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ODYSSEUS 2023

Geachte reiziger

ls  u  met  Odysseus  reist,  merkt  u  meteen  het  verschil.  Het  betekent  

namelijk  de  absolute zekerheid dat u een zorgeloze vakantie tegemoet gaat. 

Odysseus werkt nu meer  dan  50  jaar  uitsluitend  met  de  absolute  top  in  de  

reiswereld  en  van  die  ervaring  laten  we u genieten.

Dit jaar hebben we de beste strandhotels ter wereld gebundeld in één handige 

brochure. Opnieuw zochten we naar elegante, luxe strandhotels met een perfecte 

ligging, een bijzondere inrichting,  een  onberispelijke  service  en  een  eigen  karakter.  

Nieuw  zijn  de  net  geopende  strandhotelletjes in Cambodia, Vietnam en Thailand 

naast de kleine juweeltjes in Bali en op de Malediven.

Nooit werd zoveel aandacht besteed aan strandcombinaties: twee of drie hotelletjes 

tijdens één vakantie. U ziet, beleeft en degusteert telkens nieuwe verrassingen op de 

Seychellen, in   Mauritius, op Sri Lanka en het Verre Oosten. Het zijn telkens twee  of  

drie  vakanties  in  één.  En  wàt  voor  vakanties:  unieke  belevingen  gevolgd  door  

zalige  stranden in kleine elegante hotelletjes. Meer hoeft een vakantie niet te zijn.

Tenslotte  onze  circuits:  zoveel  meer  dan  klassieke  rondreizen.  Telkens  werden  

bijzondere  belevingen  toegevoegd:  kookklassen  in  zowat  alle  bestemmingen,  

island hopping op de Seychellen, met een luchtballon over de Nijl, fietsen in Vietnam: 

allemaal inbegrepen. Dineer in gerenommeerde cultrestaurants met restrictieve 

toegang of geniet van een cocktail op de exclusiefste rooftop in Bangkok: telkens 

uiterst verzorgde en unieke belevingen.

Net als voor de mythologische Odysseus zorgen ook wij voor uw persoonlijke 

beschermengel. U reist individueel maar u bent nooit écht alleen: overal wordt 

u verwacht, krijgt u assistentie en kan u ten allen tijde beroep doen op een lokale 

vertrouwenspersoon.

In deze wereld van Odysseus heten we u van harte welkom. Het is ons ultieme doel, 

met alle kennis en inzet die we ter beschikking hebben, om u die zorgeloze vakantie 

te bezorgen waar u naar uitkijkt. We kennen geen grotere professionele voldoening 

dan dat u van een onberispelijke vakantie heeft genoten. Zoals elk jaar willen wij 

hier herhalen dat het allerbelangrijkste voor een  geslaagde  vakantie  er  in  bestaat  

de  juiste  keuze  te  maken.  Wij  hebben  u  daarbij  willen  helpen door objectieve en 

vergelijkbare informatie bij elkaar te brengen in tabellen, kaarten, beschrijvingen, 

overzichten en zoveel mogelijk foto’s.

Wij  hopen,  zeer  oprecht,  dat  deze  nieuwe  brochure  voor  onze  trouwe  reizigers  de  

deur  mag  openen naar ontspannen en aangename reizen. Is het de eerste maal dat u 

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

Met vriendelijke groet,

Odysseus

Deluxe Travel Experience

P.S. Wie met Odysseus op reis gaat mag het beste verwachten. Zo worden enkel 

absolute tophotels  weerhouden  en  worden  alle  vluchten  uitgevoerd  met  

regelmatige  lijndiensten.  Toch prettig, die zekerheid.
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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

Unieke hotels op een unieke locatie.

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

mogelijk te maken.

ODYSSEUS 2023
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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 wellnesscentrum. 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 annulerings- 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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Gemiddelde maximumtemperatuur (°C)

Gemiddelde minimumtemperatuur  (°C)

Gemiddelde zeewatertemperatuur (°C)

Gemiddeld aantal zonne-uren/dag

Gemiddeld aantal dagen met neerslag

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov              Dec
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CARAÏBEN
 “Duizelingwekkend divers"

1. EDEN ROC AT CAP CANA  12
2. CASA DE CAMPO RESORT & VILLA'S 12
3. AMANERA   13
4. MANAPANY   14
5. SECRET BAY    15
6. CAP MAISON RESORT & SPA 16
7. CALABASH COVE RESORT & SPA 16
8. THE SANDPIPER    17
9. CORAL REEF CLUB  17
10. COBBLERS COVE  18
11. MANDARIN ORIENTAL, CANOUAN 19

DOMINICAANSE 
REPUBLIEK

2 1

Dominica

St. Barthélemy & 
Antigua

Grenadines BarbadosGrenada

St. Lucia

4 5

3

6

9
8

10

7

11

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

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

uniek decor. 

Van de reggae in Jamaica, naar het Cuba van de jaren '60, de stranden van St. Barth, de pitons 

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

plaatsen. 

TROPISCH KLIMAAT

28 28 29 29 29 30 30 30 30 29 28 28

18 18 18 19 20 21 21 21 20 20 19 19

27 27 27 27 28 29 29 29 29 29 29 28

7 7 8 8 7 7 8 7 6 6 6 7

8 7 6 8 12 13 14 14 15 17 12 9

ODYSSEUS CARAÏBEN

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

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

om meteen verliefd op te worden.
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LIGGING
Bestaande uit slechts 65 luxueuze accomodaties, gaande van boutique villa’s met 
privézwembad tot elegant ontworpen suites en vier recente exclusieve ocean villa’s met 
volledige privacy, is Eden Roc at Cap Cana een uniek en afgelegen luxehotel genesteld in de 
exclusieve en meteen aan het strand gelegen regio van Cap Cana op het meest Oostelijke 
puntje van de Dominicaanse Republiek. Op ca. 20 minuten van de luchthaven van Punta Cana.

ACCOMMODATIE
Luxury Pool Junior Suite (77m²): Smaakvolle kamer met kingsize bed, badkamer met 
bad en buitendouche. Privé tuintje met plonszwembad en zicht op de tuin of de lagune.
One Bedroom Luxury Pool Suite (102m²): Gelijke faciliteiten, ruimere kamer met 
afsluitbaar leef- en slaapgedeelte.

FACILITEITEN
Indrukwekkend zwembad met zonneterras, eigen Beachclub. Watersportcentrum 
met snorkelen, windsurfen, zeilen en kajakken. Tennis, 18-holes Jack Nicklaus (Punta 
Espada) golf meteen aan het hotel, ruim aanbod aan actieve en culturele excursies 
in de omgeving. Verzorgde wellness met fitness, yoga, jacuzzi, binnenzwembad, 
sauna, hammam, verschillende kuren en massages. Koko’s kidsclub (4-12 jaar). Vier 
uitstekende restaurants waaronder het gerenommeerde Mediterraneo.

E XCLUSIEF  |  GASTR ONOMIE  |  GOLF

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

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
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 
01/11 - 23/12 €3.207 €3.750 
24/12 - 08/01 €5.794 €6.605 
09/01 - 17/09 €5.483 €6.137 
18/09 - 31/10 €4.973 €5.522 
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven. 

 
 

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

PRIJZEN

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

CCaassaa  DDee  CCaammppoo  RReessoorrtt**********//**  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen, verwelkoming, privétransfer en Diamond Lounge in Brussels Airport 
PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Superior Casita Elite Patio 
01/11 - 23/12 €1.936 €2.253 
24/12 - 08/01 €4.116 €4.344 
09/01 - 31/03 €3.579 €4.103 
01/04 - 17/09 €3.165 €3.611 
18/09 - 31/10 €3.258 €3.764 
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven. 
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LIGGING
Omringd door jungle, genesteld aan de voorzijde van de Atlantische oceaan, geniet 
dit wereldklasse hotel van een panoramische klif aan de ongerepte noordkust van het 
eiland. Gelegen boven het beroemde gouden zand van Playa Grande, staat het bekend 
om zijn authentieke back-to-ease ervaring, doordrenkt met de kruiding, smaken en 
couleur locale van het Dominicaanse leven. Op ca. 1u45 van de luchthaven van Puerto 
Plata, of op ca. 4u30 van de luchthaven van Punta Cana.  

ACCOMMODATIE
Casita (77m²): Indrukwekkende casita met kingsize bed, badkamer met bad en 
regendouche. Wifi, soundsysteem, airco, safe, minibar, koffie- en theefaciliteiten. 
Indrukwekkend groot terras met relaxhoek, zonnebedden en hoog privacy gehalte.
Pool Casita (77m²): Gelijke indeling en faciliteiten, afgewerkt met privé plonszwembad.

FACILITEITEN
Mooi zwembad met meerdere zonneterrassen, verschillende rusthoekjes verspreid door de 
tuinen. Watersportcentrum met surfen, kajakken en snorkelen. Tennisterrein, fietsverhuur en 
18-holes Robert Trent Jones golfbaan meteen aan het hotel. Verschillende seizoensgebonden 
culturele & natuurexcursies in de omgeving. Mooie spa met fitness, verschillende kuren en 
massages. Twee uitstekende restaurants met sterke duurzaamheidsfocus.

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 Pool Casita 
01/11 - 23/12 €13.344 €15.244 
24/12 - 08/01 Op aanvraag Op aanvraag 
09/01 - 31/03 €11.021 €14.669 
01/04 - 14/05 €13.090 €16.195 
15/05 - 31/10 €10.777 €12.805 
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven. 

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

CARAÏBEN ST. BARTH

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 keer op keer! Op ca. 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.

KLEINSCHALIG |  DUURZAA M |  BOHEMIEN

A A A A A

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 
01/11 - 23/12 
01/04 - 14/05 

€4.399 €5.540 

24/12 - 08/01 €5.824 €6.965 
09/01 - 31/03 €4.906 €6.089 
15/05 - 31/10 €2.733 €3.405 
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en 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 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. Met paradijselijke stranden, een attente service, heerlijke gastronomie 
en een indrukwekkende seating, is dit een stukje paradijs op aarde. Op ca. 50 minuten van de 
internationale luchthaven, of op ca. 45 minuten van de regionale luchthaven van Canefield.

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 met barbecue, loungehoek, eetruimte en privézwembad.
Ti-Fèy Villa (126m²): Gelijke faciliteiten, gebouwd in boomhut stijl verdeeld over twee etages. 
Gelijkvloers met grote leefruimte en uitgeruste 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 en 
kooklessen,...

WERELDKLASSE  |  DUURZAA M |  HONE YMOON

SECRET BAY
A A A A A A

CARAÏBEN DOMINICA

BIJKOMENDE FACILITEITEN
Mooi wellness paviljoen met yogalessen, elegante Gommier Spa met 
verschillende behandelingen, kuren en massages. Openlucht ‘Zing Zing’ 
restaurant met gastronomische specialiteiten uit de lokale keuken, meerdere 
private dining mogelijkheden.

PRIJZEN
SSeeccrreett  BBaayy************  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen, verwelkoming, privétransfer en Diamond Lounge in Brussels Airport 
PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Zabuco Honeymoon Villa Ti-Fèy Villa 
01/11 - 23/12 €6.393 €4.887 
24/12 - 08/01 Op aanvraag Op aanvraag 
09/01 - 31/03 
15/05 - 31/10 

€7.507 €5.781 

01/04 - 14/05 €8.419 €6.481 
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en 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 ST. LUCIA

LIGGING
Dit kleinschalige resort met slechts 26 kamers is gelegen op een lage heuvel 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 lokale luchthaven George F.L. 
Charles of op ca. 90 minuten van de internationale luchthaven in 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 met Aziatische invloeden. Elegante cocktailbar met live muziek, poolbar.

ADULTS ONLY |  ALL INCLUSIVE |  HONEYMOON

CALABASH COVE 
RESORT & SPA

A A A A A

LIGGING
Dit bekroonde 5-sterren boetiekhotel in haciënda-stijl, mooi gelegen op een rots met 
prachtig uitzicht over de Caribische Zee, wordt erg gewaardeerd om haar ligging en 
de uitzonderlijke gastronomische gerechten. Aan de voet van een lange trap ligt een 
idyllisch strandje van 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. Zandstrand met 
beachbar en restaurant. Watersportcentrum met windsurfen, kajak, hobie cat, paddle board en 
snorkelen meteen aan het hotel, 18-hole St. Lucia golf op ca. 10 minuten, verschillende wandel- 
& fietsroutes, actieve en culturele excursies in de omgeving. Kleinschalige spa met verschillende 
kuren en massages. Twee uitstekende restaurants met moderne Caraïbische fusiekeuken.

GASTR ONOMIE  |  BOUTIQUE |  AUTHENTIEK

CAP MAISON 
RESORT & SPA

A A A A A

PRIJZEN
CCaapp  MMaaiissoonn**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond Lounge in Brussels 
Airport 
PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Garden View Room Junior Suite 
01/11 - 23/12 €2.046 €2.537 
24/12 - 08/01 €3.072 €3.820 
09/01 - 14/05 €2.168 €2.607 
15/05 - 31/10 €1.972 €2.444 
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven. 

 
 

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

PRIJZEN
CCaallaabbaasshh  CCoovvee  RReessoorrtt  &&  SSppaa**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond Lounge in Brussels 
Airport 
PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Sunset Ocean View Junior Suite Swim-Up Junior Suite 
01/11 - 23/12 €2.290 €3.456 
24/12 - 08/01 €3.877 €5.272 
09/01 - 31/03 €2.378 €3.342 
01/04 - 14/05 €2.221 €3.118 
15/05 - 17/09 €2.026 €2.840 
18/09 - 31/10 €2.011 €2.818 
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en 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 fusionkeuken van Europese, 
Aziatische en Caraïbische specialiteiten. 

BOUTIQUE |  INTIEM |  CULINAIR

THE SANDPIPER
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. Zicht op de tuinen.
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 
o.a. zeilen aan het hotel. Twee golfbanen, 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 enkel voor volwassenen.

RELAX |  BEACH |  LOCATIE

CORAL REEF CLUB
A A A A / A

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 
01/11 - 23/12 €2.022 €2.853 
24/12 - 08/01 €4.147 €6.723 
09/01 - 14/05 €3.698 €5.234 
15/05 - 18/10 €1.785 €2.347 
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven. 

 
 

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

PRIJZEN
CCoorraall  RReeeeff  CClluubb********//**  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond Lounge in Brussels 
Airport 
PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Garden Room Luxury Cottage 
01/11 - 23/12 €2.099 €3.848 
24/12 - 08/01 Op aanvraag Op aanvraag 
09/01 - 31/03 €3.725 €6.832 
01/04 - 14/05 €3.716 €6.815 
15/05 - 17/09 €2.057 €3.464 
18/09 - 31/10 €1.832 €3.032 
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en 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’ luxeresort 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 
bedden, 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

COBBLERS 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 
01/11 - 23/12 
15/05 - 17/09 

€3.015 €3.180 

24/12 - 14/05 €4.246 €4.989 
18/09 - 31/10 €3.019 €3.184 
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en 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

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

GRENADINES

PRIJZEN
MMaannddaarriinn  OOrriieennttaall  CCaannoouuaann**********//**  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond Lounge in Brussels 
Airport 
PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn One Bedroom Ocean View Suite One Bedroom Beachfront Suite 
01/11 - 23/12 €4.394 €5.057 
24/12 - 08/01 €11.049 €12.475 
09/01 - 14/05 €5.392 €5.981 
15/05 - 17/09 €4.508 €5.097 
18/09 - 31/10 €7.124 €8.061 
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven. 

 
 

De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven.
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MAYA'S EN HACIËNDA'S

Yucatan is het hart van de Mexicaanse Mayacultuur, het oude 

volk dat zoveel eerbied had voor de natuurkrachten en die hun 

goden eerden met majestueuze tempels en kleurrijke ceremonies. 

U logeert in een heerlijk luxehotel op het strand en in de mooiste 

haciënda. En hebben we een toch wat ruimere, hoge auto 

gereserveerd, type Dodge Journey: comfort staat voorop. Maar u 

kan ook kiezen voor een auto met chauffeur, tevens gids.

Dag 1: Cancun
Ontbijt en in ontvangstname van uw huurauto (of 
kennismaking met uw gids/chauffeur). Mooie rit naar het 
grootste Mayacomplex van Yucatan in Chichen Itza met de 
formidabele terrastempel van de god Quetzalcoatl en de 
grote kolommen aan de zuidkant van de Krijgerstempel. 
Leer over de spectaculaire feesten rond de pyramide tijdens 
de Equinox, over de Krijgers en het Observatorium. Na de 
middag naar de heerlijke koelte van de Yokdzonot, een 
natuurlijk zwembad in kalksteen met kristalhelder water.

Dag 2: Maya cuisine en Merida
Na een heerlijk ontbijt wordt u ingewijd in de geheimen van 
de Maya kookkunst in een authentieke casita-keuken (3u). 
Met een traditionele Maya-kok maakt u zelf tortillas, roostert 
u chili’s en bereidt u fijne salsa’s. Na de middag naar ‘de witte 
stad’ Merida. Het centrale plein (de ‘Zocalo’) met haar statige 
historische gebouwen en oude kathedraal wisselt af met de 
levendige markt en de immer kleurrijke Paseo de Montejo.
  
Dag 3: Uxmal  en  Celestun
Na uw ontbijt naar de torenhoge Magiër-piramide van 
Uxmal met haar unieke, onregelmatige en toch harmonieuze 
structuur. Fresco’s en beelden van priesters en slangen 
decoreren intrigerende façades. Bezoek Kabah en de 
fascinerende Tempel van de Regengod Chaac. Verder naar 
het rustige vissersplaatsje Celestun aan de Golf van Mexico 
waar u op de lagune de vele roze flamingo’s, pelikanen en 
fregatvogels kan gadeslaan. Geniet van het strand.

Dag 6: Chocolade, sisal en tequila
Begin de dag met een rustig ontbijt en een chocolade 
introductie (1u). De Azteken beschouwden cacao als een 
gift van de god Quetzalcoatl. Leer zelf hoe door oude 
technieken de cacaoboon te veranderen in chocolade en 
maak uw persoonlijke reep met kruiden en noten. Reis 
naar de glorietijd van de grote haciënda’s met Sotuta de 
Peon in hartje sisalgebied. Hier volgt u de transformatie 
van de groene agave tot vezels en tot het afgewerkte 
product. Stop even aan die kristalheldere vijvers, 
rivieren en lagunes van de Cenote die uitnodigen tot een 
verfrissende duik.

Dag 7: Izamal – Tulum – Playa del Carmen
Na het ontbijt naar Izamal, stad van de drie culturen voor een 
een panoramisch zicht vanop de Vuurvogel piramide. Dan 
naar de oude Mayahaven van Tulum uit de 13de eeuw, de stad 
van het ochtendgloren. Wandel door enkele beroemde sites: 
El Castillo, de tempel van de Fresco’s en de Windgod. 

GUIDED TOUR
vanaf € 3.645 p.p.

Inclusief accommodatie in 2-pers. kamer, dagelijks ontbijt 
en één lunch, privétransfers en Engelssprekende privégids/
chauffeur volgens programma. Bezoeken en inkomgelden 
volgens programma.  

HET HART VAN DE ME XICAANSE  BESCHAVING

CIRCUIT MEXICO
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'THE BEST OF COSTA RICA

GUIDED TOUR
vanaf € 3.645 p.p.

Inclusief accommodatie in 2-pers. kamer, dagelijks ontbijt 
en één lunch, privétransfers en Engelssprekende privégids/
chauffeur volgens programma. Tickets voor de HST trein 
in  economy class, bezoeken en inkomgelden volgens 
programma.  

Dag 1: San José
Warm welkom en privétransfer naar het historische Gran 
Hotel in het hart van San José, tegenover het nationaal theater.

Dag 2: Nevelwouden & Riviertocht naar Tortuguero
De eerste twee dagen heeft u geen auto nodig. U vertrekt met 
andere gasten voor een fascinerende tocht langs het Braulio 
Carrillo nevelwoud naar Guápiles voor een verzorgd ontbijt. 
Via uitgestrekte bananenplantages naar de rivier waar u 
inscheept voor een heerlijke boottocht naar het Tortuguero 
nationale park. Lunch in Tortuguero. Intrek, diner en 
overnachting in een superieure kamer in de Mawamba Lodge.
  
Dag 3: Tortuguero Nationaal Park
Verkoelende boottochtjes langs de kanalen van dit beroemde 
park met meer dan 300 soorten vogels zoals de kleurrijke 
toekans naast aapjes, krokodillen en vleermuizen. Na de 
lunch rustige cruise over grotere kanalen  naar het drijvend 
‘Katonga’ restaurant voor een heerlijk diner.

Dag 4: La Tirimbina regenwoud & La Fortuna
Na uw ontbijt per boot langs de kanalen naar Guàpiles voor 
lunch. In ontvangst name van uw comfortabele huurwagen 
en mooie rit naar Puerto Viejo de Sarapiqui en het Tirimbina 
privéreservaat. Maak een wandeling over de lange hangbrug 
naar de oude cacaoplantage en –museum (mèt degustatie!). 
Verder naar der voet van de iconische Arenal vulkaan in La 
Fortuna. Intrek in het mooie Kioro hotelletje met schitterend 
uitzicht op de vulkaan waar we een mooie suite reserveerden.

Dag 5: Vulkaan & Ziplines
Na uw heerlijk ontbijt naar het Mirador park voor een 
schitterende zicht op de iconische Arenal vulkaan en het 
meer. Langs goed uitgebouwde wandelpaden door het 
regenwoud en over gestolde lavabedden. Na de middag 
brengt een kabelbaan u naar het hoogste punt vanwaar u per 
ziplines (750 meter!) door de boomkruinen naar beneden 
suist tegen 70 km/u; een adembenemende ervaring. Heerlijk 
diner in uw hotel en verkwikkende nachtrust.

Dag 6: Monteverde Nationaal Park
Na uw ontbijt langs de vulkaan en door de bergen naar het 
kleine en rustige Santa Elena, dicht bij het Monteverde 
nationale park. Maak in de late namiddag een wandeling 
door het wolkenwoud en door de jungle na zonsondergang 
wanneer talloze nachtdieren actief worden. We reserveerden 
een deluxe kamer in het rustieke El Establo hotelletje.

Dag 7: Monteverde – San José, of verlengingen
Bezoek ’s morgens het Santa Elena Cloud Forest reservaat. 
Het charmante Monteverde is slechts in 1950 gesticht door 
een groepje Quacker-boeren en omvat een 310 ha groot 
privéreservaat met oude bomen vol hangmossen en varens, 
exotische kikkers, zoogdieren en de zeldzame quetzal vogel. 
Na de middag door de centrale vallei naar San José (inlevering 
huurwagen in uw hotel voor 17 u) en overnachting.

CIRCUIT COSTA RICA

MET EEN 4X4  HUURWAGEN LANGS DE  NATUURPRACHT 
VAN VULKANEN,  NE VELWOUDEN,  JUNGLE  EN STRANDEN





Gemiddelde maximumtemperatuur (°C)

Gemiddelde minimumtemperatuur  (°C)

Gemiddelde zeewatertemperatuur (°C)

Gemiddeld aantal zonne-uren/dag

Gemiddeld aantal dagen met neerslag

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov              Dec

23

SEYCHELLEN
 “Adembenemende stranden, ver van de bewoonde wereld"

Denis Island

Praslin
La Digue

Indische Oceaan

Fregate

MahéDesroches

Alphonse

Silhouette

North Island
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SEYCHELLEN

Félicité

ODYSSEUS INDISCHE OCEAAN

Steeds opnieuw vragen reizigers aan Odysseus waar nu toch de mooiste plaatsjes ter wereld 

liggen. Als het dan op stranden aankomt, adviseren we veelal de Seychellen. Want nergens ter 

wereld vindt u zoveel witte zandstrandjes omzoomd door helder blauw water en kokospalmen 

te midden de geborgenheid van verweerde granietrotsen. De stranden hier zijn gewoon 

adembenemend met 'Anse Lazio' steevast in de top tien van de mooiste stranden ter wereld.

De Seychellen waren lang onbewoond en hebben daardoor een unieke fauna en flora. 

Gigantische schildpadden broeden op de stranden terwijl unieke vogels als de zwarte papegaai, 

diksnavelbuulbuul en fruitduif overvliegen. Tropische watervallen en de unieke 'Coco de mer'-

palmen kleuren het landschap.

De meer dan 100 eilandjes hebben elk hun eigenheid behouden. Mahé, met Victoria als de kleinste 

hoofdstad ter wereld, is het meest levendige eiland met prachtige natuurgebieden en kleurrijke 

markten. Op het palmeiland Praslin groeien de beroemde Coco-de-Mer en op La Digue vindt u 

de wereldberoemde zandstranden waar de destijds veel besproken films van 'Emanuelle' werden 

opgenomen. Wilt u helemaal weg van de wereld, kies dan voor het romantische Denis Island, of 

voor Fregate. Of voor het 1.5 km² privédomein van North Island.

De Seychellen zijn een paradijs voor rustzoekers, duikers en snorkelaars. Duikers raden we het 

Bay Ternay Marine Park ten zeerste aan en snorkelaars vinden hun paradijs in de ondiepe wateren 

rond Beau Vallon. Ten volle genieten van alle hoogtepunten doet u best in een combinatiereis 

zoals we u die voorstellen 'Betovering van de Seychellen'.

Door de ligging in de buurt van de evenaar zijn de Seychellen het hele jaar rond een aangename 

strandbestemming. Van oktober tot april zorgen warme passaatwinden voor wat meer 

vochtigheid. Van mei tot september brengen koelere passaatwinden wat meer golfslag.

TROPISCH REGENWOUDKLIMAAT
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'BETOVERING VAN DE SEYCHELLEN'
DE MOOISTE  E ILANDJES  IN ÉÉN BOEKET

SEYCHELLEN CIRCUIT

Wil u voor of na uw strandvakantie toch voeling krijgen met dit 
verre paradijs dan is dit uw kans. Deze prachtige combinatie van 
de drie mooiste eilanden tonen u het kleine Victoria-stadje, de 
Cocos-de-Mer, de groene valleien en  de hagelwitte stranden. U 
kiest voor een versie met uiterst charmante boetiekhotelletjes of 
voor een echte Deluxe versie.

Dag 1: Mahe
Verwelkoming en transfer naar het mooie Maia Resort 
midden een tropische tuin vol bomen en bloemen aan de 
rand van de oceaan waar we een privé-villa gereserveerd 
hebben. Of naar het luxueuze Four Seasons Resort.

Dag 2: Mahe. Victoria en de markt
Rustige wandeling door de kleinste hoofdstad ter wereld 
met haar Victoriaanse clocktower, hindoetempel en de 
kathedraal. Ook de lokale overdekte markt met haar stapels 
fruit, kruiden en verse vis is een erg kleurrijke ervaring. Geniet 
na de middag van uw mooie hotel en de zee.

  Dag 3: Mahe. Cultuur en natuur
Optie 1: brengt u naar de koloniale plantagehuizen van het 
Domaine de Val de Près en de Takamaka Bay rum distillerie. 
Hierna naar Jardin du Roi, een spice garden in Anse Royal.
Optie 2: brengt u naar de markt om met de chef kruiden 
en ingrediënten uit te zoeken. Geniet van de rit naar het 
mooie Cap Lazare Nature Reserve waar u de chef bijstaat 
in de bereiding van een lokale specialiteit. Lunch van uw 
zelfgemaakt meesterwerk. Luie namiddag in het domein met 
haar strand en reuzenschildpadden.

