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Welkom
Hierbij de derde editie Silverjet-editie van Local Co-

lours, speciaal voor de fijnproevers en levensgenieters. 

Een selectie van hotels welke garant staan voor een 

ontspannen vakantie in een aangename sfeer.

Wanneer heeft u voor het laatst écht genoten van 

pure rust en ontspanning? Zelfs op vakantie komen 

we vaak maar moeilijk los van de dagelijkse hectiek. 

Daarom laten wij u graag kennis maken met ons ver-

nieuwde aanbod van veelal unieke kleinschalige bou-

tique hotels. Elk met een eigen karakter, vaak gelegen 

in een natuurlijke omgeving en weg van alle drukte.

Wat dacht u van een break in de prachtige Champag-

ne streek in Frankrijk? Of geniet u liever van een ver-

blijf verscholen aan een baai op Mallorca of juist in de 

weelderig groene heuvels van Toscane in Italië. U kunt 

ook de rustige binnenlanden van Griekenland ontdek-

ken en kennis maken met de pure authentieke keuken 

met een vleug Japans of kom helemaal tot rust in de 

wijngaarden in het hoge noorden van Portugal. Ook 

onze diamantjes in Marokko en Kroatië verdienen aan-

dacht. 

Local Colours wil ook graag laten zien dat luxe en 

duurzaam reizen hand in hand gaan. U ziet aan het 

groene logo welke hotels het milieu een warm hart 

toedragen.  De door ons met zorg geselecteerde bou-

tique hotels zijn niet alleen trendy of authentiek, ze 

bieden ook een uitstekend serviceniveau zoals u van 

ons mag verwachten. Daarnaast kunt u bij de meeste 

hotels terecht voor diverse onvergetelijke belevenis-

sen als wijn- proeverijen, exclusieve diners of avon-

tuurlijke excursies. Wij stellen uw reis graag geheel 

naar uw persoonlijke voorkeur samen.

 

We nodigen u van harte uit kennis te maken met deze 

bijzondere accommodaties en bestemmingen. Proef 

de lokale sfeer en ga op ontdekking, samen met uw 

partner, vrienden of uw gezin.

Wim David

Directeur Silverjet Vakanties

Goede reis en geniet!
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De euforie van reizen begint al ver daarvoor. Uitkijken naar het 
karakteristieke hotel in de glooiende heuvels in Toscane of dat design 
hotel op Santorini met vanaf het terras iedere avond de betoverende 
zonsondergang. Spaarzame tijd optimaal beleven met geliefden, 
welverdiend niets doen, genieten van cultuur, heerlijk eten... Omdat Local 
Colours weet hoe belangrijk het is dat verwachtingen worden waargemaakt, 
anticiperen we op het verlangen om duurzaam te genieten van vakantie. 

We snappen allemaal dat er iets moet gebeuren om de Italiaanse wijnen 
van hoge kwaliteit te behouden of het zeewater rondom de Griekse eilanden 
schoon te houden. Maar willen we het reizen er niet voor laten. Daarom voegt 
Local Colours iets tóe. Onze missie om een hoge mate van service, comfort, 
luxe, kwaliteit en flexibiliteit te bieden, breiden we uit met het doel om ook op 
duurzaamheid te excelleren. We noemen dat duurzaam genieten: dat de euforie 
van een vakantie op alle fronten een goed gevoel geeft. In het besef dat het 
complex is om duurzaam te reizen, weten wij bij Local Colours dat het kan. In 
kleine stapjes, maar toch… Elke dag een stapje duurzamer, dat is onze strategie.

V E E L  H OT E L S  W E R K E N  A A N  D U U R Z A A M H E I D
Onze eerste stap is dat we bij het contracteren van hotels hebben onderzocht 
wat het hotel doet aan duurzaamheid. We kunnen zeggen dat nagenoeg 
ieder hotel in deze brochure daar bewust werk van maakt. Hetzij door 
gebruik te maken van groene stroom en duurzame energiebronnen, hetzij 
door verspilling van voedsel en water tegen te gaan. Sommigen kiezen 
voor hervulbare flesjes voor shampoo en conditioner van luxe merken. Een 
aantal heeft zelfs een eigen groente- en kruidentuin zodat de chef-kok en 
zijn team op biologische en duurzame wijze ingrediënten gebruiken die de 
smaakpapillen verwennen. Goed beschouwd is het logisch dat juist de wat 
meer luxere hotels hier volop mee bezig zijn. Het streven naar perfectie, ook 
op het gebied van duurzaamheid, is de manier om zich te onderscheiden.

E X T R A  A A N DAC H T  VO O R  H OT E L S 
D I E  U I T ZO N D E R L I J K  P R E ST E R E N
Onze tweede stap is dat we hotels die uitzonderlijk presteren op het gebied 
van duurzaamheid in het zonnetje zetten. Zo wordt het selecteren van de 
accommodatie die het beste aansluit bij de verwachtingen nog makkelijker. In 
deze brochure zijn deze hotels herkenbaar aan

Met deze stappen dragen wij eraan bij dat we ook in de toekomst die 
schitterende plekken op aarde kunnen bezoeken. Reizen is van alle tijden en 
hoe mooi is het als we dat, al genietend, zo duurzaam mogelijk kunnen doen.

Duurzaam genieten 
met Local Colours
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UITZONDERLI JK 
DUURZAME HOTELS

FRANKRIJK
Les Sources de Caudalie - Bordeaux pag. 15

ITALIË
Borgo Romantico – Gardameer  pag. 18
La Meridiana Hotel & Golf Resort – Ligurië  pag. 20 - 21
Borgo dei Conti – Umbrië  pag. 25
Relais Il Falconiere – Toscane  pag. 26 – 27
Masseria Torre Maiza – Puglia pag. 28 – 29
Ottolire Resort – Puglia pag. 32 – 33
Cascioni Eco Retreat – Sardini  pag. 34 – 35
Su Gologone Experience Hotel – Sardinië  pag. 36 – 37
Hotel Mediterraneo – Sorrento  pag. 38
 
GRIEKENLAND
Olivar Suites & Spa – Corfu pag. 42
Eleonas Country Village – Kreta pag. 51
Caesars Garden Boutique Hotel – Rhodos pag. 62 – 63
The Margi Boutique Hotel – Atheense Rivièra pag. 65

P ORTUGAL
Sublime Comporta Country Retreat – Alentejo   pag. 90 – 91
Praia do Canal Nature Resort – Costa Vicentina  pag. 96 – 97

KROATIË
Maslina Resort – Hvar pag. 104 - 105 
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Travel in Style

RUIME KEUZE EN FLEXIBILITEIT
Bij Silverjet bent u helemaal vrij om zelf uw dag van vertrek en 

thuis komst te kiezen. Wij stellen alles in het werk om uw wensen 

te reali seren. Onze arrangementen zijn standaard gebaseerd 

op Economy Class vliegen met een door ons geselecteerde 

vliegmaatschappij, zo mogelijk rechtstreeks vanaf Brussels Airport. 

U bent echter volledig vrij om een andere vliegmaatschappij, een 

andere luchthaven van vertrek of waar mogelijk een luxere stoel 

te kiezen.

Vraag uw reisagent naar de mogelijkheden van een luxere stoel incl. 

een indicatie van de hiervoor geldende toeslag. Daarnaast heeft u 

op een aantal bestemmingen de mogelijkheid Business Class te 

vliegen, waarmee u heerlijk ontspannen en comfortabel van uw 

vlucht geniet.

PRIVATE JET
Voor maximale privacy en een volledig flexibele invulling van uw 

reis kunt u kiezen voor het huren van een private jet. U bepaalt zelf 

vanaf waar u vertrekt, op welke tijd u wilt vliegen, wat u geserveerd 

wilt hebben aan boord en voor hoeveel personen. Wij bieden u 

toestellen voor 6 tot 100 personen, zowel turbo machines als snelle 

jets. Hiermee zijn nagenoeg alle Europese luchthavens snel en 

uitermate comfortabel bereikbaar. Silverjet-reizen op maat!

EXTRA SERVICES A AN BOORD
Bij steeds meer luchtvaartmaatschappijen is het niet meer mogelijk 

vooraf uw stoelen te kiezen, tenzij u hiervoor betaalt. Met name 

wanneer u met een groep of met kleine kinderen reist, raden wij 

u aan toch stoelen bij te boeken. Tijdens het inchecken kort voor 

vertrek loopt u anders het risico niet meer bij elkaar te kunnen 

zitten. Daarnaast heeft u veelal de mogelijk heid om stoelen met 

extra beenruimte of een zogeheten ‘2-seater’ te reserveren. Zo 

ervaart u net even meer reiscomfort naar uw vakantie bestemming. 

Wij helpen u graag bij het maken van de juiste keuze.

VIP A ANKOMSTSERVICE
Hoe heerlijk is het als u lange wachtrijen voor de paspoortcontrole 

en douaneformaliteiten kunt omzeilen door van een VIP 

Aankomstservice gebruik te maken. Bij aankomst wordt u bij de gate 

opgewacht, naar een lounge begeleid waar een hapje en drankje 

voor u klaar staan, terwijl intussen de formaliteiten versneld 

plaatsvinden. Op nagenoeg alle bestemmingen kunnen wij deze 

exclusieve service voor u verzorgen. 

COMPLEET VERZORGDE 
REISDOCUMENTEN
Weinig regelen, veel genieten. Daarom ontvangt u gemiddeld twee 

weken voor vertrek de reisdocumenten, die u worden toegezonden 

in een fraai lederen ticket mapje aangevuld met kofferlabels.

EXECUTIVE LOUNGES
INBEGREPEN IN DE REIS
Bij Silverjet mag u voor vertrek vanaf Brussels Airport, Oostende, 

Schiphol, Parijs en Düsseldorf altijd gratis gebruik maken van een 

luxe executive lounge. U vermijdt hiermee de drukte en brengt 

uw wachttijd ontspannen in een rustige omgeving door. Drankjes, 

hapjes en dagbladen staan gratis ter beschikking. Ook vanaf veel 

luchthavens op de bestemming kunnen wij een lounge voor u 

reserveren. Zo ontspannen kan een vakantie beginnen!

Relaxed aankomen op uw bestemming na uw vliegreis is een goede start van uw vakantie.

Geniet van meer beenruimte en een bredere stoel door voor een Comfort stoel te kiezen.

Voor de meest persoonlijke service en privileges raden wij u (waar mogelijk) vliegen in de Business Class van 

harte aan. Wat uw wensen tijdens uw vliegreis ook zijn, voor zover mogelijk regelen wij het graag!
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Geniet in Stijl

WINE - Een aantal hotels in deze brochure biedt 

een bijzondere ervaring op het gebied van wijn. 

Sommige beschikken over een uitgebreide wijn- 

kelder, andere over een topsommelier die wijnen 

fantastisch weet te combineren met gerechten. U 

kunt er in ieder geval zeker van zijn dat wijn hier 

bijzondere aandacht heeft.

DINE – In hotels met deze vermelding is het culi-

nair genieten van “fine-dining” of gourmet res-

taurants. Enkele mogen zelfs één of meerdere Mi-

chelin-sterren voeren, wat garant staat voor een 

culinaire ervaring op topniveau.

WELLNESS -  Ontspannen genieten in een accom-

modatie met speciale aandacht voor welzijn. De 

hotels met deze vermelding bieden spa- en well-

nes faciliteiten. Enkele bieden ook schoonheids-

behandelingen en massages. 

EXPERIENCE – U kiest niet voor niets voor een 

accommodatie met een lokale twist. Daarom 

hebben we er scherp op toegezien dat u een 

authentieke ervaring zult hebben. Bij hotels met 

dit icoontje biedt men nog iets extra’s. Denk aan 

workshops en/of excursies met uiteenlopende 

thema’s. Van kookworkshops met lokale produc-

ten, tot wandeltochten door de wijnvelden met 

een proeverij als kers op de taart.

DUURZAAM GENIETEN – Dit icoontje zetten wij 

bij hotels die met vlag en wimpel geslaagd zijn als 

het gaat om duurzaam ondernemen. Denk aan 

groene stroom en duurzame energiebronnen 

zoals zonnepanelen die het hotel gebruikt maar 

ook de eigen groente- en kruidentuin waar de 

chef-kok naar hartenlust gebruik van maakt. Her-

vulbare flesjes in de badkamer van luxe merken 

komen ook in aanmerking. Al deze kenmerken te-

samen maken dat deze hotels van ons het icoon-

tje duurzaam genieten hebben ontvangen.

LEADING HOTELS OF THE WORLD
Van oude paleizen tot intieme “hideaways” waar gast-

vrijheid wordt gezien als kunst en passie. Topkwaliteit op 

alle fronten; dat is wat u kunt verwachten bij één van de 

”Leading hotels of the World”.

SMALL LUXURY HOTELS 
OF THE WORLD
Voor een luxe hotelervaring in een intieme setting zit u 

bij Small Luxury Hotel of the World goed. Van mondaine 

design-hotels tot 18e-eeuwse herenhuizen en van histori-

sche landhuizen tot afgelegen masseria’s.

RELAIS & CHATEAUX
Werelds en uniek; dat zijn de Hotels van Relais & Cha-

teaux. Bij uitstek geschikt voor wie Gastronomisch wil ta-

felen in een bijzondere setting. Elk hotel heeft een uniek 

karakter en nodigt zijn gasten uit om te genieten van bij-

zondere restaurants.

 

DESIGN HOTELS
Alle hotels met het label DESIGN HOTEL imponeren met 

hun unieke en bijzondere architectuur. Er zijn maar liefst 

292 onafhankelijke Design Hotels verdeeld over 58 lan-

den wereldwijd.

ICOONTJES VOOR UW GEMAK
Waar van toepassing vindt u bij het hotel een of meer van onderstaande handige icoontjes om u te hel-

pen bij de selectie. Zie hieronder de betekenis:

Met grote regelmaat bezoeken wij onze bestemmingen, voortdurend op zoek naar de mooiste en beste accommoda-

ties. Alle hotels en resorts die in deze brochure zijn opgenomen voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen binnen hun 

klasse, in die zin kunnen wij ze allemaal van harte aanbevelen.

K AMERT YPES EN HOTELBESCHRIJVING
De beschrijving in deze brochure is geschreven om u te inspireren en u mee te nemen naar het unieke gevoel van 

de regio en de accommodatie. Natuurlijk zijn er voor alle accommodaties uit deze brochure uitgebreide kamer- en 

hotelbeschrijvingen beschikbaar. Wij verwijzen u graag naar onze website www.silverjet.nl Uiteraard kunt u voor meer 

informatie ook bij onze Luxury Travel Consultants terecht.
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Bourgondisch
       Frankrijk

D E  P R A C H T I G E  K L E U R E N  V A N
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LOIRE VALLEI
CHAMPAGNE

PROVENCE

BORDEAUX

MIDDELLANDSE ZEE

ATLANTISCHE OCEAAN

Bourgondisch
       Frankrijk Leven als God in Frankrijk, dat is het mooiste 

wat er is. Genieten van de natuur, de zon en de 

heerlijke Franse keuken.  Het is niet voor niets 

een van de populairste toeristische bestem-

mingen ter wereld. Voeg daar een van onze 

geselecteerde hotels aan toe en u heeft alle 

ingrediënten voor de perfecte vakantie. Als u 

van mooie kastelen, wijngaarden en prachtige 

natuur houdt, moet u beslist een bezoek bren-

gen aan de Loire- en Champagnestreek. Deze 

regio getuigt van de pracht en praal waar de 

Franse kasteelheren vroeger resideerden. Be-

zoek naast de vele wijnhuizen die de Loire en 

de Champagne rijk is zeker ook de prachtige 

chateaus van Chambord en Chenonceau.

