlijke restaurants met lokale en 
internationale faciliteiten, waaronder het idyllische ‘The Grotto’ gelegen tussen de rotsen.

RELAX |  HIDEAWAY |  DUURZAA M

RAYAVADEE
A A A A A / A

THAILAND KRABI

PRIJZEN
RRaayyaavvaaddeeee**********//**  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond Lounge in Brussels 

Airport 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Deluxe Pavilion Terrace Pavilion 
10/01 - 31/10 €1.224 €1.747 
  
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en de meest competitieve tarieven. 

 
 

De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven.
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LIGGING
Genesteld aan de oevers van de Andamanse Zee, vertegenwoordigt dit indrukwekkende 
resort een geslaagde mix van natuur, cultuur en luxe. Dit strandresort, waar de dag start 
met yoga op het strand, overgaat in een ontdekking van de indrukwekkende regio, en 
eindigt met een verfijnd diner, beantwoordt alle vereisten van de moderne reiziger. Op 
ca. 35 minuten van de luchthaven van Krabi, op ca. 2.15u van de luchthaven van Phuket.

ACCOMMODATIE
Reserve Pavillion (179m²): Elegante paviljoenkamer met extra groot kingsize bed (4m 
breedte, 2m lengte!), badkamer met vrijstaand bad en aparte regendouche. Lcd-tv, dvd-
speler,  gratis wifi, airco, safe, minibar, koffie- en theefaciliteiten, mooi ingerichte veranda.
Beach Villa (438m²): Gerenoveerde villa, in eerste lijn aan het strand. Intieme binnenruimte 
(72m2), ruime (366m2) buitenruime met zonneterras enloungebedden, groot privézwembad.

FACILITEITEN
Mooi overloopzwembad met zonneterras. Watersportcentrum met kayak, hobie cat en 
snorkelen. Duiken, snorkelen en zeilen mogelijk in de omgeving. Gratis dagelijkse boottocht.. 
9-hole golf op ca. 10 minuten. Ruim aanbod aan culturele en actieve excursies in de omgeving. 
Mooie spa met fitness, yogaruimte, pilates, sauna, stoombad, verschillende kuren en massages. 
Vier restaurants met Thaise, mediterrane en oosterse specialiteiten. Drie bars en lounges.

DESIGN |  HIDEAWAY |  WELLNESS

PHULAY BAY, A RITZ-CARLTON RESERVE
A A A A A A

THAILAND KRABI

PRIJZEN
PPhhuullaayy  BBaayy  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond Lounge in Brussels 

Airport 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Reserve Pavillion Beach Villa 
10/01 - 31/10 €1.271 €1.891 
  
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en de meest competitieve tarieven. 

 
 

De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven.



85

LIGGING
Verspreid tussen cashew- en kokosboomgaarden, tussen hibiscus en bougainville, 
is dit rustige tropische toevluchtsoord gelegen in het noorden van het eiland. 
Het zorgvuldige design brengt buiten naar binnen toe en zorgt voor een warme en 
ontspannen sfeer. Het oog voor detail en het respect voor de tradities, samen met 
het tropische groen en fijne zandstrand, zorgen voor een geslaagd geheel. Op ca. 30 
minuten van de luchthaven van Koh Samui.

ACCOMMODATIE
Seaview Hill Villa (93m²): Aangename villa met kingsize bed, badkamer met bad en 
douche. Airco, safe, flatscreen-tv, WLAN/Wifi, koffie- en theefaciliteiten. Gebouwd op 
de heuvel, balkon met zicht op zee.
Oceanfront Villa (97m²): Gelijke indeling en faciliteiten, in eerste lijn aan zee gelegen.

FACILITEITEN
Zwembad met zonneterras, aangenaam zandstrand. Watersportcentrum met windsurfen, 
laser boat, hobie cat, snorkelen en PADI duiken. Tennisterreinen meteen aan het hotel, 
Thai Boxing Academy. Ruim aanbod aan culinaire, actieve en culturele excursies. Verfijnde 
wellness met yoga, tai chi, verschillende kuren en massages. Twee uitstekende restaurants 
waaronder één met Thaise specialiteiten en één aan het strand. Gezellige poolside bar. 

BOUTIQUE |  RELAX  |  ELEGANT

BELMOND NAPASAI
A A A A A / A

THAILAND KOH SAMUI

PRIJZEN
BBeellmmoonndd  NNaappaassaaii**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond Lounge in Brussels 

Airport 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Seaview Hill Villa Oceanfront Villa 
10/01 - 31/10 €1.030 €1.324 
  
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en de meest competitieve tarieven. 

 
 

De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven.
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LIGGING
Omgeven door tropische bossen, indrukwekkende tuinen, kristalhelder blauw 
oceaanwater en ongerept wit zandstrand, is dit elegante luxeresort een vooraanstaand 
lid van ‘The Luxury Collection’. Met haar attente service, prachtige locatie, verzorgde 
kamers en uitstekende keuken, ademt het luxe en romantiek in een typische Thaise 
stijl. Op ca. 15 minuten van de luchthaven van Koh Samui.

ACCOMMODATIE
Jungle One Bedroom Pool Suite (86m²): Elegante kamer met kingsize bed of twin 
bedden, badkamer met vrijstaand bad en aparte regendouche. Airco, flatscreen-
tv, telefoon, gratis wifi, dvd- en cd-speler, minibar, safe, iPod dock, koffie- en 
theefaciliteiten.
Ocean Pool One Bedroom Suite (86m²): Gelijke indeling en faciliteiten, privéterras 
met plonszwembad en gedeeltelijk zeezicht.

FACILITEITEN
Prachtig overloopzwembad aan het strand, zonneterras. Uitgebreide Vana Spa 
met fitness, stoombad, gelaatsbehandelingen, verschillende kuren en massages. 
Yoga-, pilates- en Thaibokslessen. Twee heerlijke restaurants met Zuid-Thaise en 
internationale keuken. Pool bar en lobby lounge.

POOL VILLA ' S  &  SUITES  |  BOUTIQUE |  HONE YMOON

VANA BELLE, A LUXURY COLLECTION RESORT
A A A A A

THAILAND KOH SAMUI

PRIJZEN
VVaannaa  BBeellllee**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond Lounge in Brussels 

Airport 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Jungle One Bedroom Pool Suite Ocean Pool One Bedroom Suite 
10/01 - 31/10 €1.693 €2.090 
  
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en de meest competitieve tarieven. 

 
 

De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven.
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LIGGING
Genesteld in de omhelzing van een privé zonovergoten baai, wordt het resort omgeven 
door de schoonheid van de azuurblauwe oceaan. Ontdek de legendarische gastvrijheid 
en het constante streven naar geluk dat je geest, lichaam en ziel kalmeert door middel 
van de vele wellness-programma’s, culturele ervaringen culinaire specialiteiten. Een 
ware omarming van het leven. Op ca. 15 minuten van de luchthaven van Koh Samui.

ACCOMMODATIE
Select Terrace Suite (93m²): Ruime suite met kingsize of twee aparte bedden, 
badkamer met bad en aparte regendouche. Airco, gratis wifi, lcd-televisie, sound 
system, koffie- en theefaciliteiten. Ruim terras met ligbed. Zicht op het resort of 
gedeeltelijk zeezicht.
Exclusive Pool Villa (97m²): Gelijke indeling en faciliteiten,  terras met   privé-zwembadje.

FACILITEITEN
Infinity zwembad met zonneterras, ruim privéstrand. Reef pool met zeewater, koraal en 
tropische vissen. Watersportcentrum met kayak, paddle boards, zeilen en snorkelen. 
Mooie Spa Village met yoga pavillion, eigen health bar, binnenzwembad, verschillende 
kuren en massages. Vijf uitstekende restaurants met innovatie Aziatische en Westerse 
keuken. Verzorgde cocktailbar, mogelijkheid tot private dining op het strand.

COMFORT |  WELLNESS  |  VILLA ' S

THE RITZ-CARLTON, KOH SAMUI
A A A A A / A

THAILAND KOH SAMUI

PRIJZEN
RRiittzz  CCaarrllttoonn,,  KKoohh  SSaammuuii**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond Lounge in Brussels 

Airport 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Select Terrace Suite Exclusive Pool Villa 
10/01 - 31/10 €1.300 €1.606 
  
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en de meest competitieve tarieven. 

 
 

De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven.
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LIGGING
Verscholen in het rustieke regenwoud, is dit kleinschalige toevluchtsoord een ware 
ontsnapping aan de alledaagse drukte dat werd geïnspireerd door de traditionele 
Thaise vissersdorpen. De elegante villa’s met kamerhoge ramen worden gecombineerd 
met een ultramoderne spa en één van de allerbeste restaurants van het eiland. Op ca. 
15 minuten van de luchthaven van Koh Samui.

ACCOMMODATIE
Hideaway Villa (130m²): Gezellige villa met kingsize bed, badkamer met bad en 
buitendouche. Minibar, lcd-televisie, sound bar, safe, telefoon, gratis wifi, butlerservice, 
koffie- en theefaciliteiten. Terras met gedeeltelijk zeezicht. Privézwembad mits supplement.
Ocean View Pool Villa (160m²): Gelijke indeling en faciliteiten, terras met 
plonszwembad en zeezicht. In eerste rij mits supplement.

FACILITEITEN
Prachtig overloopzwembad met panoramisch uitzicht, zonneterras. 
Watersportcentrum met snorkelen, kajak, boottochten en PADI duiken. Ruim aanbod 
aan lokale en culturele excursies. Meermaals bekroonde spa met sauna, hammam, 
fitness, yoga, tai chi, verschillende kuren en massages. Twee restaurants met lokale en 
internationale specialiteiten. Beach- en poolbar met cocktails en grillgerechten.