Dag 4: Mahe – Praslin
Transfer naar Praslin waar u wordt verwelkomd en 
overgebracht naar uw villa in het verfijnde Raffles hotel 
vlak bij de zee. Of intrek in het Constance Lemuria aan het 
strand. Vrije dag.

Dag 5: Praslin. Vallée de Mai
Eerst naar de beroemde Vallée de Mai, een Unesco 

werelderfgoed site. Hier ziet u de unieke Coco de Mer en de 
inheemse Black Parrot. Naar het strand van Côte d’Or met 
haar gezellige restaurantjes en winkeltjes. Na uw vrije lunch 
naar het mooiste strand van het eiland, Anse Lazio.

Dag 6: Praslin – La Digue
Naar het landelijke La Digue en transfer naar het romantische 
Domaine de l’Orangeraie midden de tropische vegetatie. We 
hebben maar meteen een fiets voorzien voor uw ontdekking 
van dit door de tijd vergeten juweeltje. Leer de geschiedenis 
van de oude plantatie, bezoek de reuzenschildpadden en 
geniet van een Creoolse lunch met de voeten in het zand. 
Luier aan het Anse Source d’Argent, wellicht het mooiste 
strand ter wereld.

Dag 6: Praslin – La Digue
Terugkeer naar Mahe en verlenging met een strandverblijf 
of retourvlucht. Onze suggesties voor uw strandverblijf kan u 
vinden op de volgende pagina’s. 

BOUTIQUE VERSIE 
Prijs: vanaf €3.649 per persoon

Inclusief: verwelkoming en privétransfers, maaltijden, 
transfers en excursies zoals omschreven, met overnachtingen 
in het Maia resort, het Raffles en het Domaine de 
l’Orangeraie.

DELUXE VERSIE
Prijs: vanaf €4.315 per persoon

Inclusief: Verwelkoming en privétransfers, maaltijden, 
transfers en excursies zoals omschreven, met overnachtingen 
in het Four Seasons, het Lemuria en het Domaine de 
l’Orangeraie.
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BOUTIQUE |  WELLNESS  |  HIDEAWAY

DOMAINE DE L'ORANGERAIE
A A A A / A

WERELDKLASSE  |  E XCLUSIEF  |  HIDEAWAY

NORTH ISLAND
A A A A A A

LIGGING
Bestaande uit slechts elf paradijselijke villa’s, herbergt dit privéeiland 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, verdeeld over meerdere verdiepingen met prachtig 
terras en plonszwembad.

FACILITEITEN
Overloopzwembad en zonneterras, prachtige zandstranden, eindeloze palmen. 
Watersportcentrum met diverse activiteiten. 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.

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, jacuzzi, 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.

SEYCHELLEN LA DIGUE - NORTH ISLAND

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 
01/11 - 23/12 
09/01 - 31/03 
15/05 - 31/10 

€2.962 €3.541 

24/12 - 08/01 €4.100 €4.831 
01/04 - 14/05 €3.018 €3.560 
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven. 

 
 

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

PRIJZEN
NNoorrtthh  IIssllaanndd**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, transfer per helicopter en Diamond Lounge in 
Brussels Airport 
PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Beachfront Villa Villa North 
01/11 - 23/12 
09/01 - 31/03 
18/09 - 31/10 

€26.484 €40.438 

24/12 - 08/01 €35.864 €46.473 
01/04 - 14/05 €35.060 €46.875 
15/05 - 17/09 €26.653 €42.450 
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en 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

FA MILIE  |  VILLA’ S  |  GASTR ONOMIE

CONSTANCE EPHELIA 
SEYCHELLES

A A A A A

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.

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 
01/11 - 23/12 €5.547 €6.989 
24/12 - 08/01 €12.928 €16.827 
09/01 - 31/03 €6.360 €8.067 
01/04 - 14/05 €8.342 €9.813 
15/05 - 17/09 €6.590 €7.887 
18/09 - 31/10 €4.501 €5.184 
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven. 

 
 

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

PRIJZEN
CCoonnssttaannccee  EEpphheelliiaa**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen in half pension, verwelkoming, privétransfer en Diamond lounge in Brussels 
Airport 
PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Junior Suite One Bedroom Beach Villa 
01/11 - 23/12 
18/09 - 31/10 

€1.870 €4.343 

24/12 - 08/01 €3.331 €8.564 
09/01 - 14/05 €1.736 €4.064 
15/05 - 17/09 €1.509 €3.731 
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven. 

 
 

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

ELEGANT |  PRIVAC Y |  ALL  INCLUSIVE

ANANTARA MAIA SEYCHELLES VILLAS
A A A A A / A

LIGGING
Als een omarmende oase van herstellende luxe, baadt dit indrukwekkende resort in 
een wereld van privacy en tropische geneugten. De indrukwekkende villa’s worden 
hier gecombineerd met een ‘Beyond All Inclusive’ pakket dat beantwoordt aan de 
allerhoogste eisen van exquise luxe. Op ca. 25 minuten van de luchthaven van Mahe.

ACCOMMODATIE
Ocean View Pool Villa (250m²): Prachtige villa met kingsize bed, badkamer met 
buitenbad en aparte douche. Safe, minibar, flatscreen-tv, telefoon, cd- en dvd-speler, airco, 
koffie- en theefaciliteiten. Dedicated Villa Host en ruim terras met privé overloopzwembad.
Premier Beach Pool Villa (250m²): Gelijke indeling en faciliteiten, op enkele passen 
van het strand.

FACILITEITEN
Zwembad met zonneterras, prachtig idyllisch zandstrand. Uitgebreid aanbod aan 
watersporten met onder andere stand-up paddle boards. Verzorgde spa met yoga, 
fitness, verschillende kuren en massages. Eigen helipad. Verfijnd Beyond All Inclusive 
concept met onder andere een uitstekend 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
AAnnaannttaarraa  MMaaiiaa  LLuuxxuurryy  RReessoorrtt********//**  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen All Inclusive, verwelkoming, privétransfer en Diamond lounge in Brussels 
Airport 
PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Ocean View Pool Villa Premier Beach Pool Villa 
01/11 - 23/12 €9.099 €10.735 
24/12 - 08/01 €13.120 €15.964 
09/01 - 31/03 €10.055 €11.692 
01/04 - 14/05 €9.896 €11.421 
15/05 - 17/09 €8.355 €9.880 
18/09 - 31/10 €7.891 €9.402 
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en 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
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): 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.
2-Bedroom Pool Villa (725m²): Luxueuze twee slaapkamer villa met aparte slaap- en leefruimte. 
Verzonken eetgedeelte, massagepaviljoen, kitchenette. Groot terras met 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. Zeven bars en restaurants met vis-, grill-, lokale en internationale specialiteiten.

FA MILIE  |  WELLNESS  |  CULINAIR

CONSTANCE LEMURIA
A A A A A / A

SEYCHELLEN PRASLIN

PRIJZEN
CCoonnssttaannccee  LLeemmuurriiaa**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond lounge in Brussels 
Airport 
PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Junior Suite Pool Villa 
01/11 - 23/12 
09/01 - 14/05 
18/09 - 31/10 

€2.891 €8.404 

24/12 - 08/01 €4.734 €13.949 
15/05 - 17/09 €2.104 €5.901 
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en 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 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  |  HIDEAWAY

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 
01/11 - 23/12 
09/01 - 31/03 

€4.736 €5.719 

24/12 - 08/01 €7.049 €8.533 
01/04 - 14/05 
18/09 - 31/10 

€6.079 €7.295 

15/05 - 17/09 €6.212 €7.523 
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en 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 ingrijpende renovatie heropent dit kleinschalige en zeer gastvrije hotel de 
deuren in 2023. 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 en faciliteiten, badkamer met ligbad en 
douche. Dichter bij 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 |  GERENOVEERD |  NATUUR

LE DOMAINE DE LA RESERVE
A A A A / A

SEYCHELLEN PRASLIN

DUURZAA M |  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 diverse activiteiten. 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
RRaafffflleess  SSeeyycchheelllleess**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond lounge in Brussels 
Airport 
PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Garden View Pool Villa One Bedroom Garden View Pool 

Villa 
01/11 - 23/12 €3.881 €8.539 
24/12 - 08/01 €6.879 €13.839 
09/01 - 31/03 €4.200 €11.511 
01/04 - 14/05 €4.827 €9.424 
15/05 - 17/09 €4.377 €8.237 
18/09 - 31/10 €3.572 €7.252 
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en 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 
01/11 - 23/12 €3.625 €6.209 
24/12 - 08/01 €8.632 €14.742 
09/01 - 31/03 €3.635 €6.130 
01/04 - 14/05 €6.981 €10.577 
15/05 - 31/10 €4.293 €7.591 
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en 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
HHiillttoonn  LLaabbrriizz**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, transfer per boot, privétransfer en Diamond 
lounge in Brussels Airport 
PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Garden Villa Beachfront Villa 
01/11 - 23/12 
15/05 - 17/09 

€2.280 €2.556 

24/12 - 08/01 €4.215 €4.462 
09/01 - 31/03 €2.623 €2.886 
01/04 - 14/05 €2.637 €2.780 
18/09 - 31/10 €2.285 €2.385 
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven. 

 
 

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

PRIJZEN
AAllpphhoonnssee********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond Lounge in Brussels 
Airport 
PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Beach Bungalow Beach Suite 
01/11 - 31/10 €3.139 €7.099 
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en 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 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 
01/11 - 23/12 
09/01 - 31/10 

€5.833 €6.183 

24/12 - 08/01 €6.067 €6.428 
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven. 

 
 

De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven.
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Gemiddelde maximumtemperatuur (°C)

Gemiddelde minimumtemperatuur  (°C)

Gemiddelde zeewatertemperatuur (°C)

Gemiddeld aantal zonne-uren/dag

Gemiddeld aantal dagen met neerslag

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov              Dec
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Port Louis

Indische Oceaan
MADAGASKAR

10

1. THE OBEROI BEACH RESORT, MAURITIUS 40

2. ONE&ONLY LE ST. GÉRAN 41 

3. FOUR SEASONS RESORT AT ANAHITA 42

4. JW MARRIOTT MAURITIUS RESORT 42

5. MARADIVA VILLAS RESORT & SPA  43

6. CONSTANCE PRINCE MAURICE   44

7. LUX* GRAND BAIE RESORT & RESIDENCES 44

8. SHANTI MAURICE   45

9. SHANGRI-LA'S LE TOUESSROK RESORT & SPA 46

10. PARADISE COVE BOUTIQUE HOTEL 46

11. ANANTARA IKO MAURITIUS RESORT & VILLAS 47

12. ANAHITA GOLF & SPA RESORT 48

13. HERITAGE LE TELFAIR GOLF & WELLNESS RESORT 48

14. SO/ MAURITIUS 49

15. LUX* GRAND GAUBE RESORT & VILLA'S 50

16. LUX* LE MORNE 50

17. LONG BEACH 51
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MAURITIUS

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

van Mauritius en we kunnen hem geen ongelijk geven. De prachtige stranden van dit eiland in 

de Indische Oceaan behoren ook volgens ons tot de mooiste ter wereld. Maar Mauritius is zoveel 

meer dan parelwitte stranden!

Het  vulkaaneiland  is  een  smeltkroes  van  Franse,  Indische,  Afrikaanse  en  Creoolse  culturen. 

Deze invloeden komen onder meer tot uiting in de hoogstaande keuken, de kleurrijke kruiden- 

en fruitmarkten en de talrijke ceremonies en festivals. Net als in hoofdstad Port Louis met zijn 

koloniale karakter. 

Natuurlijk  zijn  de  stranden  niet  te  versmaden.  Aan  de  noordkust  van  het  eiland,  met  Grand 

Baie als grootste trekpleister, vindt u hagelwitte stranden. Langs de oostkust zorgt een immens 

koraalrif voor een quasi golfloze zee in de talrijke kleine baaien. 

Voor surfliefhebbers is de zuidkust dan weer ideaal. Aan de zuidwestkust ligt het schiereiland Le 

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

de natuurpracht van het enige Nationaal Park Black River Gorges en de Seven Coloured Earths. 

De beste reistijd voor dit eiland 800 km ten oosten van Madagaskar is van mei tot oktober. 

Dan heersen er comfortabele temperaturen en brengt een passaatwind uit het zuidoosten wat 

verkoeling. Van november tot april is het veel warmer en vochtiger en valt er meer neerslag. 

Mauritius  is  vanwege  de  vele  extra’s  en  voordelen  een  ideale  bestemming  voor  honeymooners.  

Ook  golfers  vinden  er  hun  gading  op  banen  ontworpen  door  Gary  Player  en  Bernhard Langer.

ODYSSEUS WORLD

16

17

 TROPISCH MOESSONKLIMAAT

30 30 30 29 27 25 25 25 26 27 29                   30

23 23 23 21 21 18 17 17 17 18 20                   22

28 28 28 28 26 25 24 24 25 25 25                   26

 8  8  7  8  7  8  7  7  8  9  9                     9

14 17 19 15 14 10 14 15  8  8  9                    16

MAURITIUS
 “Mauritius was made first, and then heaven; 

and heaven was copied after Mauritius."
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'ENCHANTED MAURITIUS'
EEN KLEURRIJKE  KENNISM AKING,  VOORAL  CULINAIR

MAURITIUS CIRCUIT

Natuurlijk gaat u naar Mauritius voor het strand. Maar als u 
tussendoor ook iets van de natuurpracht, de groene bergen en de 
kleurrijke marktjes wil zien, als u ook gastronomisch eten op prijs 
stelt en comfortabel wil logeren in drie verschillende tophotels 
dan is dit uw circuit.

Dag 1
Warm welkom en transfer van ca. 60 km naar het luxeuze 
One & Only Le St. Géran waar we een Ocean Room voor u 
gereserveerd hebben. Diner in la Terasse, Tapasake of Prime.

Dag 2: Vrije dag. De zon. De zee
Een luie dag om te genieten van het zachte zandstrand, 
de azuurblauwe zee, de vele aquasporten of een heerlijke 
massage. Diner inbegrepen
  
Dag 3: Adrenaline en gastronomie
Naar het betoverende Domaine de l’Etoile met meer dan 
1200 ha wouden en valleien vol zeldzame dieren en bloemen 

dat u verkent per quad, te paard, in een buggy of zoef aan een 
zipline naar beneden. U heeft daarna een gastronomische 
lunch verdiend in de ongewone setting vol kunst van het Café 
des Arts, met zelf ontworpen meubilair en handbeschilderde 
borden. Retour naar uw hotel en diner.

Dag 4: Botanische tuinen en gastronomie
Exploratie van de geliefde Pamplemousse Botanical Garden 
met haar grote collectie zeldzame planten. Gastronomische 
lunch in het Chateau de Labourdonnais, mét proeverij. Laat u 
maar gaan; de chauffeur brengt u naar het hotel Maar eerst 
langs Grand Baie en het rode kerkje van Cap Malheureux. 
Diner in een van de drie Latino outlets van uw hotel.

Dag 5: Vrije dag of ‘Ile des Deux Cocos'!
U kan uw dagje strand ruilen voor een heerlijke dag op het 
privé-eiland Ile des Deux Cocos met lunch. Diner én wijnen 
bij de Turkse chef van uw hotel, met shisha lounge.
Optie: ‘Ile des Deux Cocos’: €211 / persoon

Dag 6: Vrije dag of ‘Massage, cooking class en golf ’
Zin in een dag verwennerij in uw hotel? Luie voormiddag 
met 45’ relaxing massage. Na de middag cooking class bij de 
Chef. Vrije namiddag met een uur golfles. Diner in het Palm 
Court restaurant met een walk-in gekoelde ruimte vol verse 
Spaanse , Italiaanse en Oosterse gerechten, een rotisserie en 
teppanyaki tafel.

Dag 7: Naar het Westen! (via Port Louis)
Boeiende wandeling door Port Louis met natuurlijk de 
citadel en het fort uit 1840 maar ook met hindoe-tempeltjes, 
kerkjes en moskeeën. Loop eens binnen in het Natural 
History museum met zijn oubollige charme en een oeroude 
reuzenvis. Optioneel: Proef de lokale specialiteiten met een 
3-gangen lunch aan het Caudan Waterfront. De dag eindigt 
in het stijlvolle Maradiva hotel. Maar eerst nog dineren in de 
relaxte sfeer van bv. Coast2Coast.

 ▶ Domaine de l’étoile per quad

 ▶ Heerlijke massage in Grand Gaube

 ▶ De tuinen van Pamplemousse

 ▶ Alles weten over oud Port Louis

 ▶ De zuidelijke bergen en vulkanen

EXPERIENCES
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Dag 8: Vrije, luie dag
Vrije dag om het leven te contempleren. Geniet van alle 
activiteiten die dit mooie hotel te bieden heeft. Of loop eens 
door het dorpje Flic en Flac. Die naam alleen al, wie wil daar 
niet wonen.

Dag 9: Het wonderlijke zuiden
Op ontdekking naar de uitgedoofde vulkaan Trou aux 
Cerfs met panoramisch zicht over Curepipe. Door de wilde 
natuur van Black River naar Chamarel voor een typisch 
Mauritiaanse lunch. Via de beroemde ‘Seven coloured earth’ 
en le Grand Morne naar uw hotel voor een diner in bv. het 
Cilantro met oosterse verrassingen.

Dag 10
Ontbijt en transfer naar de luchthaven of verlenging

LIGGING 
Charmant hotelletje met 15 comfortabele kamers, mooi 
gelegen aan een zandstrandje en met aandacht voor 
ecologie. Op een half uurtje van de luchthaven.

ACCOMODATIE
Alle kamers van 65m² omvatten kingsize bed, badkamer 
met douche, airco, internet, wifi en zicht op de tuinen of 
de zee.

FACILITEITEN
Zwembad met ligstoelen. Duiken, kitesurfen en vissen in 
de omgeving (niet in juli en augustus). Wellnesscentrum 
en spa. Gezellig restaurant met internationale gerechten, 
beachbar.

UITBREIDINGSPAKKET RODRIGUES
Prijs: Vanaf €2.275 per persoon

Inclusief vluchten van en naar Rodrigues, vertrekkende 
en aankomende in Mauritius. Drie overnachtingenin 
half pension, transport en huurwagen zoals 
omschreven.

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

Dag 1
Assistentie op de luchthaven en vluchtje naar 
Rodrigues. Verwelkoming en transfer naar het 
mooie Tekoma met haar ruime kamers. Geniet van 
de lokale keuken, het prachtige oceaanzicht en 
het trage leven.

Dag 2: Het langzame leven
Na uw heerlijk rustig ontbijt wordt uw huurwagen 
geleverd waarmee u naar eigen gevoel het eiland 
kan verkennen, het trage leven, de verborgen 
baaien en kleine strandjes.

Dag 3: Naar de hoofdstad
Na het ontbijt naar de schildpadden in het Leguat 
reservaat, de grotten en de botanische tuin van 
Jardin des Cinq Sens. Of wandel nog verder naar 
het natuurreservaat van Grand Montagne. Keer 
terug via “de hoofdstad” Port Naturin voor wat 
kleine souvenirtjes. Misschien is er nog tijd voor 
een spa-behandeling.

Dag 4: Verlenging of retourvlucht
Na het ontbijt nog even naar de lieflijke baai Trou 
d’Argent vlakbij of met een fietsje van het hotel op 
verkenning. Laat uw auto aan het hotel. Een tijdige 
transfer naar de luchthaven is voorzien.

NATUUR |  ECO |  CHARME

TEKOMA
A A A A / A
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'FAMILY GETAWAY'
HET FA MILIECIR CUIT  VOL LEUKE  ACTIVITEITEN

MAURITIUS CIRCUIT

Safari’s, duikboten en dolfijnen voor de hele familie. Veel leuke 

excursies en vol pension in 3 kindvriendelijke 5-sterrenhotels.

Dag 1: Welkom
Warme verwelkoming en transfer naar uw mooie Constance 
Belle Mare Plage waar we een familiekamer hebben 
gereserveerd. Rest van de dag vrij voor rust en verkenning 
van de vele faciliteiten, de action club is ideaal voor de 
kinderen. Verzorgd diner.

Dag 2: Avontuur per quad tussen de dieren
Naar het betoverende Domaine de l’Etoile van meer dan 1200 
ha wouden en valleien voor een verkenning van 2 uur per 
quad (vanaf 12 j) of buggy (vanaf 8 j) tussen de talloze herten 
en reeën. Een echte familie-activiteit. Heerlijke 3-gangen 
buffetlunch in Le Domaine. Vrije namiddag en gezellig diner.
  

Dag 3: Naar het noorden
Luie voormiddag. Transfer naar het noorden met onderweg 
bezoek – met ‘mascotte’ – aan een oud suikerfabriekje 
met museum en proeverij van ruwe suiker, jam, honing 
en rum. Lunch in restaurant Le Fangourin. Intrek in het 
familievriendelijke LUX* Grand Gaube met weer nieuwe 
sport- en wellnessfaciliteiten.

Dag 4: Vrije dag of duikbootavontuur
Een heerlijk vrije dag om te genieten van alle hotelfaciliteiten. 
Of u opteert voor een duikbootavontuur, een veilige, 
wonderlijke ervaring voor de hele familie van twee uur 
waarvan 40 minuten onder water langs tropische vissen en 
koralen. We voorzien een fijne lunch met heerlijke desserts. 
Diner.
Optie ‘Duikbootavontuur’:
vanaf €245  per volwassene
vanaf €149 per kind

Dag 5: Op safari
Na ontbijt en check-out naar het Casela Park met haar 
reuzenschildpadden, 1500 exotische vogels, zebra’s en 
aapjes. Daarna een spannend uurtje per quad tussen de 
antilopen en struisvogels. Vrije lunch. Tijd voor een echte 
Afrikaanse fotosafari met grote open voertuigen. Verder naar 
het comfortabele Maradiva Hotel met haar uitgebreid kids-
programma, clubhuis en babysit. Diner.

Dag 6: Wilde dolfijnen 
Vandaag wacht een catamaran om langs de kust en in de 
lagunes te varen tussen wilde dolfijnen. Meteen krijgt u een 
prachtig panorama over Le Morne. Lunch op de catamaran 
en tijd voor snorkelen en zwemmen tot terugkeer naar het 
Maradiva  voor vrije tijd en diner.

Dag 7
Ontbijt en transfer naar de luchthaven of verlenging.

Prijs volwassene: vanaf € 3.501 per persoon
Prijs kind 0 - 17 j.: vanaf € 1.850 (geldig na twee volbetalen-
den op de kamer) per kind

Inclusief: verwelkoming en privétransfers, maaltijden, 
transfers en excursies zoals omschreven, met overnachtingen 
zoals beschreven.

 ▶ Avontuur in een echte duikboot

 ▶ De beste vis aan het strand

 ▶ Twee exclusieve kooklessen

 ▶ Kunstzinnige gastronomie

 ▶ Drie familievriendelijke tophotels

EXPERIENCES
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'CULINARY DISCOVERY'
EEN CULINAIRE  ESCAPE  VOOR CONNAISSEURS

MAURITIUS CIRCUIT

Een verkenning van de allerbeste gastronomische specialiteiten. 

Een hele week culinaire exotische escapades in kunstzinnige 

tempels en oude kastelen. Een onuitgegeven ervaring, enkel voor 

connaisseurs.   

Dag 1: Welkom in Mauritius
Warm welkom en transfer naar uw prachtige Junior Suite met 
zeezicht in het Long Beach hotel. Geniet van een rustige dag. 
’s Avonds fijn diner in het culinaire Chopsticks restaurant.

Dag 2: Vrije dag en Café des Arts
Heerlijke vrije dag om te genieten van alle faciliteiten van 
uw mooie hotel. ‘s Avonds optie tot een eerste culinaire 
ervaring in het Café des Arts, een ongewone setting vol kunst, 
zelfontworpen meubilair en handbeschilderde borden door 
de eigenares.
Optie ‘Café des Arts’
vanaf €277 per persoon (inclusief retourtransfers)  

Dag 3: Fabio’s kasteel en Aziatische topgastronomie 
Tegen de middag naar het historische Chateau de 
Labourdonnais voor bezoek en heerlijk Mauritiaanse lunch. 
Verder naar het LUX* Grand Gaube waar we een mooie Junior 
Suite voorzien hebben.

Dag 4: Cooking class 
Naar de Centrale Markt waar u tussen exotische aroma’s op 
zoek gaat naar ingrediënten voor uw cooking class in het 
Eureka Colonial House uit 1830 waar een chef u zal inwijden in 
de Mauritiaanse keuken. Authentieke Creoolse lunch onder 
de veranda. Retourtransfer naar uw hotel.

Dag 5: Sightseeing en Seafood 
Naar Grand Baie met haar gezellige shoppingstraatjes. 
Lunch in het beste visrestaurant met schaal- en schelpdieren, 
palmharten en vriendelijke service, Il Pescatore.

Dag 6: Theeroute en de beroemde Chicken-Vanilla
Even wat historisch perspectief nemen in het 19de eeuws 
Domaine des Aubinaux. Langs de oude theeplantages van 
Bois Chéri (wat een naam!) naar het suiker- en rumfabriekje 
van St Aubin voor lunch met de chicken-vanilla sauce. Langs 
weelderig groene valleien naar uw hotel voor rust. Vanavond 
wacht u een ‘Chef’s Signature Dinner’ in het ‘adults only’ 
Banyan restaurant.

Dag 7
Ontbijt en transfer naar de luchthaven of verlenging.

 ▶ De Aziatische topkeuken

 ▶ De beste vis aan het strand

 ▶ Twee exclusieve kooklessen

 ▶ Kunstzinnige gastronomie

 ▶ Absolute tophotels

EXPERIENCES

Prijs volwassene: vanaf €4.140 per persoon

Inclusief: verwelkoming en privétransfers, maaltijden, 
transfers en excursies zoals omschreven, met overnachtingen 
zoals beschreven.
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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 Pavillion Luxury Villa + Garden 
01/11 - 23/12 €2.990 €4.355 
24/12 - 08/01 €6.280 €7.610 
09/01 - 31/03 €2.535 €4.023 
01/04 - 14/05 €3.711 €4.419 
15/05 - 31/10 €2.474 €2.973 
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en 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 
01/11 - 23/12 €3.025 €3.403 
24/12 - 08/01 €10.130 €12.160 
09/01 - 31/03 €2.789 €3.356 
01/04 - 14/05 €3.447 €4.156 
15/05 - 31/10 €2.133 €2.499 
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en 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 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  |  ACTIEF  |  GASTR ONOMIE

JW MARRIOTT 
MAURITIUS RESORT

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
JJWW  MMaarrrriioott  MMaauurriittiiuuss**********//**  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond Lounge in Brussels 
Airport 
PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Junior Suite Ocean Junior Suite 
01/11 - 23/12 
09/01 - 31/03 

€2.486 €2.678 

24/12 - 08/01 €5.336 €5.832 
01/04 - 14/05 €2.143 €2.335 
15/05 - 31/10 €1.595 €1.787 
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en 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 
01/11 - 23/12 €2.787 €2.925 
24/12 - 08/01 €9.635 €10.418 
09/01 - 31/03 €3.603 €3.890 
01/04 - 14/05 €4.023 €4.438 
15/05 - 17/09 €2.718 €3.015 
18/09 - 31/10 €2.423 €2.465 
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en 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 suikerrietplantages, 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. Kids Club (4-12 jaar) met eigen zwembadje, babysitservice (betalend). 