Wie gastronomie zegt, moet absoluut aan Bor-

deaux denken. Doopvont van de beste restau-

rants ter wereld en zongerijpte bordeaux wij-

nen, 100% genieten dus. Deze stad, gelegen in 

het zuidwesten van Frankrijk, is de hoofdstad 

van het departement Gironde. De Provence, 

gelegen aan de Middellandse Zee, is een ge-

bied dat wordt gewaardeerd om zijn prachtige 

landschappen en de levensstijl van zijn inwo-

ners. Zijn staalblauwe hemel, historisch erf-

goed, natuur, typerende stadjes gehuld in de 

geur van lavendel en het zingen van de krekels 

maken het een echte droombestemming, dit 

op korte afstand van de Côte d’Azur.

REIZEN MET LOCAL COLOURS
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Arrangement

FRANKRIJK  I  CHAMPAGNE I  CHAMPILLON

3 overnachtingen Le Royal Champagne Hotel & Spa 

Logies met ontbijt

Eigen vervoer vanaf  € 810,- p.p.

Welkom in Royal Champagne, één van de beste hotels van 

Frankrijk. Dit luxe hotel overtreft zeker uw verwachtingen.

CHAMPILLON
Te midden van de mooie Champagnestreek, die uiteraard 

wereldwijd bekend staat vanwege de productie van de spran-

kelende godendrank Champagne, ligt het dorpje Champillon. 

Reims, het hart van de Champagne, is slechts ca. 20 minuten 

rijden verwijderd en is gemakkelijk bereikbaar per trein, auto 

en zelfs per (privé-)vliegtuig. Een zeer aangename plek met tal-

rijke lokale marktjes, wijn- en champagneboeren en wijngaar-

den

LE ROYAL CHAMPAGNE HOTEL
Het meermaals bekroonde hotel werd gebouwd als een 

amfitheater, met een strak, modern en elegant interieur.  De 

prachtige receptie, mooie zithoeken, gezellige bar en een 

groot panoramisch dakterras nodigen uit om hier in een stijl-

vol decor te verblijven. Voor het diner heeft u de keuze tussen 

het gastronomisch restaurant Le Royal, Le Bellevue met een 

bistro keuken en de Chefs Table, waar u dineert terwijl u de 

chef aan het werk ziet. Alle restaurants staan onder de super-

visie van de sterrenchef Jean-Denis Rieubland.  De grote Spa, 

met verwarmd binnen- en buitenzwembad, fitness, yogaruim-

te, 7 behandelkamers, jacuzzi, sauna en hamam is de perfecte 

ontspanning tijdens uw verblijf.  Bovendien kan de concierge 

van het hotel, (elektrische) fietsen voor u huren, excursies uit-

stippelen en een bezoek aan een wijngaard regelen

SUITES
De 47 suites zijn zeer smaakvol ingericht met natuurlijke ma-

terialen zoals steen en hout, die perfect samenvloeien in de 

omgeving. Een schrijftafel, satelliet-tv, kluisje, badkamer met 

douche en bad, Hermes badproducten, koffiezetapparaat, 

loungehoek, minibar met softdrinks aangeboden en een ter-

ras horen standaard tot de inrichting van de suites. Alle bie-

den ze een onvergetelijk uitzicht over de wijngaarden van de 

Champagnestreek.

Royal Champagne
* * * * *

HOTEL & SPA
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Royal Champagne

Arrangement
3 overnachtingen Les Sources de Cheverny

Logies met ontbijt

Eigen vervoer vanaf € 330,- p.p.

Gelegen in de Loire vallei, tussen de kastelen van Cham-

bord en Chenonceau. 

CHEVERNY
Een van de mooiste stukjes natuur aan de Loire, die gelijk 

staat aan rust, wandelen, fietsen en ontspannen. Afgezien 

van de vele mooie renaissance kastelen, waarvan u de 

meeste kunt bezoeken, staat deze regio ook bekend om 

de vele wijngaarden en de gezellige middeleeuwse steden. 

Een bezoek aan een wijnhuis inclusief proeverij mag dan 

ook zeker niet ontbreken op uw to-do lijstje.  

LES SOURCES DE CHEVERNY
Het domein Les Sources de Cheverny is een oase van rust 

en luxe, waarbij rond het kasteel verschillende paviljoenen 

zijn opgetrokken met respect voor de omgeving. Dineren 

in restaurant l’Auberge is een lokale aangelegenheid waar-

bij lokale specialiteiten en verfijnde gerechten geserveerd 

worden. Le Favori verwelkomt u graag voor een gastro-

nomisch diner. De Spa en Wellness biedt u een scala aan 

mogelijkheden zoals schoonheidsbehandelingen, therma-

le baden, jacuzzi, binnenzwembad, hamam en fitness. Be-

zoeken van wijngaarden, wijnproeverijen, yoga lessen en 

fietsverhuur zijn eveneens te organiseren vanuit het hotel. 

K AMERS & SUITES
De 49 kamers en suites zijn comfortabel ingericht met 

zorgvuldig vervaardigde meubels, prachtige stoffen en 

edele materialen. Alle voorzien van een badkamer met 

bad en douche, flatscreen tv, minibar, haardroger en gra-

tis wifi. In het kasteel en in de huisjes op het domein vindt 

u de warmte en het gevoel van een intiem landhuis en er 

heerst een inspirerende en unieke sfeer.

* * * * *

CHEVERNY I LOIRE VALLEI I  FRANKRIJK

Les Sources de Cheverny
               WELLNESS & SPA
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 Terre Blanche Hotel
* * * * *

FRANKRIJK  I  PROVENCE I  TOURRETTES

SPA & GOLF RESORT

Arrangement
4 overnachtingen Terre Blanche Hotel

Logies met ontbijt

Vliegreis (Nice) en transfer vanaf € 1195,- p.p.

Dit exclusieve hotel en resort ligt op een gigantisch domein 

van wel 300 ha en is ‘the place to be’ voor levensgenieters en 

sportievelingen. Een verblijf in Terre Blanche is een unieke er-

varing, waar Genieten met de hoofdletter G centraal staat. 

FAYENCE
Het pittoreske dorpje Fayence, omgeven door de prachtige 

landschappen van de Provence, ligt op slechts ca. 30 minuten 

rijden van Cannes en Saint-Raphael. 

TERRE BLANCHE HOTEL
Het grote domein van het Terre Blanche Hotel is een oase te 

midden van een uniek decor, in het hart van beschermde na-

tuur. Het gepassioneerde team verwelkomt u graag en staat 

gedurende het volledige verblijf tot uw beschikking. Dineren 

op culinair niveau kan in een van de 4 restaurants in het re-

sort: Le Faventia (1* Michelin), Les Caroubiers, Le Gaudina en 

Le Tousco. Voor een drankje kunt u terecht in 3 bars.  De 3200 

m² grote Spa en Wellness biedt u een keur aan mogelijkheden 

zoals massages, schoonheidsbehandelingen, fitness, binnen-

zwembad, sauna en jacuzzi. Verder kunt u gebruik maken van 

gratis wifi, verschillende zonneterrassen, een groot verwarm-

baar buitenzwembad en heeft u de mogelijkheid om te golfen 

op twee 18-holes golfbanen. Ook is er de mogelijkheid om in 

de omgeving te paardrijden, tennissen, fietsen te huren en wa-

tersporten te beoefenen. Voor kinderen is er ook een kinder-

bad en Kids Club voor kinderen van 2 tot 12 jaar. 

SUITES & VILLA’S
De suites zijn modern en elegant ingericht. Alle voorzien van 

een terras, airconditioning, gratis wifi, telefoon, flatscreen tv, 

cd-speler, kluisje en minibar. Marmeren badkamer met bad, 

aparte douche en haardroger. De villa’s zijn beschikbaar met 

1, 2 of 3 slaapkamers. Alle voorzien van een jacuzzi of privé-

zwembad of beide. 
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 Terre Blanche Hotel
* * * * *

MARTILLAC I  BORDEAUX  I  FRANKRIJK

 Les Sources de Caudalie
            CULINAIR GENIETEN

Arrangement
3 overnachtingen Les Sources de Caudalie

Logies met ontbijt

Eigen vervoer Vanaf € 360,- p.p.

Gelegen tussen de bossen en wijngaarden van het Grand 

Cru wijnhuis Chateau Smith Haut Lafitte is het luxe hotel 

Les Sources de Caudalie één van de betere hotels in de re-

gio.

BORDEAUX
Bordeaux ligt in de nabijheid van de Atlantische Oceaan 

en heeft een zacht zeeklimaat met milde winters en warme 

zomers. Met ruim 2000 zonne-uren per jaar overtroeft 

Bordeaux veel andere Franse regio’s. Door dit microkli-

maat is de regio uiterst geschikt voor de rijping van de. 

Topwijnen zoals Entre-deux-Mers, Pomerol en Saint-Emili-

on, alle worden ze verbouwd langs de flanken van de heu-

velachtige kalksteen plateaus. De historische binnenstad 

werd in 2007 toegevoegd aan de lijst van Unesco Werel-

derfgoed en is beslist een bezoek waard. Bordeaux is be-

reikbaar per vliegtuig, TGV trein of met de auto. Eenmaal 

buiten de stad bereikt u al snel de vele wijngaarden die de 

streek rijk is.

LES SOURCES DE CAUDALIE
Het in 1999 gebouwde luxe hotel werd opgetrokken met 

veel respect voor de omgeving, waarbij men vaak gere-

cyclede materialen gebruikte. Het straalt authenticiteit en 

passie uit. De kamers en suites zijn ondergebracht in kleine 

huisjes, perfect passend in het natuurlijk decor. De keuken 

gebruikt alleen lokale en zelfgekweekte producten. Er is 

een prachtige Spa en Wellness met een keur aan schoon-

heidsbehandelingen. Het twee Michelin sterren restaurant 

Le Grand Vigne staat onder leiding van chef Nicolas Masse 

en biedt u het beste van de streek. La Table du lavoir ser-

veert verfijnde bistro gerechten. In de wijnbar Rouge kunt 

u uiteraard genieten van o.a. een goed glas Bordeaux. Er 

is een buitenzwembad (apr-okt), binnenzwembad, fitness, 

tennisbaan en u kunt een begeleid bezoek brengen aan de 

naastgelegen wijngaard van Chateau Lafitte.

K AMERS & SUITES
Er zijn 40 kamers en 21 suites, onderverdeeld in 6 luxe huis-

jes. Badkamer met douche en bad, tv, airconditioning, 

kluisje, haardroger en minibar. De suites hebben een apar-

te zitkamer en terras met uitzicht over de wijngaard.
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Bella 
   Italia

L A  D O L C E  V I T A
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LOMBARDIJE

TOSCANE

PIËMONTE

UMBRIË

NAPELS
PUGLIA

SICILIË

SARDINIË

ADRIATISCHE ZEE

LIGURIË

MIDDELLANDSE ZEE

Italië is meer dan La Dolce Vita! Van het           

Merengebied naar het zuiden tot Puglia en de 

eilanden Sicilië en Sardinië: de regio’s in Italië 

zijn zo divers dat u hier elk jaar naar toe kunt 

reizen en steeds een nieuwe wereld kunt ont-

dekken. De bakermat van de Europese cultuur 

is rijk aan historische bezienswaardigheden, 

musea en culturele monumenten. Maar zelfs 

degenen die alleen op zoek zijn naar de “dolce 

far niente”, zullen waar voor hun geld krijgen. 

De door ons geselecteerde hotels in Italië zijn 

hier perfect voor: ze zijn tenslotte thuis in de 

wereld van wereldberoemd Italiaans design en 

de legendarische Italiaanse keuken. Kunnen er 

mooiere plekken zijn om de Italiaanse manier 

van leven te vieren?

 

Maar eigenlijk maakt het niet uit in welke regio  

u neerstrijkt, de Italianen verstaan de kunst van 

het genieten.

 DE KUNST VAN   
GENIETEN

La Vita e Bella!

Bella 
   Italia
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Arrangement

ITALIË  I  GARDAMEER  I  CAVAION VERONESE 

5 Overnachtingen

Logies met ontbijt

Vliegreis en huurauto vanaf € 965,- p.p.

GARDAMEER
Het Gardameer in Noord-Italië staat bekend om zijn kristalhel-

dere water. Het meer is omgeven door een schitterend land-

schap met bergen en stranden, schilderachtige stadjes als Si-

rmione, Peschiera en Lazise en tal van bezienswaardigheden. 

Een mooie bestemming voor een heerlijke vakantie.  

HET HOTEL
In het hart van een groot landgoed waar cipressen, wijngaar-

den en biologisch geteelde olijfbomen het landschap bepalen 

ligt Borgo Romantico. Een geweldige ligging voor natuurlief-

hebbers met het Gardameer binnen handbereik. Borgo Ro-

mantico is het resultaat van de zorgvuldige restauratie van een 

landhuis uit het begin van de 19e eeuw. Gastvrijheid en ont-

spanning staan hier hoog in het vaandel. Het hotel produceert 

haar eigen wijn en olijfolie. In het  wijngaardgebied worden de 

druiven voor Bardolino en Chiaretto Doc verbouwd. De wijn-

kelder bevindt zich op 5 km. De meer dan 270 olijfbomen leve-

ren ook een uitstekende olijfolie. Het hotel ligt op 10 minuten 

rijden van het Gardameer. Beroemde steden als Verona, Mi-

laan en Venetië zijn in een paar uur te bereiken en ideaal voor 

een dagexcursie.

AUTHENTIEK
Het zwembad ligt op een idyllische locatie tussen de vele olijf-

bomen. De grote veranda met uitzicht op de tuin is de ideale 

plek om te genieten van een ontbijt, een cappuccino of een 

goed glas wijn. De bar serveert lichte gerechten en cocktails. 

Voor lunch of diner is de Osteria La Preela nabij het hotel een 

aanrader. Er bevinden zich uitstekende restaurants en pizze-

ria’s in de nabije omgeving. Diverse foto-exposities in het hotel 

en de diverse lounges. Klein wellnesscenter met 2 sauna’s, te-

vens te boeken als privéspa. Er zijn veel sportieve activiteiten in 

de omgeving als fietsen en wandelen.

K AMERS & SUITES
De 24 moderne kamers zijn stijlvol ingericht en bieden alle 

comfort voor een aangenaam verblijf. Ingericht met houten 

balken, Verona-marmer en terracotta vloeren.

Borgo Romantico
* * * * 
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Arrangement
4 Overnachtingen

Logies met ontbijt

Vliegreis en huurauto vanaf € 1.202,- p.p.

 

Villa Flori
COMO
Como is de grootste en belangrijkste plaats aan het schit-

terende Lago di Como. Como kent een lange en bewogen 

geschiedenis. De Romeinen lieten een grote muur bouwen 

om de stad te beschermen tegen aanvallen van buitenaf. 