BOUTIQUE |  E XCLUSIEF  |  WELLNESS

SIX SENSES SAMUI
A A A A A / A

THAILAND KOH SAMUI

PRIJZEN
SSiixx  SSeennsseess  SSaammuuii************  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond Lounge in Brussels 

Airport 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Hideaway Villa Ocean View Pool Villa 
10/01 - 31/10 €1.576 €2.372 
  
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en de meest competitieve tarieven. 

 
 

De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven.
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LIGGING
Als een exclusieve eilandoase ligt dit villaresort op een klif, met adembenemende 
uitzichten over de indrukwekkende kalkrotsen van Phang Nga Bay. De elegante, 
stijlvolle villa’s, bieden een rustieke en gezellige ontsnapping in één ’s werelds mooiste 
kaders. Per speedboot en wagen op ca. 1.15u van de luchthaven van Phuket, of op ca. 
1.20u van de luchthaven van Krabi.

ACCOMMODATIE
Hideaway Pool Villa (154m²): Prachtige villa met aparte slaapruimte met kingsize bed, 
badkamer met bad en aparte regendouche. Minibar, wijnkoelkast, airco, safe, satelliet-tv, hifi-
systeem, telefoon, wifi, koffie- en theefaciliteiten. Ruim privéterras met ligbedden, loungehoek 
en plonszwembad. Standaard met uitzicht over de tuinen, zeezicht mits supplement.  
Beachfront Pool Villa (160m²): Gelijke indeling en faciliteiten, met rechtstreekse 
toegang tot het strand vanaf het terras met zeezicht.

FACILITEITEN
Mooi zwembad met spectaculair uitzicht, zonneterras. Watersportcentrum met snorkelen, 
kajak, waterski, wakeboard, windsurfen, jachtverhuur en duiken. Ruim aanbod aan lokale 
en culturele excursies. Elegante spa met sauna, stoomkamer, fitness, verschillende kuren 
en massages. Vier uitstekende restaurants met lokale en internationale specialiteiten.   

HONE YMOON |  POOL VILLA ' S  |  DUURZAA M

SIX SENSES YAO NOI
A A A A A / A

THAILAND KOH YAO

PRIJZEN
SSiixx  SSeennsseess  YYaaoo  NNooii**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer, transfer per boot en Diamond 

Lounge in Brussels Airport 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Hideaway Pool Villa Beachfront Pool Villa 
10/01 - 31/10 €1.793 €3.264 
  
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en de meest competitieve tarieven. 

 
 

De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven.
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LIGGING
Genesteld in een weelderig, heuvelachtig landschap, is dit authentieke resort gelegen tussen 
de azuurblauwe baai, gouden zandstroken en het groen van de omliggende bergen van Koh 
Lanta Yai. De diepgewortelde eerbied voor de omgeving werd mooi verwerkt in het resort vol 
originele elementen in combinatie met alle moderne luxe van een resort. Op ca. 1.45u van de 
luchthaven van Krabi per privétransfer en speedboot. Op ca. 4.15u van Phuket.

ACCOMMODATIE
Deluxe (48m²): Ingericht in een hedendaagse Thaise stijl, met kingsize bed of twin 
bedden. Badkamer met bad en aparte inloopdouche. Airco, televisie, minibar, safe, 
gratis wifi, koffie- en theefaciliteiten. Zicht op de tuinen of zijdelings zeezicht.  
One Bedroom Hillside Ocean View Pool Villa (204m²): Ruime villa met aparte slaapkamer, 
ruim terras met privézwembad. Gebouwd op de heuvelflank met zicht over het woud.

FACILITEITEN
Twee mooie overloopzwembaden met zonneterras. Watersportcentrum met ondere andere 
Golden Palm PADI duiken, snorkelen, bootverhuur, mangrove tours, paddle board en 
kano.Gratis fietsverhuur, tennisveld, basket, badminton, tafeltennis en Muay Thai studio. 
Aangename spa met buitenjacuzzi, stoomkamer, verschillende kuren en behandelingen. 
Vier restaurants met Thaise, Westerse, vis- en hedendaagse gerechten. Vier bars en lounges.

RUST |  AUTHENTIEK |  NATUUR

PIMALAI RESORT & SPA
A A A A A / A

THAILAND KOH LANTA

PRIJZEN
PPiimmaallaaii************  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond Lounge in Brussels 

Airport 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Deluxe One Bedroom Hillside Ocean View 
Pool Villa 

10/01 - 31/10 € 506 €1.181 
  
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en de meest competitieve tarieven. 

 
 

De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven.
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LIGGING
In een uitgestrekte halvemaanvormige baai met wit zand en azuurblauw water, is dit 
luxueuze resort een ware ontsnapping aan de alledaagse drukte. In een ware ‘mind, 
body & soul’ sfeer, wordt dit stukje paradijs gekenmerkt door de idyllische ligging, 
ruime kamers, een uitstekende keuken en een ontspannen sfeer. Per speedboot (ca. 35 
minuten) en privétransfer (ca. 50 minuten) bereikbaar vanaf de luchthaven van Phuket. 

ACCOMMODATIE
Deluxe Villa (43m²): Lichte kamer met kingsize bed, badkamer met bad en 
buitendouche. Gratis wifi, lcd-televisie, dvd-speler, iPod dock, safe, minibar, airco, 
telefoon, koffie- en theefaciliteiten. Connecterende kamers mogelijk op aanvraag.
Grand Deluxe Villa (54m²): Ruimer, met elegante zithoek en groot buitenterras. 

FACILITEITEN
Drie zwembaden met ruim zonneterras, mooi zandstrand. Watersportcentrum met 
snorkelen, body boards, kayak, stand-up paddle, bootverhuur, vissen en sunset cruises. 
PADI duikcentrum met onder andere koraalduiken en wrakduiken. Fietsverhuur, 
tennisterrein en quadverhuur meteen aan het hotel. Anumba spa met fitness, manicure en 
pedicure, verschillende kuren en massages. Drie uitstekende restaurants met visgerechten, 
Italiaanse  en Thaise specialiteiten. Beach Club met Gelateria, lobby Ice Bar.

DUURZAA M |  HIDEAWAY |  WATERSPORTEN

THE RACHA
A A A A A / A

THAILAND KOH RACHA

PRIJZEN
TThhee  RRaacchhaa**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond Lounge in Brussels 

Airport 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Deluxe Villa Grand Deluxe Villa 
10/01 - 31/10 € 790 € 949 
  
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en de meest competitieve tarieven. 

 
 

De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven.
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LIGGING
Mooie en rustige ligging op het einde van een 600m lang fijn zandstrand aan Emerald Bay, 
omzoomd door palmen in het uiterste zuidwesten van het eiland. Met een innovatieve 
architectuur in combinatie met subtiele Thaise invloeden, gaat het hotel op in een weelderig 
natuurlijk landschap terwijl de door de zon verweerde kusten en het kristalheldere water 
een idyllische setting bieden. Op ca. 50 minuten van de luchthaven van Phuket.

ACCOMMODATIE
Garden Pool Pavilion (130m²): Gecombineerde woon-slaapkamer, kingsize bed, badkamer 
en regendouche, airconditioning, ventilator, safe, led-tv, WLAN/Wifi, Nespresso koffie- en 
theefaciliteiten, minibar, balkon of terras met zwembadje en zicht op de groene omgeving. 
Lagoon Pool Pavilion (146m²): Gelijke indeling en faciliteiten, ruimere zithoek. 

FACILITEITEN
Drie ruime zwembaden, apart kinderzwembad. Prachtig zandstrand en tropische tuin. 
Watersportcentrum met onder andere snorkelen, kajak, stand-up paddle boards en body 
boards. Verschillende 18-hole golfcourts in de omgeving. Uitgebreid wellnesscentrum ‘Asaya’ 
met fitness, Watsu zwembad, verschillende massages  en oosterse gezondheidsadviezen. 
Drie uitstekende restaurants met Italiaanse, Thaise en Seafood specialiteiten. Zeer 
uitgebreide kinderclub ‘Rosewood Explorers’ met animatie en aparte speelruimte.

DESIGN |  RUST  |  FA MILIE

ROSEWOOD PHUKET
A A A A A / A

THAILAND PHUKET

PRIJZEN
RRoosseewwoooodd  PPhhuukkeett**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond Lounge in Brussels 

Airport 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Garden Pool Pavilion Lagoon Pool Pavilion 
10/01 - 31/10 €2.369 €3.829 
  
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en de meest competitieve tarieven. 

 
 

De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven.
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LIGGING
Uitgestrekt over een weelderig schiereiland aan één van de mooiste en helderste zandstranden 
van Phuket, geniet dit indrukwekkende strandhotel van fluisterende kokospalmen en de 
verfrissende bries van de Andamanse Zee. Ruimte, rust en privacy zijn de sleutelwoorden van 
dit prachtige hotel met zijn uitzonderlijke privévilla’s en gastenpaviljoens, restaurants van 
wereldklasse, een prachtige spa en het iconische zwarte zwembad. Op ca. 35 minuten van de 
luchthaven van Phuket, of op ca. 2.30u van de luchthaven van Krabi.

ACCOMMODATIE
Garden Pavillion (115m²): Prachtige paviljoenkamer met kingsize bed, badkamer met bad 
en aparte douche. Airco, telefoon, tv- en dvd-speler, personal bar en dressing. Ruim zonnedek 
met sala en eetterras. Standaard met zicht op de tuinen, gedeeltelijk of frontaal zeezicht.
Garden Pool Pavillion (115m²): Gelijke indeling en faciliteiten, ruim terras met privézwembad. 