CHARME |  PRIVAC Y |  VILLA ' S

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

MAURITIUS WESTKUST

BIJKOMENDE FACILITEITEN
Verzorgde spa met fitnesscentrum, aquagym, personal training, yoga en meditatie,  
ayurvedische behandelingen en consultaties bij ayurvedisch gediplomeerde dokter, 
stoombad, sauna, binnenzwembad, verschillende kuren en massages. 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 
01/11 - 23/12 
09/01 - 14/05 

€2.404 €2.885 

24/12 - 08/01 €3.399 €4.210 
15/05 - 17/09 €2.171 €2.612 
18/09 - 31/10 €2.242 €2.574 
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en 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 drijvende Le Barachois. Lagune- en loungebar.

GOLF  |  E XCLUSIEF  |  HONE YMOON

CONSTANCE 
PRINCE MAURICE

A A A A A / A

MAURITIUS OOSTKUST & NOORDKUST

NIEUW |  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

CCoonnssttaannccee  LLee  PPrriinnccee  MMaauurriiccee**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond Lounge in Brussels 
Airport 
PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Junior Suite Beachfront Villa 
01/11 - 23/12 €2.333 €6.145 
24/12 - 08/01 €5.545 €13.630 
09/01 - 31/03 €2.063 €4.425 
01/04 - 14/05 €1.783 €4.145 
15/05 - 17/09 €1.293 €3.288 
18/09 - 31/10 €1.401 €3.580 
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en 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
Zintuigen staan centraal in dit prachtige luxe Boutique Lifestyle Beach Resort. Het zachte 
zandstrand, de geur van zoet suikerriet en de uitstekende gastronomie bieden een 
allesomvattende ervaring. De ruime suites en luxe villa’s worden omgeven door privétuinen 
en bieden vrij uitzicht op het kalme water van de Indische Oceaan. Tijdloos, smaakvol en 
panoramisch, Shanti Maurice heeft het allemaal! Op ca. 40 minuten van de luchthaven.

ACCOMMODATIE
Junior Suite Oceanview (65-75m²): Ingericht in neutrale aardetinten met kingsize 
bed of twin bedden. Badkamer met bad en aparte douche, tweede buitendouche 
op de benedenverdieping. LCD-televisie, entertainmentsysteem, airco, gratis wifi, 
espressomachine, dressing, koffie- en theefaciliteiten. Ruim balkon of terras met uitzicht 
over de oceaan. Oceanfront of Beachfront ligging mits supplement.
Oceanview Pool Villa (250m²): Zeer ruime villa met gelijke faciliteiten. Privé tuin, 
diner paviljoen en ruim privézwembad.

FACILITEITEN
Drie zwembaden, waaronder één prachtig overloopzwembad, zonneterras. Ruime 
waaier aan activiteiten waaronder fietsverhuur, tennis, strandspelen en groot 
watersportcentrum met waterfietsen, kajak, snorkelen e.a.

GOLF  |  FA MILIE  |  WELLNESS

SHANTI MAURICE RESORT & SPA
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 Junior Suite Ocean View Ocean View Pool Villa 
01/11 - 23/12 
01/04 - 14/05 

€2.045 €3.375 

24/12 - 08/01 €4.292 €6.357 
09/01 - 31/03 €2.090 €3.375 
15/05 - 31/10 €1.625 €2.570 
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en 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 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 - NOORDKUST

ADULTS  ONLY |  HONE YMOON |  GERENOVEERD

PARADISE COVE
BOUTIQUE HOTEL

A A A A A

LIGGING
Dit intieme hotel ligt aan één van de mooiste stranden van de Noordkust. Opgetrokken 
in traditionele stijl, met een warme mix van tijdloze elementen heerst er een unieke 
romantische sfeer. Na een grondige renovatie (2019) heropende het zijn deuren om 
zijn gasten opnieuw te verwelkomen in een kader van privacy, kleinschaligheid en 
gastvrijheid. Gasten welkom vanaf 18 jaar! Op ca. 1.10u van de luchthaven.   

ACCOMMODATIE
Deluxe Premium (50m²): Tijdloze kamer met kingsize bed, badkamer met dubbele 
douche. Airco, telefoon, gratis wifi, flatscreen-tv, minibar, safe en terras of balkon.
Juniorsuite (51m²): Ruimer met zithoek, terras met zeezicht.

FACILITEITEN
Drie zwembaden, waarvan één verwarmbaar overloopzwembad, zonneterrassen. 
Prachtige tropische tuinen. Watersportcentrum met waterski, glasbodemboot, kajak, 
snorkelen, waterfietsen, windsurfen, vissen, parasailing, catamaran en PADI duiken. 
Tennisterrein meteen aan het hotel, meerdere golfbanen in de omgeving. Cinq 
Mondes spa met zwembad, fitness, hammam, verschillende kuren en massages. Vier 
restaurants met internationale specialiteiten, verfijnde wijnkelder en Rum Gallery.

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 Junior Suite Hibiscus - Ocean View 
01/11 - 23/12 €2.718 €2.788 
24/12 - 08/01 €7.287 €8.967 
09/01 - 31/03 €1.878 €2.421 
01/04 - 14/05 €2.158 €2.788 
15/05 - 17/09 €1.668 €2.158 
18/09 - 31/10 €2.006 €2.560 
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven. 

 
 

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

PRIJZEN
PPaarraaddiissee  CCoovvee  BBoouuttiiqquuee  HHootteell  MMaauurriittiiuuss**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond Lounge in Brussels 
Airport 
PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Deluxe Premium Junior Suite 
01/11 - 23/12 €2.000 €2.074 
24/12 - 08/01 €3.081 €3.453 
09/01 - 14/05 €1.517 €1.880 
15/05 - 17/09 €1.153 €1.534 
18/09 - 31/10 €1.420 €1.862 
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en 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 wereld van wellness en avontuur aan de rand van het mooie Le Chaland 
strand verweeft dit recente (2019) hotel de traditionele Mauritiaanse cultuur met de 
spectaculaire natuurlijke rijkdom van de regio. De combinatie van wellnessfaciliteiten, 
ruime kamers, culinaire specialiteiten en de rijke onderwaterwereld maken het tot een 
rijke balans van lichaam en geest. Op ca. 10 minuten van de luchthaven.

ACCOMMODATIE
Premier: Garden View (55m²): Verzorgde kamer met kingsize bed of twin bedden, badkamer 
met bad en regendouche. Gratis wifi, airco, telefoon, televisie, minibar, safe en espressomachine. 
Standaard met zicht op de tuinen, toegang tot de tuin of zeezicht mits supplement.
Garden View Suite (115m²): Gelijke faciliteiten, kamer met afsluitbaar slaap- en leefgedeelte.

FACILITEITEN
Mooi overloopzwembad met zonneterras. Prachtig zandstrand. Tennisterrein, 
watersportcentrum met kajak, paddle boat en snorkelen meteen aan het hotel. PADI 
duiken en catamarancruises op aanvraag. 18-hole golfbanen Ile Aux Cerfs & Avalon, ruim 
aanbod aan actieve en culturele excursies in de omgeving. Verzorgde wellness met yoga, 
schoonheidssalon, gepersonaliseerde programma’s, verschillende kuren en massages. 
Drie restaurants met specialiteiten uit alle windstreken, prachtige wijnkelder.

WELLNESS  |  RELAX  |  LOCATIE

ANANTARA IKO MAURITIUS RESORT & VILLA'S
A A A A A

MAURITIUS OOSTKUST

PRIJZEN
AAnnaannttaarraa  IIkkoo**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond Lounge in Brussels 
Airport 
PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Premier: Garden View Garden View Suite 
01/11 - 23/12 €1.416 €2.581 
24/12 - 08/01 €2.871 €3.648 
09/01 - 31/03 €1.191 €2.082 
01/04 - 14/05 €1.572 €2.966 
15/05 - 17/09 €797 €1.496 
18/09 - 31/10 €881 €1.659 
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en 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 OOSTKUST - 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 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 Junior Suite Beachfront 
01/11 - 23/12 €2.231 €3.270 
24/12 - 08/01 €4.894 €7.271 
09/01 - 31/03 €1.727 €2.297 
01/04 - 14/05 €2.028 €3.039 
15/05 - 17/09 €1.177 €1.594 
18/09 - 31/10 €1.141 €1.682 
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven. 

 
 

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

PRIJZEN
AAnnaahhiittaa  TThhee  RReessoorrtt**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond Lounge in Brussels 
Airport 
PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Junior Suite Prestige Villa 
01/11 - 23/12 €2.119 €3.099 
24/12 - 08/01 €5.013 €6.133 
09/01 - 31/10 Op aanvraag Op aanvraag 
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en 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): Trendy 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, mooi 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

MAURITIUS ZUIDKUST

PRIJZEN
SSooffiitteell  MMaauurriittiiuuss************  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond Lounge in Brussels 
Airport 
PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn SO Suite SO Beach Villa 
01/11 - 23/12 €1.035 €1.796 
24/12 - 08/01 €1.372 €2.324 
09/01 - 31/03 €916 €1.678 
01/04 - 14/05 €1.051 €1.756 
15/05 - 17/09 €798 €1.560 
18/09 - 31/10 €1.077 €1.805 
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en 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 eclectische retro-chique resort met unieke sfeer wordt omgeven door weelderige tropische 
tuinen, golvende baaien en twee fijnen zandstranden. Volledig vernieuwd in 2017, is het 
volledig op maat van de hele familie, met een apart ‘adults only’ gedeelte. De royale kamers, het 
wereldwijde culinaire aanbod, de verdoken rustpunten en groot aanbod aan faciliteiten maken 
het tot één van de meest geliefde adresjes van het eiland. Op ca. 1.20u van de luchthaven.

ACCOMMODATIE
Superior Room (51m²): Prachtige kamer met kingsize bed, badkamer met douche. Flatscreen-
tv, dvd-speler, gratis wifi, airco, telefoon, minibar en safe. Balkon met zijdelings zeezicht. 
Junior Suite (56m²): Ruimere unit met schrijftafel en zithoek. Badkamer met bad en 
douche. Houten terras met directe toegang tot het strand.

FACILITEITEN
Twee zwembaden, waarvan één ‘adults only’ en één verwarmbaar met zonneterras. 
Watersportcentrum met snorkelen, wakeboarden, pedalo, zeilen, kajak, kitesurfen en duiken. 
Vier tennisbanen, padelterrein, fietsverhuur en paardrijden meteen aan het hotel. Eigen driving 
range, 18-hole Mont Choisy golf op ca. 15 minuten. Verzorgde LUX* Me Spa met fitness, sauna, 
hammam, verschillende kuren en massages. Miniclub (3-11 jaar) en activiteitenprogramma 
voor tieners (12-17 jaar). Zes restaurants met vis-, steak-, latino- en Aziatische specialiteiten.

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 
01/11 - 23/12 €2.497 €3.058 
24/12 - 08/01 €5.069 €5.363 
09/01 - 31/03 €2.237 €2.741 
01/04 - 14/05 €1.877 €2.381 
15/05 - 17/09 €1.331 €1.709 
18/09 - 31/10 €1.553 €1.861 
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en 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 Juniorsuite 
01/11 - 23/12 €1.290 €1.542 
24/12 - 08/01 €2.897 €3.243 
09/01 - 31/03 €1.259 €1.511 
01/04 - 14/05 €1.070 €1.322 
15/05 - 17/09 €887 €1.114 
18/09 - 31/10 €1.018 €1.292 
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en 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
Langs het beroemde strand van Belle Mare ligt dit prachtige vijfsterrenresort omgeven 
door tropische tuinen. Met zijn uniek modern design is het een heerlijk toevluchtsoord 
met een evenwichtige balans tussen actie en ontspanning. De bevoorrechte ligging zorgt 
voor een waar paradijs aan watersporten, de sfeervolle ‘Piazza’ met haar restaurants, bars 
en boetiekjes zorgt voor een levendig hart in dit resort op maat van de hele familie. Op ca. 
1.05u minuten van de luchthaven. 

ACCOMMODATIE
Juniorsuite (60m²): Frisse kamer met kingsize bed, badkamer met bad en aparte douche. 
iPod dock, airco, televisie, minibar, wifi, koffie- en theefaciliteiten. Terras of balkon met zicht 
op de tuinen. Zicht op zee, het zwembad en / of in eerste lijn aan het strand mits supplement.
Family Suite (85m²): Ruimere kamer, slaapkamer met kingsize bed en aparte ruimte met 
twee volwaardige sofabedden. Twee badkamers; waarvan één met enkel douche. Balkon 
met zicht op zee.

FACILITEITEN
Twee zwembaden, waarvan één adults only, zonneterras en prachtig 1,3km lang zandstrand. 
Watersportcentrum met kajak, waterski, snorkelen, waterpolo, catamaran, windsurfen, 
parasailen en PADI duiken.

URBAN CHIC |  FA MILIE  |  WATERSPORTEN

LONG BEACH GOLF & SPA RESORT
A A A A A

MAURITIUS ZUIDOOSTKUST

BIJKOMENDE FACILITEITEN
Vier tennisterreinen, voetbalveld, klimmuur en badmintonveld meteen aan het hotel, 
gratis shuttle naar Le Touessrok Golf, Anahita golf op ca. 30 minuten. Elegante spa 
met kapsalon, hammam, manicure, pedicure, verschillende kuren en massages. Kids 
Club (2-11 jaar) en Teens Club (12-17 jaar). Vijf restaurants met Italiaanse, Aziatische 
en internationale specialiteiten.

PRIJZEN
LLoonngg  BBeeaacchh  MMaauurriittiiuuss**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen in Half Pension, verwelkoming, privétransfer en Diamond Lounge in Brussels 
Airport 
PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Juniorsuite Family Suite 
01/11 - 23/12 €1.730 €2.675 
24/12 - 08/01 €2.955 €4.671 
09/01 - 31/03 €1.251 €1.863 
01/04 - 14/05 €1.471 €2.192 
15/05 - 17/09 €1.051 €1.562 
18/09 - 31/10 €1.126 €1.696 
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven. 

 
 

De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven.
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'ESSENTIAL RÉUNION'
DE MEEST  INTENSE  ERVARING

LA RÉUNION CIRCUIT

Als u alle hoogtepunten van dit fascinerende eiland in een paar 

dagen wil beleven, als u wil logeren in kleinere charmehotelletjes 

en zelf rijden in een comfortabele huurauto met GPS, dan is dit 

uw rondreis.

Dag 1: Airport – Hellbourg – St. Anne 
Persoonlijke verwelkoming met prioritaire assistentie en 
afhaling van de mooie, wat comfortabelere huurauto die we 
reserveerden, meteen van GPS en Super Gold verzekering 
voorzien. Vandaag rijdt u een goede twee uur, naar St. Anne. 
Bezoek onderweg eerst de Creoolse vanilleplantage in St. 
André. Via de watervallen en plantages van Salazie naar 
het charmante, Creoolse Hellbourg voor een bezoek aan de 
‘Villa Folio’, met historische uitleg. Uw kamer is gereserveerd 
in de elegante Diana Dea Lodge in St. Anne, aan de oostkust.

Dag 2: St. Anne – St. Philippe – St. Pierre
Rustig ontbijt voor een adembenemende dag langs 

spectaculaire landschappen en de gestolde lavastromen 
aan de oostkust. Bezoek na de middag de kruiden- en 
parfumtuinen in St. Philippe. Langs de kleurrijke zuidkust 
naar St. Pierre waar we in Villa Belle, een klein, mooi 
guesthouse, uw kamer gereserveerd hebben.

 Dag 3: St. Pierre – vulkanen – Cilaos 
Na uw ontbijt rijdt u via het maanlandschap van La Plaine 
des Sables en de Pas de Bellecombe naar de krater van de 
vulkaan Piton de la Fournaise. Maak een wandeling naar de 
kleine krater Formica Léo of kijk gewoon over de vulkaanrand. 
Loop na de middag even langs het kleine museum ‘la Cité du 
Volcan’ en vervolg naar de Cilaos-vallei waar we een kamer in 
het charmante Tsilaosa hebben voorbehouden.

Dag 4: Cilaos – St. Gilles 
Ontbijt en heerlijk rustige dag om te genieten van de hoge 
bergen onder de blauwe lucht. Bezoek de heetwaterbronnen, 
de oude bossen of de creoolse dorpjes in de vallei, maar mis 

zeker de prachtige route naar Ilet à Cordes niet. Na de middag 
naar het mooiste hotel van het eiland, LUX* St. Gilles.

Dag 5: St. Gilles – luchthaven
Ontbijt en vrije dag tot uw retourvlucht. Reken een goed uur 
tot de luchthaven en teruggave van de huurauto. Om de dag 
te vullen zijn er tal van opties nog mogelijk zoals een dolphin 
cruise, bezoek aan de haven of het aquarium. 
Optie: helikoptervlucht van 45 minuten over het eiland: prijs 
op aanvraag.

Prijs: vanaf € 1.889 per persoon

Prijs inclusief: prioritaire assistentie, alle diensten, 
overnachtingen en maaltijden zoals omschreven. Plus 
huurauto type Renault Captur of gelijkaardig, met GPS en 
Super Gold verzekering inbegrepen.

 ▶ Priority-assentie bij aankomst

 ▶ Ruime huurauto met GPS

 ▶ De lavavelden aan de oostkust

 ▶ De kraters en wilde valleien

 ▶ Charme-overnachting in Cilaos

EXPERIENCES
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'LA RÉUNION SPECTACULAIRE'
ADEMBENEMENDE ERVARINGEN

LA RÉUNION CIRCUIT

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

Dag 2: Le Port. Cooking class 
Met uw gids naar de lokale markt op zoek naar verse groenten, 
fruit, specerijen, vis of kip voor uw privé cooking class. Terwijl 
uw curry stooft leert de gids u een “rhum arrangé” te maken. 
Na lunch van uw eigen experimenten terug naar uw hotel en 
vrije namiddag of geniet van de spa in uw hotel, één der beste 
van het eiland.

Dag 3: Le Port – Salazie – Hellbourg – St Anne 
Na het ontbijt naar de oostkust. Via de watervallen en 
plantages van Salazie naar het charmante, Creoolse Hellbourg 
voor een bezoek aan de ‘Villa Folio’, met historische uitleg. Uw 

Privilege Room is gereserveerd in de elegante 4* Diana Dea 
Lodge in St. Anne, aan de oostkust.

Dag 4: St. Anne – Lavatunnel! – St. Pierre
Rit naar Le Grand Brulé voor briefing van uw gids alvorens 
deze actieve vulkaan binnen te dringen langs de lavatunnels. 
Spectaculair! Langs machtige landschappen en gestolde 
lavastromen naar de kruiden- en parfumtuinen rond St. 
Philippe. Exploreer de mooie stranden van Grande Anse langs 
de zuidkust op weg naar St. Pierre waar we in het 5* Palm 
Hotel & Spa uw kamer met jacuzzi gereserveerd hebben.

Dag 5: St. Pierre
Na uw ontbijt rijdt u via het maanlandschap van La Plaine des 
Sables naar de krater van de vulkaan Piton de la Fournaise. 
Hier wacht een berggids u op om samen de top van de 
vulkaan te ontdekken. Gedurende vijf uur krijgt u een volledig 
overzicht van de vulkaan en van het eiland, inclusief de 
Piton des Neiges, de hoogste berg van de Indische Oceaan. 

Terugkeer naar uw lodge om van uw privé-jacuzzi te genieten

Dag 6: St.-Pierre – Cilaos – St.-Leu
Na het ontbijt door de wondermooie vallei naar Cilaos met 
haar unieke borduurschool, wijngaarden, bossen en ‘La 
Roche Merveilleuse’. Geniet van dit heerlijke plaatsje of huur 
een mountainbike om de omgeving te verkennen. In de late 
namiddag naar het kleine St. Leu.

Dag 7: St.-Leu. Helikoptervlucht en St.-Gilles 
Ontbijt en vroeg vertrek naar de helihaven van St.-Gilles 
voor een onvergetelijke ervaring. Gedurende 55 minuten 
overvliegt u het hele eiland met haar actieve vulkaan, bergen, 
wilde valleien, watervallen, de canyon, het regenwoud, 
de blauwe lagune etc. Omdat u hierna enige rust verdient 
adviseren we u een dagje strand in St.-Gilles, het kleine St.-
Tropez met haar stranden en lagune, perfect voor snorkelen 
of een catamarancruise. Naar St.-Leu voor overnachting.

Dag 8: St. Pierre: Terugkeer naar Luchthaven

Prijs: vanaf € 3.499 per persoon

Prijs inclusief: assistentie, alle diensten, overnachtingen, 
maaltijden en excursies zoals omschreven Plus huurauto 
type Renault Captur of gelijkaardig, met GPS én Super Gold 
verzekering.

 ▶ Ruime huurauto met GPS

 ▶ Creoolse cooking class

 ▶ De lavatunnel onder de vulkaan

 ▶ De hoogste top van ‘La Fournaise’

 ▶ Helikoptervlucht van 55 minuten

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

ACCOMMODATIE
Superior – Garden View (36m²): Kamer met kingsize of queen bed, ingerichte 
kitchenette, gratis wifi, koffie- en theefaciliteiten. Badkamer met Italiaanse douche. 
Balkon met zicht op de omliggende bergen.
Rooftop Room (40m²): Gelijke indeling en faciliteiten, ruim panoramisch terras van 
15m² met zicht op de lagune.

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

DESIGN |  RELAX  |  SPA

NESS BY D-OCEAN
A A A A / A

LA RÉUNION LA SALINE-LES-BAINS

PRIJZEN
Vraag uw offerte op maat voor dit luxehotel.
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LIGGING
Aan de westkust van dit prachtige natuureiland ligt dit mooie hotel dat uitkijkt op de 
azuurblauwe wateren, omgeven door enkele mooie zandstranden. De Creoolse villa’s 
liggen verscholen in de tropische tuin, in de schaduw van de kokospalmen en filao-
bomen, op een steenworp afstand van de door het koraal beschutte lagune. Op ca. 50 
minuten van de luchthaven.

ACCOMMODATIE
Superior (34m²): Comfortabele kamer met queensize bed of twin bedden, badkamer 
met bad en douche. Airco, telefoon, flatscreen-tv, radio, minibar, safe, koffie- en 
theefaciliteiten. Terras met tuinzicht.
Deluxe (36m²): Gelijke indeling en faciliteiten, balkon met zicht op de tuinen en de 
boomtoppen.

FACILITEITEN
Prachtig, groot zwembad van 1100m² met geïntegreerd kinderbad, zonneterrassen. 
Mogelijkheden tot snorkelen en zwemmen in de lagune. Tennis, tafeltennis, ruim aanbod 
aan actieve en culturele excursies. Fietsverhuur meteen aan het hotel, meerdere golfcourts 
in de omgeving. Miniclub (3-12 jaar) met speeltuin. Drie fijne restaurants met lokale en 
internationale specialiteiten.

FA MILIE  |  L IGGING |  SPORTEN

LUX* SAINT GILLES
A A A A A

LA RÉUNION LA SALINE-LES-BAINS - GRANDE ANSE

COMFORT |  DESIGN |  WELLNESS

PALM HOTEL & SPA
A A A A A

LIGGING
Gelegen op een lage heuvel in het weelderige groen en omringd door suikerrietvelden, 
is dit recent gerenoveerde eco-resort – met 65 verzorgde kamers verspreid over 
verscheidene villa’s – één van de betere hotels van La Réunion. De hoge standing, 
het mooie design, comfort, luxe en rust worden hier gecombineerd met een prachtig 
koraalstrand. Op ca. 1u10 van de luchthaven. 

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

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

PRIJZEN
LLUUXX**  SSaaiinntt--GGiilllleess  RReessoorrtt**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond lounge in Brussels 
Airport 
PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Superior Deluxe 
01/11 - 23/12 €1.620 €1.780 
24/12 - 08/01 €2.270 €2.467 
09/01 - 14/05 €1.044 €1.188 
15/05 - 17/09 €940 €1.054 
18/09 - 31/10 €1.042 €1.201 
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven. 

 
 

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

PRIJZEN
PPaallmm  HHootteell  &&  SSppaa**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond lounge in Brussels 
Airport 
PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Superior Deluxe 
01/11 - 08/01 €1.538 €1.643 
09/01 - 31/03 €1.216 €1.321 
01/04 - 31/10 €1.321 €1.430 
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven. 

 
 

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





Gemiddelde maximumtemperatuur (°C)

Gemiddelde minimumtemperatuur  (°C)

Gemiddelde zeewatertemperatuur (°C)

Gemiddeld aantal zonne-uren/dag

Gemiddeld aantal dagen met neerslag

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov              Dec

57

SRI LANKA
 “Een groen en wonderlijk eiland."

Laccadiven Zee
INDIA

‘JAFFNA. THE LAST FRONTIER’

EEN HINDOE WERELD

OP EEN BOEDDHISTISCH  

EILAND

Het  noorden  is  een  compleet  andere  wereld  dan  het  
boeddhistische  zuiden,  sterk  beïnvloed  door  de  Hindoe-
Tamil  cultuur  uit  Zuid-India. Dit is  ‘sari-country’ met de 
geur van sandelhout en ‘hindu blessings’.

Dag  1: naar Jaffna
Vanuit de Culturele Driehoek met uw chauffeur/gids 
langs verblindende zoutpannen naar het noorden met 
lokale lunch. Intrek in het moderne North Gate hotel, 
midden Jaffna, met zwembad waar we een deluxe 
kamer hebben gereserveerd. Loop eens langs de 
hindoetempel uit 1749 en proef beslist een ‘Rio Icecream’: 
wereldberoemd, zij het alleen in Jaffna. 

Dag  2: Jaffna en Delft eiland
Exploratie van ondermeer Neduntivu, een vlak eiland van 
50 km² met 5000 inwoners maar toch verlaten, door de 
Hollanders ooit Delft eiland genoemd. Palmyra palmen 
en semi-woestijnplanten omgeven een wat vervallen 
architectuur. Een vreemde sfeer. Lunch en vrije namiddag 
om de omgeving en de stad verder op eigen ritme te 
ontdekken.

Dag 3: naar de Culturele Driehoek en verderzetting van 
uw reis.

Prijs: € 569 p.p. inclusief  transport,  overnachtingen,  
maaltijden  en  excursies  als  omschreven.