In de stad zijn grote delen van deze eeuwenoude muur 

nog steeds te vinden. Binnen de stadsmuren van Como 

is het historische centrum dat voor het overgrote deel au-

tovrij is. Hierdoor is het goed toeven op één van de vele 

gezellige pleintjes in de stad. Het historische centrum staat 

vol met hippe boetieks, levendige restaurants en cafés. 

HET HOTEL
Het hotel is gevestigd in een historische villa en is een van 

de mooiste villa’s aan het Comomeer. Gebouwd in de 19e 

eeuw door de Marchese Raimondi en vervolgens de be-

geerde residentie van een reeks adellijke Lombardische fa-

milies, werd het in 1958 omgevormd tot een hotel en volle-

dig gerenoveerd in 2011. Antieke charme wordt vermengd 

met hedendaags comfort en een gastvrije sfeer. Het interi-

eur is voorzien van fresco’s en elegant meubilair.

In Villa Flori wordt het ontbijt geserveerd in de sfeervolle 

Sala da Musica en in het hoogseizoen wacht u een gewel-

dig ontbijt aan het meer op de mooie buitenveranda. Het 

Raimondi Restaurant serveert Italiaanse gerechten voor 

diner. De loungebar biedt de hele dag door lichte maaltij-

den en snacks. Een stoombad en sauna zijn beschikbaar in 

het kleine welllnesscenter. Daarnaast organiseert het hotel 

jazzavonden en wijnproeverijen en kunnen er privé-excur-

sies op het meer worden geregeld. Het hotel heeft een ei-

gen aanlegsteiger.

K AMERS & SUITES
De 53 comfortabele kamers en suites zijn ingericht in een 

klassieke stijl met parketvloeren en een fraaie badkamer. 

De kamers zijn voorzien van alle moderne faciliteiten.

* * * *   superior

COMOMEER  I  ITALIË
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Verken de middeleeuwse dorpjes van Ligurië of de witte zandstranden van de Rivièra, ga een dagje winkelen 

door de geplaveide steegjes van Alassio of geniet van de zon aan het zwembad in dit aantrekkelijke hotel.

GARLENDA
Ingebed in het groene heuvellandschap van Ligurïe, 

niet ver van de Italiaanse Rivièra met zijn prachtige 

kustlijn en het glinsterende blauw van de Middelland-

se Zee, ligt het aantrekkelijke La Meridiana Hotel & 

Golf Resort te midden van een lommerrijke tuin met 

dennen, oleanders, olijf- en citrusbomen. Op korte 

loopafstand van het hotel bevindt zich de 18-holes 

Garlenda Golf Club, een paradijs voor golfliefhebbers 

die door de prestigieuze The Sunday Times tot de tien 

beste golfbanen van Italië wordt gerekend. Een ver-

borgen juweeltje in de schilderachtige vallei van het 

Ligurische achterland.

AUTHENTIEK & CULINAIR
Aan het grote rotszwembad met hydromassage kunt 

u ontspannen dagen doorbrengen. Verken het ge-

bied tijdens een wandeling door de dennenbossen 

en maak een uitstapje naar de Levante Rivièra met 

zijn lange, fijne zandstranden en pittoreske en roman-

tische kustplaatsen, zoals Alassio en Rapallo. Bezoek 

de middeleeuwse kerken en kloosters, de provinciale 

hoofdstad Savona en de kleine vissersdorpjes. In de 

restaurants van het hotel maakt u kennis met de ver-

fijnde Ligurische keuken, vergezeld van een selectie 

van de beste Italiaanse wijnen. Probeer de Ligurische 

Arrangement

ITALIË  I  LIGURIË  I  GARLENDA

5 Overnachtingen

Logies met ontbijt

Fles wijn en aperitief bij het diner

Vliegreis en huurauto                              vanaf € 1.195,- p.p.

 HOTEL & GOLF RESORT 

specialiteiten zoals focaccia, verse truffelpasta en een 

frittura met garnalen, sardines en pulpo. In de zo-

mer dineert u op het terras bij kaarslicht. ‘s Ochtends 

wordt een uitgebreid ontbijt geserveerd. Shuttleser-

vice naar het nabijgelegen zandstrand (tegen beta-

ling).

K AMERS & SUITES
De 26 stijlvolle kamers & suites hebben een terras of 

balkon met uitzicht op de tuin, de wijngaarden of het 

zwembad. Elke kamer is voorzien van airconditioning, 

flatscreen-tv, schrijftafel en minibar. Volledig ingerich-

te badkamer. Een aanrader is de Deluxe Suite met een 

gecombineerde woon-/slaapkamer, een open haard, 

gezellige zithoek en een hemelbed.

La Meridiana  
* * * * *  
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La Meridiana  
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 In de bekende vallei dell’Ombrone rijst het Castel Monastero op, gelegen in een middeleeuws dorp dat dateert 

uit de elfde eeuw. Dit voormalige kasteel was ooit de residentie van een adellijke familie uit Siena.

 TOSCANE
Ondergedompeld in het glooiende Toscaanse platte-

land en Chianti wijngaarden ligt het historische Castel 

Monastero. Na een minutieuze renovatie werd het 

kasteel in 2009 geopend als een luxueus hotel. Hier-

bij is de antieke stijl en historische waarde perfect be-

waard gebleven. Omgeven door een 4 ha grote tuin 

met olijfbomen, lange rijen cipressen en kastanjebo-

men biedt het alle voorzieningen voor een ontspan-

nen en exclusief verblijf. Castel Monastero ligt op ca. 

95 km van Florence en ca. 25 km van Siena.

HET HOTEL
Het hart van het hotel wordt gevormd door een mid-

deleeuws plein met een restaurant en een bar. De 3 

zwembaden die in elkaar overlopen zijn omgeven 

door een groot zonneterras met comfortabele ligbed-

den. Het vlaggenschip van Castel Monastero is onge-

twijfeld de spectaculaire Spa met een oppervlakte van 

1000 m². De ideale plek om te genieten van momenten 

van pure ontspanning en voorzien van een biosauna, 

Kneippbaden, stoombad en verwarmd zwembad. De 

Spa biedt zowel moderne als traditionele behandel-

methoden en een verscheidenheid aan detox- en wel-

lnessprogramma’s. De 2 uitzonderlijke restaurants bie-

den het beste van de Toscaanse en Italiaanse keuken 

Arrangement

ITALIË  I  TOSCANE  I  CASTELNUOVO BERARDENGA

4 Overnachtingen

Logies met ontbijt

Een 3-gangen diner voor twee in La Cantina 

Vliegreis en huurauto                               vanaf € 1.535,- p.p.

  

dankzij de creaties van chef-kok Stelyos Sakalis in sa-

menwerking met Gordon Ramsay. Restaurant La Con-

trada serveert verfijnde Toscaanse gerechten met een 

moderne twist. La Cantina is gevestigd in de middel-

eeuwse kelder van het hotel met gewelfde plafonds. 

Onder begeleiding van deskundige sommeliers kunt u 

hier genieten van de beste regionale wijnen die op het 

landgoed worden geproduceerd, vergezeld van een 

proeverij van typische specialiteiten. Gasten kunnen 

ook deelnemen aan kooklessen.

K AMERS & SUITES
De 74 kamers en suites zijn ingericht in een elegant, ei-

gentijds interieur met traditionele Toscaanse kenmer-

ken, waaronder terracotta vloeren en houten balken. 

De kamers bieden een mooi uitzicht over de wijngaar-

den, de olijfboomgaarden of de binnenplaats van het 

hotel. Op korte afstand en omgeven door een wijn-

gaard ligt de schitterende 17e eeuwse Villa van Castel 

Monastero. Butlerservice en chef-kok mogelijk.

Castel Monastero
* * * * *   



LOCAL COLOURS   I 23

Castel Monastero
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Arrangement

ITALIË  I  TOSCANE  I  VIAREGGIO  

5 Overnachtingen

Logies met ontbijt

Fles prosecco & vers fruit bij aankomst op de kamer

Vliegreis en huurauto    vanaf € 1.015,- p.p.

Een designhotel op een steenworp afstand van de zee en van 

het centrum van Viareggio.

VIAREGGIO
Het hotel bevindt zich in het hart van de Art Nouveau-wijk die 

ontstond in het begin van de 20e eeuw, een periode waarin 

Viareggio een internationale ontmoetingsplaats was en waar 

de glorie van destijds verweven was met politieke onrust. De 

eersten die hier onderdak vonden, waren Russische emigran-

ten die op de vlucht waren voor het tsaristische rijk, gevolgd 

door de Russische aristocratie die ontsnapte aan de bolsje-

wistische revolutie. Gebeurtenissen zoals deze bezorgden het 

hotel niet alleen een aantal rekeningen die voor altijd onbe-

taald zouden blijven, maar ook de naam ‘de Russie’, die tot op 

de dag van vandaag behouden is gebleven.

HET HOTEL
Het hotel is volledig opnieuw ontworpen, van de charmante 

lobby tot het trendy restaurant en de luxueuze elegantie van 

de kamers en suites, in een mix van modern design en kosmo-

politische charme. Uiteraard met een onberispelijke service. 

Ontspan op de lange zandstranden of in de zwembaden van 

de beachclubs vlak voor het hotel.  Onder leiding van de ge-

talenteerde, met een Michelin-ster bekroonde chef-kok Luca 

Landi, verwelkomt Ristorante Lunasia alle fijnproevers voor 

zowel lunch als diner. Chef Landi biedt zijn gasten een gas-

tronomische eetervaring met flair en creativiteit, waarbij de 

sublieme smaken worden benadrukt door de glamoureuze 

ambiance van het onlangs gerenoveerde restaurant. Een fiets-

pad slingert langs de kust die Forte dei Marmi met Viareggio 

verbindt. Toscaanse kunststeden zoals Lucca en Florence lig-

gen binnen handbereik.

K AMERS & SUITES
De 33 kamers en suites zijn volledig gerenoveerd in art-deco 

stijl en hebben alle hun eigen persoonlijke karakter. Ingericht 

met kostbare stoffen en handgemaakt meubilair. Voorzien 

van alle faciliteiten. Luxe badkamer met douche.

Plaza e de Russie
* * * * *  
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Arrangement
5 Overnachtingen

Logies met ontbijt

Fles wijn bij aankomst op de kamer

Vliegreis en huurauto vanaf € 1.330,- p.p.

RESORT 

  Borgo d ei Conti
UMBRIË
Het groene hart van Italië staat bekend om de bossen, me-

ren, zacht glooiende heuvels begroeid met wijn- en olijf-

gaarden en de vele middeleeuwse dorpen en steden. De 

regio wordt omgeven door Toscane, Lazio en Marche. 

HET HOTEL
Het weelderige groene landschap van Umbrië is de per-

fecte setting voor dit voormalige middeleeuwse fort. Om-

geven door een landgoed van 20 ha met 500 olijfbomen 

en een groot park beslaat Borgo dei Conti de hele heuvel-

helling. Gelegen op een strategisch kruispunt tussen en-

kele van de meest beroemde bezienswaardigheden langs 

een virtuele weg door de geschiedenis, cultuur en tradi-

ties. Borgo dei Conti combineert zijn eervolle geschiedenis 

met een modern concept van elegantie en gastvrijheid. De 

focus van Borgo dei Conti ligt op duurzaamheid.

AUTHENTIEK & CULINAIR
Buiten bieden het riante zwembad, de met bloemen ver-

sierde binnenplaatsen en de schaduwrijke paden een 

oase van rust. Binnen zorgen de eigentijdse inrichting van 

de kamers en de elegantie van de lounges voor een heer-

lijk ontspannen sfeer. Het hotel beschikt over een mooi 

Spacenter met sauna’s, jacuzzi en stoombad. Gasten heb-

ben toegang tot een fitnessruimte met Technogym-appa-

ratuur, een tennisbaan en een aantal joggingroutes in het 

park. Restaurant La Limonaia serveert lokale en seizoens-

gebonden gerechten. De chef laat zich inspireren door de 

culinaire specialiteiten uit de regio. Het resort produceert 

zelf een uitstekende olijfolie en groenten en fruit uit de bio-

logische tuin. 

K AMERS & SUITES
De 55 moderne kamers en suites bevinden zich zowel in 

de naastgelegen villa als in het historische gedeelte van het 

hotel. Ruim ingericht en alle voorzien van unieke details en 

elegant meubilair.  

* * * * * 

PERUGIA  I  UMBRIË  I  ITALIË
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CORTONA  I  TOSCANE  I ITALIË

Relais 
Il Falconiere

Een verfijnde renaissancevilla gelegen op de grens van Umbrië 

en Toscane in het groene landschap van Cortona.

FAMILIEBEZIT
Ooit het huis van een dichter en nu een schitterend hotel, nog 

steeds in bezit van dezelfde familie. Het uitzicht over het Tos-

caanse landschap, olijfbomen en wijnranken is ongeëvenaard. 

Het hoofdgebouw dateert uit de jaren 1600 en is prachtige ge-

restaureerd met behoud van die mooie dikke stenen muren, 

houten balken en originele open haard. Kooklessen, wijnproe-

verijen en vele aangename momenten van ontspanning en 

welzijn maken het verblijf hier onvergetelijk.

CULINAIR GENIETEN
Het restaurant is bekroond met een Michelinster. U kunt hier 

genieten van enkele van de beste gerechten die de regio te 

bieden heeft. De chef is echter vrij bescheiden en merkt op 

dat het echt ‘heel gemakkelijk is om goed te koken en heerlijke 

gerechten te maken als je begint met ingrediënten van de aller-

beste kwaliteit, want de allerbeste producten zijn een integraal 

onderdeel van onze filosofie’. En daar zijn ze goed in. Met al 

die olijfbomen en wijngaarden in de buurt komen ze niets te-

kort aan inspiratie. De familie Baracchi, die de villa heeft geres-

taureerd en nu het hotel runt, is ook zeer actief op het gebied 

van wijnbereiding en produceert een aantal mooie creaties 

van Syrah, Merlot en Cabernet Sauvignon. U kunt ontspannen 

onder het genot van een drankje bij het zwembad, op het ter-

ras of in de tuin. Er worden wandelingen georganiseerd naar 

lokale markten en door de wijngaarden gevolgd door een 

wijnproeverij. In een aparte vleugel bevindt zich een Spacen-

ter met binnenbad. Eigenaresse Sylvia Baracchi verklapt u alles 

over de creatieve recepten tijdens de kooklessen.

 K AMERS & SUITES
De 22 kamers en (junior) suites zijn individueel ingericht met 

smaak en stijl en voorzien van alle moderne faciliteiten. Stof-

fen en tapijten voegen een vleugje zachtheid toe aan de tradi-

tionele terracottategels. 

* * * *  *

Arrangement

 

4 Overnachtingen

Logies met ontbijt

Fles wijn en amenities op de kamer inbegrepen

Vliegreis en huurauto  vanaf € 1.220,- p.p.
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Deze schitterend gerenoveerde Masseria is sinds 2019 in handen van de prestigieuze hotelketen Rocco Forte. Een 

perfecte match tussen design en lokale traditie!