FACILITEITEN
Iconisch overloopzwembad met zonneterras, prachtige tropische tuinen en mooi 
privéstrand. Ruim aanbod aan watersporten met kayak, stand-up paddle board, zeilen, 
hobie mirage eclipse, schiller aqua bikes, hydrofoil, jetski, flyboard, wakeboarden, 
waterskiën, seabob, PADI duiken en jachtverhuur. Eco-beach center en ruim aanbod 
aan excursies en activiteiten voor het gezin. 

WERELDKLASSE  |  WELLNESS  |  CULINAIR

AMANPURI
A A A A A A

THAILAND PHUKET

BIJKOMENDE FACILITEITEN
Mooie ‘holistic’ spa met pilates, yoga, meditatieruimte, op maat gemaakte 
wellnessprogramma’s zoals detox, gewichtsverlies en stress management, 
verschillende kuren en massages. Gereputeerde gourmet restaurants met o.a. Japans 
‘washoku’ restaurant, Italiaanse specialiteiten en authentiek Thais restaurant. Zuid-
Amerikaanse lounge en fijne cocktailbar.

PRIJZEN
AAmmaannppuurrii************  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond Lounge in Brussels 

Airport 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Garden Pavillion Garden Pool Pavilion 
10/01 - 31/10 €3.462 €4.764 
 
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en de meest competitieve tarieven. 

 
 

De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven.
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LIGGING
Dit boetiekhotel ligt op één der meest bevoorrechte plaatsen van Phuket, op enkele 
wandelminuten van Surin Beach, in een groene, tropische omgeving. Het is een oase van 
rust met toch de nodige animatie in de ’Catch Beach Club’. Ideaal voor families en koppels 
met een uitstekende prijs- kwaliteitsverhouding. Op ca. 10 minuten van het relaxe Kamala 
en ca. 30 minuten van de luchthaven van Phuket.

ACCOMMODATIE
Palm Deluxe (51m²): Kamer met kingsize of twin bed, airco, telefoon, flatscreen tv, gratis 
wifi, safe, minibar, ruime badkamer met aparte douche, haardroger en balkon. Resortzicht.
Duplex loft (190m²): Gelijke facilliteiten, ruime slaapkamer en woonkamer met privé 
terras en zwembad.

FACILITEITEN
Groot zwembad met poolbar, Catch Beach Club op wandelafstand (ca. 5 minuten, gratis 
shuttle). Watersportcentrum met onder andere Andaman cruises aan de beachclubs, ruim 
aanbod aan actieve en culturele excursies in de omgeving. Verzorgde spa met fitness, 
verschillende kuren en massages. Twee uitstekende restaurants, waaronder het gloednieuwe 
‘Wagyu Steakhouse’.

CHARME |  WELLNESS  |  FA MILIE

TWINPALMS PHUKET
A A A A A

THAILAND PHUKET

PRIJZEN
TTwwiinnppaallmmss  PPhhuukkeett**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond Lounge in Brussels 

Airport 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Palm Deluxe Duplex loft 
10/01 - 31/10 € 430 € 788 
  
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en de meest competitieve tarieven. 

 
 

De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven.
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LIGGING
Trisara, letterlijk ‘Tuin in de derde hemel’ is één van Phukets absolute tophotels met slechts 
37 poolvilla’s en 16 residentiële villa’s , rustig gelegen in het tropisch groen aan het witte 
zandstrand van een prachtige baai met rotsige inhammen aan de Andaman Sea. Luxe, 
rust, privacy en service zijn de sleutelwoorden van dit uitstekende villaresort. Op ca. 20 
autominuten van de luchthaven van Phuket.

ACCOMMODATIE
Ocean View Pool Juniorsuite (130m²):  Kamer met kingsize of twin bed, plonsbadje, 
zonnedek, badkamer met buitendouche, haardroger, airco, telefoon, flatscreen tv, gratis wifi, 
minibar en safe. Zeezicht.
Ocean View Pool Villa (240m²): Grotere unit met infinity plonsbadje en privé-tuintje.

FACILITEITEN
Zeewaterzwembad van 45 meter. Watersportcentrum met duiken, zeilen, windsurfen, 
snorkelen. Tennis, Drie 18-holes golfbanen in de omgeving. Uitstekende 1500m2 Jara spa 
met zes rustgevende behandelkamers, ‘Six Hand Massage’, fitness, beautybehandelingen 
en massages. Verschillende boetiekjes, bibliotheek, gratis parking. Twee uitstekende 
restaurants waarvan een met lokale visspecialiteiten en een fusion Europees-Aziatisch 
op Michelin ster niveau, gebaseerd op de organische producten uit eigen tuin.

HIDEAWAY |  VILLA ' S  |  CULINAIR

TRISARA
A A A A A / A

THAILAND PHUKET

PRIJZEN
TTrriissaarraa**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond Lounge in Brussels 

Airport 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Ocean View Pool Juniorsuite Ocean View Pool Villa 
10/01 - 31/10 €2.855 €3.751 
  
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en de meest competitieve tarieven. 

 
 

De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven.
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LIGGING
Dit ronduit iconische hotel, tevens het enige lid van ‘The Leading Hotels of the World’ 
in de regio, ligt genesteld op een heuvel, midden in het tropische regenwoud. Na 
een ingrijpende renovatie verstevigde dit luxehotel zijn reputatie als het adres met 
‘the best views over the best beach’. Met z’n ruime kamers, in het oog springend 50 
meter rooftop zwembad en heerlijke keuken heeft het voor ieder wat wils. Op ca. 55 
minuten van de luchthaven van Phuket, of op ca. 2.50u van de luchthaven van Krabi.

ACCOMMODATIE
Mountain View Room (47m²): Moderne kamer met kingsize bed, badkamer met bad 
en aparte douche. Gratis wifi, lcd-televisie, sound bar, airco, koffie- en theefaciliteiten. 
Standaard met zicht op de tuinen, balkon met zeezicht mits supplement.
Grand Ocean View Room (81m²): Ruimer, zithoek en terras met daybed en prachtig zeezicht.

FACILITEITEN
Indrukwekkend rooftop zwembad met zicht op zee, zonneterras. Heerlijk strand met beachside 
butler service. Watersportcentrum met snorkelen, SUP boards, kajak, surfen, kitesurfen 
en duiken. Yoga, begeleide fietstochten en ruim aanbod aan excursies. Elegante spa met 
verschillende kuren en massages. Drie uitstekende restaurants, waaronder het exclusieve ‘Prime 
@ Rock Salt’ met slechts veertien plaatsen. Cocktailbar, lounge en rooftop Sushi & Sashimi Bar.

ICONISCH |  E XCLUSIEF  |  BEACH

THE NAI HARN
A A A A A / A

THAILAND PHUKET

PRIJZEN
TThhee  NNaaii  HHaarrnn**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond Lounge in Brussels 

Airport 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Mountain View Room Grand Ocean View Room 
10/01 - 31/10 € 439 € 532 
  
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en de meest competitieve tarieven. 

 
 

De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven.
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LIGGING
Zwevend boven de baai van Ao Yon, met een panoramisch zicht over de Andamanse 
zee, is dit exclusieve luxeresort ontworpen voor koppels en families op zoek naar 
absolute privacy en ultieme verwennerij. Bestaande uit slechts 19 villa’s, enkel met 
privézwembad, staat het garant voor indrukwekkend design en persoonlijke service. 
Op ca. 55 minuten van de luchthaven van Phuket.

ACCOMMODATIE
One Bedroom Hill View Villa (180m²): Indrukwekkende villa met kingsize bed, 
afsluitbare leefruimte met ruime zithoek en 24-uurs butlerservice. Minibar, 
bose soundbar, flatscreen-tv, wifi, koffie- en theefaciliteiten. Ruim terras met 
overloopzwembad en zicht op de groene omgeving.
One Bedroom Sea View Villa (180m²): Gelijke indeling en terras met zeezicht.

.FACILITEITEN
Zwembad met zonneterras. Conciërgedienst met ruim aanbod aan actieve en culturele 
excursies in de omgeving. V Villa Spa met verschillende kuren en massages. Signature 
restaurant met specialiteiten uit alle windstreken.

PRIVAC Y |  DESIGN |  POOL VILLA ' S

V VILLAS PHUKET-MGALLERY
A A A A A

THAILAND PHUKET

PRIJZEN
VV  VViillllaass  PPhhuukkeett**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond Lounge in Brussels 

Airport 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn One Bedroom Hill View Villa One Bedroom Sea View Villa 
10/01 - 31/10 €2.282 €2.784 
  
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en de meest competitieve tarieven. 
 

 
 

De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven.
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LIGGING
Genesteld aan het ongerepte Natai-strand, op korte afstand van de Blue Canyon-golfbaan 
en het pittoreske Phang Nga, is dit ‘all suites, all private’ resort een luxueus geheel van 
suites en villa’s met veel privéruimte. Het rustige en intieme decor, de attente service en 
prachtige spa maken het tot een ideaal adres voor een romantische strandvakantie. Op 
ca. 25 minuten van de luchthaven van Phuket, of op ca. 1.45u van de luchthaven van Krabi.

ACCOMMODATIE
Ocean View Loft (77m²): Ruime suite in duplex. Bovenverdieping met slaapruimte 
met kingsize bed. Benedenverdieping met leefruimte, badkamer met bad en douche. 
Airco, iPod dock, lcd-televisie, safe, gratis wifi, minibar, koffie- en theefaciliteiten. 
Terras met daybed en rechtstreekse toegang tot het gedeelde zwembad.
Beachfront Pool Suite (71m²): Gelijke indeling en faciliteiten, open plan slaapkamer. 
Groot terras, privétuintje en plonszwembad.

FACILITEITEN
Mooi zwembad, zonneterras, ongerept zandstrand. Ruim aanbod aan actieve en culturele 
excursies zoals rafting, boottochten, snorkelen, kooklessen, fietstochten en tempelbezoeken. 
Mooie wellness met yoga, pilates, muay thai, verschillende kuren en massages. Twee restaurants 
met lokale en internationale specialiteiten, meerdere private dining mogelijkheden.