TROPISCH KLIMAAT

31 31 32 32 31 30 30 30 30 30 30 30

22 23 24 24 25 25 25 25 25 24 23 23

- - - - - - - - - - - -

8 9 9 8 6 6 6 6 6 6 7 7

5 4 7 11 10 10 8 8 10 14 14 11

ODYSSEUS WORLD

1. AMANGALLA    60

2. AMANWELLA    61

3. UGA BAY   62

4. UGA JUNGLE BEACH  63

5. HARITHA VILLA'S + SPA  64

6. THE FORTRESS RESORT & SPA 63

Kleurrijke sari’s, geurige kruiden en eindeloze theeplantages, plus gouden stranden en een rijk 

wildleven: dit is een gezegend eiland met een rijk cultureel verleden. Sigiriya, Kandy, fresco’s en 

grottempels zijn verweven in een evenwichtig, niet overladen circuit. En ook de Indische flair van 

het noordelijke Jaffna is eindelijk mogelijk.  

En dan is er nog het strand. In onze wintermaanden is de zuid- en westkust aangewezen, in de 

zomer de oostkust. En we kozen enkel de mooiste strandhotelletjes. Beter dan dit programma 

zal u niet vinden.

De  rondreizen  gelden  voor  onze  winterperiode.  Van  mei  tot  oktober  worden  de  circuits  in  

omgekeerde richting uitgevoerd. 

3
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Colombo

SRI LANKA
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'DE KONINKLIJKE WEG'
HET MOOISTE  CIR CUIT  LANGS F I JNE  BOETIEKHOTELLETJES

SRI LANKA CIRCUIT

U wil de hoogtepunten zien maar niet overladen worden; u 

apprecieert groot comfort in een klein hotel; u houdt van een 

lekkere en gezonde keuken, van iets unieks beleven natuurlijk, 

plus een optie naar het noordelijke Jaffna. Wel, dan is dit uw 

rondreis.

Dag 1: Colombo
Warme verwelkoming met ‘Silk Route’ service. 
Transfer naar het modernistische all-suites luxe 
boetiekhotelletje Tintagel; slechts 10 suites, zwart/wit, 
leder, trendy.

Dag 2: Colombo – Sigiriya. Olifantsafari
Naar Sigirya en het prachtige Vil Uyana hotel. U logeert 
in een 115 m²  ‘marsh dwelling’ kamer met plunge pool. 
Avondsafari op zoek naar wilde olifanten.

Dag 3: Sigirya. De Rots en authentiek landleven 
Nog voor de hitte naar de Sigiriya rots en het oude fort 
met haar lieflijke fresco’s. (B, D).
Optie Jaffna: Hier kan u een 3-daagse ontdekking 
“Jaffna. The last frontier” inlassen. 

Dag 4: Sigirya – Tea Estate
Naar het culturele centrum rond Kandy. U logeert net 
buiten de stad, in de Madulkelle lodge met zwembad 
en verfijnd restaurant midden de theeplantages. 
Uw kamer is onder canvas, in de stijl van een luxe 
safarikamp.

Dag 5: Theeplantages en kooklessen
Een heerlijk rustige dag. Leer met de chef alles over 
kruiden en enkele Sri Lankaanse gerechten. Kom alles 
te weten over de theeplantage.

Dag 6: Kandy. De Tempel
Korte rit naar Kandy en de unieke luxe van Stone House, 
een voormalige koloniale woning met zwembad, spa 
en heerlijke keuken.  In de koelte van de avond naar de 
Temple of the Tooth

Dag 7: Kandy – Yala Nationaal Dierenpark
Door de bergen naar het Yala National Park. Intrek 
en lunch in de Noel Leopard Safari campsite. Dit 
is glamping onder canvas met groot bed en met 
buitendouche midden de natuur. Dagelijks safari’s met 
Land Cruisers op zoek naar luipaarden, jakhalzen en 
zwart-witte ooievaars.

Dag 8
Ontbijt en naar de luchthaven (toegang Silkroute 
lounge) of verlenging in Yala of aan het strand.

 ▶ Unieke luxe boetiekhotelletjes

 ▶ Olifanten spotten bij de leeuwenrots

 ▶ Kookles in een authentieke tea-estate

 ▶ Onder canvas in een theeplantage

 ▶ Glamping in een wildreservaat

EXPERIENCES

Prijs: vanaf € 3.690 per persoon

Prijs inclusief: transport met Engelssprekende gids/chauffeur, 
overnachtingen en maaltijden zoals omschreven, excursues 
en entreegelden. 
Toeslag voor SUV wagen gedurende het volledige circuit: € 
765.
Visakosten bij aankomst te regelen.

Hoogseizoentoeslagen: op aanvraag

Bij feestdagen kan de volgorde van de bezoeken worden 
aangepast
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'EXCLUSIEF SRI LANKA'
ALLE  HOOGTEPUNTEN:  UITSLUITEND LUXEHOTELS

SRI LANKA CIRCUIT

Dag 1: Colombo. Urban Walk
Warme verwelkoming met ‘Silk Route’ service. Naar uw 
schitterende Tintagel hotel waar we een executive suite 
reserveerden. Wandel langs de koloniale gebouwen; een 
reis in de tijd.

Dag 2: Colombo – Sigirya. Olifantsafari
Door het groene binnenland naar Sigirya en het prachtige 
Water Garden hotel. U logeert in een half verzonken 
Deluxe Villa van wel 950 m² met kingsize bed. Avondsafari 
op zoek naar grote families wilde olifanten. Diner.

Dag 3: Sigirya. De Rots en andere cultuur
Voor dag en dauw naar de Rots, de fijne fresco’s en mooie 
vergezichten. Wandeling (of per bike) langs het oude 
Polonnaruwa.

Dag 4: Grotten, kruiden en Kandy
Naar de fraai beschilderde grotten van Dambulla en de 

‘Temple of the Tooth’ met naar verluidt het relikwie van 
Boeddha’s tand. U logeert in de unieke luxe van Stone 
House in een idyllische tuin.

Dag 5: Kandy. Babyolifantjes
In Pinnawala worden tot 60 babyolifantjes met de hand 
gevoederd en naar de rivier gedreven voor een speels 
plonsbad.

Dag 6: In de trein. Theeplantages van Hatton
Per trein naar de koelte van Hatton en het Ceylon Tea 
Trails hotel, een oase van rust en verfijning. Rijdt de trein 
niet of zijn er geen tickets, dan doet uw auto hetzelfde 
traject. U logeert in een Deluxe Room van 40 m² met 
romantisch kingsize bed.

Dag 7: Hatton Tea Estate. Cooking.
Ontraadsel met de chef de geheimen van een Sri 
Lankaanse curry: gestoofd, gefrituurd, gestoomd, 

gekarameliseerd,  met kokosmelk nog wel, kip en/of 
vis. Een heerlijk rustige dag aan het zwembad en voor 
wandelen, biken of roeien aan het kalme meer.

Dag 8: Wild Yala glamping safari
Rustige rit naar het Yala safaripark en intrek in het nieuwe 
Wild Coast Tented Camp, waar de jungle zich te pletter 
loopt op de lege stranden. We reserveerden een Cocoon 
Suite met kingsize bed, koperen bad, Sonos audio en 
grote houten patio. Afternoon-tea. De late namiddag 
safari op zoek naar luipaard, olifant en luiaard.

Dag 9
Buffetontbijt en naar de luchthaven of verlenging in 
Yala of aan de stranden. Voor onze suggesties qua 
strandhotels, raadpleeg de volgende pagina’s. 

 ▶ Babyolifantjes in een weeshuis

 ▶ Per trein door de theeplantages

 ▶ Cooking class in een tea-estate

 ▶ Luxe glamping safari op het strand

 ▶ Verrassende elegantie en verfijning

EXPERIENCES

Prijs: vanaf € 6.770 per persoon

Prijs inclusief: transport met Engelssprekende gids/chauffeur, 
overnachtingen en maaltijden zoals omschreven, excursies 
en entreegelden. 
Toeslag voor SUV wagen gedurende   
het volledige circuit: € 765.
Visakosten bij aankomst te regelen.

Hoogseizoentoeslagen: op aanvraag

Bij feestdagen kan de volgorde van de bezoeken worden 
aangepast
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HISTORIE  |  INTIEM |  E XCLUSIEF

AMANGALLA
A A A A A A

SRI LANKA GALLE

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.

PRIJZEN
AAmmaannggaallllaa**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer  
PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Bedroom Chamber 
01/11 - 23/12 
15/05 - 31/10 

€1.178 €1.487 

24/12 - 08/01 €2.063 €3.372 
09/01 - 31/03 €1.642 €1.951 
01/04 - 14/05 €1.539 €1.848 
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en 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. 2u50 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 en 
ongehinderd zicht op het strand en de oceaan.

FACILITEITEN
Groot zwembad van 47m met zonneterras, ligstoelen, parasols en mooi uitzicht over de oceaan. 
Ruim aanbod aan cultuur- 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, sunset cocktailbar.

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 
01/11 - 23/12 
15/05 - 17/09 

€3.710 €4.191 

24/12 - 08/01 €5.397 €5.832 
09/01 - 31/03 €4.947 €5.427 
01/04 - 14/05 €4.672 €5.152 
18/09 - 31/10 €2.931 €3.366 
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en 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 OOSTKUST

LIGGING
Dit luxueuze resort met haar bevoorrechte ligging aan Passikudah, één van de 
mooiste stranden van het eiland, is een moderne fusie van tropische en Mediterrane 
architectuur die samengebracht wordt tot een indrukwekkend geheel. 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 van Batticaloa, of op ca. 2 uur van de lokale luchthaven van Trincomalee.

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

FACILITEITEN
Mooi overloopzwembad met zonneterras, prachtig zandstrand en tropische tuin. 
Watersportcentrum met zeilen, duiken en ontdekkingen van het koraalrif al snorkelend. 
Prachtige excursies in de omgeving, waaronder de UNESCO site van Polonnaruwa. 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

PRIJZEN
UUggaa  BBaayy**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond Lounge in Brussels 
Airport 
PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Beach Studio Ocean Studio 
01/11 - 23/12 €1.089 €1.265 
24/12 - 08/01 €2.028 €2.497 
09/01 - 31/03 €1.550 €1.828 
01/04 - 14/05 €1.659 €2.095 
15/05 - 31/10 €1.727 €2.095 
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en 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 stijlvolle mix van traditionele elementen en tijdloze luxe, mooi verborgen in 10 
hectare reservaat, gaat prachtig op in de groene omgeving van tropische mangroves 
en dichte jungle. Op ca. 30 minuten van Trincomalee, op ca. 6u00 van de luchthaven 
van Colombo.

ACCOMMODATIE
Lagoon Cabin (61m²): Ruime eco-friendly Cabin met kingsize bed, badkamer met 
regendouche. Airco, flatscreen-tv, telefoon, gratis wifi, dvd-speler, minibar, safe, 
koffie- en theefaciliteiten. Balkon met prachtig zicht op de lagune.
Jungle Cabin (61m²): Exact gelijke indeling en faciliteiten, het uiterste biedend 
qua privacy gehalte en afzondering met uitzicht op de tropische jungle. Outdoor 
regendouche en mooi privéterras.

FACILITEITEN
Aangenaam zwembad en zonneterras, 4km lang zandstrand met beach bar en 
beach restaurant, tropische tuinen en mangrove bossen. Watersportcentrum met 
jetski, vissen, snorkelen, kajak en PADI duiken. Kleinschalige ‘jungle retreat’ spa met 
verschillende massages. Meerdere private dining mogelijkheden.

DUURZAA M |  KLEINSCHALIG |  AUTHENTIEK

UGA JUNGLE BEACH 
A A A A / A

SRI LANKA OOSTKUST

PRIJZEN
UUggaa  JJuunnggllee  BBeeaacchh**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond Lounge in Brussels 
Airport 
PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Lagoon Cabin Jungle Cabin 
01/11 - 23/12 €992 €1.121 
24/12 - 08/01 €1.411 €1.566 
09/01 - 31/03 €977 €1.099 
01/04 - 31/10 €1.589 €1.786 
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en 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 genesteld 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 met ongeëvenaarde Villa Master Service, geheel met eigen 
butler, 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. 1u55 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): Ultieme 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 en zoveel meer.

RECENT |  VILLA’ S  |  E XCLUSIEF

HARITHA VILLA'S + SPA
A A A A A / A

SRI LANKA ZUIDKUST

BIJKOMENDE FACILITEITEN
Mooie Jungle Spa met exclusieve Elemis en Margaret Dabbs producten, fitness, sauna, 
jacuzzi, stoombad, Vichy douche, verschillende behandelingen, kuren en massages. 
Meerdere Ayurveda packages met resident dr’s, acupunctuur, acupressuur en singing 
bow behandelingen. Ongelimiteerde dagelijkse yoga- en meditatielessen. Uitstekend 
restaurant met unieke concepten en gerechten, bereid met moderne kijk op de lokale 
keuken en ingrediënten uit eigen tuin. ‘Anytime / Anywhere’ ontbijtconcept en 
‘Unscripted Dining’ formule waarbij de chef elke gast persoonlijk ontmoet en begeleidt 
doorheen het menu en de culinaire reis.

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 
01/11 - 23/12 €1.791 €2.735 
24/12 - 08/01 €3.576 €5.520 
09/01 - 14/05 €2.857 €4.429 
15/05 - 31/10 €2.506 €3.958 
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en 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
Door tijdloze elegantie en koloniaal design te combineren tegen de prachtige achtergrond van 
Galle Beach en haar groene omgeving, biedt dit hotel een thuis voor romantiek en avontuur. 
De service van wereldklasse, comfortabele faciliteiten en interessante All Inclusive formule 
maken het tot een ideaal vakantieadres voor zon, zee en strand of de ideale ontspanning na een 
rondreis. Op ca. 30 minuten van Galle, op ca. 2u20 van de luchthaven van Colombo.

ACCOMMODATIE
Fortress Room (65m²): Ruime kamer met kingsize of twin bedden, badkamer met bad en 
aparte regendouche. Airco, gratis wifi, minibar, safe en telefoon. Terras of balkon met tuinzicht.
Ocean Room (70m²): Gelijke indeling en faciliteiten. Hoger gelegen, terras met zeezicht.

FACILITEITEN
Groot zwembad met houten zonneterras en ligstoelen. Snorkelen, surfen en wrakduiken 
in de omgeving. Kooklessen, excursies naar vissersdorpen, hindoetempels, de ruïnes 
van het Nederlandse Fort uit de 18e eeuw, dolfijn- en walviscruises. Verzorgde spa 
met Oosterse en Balinese massages, aromatherapie, hoofd- en schouderbehandeling, 
bodywraps, facials, verschillende kuren en massages. Zeer verzorgd restaurant met 
verse zeevruchten, grill voor visspecialiteiten en Aziatische gerechten. Romantisch 
dineren op het strand onder de sterren of op uw balkon of terras. Uitstekende wijnkaart!

KOLONIAAL  |  WINE &  DINE |  ALL  INCLUSIVE

THE FORTRESS RESORT & SPA
A A A A A

SRI LANKA ZUIDKUST

PRIJZEN
TThhee  FFoorrttrreessss**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond Lounge in Brussels 
Airport 
PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Fortress Room Ocean Room 
01/11 - 23/12 €1.407 €1.779 
24/12 - 08/01 €2.575 €3.240 
09/01 - 14/05 €1.649 €2.222 
15/05 - 17/09 €1.339 €1.724 
18/09 - 31/10 €1.467 €1.887 
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en 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
 “Als de beschaving te knellend wordt..."

Laccadiven Zee

INDIA
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Malé

ODYSSEUS WORLD

“Als de beschaving te knellend wordt” was de titel van een kleine brochure waarmee Odysseus, nu 

35 jaar geleden, de Malediven voor het eerst in België introduceerde. Intussen zijn de Malediven 

tot een der meest gevraagde bestemmingen uitgegroeid. 

Midden de kristalheldere wateren van de Indische Oceaan ligt een fijn snoer van meer dan dui-

zend koraaleilandjes, verspreid over 26 kleine atollen. De meeste eilandjes zijn onbewoond, maar 

sommige zijn omgetoverd tot een dromerig resort. Hier vindt u geen auto’s of shopping-centers, 

maar als u op zoek bent naar hagelwitte stranden, turquoise lagunes, een azuurblauwe oceaan en 

heerlijk warm zeewater dan hoeft u niet verder te zoeken. 

De  Malediven  behoren  zonder meer  tot  de  meest  paradijselijke  eilandjes  ter  wereld,  ver  weg  

van  de  beschaving  maar  toch  met  alle  modern  comfort.  En  niet  alleen  voor  honeymooners  is  dit 

een topbestemming. Ook duikers en snorkelaars raken niet uitgepraat over de pracht van vissen en 

koralen in opzienbarende kleuren. En ook windsurfers en zeilers spreken niets dan lof.  

Odysseus brengt ook dit jaar een schitterende selectie van verfijnde, luxueuze hotelletjes en hideways 

onder loom wuivende palmen. Een mooiere selectie zal u niet vinden.
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LIGGING
Dit exclusieve villaresort op het sikkelvormige Dhonakulhi in het uiterste noorden 
van de Malediven, is de thuis voor authentieke luxe en ultieme privacy. De verzorgde 
kids club, romantische setting, uitstekende keuken en heerlijke spa, maken het tot 
een geliefd adres bij zowel honeymooners, als de hele familie. De sterke focus op 
duurzaamheid maakt het totaalpakket compleet. Per watervliegtuig op ca. 60 minuten, 
per lokale vlucht en speedboot op ca. 75 minuten van de luchthaven van Malé.

ACCOMMODATIE
Sunset Beach Villa (130m²): Ruime villa met kingsize bed, badkamer met jacuzzi bad en 
halfopen douche . Aparte leefruimte, dressing, airco, televisie, wifi, safe, persoonlijke 
butler, koffie- en theefaciliteiten. Ruim terras met ligstoelen, op wandelafstand van 
het strand.
Deluxe Water Villa + Pool (196m²): Op palen over de lagune gebouwd. Ruim zonnedek 
met eethoek, privézwembad en rechtstreekse toegang tot de lagune.

FACILITEITEN
Twee overloopzwembaden, kinderzwembad, zonneterrassen. Watersportcentrum 
met wakeboarden, jet ski, windsurfen, stand-up paddle, catamaran, waterski, kajak, 
kiteboarden, verhuur van speedboten, snorkelen en PADI duiken. 

FA MILIE  |  E XCLUSIEF  |  DUURZAA M

HIDEAWAY BEACH RESORT & SPA
A A A A A

MALEDIVEN HAA ALIFU ATOLL

BIJKOMENDE FACILITEITEN
Fietsverhuur, tafeltennis, tafelvoetbal en tennisterrein meteen aan het hotel. 
Verzorgde spa met verschillende behandelingen, kuren en massages. Kidsclub (3-
12 jaar), babysitdienst op aanvraag. Drie restaurants met Aziatische, grill- en 
gastronomische specialiteiten. Sunset pool café en bar. Romantisch dineren onder de 
sterren op het strand.

PRIJZEN
HHiiddeeaawwaayy  BBeeaacchh  RReessoorrtt  &&  SSppaa**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, binnenlandse vlucht en Diamond Lounge in 
Brussels Airport 
PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Sunset Beach Villa Deluxe Water Villa + Pool 
01/11 - 23/12 €4.311 €6.733 
24/12 - 08/01 €7.103 €8.684 
09/01 - 14/05 €4.871 €7.268 
15/05 - 17/09 €2.679 €5.062 
18/09 - 31/10 €2.817 €5.255 
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en 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 
01/11 - 23/12 €10.648 €26.054 
24/12 - 08/01 €34.238 €63.785 
09/01 - 31/03 €16.432 €30.108 
01/04 - 14/05 €18.526 €42.202 
15/05 - 17/09 €8.642 €21.005 
18/09 - 31/10 €8.642 €17.206 
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en 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 
01/11 - 23/12 €12.393 €23.082 
24/12 - 08/01 €20.819 €40.429 
09/01 - 15/05 €10.833 €28.387 
15/05 - 17/09 €9.675 €18.405 
18/09 - 31/10 €6.444 €18.405 
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en 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 BAA ATOLL

LIGGING
Omringd door niets dan een turquoise lagune die smelt in saffierblauw, rijst het luxe 
resorteiland Anantara Kihavah Maldives met zijn zuivere witte zand als een fata morgana 
op uit de oceaan. Als eeuwenoud schuiloord voor Arabische handelaren op weg naar het 
Verre Oosten, werd dit weelderige paradijs met haar ongerepte natuur omgetoverd tot een 
‘barefoot’ paradijs boordevol natuurlijke rijkdommen, luxueuze villa’s, doordacht design en 
een diepgeworteld respect voor de omgeving. Op ca. 35 minuten per watervliegtuig van de 
luchthaven. 

ACCOMMODATIE
Beach Pool Villa (258m²): Ruime villa met kingsize bed, badkamer met bad en aparte 
douche. Telefoon, televisie, airco, iPod dock, Bose soundsysteem, iPad concierge, 
minibar, wine fridge, koffie- en theefaciliteiten. Ruim privéterras met plonszwembad, op 
wandelafstand van het strand gelegen.
Overwater Pool Villa (267m²): Gelijke faciliteiten, op palen over de lagune gebouwd, terras 
met plonszwembad en rechtstreekse toegang tot de lagune. Sunset ligging mits supplement.

FACILITEITEN
Paradijselijk zandstrand, meerdere relaxhoekjes verspreid doorheen de tuinen. 
Tennisterrein, muurklimmen, trampolinepark. . 

DUURZAA M |  WATERSPORTEN |  FA MILIE

ANANTARA KIHAVAH MALDIVES VILLAS
A A A A A

BIJKOMENDE FACILITEITEN
Indrukwekkend watersportcentrum met PADI duiken, snorkelen, dolfijncruises, Manta 
Ray snorkelen, jetski, seabobs, kayak, paddle boards, parasailing, bootverhuur en 
zeeschildpad observaties. Verzorgde wellness met stoombad, plunge pool, verschillende 
kuren en massages. Zes uitstekende restaurants, waaronder het volledig onder water 
gelegen ‘Sea’.

PRIJZEN
AAnnaannttaarraa  KKiihhaavvaahh**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond Lounge in Brussels 
Airport 
PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Beach Pool Villa Overwater Pool Villa 
01/11 - 23/12 €10.252 €10.688 
24/12 - 08/01 €15.787 €16.577 
09/01 - 31/03 €13.950 €13.464 
01/04 - 14/05 €11.640 €12.150 
15/05 - 31/10 €7.784 €8.976 
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en 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 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 restaurants, eigen café, pizzeria en twee bars.

MODERN |  DESIGN |  ALL  INCLUSIVE

DHIGALI MALDIVES
A A A A A

MALEDIVEN RAA ATOLL

PRIJZEN
DDhhiiggaallii  MMaallddiivveess**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen All inlcusive, verwelkoming, privétransfer en Diamond Lounge in Brussels 
Airport 
PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Beach Bungalow Water Villa 
01/11 - 23/12 €3.247 €4.097 
24/12 - 08/01 €6.507 €7.814 
09/01 - 31/03 €4.298 €5.279 
01/04 - 14/05 €3.530 €4.380 
15/05 - 17/09 €3.531 €4.512 
18/09 - 31/10 €3.265 €4.337 
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en 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 een waar paradijs voor snorkelaars en duikers. 
Verscholen tussen de witte stranden en hoge kokospalmen, liggen de 73 moderne villa’s en 
residenties. Een ontspannen resort van absolute 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.

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 cocktailbar met regelmatige live performances.

DESIGN |  FA MILIE  |  SPORT

JOALI MALDIVES
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 
01/11 - 23/12 €10.608 €9.030 
24/12 - 08/01 €24.752 €19.218 
09/01 - 31/03 €17.834 €14.768 
01/04 - 14/05 €15.067 €12.988 
15/05 - 31/10 €9.877 €8.494 
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en 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 voor serene ontspanning in harmonie met de natuur, is dit kleinschalige 
en nieuwe (opening: mei 2022) luxehotel een parel aan de kroon van de gekende Alila 
keten. De verfijnde inrichting, het hoge privacygehalte, de adembenemende zichten 
en gracieuze service worden gecombineerd met een rijke onderwaterwereld en een 
sterke duurzaamheidsfocus. Op ca. 45 minuten per watervliegtuig van de luchthaven.

ACCOMMODATIE
Beach Villa (202m²): Moderne villa met kingsize bed, badkamer met bad en aparte binnen- 
en buitendouche. Airco, gratis wifi, safe, minibar, telefoon, televisie, koffie- en theefaciliteiten. 
Ruim terras met privé plonszwembad, standaard op wandelafstand van het strand.
Lagoon Water Villa (125m²):  Gelijke faciliteiten, op palen over de lagune gebouwd, terras met 
plonszwembad en rechtstreekse toegang tot de lagune. Sunset of sunrise ligging mits supplement.

FACILITEITEN
Mooi overloopzwembad met zonneterras. Watersportcentrum met snorkelen, kayak, 
dolfijncruises en PADI duiken in het UNESCO beschermede Hanifaru Bay. Exclusieve ‘Sea of 
Stars’ seizoensgebonden excursie. Verzorgde wellness met verschillende kuren en massages. 
Twee restaurants, twee bars en privé zandbank met Midden-Oosterse en Mediterrane 
culinaire invloeden, modern Japans geïnspireerd menu en lokale specialiteiten. 

NIEUW |  HIDEAWAY |  R OM ANTIEK

ALILA KOTHAIFARU MALDIVES
A A A A A / A

MALEDIVEN RAA ATOLL

PRIJZEN
AAlliillaa  KKootthhaaiiffaarruu**********//**  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond Lounge in Brussels 
Airport 
PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Beach Villa Lagoon Water Villa 
01/11 - 23/12 €4.681 €5.042 
24/12 - 08/01 €10.713 €11.711 
09/01 - 31/03 €5.957 €6.484 
01/04 - 14/05 €6.055 €6.592 
15/05 - 17/09 €5.610 €6.030 
18/09 - 31/10 €5.746 €6.179 
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en 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 hele 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, 
met rechtstreekse toegang tot de lagune.

FACILITEITEN
Twee zwembaden, waarvan één verlicht overloopzwembad en het zoutwaterbad 
‘Lony Veyo’. Watersportcentrum met snorkelen, PADI duiken, vissen, dolfijncruises, 
walvisexcursies, catamaran, windsurfen, paddle boards en kayaken. 

BOUTIQUE |  NATUUR |  VILLA’ S

HUVAFEN FUSHI
A A A A A

MALEDIVEN NORTH MALE ATOLL

BIJKOMENDE FACILITEITEN
Exclusieve spa met sauna, stoombad, manicure & pedicure, twee onderwater 
behandelingskamers, verschillende kuren en massages. Overwater yoga paviljoen 
en fitnessruimte, bibliotheek en kids corner.  Unieke barefoot dining restaurants 
met Italiaanse, Mediterrane, Japanse en lokale specialiteiten. Cocktailbar en Vinum 
wijnkelder.

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 
01/11 - 23/12 €5.642 €6.207 
24/12 - 08/01 €12.777 €13.671 
09/01 - 31/03 €8.191 €8.907 
01/04 - 14/05 €6.357 €7.001 
15/05 - 31/10 €5.222 €5.593 
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en 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, 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. 1u15 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 met PADI duiken, catamarans, windsurfen, 
zeilen, pedalo, snorkelen, jetski, seabobs, parasailen, wakeboarden, flyboard, banana 
tube en hoogzeevissen.  