MASSERIA
Midden in eeuwenoude olijfvelden is het contrast met 

de witgekalkte Masseria duidelijk zichtbaar. Torre Maiz-

za staat er sinds de 16e eeuw en waakt over het terrein 

in het zicht van de Adriatische Zee. Een combinatie van 

lokaal erfgoed met eigentijdse luxe en een ongeëven-

aarde service. Van de schitterende kamers en suites tot 

de romantische zonsondergang op het dakterras. Vol-

ledig gerestaureerd door Olga Polizzi, die traditionele 

kunst en ambachten met hedendaags Italiaans design 

verbond. Het middelpunt van het complex is een his-

torische toren met een uniek uitzicht op het omliggen-

de landschap en het strand aan de horizon. 

HET RESORT
Een korte tocht per shuttlebus brengt u naar de beach-

club van het hotel en het schilderachtige vissersdorpje 

Savelletri. Het riante buitenzwembad wordt geflan-

keerd door pergola’s met wijnranken. Het hotel be-

schikt ook over een 9-holes golfbaan, een kookschool 

en een heerlijke Spa. Dineren in Masseria Torre Maizza 

is een typisch Zuid-Italiaanse aangelegenheid. Fulvio 

Pierangelini, culinair directeur, heeft een verfijnd menu 

gecreëerd dat onmiskenbaar Apulisch van aard is, met 

ingrediënten uit de eigen tuin. De bijbehorende wijn-

kaart staat vol met Italiaanse en lokale wijnen. 

Arrangement

ITALIË  I  PUGLIA  I  SAVELLETRI DI FASANO

4 Overnachtingen

Logies met ontbijt

Fles wijn bij aankomst op de kamer

Vliegreis en huurauto                               vanaf € 1.550,- p.p.

 

Als u op zoek bent naar iets informeels kunt u neer-

strijken in de pizzeria aan het zwembad. Een selectie 

heerlijke gelatos, sorbets en vers fruit houdt u de hele 

dag koel en gezond.

K AMERS & SUITES
De 40 elegante kamers en suites zijn ingericht in eigen-

tijdse stijl met een verzameling van lokale kunstartike-

len. Een kingsizebed, moderne voorzieningen, luxueus  

beddengoed en badkamers bekleed met Trani-steen 

behoren standaard tot de inrichting. Deluxe Suites 

beschikken over originele gewelfde plafonds maar 

het beste van alles is het zonovergoten terras met een 

zwembad met uitzicht op de tuinen en olijfgaarden.

 Masseria Torre Maizza
* * * * *  
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 De hak
van de Laars
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PUGLIA ANSE TRULLI’S
Omgeven door het diepblauwe water van de Adriatische en de 

Ionische Zee, ligt een vlak stukje Italië met een rijke geschiedenis; 

Puglia. Deze regio strekt zich uit langs de schitterende kustlijn. Naast 

een aantal fantastische stranden, een glooiend landschap,mid-

deleeuwse heuvelstadjes en Romeinse en Griekse ruïnes, is dit de 

streek van de mysterieuze ‘trulli’. Deze woningen zijn ontstaan in de 

15e eeuw en hebben een kenmerkend kegelvormig dak, dat dien-

de als schoorsteen, welke meestal versierd werd met christelijke of 

magische symbolen. Naar verluidt aangebracht om boze geesten 

buiten de deur te houden. De trulli prijken her en der aan de hori-

zon, wat zorgt voor een bijzondere aanblik in het landschap. 

Om te voorkomen dat er door de huizenbezitter belasting betaald 

moest worden, werden de huisjes zonder cement gemaakt. Op 

die manier konden ze snel weer afgebroken worden en kreeg de          

belastinginspecteur de deksel op zijn neus. 

Alberobello in het hart van Puglia is de onbetwiste trul-

li-hoofdstad. In het historische centrum staan meer dan dui-

zend trulli’s. De meeste gerestaureerd en vandaag de dag  

omgetoverd tot knusse winkels en unieke restaurantjes.We moeten 

de inwoners van Puglia dan ook maar hartelijk danken voor hun 

gierigheid, zonder hen had dit bijzondere stukje Italië vast niet op 

de Werelderfgoedlijst van de UNESCO gestaan.

Grazie!

 De hak
van de Laars
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Diep in het hart van Puglia’s glooiende, romantische Valle d’Itria, waar de beroemde trulli het landschap bepalen 

bevindt zich het Ottolire Resort. Een idyllisch landgoed met fruit- en olijfbomen, poortjes en stenen trappetjes.

TRULLI
Alberobello is een van de bekendste plaatsen van 

Puglia. Gelegen op het Murgia-plateau en sinds 1996 

op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Het staat be-

kend als de ‘stad van Trulli’. Eeuwenlang bouwden 

de inwoners van Puglia hun sprookjesachtige huisjes 

van steen en gedroogde klei. Locorotondo wordt ge-

noemd als een van de mooiste plaatsen van Italië en 

is zeker een bezoek waard. Vlakbij ligt Cisternino, een 

middeleeuws stadje met een labyrint van straten en 

open ruimtes met witgekalkte huizen versierd met ge-

raniums, trappen, loggia’s en mooie bogen. 

HET HOTEL
Dit gerestaureerde en moderne boetiekhotel ligt op 

een heuvel  in een sprookjesachtig landschap dat be-

staat uit eeuwenoude olijfbomen en wijngaarden. Een 

uitstekend uitgangspunt om de aantrekkelijke omge-

ving te leren kennen. Het zwembad omgeven door 

olijfbomen en lokale wijnranken is de ideale plek om 

ontspannen dagen door te brengen. In de Trullo Spa, 

voorzien van een jacuzzi en stoombad, vindt men 

ontspanning en welzijn. Tevens een breed aanbod 

aan schoonheidsbehandelingen. In de tuin bestaat de 

mogelijkheid om deel te nemen aan yoga, pilates en 

meditatie. Kooklessen en wijnproeverijen mogelijk.

Arrangement

ITALIË  I  PUGLIA  I  LOCOROTONDO

3 Overnachtingen 

Logies met ontbijt

Fles wijn bij aankomst op de kamer

Vliegreis en huurauto                               vanaf € 715,- p.p.

 

CULINAIR GENIETEN
De chef-kok biedt elke dag authentieke en verfijnde 

gerechten bereid met groenten uit de biologische tuin 

en producten van de hoogste kwaliteit. Kleuren en 

smaken komen samen in een fantastische, pure culi-

naire beleving waar de Italianen om bekend staan. Bij 

mooi weer wordt buiten op het terras gedineerd.

K AMERS & SUITES
De 13 kamers zijn voorzien van alle comfort en met 

aandacht voor de kleinste details. Voorzien van een 

flatscreen-tv, airconditioning, kluisje, minibar en 

schrijftafel. Badkamer met douche/bad. Aan te raden 

is een overnachting in de Trullo Executive. Deze bijzon-

dere kamer is ingericht met originele elementen, open 

haard en een patio met jacuzzi.

Ottolire Resort
* * * *  deluxe
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Ottolire Resort
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Cascioni is een vruchtbare vlakte met glooiende heuvels, vol wilde bloemen en olijfbomen. Onderdeel van een 

uitgestrekt natuurreservaat. 

HET HOTEL
Het Cascioni Eco Retreat is een parel van gastvrijheid 

en authenticiteit gelegen in het hart van de Costa Sme-

ralda tussen de aromatische planten, fruit-en olijfbo-

men. Een exclusief toevluchtsoord voor een ontspan-

nen verblijf in contact met de natuur. Het landgoed 

ligt in een 36 ha groot gebied op slechts een paar kilo-

meter van de populaire bestemmingen aan de Costa 

Smeralda. Het resort heeft verschillende paden die te 

voet of met de fiets kunnen worden gevolgd en met 

verschillende rustpunten waar u vogels kunt kijken of 

gewoon kunt ontspannen.

AUTHENTIEK & CULINAIR
Het Spacenter is geïnspireerd op de harmonie van na-

tuurlijke elementen. Voorzien van sauna, stoombad, 

verwarmd zwembad, hydromassagebad en thalasso-

therapie. Yoga en pilates mogelijk. Het hoofdgebouw 

herbergt de receptie, het restaurant, bibliotheek en 

een grote mezzanine. Panoramisch zwembad met lig-

stoelen, parasols en een loungebar onder de bomen 

met hangmatten. Tevens een wijnkelder en wijnproe-

verijen. De chef-kok stelt een menu samen, gebaseerd 

op het gebruik van de beste producten, vaak afkom-

stig van het landgoed zelf, de moestuin en de boom-

gaard. Het resort produceert haar eigen olijfolie. De 

Arrangement

ITALIË I SARDINIË  I  BAJO SARDINIË

5 Overnachtingen. Logies met ontbijt

Fles wijn & vers fruit bij aankomst op de kamer

10% korting op de Spabehandelingen

Vliegreis en huurauto                         vanaf € 2.490,- p.p.

 

maaltijden worden vergezeld door buitengewone 

lokale wijnen. Verder organiseert het resort een diner 

bij kaarslicht in de olijfgaard, picknicks in de tuin, work-

shops inmaken van fruit- en groentejam, wijn- en olijf-

olieproeverijen. Fietsen en mountainbikes zijn te huur. 

Het is mogelijk om vanuit het zusterhotel Relais Villa 

del Golfo een excursie te boeken met het privézeiljacht 

BonAria voor tochten in de La Maddalena-archipel. 

Een excursie naar het eiland Corsica per moterboot is 

tevens mogelijk.

SUITES
De charmante suites bieden veel privacy en hebben 

een zithoek, terracottavloeren, een eigen tuin met pa-

tio, een klein zwembad en uitzicht op zee of het om-

liggende natuurlandschap. Alle voorzien van een flats-

creen-tv, kluisje, minibar en koffie-/theezetfaciliteiten. 

Badkamer met regendouche en exclusieve badpro-

ducten.

 Cascioni Eco Retreat
* * * * *  
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Een betoverende plek in Barbagia, het hart van Sardinië. Een land dat rijk is aan tradities, geschiedenis, oude olijf-

bomen en wijngaarden. Een mix van ruige natuur en verfijnde kunst, gezellige avonden en stille nachten. 

SUPRAMONTE
Een geraffineerde architectuur, een persoonlijke, war-

me service en een schitterende ligging aan de voet 

van de machtige bergketen Supramonte. ‘Su Gologo-

ne is mijn thuis’ riep de popdiva Madonna na haar 

verblijf in dit idyllische landhotel. Geen wonder, het 

traditionele hotel biedt gastvrijheid met stijlvolle Sar-

dijnse flair, alle comfort en, last but not least, een van 

de beste restaurants op het eiland! 

HET RESORT
Het uitgestrekte landgoed van de familie Palimodde 

is lange tijd een toevluchtsoord geweest voor kunst- 

en natuurliefhebbers. Tegenwoordig zet ontwerpster 

Giovanna Palimodde het creatieve ethos van het ho-

tel voort met kunst en ambachtelijke workshops en 

een inrichting die is geïnspireerd op de kleuren van 

het Sardijnse landschap. Botteghe d’Arte met kunsta-

teliers (tevens creatieve workshops) en winkeltjes. Het 

hotel bezit een van de belangrijkste privécollecties op 

het eiland. Fijnproevers zijn hier aan het juiste adres 

want de restaurants van Su Gologone behoren tot 

de meest gerenommeerde van Sardinië. Er worden 

uitsluitend gerechten met lokale ingrediënten geser-

veerd, wat elk seizoen weer andere specialiteiten op-

levert. Het terrazzo dei sogni (terras van de dromen) 

Arrangement

ITALIË  I  SARDINIË  I  OLIENA

4 Overnachtingen 

Logies met ontbijt

1x massage p.p. van 40 min.

Vliegreis en huurauto                               vanaf € 930,- p.p.

EXPERIENCE HOTEL 

is gewijd aan de sterrenkunde. In de wijnkelder wordt 

wijn, olijfolie en kaas geserveerd. Zwembad met bron-

water uit de bergen, tennisbaan, minivoetbal, mini-

golf, fietsen en fitnessruimte. Klein wellnesscenter met 

jacuzzi en diverse schoonheidsbehandelingen. Voor 

dagtochten kan men de stranden van de Golf van 

Orosei verkennen, de Supramonte-bergen beklim-

men of de archeologische overblijfselen van Tiscali, 

een mysterieuze Nuraghische nederzetting, opsporen. 

De dichtstbijzijnde stad - Oliena, bekend om zijn wijn - 

ligt op 10 minuten rijden; Olbia, met zijn internationale 

luchthaven, ligt 97 km naar het noorden. 

K AMERS & SUITES
De 70 kamers en suites zijn met veel oog voor detail 

ingericht. Iedere kamer heeft een eigen thema, met 

originele Sardijnse kunst en meubilair en een eigen 

kleurstelling. Comfortabel ingericht en voorzien van alle 

gemakken. Uitzicht op het bijzondere landschap en de 

bergen.

Su Gologone
* * * *  deluxe
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Su Gologone
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Arrangement

ITALIË  I ZUID-ITALIAANSE KUST  I ISORRENTO

3 Overnachtingen

Logies met ontbijt

Fles Prosecco en 20% korting op de Spabehandelingen

Vliegreis en privétransfer             vanaf € 930,- p.p.

Hotel Mediterraneo ligt op een klif in Sant’Agnello, een rustige 

buitenwijk van Sorrento. Het centrum ligt op ca. 1,6 km.

HET HOTEL
Hotel Mediterraneo is gevestigd in een schitterend 

19e-eeuws pand en heeft een uitstekende ligging op het 

adembenemende schiereiland van Sorrento. Vanuit het 

hotel kunt u genieten van een panoramisch uitzicht over 

de Golf van Napels en de contouren van de Vesuvius.  

U kunt langs de heuvel naar de waterkant wandelen, het le-

vendige centrum van Sorrento bezoeken of de lift nemen naar 

het strand van La Marinella, waar u een zwemplateau vindt 

met ligbedden en parasols. 

Omgeven door citrus- en palmbomen ligt een riant zwembad 

met jacuzzi en een terras. De nieuwe Le Pietre Spa wordt ver-

licht door een sfeervol sterrenplafond en is uitgerust met een 

jacuzzi, sauna en stoombad. Schoonheidsbehandelingen zijn 

o.a. het kenmerkende ‘Mediterraneo Ritual’, met producten 

van citroen en sinaasappel. Het hotel beschikt tevens over een 

14-meter lang privéjacht, de Princess Valeri, voor een exclusie-

ve dagtocht op zee.

CULINAIR GENIETEN
U kunt genieten van cocktails bij zonsondergang in de skybar, 

loungen naast de bar bij het zwembad en dineren met verse 

lokale gerechten. Het Vesuvio Rooftop Restaurant kijkt uit over 

de baai met op de achtergrond de immense Vesuvius. Het uit-

gebreide menu bestaat uit zeevruchten, zelfgemaakte pasta 

en vegetarische specialiteiten, begeleid met de beste Italiaan-

se wijnen. Voor lunch is de Aqua Pool Lounge de beste plek 

waar heerlijke gegrilde gerechten, salades, pasta’s en hout-

gestookte pizza’s geserveerd worden. In de zomermaanden 

verandert deze locatie in een restaurant met thema-menu’s, 

buffet en live muziek.

K AMERS & SUITES
 De 60 kamers en suites zijn ingericht in een elegante, nautisch 

geïnspireerde stijl met een blauw en wit decor. Voorzien van 

designmeubels, houten vloeren en kunstwerken.