WELLNESS  |  DESIGN |  R OM ANTIEK

ALEENTA PHUKET RESORT & SPA
A A A A A

THAILAND PHUKET

PRIJZEN
AAlleeeennttaa************  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond Lounge in Brussels 

Airport 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Ocean View Loft Beachfront Pool Suite 
10/01 - 31/10 €1.001 €1.337 
 
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en de meest competitieve tarieven. 

 
 

De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven.
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LIGGING
Dit verrassende en innovatieve hotel is een meer dan terecht lid van Design Hotels. Bestaande 
uit slechts 36 vrijstaande kubusvilla’s, is het door zijn minimalistische ontwerp onvergelijkbaar. 
Midden in de tropische natuur, vlak aan het ongerepte zandstrand en ten midden van de 
indrukwekkende tuinen, is dit ultieme designresort een goed bewaard gebleven geheim. Op 
ca. 1.20u van de luchthaven van Phuket, of op ca. 2.25u van de luchthaven van Krabi.

ACCOMMODATIE
Studio Pool Villa (70m²): Elegante kamer met kingsize bed, badkamer met bad en 
aparte regendouche. Airco, flatscreen-tv, minibar, wifi, safe, koffie- en theefaciliteiten. 
Ruim terras met privézwembad en ligstoelen.
Duplex Pool Suite (90m²): Bestaande uit twee niveaus: Bovenaan ruime badkamer en 
slaapkamer, onderaan comfortabele leefruimte met toegang tot het privézwembad.

FACILITEITEN
Prachtig overloopzwembad met zicht op de zonsondergang, zonneterras. Ruim aanbod 
aan actieve en culturele excursies in de omgeving zoals zeilen, fietstochten en bezoek aan 
Khao Lak. Elegant wellness- en spacentrum ‘La Casa’ met stoombaden, infraroodsauna, 
verschillende kuren en massages. Beachfront restaurant met internationale en Thaise 
specialiteiten, aangename poolbar.

DESIGN |  HIDEAWAY |  ELEGANT

CASA DE LA FLORA
A A A A A / A

THAILAND KHAO LAK

PRIJZEN

CCaassaa  ddee  LLaa  FFlloorraa  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Studio Pool Villa Duplex Pool Suite 
10/01 - 31/10 € 619 € 714 
 
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en de meest competitieve tarieven. 

 
 

De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven.

7 overnachtingen kamer met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond Lounge in 

Brussels Airport

CCaassaa  ddee  LLaa  FFlloorraa  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Studio Pool Villa Duplex Pool Suite 
10/01 - 31/10 € 619 € 714 
 
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en de meest competitieve tarieven. 

 
 



100

VERRE 
OOSTEN

 “Indrukwekkende culturen met 
prachtige strandverblijven."

CAMBODJA

2

LAOS
VIETNAM

MALEISIË

INDONESIË

1. BAWAH RESERVE 101

2. ONE&ONLY DESARY COAST   102

3. THE DANNA LANGKAWI 103

4. THE RITZ-CARLTON, LANGKAWI 104

5. AMANOI  105

6. LA RESIDENCE PHOU VAO, A BELMOND HOTEL 106

7. AMANTAKA 107

8. ROSEWOOD LUANG PRABANG   108

9. AMANSARA 109

Singapore

43

1

5

6 - 8

9



101

LIGGING
Op de buitenste ring van The Palm, met een 500 meter lang zandstrand te midden van 
een prachtige tuin, ligt dit in Moorse en Andalusische stijl vervaardigd strandresort 
van absolute wereldklasse. Een geslaagd geheel van uitmuntende service. Op ca. 30 
minuten van de luchthaven van Dubai of op ca. 1.10u van de luchthaven van Abu Dhabi.

ACCOMMODATIE
Palm Manor: Premier (65m²): Elegante kamer met kingsize bed of twin bedden, 
badkamer met vrijstaand bad en aparte regendouche. Airco, flatscreen-tv, telefoon, 
gratis wifi, dvd- en cd-speler, minibar, safe, iPod dock, koffie- en theefaciliteiten.
Palm Beach: Premier (65m²): Gelijke indeling en faciliteiten, in de dicht bij het strand 
gelegen ‘Palm Beach Mansions’. Kamers met zwembad mogelijk mits supplement.

FACILITEITEN
Temperatuur gecontroleerd zwembad met zonneterras (850m²), tweede zwembad 
voorbehouden voor volwassenen. Prachtige tropische tuinen en privéstrand. 
Tennisterrein meteen aan het hotel. Prachtige Guerlain Spa met fitness, 
binnenzwembad, rasul, stoomdouches, kapsalon, verschillende kuren en massages. 
Drie restaurants met Oosterse, Franse en Mediterrane specialiteiten, waaronder het 
prachtige ‘101’ met panoramisch zicht op de skyline.

HIDEAWAY |  KLEINSCHALIG |  DUURZAA M

BAWAH RESERVE
A A A A A / A

INDONESIË ANAMBAS ARCHIPEL

PRIJZEN
BBaawwaahh  RReesseerrvvee**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen in Vol Pension, verwelkoming, gedeelde transfer en transfer per boot en 

watervliegtuig 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Beach Suite Overwater Bungalow 
10/01 - 31/10 €8.724 €10.561 
  
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en de meest competitieve tarieven. 

 
 

De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven.



102

LIGGING
Geïnspireerd op de natuurlijke schoonheid en de rijke traditie van de regio, opende deze 
nieuwste telg van One&Only zijn deuren in september 2020. De indrukwekkende natuurlijke 
mix van jungle, strand en zee die deze regio zo uniek maakt, wordt moeiteloos gecombineerd 
met een verfijnde architectuur, ruime suites met zwembad, uitmuntende service. Op ca. 
1.00u van de luchthaven van Senai, of op ca. 2.30u van de luchthaven van Singapore.

ACCOMMODATIE
Rainforest Juniorsuite (105m²): Elegante kamer met kingsize bed of twin bedden. 
Badkamer met vrijstaand bad en tropische douche. Gratis wifi, safe, televisie, butlerservice, 
koffie- en theefaciliteiten. Ruime veranda met privézwembad en zicht op het regenwoud.
Ocean Juniorsuite (105m²): Gelijke indeling en faciliteiten, op wandelafstand van het strand.

FACILITEITEN
Mooi overloopzwembad met zonneterras, Beach Club aan het 1,5km lange zandstrand. 
Tennis- en padelterrein meteen aan het hotel, 18-hole Els Golf op ca. 5 minuten. Ruim aanbod 
aan natuurlijke, excursies zoals fietstochten, Black Marlin fishing en gibbontochten in het de 
Panti Forest Reserve. Chenot Spa met fitness, stoomkamer, cooling pool, verschillende kuren 
en massages. KidsOnly Club (4-11 jaar) en OneTribe (12-17 jaar). Drie restaurants, aangename 
bar en prachtige Beach Club met Japanse, lokale en internationale specialiteiten.

GLOEDNIEUW |  WERELDKLASSE  |  VERFI JNING

ONE&ONLY DESARU COAST
A A A A A A

MALEISIË DESARU COAST

PRIJZEN
OOnnee  &&  OOnnllyy  DDeessaarruu  CCooaasstt**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond Lounge in Brussels 

Airport 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Rainforest Juniorsuite Ocean Juniorsuite 
10/01 - 31/10 €3.808 €4.235 
  
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en de meest competitieve tarieven. 

 
 

De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven.
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LIGGING
Dit luxueuze hotel aan de westkust van Langkawi, combineert hedendaagse chic 
met een koloniaal en mediterraan geïnspireerde stijl. Uitstekend gelegen aan een 
mooi en beschermd zandstrand, dicht bij de belangrijkste bezienswaardigheden van 
de regio, ademt dit hotel service en warme gastvrijheid. De stijlvolle kamers voelen 
meteen als een warm welkom. Op ca. 15 minuten van de luchthaven van Langkawi.

ACCOMMODATIE
Merchant (60m²): Verzorgde kamer met kingsize bed of twin bedden. Badkamer 
met bad en aparte regendouche. Flatscreen-tv, telefoon, safe, minibar; koffie- en 
theefaciliteiten. Balkon met zicht op de omliggende heuvels of de binnenplaats.Grand 
Merchant (70m²): Ruimere unit met zicht op de heuvels. 

FACILITEITEN
Drieledig overloopzwembad (grootste van het eiland), meerdere zonneterrassen. 
Ruim strand met ligbedden. Fiets- en kajakverhuur meteen aan hotel. Grote spa met 
verschillende kuren en massages. Kids Club (4-12 jaar), biljartkamer en Danna Fitness. 
Drie restaurants met Maleisische, Europees geïnspireerde en Italiaanse specialiteiten. 
Twee bars en aangename lounge.

FA MILIE  |  RELAX  |  COMFORT

THE DANNA LANGKAWI
A A A A A

MALEISIË LANGKAWI

PRIJZEN
TThhee  DDaannnnaa  LLaannggkkaawwii**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond Lounge in Brussels 

Airport 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Merchant Grand Merchant 
10/01 - 31/10 €1.014 €1.265 
  
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en de meest competitieve tarieven. 
 

 
 

De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven.
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LIGGING
Waar de betovering van het eeuwenoude regenwoud in perfecte harmonie opgaat in 
de glinstering van de turquoise Andamanse Zee, opende The Ritz-Carlton in de herfst 
van 2017 dit pareltje waar de grens tussen binnen en buiten vervaagt. Gebouwd in de 
stijl van een traditioneel Kampong dorp, is het een ware oase van moderne luxe en 
pure ontspanning. Op ca. 10 minuten van de luchthaven van Langkawi.