E XCLUSIEF  |  VILLA’ S  |  GASTR ONOMIE

ONE&ONLY REETHI RAH
A A A A A A

MALEDIVEN NORTH MALE ATOLL

BIJKOMENDE FACILITEITEN
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. Beach club met gezonde snacks. 
Aangename bar en 9.000! flessen tellende wijnkelder.

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 
01/11 - 23/12 €8.160 €9.688 
24/12 - 08/01 €10.445 €14.132 
09/01 - 31/03 €9.877 €11.581 
01/04 - 14/05 €14.420 €16.524 
15/05 - 17/09 €10.002 €12.106 
18/09 - 31/10 €10.179 €12.568 
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en 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. Privézwembad mits supplement.
Crusoe Residence (250m²): Vrijstaande watervilla midden de lagune, enkel bereikbaar per 
bootje. Mini wijn kelder. Hangmat aan het water. Voor absolute privacy. rijstaande watervilla 
midden de lagune, enkel bereikbaar per bootje. Mini wijn kelder. Hangmat aan het water. 
Voor absolute privacy.

FACILITEITEN
Mooi overloopzwembad met zonneterras, parelwit zandstrand. Watersportcentrum met 
windsurfen, kayak, kano, paddle board, wakeboarden, waterskiën, fun tubing. 

ECO-FRIENDLY |  HONE YMOON |  INTIEM

GILI LANKANFUSHI
A A A A A / A

MALEDIVEN NORTH MALE ATOLL

BIJKOMENDE FACILITEITEN
Jachtverhuur met crew, snorkelen, PADI duiken en surfschool. Tennisterrein met lessen,  
kooklessen, openluchtcinema 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 fusionkeuken. Beachbar en overwater bar. 

PRIJZEN
GGiillii  LLaannkkaannffuusshhii**********//**  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, transfer per boot, en Diamond Lounge in 
Brussels Airport 
PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Villa Suite Crusoë Residence 
01/11 - 23/12 €7.351 €10.272 
24/12 - 08/01 €12.835 €18.005 
09/01 - 14/05 €8.338 €11.183 
15/05 - 31/10 €5.535 €7.730 
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en 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, meermaals 
bekroonde resort op de Malediven. Dit lokaal gemanagede resort, is tot op vandaag 
een idyllische tropische ontsnapping waar het adembenemende huisrif, de Veli Spa, 
de uitstekende restaurants , de aangename bars, de zonsondergang en het poederwitte 
zandstrand. 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 
tropische 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. Zeven restaurants met Indische, Arabische, Japanse en Thaise  
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 
01/11 - 23/12 €1.364 €1.739 
24/12 - 08/01 €3.029 €3.494 
09/01 - 31/03 €2.046 €2.464 
01/04 - 14/05 €1.653 €2.053 
15/05 - 17/09 €1.215 €1.593 
18/09 - 31/10 €1.264 €1.672 
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en 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, flatscreen-tv, minibar, wifi, koffie- en 
theefaciliteiten. Ruime patio met zithoek en privézwembad, zicht op zee.
Beachfront Pool Villa (110m²): Gelijke indeling en faciliteiten, in eerste lijn aan het 
strand gelegen.

FACILITEITEN
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 
01/11 - 23/12 €4.228 €4.591 
24/12 - 08/01 €8.133 €8.689 
09/01 - 31/03 €4.866 €5.228 
01/04 - 17/09 €5.174 €5.537 
18/09 - 31/10 €3.417 €3.927 
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven. 

 
 

De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven.
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DESIGN |  WELLNESS  |  R OM ANTIEK

VELASSARU
A A A A A

MALEDIVEN SOUTH MALE ATOLL

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. 25 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. Eigen Marine Center met sterke focus op de lokale biodiversiteit. Verzorgde overwater-
spa met stoombad, binnenzwembad, verschillende kuren en massages. Vijf restaurants met 
specialiteiten uit alle windstreken.

PRIJZEN
VVeellaassssaarruu**********//**  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond Lounge in Brussels 
Airport 
PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Deluxe Bungalow Beach Villa 
01/11 - 23/12 €2.068 €2.787 
24/12 - 08/01 €3.571 €5.203 
09/01 - 31/03 €2.494 €3.552 
01/04 - 14/05 €2.194 €3.185 
15/05 - 17/09 €1.377 €2.206 
18/09 - 31/10 €1.575 €2.609 
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven. 

 
 

De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven.
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TRENDY |  L IFEST YLE  |  E XCLUSIEF

W MALDIVES
A A A A A / A

MALEDIVEN NORTH ARI ATOLL

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 Malé.

ACCOMMODATIE
Fabulous Overwater Villa (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. Vier heerlijke restaurants met lokale- , seafood- , internationale –  en bbqspecialiteiten. 
Sunset cocktailbar en poolbar

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 
01/11 - 23/12 €5.638 €6.484 
24/12 - 08/01 €11.669 €12.092 
09/01 - 31/03 €8.435 €8.859 
01/04 - 14/05 €6.908 €7.331 
15/05 - 17/09 €7.452 €7.876 
18/09 - 31/10 €6.490 €6.989 
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven. 

 
 

De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven.
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FA MILIE  |  RUST  |  VILLA’ S

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

MALEDIVEN SOUTH ARI ATOLL

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, hammam, 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.

PRIJZEN
LLUUXX**  SSoouutthh  AArrii  AAttoollll  RReessoorrtt  &&  VViillllaass**********//**  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond Lounge in Brussels 
Airport 
PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Beach Pavillon Beach Villa 
01/11 - 23/12 €2.493 €4.201 
24/12 - 08/01 €5.060 €7.906 
09/01 - 31/03 €2.928 €3.640 
01/04 - 14/05 €2.469 €3.726 
15/05 - 17/09 €1.814 €2.644 
18/09 - 31/10 €1.991 €2.947 
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven. 

 
 

De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven.
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FA MILIE  |  GASTR ONOMIE  |  DESIGN

ANGSANA VELAVARU
A A A A A

MALEDIVEN DHAALU ATOLL

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 hele 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.

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). 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 
01/11 - 23/12 €4.008 €5.575 
24/12 - 08/01 €4.719 €7.010 
09/01 - 31/03 €3.465 €5.183 
01/04 - 14/05 €3.627 €5.345 
15/05 - 17/09 €3.377 €5.095 
18/09 - 31/10 €2.747 €4.746 
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven. 

 
 

De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven.
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DUURZAA M |  HONE YMOON |  WELLNESS

SIX SENSES LAAMU
A A A A A / A

MALEDIVEN LAAMU ATOLL - BAA ATOLL

R OM ANTIEK|  BAREFOOT |  ADULTS-ONLY

MILAIDHOO
A A A A A / A

LIGGING
Op dit prachtige atol komt de utopie tussen weelderige luxe en duurzaamheid samen 
tot een geslaagd geheel. Dit idyllische, door palmen omzoomde paradijs op het 
afgelegen Laamu-atol, is een uitzonderlijk en natuurlijk nirvana. Een exclusieve oase met 
prachtige villa’s, een fascinerende onderwaterwereld, uitmuntende service en heerlijke 
gastronomie. Per lokale vlucht en speedboot, ca. 1.10u van de luchthaven van Malé.

ACCOMMODATIE
Lagoon Water Villa (108m²): Verfijnde villa met kingsize of twin beds, open badkamer 
met bad, aparte regendouche en glazen vloer. Telefoon, flatscreen-tv, airco, gratis wifi, 
safe, minibar, koffie- en theefaciliteiten. Uitzichtspunt met eettafel en ligbedden.
Lagoon Beach Villa (220m²): Ruimer met privétuin en groot terras. Meteen aan 
het strand gelegen met uitzicht op de lagune. Privézwembad mits supplement.

FACILITEITEN
Overloopzwembad met zonneterras. Uitgebreid watersportcentrum. Seizoensgebonden 
schildpaddentrek, eigen ‘Marine Conservation Program’. Uitstekende Six Senses Spa met 
stoombad, fitness, verschillende kuren en massages. Openluchtbioscoop op het strand, 
bibliotheekje. Kinderclub (3-12 jaar). Vijf restaurants met focus op gerechten uit eigen tuin, 
Japanse en internationale specialiteiten. Ijssalon, signature cocktail bar en prachtige wijnkelder.

LIGGING
Als een smaragdgroene paradijsdruppel omringd door zacht wit zand, een levendig koraalrif 
en omspoeld door turkoois water ligt dit barefoot luxeresort prachtig verborgen in het hart 
van het UNESCO Baa Atoll reservaat. Kleinschalig, attent, tropisch, boordevol privacy, een 
barefoot ethos en een onwaarschijnlijke keuken. ‘Luxury Reinvented’ zo omschrijven ze het 
zelf dag na dag. Per watervliegtuig op ca. 35 minuten van de luchthaven van Malé.

ACCOMMODATIE
Water Pool Villa (245m²): Indrukwekkende villa met kingsize bed, badkamer met douche 
en vrijstaand bad. Gratis wifi, airco, telefoon, televisie, minibar, koffie- en theefaciliteiten. 
Op palen over de lagune gebouwd, groot zonneterras met overloopzwembad en 
rechtstreekse toegang tot de lagune.
Beach Pool Villa (290m²): Gelijke faciliteiten, ruimere villa op wandelafstand van het 
strand, vergroot plonszwembad.

FACILITEITEN
Overloopzwembad met zonneterras, prachtig wit zandstrand. Watersportcentrum met 
waaier aan activiteiten, PADI duikcentrum en marine biologist centre. Mooie Serenity Spa 
met verschillende kuren en massages. Vijf bars en restaurants, waaronder het exclusieve ‘The 
Shoreline Grill’.

PRIJZEN
Vraag uw offerte op maat voor dit luxehotel.

PRIJZEN
Vraag uw offerte op maat voor dit luxehotel.
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FA MILIE  |  ELEGANT |  ACTIEF

JW MARRIOTT MALDIVES RESORT & SPA
A A A A A

MALEDIVEN SHAVIYANI ATOLL

LIGGING
Aan de azuurblauwe wateren van het Shaviyani Atoll is dit luxehotel een toevluchtsoord van 
schilderachtige luxe. De stijlvolle villa’s, culinaire verwennerijen, vele faciliteiten, uitdagende 
activiteiten, verzorgde wellness, warme gastvrijheid en kindgerichte aanpak zorgen voor een 
geheel dat geliefd is bij jong en oud. Op ca. 55 minuten per watervliegtuig van de luchthaven.

ACCOMMODATIE
Overwater Pool Villa (234m²): Verzorgde villa met kingsize bed, badkamer met bad 
en aparte regendouche. Telefoon, minibar, safe, televisie, radio, gratis wifi, koffie- en 
theefaciliteiten. Op palen over de lagune gebouwd, met plonszwembad, standaard met 
zeezicht en sunrise gericht. Sunset gericht mits supplement.
Beach Pool Villa (248m²): Gelijke faciliteiten,  met in- & outdoor regendouche. Op 
wandelafstand van het strand gelegen. 

FACILITEITEN
Twee zwembaden, waarvan één voorbehouden voor volwassenen. Watersportcentrum met PADI 
duiken, jetski, parasailing, kayak, stand-up paddle, banana boat, kitesurfen en snorkelen. ‘Spa by 
JW’ met fitness, verschillende kuren en massages. Uitgebreide ‘FAMiLY by JW – Little Griffins Kids 
Club’ met eigen zwembad, speeltuintje en uitgebreid gamma aan activiteiten. Negen bars en 
restaurants met Italiaanse, Thaise, Japanse, Aziatische en internationale specialiteiten.

PRIJZEN
JJWW  MMaarrrriiootttt  MMaallddiivveess**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond Lounge in Brussels 
Airport 
PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Overwater Pool Villa Beach Pool Villa 
01/11 - 23/12 €6.152 €6.612 
24/12 - 08/01 €14.536 €17.500 
09/01 - 31/03 €8.881 €10.786 
01/04 - 14/05 €6.809 €8.109 
15/05 - 17/09 €5.659 €5.998 
18/09 - 31/10 €5.679 €6.087 
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven. 

 
 

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

THAILAND
 “Gouden tempels en exotische stranden. 

De perfecte combinatie."

1. ROSEWOOD BANGKOK   91

2. BANYAN TREE     92

3. THE STANDARD BANGKOK MAHANAKHON 93

4. VIE HOTEL BANGKOK - MGALLERY  94

5. RAYAVADEE    95

6. PHULAY BAY, A RITZ-CARLTON RESERVE 96

7. NAPASAI, A BELMOND HOTEL, HOH SAMUI 97

8. VANA BELLE, A LUXURY COLLECTION RESORT  98

9. SIX SENSES SAMUI    99

10. PIMALAI RESORT & SPA   100

11. SONEVA KIRI    101

12. THE RACHA    102

13. AMANPURI    103

14. V VILLAS PHUKET-MGALLERY  104

15. TRISARA    105

16. ROSEWOOD PHUKET   106

17. ALEENTA PHUKET   106

18. CASA DE LA FLORA   107

Dit boeddhistisch koninkrijk heeft werkelijk alles voor een perfecte vakantie. Een rijke, 

koninklijke    geschiedenis  met  Chinese  en  Indische  invloeden,  weerspiegeld  in  die  heerlijk  

kruidige  keuken.  Haar  ingetogen  boeddhisme  met  prachtige  in  goud  gedecoreerde  tempels.  

De  kleurrijke  bergstammen  die  hun  tradities  en  typische  kledij  in  stand  trachten  te  houden.  

Daarnaast het flamboyante Bangkok met felgekleurde tuk-tuks en eindeloze shoppingmalls. Dit is 

“A City That Never Sleeps” met wolkenkrabbers, tempelcomplexen en een koninklijke paleis bij de 

rivier Chao Phraya, een bezienswaardigheid op zich. 

We hebben enkele fascinerende circuits samengesteld naar de mooiste tempels en pagoden, de  

kleurrijke  bergstammen  en  de  Goude  Driehoek.  Telkens  per  comfortabele  privéauto  en  een 

bekwame chauffeur/gids met keuze tussen charmante boetiekhotelletjes of klassieke luxe. 

Thailand heeft het hele jaar door veel te bieden, van cultuur tot golfen en duiken of gewoon 

genieten van de hotelpareltjes in het zuiden. Koh Samui, Phuket en Koh Lanta zijn ideaal om te 

snorkelen en te duiken langs de koraalriffen. Die prachtige Thaise natuur was overigens de ideale 

filmset voor James Bond’s capriolen in ‘Tommorrow Never Dies’,  ‘The Man With The Golden Gun’ 

en ‘The Beach’.

Koh Samui in de Golf van Thailand heeft een wat afwijkend tropisch klimaat. Mis hier de 

prachtige watervallen en zeker die van Na Muang niet. En met wat geluk ziet u tijdens een dagje 

watersporten aan het Ang Thong Marine Park wilde dolfijnen.

Na een bezoek aan de eilanden moet u zeker genieten van een heerlijke Thaise massage en 

cocktails aan het tropische strand: een perfecte vakantie.

TROPISCH REGENWOUDKLIMAAT
33 34 34 34 32 32 31 31 31 31 32 32
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'KONINKLIJK SIAM'
ALLE  HOOGTEPUNTEN:  IN BOETIEKHOTELLETJES  OF  KLASSIEKE  LUXE

THAILAND CIRCUIT

Een fascinerende reis naar de mooiste tempels en pagoden van 

dit oude koninkrijk. Met comfortabele privéauto en chauffeur/

gids langs charmante boetiek- en luxehotels. Inclusief alle 

ontbijten, vijf lunches en een traditioneel kantoke diner.

Dag 1
Warme verwelkoming met fast track service en transfer 
met luxe privéauto (type Mercedes E) naar uw mooie 
Banyan Tree voor rust. We hebben een prachtige kamer 
met direct zicht op de rivier gereserveerd. (Deluxe 
versie: een Siam suite van 80 m² in The Siam hotel).

Dag 2: Bangkok
Na uw ontbijt bezoekt u met uw gids de mooiste, meest 
ongewone boeddhistische tempels en het schitterende 
oude Koninklijk Paleis. Lunch. Na de middag moet 
u echt naar de bloemenmarkt voor een ongewone 
initiatie in de Thaise keuken

Dag 3: Bangkok – Ayutthaya
Naar de oude hoofdstad van Siam met haar tempels en 
gigantische bronzen beelden. Een boottocht naar de 
zomerresidentie Bang-Pa-In mag niet ontbreken. Lunch 
onderweg. We hebben een prachtige Deluxe River View 
kamer gereserveerd in het Sala Ayuthaya hotel met 
uitzicht over de rivier
Optie: U kan eerst de Brug over de River Kwai en de 
drijvende markt bezoeken. Zie onderaan optie dag 3 en 4.

Dag 4: Ayuthaya –Sukhothai
Door groene rijstvelden naar Lopburi met haar sacrale 
pagode en de Monkey Temple. Via Phitsanulok naar 
de fraaie tempels Sukhothai en intrek in het landelijk 
gelegen Sriwilai Resort waar een Deluxe Room met 
balkon werd gereserveerd

Dag 5: Sukothai – Chiang Mai
Bezoek eerst de ruïnes en de drie mooie tempels van 

deze middeleeuwse hoofdstad. Via de noordelijke 
‘outpost’ van het koninkrijk, Sri Satchanalai, naar 
Lampang met de ‘Emerald Buddha’. Lokale lunch. 
Door de bergen naar Chiang Mai en het Na Nirand 
boetiekhotelletje waar we een ruime Romantic Lanna 
Grand Deluxe room reserveerden. (Deluxe versie: 
Anantara Resort, Deluxe Garden View van 50 m²). ’s 
Avonds diner bij traditionele kantoke zang- en dans van 
het noorden.

Dag 6: Chiang Mai
Heerlijk rustige fietstocht van enkele uren langs 
landelijke wegen en tempeltjes. Bezoek een schooltje 
van de bergstammen en kleine ambachtswerkers. 
Lichte lunch. Verder naar de heilige tempel, mooi 
gelegen bovenop een beboste berg met panoramisch 
uitzicht. Terugkeer naar uw hotel

Dag 6: Transfer en retourvlucht of strandverlenging
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IN BOETIEKHOTELLETJES
€ 3.559 per persoon: inclusief transfers, accommodatie, 
maaltijden, services en entreegelden zoals vermeld. Vlucht 
Chiang Mai - Bangkok

DELUXE VERSIE
€ 4.235 per persoon: inclusief transfers, accommodatie, 
maaltijden, services en entreegelden zoals vermeld. Vlucht 
Chiang Mai - Bangkok

RIVER KWAI

Optie dag 3 & 4
Naar de drijvende markt van Maeklong, minder 
toeristisch dan Damnoon. Verder naar Kanchanaburi en 
de brug over de rivier Kwai. Lokale lunch en bezoek aan 
het Thailand Bima spoorwegcentrum en korte rit over 
de originele houten brug gebouwd door Amerikaanse 
krijgsgevangenen. Per long-tail boot naar uw hotel The 
Floathouse (of gelijkaardig) en presentatie van een Mon 
dans. Diner.
Op dag 4 naar de Erawan watervallen in het National 
Park. Lunch en verder naar Ayuthaya.

Prijs:  € 855  per persoon

Prijs inclusief: transfer, accommodatie, maaltijden, services 
en entreegelden zoals vermeld

 ▶ VIP en ‘Fast Track’ aankomstservice

 ▶ Kamerupgrade in alle hotels

 ▶ Cooking class with a twist

 ▶ Kantoke-diner met zang en dans

 ▶ Fietsen langs tempels en rijstvelden

EXPERIENCES

THAILAND CIRCUIT
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'DE GOUDEN DRIEHOEK'
BETGSTA MMEN EN NOORDELI JKE  GRENZEN MET BIRM A EN LAOS

THAILAND CIRCUIT

Dag 1: Chiang Rai – Drielandenpunt
Ochtendvlucht naar het uiterste noorden en 
verwelkoming. Bezoek aan enkele prachtige Boeddha 
beelden en de unieke Witte Tempel. Na een lokale lunch 
naar Chiang Saen op de Mekong aan de Laotiaanse 
grens. Per longtail-speedboot naar de grens met Birma 
en Laos. Diner en overnachting in het mooie Imperial 
Triangle Resort, net op het drielandenpunt.

Dag 2: Bergstammen aan de grens
Door groene heuvels naar de Yao en Akha bergstammen. 
Lokale lunch en nog verder naar het noorden tot 
Mae Sai, het noordelijkste punt van Thailand op de 
Birmaanse grens. Wandel door het stadje en over de 
kleurrijke markt. Langs de fish caves naar The Legend 
Boutique hotel in Chiang Rai.

Dag 3: Chiang Rai – Bergstammen – Chiang Mai
Een verkoelende longtail motorboot over de Kok rivier 
brengt u in drie uur naar het mooie ecoproject van de 
Phami Akha bergstammen. Lunch en door de bergen 
retour naar het Banthai Village hotel in Chiang Mai.

Dag 4
Maak kennis met de talloze kleurschakeringen van de 
Thaise orchidee, kijk hoe eco-papier gemaakt wordt 
en leer over de prinses concubine van Koning Rama V. 
Na een lokale lunch naar de beroemde Doi Suthep met 
panoramisch uitzicht over de stad. Transfer naar de 
luchthaven en retourvlucht naar Bangkok of naar een 
van de strandbestemmingen.

Prijs : € 1.799 per persoon: inclusief transfers, excursies, alle 
maaltijden en accommodatie in de aangeduide of gelijkaardige 
hotels. Lokale vluchten naar Chiang Rai en van Chiang Mai niet 
inbegrepen.
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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, multimediasysteem, 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 Executive 
01/11 - 23/12 €701 €736 
24/12 - 08/01 €965 €997 
09/01 - 31/03 €729 €763 
01/04 - 14/05 €713 €747 
15/05 - 17/09 €711 €746 
18/09 - 31/10 €749 €787 
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven. 

 
 

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



92

ICONISCH |  SPA  |  LOCATIE

BANYAN TREE BANGKOK
A A A A A

THAILAND BANGKOK

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 hele 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 thee.
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. Zeven 
uitstekende restaurants met specialiteiten uit alle windstreken, waaronder het 
fantastische Vertigo met panoramisch stadszicht. Hippe rooftop Moon bar met 
signature cocktails, juice bar en mogelijkheden tot dinercruises op de rivier.

PRIJZEN
BBaannyyaann  TTrreeee  BBaannggkkookk**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming en privétransfer 
PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Horizon Serenity Club 
01/11 - 23/12 €394 €426 
24/12 - 08/01 €522 €558 
09/01 - 14/05 €486 €510 
15/05 - 31/10 €468 €492 
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en 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 zomer van 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): Comfortabele kamer met kingsize bed, badkamer met 
bad en regendouche. Minibar, Bang & Olufsen bluetooth speaker, Nespresso Machine, 
comfortabele sofa, airco en wifi. Kamerhoge ramen met mooi stadszicht. 
Corner King (56m²):  Gelijke faciliteiten, ruimere kamer gelegen in de hoeken van het hotel.

FACILITEITEN
Aangenaam verborgen zwembad met zicht op de stad, tweede jacuzzizwembad, beide 
met loungeterras en indrukwekkende stadszichten. Uitstekende ligging in het hart van 
de stad op wandelafstand van Lumphini Park, the Royal Bangkok Sports Club, de Chao 
Praya rivier en meerdere metrostations. Ruim aanbod aan actieve en culturele excursies 
in de omgeving. Sparuimte met fitness, verschillende kuren en massages. Zes moderne 
restaurants met specialiteiten uit alle windstreken, waaronder het exclusieve Ojo met 
Mexicaanse keuken en The Standard Grill met typische New York atmosfeer. 

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 
01/11 - 23/12 €847 €1.311 
24/12 - 08/01 €1.145 €1.648 
09/01 - 31/03 €897 €1.360 
01/04 - 17/09 €978 €1.640 
18/09 - 31/10 €778 €1.097 
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en 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 
01/11 - 23/12 €491 €562 
24/12 - 08/01 €820 €925 
09/01 - 31/03 €583 €672 
01/04 - 14/05 €452 €508 
15/05 - 17/09 €452 €508 
18/09 - 31/10 €626 €697 
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en 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 
01/11 - 23/12 €2.635 €3.832 
24/12 - 08/01 €4.043 €6.051 
09/01 - 31/03 €3.029 €4.381 
01/04 - 14/05 €2.723 €4.075 
15/05 - 17/09 €2.136 €3.375 
18/09 - 31/10 €2.357 €3.920 
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en 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 Pavillon Terrace Pavillon 
01/11 - 23/12 €1.907 €2.529 
24/12 - 08/01 €4.542 €5.558 
09/01 - 31/03 €2.532 €3.267 
01/04 - 14/05 €1.970 €2.676 
15/05 - 31/10 €1.636 €2.251 
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en 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 
01/11 - 23/12 €1.623 €2.065 
24/12 - 08/01 €2.748 €3.143 
09/01 - 31/03 €1.796 €2.238 
01/04 - 14/05 €1.904 €2.346 
15/05 - 17/09 €1.679 €2.121 
18/09 - 31/10 €1.633 €2.024 
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven. 

 
 

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



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  |  ACTIEF

NAPASAI, A BELMOND HOTEL, KOH SAMUI
A A A A A

THAILAND KOH SAMUI
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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  |  ACTIEF

NAPASAI, A BELMOND HOTEL, KOH SAMUI
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 
01/11 - 23/12 €751 €939 
24/12 - 08/01 €2.446 €2.857 
09/01 - 31/03 €1.261 €1.466 
01/04 - 14/05 €1.557 €1.677 
15/05 - 31/10 €1.204 €1.475 
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en 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 (ca. 97m²): Gelijke indeling en faciliteiten, iets ruimer 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
TThhee  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 
01/11 - 23/12 €1.158 €1.929 
24/12 - 08/01 €1.716 €2.807 
09/01 - 31/03 €1.569 €2.494 
01/04 - 17/09 €1.312 €2.237 
18/09 - 31/10 €1.006 €1.366 
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en 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, soundbar, safe, telefoon, gratis wifi, butlerservice, 
koffie- en theefaciliteiten. Terras met uitzicht op de natuurlijke aangelegde tuinen. 
Ocean View Pool Villa (160m²): Gelijke indeling en faciliteiten, terras met privézwembad 
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, stoombad, fitness, yoga, tai 
chi, verschillende kuren en massages. Twee restaurants met lokale en internationale 
specialiteiten. Zwembad aan het strand 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 
01/11 - 23/12 €1.259 €1.686 
24/12 - 08/01 €2.762 €5.060 
09/01 - 14/05 €1.776 €3.293 
15/05 - 17/09 €1.473 €2.985 
18/09 - 31/10 €1.524 €2.551 
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en 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. Het hoge privacy gehalte, de prachtige spa en de enorme focus op 
duurzaamheid maken het tot een prachtig geheel. Per speedboot en wagen op ca. 1u15 
van de luchthaven van Phuket, of op ca. 1u20 van de luchthaven van Krabi.