Hotel Mediterraneo
* * * * *
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Arrangement
3 Overnachtingen

Logies met ontbijt

Fles wijn bij aankomst op de kamer

Vliegreis en privétransfer vanaf € 1.025,- p.p.

 

  The Ashbee
Het hotel biedt een warme sfeer, sublieme decoratie en 

een excellente ligging in het hart van Taormina. 

TAORMINA
Taormina is een bruisend plaatsje met leuke restaurants 

en mooie winkels. Met zijn oude Griekse theater, de schit-

terende paleizen en kerken, maar ook de vele winkelmo-

gelijkheden is Taormina een van de mooiste historische 

plaatsen van Sicilië. Bovenal is het panoramische uitzicht 

op de machtige vulkaan de Etna absoluut uniek. 

HET HOTEL
In het verlengde van de bekende winkelstraat Corso Um-

berto, ca. 500 m van het Griekse theater en omgeven door 

een tuin met citrusbomen ligt The Ashbee. Deze voor-

malige villa van de Engelse generaal Shaw-Hellier werd 

aan het begin van de 20e eeuw gebouwd door architect 

Charles Robert Ashbee. Ashbee slaagde er in om de tradi-

tionele Siciliaanse architectuur op smaakvolle wijze vorm 

te geven. In 2011 werd de prestigieuze villa gerenoveerd 

tot een luxueus boutique hotel. Het gerenommeerde St. 

George Restaurant by Heinz Beck wordt gekenmerkt door 

een verfijnde sfeer en biedt Siciliaanse en mediterrane ge-

rechten en is een perfecte locatie voor stijlvol dineren. Het 

menu dat Heinz Beck voor zijn gasten creëert weerspiegelt 

de moderne Siciliaanse keuken, bereid met de beste sei-

zoens-producten. Het diner hier is een ontspannen aan-

gelegenheid. Afhankelijk van het seizoen kunt u binnen di-

neren of buiten tussen geurige lavendelstruiken. Overdag 

kunt u de stad verkennen, relaxen in de mediterrane tuin 

of een duik nemen in het panoramische zwembad.

K AMERS & SUITES
De 25 elegante kamers en suites bieden een mix van origi-

nele kenmerken en modern meubilair. De klassieke kamers 

zijn voorzien van een kleurenschema waarin donkere en 

roomkleuren worden gecombineerd met een vleugje ma-

genta. Kies voor een Deluxe Kamer met een terras of een 

van de ruime en individueel ingerichte Suites. 

* * * * *   

TAORMINA  I  SICILIË  I  ITALIË
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Griekenland
A U T H E N T I E K  E N  T R E N D Y
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De Griekse keuken is zoveel meer dan souvla-

ki, mousaka en de zo bekende “choriatiki”-sa-

lade met tomaten, feta en komkommer. Verse 

groenten, vis, schaal- en schelpdieren spelen 

een belangrijke rol in de keuken. Vlees daar-

entegen wordt minder bereid; wel zien we dat 

lamsgerechten veelvuldig smakelijk opgediend 

worden. Er zijn vier geheimen van de goddelij-

ke Griekse gerechten die we u graag verklap-

pen: de verse ingrediënten, het juiste gebruik 

van de specerijen, de alom befaamde Griekse 

olijfolie en als laatste de eenvoud. Chef-koks 

baseren steeds meer hun menu’s op de au-

thentieke klassieke recepten van Hellas met 

een smakelijke sprankel uit de Peruviaanse en 

Japanse keuken.

Eten in Griekenland staat gelijk aan één groot 

feest voor de smaakpapillen!

Kali Orexi!

LOUTER GENIETEN

Griekenland
CORFU

RHODOS

MYKONOS

SANTORINI

KEFALONIA

ZAKYNTHOS

KRETA
MIDDELLANDSE ZEE

ATHENE

HALKIDIKI
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Arrangement

GRIEKENLAND | CORFU | MESSONGHI

7 overnachtingen The Olivar Suites & Spa

Logies met ontbijt

Vliegreis en huurauto    vanaf € 1.046,- p.p.

Prachtige suites in retro-chic stijl op een 18e-eeuws landgoed 

met veel olijfbomen, gelegen in het prachtige landschap van 

de zuid-oostkust van Corfu aan de Ionische Zee.

DRIE MILJOEN OLIJFBOMEN 
Het eiland Corfu is zeer veelzijdig. Van een hoofdstad die op 

de lijst van UNESCO Werelderfgoed tot de talrijke sprookjes-

achtige paleizen. Van musea tot archeologische plaatsen, tot 

meer dan honderd stranden aan een kalme blauwe zee en 

van langgerekte wijngaarden tot wel drie miljoen olijfbomen. 

Al reizend over Corfu vallen ook de cipressen op die een Itali-

aans tintje geven aan deze heerlijke zonbestemming. De eeu-

wenoude olijfbomen zijn zo waardevol dat op Corfu beslist 

geen olijfboom gekapt wordt. Kijk daarom niet verbaasd als u 

deze bomen met knoestige stam en groen/grijze blaadjes mid-

denin de lounge van een hotel ziet staan.

LUXE & DUURZAAM GAAN HAND IN HAND
The Olivar Suites hecht veel waarde aan duurzaamheid zon-

der luxe en comfort uit het oog te verliezen. De Executive 

Chef-kok Spyros Voulismas met een schat aan ervaring is altijd 

op zoek naar nieuwe smaken en creatieve gerechten. Zijn mix 

van Corfiotische en Griekse kookkunsten smelten samen met 

de smakelijke recepten uit grootmoeders kookboek. Duur-

zaam eten bereiden wordt hier tot kunst verheven. Olijfolie, 

kaas, kruiden, groenten, vis en vlees: alles is puur natuur en 

van dichtbij. Rondom het grote ultramoderne zwembad staan 

luxe ligbedden. Hier serveert “Olibar” verfrissende drankjes, 

lekkere Griekse mezzes en gezonde salades.

SUITES
De 55 ruime suites zijn in warme bruintinten ingericht en ade-

men luxe uit door de natuurlijke materialen en stijlvolle acces-

soires. Een groot deel van de suites ligt in de modern en strak 

aangelegde tuin met eeuwenoude olijfbomen. Alle suites zijn 

voorzien een kingsizebed, airconditioning, satelliet-tv en kof-

fie-/theefaciliteiten. U heeft de keuze uit suites met en zonder 

privézwembad. De Riviera Suite met ruim terras is onze favo-

riet: gelegen op de eerste verdieping heeft u vanuit uw com-

fortabele bed direct zicht op de blauwe zee. 

The Olivar Suites
* * * *
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Arrangement
7 overnachtingen in Electra Boutique Hotel & Spa

Logies met ontbijt

Vliegreis en huurauto vanaf € 1.122,- p.p.

              BOUTIQUE HOTEL & SPA

    Electra
Dit kleine boutique hotel met een luxe landgoedsfeer en 

met de spectaculaire zonsondergangen voor de deur, is 

één van de best bewaarde geheimen van Kefalonia.

WEG-VAN-DE-MASSA EILAND
Het bescheiden hoofdstadje Argostoli verraadt direct de 

gemoedelijke sfeer van Kefalonia. Het doet idyllisch aan 

net als de vele dorpjes die dit eiland rijk is. Ongerept en 

onbedorven, want het massatoerisme is ver weg gebleven. 

Boutique hotel Electra ligt op een prachtige plek, ca. 150 

m van het witte strand van Ammes en is een verademing 

voor rustzoekers en strandliefhebbers die onder het genot 

van alle luxe deze Ionische vakantieparel willen ontdekken.

BOUTIQUE HOTEL ELECTRA
Dit intieme hotel met een mix van Kefalonische stijl en mo-

derne elementen maakt dat u zich eerder in een luxe lo-

kaal landhuis waant dan in een hotel. Het buitenzwembad 

is een koele oase en beschikt over een prachtig uitzicht 

over de Ionische Zee. In dit compacte resort is er van al-

les precies genoeg. Het Electra Kefalonia-fitnesscentrum is 

uitgerust met de modernste apparatuur. De Aegeo Spa is 

één van de weinige luxe spa’s op het eiland. De Zen-sfeer 

die oud Grieks minimalisme combineert met een modern 

ontwerp maakt dit de ultieme setting voor een bijzondere 

wellness ervaring. Al met al dé plek voor een ontspannen 

vakantie waar u de relaxstand écht aan kunt zetten.

K AMERS EN SUITES
Electra Kefalonia beschikt over slechts 34 luxe en volledig 

uitgeruste kamers, maisonnettes en suites, allemaal met 

uitzicht over de diepblauwe Ionische Zee. Alle beschikken 

over airconditioning, flatscreen-tv, kussenmenu, minibar 

en een Nespresso-apparaat. En natuurlijk een badkamer 

met douche en/of bad. Voor een extra comfortabele er-

varing zijn er Duplex Kamers met 2 verdiepingen en een 

spectaculair uitzicht over zee. Bovendien zijn er Executive 

Kamers met privézwembad hetgeen de bijzondere erva-

ring die u hier zult hebben nog eens extra onderstreept! 

* * * * * 

SVORONATA | KEFALONIA | GRIEKENLAND
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Arrangement

GRIEKENLAND | KEFALONIA |  MOUSATA

7 overnachtingen Celestial Suites  & Spa

Logies met ontbijt

Vliegreis en huurauto     vanaf € 1.088,- p.p.

Gelegen in een weelderig groene omgeving met hoge pijnbo-

men en op slechts een paar meter afstand van het Trapeza-

ki-zandstrand.

MUZIK AAL EILAND
Kefalonia heeft een lange en mooie traditie als het om muziek 

gaat. Gitaren en mandolines worden al generaties lang door 

jong en oud bespeeld. Zanggroepen zijn er ook; ze zingen 

vaak de zogenaamde “kantades”. Dit zijn serenades in koor-

vorm doorspekt met Italiaanse invloeden. De naam komt van 

het Italiaanse “cantare” dat “zingen” betekent. In vroeger tijden 

was de kantade een muzikale groet aan een verloren liefde of 

een lied over heimwee. De tonen en het gezang klinken vrolijk 

maar de teksten zijn vol van verlangen en pijn. 

MET DE HUURAUTO EROP UIT 
In de nabije omgeving van Celestial Suites geniet u vooral van 

rust, de natuur en de prachtige kustlijn met heldere baaien en 

kleinschalige dorpjes. Maar Kefalonia biedt nog meer dan dat. 

Een prachtig groen glooiend binnenland, heuvels vol olijfbo-

men met daartussen kleine dorpen vol rozentuinen. Met uw 

huurauto rijdt u makkelijk over de geasfalteerde wegen naar 

pittoreske vissersdorpen zoals Assos en Fiskardo. Geniet van 

een lekkere lunch met dagverse vis en bekijk ondertussen de 

luxe zeiljachten en traditionele vissersbootjes. Een leuke sug-

gestie: wandel naar de vuurtoren van Fiskardo om vanaf daar 

van een adembenemend uitzicht te genieten. 

SUITES
De 40 suites met privézwembad zijn elegant en smaakvol in-

gericht in lichte tinten en zijn voorzien van een kingsizebed, air-

conditioning, flatscreen-tv en koffie-en theezetfaciliteiten. De 

suites van Celestial zijn er in drie type suites van allemaal 35m². 

Voor honeymooners raden we de gelijknamige suite aan met 

een heerlijk zonnig terras, een privézwembad en een grandi-

oos uitzicht over de groene omgeving en de zee in de verte.

Celestial
 * * * *

SUITES & SPA
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Arrangement
7 overnachtingen White Rocks Luxury Hotel & Resort

Logies met ontbijt

Vliegreis en huurauto      vanaf € 1.073,- p.p.

 LUXURY SUITES, VILLA’S  & SPA

White Rocks
Genesteld in een kleine baai en temidden van hoge pijnbo-

men ligt dit luxe hotel te schitteren aan de zuid-oostkust 

van Kefalonia op steenworp afstand van het privéstrand.

GROTTEN EN KLOOSTERS 
Kefalonia is zoveel meer dan pittoreske vissersdorpjes en 

lange baaien met wit zand en blauw helder water. De in-

drukwekkende natuurlijke zalen van de Drogarati grotten 

in de buurt van Sami zijn eeuwenoud. Binnen is een prach-

tige akoestiek waar bezoekers zelfs concerten kunnen bij-

wonen. De grot van Melissani heeft een sprookjesachtige 

sfeer. Met een bootje kunnen tochtjes gemaakt worden 

over het intens heldere water waarbij het zonlicht de grot 

tot een mysterieuze plek maakt. Liever boven de grond? 

Bewonder dan het klooster van Agios Gerasimos uit de 16e 

eeuw met een bont scala aan kleuren, bogen en versierin-

gen. Vanaf deze plek is er een schitterend uitzicht over de 

omgeving met frisgroene wijngaarden en bossen. 

DINEREN IN ALLE VORMEN EN MATEN
Of u nu een luxe candlelight dineetje voor twee wenst of 

wilt genieten van verse vis bij een lokale taverna in een ver-

laten baai; Kefalonia is van alle markten thuis. In de kleine 

hoofdstad Argostoli zijn chique wijnbars en goede kleine 

eettentjes. Ook ligt hier de oudste taverna van het eiland 

waar de gast in de keuken aanwijst wat er op zijn of haar 

bord mag belanden. De eilandbewoners geloven dat puur 

eten goed is voor de ziel en het welbehagen Bij het luxe 

hotel White Rocks weten ze dat als geen ander. Lungomare 

Restaurant is voor romantici en The Dining Room serveert 

pure Griekse gerechten met lokale ingredienten. Er wordt 

vooral gebruik gemaakt van de eigen moestuin.

K AMERS, BUNGALOWS EN SUITES
De 55 kamers, bungalows en suites zijn ruim en comforta-

bel ingericht en voorzien van queensizebed, flatscreen-tv, 

airconditioning en koffie-/theezetfaciliteiten. Alle hebben 

een balkon of terras met (gedeeltelijk) zeezicht. Wilt u ge-

nieten van een heerlijk uitzicht en een eigen zwembad? 

Kies dan voor de Pool Suite. 

* * * *

 PLATIS GIALOS | KEFALONIA  I  GRIEKENLAND
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Op de heuvel bij Trigaki, middenin een eeuwenoude olijfgaard en slechts ca. 800 m van het strand ligt het rustie-

ke Paliokaliva Village. De perfecte plek voor een luxe vakantie in een natuurlijke omgeving op dit eiland vol con-

trasten: met pijnbomen bedekte bergen, rotsachtige landschappen en dromerige, pittoreske stranden.

BLOEMENEILAND
Zakynthos werd tijdens de Venetiaanse bezetting ook 

wel bloem van het zuiden genoemd omdat er meer 

dan 7.000 verschillende bloemensoorten op het ei-

land zijn. Zakynthians hebben een grote waardering 

voor cultuur en kunst en zijn bijzonder trots op hun 

gastvrijheid. Landbouwproducten zijn nog steeds 

een belangrijke inkomstenbron voor het eiland zo-

als olijfolie, druiven, wijn en citrusvruchten. Uniek 

op het eiland is de “Zanthe krent” een pitloze druif 

van een druivenras dat zeer kleine vruchten geeft.   