ACCOMMODATIE
Rainforest Deluxe Room (75m²): Smaakvol ingerichte kamer met kingsize bed of twin 
bedden. Marmeren badkamer met bad en aparte regendouche. Entertainmentsysteem, 
tv, wifi, safe. Koffie- en theefaciliteiten, gebotteld water. Gemeubileerd balkon of 
terras met zicht op het regenwoud.
Rainforest Junior Suite (100m²): Gelijke indeling en faciliteiten, met apart woonvertrek.

FACILITEITEN
Drie zwembaden, waarvan één gelegen aan de Adults Only lounge. Ruim aanbod aan 
watersporten, tennisbaan, fitnessruimte met yoga en pilates. Prachtige overwater spa 
met sauna, verschillende kuren en massages. Ritz Kids Club (4-16 jaar). Vier uitstekende 
restaurants met het exclusieve overwater Hai Yan met authentieke Chinese gerechten. 
Gezellige bar en lounge.

ELEGANTIE  |  NATUUR |  RUST

THE RITZ-CARLTON, LANGKAWI
A A A A A / A

MALEISIÊ LANGKAWI

PRIJZEN
Vraag uw offerte op maat voor dit luxehotel.
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LIGGING
Omgeven door het prachtige Núi Chúa National Park, waar ongerepte jungle overgaat 
in het kristalheldere water van de Vinh Hy Bay, is dit goed bewaard geheim een 
afgelegen toevluchtsoord waar avontuur en sereniteit elkaar ontmoeten. De unieke 
sfeer van rustige afzondering, de prachtige spa en schoonheid van de natuur maken 
het tot een ongeëvenaard geheel. Op ca. 1.20u van de luchthaven van Cam Ranh.

ACCOMMODATIE
Ocean Pavillion (95m²): Elegante, hedendaagse kamer met kingsize bed, 
badkamer met bad en aparte regendouche. Dressing, airco, safe, minibar, koffie- en 
theezetapparaat, wifi, iPod station, flatscreen tv. Zonneterras met zicht op zee.
Ocean Pool Villa (125m²): Ruime villa, groot terras met verwarmd privézwembad en 
zicht op zee.

FACILITEITEN
Drieledig overloopzwembad (grootste van het eiland), meerdere zonneterrassen. 
Ruim strand met ligbedden. Fiets- en kajakverhuur meteen aan hotel. Grote spa met 
verschillende kuren en massages. Kids Club (4-12 jaar), biljartkamer en Danna Fitness. 
Drie restaurants met Maleisische, Europees geïnspireerde en Italiaanse specialiteiten. 
Twee bars en aangename lounge.

HIDEAWAY |  R OM ANTISCH |  E XCLUSIEF

AMANOI
A A A A A A

VIETNAM VINH HY

PRIJZEN
AAmmaannooii**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond Lounge in Brussels 

Airport 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Ocean Pavillion Ocean Pool Villa 
10/01 - 31/10 €3.174 €4.669 
 
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en de meest competitieve tarieven. 

 
 

De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven.
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LIGGING
Op slechts een steenworp afstand van de schatten van Luang Prabang, is dit luxehotel 
een mix van ontspanning en authentieke charme genesteld in de heuvels. Met het 
eindeloze woud als achtergrond, het prachtige overloopzwembad, de elegante spa en 
de ontspannen sfeer is elke seconde hier doorgebracht er een om te koesteren. Op ca. 
10 minuten van de luchthaven.

ACCOMMODATIE
Garden View Junior Suite (55m²): Elegante kamer met kingsize bed of twin bedden, 
badkamer met bad en douche. Wifi, iHome dock, satelliet-tv, telefoon, airco, koffie- en 
theefaciliteiten. Balkon met zicht op de tuinen, zicht op de bergen.
Phou Vao Garden Suite (65m²): Gelijke indeling en faciliteiten, ruimer. Terras met 
panoramisch zicht over de tuinen.

FACILITEITEN
Aangenaam zwembad en zonneterras. Ruim aanbod aan culturele en actieve excursies 
zoals fietstochten, kooklessen, boottochten op de rivier, stadsbezoeken, traditionele 
rituelen, … Mooie spa met warm- en koud bad, overloopzwembad, verschillende 
behandelingen, kuren en massages. Restaurant met lokale kijk op de Franse keuken, 
private dining mogelijkheden en aangename Mountain Bar.

AUTHENTIEK |  CHARME |  ELEGANT

LA RESIDENCE PHOU VAO, A BELMOND HOTEL
A A A A A

LAOS LUANG PRABANG

PRIJZEN
BBeellmmoonndd  LLaa  RReessiiddeennccee  PPhhoouu  VVaaoo**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming en privétransfer 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Garden View Junior Suite Phou Vao Garden Suite 
10/01 - 31/10 € 767 €1.157 
  
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en de meest competitieve tarieven. 

 
 

De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven.
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LIGGING
Met de machtige Mekong en het verleidelijk langzame Luang Prabang op de 
achtergrond, is dit serene luxehotel gevestigd in een voormalig Frans-koloniaal 
administratief gebouw midden in een verzorgde tuin boordevol palmen en 
mangobomen. Aan de voet van de heilige Phousi berg, rust het op een historisch 
landgoed met privézwembaden en een ultramoderne spa. Op ca. 10 minuten van de 
luchthaven.

ACCOMMODATIE
Suite (235m²): Elegante kamer met kingsize bed, badkamer met bad en aparte douche. 
Airco, telefoon, safe, gratis wifi en minibar. Buitenruimte met zonnebedden.
Mekong Pool Suite (330m²): Zeer ruimte suite met grote leefruimte. Groot loungeterras 
met privézwembad.

FACILITEITEN
Emeraldgroen 26-meter zwembad. Ruim aanbod aan culturele en religieuze  
excursies zoals een bezoek aan het opleidingscentrum van de monniken, cruises op 
de Mekong, bezoek aan de Pak Ou Cave, … Verzorgde spa met fitness, stoomkamer, 
sauna, verschillende kuren en massages. Bibliotheek, boetiek. Elegant restaurant met 
Laotiaanse, Westerse en Franse keuken. Bar en lounge.

HISTORISCH |  KLEINSCHALIG |  WELLNESS

AMANTAKA
A A A A A / A

LAOS LUANG PRABANG

PRIJZEN
AAmmaannttaakkaa**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming en privétransfer 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Suite Mekong Pool Suite 
10/01 - 31/10 €4.690 €7.559 
  
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en de meest competitieve tarieven. 

 
 

De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven.
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LIGGING
Verborgen in de weelderige groene jungle die de historische koninklijke nederzetting 
Luang Prabang omringt, is dit schitterende hideaway hotel geïnspireerd op de Frans-
Lao-architectuur waarvoor de stad bekend is en weerspiegelt het de invloeden van de 
oude tempels. Het hotel lijkt afgelegen maar is slechts 10 minuten verwijderd van het 
oude centrum (gratis vervoer van het hotel). Op ca. 25 minuten van de luchthaven.

ACCOMMODATIE
Riverside Room (48m²): Kamer met kingsize of queen bed, airco, telefoon, gratis wifi, 
minibar, safe. Badkamer met bad en aparte douche. Mooi uitzicht op de omliggende 
bergen.
Riverside Suite (91m²): Ruimere unit met aparte leefruimte.

FACILITEITEN
Zwembad met ligweide. Kookdemonstraties, riviertochtjes en begeleide wandelingen. 
Traditionele spa met naast prachtige uitzichten, verschillende beautybehandelingen 
en massages. Restaurant en bar met focus op lokale producten en de eerlijke keuken.

HIDEAWAY |  CHARME |  BOUTIQUE

ROSEWOOD LUANG PRABANG
A A A A A / A

LAOS LUANG PRABANG

PRIJZEN
RRoosseewwoooodd  LLuuaanngg  PPrraabbaanngg**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond Lounge in Brussels 

Airport 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Riverside Room Riverside Suite 
10/01 - 31/10 €2.426 €3.305 
  
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en de meest competitieve tarieven. 

 
 

De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven.
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LIGGING
Deze voormalige gastenvilla van koning Norodom Sihanouk, met slechts 24 suites, is 
uniek in haar ligging, rustig en centraal gelegen op slechts 10’ van de wereldberoemde 
tempelstad Angkor. Maar ook het hotel zelf heeft een rijke geschiedenis met gasten 
als Jackie Kennedy, Charles De Gaulle en Angelina Jolie. Op ca. 15 minuten van de 
luchthaven van Siem Reap.

ACCOMMODATIE
Courtyard Suite (75m²): Comfortabele suite in elegante open plan retrostijl met 
kingsize bed, badkamer met bad en aparte douche. Gratis wifi, airco, telefoon, minibar, 
safe en sound system. Schrijftafel op verhoogd platform. Ruim terras.
Pool Suite (105m²): Ruimere open plan suite, elegante slaapkamer en zeer lichte 
badkamer. Ruime buitenruimte met binnenplaats, relaxruimte en plonszwembad. 

FACILITEITEN
Fascinerend zwembad met groot zonneterras en ligstoelen. Ruim aanbod aan 
culturele excursies en ervaringen. Spa- en wellnesscentrum met 4 behandelkamers en 
stoombad. Bibliotheek, boetiekje. Bijzonder restaurant in een vroegere dancehall met 
traditionele Khmer-keuken en westerse gerechten. The Roof Terrace biedt privédiners 
en een verscheidenheid aan drankjes, de perfecte plek om rustig te genieten.

HERITAGE |  BOUTIQUE |  WERELDKLASSE

AMANSARA
A A A A A A

CAMBODJA SIEM REP

PRIJZEN
AAmmaannssaarraa**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen in Half Pension, verwelkoming, privétransfer 

PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Courtyard Suite Pool Suite 
10/01 - 31/10 €6.612 €8.047 
 
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en de meest competitieve tarieven. 