ACCOMMODATIE
Hideaway Pool Villa (154m²): Prachtige villa met aparte slaapruimte met kingsize bed, 
badkamer met bad en aparte regendouche. 
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 |  POOLVILLA ' S  |  DUURZAA M

SIX SENSES YAO NOI
A A A A A / A

THAILAND YAO NOI

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 
01/11 - 23/12 €2.816 €5.261 
24/12 - 08/01 €7.508 €11.555 
09/01 - 31/03 €3.368 €6.039 
01/04 - 14/05 €3.368 €6.726 
15/05 - 17/09 €2.079 €3.824 
18/09 - 31/10 €2.346 €4.096 
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en 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. Het diepgewortelde eerbied voor de omgeving werd mooi verwerkt in het resort 
vol originele elementen in combinatie met alle moderne luxe van een resort. De locatie, 
de faciliteiten en het toegewijde team zorgen voor een warme sfeer. Op ca. 2u00 van de 
luchthaven van Krabi per gedeelde transfer en gedeelde speedboot. Op ca. 4u15 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.
One Bedroom Hillside Ocean View Pool Villa (204m²): Ruime villa met aparte slaap- 
en leefruimte, ruim terras met privézwembad. Gebouwd op de heuvelflank.

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 en Yoga 
Class. Aangename spa met buitenjacuzzi, stoomkamer, verschillende kuren en behandelingen. 
Vier restaurants met Thaise, Westerse, vis- en hedendaagse gerechten. Drie 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 
01/11 - 23/12 €982 €2.263 
24/12 - 08/01 €1.966 €4.213 
09/01 - 31/03 €1.341 €2.667 
01/04 - 14/05 €966 €2.252 
15/05 - 31/10 €653 €1.341 
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en 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 wereld van ongetemde jungle en ongerepte stranden, ontmoeten ongeëvenaarde 
luxe en eco-friendly design elkaar ver van de platgetreden paden in dit barefoot luxury 
deeltje van het paradijs op aarde. Dit meermaals bekroonde resort met haar unieke mix van 
duurzaamheid, gastronomie, unieke ervaringen en authentieke gastvrijheid behoort tot de 
absolute wereldtop. Per ‘Soneva Plane’ op ca. 90 minuten van de luchthaven van Bangkok, of 
bereikbaar per lokale vlucht en korte boottocht vanuit Trat.

ACCOMMODATIE
One Bedroom Bayview Pool Villa Suite (464m²): Indrukwekkende villa met kingsize bed 
en walk-through dressing, badkamer met douche, outdoor gedeelte met bad en douche. IDD-
telefoon, wifi, dvd-speler, bose hi-fi systeem, airco, elektrische buggy, koffie- en theefaciliteiten. 
One Bedroom Beach Pool Villa Suite (403m²): Gelijke faciliteiten, aan het strand gelegen.

FACILITEITEN
Prachtig overloopzwembad, ongerept zandstrand. Eigen watersportcentrum en uniek 
ruim aanbod aan actieve en culturele activiteiten met sterke focus op duurzaamheid en 
lokale tradities. Zes restaurants met specialiteiten uit alle windstreken, meerdere visiting 
chefs per seizoen. Ice Cream Parlour, cheese & cold cut outlet, chocolade station en 
indrukwekkende wijnkelder met een indrukwekkende selectie aan absolute topwijnen.

DUURZAA M |  ICONISCH |  HIDEAWAY

SONEVA KIRI
A A A A A / A

THAILAND KOH KOOD

PRIJZEN
SSoonneevvaa  KKiirrii************  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond Lounge in Brussels 
Airport 
PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn One Bedroom Bayview Pool Villa 

Suite 
One Bedroom Beach Pool Villa 

Suite 
01/11 - 23/12 €5.403 €8.238 
24/12 - 08/01 €13.285 €22.953 
09/01 - 31/03 €4.878 €12.053 
01/04 - 14/05 €5.928 €12.053 
15/05 - 17/09 €3.624 €5.928 
18/09 - 31/10 €3.786 €6.301 
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en 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. 30 à 35 minuten) en 
privétransfer (ca. 60 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

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 
01/11 - 23/12 
01/04 - 14/05 

€887 €1.058 

24/12 - 08/01 €1.352 €1.703 
09/01 - 31/03 €1.177 €1.448 
15/05 - 17/09 €827 €972 
18/09 - 31/10 €763 €900 
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en 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

PRIJZEN
AAmmaannppuurrii************  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond Lounge in Brussels 
Airport 
PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Garden Pavillon Garden Pool Pavillon 
01/11 - 23/12 €6.967 €9.164 
24/12 - 08/01 Op aanvraag Op aanvraag 
09/01 - 31/03 €6.679 €8.807 
01/04 - 14/05 €5.867 €8.470 
15/05 - 31/10 €4.312 €7.211 
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en 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 of op ca. 3.10u van de luchthaven van Krabi.

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 faciliteiten, ruim 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 VILLAS

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 
01/11 - 23/12 €3.541 €4.329 
24/12 - 08/01 €5.187 €6.314 
09/01 - 31/03 €3.798 €4.683 
01/04 - 14/05 €2.888 €3.104 
15/05 - 17/09 €2.718 €3.062 
18/09 - 31/10 €2.276 €3.293 
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en 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 privétuintje.

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.

BOUTIQUE |  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 
01/11 - 23/12 €3.007 €4.761 
24/12 - 08/01 €8.727 €11.764 
09/01 - 31/03 €2.957 €4.718 
01/04 - 14/05 €3.005 €4.758 
15/05 - 31/10 €2.471 €3.249 
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven. 

 
 

De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven.
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DESIGN |  RUST  |  FA MILIE

ROSEWOOD PHUKET
A A A A A / A

THAILAND PHUKET

WELLNESS  |  DESIGN |  R OM ANTIEK

ALEENTA PHUKET RESORT
A A A A A

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.
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. Prachtige loungebar in half openlucht.

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.

PRIJZEN
Vraag uw offerte op maat voor dit luxehotel.

PRIJZEN
Vraag uw offerte op maat voor dit luxehotel.
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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 Thaïse 
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  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond Lounge in Brussels 
Airport 
PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Studio Pool Villa Duplex Pool Suite 
01/11 - 23/12 €786 €882 
24/12 - 08/01 €1.507 €1.748 
09/01 - 31/03 €1.043 €1.256 
01/04 - 14/05 €927 €1.043 
15/05 - 31/10 €1.053 €1.226 
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven. 

 
 

De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven.
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MALEISIË
 “Indrukwekkende culturen met 

prachtige strandverblijven."

1. ONE&ONLY DESARU COAST 111

2. THE DANNA LANGKAWI RESORT 112

3. THE RITZ-CARLTON, LANGKAWI 113

THE DATAI, LANGKAWI
A A A A A A

Net heropend tropisch luxehotel met 122 ruime kamers en 55 elegante 
villa’s gehuld in magie en mystiek midden het eeuwenoude regenwoud 
en toch op wandelafstand van de hagelwitte stranden van Datai Bay. Een 
unieke setting waar natuur en cultuur samengaan met hedendaagse 
luxe en ongeëvenaarde ervaringen. Op ca 30 km van Langkawi Airport.

Een groot en rijk land met uitgestrekte oerwouden in Borneo, een schitterende 

onderwaterwereld en verba-zingwekkende tropische eilanden met 

kristalhelder water en witte stranden. 

Voor een verfijnde strandvakantie is Langkawi  de beste keuze. We kozen voor 

u de twee allerbeste hotels. Het  befaamde  The  Datai  is  overigens  nog  maar  

net  heropend.  Geniet  van  de  onvergetelijke  natuurpracht  boven en onder 

water en van de talloze culinaire, wellness- en sportmogelijkheden die deze 

heerlijke resorts u bieden. Zoekt u een rustige, elegante bestemming ‘far from 

the madding crowd’ dan is dit uw vakantie.

MALEISIË

LANG  
KAWI

2 3

BORNEO1
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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  
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 
01/11 - 23/12 €2.209 €2.480 
24/12 - 08/01 €4.468 €5.136 
09/01 - 31/03 €2.818 €3.173 
01/04 - 14/05 €3.339 €3.672 
15/05 - 17/09 €2.976 €3.266 
18/09 - 31/10 €2.954 €3.242 
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en 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 vijfsterren luxeresort aan de westkust van Langkawi, combineert 
hedendaagse chique met een koloniale en mediterrane geïnspireerde stijl. Uitstekend 
gelegen aan een sereen en afgelegen zandstrand met uitzicht op de Andamanse Zee, 
dicht bij de belangrijkste attracties van de regio, waaronder de Langkawi Cable Care en 
de Skybridge. De stijlvolle kamers voelen onmiddellijk aan als een warm welkom. Op 
ongeveer 15 minuten van de luchthaven van Langkawi.

ACCOMMODATIE
Merchant: Hill View (60m²): Ruime 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: Mountain View (70m²): Ruimere unit met zicht op de berg.

FACILITEITEN
Drieledig overloopzwembad (grootste van het eiland), meerdere zonneterrassen. 
Ruim strand met ligbedden. Fiets- en kajakverhuur beschikbaar in het resort. Grote 
spa met verschillende kuren en massages. Kids Club (4-12 jaar), biljartkamer en 
volledig uitgeruste fitness. Drie restaurants met Maleisische, Europees geïnspireerde 
en Italiaanse specialiteiten. Twee bars en aangename lounge.

FA MILIE  |  RELAX  |  COMFORT

THE DANNA LANGKAWI RESORT & BEACH VILLAS
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 
01/11 - 23/12 €954 €987 
24/12 - 08/01 €2.199 €2.231 
09/01 - 31/03 
01/04 - 14/05 

€945 €977 

15/05 - 17/09 €1.094 €1.149 
18/09 - 31/10 €990 €1.025 
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en 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. 
Rainforest Villa (200m²): Gelijke  faciliteiten, indrukwekkende villa met kamergrote 
ramen en een ongeëvenaard gevoel van eenheid met het regenwoud. Ruim zonnedek met 
‘rainforest canopy’ en privé plonszwembad en zicht op het indrukwekkende regenwoud.

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. Bar en lounge.

ELEGANTIE  |  NATUUR |  RUST

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

MALEISIÊ LANGKAWI

PRIJZEN
TThhee  RRiittzz--CCaarrllttoonn  LLaannggkkaawwii**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond Lounge in Brussels 
Airport 
PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Rainforest Deluxe Room Rainforest Villa 
01/11 - 23/12 €1.335 €2.533 
24/12 - 08/01 €2.644 €4.841 
09/01 - 31/03 €1.755 €3.262 
01/04 - 14/05 €1.611 €2.809 
15/05 - 17/09 €1.534 €3.466 
18/09 - 31/10 €1.224 €2.495 
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven. 

 
 

De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven.
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CAMBODJA
 “Indrukwekkende Khmer cultuur,  

in combinatie met strandvakanties"

1. AMANSARA 115

2. SHINTA MANI WILD - BENSLEY COLLECTION 116

3. SHINTA MANI ANGKOR 117

Het is heerlijk dwalen in het verleden van de Khmer dynastie tijdens een 

bezoek aan de tempels van Angkor, die verloren junglestad bij Siem Reap die 

pas in 1860 werd herontdekt. Angkor is het grootste religieuze bouwwerk 

ter wereld, gebouwd door koning Surayavarman II. Tot de indrukwekkendste 

tempels behoren de Banteai Srei, de Baphuon, de Ta Prohm en natuurlijk 

de Bayontempel met haar door wortels overwoekerde, mysterieuze 

boeddhagezichten. 

Cambodja’s hoofdstad Phnom Penh was ‘de parel van Azië’ en werd beschouwd 

als één der mooiste door de Fransen gebouwde steden van Indochina met 

brede lommerrijke boulevards en oud-Franse villa’s aan de oevers van de traag 

stromende rivier. Tijdens een betoverend circuit beleeft u alle hoogtepunten van 

Phnom Penh en Angkor en logeert u in de mooiste hotelletjes.  

Siem Riep
1

2

3
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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. De minimalistische Bauhaus-
stijl ademt de sfeer van de sixties en contrasteert sterk met de weelde van de Angkor 
tempels. Op ca. 15 minuten van de luchthaven van Siem Reap.

ACCOMMODATIE
Courtyard Suite (100m²): 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 met zicht op de binnenplaats.
Pool Suite (141m²): 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, bar en restaurant.

HERITAGE |  BOUTIQUE |  WERELDKLASSE

AMANSARA
A A A A A A

CAMBODJA SIEM REAP

PRIJZEN
AAmmaannssaarraa**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen in Half Pension, verwelkoming, privétransfer 
PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Courtyard Suite Pool Suite 
01/11 - 23/12 €4.633 €5.922 
24/12 - 08/01 €5.407 €6.954 
09/01 - 31/03 €4.362 €5.592 
01/04 - 14/05 €4.300 €5.407 
15/05 - 31/10 €4.054 €4.915 
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en 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 zeer recente (2019) radicale fusie van prachtig design, all inclusive gastvrijheid en eco-
conservatie, midden in het Cambodjaanse regenwoud vlak naast de kolkende rivier, is een 
theatraal geheel geïnspireerd op een jaren ’60 safari van Jacqueline Kennedy. De luxetenten 
zijn van een ongekend hoog niveau terwijl u in alle luxe geniet en bijdraagt aan de conservatie 
van het eco-systeem en de verschillende bedreigde diersoorten uit de regio. Bij aankomst kan 
u kiezen om de laatste meters af te leggen op de 300 meter lange zip line over de rivier die 
aankomst aan de Landing Zone Bar. Op ca. 2u15 van de luchthaven van Sihanoukville, op ca. 
2u30 van de luchthaven van Phnom Penh.

ACCOMMODATIE
Wild Tent: Smaakvol en excentriek ingericht, elke tent is uniek en beschikt over een ander 
thema met bijhorende details. Kingsize hardhouten bed, plafondventilator en gratis wifi. Onder 
de overkapping van de tent bevindt zich een badkamer met regenwoud-douche en toilet.
Waterfall Tent: Gelijke faciliteiten, dichter tegen de rivier en de waterval gelegen met 
prachtig groen uitzicht.

FACILITEITEN
Prachtige ligging midden in het woud, zwembad met zonneterras. Alles is inbegrepen: 
mountainbikes, natuurwandelingen, riviersafari, de zip line, leer vliegvissen. 

RECENT |  ECO-FRIENDLY |  ALL  INCLUSIVE

SHINTA MANI WILD - BENSLEY COLLECTION
A A A A A / A

CAMBODJA SIHANOUKVILLE

BIJKOMENDE FACILITEITEN
zwemmen bij de waterval, vervoeg een ranger op patrouille, help vogels 
spotten en camera traps opzetten, of bouw mee expeditie boten. Aangename 
kleinschalige boetiekspa met onder andere massages in open lucht. Restaurant met 
seizoenspecialiteiten uit eigen tuin en themadiners. Leuke bar.

PRIJZEN
SShhiinnttaa  MMaannii  WWiilldd**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer 
PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Wild Tent Waterfall Tent 
01/11 - 23/12 
09/01 - 31/10 

€3.828 €4.824 

24/12 - 08/01 €4.589 €5.788 
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en 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 de oude Franse wijk van Siem Reap, is dit relaxte hotel een fusie van de drie voormalige 
Shinta Mani hotels en een chic geheel van eclectisch design. Het oog voor detail, de levendige 
omgeving, de uitstekende ligging op wandelafstand van de stad en de magie van het prachtige 
Angkor Wat in combinatie met de persoonlijke sfeer en uitstekende service, maken het tot een 
uitstekende uitvalsbasis. Op ca. 20 minuten van de luchthaven van Siem Reap.

ACCOMMODATIE
Bayon (38-44m²): Verzorgde kamer met kingsize bed of twin bedden, badkamer 
met regendouche. Flatscreen-televisie, gratis wifi, safe, minibar, airco, koffie- en 
theefaciliteiten. Op wandelafstand van het zwembad gelegen, of op de eerste 
verdieping van het courtyard style resort met zicht op het zwembad en de tuinen.  
Angkor Superior (36-40m²): Gelijke faciliteiten, gelegen op de eerste verdieping van 
het hotelgedeelte. 

FACILITEITEN
Meerdere zwembaden verspreid doorheen het resort, uitstekende ligging op 
wandelafstand van het stadscentrum. Ruim aanbod aan actieve en culturele excursies 
in de omgeving. Verzorgde spa met verschillende kuren en massages. Mooi aanbod 
aan bars en restaurants met specialiteiten uit alle windstreken. 

COMFORT |  RELAX  |  ECLECTISCH

SHINTA MANI ANGKOR AND 
BENSLEY COLLECTION POOL VILLA'S

A A A A A

CAMBODJA SIEM REAP

PRIJZEN
SShhiinnttaa  MMaannii  AAnnggkkoorr  &&  BBeennsslleeyy  CCoolllleeccttiioonn**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
3 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, en privétransfer van en naar de luchthaven van 
Siem Reap 
PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Bayon Angkor Superior 
01/11 - 23/12 €462 €584 
24/12 - 08/01 €752 €851 
09/01 - 31/03 €484 €587 
01/04 - 17/09 €428 €487 
18/09 - 31/10 €399 €415 
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven. 

 
 

De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven.
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'ROYAL CAMBODJA'
HET HART VAN DE GLORIERI JKE  KHMER DYNASTIEËN

Dag 1: Phnom Penh.
Verwelkoming met ‘fast track’ service, inclusief visa 
fee. Transfer naar de iconische Vattanac Toren waar het 
Rosewood hotel de 14 hoogste verdiepingen betrekt. 
Moderne luxekamers, vijf toprestaurants en bars en 
uitgebreide wellness & spa ter beschikking.

Dag 2: Phnom Penh.
Na een heerlijk ontbijt met uw gids naar het prachtige 
Koninklijk Paleis, de Zilverpagode en het National 
Museum. Loop even langs Street 178 met haar gezellige 
restaurantjes en galerijen. Lokale lunch in het Romdeng 
restaurant. Na de middag naar de ‘Killing Fields’ of 
vrije namiddag. ’s Avonds rustige sunset cruise over de 
Mekong en Tonle Sap met een glas wijn en enkele tapas.

Dag 3: Siem Reap en Angkor.
Rustig ontbijt, transfer en vluchtje naar Siem Reap waar 
u wordt overgebracht naar één van de twee charmante 

Shinta Mani hotelletjes bij het centrum of naar het 
luxueuze Amansara. Vrije lunch. In de namiddag 
kennismaking met de oude Khmer hoofdstad Angkor: 
de South Gate van Angkor Thom, Bayon met de 
iconische stenen gezichten en het Elephants Terrace. 
Boeddhistische zegeningceremonie door een monnik, 
een geliefd ritueel bij Cambodjanen.
Optie: avond: kleinschalig Phare circus met de beste ‘A’ seats 
en transfers:  €40  p.p. (o.b.v.  2 pers.)

Dag 4: De tempels van Angkor.
Na uw ontbijt, diepgaander bezoek aan het mysterieuze 
Angkor Wat tempelcomplex. Fijne lunch in het Sala 
Kdei aan de oever van het Sra Srang reservoir. Naar het 
indrukwekkende klooster van Preah Khan en de beroemde 
‘Indiana Jones’-Ta Phrom tempel met die doorwortelde 
beelden. Vredige zonsondergang aan de Pre Rup tempel.
Optie: helikoptervlucht van 20 ‘ boven de Angkortempels en 
de Tonle Sap drijvende dorpen: €550 p.p. (o.b.v 2 pers.).

Dag 5: Siem Reap cooking en massage.
Met de chef naar de markt waarna hij u inwijdt in de 
geheimen van de Cambodjaanse keuken. Lunch van 
uw (deels zelfgemaakte) gerechten. Door groene 
rijstvelden en suikerpalmen naar de rose Banteay Srei 
vrouwentempel en de wat vreemde Banteay Samre 
hindoetempel uit de 12de eeuw. Geniet bij avond van 
een vol uur weldoende voetmassage in de Bodia Spa en 
spring daarna in een tuk-tuk naar het hotel of hang rond 
in Pub Street om de hoek.

CAMBODJA CIRCUIT
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Dag 6: Siem Reap (Tonle Sap meer).
Ontbijt en heerlijk verfrissende boottocht over het Tonle 
Sap-meer. Vrije lunch. Na de middag fijn fietstochtje 
van 15 km door de prachtig groene rijstvelden en langs 
kleine pagodes. Terugkeer naar de stad en mogelijkheid 
om enkele shops en galerijen te bezoeken. Vrij diner, 
maar check het lokale streetfood eens uit.
Optie: sunset gondelcruise van 16 tot 17 uur met champagne 
en canapés: € 99 p.p. (o.b.v. 2 pers.).

Dag 7
Ontbijt en transfer voor uw terugvlucht of verlenging 
aan de trendy zuidelijke strandhotelletjes

PRIJS
Shinta Mani Shack 4.5*: vanaf € 2.243 per persoon
Shinta Mani Angkor 5*: vanaf € 2.366 per persoon 
Amansara 6*: vanaf € 6.625 per persoon

Inbegrepen: overnachtingen, maaltijden, vlucht Phom 
Penh - Siem Reap - Phnom Penh, tranfers, assistentie, gidsen 
en excursies zoals omschreven. Aankomstvisum. Niet 
inbegrepen: internationale vlucht, fooien.

 ▶ Traditionele lunch in Phnom Penh

 ▶ Sunset cruise met wijn en tapas

 ▶ Boeddhistische zuiveringsceremonie

 ▶ Cambodjaanse cooking class

 ▶ Fietsen door smaragdgroene rijstvelden

EXPERIENCES

Verlenging: Strandvakantie 4 dagen of meer

Dag 7
Ontbijt, transfer en vlucht naar Sihanoukville. 
U wordt door uw chauffeur opgewacht en 
overgebracht naar de pier. Transfer per (speed)
boot van uw strandhotel.

Dag 8 tot 10: Strandvakantie naar keuze.
Drie heerlijke dagen zon en zee. Kan per dag 
verlengd worden.

Dag 11: Terugvlucht
Transfer per (speed)boot naar de pier van 
Sihanoukville. Transfer naar de luchthaven voor 
uw vluchtje naar Phnom Penh. Naargelang het 
vertrekuur van uw internationale vlucht uit Phom 
Penh kan de trasfer van Sihanoukville naar Phom 
Penh per auto uitgevoerd worden. Het is een 
stevige rit van meer dan vijf uur, maar dan bent 
u wel zeker van het aankomstuur. De prijs per 
persoon blijft gelijk indien u met twee personen 
reist. 

Prijs: vanaf €859 per persoon
Inclusief: transfers, accommodatie, maaltijden, services 
en entreegelden zoals vermeld.
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ODYSSEUS VIETNAM

VIETNAM
 “Tijdloze charme."

Als een langgerekte S strekt Vietnam zich uit van de bergen in het noorden, over de Rode 

Rivierdelta en de Centrale Hooglanden naar de Mekong Delta in het zuiden. 

Na een lange en bewogen geschiedenis is dit land één van de interessantste reisbestemmingen van 

Zuidoost Azië, een land waar de traditie zichtbaar blijft en dat hoopvol naar de toekomst kijkt.

Onze  unieke  belevingscircuits  combineren  het  mooiste  culturele  erfgoed  met  een  heerlijk  luxe-

strandverblijf. U maakt in alle rust kennis met de culturele en culinaire hoogtepunten van Hanoi, 

Halong, Huê Hoi An en Saigon. Kooklessen, fietstochtjes, ballet, streetfood... een experiece circuit 

zoals u nergens zal vinden. En altijd individueel, in elegante luxehotelletjes. 

De prachtige exotische stranden in centraal en Zuid-Vietnam geven u tenslotte de tijd om al die 

impressies te contempleren. 

TROPISCH SAVANNEKLIMAAT
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14 15 18 22 25 26 26 26 25 22 19 16
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THAILAND

MYANMAR

VIETNAM

2



122

'IMPERIAL DYNASTIES'
ALLE  HOOGTEPUNTEN VAN VIETNA M.  LANGS BOETIEKHOTELLETJES  OF  IN KLASSIEKE  LUXE

Combineer het mooiste cultureel erfgoed met een culinaire 
beleving, fietsen door de groene rijstvelden, rustig cruisen in 
Halong. Een afwisselend, niet overladen programma met alle 
hoogtepunten en talloze belevingen. Evenwichtig en elegant. 
Deze heerlijke rondreis bieden we aan in twee hotelversies: 
een classic deluxe en een high-end boutique versie.

Dag 1: Hanoi
Verwelkoming in Hanoi en transfer naar het hotel de 
L’Opera voor rust en even slenteren door de stad.

Dag 2: Hanoi: Fietstoch – Cyclo & Water Puppets
Kort autoritje naar het dorpje Bac Bien aan de Rode Rivier 
voor kopje thee en korte briefing door uw gids. Fietstochtje 
(15 à 30 km) langs smalle straatjes tot de rivier en per ferry 
naar de linkeroever. Over aardewegen, groene rijstvelden en 
stille dijken geniet u van het landelijke leven. Boerendorpen, 
waterbuffels en pagodes vormen een heerlijk decor voor thee 
en vertellingen door een lokale familie. Al fietsend naar een 

klein restaurantje voor lichte lunch. Korte autorit naar uw 
hotel. Na de middag bezoek aan Hanoi gevolgd door een 
uurtje per cyclo langs de ’36 streets’ van het oude district met 
gezellige winkeltjes in smalle straatjes. Sluit uw namiddag 
af met een traditionele ‘waterpuppet show’. Even opfrissen 
en u bent klaar voor een ‘Night street food safari’ langs de 
kleine kraampjes en lokale specialiteiten midden verborgen 
tempels en terrasjes. Drie uur lang ‘excitement’! Uw gids leidt 
u langs alle geheime culinaire plekjes

Dag 3: Hanoi – Halong Bay – Luxecruise
Voor de middag rit naar Halong, inscheping in een deluxe 
hut van de prestigieuze Paradise Cruise en lunch van verse 
zeevruchten aan boord. Heerlijk rustige cruise langs prachtige 
eilandjes, stranden en rotsformaties. Geniet van de sunset, 
een happy hour cocktail en een kookdemonstratie. Diner en 
overnachting op uw luxueuze Paradise cruises.
Optie 1: Transfer Hanoi naar Halong per watervliegtuig. €493 p.p.
Optie 2: Onvergetelijke vlucht (±25 min) over Halong Bay € 114 p.p.

Dag 4: Halong – Hanoi – Hoi An
Fris ontbijt aan boord, genieten van de rust van de baai, 
brunch en tegen de middag ontscheping. Terugkeer 
naar Hanoi voor de vlucht naar Da Nang waar een lokale 
gids u verwelkomt en u begeleidt naar het luxueuze 
Mgallery The Royal Hoi An voor een fijne nachtrust.

Dag 5: Hoi An. Cooking class en de oude stad
Ontbijt en samen naar de markt, per boot (25 min) naar de 
Red Bridge Cooking School, introductie van twee uur in de 
beroemdste Vietnamese gerechten en lunch van de eigen 
creaties. Na de middag wandeling door historisch Hoi An: de 
markt, de oude huizen en overdekte bruggen, het spinnen 
van zijdewormen, het Heritage museum. Eindig in de 
heerlijke sfeer van het oude Tea House, een must in Hoi An.
Optie 1: namiddag fietstocht door het groene platteland. €49 p.p.
Optie 2: met een herstelde leger jeep naar My Son, een Unesco 
beschermd werelderfgoed van de oude Cham cultuur. Maar ook de 
weg naar My Son is onvergetelijk. €134 p.p.