TRADITIONEEL & MODERN
Paliokaliva Village is volledig gerenoveerd. Het hand-

gemaakte meubilair, plafonds met houten balken en 

stenen muren zijn vormen een fraaie combinatie van 

traditioneel en modern minimalisme. Het resort biedt 

alles voor een ontspannen, rustgevende vakantie 

maar ook een scala aan activiteiten zoals yoga, trek-

king, kajakken, fietsen of een bezoek aan een wijn- of 

olijfgaard. Restaurant Elia serveert gezonde gerechten 

bereid met lokale ingrediënten zoals extra virgin olijf-

olie geoogst van de eigen olijfbomen. Er worden ook 

verschillende thema-avonden georganiseerd waar u 

typisch lokale gerechten en wijnen kunt proeven.

Arrangement

 GRIEKENLAND | ZAKYNTHOS | TRIGAKI

7 overnachtingen Paliokaliva Village

Logies met ontbijt

Vliegreis en huurauto                               vanaf € 1.070,- p.p.

VILLAGE 

STUDIO’S, VILLA’S & APPARTEMENTEN
De 18 traditionele studio’s, villa’s en appartementen 

bieden alle uitzicht op het met olijfbomen bezaaide 

landschap en de bougainville die zich weelderig over 

de muren drapeert. De architectuur is van traditioneel 

Zakynthische stenen met houten elementen die de 

nuchtere levensstijl van Zakynthos weergeeft. Vanzelf-

sprekend zijn alle wooneenheden van alle moderne 

gemakken voorzien, zoals airconditioning, wifi, kluis-

je, koffie-/theezetfaciliteiten, minibar en flatscreen-tv. 

Badkamer met douche/bad, haardroger en badjas-

sen. 

Paliokaliva
* * * *

Appartement
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Paliokaliva
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Arrangement

GRIEKENLAND | KRETA | RETHYMNON 

7 overnachtingen in Caramel Boutique Hotel

Logies met ontbijt

Vliegreis en huurauto vanaf € 1.128,- p.p.

Prachtig aan het strand gelegen wordt comfort in dit klein-

schalige resort in landhuissfeer op alle vlakken naar een hoger 

niveau getrokken.

RETHYMNON: CULTUUR EN HEERLIJK ETEN
De derde stad van Kreta heeft een schitterend historisch cen-

trum waar traditionele kafeneions worden afgewisseld door 

hippe in bohemien-stijl ingerichte barrista bars. De smalle 

steegjes met mooie gevels met houten erkers zijn een erfenis 

van de Turkse aanwezigheid. In het oude binnenstad barst het 

van de bezienswaardigheden zoals de Rimondi Fontein, de 

Nerantze Moskee en de historische huizen met indrukwekken-

de poorten. Probeer tijdens een wandeling een ambachtelijke 

bakker te bezoeken. Bakkers maken het flinterdunne filodeeg 

nog met de hand, versieren bruidsbroden rijkelijk voor een 

huwelijksfeest en maken broodfiguren die bijna te mooi zijn 

om opgegeten te worden. Van de namiddag tot diep in de 

avond is Rethymnon een groot openluchtrestaurant. Van cu-

linaire proeverijen, luxe wijnbars met heerlijke mezedes op de 

kaart tot authentieke taverna’s met dagverse vis en uitmunten-

de etablissementen waar verse lokale ingredienten de boven-

toon voeren. Eten in Rethymnon is één groot feest.

KLEINSCHALIG LANDGOED AAN ZEE
Achter de hoge gietijzeren toegangspoort doemt het met 

bougainvilla gedrapeerde boutique hotel Caramel op. Gele-

gen aan zee en ook dichtbij het oude monumentale centrum 

van Rethymnon is het een gewilde vakantieplek voor cultuur-

zoekers die graag luxe en klasse omarmen. Het hoge serviceni-

veau is al direct voelbaar bij binnenkomst. De ontvangst is har-

telijk en persoonlijk. En ook tijdens uw verblijf voelt u zich hier 

een echte gast.

SUITES
De suites geven bij binnenkomst direct een gevoel van intimi-

teit en comfort. Op de vloer liggen prachtige tegels in de kleu-

ren blauw, rood of groen. De suites ademen rust en klasse uit 

door de klassiek houten meubelen. Een verblijf in Caramel 

voelt als een rijke warme huiselijke plek met een snufje gran-

deur en allure.

Caramel
   * * * *

BOUTIQUE HOTEL 
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Arrangement
7 overnachtingen Acro Suites, Villa’s & Spa

Logies met ontbijt

Vliegreis en huurauto vanaf € 1.888,- p.p.

                               SUITES, VILLA’S  & SPA

Acro
Het oud-Griekse woord Acro betekent “rand”. En daar op 

de hoge rand, boven op de zee kijkend, ligt dit verborgen 

adults only vakantieparadijsje met luxe spa, een restaurant 

met verfijnde keuken en sensationeel zeezicht.

VAK ANTIE: AKTIE EN LUIEREN
De eigenaren van Acro willen graag dat hun gasten zoveel 

mogelijk uit hun verblijf halen. Zo organiseren ze wandel-

tochten door de prachtige natuur, over oude paden die 

door traditionele dorpen gaan en langs historische plek-

ken. Kreta is ook het eiland van mythen en muziek, dich-

ters en schilders. En met de archeologische opgraving van 

Knossos en de witte zandstranden met helderblauw water 

dichtbij ligt alles voor een heerlijke ontspannen verblijf bin-

nen handbereik. Acro beschikt over een bijzonder badhuis 

The Byzantine Hammam met een prachtige architectuur. 

Hier kunt u uitstekende massages en therapieën onder-

gaan zoals traditionele hotstone-massages. Of kies voor 

de Acro Hammam Experience met pure Kretenzer olien. 

CULINAIR GENIETEN
Chef-kok Yannis Rokanas en zijn team van restaurant 

“Cremnos” baseren hun menu’s op de authentieke Kre-

tenzer keuken met klassieke recepten waar ze vervolgens 

een twist van new-age erover heen strooien. Zorgvuldig 

worden biologische verse ingrediënten van kleine lokale 

boeren geselecteerd en met passie bereid. Op de kaart 

staan behalve vis- en vleesgerechten ook vegetarische ge-

rechten. 

SUITES & VILLA’S
De 34 suites en villa’s in een bohemien stijl met luxe mate-

rialen en veel donkere tinten liggen geschakeld op de rand 

en kijken uit op de diepblauwe zee. Ze beschikken allemaal 

over een privézwembad en een terras met comfortabele 

ligbedden. Onze meest geliefde villa is de Acroterra Villa 

met met infinity-pool en waanzinnig panorama vanaf het 

terras over de zee diep beneden.

* * * * *

PELAGIA | KRETA I  GRIEKENLAND
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Arrangement

GRIEKENLAND | KRETA | AGIOS NIKOLAOS

7 overnachtingen The Island Concept Boutique Hotel 

Logies met ontbijt

Vliegreis en huurauto                                              vanaf € 1.768,- p.p.

Strak en spierwit vormgegeven luxe boutique-hotel met een 

een sublieme ligging op de rotsen aan zee. De persoonlijke 

service en het warme welkom maken The Island Concept tot 

een waar vakantie-paradijsje.

DE WIJNROUTES VAN KRETA
Op Kreta worden meerdere druivensoorten verbouwd maar 

de exclusieve Liatiko-druif en de Romelko-druif zijn de be-

kendste. De Liatiko-druif geeft een bloemige, kruidige geur 

en een zachte zoete smaak. De Romelko die na de oogst in 

de zon droogt geeft een nog rijker aroma. Op het eiland lig-

gen de wijngaarden voornamelijk in het noorden. De ideale 

weersomstandigheden zorgen voor Kretenzische wijnen van 

topkwaliteit. Voor wijnliefhebbers zijn er interessante routes 

uitgezet die langs eeuwenoude wijngaarden, historische dor-

pen, oude kloosters en moderne wijnfabrieken leiden.

LUXE, ALLURE, STILTE EN SCHOONHEID
Om het Boutique-hotel Island Concept te omschrijven, pas-

sen alleen maar superlatieven. De persoonlijke service is van 

hoog nivo, net als het zeer uitgebreide ontbijt dat iedere och-

tend à la carte wordt geserveerd op het prachtig ingerichte 

terras bij het zwembad. Zowel het interieur als het exterieur 

is met oog voor elk detail ingericht en helemaal op elkaar af-

gestemd. De spierwitte muren steken fantastisch af tegen de 

strakblauwe lucht en de enorme blauw-witte potten met knal-

roze bougainville. Naast het ruime zwembad omringd door 

luxe ligbedden serveert Blue Fish Restaurant traditionele ge-

rechten met een moderne twist. In the White Seal Bar geniet 

u met het geluid van zachte muziek en de zee op de achter-

grond van de signature cocktails. Het kleine privéstrand met 

zand en omzooimd door olijfbomen is als een kalme oase aan 

de baai.

K AMERS & SUITES
De 12 kamers en suites, vernoemd naar de Griekse witte ei-

landjes zoals Anafi, Kimolos, Syros en Delos, zijn elegant en 

smaakvol ingericht en van alle gemak voorzien. Door de grote 

hoge ramen is er altijd zicht op de Egeïsche Zee. Op en top ge-

nieten doet u uitstekend in de Junior Suite met jacuzzi.

Island Concept
* * * * 

 

  Eleonas
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Arrangement
 7 overnachtingen

Halfpension

Vliegreis en huurauto vanaf € 1.211,- p.p.

 COUNTRY VILLAGE

Dit luxe eco-resort is genesteld in een groen gebied mid-

den op Kreta. Comfortabele cottages, warme gastvrijheid, 

heerlijk en eerlijk eten, stille nachten en een ruige natuur. 

ZAROS; BERGDORP MET LANGE HISTORIE
Eleonas Country Village mag oprecht trots zijn op haar 

ligging op deze wonderschone plek. Op een steenworp 

afstand ligt Zaros waar u tijdens een wandeling door de 

smalle steegjes kennis maakt met de traditionele lokale 

architectuur en de kapel van Agia Kiriaki naast het kleine 

kerkmuseum. Het meer van Zaros vol forellen is zo diep 

blauwgroen gekleurd dat het beter lijkt te passen in een 

Alpenland dan op een Grieks eiland. Rondom dit meer 

liggen goede taverna’s die uiteraard verse forel op het dag-

menu hebben staan.

EEN VERBLIJF VOL BELEVING
U komt waarschijnlijk vakantietijd te kort om alles te bele-

ven en te proeven. De gerechten op de kaart van restau-

rant Elia staan vol lokale recepten die met veel liefde be-

reid zijn, de wijnkaart toont heerlijke Kretenzer wijnen van 

lokale boeren en de olijfolie en overheerlijke kaas komen 

van biologische boerenbedrijven uit de directe regio. De 

groenten en kruiden uit de eigen moestuin belanden me-

teen op uw bord. De Griekse familie die al jarenlang de 

scepter zwaait over Eleonas, nodigt u ook graag uit om 

kennis te maken met de prachtige omgeving. Liever wat 

rustiger aan? Wat te denken van een wijnproeverij of mis-

schien een behandeling in de spa waarbij pure olijfolie als 

basisingrediënt wordt gebruikt.

COMFORTABELE COTTAGES
De 22 vrijstaande cottages zijn ruim en voorzien van mo-

derne faciliteiten die voldoen aan de behoeften van de 

moderne reiziger. Alle hebben een eigen terras of balkon 

en bieden een adembenemend uitzicht over het uitge-

strekte landschap. De mooi gedecoreerde Junior Suite met 

kingsizebed heeft een privézwembad met luxe ligbedden, 

veel privacy en een magnifiek uitzicht; een perfect onder-

komen voor een rustig en romantisch verblijf.

* * * * * 

ZAROS I KRETA I GRIEKENLAND

  Eleonas
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 Olijfolie
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Olijfolie kennen we allemaal uit onze eigen keuken. We gebruiken 

het veelvuldig. Behalve voor het bereiden van maaltijden wordt olie 

ook toegepast als ingrediënt van schoonheidsproducten. Er is geen 

enkel ander product met Griekenland zo verweven als olijfolie. Er 

gaan veel mooie Griekse verhalen rond over het ontstaan en de 

waarde van olijfbomen en de olie.

De herkomst van de Griekse olijfolie wordt al beschreven in de 

mythologie van dit land. Het verhaal beschrijft de strijd tussen de 

goden Athina en Poseidon. De strijd om wie de beschermer en het 

symbool van de stad Athene mocht zijn. Oppergod Zeus gaf de 

twee goden de opdracht hem te verbluffen met het mooiste ge-

schenk. Poseidon zette zijn beste beentje voor, sloeg met zijn drie-

tand op de grond waar meteen een gat ontstond dat volliep met 

water. Hij schonk Zeus daarmee een prachtig meer. Athina  tover-

de een olijfboom, vol in bloei en vol met sappige olijven. Dol van  

vreugde koos Zeus voor het kado van Athina. Want het water in het 

meer was niet drinkbaar maar de olijven waren wel te eten.

Na de verwoesting van de Atheense Akropolis door de Perzen werd 

ook de heilige olijfboom van Athina vernietigd. Maar als door een 

wonder liep deze boom weer uit en begon de boom weer olijven 

te dragen. Daarmee werd de olijfboom een symbool van hoop en 

kracht voor de Grieken.

Olijfolie wordt tegenwoordig gezien als het vloeibare gezonde 

goud. Gezond door het hoge gehalte aan vitamine E en de onverza-

digde vetzuren. Tel daarbij op dat een goede olijfolie lekker smaakt 

en fris-groen ruikt dan is het overduidelijk dat dit goud in iedere 

keuken te vinden is.

DE RIJKE GESCHIEDENIS VAN
 DE GRIEKSE OLIJFOLIE

 

 Olijfolie
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De unieke combinatie van locatie, de pure authentieke Mykonische cultuur en de moderne bohemien stijl vor-

men samen een heerlijke vakantie-habitat vol luxe en pure materialen te midden van de natuur. 

EILANDJE DELOS
Delos is een klein onbewoond eiland, ca. 2,5 km ten 

zuid-westen van Mykonos Chora en een van de be-

langrijkste archeologische plaatsen van Griekenland.  

Hier bevindt zich het Heiligdom van Dionysos uit 300 

v. Chr. en het Heilige Meer (nu droog) waar volgens de 

Griekse mythologie de god Apollo geboren is. Hoog-

tepunt is het Leeuwenterras met marmeren leeuwen 

waar nog vijf van de oorspronkelijk negen leeuwen 

langs het terras staan om het Heilige Meer te bewaken. 

Verder zijn er nog het huis van Dionysos , de Theater-

wijk, het Amfitheater uit 300 v.Chr., het Huis met de 

Maskers en het Heiligdom van Apollo (drie tempels). 

Vanaf Mykonos is dit eilandje makkelijk te bezoeken. 

De terrassen van Habitat bieden overigens een gewel-

dig uitzicht op het eilandje Delos in de diepblauwe 

Egeïsche Zee.