 
 

De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven.
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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. 

VLUCHTPRIJZEN, HUURWAGEN
& LANDINFORMATIE

CARAÏBEN
MEXICO
Taal: Spaans
Elektriciteit: In Mexico worden de stopcontacten van type A en B gebruikt. De netspanning is 
127 V en de frequentie is 60 Hz. 
Lokale tijd: Tijdens onze zomertijd is het in Mexico 7 uur vroeger, tijdens onze wintertijd is het 
6 uur vroeger.
Rijden: rechts 
Documenten: Geldig paspoort 
Inentingen: Geen verplichtingen 
Munteenheid & wisselkoers: Mexicaanse peso, 1 EUR = 22.9524 MXN 
Klimaat: In het noorden overheerst vooral woestijn en steppeklimaat. In een aantal kleinere 
gebieden zijn ook mediterrane klimaatzones te onderscheiden, waaronder de kustgebieden in 
het uiterste noordwesten van Mexico. Het zuiden van Mexico heeft voornamelijk te maken met 
tropische klimaten waarvan het grootste deel een tropisch savanneklimaat, een kleiner deel een 
moessonklimaat en op enkele plekken is er een echt tropisch regenwoudklimaat.
Vluchten: De vermelde prijzen zijn steeds indicatieve prijzen die gebaseerd zijn op de 
goedkoopste vertrekdatum. Prijs en boekingsklasse zijn gebaseerd op de gegevens zoals 
bekend op 01 januari 2022 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 ↔ Mexico City: Air France / KLM Brussel ↔ Cancun: Air France / KLM
vanaf € 605,00 Economy Class vanaf € 650,00 Economy Class 
vanaf € 3.110,00 Business Class vanaf € 3.290,00 Business Class

BARBADOS
Taal: Engels
Elektriciteit: Op Barbados worden de stopcontacten van type A en B gebruikt. De netspanning 
is 115 V en de frequentie is 50 Hz. 
Lokale tijd: Tijdens onze zomertijd is het op Barbados 6 uur vroeger. Tijdens onze wintertijd is 
het 5 uur vroeger. 
Rijden: Links
Documenten: Geldig paspoort
Inentingen: Vaccinatie tegen Hapatitis B en hondsdolheid te overwegen voor bepaalde streken
Munteenheid & wisselkoers: Barbadiaanse Dollar, 1 EUR = 2,74632 BBD 
Klimaat: Barbados heeft een tropisch moessonklimaat, waarbij er sprake is van een nat seizoen 
(regenseizoen of moesson) en een droog seizoen. Het regenseizoen op Barbados duurt van juni 
tot en met december. 
In deze periode valt ongeveer tachtig procent van alle neerslag die binnen een jaar geregistreerd 
wordt. 
Vluchten: De vermelde prijzen zijn steeds indicatieve prijzen die gebaseerd zijn op de 
goedkoopste vertrekdatum. Prijs en boekingsklasse zijn gebaseerd op de gegevens zoals 
bekend op 01 januari 2022 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 ↔ Bridgetown: British Airways
vanaf € 710,00 Economy Class  
vanaf € 3.000,00 Business Class

INDISCHE OCEAAN
SEYCHELLEN
Taal: Frans, Engels, Seychellencreools
Elektriciteit: Op de Seychellen worden de stopcontacten van type G gebruikt. De netspanning 
is 240 V en de frequentie is 50 Hz. 
Lokale tijd: Tijdens onze zomertijd is het op de Seychellen 2 uur later. Tijdens onze wintertijd 
is het 3 uur later. 
Rijden: Links
Documenten: Paspoort min. 6 maand geldig na terugkomst
Inentingen: Vaccinatie tegen Hapatitis B en Meningitis te overwegen voor bepaalde streken
Munteenheid & wisselkoers: Seychelse roepie, 1 EUR = 15,5601 SCR 
Klimaat: De Seychellen kennen een tropisch regenwoudklimaat. Omdat de eilanden 
betrekkelijk klein zijn is er vrij weinig variatie in klimatologische data. De grootste verschillen 
zijn te vinden in de neerslaghoeveelheden, die bijvoorbeeld op Mahé variëren van 2900 

millimeter in Victoria tot ruim 3600 millimeter in de berggebieden van Mahé. Op de andere 
eilanden zijn de neerslaghoeveelheden nog wat lager. 
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 01 januari 2022 en zijn onder voorbehoud van wijzigingen.  Deze prijzen zijn 
steeds heen en terug, inclusief taksen en 20 kg bagage.  Gelieve ons steeds te raadplegen 
voor beschikhaarbeden. Deze tarieven zijn enkel geldig met een hotelreservatie, flight only is 
uitgesloten! 

Brussel ↔ Mahé: Emirates 
vanaf € 770,00 Economy Class  
vanaf € 2.510,00 Business Class

MAURITIUS
Taal: Engels
Elektriciteit: In Mauritius worden de stopcontacten van type C en G gebruikt. De netspanning 
is 230 V en de frequentie is 50 Hz. 
Lokale tijd: Tijdens onze zomertijd is het in Mauritius 2 uur later. Tijdens onze wintertijd is het 
3 uur later. 
Rijden: links
Documenten: Paspoort min. 6 maand geldig na terugkomst
Inentingen: Vaccinatie tegen Hapatitis B, buiktyfus, Menengitis en hondsdolheid te overwegen 
voor bepaalde streken
Munteenheid & wisselkoers: Mauritiaanse roepie, 1 EUR = 40,3299 MUR 
Klimaat: Mauritius heeft een tropisch moesson. Op jaarbasis valt er gemiddeld ongeveer 1300 
millimeter regen terwijl de droogste maanden (juli tot en met november) onder de 60 mm per 
maand blijven. Er is dus duidelijk sprake van een droge periode en een regentijd (moesson) bij 
gemiddelde etmaaltemperaturen die het hele jaar boven de voor dit klimaattype vereiste 18 
graden Celsius blijft. 
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 01 januari 2022 en zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Deze prijzen zijn 
steeds heen en terug, inclusief taksen en 20 kg bagage.  Gelieve ons steeds te raadplegen 
voor beschikhaarbeden. Deze tarieven zijn enkel geldig met een hotelreservatie, flight only is 
uitgesloten! 

Brussel ↔ Port Louis: Air France / KLM
vanaf € 720,00 Economy Class  
vanaf € 2.890,00 Business Class

AZIË
SRI LANKA
Taal: Singalees, Tamil, er wordt ook Engels gesproken
Elekriciteit: In Sri Lanka worden de stopcontacten van type D, M en G gebruikt. De netspanning 
is 230 V en de frequentie is 50 Hz. 
Lokale tijd: Tijdens onze zomertijd is het in Sri Lanka 3,5 uur later. Tijdens onze wintertijd is 
het 4,5 uur later. 
Rijden: links
Documenten: Paspoort minimum 6 maand geldig op moment van voorziene aankomst Sri 
Lanka. Visum voor een verblijf van maximaal 30 dagen.  
Inentingen: Iedereen die naar Azië reist moet tegen HEPATITIS A beschermd zijn.
Munteenheid & wisselkoers: 1 EUR = 159,3 LKR 
Klimaat: Het eiland kent een combinatie van tropische klimaten, waarbij de neerslagperiodes 
en de hoeveelheden neerslag bepalend zijn voor het onderscheid tussen het regenwoudklimaat, 
het tropisch savanneklimaat en het tropische moessonklimaat. De hoogste regionen de bergen 
in het zuidelijk centrale deel, zoals de 2524 meters tellende Pidurutalagala kennen een warm 
mediterraan klimaat vanwege de lagere temperaturen die in deze gebieden geregistreerd 
worden.
Vluchten: De vermelde prijzen zijn steeds indicatieve prijzen die gebaseerd zijn op de 
goedkoopste vertrekdatum. Prijs en boekingsklasse zijn gebaseerd op de gegevens zoals 
bekend op  14 augustus 2019 en zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Deze prijzen zijn 
steeds heen en terug, inclusief taksen en 20 kg bagage.  Gelieve ons steeds te raadplegen 
voor beschikhaarbeden. Deze tarieven zijn enkel geldig met een hotelreservatie, flight only is 
uitgesloten! 