VIETNAM CIRCUIT
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Dag 6: Hoi An – Da Nang – Hue
Na een stevig ontbijt langs vele roodpannen dorpshuisjes 
over de Hai Van pas met prachtige vergezichten. Bezoek 
het verfijnde Cham museum in Da Nang en geniet van een 
zeevruchten lunch in het lokale Lang Co Lagoon restaurant. 
Verder naar Hue waar een superieure kamer in het Pilgrimage 
Village werd gereserveerd. Naar de kunstenaars van Truc Chi 
en expressie van uw verborgen artistieke kwaliteiten. Als de 
koelte van de avond valt, per trage cyclo langs de verlichte 
stalletjes naar een kleine bar voor een gezellig aperitiefje. De 
gids instrueert u in de lokale keuken en toont een vegetarisch 
restaurant met boeddhistische traditie. De cyclo brengt u 
naar het oude hart van de stad en de levendige eetkraampjes 
die u uitnodigen te degusteren, de hele avond lang. Een 
verrassende foodie-avond.

Dag 7: Hue. Pagode en rijstvelden
Eerst ontbijt, dan een dag cultuur in deze keizerlijke 
hoofdstad: de oude citadel, een zalige cruise op de Perfume 
River, de mooie Tien Mu pagode, het koninklijk mausoleum. 
Terugkeer naar Hue, even opfrissen en wandeling bij avond 

langs bijzonder groene velden en mooie dorpen in de 
omgeving. U ziet hoe mensen hier in familieverband leven en 
werken, u helpt uw gastvrouw het eten bereiden. Geniet van 
het zelfgemaakte diner in een rustieke, relaxte familiesfeer. 
Een voetbad van tuinkruiden vervolledigt een fijne avond

Dag 8: Hue – Saigon
Ontbijt, transfer en vlucht naar Saigon. Verwelkoming en 
transfer naar uw deluxe kamer in het Hotel des Arts. Tijdens 
één van uw avonden in Saigon reserveren we een topplaats 
voor de wervelende AO show met een schitterend beeld van 
Vietnam. Mocht de show niet plaatsvinden dan zorgen we 
voor een verrassend ‘diner in volstrekte duisternis’.

Dag 9: Saigon City en Cu Chi tunnels
Na uw ontbijt langs groene tuintjes en rubberplantages 
naar het landelijke Cu Chi en zijn beroemde tunnels, een 
200 km ondergronds netwerk dat aan de overwinning op 
de USA heeft bijgedragen. Na de middag naar de ‘must see’ 
van Saigon: de Herenigingshal, het oude postkantoor, het 
oorlogsmuseum en tijd voor shoppen. Vrije avond.

 ▶ Food Safari in Oud-Hanoi

 ▶ Deluxe cruise in Halong Bay

 ▶ Cooking class in Hanoi

 ▶ Fietstochtjes door de groene rijstvelden

 ▶ Wervelende AO show in Saigon

EXPERIENCES

Classic Deluxe versie
Hotels als beschreven
Vanaf € 3.425 per persoon
op basis van een tweepersoonskamer:

High End Boutique versie
Ha Noi: Sofitel Metropole
Ha Long: Ginger cruise
Hoi An: The Nam Hai
Hue: La Residence
Saigon: Park Hyatt
Vanaf € 4.410 per persoon
op basis van een tweepersoonskamer:

Inbegrepen: overnachtingen, maaltijden, transfers, 
transport, cruises, inkomgelden en excursies zoals 
aangegeven. De lijnvluchten Hanoi – Da Nang en Hue 
– Saigon in economy.

Hoogseizoensupplementen voor beide versies rond 
kerst- en nieuwjaar, Chinees nieuwjaar, januari tot 
april, 1 mei, juli en augustus naargelang het hotel 
alsook voor kerst- en nieuwjaardiner. Op eenvoudige 
aanvraag.
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KLEINSCHALIG |  R OM ANTIEK |  AUTHENTIEK

PILGRIMAGE VILLAGE BOUTIQUE RESORT & SPA
A A A A A

VIETNAM HUE

LIGGING
Ideaal gelegen op het rustige platteland nabij de oude keizerlijke hoofdstad, omringd 
door weelderige tuinen belichaamt dit resort de subtiele en unieke verbinding van 
gekoesterde traditionele stijl en Vietnamese moderne ‘art of living’. In een harmonie 
van rustgevende natuur en historische rijkdom, combineert het onversneden 
gastvrijheid met een verrijkend geheel. Op ca. 20 minuten van de luchthaven van Hué. 

ACCOMMODATIE
Superior (35m²): Lichte kamer met kingsize bed of twin bedden, badkamer met bad 
en douche. Airco, televisie, safe, telefoon, minibar, wifi, koffie- en theefaciliteiten. 
Standaard met zicht op het resort of de tuinen, zicht op het leliemeer mits supplement.
Honeymoon Pool Hut (110m²): Gelijke faciliteiten, verdoken gelegen met verhoogd 
privacy gehalte. Eigen privé tuintje met plonszwembad omgeven door de tropische tuinen. 

FACILITEITEN
Twee zwembaden, waaronder één 48m lang relaxzwembad. Meerdere handicraft 
workshops in het hotel, ruim aanbod aan actieve en culturele excursies in de omgeving 
met sterke duurzaamheidsfocus. Verzorgde spa met yoga, tai chi, chakra balancing, 
verschillende kuren en massages. Twee restaurants met Vietnamese fusion keuken en 
vernieuwende kijk op lokale specialiteiten. 

PRIJZEN
PPiillggrriimmaaggee**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond Lounge in Brussels 
Airport 
PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Superior Honeymoon Pool Hut 
01/11 - 23/12 
09/01 - 31/03 
15/05 - 31/10 

€434 €827 

24/12 - 08/01 €492 €824 
01/04 - 14/05 €381 €716 
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven. 

 
 

De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven.
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HIDEAWAY |  R OM ANTISCH |  E XCLUSIEF

AMANOI
A A A A A A

VIETNAM VINH HY

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 grenzeloze schoonheid van de natuur maken 
het tot een ongeëvenaard geheel. Op ca. 1u20 van de luchthaven van Cam Ranh.

ACCOMMODATIE
Ocean Villa (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. Groot zonneterras met ligstoelen en zicht op zee.
Ocean Pool Villa (125m²): Ruime villa, terras met verwarmd privézwembad en zicht op zee.

FACILITEITEN
Twee zwembaden, waarvan één zoutwater overloopzwembad, zonneterras. Prachtig 
zandstrand met beach club. Ruim aanbod aan culturele en actieve excursies zoals 
snorkelen, fietstochten, ontdekkingstochten naar het Cham-verleden,… Uitmuntende 
spa, gebouwd rond een lotusmeer, met fitness, verschillende kuren, massages en 
persoonlijke programma’s. Twee restaurants met verg verfijnde Vietnamese keuken en 
veel aandacht voor verse producten als vis en organisch geteelde groenten en kruiden.

PRIJZEN
AAmmaannooii**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond Lounge in Brussels 
Airport 
PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Ocean Pavillon Ocean Pool Villa 
01/11 - 23/12 €4.352 €6.142 
24/12 - 08/01 €6.701 €8.535 
09/01 - 31/03 €5.677 €7.136 
01/04 - 14/05 €4.232 €5.893 
15/05 - 31/10 €5.007 €6.979 
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven. 

 
 

De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven.
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LAOS
 “Sierlijk gouden tempels in de schaduw van de palmen.”

In de samenvloeiing van de trage Mekong en Khan rivier en omhuld door 

mistige, groene bergen ligt Luang Prabang, beroemd om zijn historische 

tempels en kloosters en zijn sublieme koninklijk paleis, nu een museum. Een 

wandeling door Luang Prabang onthult telkens weer een  glimp  van  een  

vergulde  tempel,  verscholen  tussen  schaduwrijke  palmen  en  uitbundig  

bloeiende  bomen.  Jarenlang  geïsoleerd  van  de  wereld  opent  Laos  langzaam  

haar  hart.  Nergens is het traditionele leven zo tastbaar als in de honderden 

tempeltjes en dagelijkse rituelen. 

Vaar over de stille rivier naar de heilige boeddhagrotten. Struin over de 

avondmarkt, leer bij een  Chef  de  geheimen  van  de  Laotiaanse  keuken,  

contempleer  de  zonsondergang  vanop  de  Phousy-heuvel boven de stad.Rij 

door de bergen naar de Khmu en Hmong minderheden. Vang Vieng, de Namsong 

rivier, de grotten rond Tham Chang: het mag niet ontbreken.  En dan is er nog 

de hoofdstad Vientiane, de stupa’s, de tempels, het museum, de triomfboog. Laos 

een verrassing! 1. AMANTAKA 129

2. LA RESIDENCE PHOU VAO, A BELMOND HOTEL 128

THAILAND

LAOS

CAMBODJA

1 - 2
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'GOLDEN LAOS'
VER GETEN IN DE  TI JD

LAOS CIRCUIT

Door haar jarenlange isolatie is Laos een der best bewaarde 

geheimen van Zuidoost Azië.

Dag 1: Luang Prabang
Verwelkoming en transfer naar het prachtige Belmond 
La Residence Phou Vao of het luxueuze Amantaka hotel.

Dag 2: Luang Prabang. Cooking & Temples
Eerste kennismaking met de Laotiaanse culinaire 
traditie. Per tuk tuk naar het restaurant waar u met 
de chef in een klein groepje naar de markt trekt voor 
alle verse ingredienten om zelf een heerlijk exotisch 
gerecht te bereiden. Na de middag naar de mooiste 
tempel van Luang Prabang en de Phousy heuvel. ’s 
Avonds bijwoning van de oude Baci ceremonie en diner 
in lokaal restaurant.

Dag 3: Luang Prabang. Boeddha grotten
Bezoek aan het etnologisch museum en boottocht 
over de Mekong naar de heilige Boeddha grotten. 

Bezoek aan een kunstenaarsdorp op de terugweg 
en de avondmarkt. Diner in het verzorgde Elephant 
restaurant.

Dag 4: Luang Prabang
Bezoek aan het museum van het Koninklijk Paleis, het 
weverscentrum en de Kuangsi watervallen. Lunch en 
terugkeer naar uw hotel voor vrije namiddag en diner.

Dag 5: Luang Prabang – Vientiane
Ontbijt, transfer en vlucht naar de hoofdstad.

Prijs: vanaf €3.110 per persoon in La Residence Phou Vao 
Hotel en maaltijden, transfers, excursies als omschreven.
Prijs: vanaf €4.539 per persoon in Amantaka hotel en 
maaltijden, transfers, excursies zoals omschreven.

VERLENGING: OVERLAND NAAR VIENTIAENE
Dag 5: Luang Prabang – Vang Vieng
Vroeg vertrek langs prachtige bergpassen en tal van 
etnische Khmu en Hmong dorpjes. De bergen zijn 

heuvels geworden wanneer u aankomt in Vang Vieng. 
Kom tot rust tijdens de fijne cruise per ‘longtail’ 
boot over de Namsong. Intrek in uw mooie Riverside 
Boutique hotel.

Dag 6: Vang Vieng – Vientiane
Bezoek aan de Tham Chang grotten met mooi uitzicht 
over de stad. Tegen de middag bent u in Vientiane 
voor lunch in het lokale Kualao restaurant. Bezoek de 
Vat Sisaket, de oudste en mooiste van de stad, het Ho 
Prakeo museum, de stupa, de triomfboog. Intrek in het 
Ansara Boutique hotel, dit in een vrijstaande villa met 
zwembad en frisse kamers. Vrij diner (B, L).

Dag 7
Ontbijt, transfer en vlucht naar Cambodja of uw 
volgende bestemming.

Prijs: vanaf € 859 per persoon

BELMOND LA RESIDENCE PHOU VAO*****
Intiem, sereen boetiekhotelletje met slechts 34 suites, 
mooi gelegen op een heuvel op 2 km van het centrum. 
De koloniale sfeer wordt geaccentueerd door glanzend 
teakhout, zachte zijde en katoenen stoffen. Elke suite 
van 55m² omvat een kingsize bed, badkamer, airco, 
wifi. Gerupeteerde 'Mekong Spa'. Uitstekend gourmet 
restaurant.

 ▶ Cooking Class in Luang Prabang

 ▶ Cruisen over de Mekong

 ▶ Bergrit naar Vang Vieng

 ▶ Vientiane's oude tempels

 ▶ De fijnste boetiekhotelletjes

EXPERIENCES
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AUTHENTIEK |  CHARME |  ELEGANT

LA RESIDENCE PHOU VAO, 
A BELMOND HOTEL, LUANG PRABANG

A A A A A

LAOS LUANG PRABANG

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 en/of het zwembad 
mits supplement.
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.

PRIJZEN
BBeellmmoonndd  LLaa  RReessiiddeennccee  PPhhoouu  VVaaoo**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond Lounge in Brussels 
Airport 
PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Garden View Juniorsuite Phou Vao Garden Suite 
01/11 - 23/12 €1.525 €1.919 
24/12 - 08/01 €3.017 €3.705 
09/01 - 31/03 €1.780 €2.464 
01/04 - 31/10 €1.254 €1.818 
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven. 

 
 

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

AMANTAKA
A A A A A A

LAOS LUANG PRABANG

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 (159m²): Elegante kamer met kingsize bed, badkamer met bad en aparte 
douche. Airco, telefoon, safe, gratis wifi en minibar. Aangename buitenruimte met 
zonnebedden.
Mekong Pool Suite (204m²): 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.

PRIJZEN
AAmmaannttaakkaa**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming en privétransfer 
PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Suite Mekong Pool Suite 
01/11 - 23/12 €5.049 €8.924 
24/12 - 08/01 €7.126 €10.773 
09/01 - 31/03 €4.952 €8.826 
01/04 - 31/10 €4.769 €7.869 
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven. 

 
 

De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven.
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131

LIGGING
Aan een adembenemend stuk kustlijn, op een weelderige heuvel aan de rand van 
Mount Agung, claimt dit luxueuze hotel een stukje paradijs op aarde. De prachtige 
suites met spectaculair uitzicht, het drievoudige overloopzwembad en het zwarte 
zandstrand gaan hier hand in hand met uitmuntende service, verfijnde gastronomie 
en overweldigende natuurpracht. Op ca. 1u30 van de luchthaven van Denpasar.

ACCOMMODATIE
Garden Suite (94m²): Elegante suite met kingsize bed, badkamer met bad en aparte 
douche. iPod dock, minibar, wifi, safe, airco, koffie- en theefaciliteiten. Terras met 
daybed en prachtig zicht op de tuinen. 
Pool Suite (204m²): Ruimere suite, met groot ingesloten terras en privézwembad.

FACILITEITEN
Prachtig zwembad over drie niveau’s met zonnedek en parasols, verzorgde tropische tuinen 
en mooi zandstrand met beach club. Watersportcentrum met stand-up paddle board, kayak, 
Hobie Cat, evenals bootcruises, surfen en PADI duiken. Begeleide fietstochten en ruim aanbod 
aan culturele excursies in de omgeving. Spa suite met yoga, fitness, verschillende kuren en 
massages. Drie uitstekende restaurants met een mix aan lokale gerechten en ingrediënten 
uit eigen tuin, evenals een grote verscheidenheid aan private dining experiences. 

KLEINSCHALIG |  ADEMBENEMEND |  E XCLUSIEF

AMANKILA
A A A A A A

BALI MANGGIS

PRIJZEN
AAmmaannkkiillaa**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond Lounge in Brussels 
Airport 
PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Garden Suite Pool Suite 
01/11 - 23/12 €4.029 €6.382 
24/12 - 08/01 €5.601 €8.169 
09/01 - 31/03 €4.147 €6.570 
01/04 - 14/05 
18/09 - 31/10 

€4.102 €6.458 

15/05 - 17/09 €4.977 €6.391 
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven. 

 
 

De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven.
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RELAX |  PRIVAC Y |  DUURZAA M

SIX SENSES ULUWATU, BALI
A A A A A / A

BALI ULUWATU

LIGGING
De heilige tempel van Pura Uluwatu, gelegen op de kliffen op het zuidelijkste puntje van 
het eiland, biedt dag na dag spirituele inspiratie voor dit indrukwekkende resort. Six Senses 
Uluwatu deelt een dramatisch uitzicht over de Indische Oceaan met de beroemde Uluwatu-
tempel van het eiland en is elegant en weelderig, terwijl het tegelijkertijd een gevoel van rust 
en sereniteit uitstraalt. De tijd kan eindelijk stilstaan. Op ca. 30 minuten van de luchthaven.

ACCOMMODATIE
Sky Suite (108m²): Moderne kamer met kingsize bed of twin bedden, badkamer 
met bad en aparte douche. Airco, televisie, safe, minibar, telefoon, wifi, koffie- en 
theefaciliteiten. Standaard met terras en zeezicht, plonszwembad mits supplement. 
Cliff Pool Villa (198m²): Gelijke faciliteiten, ruimere vrijstaande villa unit met vergroot 
terras, privé plonszwembad en prachtig zeezicht vanop de klif. 

FACILITEITEN
Meerdere overloopzwembaden met zonneterrassen en lounge hoekjes. Ruim aanbod 
aan activiteiten zoals surfen, zeilen, paragliden, snorkelen en fietstochten, brede waaier 
aan culturele experiences in de omgeving. ‘Kid’s Den’ club met eigen kinderzwembad, 
openlucht theater ‘Cinema Paradiso’. Zes bars en restaurants met Latijns-Amerikaanse, 
dagverse en lokale specialiteiten. Meerdere gespecialiseerde kookworkshops en demo’s.

PRIJZEN
SSiixx  SSeennsseess  UUlluuwwaattuu**********//**  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond Lounge in Brussels 
Airport 
PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Sky Suite Cliff Pool Villa 
01/11 - 23/12 
09/01 - 31/10 

€1.637 €2.746 

24/12 - 08/01 €2.589 €4.363 
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven. 

 
 

De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven.
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FA MILIE  |  E XCLUSIEF  |  VILLA’ S

THE MULIA, MULIA RESORT & VILLA’S
A A A A A

BALI NUSA DUA

LIGGING
Met een bevoorrechte locatie langs een rustig wit zandstrand in Nusa Dua, is deze 
exclusieve fusie tussen absolute luxe, uitmuntende service en de gekende Balinese warmte. 
Het gehele complex bestaat uit drie delen: The Mulia met luxueuze suites aan de rand van 
het strand, Mulia Resort met luxueuze kamers, eindeloze faciliteiten en de prachtige Mulia 
Villa’s tot en met zes slaapkamers. Op ca. 20 minuten van de luchthaven van Denpasar.

ACCOMMODATIE
Mulia Resort: Grandeur (57m²): Lichte kamer met kingsize bed of twin bedden, 
badkamer met bad en aparte douche. Airco, telefoon, flatscreen-tv, minibar, safe, 
terras of balkon. Centraal gelegen in het resort.
Mulia Villa’s: One Bedroom Villa Garden View (505m²): Ruimere open plan suite, elegante 
slaapkamer en  badkamer. Buitenruimte met binnenplaats, relaxruimte en plonszwembad. 

FACILITEITEN
Oceanfront zwembad in het The Mulia Suites gedeelte, tweede zwembad bij de Mulia 
Villa’s, verschillende zwembaden waaronder een kinderzwembad met glijbanen 
verspreid doorheen het resort. Tennisterrein, snorkelen en kano meteen aan het hotel, 
groot watersportcentrum op ca. 15 minuten, 18-hole golf op ca. 5 minuten. 

BIJKOMENDE FACILITEITEN
Prachtige (3.000m²) spa met sauna, ijskamer, fitness, schoonheidssalon, outdoor 
Spa hydrotherapie zwembad,  sauna, verschillende kuren en massages. Kidsclub (3-8 
jaar). Zes restaurants met lokale en internationale specialiteiten in The Mulia Resort, 
dining room en lounge in de andere delen.

PRIJZEN
TThhee  MMuulliiaa************  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond Lounge in Brussels 
Airport 
PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Mulia Resort: Grandeur Mulia Villa's: One Bedroom Villa 

Garden View 
01/11 - 23/12 €1.286 €2.101 
24/12 - 08/01 €1.364 €2.279 
09/01 - 31/03 €1.008 €1.978 
01/04 - 14/05 €999 €1.956 
15/05 - 17/09 €999 €2.135 
18/09 - 31/10 €892 €2.487 
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven. 

 
 

De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven.
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DESIGN |  POOL VILLA’ S  |  AR CHITECTUUR

ALILA VILLAS ULUWATU, BALI
A A A A A / A

BALI ULUWATU

LIGGING
Stijlvol gelegen op de ruige Bukit Peninsula is dit coole en eigentijdse resort 
een indrukwekkend ecovriendelijk designresort in een adembenemend decor. 
Panoramische uitzichten over de Indische Oceaan complementeren architectonisch 
opvallende pool villa’s, elk met een sereen minimalisme. De combinatie van 
verleidelijke ruimtes, attente service en uitstekend dineren maken het tot één van 
de meest geliefde adressen van het eiland. Op ca. 30 minuten van de luchthaven.

ACCOMMODATIE
1 Bedroom Pool Villa (290m²): Indrukwekkende villa met kingsize bed of twin bedden, 
badkamer met bad en aparte douche. Gratis wifi, gourmet bar, oversized televisie, safe, airco, 
koffie- en theefaciliteiten. Mooi terras met privé cabana, outdoor dining area en plonszwembad.
2 Bedroom Cliff Edge Villa (945-1.141m²): Gelijke faciliteiten, ruimere twee slaapkamer 
villa afgewerkt met 21 meter lang privé overloopzwembad. Gelegen op de rand van de klif. 

FACILITEITEN
Indrukwekkend 50m lang overloopzwembad met zonneterras, prachtige tropische tuinen. 
Ruim aanbod aan actieve en culturele excursies in de omgeving. Verzorgde spa met yoga, fitness, 
verschillende kuren en massages. Twee uitstekende restaurants met duurzaamheidsfocus en 
vernieuwende kijk op lokale en Oost-Aziatische specialiteiten, mooie Sunset Cabana bar.  

PRIJZEN
AAlliillaa  UUlluuwwaattuu**********//**  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond Lounge in Brussels 
Airport 
PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn 1-Bedroom Pool Villa 2-Bedroom Cliff Edge Villa 
01/11 - 23/12 
09/01 - 31/03 

€4.086 €10.136 

24/12 - 08/01 €4.636 €11.511 
01/04 - 31/10 €3.536 €8.578 
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en 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 prachtige villaresort met Italiaanse flair, torent uit hoog boven de kliffen van Zuid-Bali 
met adembenemende vergezichten over de Indische oceaan. Met een mix van traditionele 
elementen en warm design, verwelkomt het zijn gasten in een wereld van elegante luxe. 
Het prachtige overloopzwembad, het idyllische strand,  uitmuntende villa’s en de heerlijke 
keuken maken het plaatje compleet. Op ca. 45 minuten van de luchthaven van Denpasar.

ACCOMMODATIE
Ocean View Villa (300m²): Uitmuntende villa met kingsize bed, badkamer met bad en 
aparte regendouche. Safe, minibar, airco, flatscreen-tv, gratis wifi, butlerservice, koffie- 
en theefaciliteiten. Ruime patio met buitendouche, eethoek, zithoek en plonszwembad. 
Ocean Cliff Villa (300m²): Gelijke faciliteiten, idyllisch gelegen aan de rand van de klif 
met overloopzwembad, maximale privacy en indrukwekkend 180-graden zeezicht.

FACILITEITEN
Prachtig overloopzwembad, zonneterras, zandstrand met beachclub (bereikbaar per lift). 
Ruim aanbod aan actieve en culturele excursies, kooklessen, gegidste bezoeken, traditionele 
ceremonieën en verschillende sporten. Uitgebreide Bulgari spa met verschillende 
behandelingen, kuren en massages. Drie uitstekende restaurants met Italiaanse, 
Indonesische en internationale specialiteiten. Bar met schitterend uitzicht over de oceaan.

DESIGN |  POOL VILLA’ S  |  HONE YMOON

BVLGARI RESORT BALI
A A A A A A

BALI ULUWATU

PRIJZEN
BBvvllggaarrii  BBaallii**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond Lounge in Brussels 
Airport 
PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Ocean View Villa Ocean Cliff Villa 
01/11 - 23/12 €5.704 €8.126 
24/12 - 08/01 €5.748 €8.189 
09/01 - 31/03 €4.653 €6.839 
01/04 - 14/05 €4.678 €6.767 
15/05 - 31/10 €4.731 €6.821 
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven. 

 
 

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



136

DESIGN |  FA MILIE  |  BEACH

ALILA SEMINYAK
A A A A A

BALI SEMINYAK - MANGGIS

LIGGING
Dit mooie designhotel met bevoorrechte ligging aan het strand van Seminyak is één 
van de referenties van het eiland. Het moderne interieur, de stijlvolle lobby, attente 
service en heerlijke keuken zorgen voor een geslaagde mix van hedendaags design en 
traditionele details. Op ca. 25 minuten van de luchthaven van Denpasar.

ACCOMMODATIE
Deluxe (46m²): Hedendaagse kamer met kingsize bed, badkamer met regendouche. 
Airco, telefoon, wifi, flatscreen-tv, safe, minibar, koffie- en theefaciliteiten. Terras met 
ligbedden en rechtstreekse toegang tot het zwembad.
Ocean View Suite (60m²): Ruimere suitekamer, vergroot balkon of terras met daybeds 
en mooi zeezicht. 

FACILITEITEN
Vier zwembaden, zonneterrassen, uitgestrekt zandstrand. Ruim aanbod aan actieve 
en culturele excursies. Verzorgde spa met stoombad, fitness, verschillende kuren 
en massages. Kids Club (4-12 jaar). Aangenaam restaurant met ‘catch of the day’ en 
lokale specialiteiten. Meerdere bars en lounges.

LIGGING
De adembenemende ligging van Alila Manggis tussen de zee en Bali’s heilige Mount 
Agung inspireerden tot een concept waar een vloeiende interactie tussen de gebouwen 
en de omringende natuur centraal staat. Als één van de best bewaarde geheimen van 
Bali, combineert het lokale charme met een indrukwekkende onderwaterwereld. Op 
ca. 1.15u van de luchthaven. 

ACCOMMODATIE
Superior (34m²): Aangename kamer met kingsize bed of twin bedden, badkamer met 
douche. Safe, gratis wifi, airco, televisie, minibar, koffie- en theefaciliteiten. Standaard 
met terras met zicht op de tuinen, zeezicht mits supplement. 
Seaside Suite (114m²): Gelijke faciliteiten, ruimere suitekamer met afsluitbaar slaap- 
en leefgedeelte. Balkon met daybed en zeezicht. 

FACILITEITEN
Zwembad met zonneterras, zandstrand. Mountainbiketochten en rafting vanuit het 
hotel, ruim aanbod aan actieve en culturele excursies. Meerdere indrukwekkende 
duikspots op korte afstand. Kleinschalige spa met verschillende kuren en massages. 
Drie bars en restaurants met duurzaamheidsthema en lokale specialiteiten. 