HABITAT MYKONOS
Habitat is een Mykonian All Suite Hotel dat warme 

Griekse gastvrijheid biedt in eenvoudige charme. In 

Habitat voelt het leven vrij en prettig. Hier is rust, in-

spiratie, spiritualiteit en luxe. Dit alles in harmonie met 

de natuur. Omringd door mooie laagbouw is Habitat 

een betoverende vakantieplek. De natuurlijke elemen-

ten komen terug in het ontwerp van het hotel. Boven-

Arrangement

GRIEKENLAND | MYKONOS | AGIOS STEFANOS

7 overnachtingen Habitat Mykonos Suites

Logies met ontbijt 

Vliegreis en huurauto                                vanaf  € 1.110,- p.p.

SUITES

dien geven de eclectische bohemien inrichting en de 

handgemaakte meubelen het hotel een unieke stijl. 

Gelegen in het hart van één van de meest gewilde wij-

ken van Mykonos kijkt Habitat hotel uit over het dorp 

Agios Stefanos. Het mooie zandstrand met gemakke-

lijke toegang tot alle beroemde stranden en clubs ligt 

op slechts ca. 500 m.

SUITES
De 17 elegant ingerichte suites in landelijke, minimalis-

tische en warme stijl zijn een perfecte “hideaway” en 

bieden een oase van rust en ontspanning. De volledig 

uitgeruste suites zijn voorzien van airconditioning, illy 

koffie-apparaat en flatscreen-tv. Op de bedden ligt 

100% katoen en in de badkamer staan luxe badpro-

ducten van Aqua Di Parma. De suites hebben alle een 

privéterras, al dan niet met jacuzzi of privézwembad.  

Speciaal aanbevolen is de comfortabele Superior Sui-

te met jacuzzi met waanzinnig zicht over zee en in de 

avond de spectaculaire zonsondergang. 

Habitat Mykonos
* * * *  deluxe
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Habitat Mykonos
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Het Beach Hotel KENSHO Psarou is de allernieuwste aanwinst op het mondaine Cycladen-eilandje Mykonos. Ge-

legen aan een van ‘s werelds meest exclusieve stranden, Psarou Beach, is het zeer in trek bij celebrities. Van schit-

terend design tot culinair genoegen: dit is de ultieme vakantie-spot voor liefhebbers van gelukzalige luxe.

MYKONOS - EILAND VAN DE WIND
Wereldwijd geroemd om zijn elegante stijl en klasse, 

prachtige landschappen en geweldige stranden heeft 

Mykonos nauwelijks een introductie nodig. Bekend 

vanwege de geplaveide straatjes, pittoreske buurten, 

veel gefotografeerde windmolens en betoverende 

zonsondergangen maar ook bekend van de kosmo-

politische sfeer en de internationale jetset. Mykonos is 

een echte  zomerbestemming die op menig bucketlist 

staat. Over het hele eiland zijn er twee kleuren die do-

mineren. Blauw en wit; ze staan voor kalmte en ont-

spanning. Ze smelten probleemloos samen met het 

bruisende nachtleven van het eiland met fantastische 

restaurants, elegante bars en nachtclubs, chique win-

kels en boetiekmodehuizen. 

CULINAIR EN DESIGN
In Kensho Psarou vindt u unieke authentieke kunstwer-

ken en luxe design van ontwerpers van wereldfaam. In 

combinatie met de gedurfde menu’s met smaken uit 

de Griekse, Japanse en Peruaanse keuken staan echt 

alle zintuigen op scherp. De strakvormgegeven interi-

eurs zijn een lust voor het oog. Minimalistisch, robuust 

maar ook comfortabel en vriendelijk. Met topdesign 

van merken zoals Gandia Blasco, MOGG, Riva1920 en 

Arrangement

GRIEKENLAND  I  MYKONOS I PSAROU

7 overnachtingen Kensho Psarou Boutique Hotel

Logies met ontbijt

Vliegreis en huurauto                               vanaf € 2.175,- p.p.

BOUTIQUE & BEACH HOTEL

Paola Navone straalt Kensho Psarou een gevoel van 

van warmte en luxe uit waarin iedereen zich prettig 

voelt.

SUITES
De 31 suites zijn minimalistisch maar toch elegant en 

behaaglijk ingericht in een aantrekkelijke combinatie 

van kleurtonen en houten elementen. De grote ramen 

en/of hoge openslaande glazen deuren geven direct 

zicht op de azuurblauwe zee. Alle suites zijn voorzien 

van airconditioning en Nespresso-apparaat, iPad en 

flatscreen-tv. Op de bedden ligt luxe 100% katoen. En 

in de badkamer staan luxe badproducten van het we-

reldbekende merk Hermes. Onze favoriet is de Junior 

Suite met panoramisch zeezicht, het enorme zonnige 

terras met luxe ligbedden en zitje. De jacuzzi op het 

terras maakt het vakantieplaatje volmaakt en com-

pleet.

Kensho Psarou
* * * * *
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Kensho Psarou

BESTEMMING  I  LAND
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Aeonic Suites & Spa past perfect in het plaatje van Mykonos; eigenzinnig, glamoureus, weelderig en een opval-

lende architectuur met eclectische interieuren. Dit alles op een magisch mooie locatie. 

KOSMOPOLITISCHE SFEREN
Mykonos staat wereldwijd bekend om zijn nachtle-

ven waar je met gemak “U” tegen zegt. Het is er hip en 

trendy; de jet-set komt er om gezien te worden, in de 

baaien met helder water liggen majestueuze jachten 

en in de ultramoderne galerijen is prachtige kunst te 

bekijken. Mykonos bruist dag en nacht en is een heer-

lijk eiland voor een welverdiende luxe vakantie. In de 

beroemde beach-clubs aan mooie beschutte baaien 

met zandstrand is het prima toeven. En toch heeft My-

konos nog een ander gezicht. Een paar kilometer ver-

wijderd van de kust vol glamour liggen dorpen slaperig 

in de zon. Het dorpje Ano Mera is hier een goed voor-

beeld van met de witte huisjes, kerkjes en windmolens 

die zo typerend zijn voor dit eiland. In het centrum ligt 

het Panagia Tourliani klooster uit de 16e eeuw. Op zoek 

naar rust en een zandstrandje zonder beachclub en 

muziek? Dan raden we Agrari Beach aan.

 

DINEREN EN ONTSPANNEN IN STIJL 
In Aeonic Suites & Spa is dineren een feestje. In het 

Cove Restaurant staat een scala van spectaculaire ge-

rechten op de kaart. De vaak kunstzinnige presentatie 

is een lust voor het oog. De Cove Bar, gelegen aan de 

rand van het zwembad en met spectaculair zicht op de 

blauwe Egeïsche Zee, zorgt voor mooie romantische 

Arrangement

GRIEKENLAND | MYKONOS | KORFOS

7 overnachtingen Aeonic Suites & Spa

Logies met ontbijt

Vliegreis en huurauto                              vanaf € 3.175,- p.p.

SUITES & SPA

loungemomenten. Hier wordt tot diep in de avond fin-

gerfood met een Aziatisch tintje geserveerd. The Gene-

sis Spa is een luxe oase met een holistische ideologie 

voor verjongende en herstellende spa-behandelingen.  

  

SUITES
De 18 suites hebben een luxe uitstraling waarbij het 

accent ligt op comfort en klasse. Natuurlijke materia-

len zoals marmer en donker hout combineren uitste-

kend met de eclectische meubelen en kunstwerken. 

De warme kleuren grijs en beige geven de suites een 

weelderig aanzien. De suites zijn voorzien van een 

kingsizebed, flatscreen-tv, Nespresso-apparaat, luxe 

badkamer met inloopdouche. De suites worden heer-

lijk geparfumeerd met aromatische geuren als hout, 

citrus en lavendel. Onze favoriet is de Chronos Suite 

van 50m² met open plan woon-/slaapkamer met king-

sizebed, balkon met zitje en jacuzzi en magisch zicht 

op zee, de baai en de zo kenmerkende witte huisjes. 

Aeonic
* * * * *   deluxe
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Arrangement

GRIEKENLAND | SANTORINI | OIA

7 overnachtingen Katikies Kirini Luxury Suites

Logies met ontbijt

Vliegreis en transfer    vanaf € 1.641,- p.p.

Dit luxueuze boutique hotel Katikies Kirini Santorini in Oia is 

echt een juweeltje en wordt beschouwd als één van de beste 

lokaties om te verblijven mede door het betoverende uitzicht 

op de caldera.

CYCLADISCHE ARCHITECTUUR
Eenvoudig en met een minimum aan details, maar toch zo on-

gelooflijk mooi en uniek. Dat is kort beschreven de beeldscho-

ne sneeuwwitte Cycladische architectuur die zo kenmerkend 

is voor de eilanden van deze fantastische archipel in de zuide-

lijke Egeïsche Zee. De belangrijkste kenmerken van de Cycladi-

sche architectuur zijn de kubusvormige gebouwen met platte 

daken en oogverblindend witte muren. Voeg hier aan toe het 

altijd warme mediterrane weer en helderblauwe water en het 

paradijselijke plaatje is daar! 

CULINAIR SPROOKJE
De culinaire prestaties van Anthos restaurant zijn gebaseerd 

op de Griekse keuken en ook beïnvloed door andere medi-

terrane regio’s met als resultaat een grandioos menu vol verse 

ingrediënten, kruiden en specerijen, aroma’s en volle smaken.  

The Pool Lounge & Cocktail Bar, gelegen naast het zwembad, 

in de grot uitgehouwen en met een magische blik over zee, 

verzorgt het heerlijke ontbijt en serveert verfrissende drankjes. 

Op de wijnkaart staan prachtige wijnen van o.a. de Tassyrtiko 

druif; de edelste witte druif van Santorini.  De wijnranken op 

Santorini liggen laag en in een stenen kommetje. Zo worden ze 

tegen de sterke wind en de felle zon voldoende beschermd. 

Deze kennis wordt al eeuwenlang gebruikt en resulteert in de 

uitstekende wijnen van Santorini. U kunt deze proeven tijdens 

een ceremoniële wijnproeverij in Katikies Kirini. 

SUITES
De 26 sfeervolle en luxe ingerichte suites hebben allemaal 

uitzicht op de zo magische caldera en de blauwe zee. De sui-

tes zijn voorzien van airconditioning, kluisje, flatscreen-tv, 

iPod-dockingstation, minibar, Nespresso-apparaat. Voor extra 

comfort raden wij u van harte de suites met privézwembad 

aan. Iets te vieren? Kies dan de Honeymoon Suite met chic de-

sign, jacuzzi op het ruime terras en subliem zeezicht!

Katikies Kirini
* * * * *

 LUXURY SUITES

Honeymoon Suite
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Arrangement
7 overnachtingen Santo Maris Luxury Suites, Villa’s & Spa

Logies met ontbijt

Vliegreis en huurauto vanaf € 2.140,- p.p.

 LUXURY SUITES, VILLA’S  & SPA

Santo Maris
Het luxe Santo Maris Oia Luxury Suites & Spa biedt een su-

bliem uitzicht op de EgeÏsche Zee en de adembenemende 

zonsondergang waar Santorini zo befaamd om is.

SANTORINI
Op dit eiland, dat deel uitmaakt van de Griekse Cycla-

den-archipel, komen alle schoonheidsidealen van Grie-

kenland bij elkaar. Wie aan Santorini denkt, ziet meteen de 

witte huisjes met de blauwe koepelkerk voor zich, gelegen 

op de rand van de imposante kraterrand aan de diepblau-

we zee. In het witte dorpje Oia op de top van de rotsen 

wordt iedereen beloond op de romantische zonsonder-

gang maar ook in Firostefani kleurt alles in de avond ma-

gisch oranje

ZONSONDERGANG EN GASTRONOMIE
Op Instagram is de ondergaande zon op Santorini de 

meestvoorkomende post. Om dit betoverende schouw-

spel ook te ervaren bent u bij Santo Maris aan het juiste 

adres. Liefhebbers van culinaire hoogstandjes zullen hier 

evenzeer blij verrast zijn. De pure authentieke smaken van 

de beste Griekse lokale producten proeft u in Restaurant 

Alios Ilios. De culinaire filosofie grijpt terug op de Mino-

ische beschaving waarbij verse seizoengebonden produc-

ten gebruikt werden. Alios Ilios heeft dankzij deze denk-

wijze The Best Greek Cuisine Award mogen ontvangen in 

2021. 

SUITES EN VILLA’S
Het hotel met 65 suites en villa’s is vakkundig ontworpen 

om een zomerse sfeer en eclectische luxe te creëren. Tra-

ditionele architectuur wordt smaakvol gecombineerd met 

hip design in zachte aardetinten, boho-chique elementen 

en koloniale meubelen. Alle suites, vernoemd naar de om-

liggende eilanden, zijn voorzien van kitchenette en een 

veranda met een verwarmde jacuzzi of privézwembad. 

U kiest voor Selini Luxury Sunset Villa als u op en top wilt 

genieten van uw eigen gym, sauna, privézwembad met als 

kers op de taart die spectaculaire zonsondergang.

* * * *

 OIA | SANTORINI  I  GRIEKENLAND
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LINDOS | RHODOS | GRIEKENLAND

Caesars Gardens
Dit elegante boutique hotel is als een paradijselijke oase met 

een onvergelijkbare service en het staat garant voor een on-

vergetelijk verblijf.

SERENE RUST
Op nog geen kilometer van het Griekse dorp Lindos ligt in 

een groene, rustige en heuvelachtige omgeving met aan de 

horizon altijd de blauwe Egeïsche Zee het adults only Cae-

sars Gardens. Het is nauwelijks voor te stellen dat het hier zo 

rustig is; maar het is toch echt zo. De onbewerkte massief ste-

nen muren,  de gepleisterde witte gebouwen en de knalroze 

bougainville ademen onmiskenbaar de Griekse ambiance. Tel 

daarbij op de warme hartelijke gastvrijheid van de eigenaren, 

de onberispelijke service, de bohemien inrichting afgewisseld 

met elegante accessoires en u heeft alle ingrediënten voor een 

romantisch en ongestoord verblijf onder de Griekse zon.

GENIETEN BIJ RESTAURANT TÁRATE
In de sfeervolle lobby wordt u hartelijk onthaald, waarna uw 

oog direct valt op het in typisch Lindian stijl gebouwde zwem-

bad. Hier zijn comfortabele ligbedden met heerlijk dikke ma-

trassen en een verwarmde jacuzzi. De Balinese bedden maken 

het geheel af. Direct aan het zwembad vindt u restaurant Tára-

te dat moderne culinaire kooktechnieken combineert met tra-

ditie en creativiteit. De beste bekroonde wijnen bij de bijzon-

dere gerechten kunt u samen met de sommelier selecteren. 

De eigenaren hebben duurzaam ondernemen hoog in het 

vaandel staan. Zo worden alle groenten en fruit verbouwd op 

eigen terrein. Een speciale aanbeveling verdient de Magnolia 

Spa: een holistische oase gelegen in de mediterrane tuin vol 

geurige kruiden.  

K AMERS EN SUITES
Het hotel heeft 23 elegante kamers en suites met een privé-

balkon en tuin- of zeezicht. Alle accommodaties zijn ingericht 

in bohemien Rhodos-stijl met handgemaakte meubels en 

accessoires en beschikken over airconditioning, flatscreen-tv, 

kluisje, minibar, espressoapparaat, theezetfaciliteiten en een 

badkamer met douche. De 4 Executive Bungalows met privé-

zwembad liggen in de tuinen van The Magnolia Spa.