Brussel ↔ Colombo : Emirates
vanaf € 723,00 Economy Class  
vanaf € 3.699,00 Business Class

MALEDIVEN
Taal: Dhivevi, er wordt ook Engels gesproken
Elektriciteit: Op de Maldiven worden de stopcontacten van type D en G gebruikt. De 
netspanning is 230 V en de frequentie is 50 Hz. 
Lokale tijd: Tijdens onze zomertijd is het op de Malediven 3 uur later. Tijdens onze wintertijd 
is het  4 uur later. 
Rijden: links
Documenten: Paspoort minimum 6 maanden geldig vanaf datum van inreis/aankomst. Visum 
wordt bij aankomst, op luchthaven afgegeven
Inentingen: Geen verpichte inentingen.
Munteenheid & wisselkoers: Maldivische rufyiaa, 1 EUR = 18,4425 MVR 
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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;

Klimaat: De ruim 1100 eilanden van de Maldiven kennen een tropisch klimaat met weinig 
variatie in maximum en minimum temperaturen. Het is er overdag altijd aangenaam warm met 
temperaturen rond de 30 graden en ‘s nachts koelt het af tot zo’n 25 graden. 
Het droge seizoen loopt van half december tot half april. Dit is tevens de ideale tijd om te 
duiken en daarom ook het toeristische hoogseizoen van de Maldiven. Prijzen van hotelkamers 
en vliegtickets liggen in deze periode vaak een stukje hoger dan in andere periodes. Vooral de 
decembermaand is erg populair.
Vluchten: De vermelde prijzen zijn steeds indicatieve prijzen die gebaseerd zijn op de 
goedkoopste vertrekdatum. Prijs en boekingsklasse zijn gebaseerd op de gegevens zoals 
bekend op 01 januari 2022 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 ↔ Malé : Etihad Airways
vanaf € 926,00 Economy Class  
vanaf € 2.497,00 Business Class

THAILAND
Taal: Thais
Elektriciteit: In Thailand worden de stopcontacten van type A, B, C, F en O gebruikt. De 
netspanning is 220 V en de frequentie is 50 Hz. 
Lokale tijd: Tijdens onze zomertijd is het in Thailand 5 uur later. Tijdens onze wintertijd is het 
6 uur later.
Rijden: rechts 
Documenten: Paspoort met een geldigheid van minstens 6 maanden op dag van inreis/
aankomst  
Inentingen: Iedereen die naar Azië reist, ongeacht de duur en de omstandigheden, moet tegen 
HEPATITIS A beschermd zijn.
Munteenheid & wisselkoers: Thaïse bath, 1 EUR = 37,1216 THB 
Klimaat: Thailand heeft een tropisch klimaat. Het zuiden van Thailand heeft een tropisch 
moessonklimaat de noordelijke helft van Thailand heeft een tropisch savanneklimaat. 
Sommige kleine gebieden vallen net onder de classificatie tropisch regenwoudklimaat.
Het moessonklimaat kenmerkt zich door de aanwezigheid van een vrij lange droge periode 
en een echt regenseizoen waarin er vrij veel regen valt. Waar het savanneklimaat heerst 
zijn de winters relatief droog en de zomers nat, maar er is minder sprake van een duidelijke 
tegenstelling zoals bij een moessonklimaat.
Vluchten: De vermelde prijzen zijn steeds indicatieve prijzen die gebaseerd zijn op de 
goedkoopste vertrekdatum. Prijs en boekingsklasse zijn gebaseerd op de gegevens zoals 
bekend op 01 januari 2022 en zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Deze prijzen zijn 
steeds heen en terug, inclusief taksen en 20 kg bagage.  Gelieve ons steeds te raadplegen 
voor beschikhaarbeden. Deze tarieven zijn enkel geldig met een hotelreservatie, flight only is 
uitgesloten! 

Brussel ↔ Bangkok : Emirates  Brussel ↔ Phuket : Emirates
vanaf € 584,00 Economy Class vanaf € 787,00 Economy Class
vanaf € 2.357,00 Business Class vanaf € 2.911,00 Business Class
Brussel ↔ Koh Samui : Thai Airways
vanaf € 680,00 Economy Class  
vanaf € 2.893,00 Business Class

VERRE OOSTEN
MALEISIË
Taal: Maleis, er wordt ook Engels gesproken
Elekrticiteit: In Maleisië worden de stopcontacten van type G gebruikt. De netspanning is 240 V 
en de frequentie is 50 Hz. 
Lokale tijd: Tijdens onze zomertijd is het in Maleisië 6 uur later. Tijdens onze wintertijd is het 
7 uur later. 
Rijden: links
Documenten: Paspoort minimum 6 maanden geldig vanaf datum van inreis/aankomst
Inentingen: Iedereen die naar Azië reist, ongeacht de duur en de omstandigheden, moet tegen 
HEPATITIS A beschermd zijn.
Munteenheid & wisselkoers: Maleisische Ringgit, 1 EUR = 4.82286 MYR 
Klimaat: Maleisië heeft een tropisch regenwoudklimaat met gedurende het hele jaar 
hoge temperaturen en veel neerslag gedurende alle maanden.  Maleisië betekent dan ook 
gegarandeerd tropische warmte met de bijbehorende hoge relatieve luchtvochtigheid 
waardoor het vrijwel altijd klam aanvoelt. 
Een uitzondering op dit weerbeeld vormen de hoger gelegen gebieden die je zowel 
op het vasteland als op het eiland Borneo tegenkomt. Daar vind je relatieve koelte bij 
middagtemperaturen tussen de 18 en 25 graden.
Vluchten: De vermelde prijzen zijn steeds indicatieve prijzen die gebaseerd zijn op de 
goedkoopste vertrekdatum. Prijs en boekingsklasse zijn gebaseerd op de gegevens zoals 
bekend op 01 januari 2022 en zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Deze prijzen zijn 
steeds heen en terug, inclusief taksen en 20 kg bagage.  Gelieve ons steeds te raadplegen 
voor beschikhaarbeden. Deze tarieven zijn enkel geldig met een hotelreservatie, flight only is 
uitgesloten!

Brussel ↔ Kuala Lumpur : Thai Airways Brussel ↔ Langkawi : Malaysia Airlines
vanaf € 661,00 Economy Class vanaf € 1.167,00 Economy Class
vanaf € 2.836,00 Business Class vanaf € 3.253,00 Business Class

LAOS
Taal: Laotiaans
Elektriciteit: In Laos worden de stopcontacten van type A, B, C, E en F gebruikt. De netspanning 
is 230 V en de frequentie is 50 Hz. 
Lokale tijd: Tijdens onze zomertijd is het in Laos 5 uur later. Tijdens onze wintertijd is het 6 
uur later. 
Rijden: rechts 
Documenten: Paspoort minimaal 6 maanden geldig vanaf datum van inreis/aankomst. Visum 
bij ambassade/consulaat (max 30 dagen, ter plaatse verlengbaar), of visum op internationale 
luchthavens en landsgrenzen.
Inentingen: Iedereen die naar Azië reist, ongeacht de duur en de omstandigheden, moet 
tegen HEPATITIS A beschermd zijn.
Munteenheid & wisselkoers: Latoinaanse kip, 1 EUR = 10.069,47 LAK 
Klimaat: Laos heeft voor het grootste deel een tropisch savanneklimaat. Het oosten kent een 
gebied dat een tropisch moessonklimaat heeft en in het uiterste noorden heeft een warm 
Chinaklimaat waarbij neerslaghoeveelheden voorkomen van meer dan vierhonderd millimeter 
per maand in de zomerperiode. 
Vluchten: De vermelde prijzen zijn steeds indicatieve prijzen die gebaseerd zijn op de goedkoopste 
vertrekdatum. Prijs en boekingsklasse zijn gebaseerd op de gegevens zoals bekend op14 augustus 
2019 en zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Deze prijzen zijn steeds heen en terug, inclusief 
taksen en 20 kg bagage.  Gelieve ons steeds te raadplegen voor beschikhaarbeden. Deze tarieven zijn 
enkel geldig met een hotelreservatie, flight only is uitgesloten!

Brussel ↔ Luang Prabang : Thai Airways Brussel ↔ Vientiane : Thai Airways
vanaf€ 748,00 Economy Class vanaf € 666,00 Economy Class
vanaf € 2.575,00 Business Class

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 VAB 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 

ANNULERINGSVERZEKERING EN REISCOMPENSATIE: 5,50% VAN DE REISKOSTEN
Er kan altijd iets gebeuren dat veroorzaakt dat u uw reis moet annuleren. VAB Verzekeringen 
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 !
REISBIJSTAND :  € 6,50 PER DAG PER PERSOON (WERELDWIJD) 
Deze formule biedt u de bijstand aan personen (medische kosten en ongelimiteerde 
repatriëring), de bagageverzekering (max. € 1.250/p.p.) en de reiscompensatie.

Dit is slechts een uittreksel van de algemene voorwaarden van VAB Verzekeringen. 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.
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te trekken van de aan de reiziger verschuldigde terugbetaling. Indien de reiziger hierom verzoekt 
staaft de organisator die kosten.

Artikel 6: Betaling van de reissom
6.1 Behalve anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij het afsluiten van de 
pakketreisovereenkomst als voorschot een gedeelte van de totale reissom zoals in de bijzondere 
voorwaarden bepaald.
6.2 Behalve indien in de pakketreisovereenkomst anders wordt overeengekomen, betaalt de 
reiziger het saldo van de prijs uiterlijk 1 maand voor de vertrekdatum.
6.3  Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het voorschot of de reissom 
te betalen die van hem wordt geëist, zal de organisator en/of doorverkoper het recht hebben 
de overeenkomst met de reiziger van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste van de 
reiziger.

Artikel 7: Overdraagbaarheid van de pakketreisovereenkomst
7.1 De reiziger kan de pakketreisovereenkomst overdragen aan een persoon die voldoet aan alle 
voorwaarden die voor die overeenkomst gelden op voorwaarde dat hij:
• de organisator en eventueel de doorverkoper zo snel mogelijk en uiterlijk 7 dagen voor het 

begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren 
document of een pdf,  op de hoogte stelt, en

• de eventuele bijkomende kosten draagt die voortvloeien uit de overdracht. 
7.2 Degene die de pakketreis overdraagt en degene die de overeenkomst overneemt, zijn 
hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het nog verschuldigde bedrag en voor eventuele 
bijkomende vergoedingen die voortvloeien uit de overdracht. De organisator stelt degene die de 
overeenkomst overdraagt in kennis van de kosten van de overdracht. 

Artikel 8: Andere wijzigingen door de reiziger
Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de organisator en/of de doorverkoper die 
daarop kan ingaan alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.

Artikel 9: Wijziging door de organisator voor de afreis
9.1 De organisator kan de bepalingen van de pakketreisovereenkomst, met uitzondering van 
prijswijzigingen vóór het begin van de pakketreis niet eenzijdig veranderen, tenzij: 
• de organisator zich dit recht in de overeenkomst heeft voorbehouden, en 
• het om een onbeduidende verandering gaat, en 
• de organisator de reiziger daarvan via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, 

een papieren document of een pdf in kennis stelt. 
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 

- 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 
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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. 
15.3De 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. 