HERITAGE |  BOUTIQUE |  WERELDKLASSE

ALILA MANGGIS
A A A A A

PRIJZEN
AAlliillaa  MMaannggggiiss**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond Lounge in Brussels 
Airport 
PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Superior Seaside Suite 
01/11 - 08/01 €737 €1.176 
09/01 - 31/03 €734 €1.231 
01/04 - 31/10 €822 €1.318 
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en 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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ICONISCH |  LOCATIE  |  DESIGN

THE LEGIAN
A A A A A

BALI SEMINYAK

LIGGING
Deze iconische ‘grande dame’ en lid van ‘The Leading Hotels of the World’ staat bekend 
om haar eigentijdse benadering van traditioneel Indonesisch design en onversneden 
Balinese service op maat. Voeg daar The Club by The Legian aan toe dat als een 
verborgen juweel van pool villa’s de ervaring naar een hoger niveau brengt en het hotel 
doet dag na dag haar reputatie alle eer aan. Op ca. 30 minuten van de luchthaven.

ACCOMMODATIE
Studio Suite (99m²): Elegante kamer met kingsize bed, badkamer met bad en 
douche. LED-TV, Bose entertainment systeem, WiFi, airco, safe, minibar, koffie- en 
theefaciliteiten. Balkon met zeezicht
One Bedroom Superior Suite (105m²): Gelijke faciliteiten, ruimere suite met 
afsluitbaar slaap- en leefgedeelte. Beachfront ligging. 

FACILITEITEN
Prachtig zwembad met zonneterras, idyllisch strand. Ruim aanbod aan actieve en culturele 
excursies in de omgeving. Verzorgde wellnessfaciliteiten met yoga, pilates, spinning, 
verschillende kuren en massages met lokale inspiratie en rijk wellness erfgoed met internationaal 
gerenommeerde merken. Uitstekend restaurants met eigentijdse fusie van Europese en Zuidoost-
Aziatische smaken. Pool, The Pool Bar, The Lobby Lounge, en The Ocean Champagne Bar.

PRIJZEN
TThhee  LLeeggiiaann**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond Lounge in Brussels 
Airport 
PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Studio Suite One Bedroom Superior Suite 
01/11 - 23/12 €1.683 €1.861 
24/12 - 08/01 €2.977 €3.213 
09/01 - 31/03 €2.226 €2.463 
01/04 - 31/10 €2.449 €2.686 
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven. 

 
 
 

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

JIMBARAN PURI, A BELMOND HOTEL, BALI
A A A A A

BALI JIMBARAN

LIGGING
Omzoomd door de ongerepte jungle, met de oceaan op de achtergrond en de 
tropische tuinen als decor, is dit luxehotel in Balinese stijl opgetrokken in harmonie 
met de omgeving. Het gebruik van lokale materialen, het in het oog springende 
overloopzwembad, de oprechte vriendelijkheid en relaxte sfeer zorgen voor een 
aangenaam geheel. Op ca. 10 minuten van de luchthaven van Denpasar.

ACCOMMODATIE
Superior Cottage – Garden View (90m²): Ruime vrijstaande cottage met kingsize bed, 
badkamer met bad en aparte regendouche. Minibar, lcd-televisie, cd- en dvd-speler en 
wifi. Ruim terras met zicht op de tuinen.
Cottage Suite – Beach View (100m²): Gelijke indeling en faciliteiten, met mooi uitzicht 
over de baai en de tropische tuinen.

 FACILITEITEN
Mooi overloopzwembad met zonneterras, kinderzwembad en prachtig zandstrand. Ruim aanbod 
aan actieve en culturele excursies zoals kajakken, jungletochten, sunset cruises, kooklessen, 
temple experiences en bezoek aan de vismarkt van Jimbaran. Verzorgde spa met yoga, tai chi, 
meditatie, ayurvedische behandelingen, jacuzzi, massagepaviljoenen, verschillende kuren en 
massages. Poolbar en twee uitstekende restaurants met Mediterrane en lokale specialiteiten.

PRIJZEN
BBeellmmoonndd  JJiimmbbaarraann**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond Lounge in Brussels 
Airport 
PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Superior Cottage - Garden View Cottage Suite - Beach View 
01/11 - 23/12 €1.145 €1.529 
24/12 - 08/01 €1.655 €2.188 
09/01 - 31/03 €1.295 €1.530 
01/04 - 31/10 €1.255 €1.656 
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven. 

 
 

De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven.
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ELEGANT |  WERELDKLASSE  |  VERFI JND

AMANDARI
A A A A A A

BALI UBUD

LIGGING
Ontworpen als een traditioneel Balinees dorp, met prachtig uitzicht over de vallei, gaat 
dit prachtige hotel moeiteloos op in de omgeving. Met de iconische rijstterrassen, 
ambachtelijke dorpjes en het culturele hart van het eiland op de achtergrond, is dit zoveel 
meer dan een hotel. De rustige en serene sfeer maken het tot een ontmoetingsplaats 
voor de dorpelingen en de kinderen uit de streek. Luxe van absolute wereldklasse in een 
verantwoord kader. Op ca. 90 minuten van de luchthaven van Denpasar.

ACCOMMODATIE
Village Suite (220m²): Ruime suite met kingsize bed, badkamer met ligbad en aparte 
douche. Dressing, wifi, minibar, safe, soundsystem, airco, plafondventilator, koffie- en 
theefaciliteiten. Privé binnentuin.
Pool Suite (263m²): Suite met groot terras, privézwembad en prachtig tuinzicht.

FACILITEITEN
Mooi overloopzwembad met zonneterras, tropische tuinen. Ruim aanbod aan culturele 
en actieve excursies zoals tennis, trektochten, tochten naar de Kintamani regio, 
mountainbiken door de rijstvelden, … Elegante spa met sauna, stoombad, fitness, 
yoga, verschillende kuren en massages. Bibliotheekje. Restaurant met Europese, 
internationale en Aziatische gerechten. Bar.

PRIJZEN
AAmmaannddaarrii**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond Lounge in Brussels 
Airport 
PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Village Suite Pool Suite 
01/11 - 23/12 
09/01 - 31/03 
15/05 - 17/09 

€2.594 €4.881 

24/12 - 08/01 €3.508 €6.617 
01/04 - 14/05 €2.655 €4.941 
18/09 - 31/10 €2.806 €5.093 
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven. 

 
 

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

ALILA UBUD
A A A A A

BALI UBUD

LIGGING
Dit rustige en idyllisch luxehotel ligt prachtig verscholen tussen de groene heuvels 
en de eindeloze rijssterrassen van Ubud, vlak aan de Ayung rivier. De combinatie van 
modern design en traditionele Balinese architectuur met veel natuurlijke materialen, 
de verborgen patio’s en privétuinen creëert een gevoel van intimiteit. Op ca. 1u10 van 
de luchthaven van Denpasar.

ACCOMMODATIE
Superior (30m²): Moderne kamer met kingsize bed, badkamer met bad en douche. 
Telefoon, gratis wifi, airco, minibar, safe, koffie- en theefaciliteiten. Balkon met ligbed 
en zicht op de vallei.
Valley Villa (75m²): Prachtige villa op palen in het groen, groot terras met zicht op de 
vallei.

FACILITEITEN
Idyllisch overloopzwembad en zonneterras. Fietsverhuur en ruim aanbod aan actieve 
en culturele excursies. Alila Spa met fitness, verschillende kuren en massages. 
Kunstgalerij, bibliotheek, poolside lounge. Gratis shuttle naar het centrum van Ubud. 
Heerlijk restaurant met lokale en internationale specialiteiten, cocktail- en juice 
lounge.

PRIJZEN
AAlliillaa  UUbbuudd************  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond Lounge in Brussels 
Airport 
PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Superior Valley Villa 
01/11 - 23/12 €756 €1.475 
24/12 - 08/01 €991 €1.949 
09/01 - 17/09 €850 €1.665 
18/09 - 31/10 €872 €1.707 
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en meest competitieve tarieven. 

 
 

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

CAPELLA UBUD
A A A A A / A

BALI UBUD

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
Terrace Tent (173m²): Tented kamer met kingsize of queen bed. Binnen- en buitenbadkamer 
met bad, douche en buitendouche. Airco, smartphone, flatscreen-tv (op aanvraag), wifi, 
minibar, safe, koffie- en thee. Zonnedek met privé zoutwater plonszwembad.
Rainforest Tent (173m²): Gelijke indeling. Met prachtig zicht op het omliggende regenwoud.

FACILITEITEN
Mooi ‘Cistern’ zwembad in het groen, zonneterras. Fietsverhuur en ruim aanbod aan actieve 
en culturele excursies. Prachtige binnen- en buitenspa met fitness, yoga, verschillende 
behandelingen, kuren en massages. Officers Tent met exclusieve lounge en bibliotheek. 
Gratis shuttle naar het centrum van Ubud. Twee restaurants met exclusieve Aziatische 
barbecue, seizoensgebonden keuken en lokale producten. Avondlijke ‘Camp Fire’ en 
‘Officer’s Tent’ lounge- en relaxruimte met bordspelen, afternoon tea en cocktail hour.

PRIJZEN
CCaappeellllaa  UUbbuudd**********  
 
IInnbbeeggrreeppeenn  
7 overnachtingen met ontbijt, verwelkoming, privétransfer en Diamond Lounge in Brussels 
Airport 
PPrriijjss  ppeerr  ppeerrssoooonn Terrace Tent Rainforest Tent 
01/11 - 31/10 €3.773 €3.892 
De vermelde vanafprijzen zijn steeds indicatief. Contacteer uw reisagent voor de actuele 
beschikbaarheden en 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 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 ↔ 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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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: Stopcontacten van type A, B, C, E en F. 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

CAMBODJA
Taal: Khmer
Elektriciteit: Stopcontacten type A, C en G. De netspanning is 230 V en de frequentie is 50 Hz. 
Lokale tijd: Tijdens onze zomertijd is het in Cambodja 5 uur later. Tijdens onze wintertijd is 
het 6 uur later. 
Rijden: rechts 
Documenten: Paspoort minimaal 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: Cambodjaanse riel, 1 EUR = 4702 KHR  
Klimaat: Cambodja kent een tropisch moessonklimaat. Cambodja heeft een gemiddelde 
etmaaltemperatuur die rond de dertig graden Celsius ligt gedurende het hele jaar. In het 
droge seizoen bereikt de gemiddelde maximumtemperatuur met gemiddeld 30 graden haar 
laagste punt, waarna dit snel oploopt naar gemiddeld 34 tot 37 graden in april. Zodra in mei 
het regenseizoen begint zie je de gemiddelde temperatuur langzaam teruglopen, hoewel de 
gevoelstemperatuur niet lager lijkt. 
Vluchten: De vermelde prijzen zijn steeds indicatieve prijzen die gebaseerd zijn op de goedkoopste 
vertrekdatum. Prijs en boekingsklasse zijn gebaseerd op de gegevens zoals bekend 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 ↔ Phnom Penh : Thai Airways Brussel ↔ Krong Siem Reap : Thai Airways
vanaf€ 679,00 Economy Class vanaf € 761,00 Economy Class
vanaf € 2,87500 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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4.3 Tijdig voor het begin van de pakketreis verstrekt de organisator de reiziger:
• de nodige ontvangstbewijzen 
• de vouchers en vervoerbewijzen
• informatie over de geplande vertrektijden en, indien van toepassing, over de uiterste tijd om 

in te checken, de geplande tijden van tussenstops, aansluitingen en aankomst.

Artikel 5: De prijs
5.1 Na het sluiten van de pakketreisovereenkomst kunnen de prijzen alleen worden verhoogd indien 
de overeenkomst daar uitdrukkelijk in voorziet. In dat geval wordt in de pakketreisovereenkomst 
aangegeven hoe de prijsherziening wordt berekend.
Prijsverhogingen zijn alleen toegestaan als rechtstreeks gevolg van veranderingen in:
• de prijs van passagiersvervoer die is toe te schrijven aan de toegenomen kostprijs van 

brandstof of van andere energiebronnen, of
• de hoogte van belastingen of vergoedingen over de in de overeenkomst begrepen 

reisdiensten, die worden geheven door niet direct bij de uitvoering van de pakketreis 
betrokken derden, met inbegrip van toeristenbelastingen en vertrek- of aankomstbelasting 
in havens en op vliegvelden, of

• de wisselkoersen die voor de pakketreis van belang zijn. 
Indien een prijsverhoging wordt voorzien heeft de reiziger recht op een prijsvermindering bij een 
daling van de hierboven opgesomde kosten. 
5.2 Indien de verhoging 8% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger de overeenkomst 
opzeggen zonder opzeggingsvergoeding.
5.3 Een prijsverhoging is alleen mogelijk indien de organisator de reiziger uiterlijk twintig dagen 
voor het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een 
papieren document of een pdf, hiervan in kennis stelt, met opgave van een motivering voor die 
prijsverhoging en een berekening.
5.4  In geval van een prijsvermindering heeft de organisator het recht de administratieve kosten af 
te trekken van de aan de reiziger verschuldigde terugbetaling. Indien de reiziger hierom verzoekt 
staaft de organisator die kosten.

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

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

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

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

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. 

ALGEMENE REISVOORWAARDEN 
VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN VOOR 
PAKKETREIS-OVEREENKOMSTEN. 

Artikel 1:  Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op pakketreisovereenkomsten die vanaf 1 juli 
2018 worden geboekt en worden geregeld door de Wet betreffende de verkoop van pakketreizen, 
gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten van 21 november 2017. 

Artikel 2: Informatie van de organisator en doorverkoper voor de sluiting van de 
pakketreisovereenkomst
2.1 De organisator en ook de doorverkoper verstrekken aan de reiziger, voordat deze is gebonden 
door een pakketreisovereenkomst de wettelijk voorgeschreven standaardinformatie, alsook, voor 
zover deze van toepassing is op de pakketreis:
• de voornaamste kenmerken van de reisdiensten:

- de reisbestemming(en), de route en de verblijfsperioden, met de data en het aantal 
nachten;
- de vervoermiddelen, hun kenmerken en categorieën, de plaatsen en data en tijdstippen 
van vertrek en terugkeer, de duur en plaats van tussenstops en de aansluitingen; indien het 
exacte tijdstip nog niet vaststaat, wordt dit bij benadering meegedeeld
- de ligging, de voornaamste kenmerken en de categorie van de accommodatie volgens de 
regels van het land bestemming;
- de verstrekte maaltijden;
- de bezoeken, de excursies of de andere diensten die zijn begrepen in de voor de pakketreis 
overeengekomen totaalprijs;
- ingeval het niet duidelijk is, uitsluitsel of de reisdiensten worden verleend aan de reiziger 
als lid van een groep;
- de taal waarin andere toeristische diensten desgevallend worden verricht;
- of de reis in het algemeen geschikt is voor personen met beperkte mobiliteit;

• de totaalprijs van de pakketreis, en voor zover toepasselijk, opgave van de soort bijkomende 
kosten die voor rekening van de reiziger kunnen zijn;

• de betalingsmodaliteiten;
• het minimumaantal personen dat nodig is voor de uitvoering van de pakketreis en de 

uiterste datum voor de eventuele opzegging van de overeenkomst wanneer dit aantal niet 
wordt behaald;

• algemene informatie over de vereisten in het land van bestemming inzake paspoort- en 
visumverplichtingen, met inbegrip van de bij benadering benodigde termijn voor het 
verkrijgen van een visum en informatie over formaliteiten op gezondheidsgebied;

• de vermelding dat de reiziger de overeenkomst kan opzeggen tegen betaling van een 
opzegvergoeding;

• inlichtingen over de annulerings- en/of bijstandsverzekeringen.
2.2 De professioneel draagt er zorg voor dat het juiste standaardinformatieformulier wordt 
verstrekt aan de reiziger. 
2.3  De precontractuele informatie die aan de reiziger wordt verstrekt, vormt een integraal 
onderdeel van de pakketreisovereenkomst. Zij kan niet worden gewijzigd, tenzij wederzijds 
akkoord van de partijen. 

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

Artikel 4: de pakketreisovereenkomst
4.1 Bij het sluiten van de pakketreisovereenkomst of binnen redelijke termijn verstrekt de 
organisator of indien er een doorverkoper bij betrokken is deze laatste de reiziger een bevestiging 
van de overeenkomst op een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren 
document of een pdf.
Ingeval de pakketreisovereenkomst in de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de partijen wordt 
gesloten, heeft de reiziger het recht een papieren kopie te vragen.
4.2  De pakketreisovereenkomst of bevestiging ervan bevat de volledige inhoud van de 
overeenkomst, met inbegrip van alle informatie zoals vermeld in artikel 2 en de volgende 
informatie:
• de bijzondere wensen van de reiziger waarop de organisator is ingegaan;
• dat de organisator aansprakelijk is voor de goede uitvoering van de pakketreis, en een 

bijstandsverplichting heeft;
• de naam en de contactgegevens van de entiteit die instaat voor de bescherming bij 

insolventie;
• de naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres van de lokale vertegenwoordiger van de 

organisator of van een andere dienst voor het geval de reiziger in moeilijkheden verkeert of 
zijn beklag wenst te doen over de mogelijke non-conformiteit;

• de verplichting van de reiziger om de non-conformiteit tijdens de reis te melden;
• informatie op basis waarvan rechtstreeks contact kan worden opgenomen met een 

niet vergezelde minderjarige of met de persoon die op zijn verblijfplaats voor hem 
verantwoordelijk is;

• informatie over de interne klachtenbehandeling;
• informatie over de Geschillencommissie Reizen en het platform van de E.U. voor online 

geschillenbeslechting; 
• informatie over het recht van de reiziger om zijn overeenkomst over te dragen.
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Artikel 10: Opzegging door de organisator voor afreis
10.1 De organisator kan de pakketreisovereenkomst opzeggen: 
• indien het aantal personen dat zich voor de pakketreis heeft ingeschreven, kleiner is dan 

het in de overeenkomst vermelde minimumaantal en de reiziger door de organisator van 
de opzegging van de overeenkomst in kennis wordt gesteld binnen de in de overeenkomst 
bepaalde termijn, maar uiterlijk: 
- twintig dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van meer dan zes dagen; 
- zeven dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van twee à zes dagen; 
- 48 uur voor het begin van de pakketreis bij reizen die minder dan twee dagen duren, of 

• indien hij de overeenkomst niet kan uitvoeren als gevolg van onvermijdbare en 
buitengewone omstandigheden en hij de reiziger er vóór het begin van de pakketreis van in 
kennis stelt dat de overeenkomst wordt opgezegd. 

10.2 In deze gevallen betaalt de organisator aan de reiziger alle bedragen die hij voor de pakketreis 
heeft ontvangen, terug zonder een bijkomende schadevergoeding verschuldigd te zijn. 

Artikel 11: Opzegging door de reiziger
11.1 De reiziger kan te allen tijde de pakketreisovereenkomst opzeggen vóór het begin van de 
pakketreis. Bij opzegging kan de reiziger worden verplicht tot betaling van een opzegvergoeding 
aan de organisator. 
In de pakketreisovereenkomst kunnen gestandaardiseerde opzegvergoedingen worden bepaald 
op basis van het tijdstip van de opzegging vóór het begin van de pakketreis en de verwachte 
kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten. 
Indien er geen gestandardiseerde opzegvergoedingen zijn vastgesteld, stemt het bedrag van de 
opzegvergoeding overeen met de prijs van de pakketreis verminderd met de kostenbesparingen 
en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten. 
11.2 De reiziger heeft echter, indien zich op de plaats van bestemming onvermijdbare en 
buitengewone omstandigheden voordoen die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering 
van de pakketreis of die aanzienlijke gevolgen hebben voor het passagiersvervoer van de reizigers 
naar de plaats van bestemming, het recht de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een 
opzegvergoeding op te zeggen. In geval van opzegging van de pakketreisovereenkomst op grond 
van dit artikel heeft de reiziger recht op een volledige terugbetaling van alle voor de pakketreis 
betaalde bedragen, maar kan hij geen aanspraak maken op een bijkomende schadevergoeding. 
11.3 De organisator betaalt uiterlijk binnen veertien dagen alle bedragen terug die door of namens 
de reiziger zijn betaald, verminderd met de opzegvergoeding. 

Artikel 12: Non–conformiteit tijdens de reis
12.1 De reiziger stelt de organisator zonder vertraging in kennis van een eventuele non-conformiteit 
die hij tijdens de uitvoering van een in de pakketreisovereenkomst opgenomen reisdienst heeft 
vastgesteld. 
12.2 Indien een van de reisdiensten niet conform de pakketreisovereenkomst wordt uitgevoerd, 
verhelpt de organisator aan die non-conformiteit, tenzij dat: 
• onmogelijk is, of 
• onevenredig hoge kosten met zich brengt, rekening houdend met de mate van non-

conformiteit en de waarde van de desbetreffende reisdiensten. 
Indien de organisator de non-conformiteit niet verhelpt, heeft de reiziger recht op een 
prijsvermindering of een schadevergoeding overeenkomstig artikel 15. 
12.3 Indien de organisator de non-conformiteit niet binnen een door de reiziger bepaalde redelijke 
termijn verhelpt, heeft de reiziger de mogelijkheid dit zelf te doen en om terugbetaling van de 
nodige uitgaven te verzoeken. Het is niet nodig dat de reiziger een termijn bepaalt indien de 
organisator weigert de non- conformiteit te verhelpen, of indien een onmiddellijke oplossing is 
vereist. 
12.4 Indien een aanzienlijk deel van de reisdiensten niet kan worden verricht, biedt de organisator, 
zonder bijkomende kosten voor de reiziger, andere arrangementen aan van, indien mogelijk, 
gelijkwaardige of hogere kwaliteit. 
Indien de andere voorgestelde arrangementen leiden tot een pakketreis van lagere kwaliteit, kent 
de organisator aan de reiziger een passende prijsvermindering toe. 
De reiziger kan de andere voorgestelde arrangementen slechts afwijzen indien zij niet 
vergelijkbaar zijn met hetgeen in de pakketreisovereenkomst is afgesproken, of indien de 
toegekende prijsvermindering ontoereikend is. 
12.5 Indien de non-conformiteit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de pakketreis en 
de organisator deze niet binnen een door de reiziger bepaalde redelijke termijn heeft verholpen, 
kan de reiziger de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding opzeggen en, 
in voorkomend geval, om een prijsvermindering en/of een schadevergoeding verzoeken. Indien de 
pakketreis passagiersvervoer omvat voorziet de organisator ook in repatriëring van de reiziger.
Indien er geen andere arrangementen kunnen worden voorgesteld of de reiziger de andere 
voorgestelde arrangementen verwerpt, heeft de reiziger, in voorkomend geval, ook zonder 
opzegging van de pakketreisovereenkomst, recht op prijsvermindering en/ of schadevergoeding. 
12.6 Indien er, als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden, niet kan worden 
gezorgd voor de terugkeer van de reiziger zoals afgesproken in de pakketreisovereenkomst, draagt 
de organisator de kosten van de nodige accommodatie, voor ten hoogste drie overnachtingen per 
reiziger. 
12.7  De beperking van de kosten zoals bedoeld in 12.6 is niet van toepassing op personen met 
beperkte mobiliteit, op personen die hen begeleiden, op zwangere vrouwen, op alleenreizende 
minderjarigen en op personen die specifieke medische bijstand behoeven, mits de organisator ten 
minste 48 uur voor het begin van de pakketreis in kennis is gesteld van hun bijzondere behoeften. 
12.8 De organisator mag zich niet beroepen op onvermijdbare en buitengewone omstandigheden 
om aansprakelijkheid te beperken indien de betrokken vervoerder zich daarop krachtens het 
toepasselijke recht van de Unie niet kan beroepen.
12.9 De reiziger kan berichten, verzoeken of klachten in verband met de uitvoering van de 
pakketreis rechtstreeks richten tot de doorverkoper bij wie hij de pakketreis heeft gekocht. De 
doorverkoper geeft deze berichten, verzoeken of klachten zonder vertraging aan de organisator 
door. 

Artikel 13: Aansprakelijkheid van de reiziger
De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de organisator en of doorverkoper, hun aangestelden 
en/of vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, of wanneer hij zijn contractuele verplichtingen 
niet is nagekomen. 

Artikel 14: Aansprakelijkheid van de organisator en de professioneel
14.1 De organisator is aansprakelijk voor de uitvoering van de reisdiensten die in de 
pakketreisovereenkomst zijn begrepen, ongeacht of deze diensten door de organisator of door 
andere reisdienstverleners worden verricht. 
14.2 Ingeval de organisator buiten de Europese Economische Ruimte is gevestigd gelden voor 
de doorverkoper die in een lidstaat is gevestigd de verplichtingen voor organisatoren, tenzij de 
doorverkoper bewijst dat de organisator aan de door de wet van 21 november 2017 voorgeschreven 
voorwaarden voldoet. 

Artikel 15: Prijsvermindering en schadevergoeding
15.1 De reiziger heeft recht op een passende prijsvermindering voor iedere periode waarin er 
sprake was van non-conformiteit van de verleende diensten, tenzij de organisator bewijst dat de 
non-conformiteit aan de reiziger te wijten is. 
15.2 De reiziger heeft recht op passende schadevergoeding van de organisator voor alle schade 
die hij oploopt als gevolg van non-conformiteit. De schadevergoeding wordt zonder vertraging 
uitbetaald. 
15.3 De reiziger heeft geen recht op schadevergoeding, indien de organisator aantoont dat de non-
conformiteit te wijten is aan: 
• de reiziger; 
• een derde die niet bij de uitvoering van de in de pakketreisovereenkomst begrepen 

reisdiensten is betrokken, en de non-conformiteit niet kon worden voorzien of voorkomen, of 
• onvermijdbare en buitengewone omstandigheden. 

Artikel 16: Verplichting tot bijstand
16.1 De organisator biedt zonder vertraging passende bijstand aan de reiziger die in moeilijkheden 
verkeert, in het bijzonder door: 
• nuttige informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke autoriteiten en 

consulaire bijstand; 
• de reiziger te helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij het vinden van 

andere reisarrangementen. 
16.2 Indien de moeilijkheden het gevolg zijn van opzet of nalatigheid van de reiziger, kan de 
organisator voor deze bijstand een vergoeding vragen. Die vergoeding bedraagt in geen geval 
meer dan de werkelijke kosten gedragen door de organisator. 

Artikel 17: Klachtenregeling
17.1 Indien de reiziger een klacht heeft vóór de afreis moet hij deze zo snel mogelijk op een 
bewijskrachtige manier melden bij de organisator of de doorverkoper.
17.2 Klachten tijdens de uitvoering van de pakketreisovereenkomst moet de reiziger zo spoedig 
mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden aan de organisator of 
doorverkoper, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. 
17.3 Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse 
een klacht formuleren, dan moet hij na het einde van de reisovereenkomst zonder vertraging bij 
de organisator of de doorverkoper een klacht indienen op een bewijskrachtige manier.  

Artikel 18: Verzoeningsprocedure
18.1 Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven. 
18.2 Mislukt deze poging tot minnelijke regeling, dan kan elk van de betrokken partijen aan de 
vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen 
dienen ermee in te stemmen. 
18.3 Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een verzoeningsreglement en een “overeenkomst 
tot verzoening” bezorgen. 
18.4 Overeenkomstig de in het reglement beschreven procedure, zal een onpartijdige verzoener 
daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na 
te streven. 
18.5 Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden. 

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