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
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REISINFORMATIE &
BIJZONDERE VOORWAARDEN
Aanvullend op de Algemene Reis-voorwaarden van de Geschillencommissie Reizen vzw krijgt u 
hierbij enkele belangrijke nota’s met verklarende informatie of aanvullingen.

1. ERKENDE REISBUREAUS
Het geven van inlichtingen over reizen opgenomen in deze brochure en de verkoop van de reizen is 
uitsluitend voorbehouden aan erkende reisbureaus met vergunning . Wij raden onze reizigers aan 
zich te vergewissen of zij wel degelijk in contact zijn met een reisagent, houder van een dergelijke 
vergunning.

2. WOONSTKEUZE
Voor alle communicatie die betrekking heeft op het reiscontract (bevestiging, wijzigingen…) kiest 
de reiziger adres bij zijn erkende agent.

3. VEREISTE DOCUMENTEN
• Elke reiziger dient in het bezit te zijn van geldige identiteitspapieren voor de gereserveerde 

reis. Voor alle niet-EU bestemmingen is minimum een geldige reispas verplicht. 
Identiteitspapieren (ook de internationale reispas) dienen geldig te zijn tot minimum 6 
maanden na terugkeerdatum. Alle inlichtingen kunnen bekomen worden bij het Consulaat 
van het betrokken land. Voor reizigers van niet-Belgische nationaliteit, raden we aan zich 
steeds bij de bevoegde Ambassade of het Consulaat te informeren. In sommige gevallen 
zijn ook visa en inentingen nodig: raadpleeg respectievelijk de overheid of uw arts.

• Reizigers met Belgische nationaliteit vanaf 75 jaar dienen in het buitenland ook in het bezit 
te zijn van identiteitspapieren met een geldige vervaldag, hoewel dit voor een verblijf in 
België niet meer verplicht is. 

• Minderjarige kinderen, ook pasgeborenen, moeten in het bezit zijn van hun eigen bewijs 
van identiteit (met foto) alsook over een eigen reispas wanneer de bestemming dit vereist 
(ook al zouden ze al ingeschreven zijn op de reispas van hun ouders).

• • Voor huwelijksreizen met extra hotelkortingen dient een officieel attest, afgeleverd door 
het gemeentebestuur, overgemaakt te worden aan de reisorganisator en dit minstens 2 
maanden voor de afreisdatum. Deze voordelen kunnen enkel toegestaan worden indien de 
reis plaats vindt binnen de drie maanden na de officiële huwelijksdatum.

4. PRIJZEN
• Alle prijzen gelden per persoon in EURO, tenzij anders vermeld
• In de prijzen is begrepen:

• BTW
• bijdrage tot het Garantiefonds Reizen

• Niet inbegrepen zijn:
• Kosten voor reispas, visum, inenting of andere formaliteiten, dranken, facultatieve 
uitstappen, fooien, persoonlijke uitgaven, vervoer van en naar de luchthaven in België. In het 
algemeen kan Odysseus niet verantwoordelijk gesteld worden voor de gevolgen en kosten 
voortvloeiend uit stakingen, oorlogen, natuurrampen, wijziging van uurregeling, technische 
defecten, enz. De transport en verblijfskosten die hieruit voortvloeien kunnen ten laste 
gelegd worden aan de reiziger.
• Annulatie-, reisbijstandsverzekering e.a: aan te bevelen: uw reisagent zal u graag adviseren.

• De prijzen van de facultatieve (optionele) excursies tijdens de rondreizen zijn steeds 
gebaseerd op minimum 2 personen

5. VLUCHTEN
• De prijzen van de vluchten worden apart vermeld, per bestemming en per 

luchtvaartmaatschappij. De vluchtprijzen zijn inclusief de verplichte luchthaventaksen. De 
ter plaatse te betalen eventuele vertrekbelasting (‘departure tax’) is nooit inbegrepen. 

• De reiziger moet zijn terugvlucht herbevestigen 72 uur vóór het vertrek bij de plaatselijke 
correspondent of luchtvaartmaatschappij van de bestemming van waar hij terugvliegt.

• De reiziger moet zich minstens 90 minuten en in vele gevallen 120 minuten of meer vóór 
het vertrek voor de inscheping melden. Indien deze verplichting niet wordt nageleefd 
dan kan hij in geen geval een aanvraag tot schadevergoeding indienen. Odysseus kan niet 
aansprakelijk gesteld worden voor eventuele uurwijzigingen. Hier zijn o.m. de Conventies 
van Montreal en Warschau, de Europese Verordening 261/2004 alsook de algemene 
voorwaarden van de luchtvaartmaatschappij van toepassing waaruit volgt dat tijden, 
vermeld in uurroosters of elders niet kunnen gegarandeerd worden en de reistijd en 
routing zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd kunnen worden. Daarbij is noch de 
vervoerder, noch Odysseus aansprakelijk voor het ontbreken van aansluiting met andere 
transportmiddelen (privé of openbaar vervoer) tijdens de heen- of de terugreis en geeft 
dit geen aanleiding tot schadevergoeding. Odysseus verkoopt alleen lijnvluchten van 
betrouwbare luchtvaartmaatschappijen. In overeenstemming met art. 9 van de Europese 
Verordening nr. 2111/2005 is de reisorganisator echter verplicht u te informeren over de 
communautaire lijst van luchtvaartmaatschappijen die binnen de EU een exploitatieverbod 
hebben. Deze lijst kan geraadpleegd worden op http://air-ban.europa.eu. Overeenkomstig 
art. 11 van de Europese Verordening nr. 2111/2005 moet de reisorganisator u informeren over 
de identiteit van de exploiterende luchtvaartmaatschappijen die betrekking hebben op 
uw vlucht. De identiteit wordt u meegedeeld op het ogenblik van de boeking. Eventuele 
wijzigingen worden zo spoedig mogelijk meegedeeld.

ALGEMENE REISVOORWAARDEN 
VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN VOOR 
REISDIENSTOVEREENKOMSTEN

Artikel 1:  Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van reisdiensten die vanaf 1 juli 
2017 worden geboekt en worden geregeld door de Wet betreffende de verkoop van pakketreizen, 
gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten van 21 november 2017.

Artikel 2: Informatie aan de reiziger vooraleer een reisdienstovereenkomst tot 
stand komt
De organisator of de doorverkoper die als tussenpersoon afzonderlijk een reisdienst verkoopt 
verstrekt aan de reiziger de volgende informatie:
• De voornaamste kenmerken van de reisdienst
• De identiteit van de onderneming (ondernemingsnummer, handelsnaam, adres en 

telefoonnummer)
• De totale prijs van de reisdienst
• Betalingsmodaliteiten
• Informatie over de interne klachtenbehandeling
• De bescherming waarop hij aanspraak kan maken in het geval van insolventie
• De naam van de entiteit die instaat voor die bescherming en haar contactgegevens.

Artikel 3: Informatie door de reiziger
3.1 De persoon die de reisdienstovereenkomst afsluit, moet aan de organisator en de doorverkoper 
alle nuttige inlichtingen verstrekken omtrent hemzelf en zijn medereizigers die van belang 
kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst.
3.2 Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de 
organisator en/of doorverkoper, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 4: Insolventie
4.1 De organisator of doorverkoper die als tussenpersoon afzonderlijke reisdiensten verkoopt stelt 
een zekerheid voor de terugbetaling van alle bedragen die hij ontvangt van of namens de reizigers, 
voor het geval de reisdienst, door de insolventie niet kan worden verleend. 
4.2 Voor niet-uitgevoerde reisdiensten worden terugbetalingen op verzoek van de reiziger zonder 
vertraging verricht.

Artikel 5: Klachtenregeling
De organisator en/of doorverkoper verstrekt aan de reiziger informatie over de interne 
klachtenbehandeling.

Artikel 6: Verzoeningsprocedure
6.1 Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven. 
6.2 Mislukt deze poging tot minnelijke regeling, dan kan elk van de betrokken partijen aan de vzw 
Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen 
dienen ermee in te stemmen. 
6.3 Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een verzoeningsreglement en een “overeenkomst 
tot verzoening” bezorgen. 
6.4 Overeenkomstig de in het reglement beschreven procedure, zal een onpartijdige verzoener 
daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na 
te streven. 
6.5 Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd 
worden. 

Artikel 7: Arbitrage of rechtbank
7.1 Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan kan de eisende partij 
desgewenst een arbitrageprocedure instellen voor de Geschillencommissie Reizen of een 
procedure aanhangig maken voor de rechtbank. 
7.2 De reiziger kan nooit verplicht worden de bevoegdheid van de Geschillencommissie Reizen te 
aanvaarden, noch als eisende noch als verwerende partij. 
7.3 De organisator of doorverkoper die verwerende partij is kan de arbitrage slechts weigeren 
indien het door de eisende partij geëiste bedrag méér dan 1250 euro bedraagt. Hij beschikt 
hiervoor over een termijn van 10 kalenderdagen na ontvangst van de aangetekende brief of e-mail 
met ontvangstbewijs waarin wordt aangegeven dat een dossier met een vordering vanaf 1251 euro 
werd geopend bij de Geschillencommissie Reizen. 
7.4 Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts worden 
opgestart na het indienen van een klacht bij de onderneming zelf en wel zodra vaststaat dat het 
geschil niet minnelijk kon geregeld worden of zodra 4 maanden zijn verstreken na het (voorziene) 
einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil). Geschillen 
m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden. 
7.5 Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschillenreglement, 
op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep 
mogelijk. 

Secretariaat van de Geschillencommissie Reizen:
telefoon: 02 277 62 15 of 02 277 61 80 (9u tot 12 u) ; fax: 02 277 91 00
City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel
e-mail: reisgeschillen@clv-gr.be