7 overnachtingen Caesars Gardens Luxury Hotel & Spa

Logies met ontbijt

Vliegreis en huurauto vanaf € 1.091,- p.p.

* * * * *

Arrangement

LUXURY BOUTIQUE HOTEL & SPA
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Arrangement

GRIEKENLAND | RHODOS | LINDOS

7 overnachtingen Lindos Sun Village

Logies met ontbijt

Vliegreis en huurauto vanaf € 839,- p.p.

Naar rozemarijn en salie geurende heuvels en een panora-

misch uitzicht over de azuurblauwe Middellandse Zee zijn het 

perfecte decor voor een idyllische vakantie in Lindos.

LINDOS
Witte huisjes in smalle straatjes met roze bougainville. Lindos 

voldoet precies aan dit authentieke beeld en is misschien wel 

één van de meest sfeervolle plaatsjes van Griekenland, gele-

gen aan de voet van de Akropolis van Lindos, de nederzetting 

die zo kenmerkend is voor het dorpje. Aan het strand van de 

diverse baaien in de buurt geniet u bovendien optimaal van 

de elementen waar Griekenland zo bekend om staat: zon, zee, 

natuurpracht en gastvrijheid.

TRADITIE EN (H)EERLIJK ETEN
Het elegante Lindos Sun hotel met zijn traditionele uitstraling, 

combineert de authentieke Griekse gastvrijheid met een hoog 

serviceniveau. De kamers zijn modern en minimalistisch; de 

ervaring authentiek en écht Grieks. Een fijne plek om tot rust 

te komen bij het ruime zwembad of in de weelderige tuin. 

Maar ook om uzelf te verwennen met de liefde van de Griekse 

keuken. Geen poespas, maar eerlijk en met verse ingrediënten 

bereid. Iedere dag kunt u genieten van een uitgebreid buffet 

in Mesogei’s of in een ontspannen setting aan het zwembad, 

waar restaurant Elia u voorziet van à la carte gerechten. Ook 

overdag kunt u hier terecht voor een heerlijke lunch.  Na zons-

ondergang geniet u met een goed glas lokale wijn bij kaarslicht 

in de Thalassa Bar.

K AMERS
Lindos Sun heeft slechts 40 kamers, alle met balkon of ter-

ras. De kamers zijn elegant en ingericht in de typisch Griekse 

eilandstijl met een vleugje luxe. Voorzien van airconditioning, 

flatscreen-tv, minibar, koffie-/theezetfaciliteiten. U slaapt hier 

op een Coco-Mat matras; 100% ecologisch en gemaakt van 

natuurlijke materialen. Uzelf echt even verwennen? Kies dan 

voor de ruime Superior Kamer met privézwembad en dompel 

uzelf onder in totale luxe. 

. 

Lindos Sun
* * * *

VILLAGE 
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Arrangement
7 overnachtingen The Margi Boutique Hotel

Logies met ontbijt

Vliegreis met huurauto             vanaf € 1.661,- p.p.

                                       BOUTIQUE HOTEL

The Margi
Stijlvol boutique hotel met chique en warme decoratie in 

het meest exclusieve gedeelte van de Atheense Rivièra.

RIVIÈRA VAN ATHENE
Vouliagmeni is als Saint-Tropez aan de Cote d Ázur: een 

badplaats met allure, beachclubs, luxe winkelmogelijkhe-

den, uitmuntende restaurants en stijlvolle barista-barretjes 

met terrassen in de zon. Athene is vanaf hier binnen 30 

minuten te bereiken. Op deze manier haalt u het beste uit 

uw verblijf: een snuf cultuur, warme zonnestralen, heerlijk 

eten en altijd de EgeÏsche Zee vlabij.

HEMELSE PRACHT & THE MARGI FARM
De afgelopen jaren hebben eigenaresse Maria en haar 

zoon, tevens architect, een warme en chique sfeer gecre-

eerd door vanuit alle hoeken van de wereld kunstwerken 

en kleurrijke kleden te combineren met unieke meubel-

stukken. Maar laten we ook de voortreffelijke keuken niet 

vergeten waar de chef-kok biologisch geteelde groenten 

en kruiden uit de eigen “Margi Farm” gebruikt en daarmee 

voortreffelijke gerechten tevoorschijn tovert. In de “farm” 

met een oppervlakte van 20.000 m² vol wijngaarden, olijf- 

en fruitbomen zijn cooking-workshops en kan er naar 

hartelust geproefd worden. Als aanvulling op de culinaire 

hoogtepunten is een bezoek aan de wellness-oase The 

Margi Spa tevens een belevenis. Geniet hier van goede the-

rapieën die hun oorsprong vinden uit het oude Grieken-

land. Luieren en gewoon “zijn” kan uitermate goed op de 

luxe ligbedden rondom het zwembad waar ook een gezel-

lige poolbar is. 

SUITES MET ALLURE
De suites zijn luxe en elegant ingericht in de unieke “The 

Margi-sfeer”: een combinatie van koloniale, mediterrane 

en etnische invloeden. Alle beschikken over een kingsize-

bed, flatscreen-tv, Korres-badproducten, Nespresso-ap-

paraat en haardroger. Voor een top-verblijf raden wij van 

harte de Premium Suite van 100m² met elegante meube-

len, woonkamer en meerdere balkons met een prachtig 

uitzicht op de EgeÏsche Zee aan.  

* * * *  *

VOULIAGMENI I ATHEENSE RIVIÈRA I GRIEKENLAND
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Arrangement

GRIEKENLAND | HALKIDIKI | PEFKOCHORI

7 overnachtingen Blue Carpet Luxury Suites

Logies met ontbijt

Vliegreis en huurauto    vanaf € 899,- p.p.

Uniek boutique hotel in trendy stijl en direct gelegen aan een 

prachtig breed zandstrand.

PEFKOCHORI
Pefkochori is een klein dorp, ca. 100 kilometer van Thessaloniki 

aan de oostelijke zijde van het groene en uitgestrekte schier-

eiland Kassandra. Het vissersdorpje met een sfeervol klein 

centrum met dorpsplein heeft meerdere ‘kafeneions’ en leuke 

restaurants en bars. Gezelligheid is tevens te vinden op de pier 

langs het water. De stranden zijn uitgestrekt en rustig. Aan één 

van deze stranden, in de baai van Toroneos, vindt u Blue Car-

pet Luxury Suites.

BEACH TIME
Terwijl de obers het strand oplopen met heerlijke cocktails 

geniet u van een prachtig uitzicht over de rimpelloze blauwe 

zee. Op de loungebedden met dikke comfortabele matrassen 

is het makkelijk genieten van zon en strand. De verzorgde tuin 

met sfeervolle hoekjes, ligbedden en hier en daar een gazebo 

tussen de palm- en olijfbomen, ligt direct aan het strand. Hier 

is ook het zwembad. Op het ruime terras kunt u in de ochtend 

genieten van een gezond ontbijt dat u ook in alle rust in uw 

suite kunt gebruiken. ‘s Avonds is Restaurant Canela de plek 

voor een heerlijke culinaire reis met hoogstaande gerechten.

SUITES
Het hotel heeft 25 elegante suites ingericht in 11 originele de-

signs, waardoor er een unieke en warme sfeer wordt gecre-

eerd. De suites zijn ingericht met oog voor detail en beschik-

ken over airconditioning, tv, minibar, Nespressoapparaat en 

theezetfaciliteiten. Bovendien zijn ze voorzien van een comfor-

tabel en ecologisch verantwoord Coco-mat bed en kussens, 

vervaardigd van 100% natuurlijke materialen. De kamers be-

schikken over een balkon of een terras. 

Voor extra comfort raden wij u van harte de suites met pri-

vézwembad aan. Deze zijn te boeken met uitzicht op de tuin 

maar ook met zeezicht. Wilt u het allermooiste uitzicht? Kies 

dan de Duplex Suite, gelegen op de bovenste verdieping én 

met jacuzzi op het terras! Geniet hier van een subliem zeezicht 

of een rustgevend uitzicht over de groene heuvels.

 Blue Carpet
* * * * *

 LUXURY SUITES
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7 overnachtingen Villa d’Oro Suites & Villa’s

Logies met ontbijt

Vliegreis en huurauto             vanaf € 828,- p.p.

SUITES & VILLA’S

Sfeervol ingerichte villa’s met privézwembad en een hand-

jevol mooie suites op een rustige locatie dichtbij zee.

PALIOURI EN RUSTIGE BAAIEN
Bent u een liefhebber van rust en kleinschalige luxe dan 

zou Villa d‘Oro weleens uw volgende vakantiebestemming 

kunnen zijn. Paliouri ligt op het schiereiland Kassandra en 

staat bekend om zijn charmante stenen huizen, ongerep-

te beboste heuvels, relaxte sfeer en prachtige strand met 

blauwe vlag. De beroemde kloosters van Meteora, die ge-

bouwd zijn op de toppen van de enorme, steile rotsen zijn 

adembenemend en verdienen een bezoek tijdens uw ver-

blijf. Deze UNESCO-site met zijn kenmerkende geologie en 

10 eeuwen religieuze traditie is absoluut indrukwekkend. 

In Petralona zijn immens grote druipsteenformaties te be-

wonderen. 

PRETTIGE AMBIANCE
Rondom het zwembad met ligbedden heerst een prettig 

laid-backsfeertje. U wordt hier helemaal in de watten ge-

legd door de  vriendelijke eigenaren. Iedere ochtend ver-

zorgen ze een heerlijk uitgebreid ontbijt dat op het terras 

van uw suite of villa geserveerd wordt. Een mooier begin 

van de dag is nauwelijks voor te stellen. Daarna is het aan 

u. Slentert u naar het strandje voor een koele duik in het 

heldere water? Of neemt u de huurauto en verkent u het 

achterland met traditionele dorpjes? De kustlijn is lang 

en heeft ontelbare baaien met zandstranden. Zelfs in 

het drukke seizoen zult u verbaasd zijn over de verlaten 

strandjes. Sportieve gasten huren een mountainbike en 

verkennen de redelijk vlakke omgeving.

SUITES EN VILLA’S
Klein maar fijn; zo beschrijven we Villa d’Oro het beste. De 

5 suites en 9 duplex-villa’s die als extra een privézwembad 

hebben, zijn een combi van luxe, bohemien-stijl en veel 

comfort. Vanaf het ruime terrras met zitje geniet u hier van 

een schitterend zicht op de blauwe zee.

  * * * *

PALIOURI | HALKIDIKI | GRIEKENLAND

Villa d ' Oro



I   LOCAL COLOURS68

j
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Met mijn arm losjes uit het open raam en 

een glimlach van oor tot oor rijd ik door het   

Spaanse landschap. Overal zie ik schilderachti-

ge witte dorpjes en het decor lijkt elke minuut 

te veranderen. Direct realiseer ik mij; hoe be-

kend en onbekend tegelijk kan een land zijn?

Voor Spanje geldt dit zeker; het uitgestrek-

te land biedt naast alle bekende toeristische 

plaatsen een prachtig alternatief voor vakan-

tiegangers die de drukte willen ontvluchten.

Boutique hotels waar u Spanje op een andere 

manier leert kennen, rustieke plekken waar het

lijkt of de tijd heeft stilgestaan, lokale ‘bares’ 

waar u van de heerlijkste tapas kunt geniet; dat

is de kracht van Spanje. Weg van de snelweg 

blijf ik genieten van al het moois om mij heen 

en denk alvast aan de avond; dineren onder 

het genot van een Tempranillo met op de    

achtergrond duizend schitterende lichtjes die 

de avond nét even wat meer cachet geven.

HET WEELDERIGE 
SPANJE

 
Buenos noches

Spanje
MIDDELLANDSE ZEE

ANDALUSIË

COSTA BRAVA

IBIZA

MALLORCA
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LOJA I  ANDALUSIË  I  SPANJE

  La Bobadilla
Verblijf in dit unieke hotel om te onthaasten, op te gaan in de 

natuur en kennis te maken met de Andalusische cultuur!

ANDALUSIË
Verscholen in het Andalusische heuvellandschap en omge-

ven door 350 hectare bossen, amandel- en olijfbomen ligt La 

Bobadilla. Een prachtig domein waar u wordt gesust door de 

geluiden van de natuur en ‘s ochtends zachtjes ontwaakt met 

vogelgezang. Een bijzondere locatie om te delen met vrienden 

en te genieten van het leven. Maar ook de omgeving is het ont-

dekken waard. Het wereldberoemde Alhambra (Granada) en 

het moderne Málaga met haar bijzondere musea liggen beide 

op slechts ca. 60 minuten rijden.

AUTHENTIEK & VERANTWOORD
La Bobadilla is een voorbeeld van Spaanse Eco-Charm en 

Slow Travel op zijn best. Daarnaast is het in 2019 uitgeroepen 

tot een van de beste boutique hotels in Spanje. Dagelijks kunt 

u deelnemen aan een gevarieerd aanbod aan experiences en 

activiteiten. Ontdek meer over olijfolie tijdens een proeverij, 

leer de geheimen van de chef tijdens een kookworkshop voor 

jong en oud of laat u uitgebreid verwennen tijdens een wel-

dadige spabehandeling. Andalusië is een regio van verfijnde 

smaken, geuren en een ruime keuze aan regionale ingrediën-

ten. U heeft dan ook de opties uit verfijnde restaurants, waar-

bij La Finca een van de beste restaurants in de regio is en El 

Cortijo voornamelijk lokale gerechten serveert.

K AMERS & SUITES
De uniek ingerichte kamers ademen de sfeer van Andalusië. 

Uiteraard behoren wifi en airconditioning tot de standaard 

kamerfaciliteiten. Afhankelijk van het kamertype heeft u een 

balkon met fraai uitzicht over de tuin en het heuvellandschap.  

Voor gezinnen zijn er familiekamers beschikbaar.

7 overnachtingen La Bobadilla a Royal Hideaway Hotel

Logies met ontbijt

Vliegreis en huurauto                                              vanaf € 1.080.- p.p.

* * * * *

Arrangement

A ROYAL HIDEAWAY HOTEL
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Een oase van rust en ruimte, op een unieke en bevoorrechte locatie, waar de Atlantische Oceaan en de Middel-

landse Zee elkaar ontmoeten. 

ZAHARA
El Cortijo de Zahara is schitterend gelegen op de hel-

lingen van de Sierra del Retín dichtbij het trendy vis-

sersdorp Zahara de los Atunes. Het fraaie hotel wordt 

gevormd door een oud Andalusisch landhuis (corti-

jo) uit de negentiende eeuw dat is getransformeerd 

tot een hotel waar het aangenaam vertoeven is. Op 

slechts 5 minuten lopen bevindt zich het uitgestrekte 

goudgele Zahara zandstrand.

EL CORTIJO
El Cortijo de Zahara zit vol charmante hoekjes met 

witgepleisterde muren, Moorse dakpannen en een 

binnenplaats met waterbron, omringd door geuren-

de jasmijn en bloeiende bougainville. Hier hoeft u zich 

maar over weinig dingen zorgen te maken. Laat u ver-

leiden door de sfeer en geniet. De oude cortijo wordt 

vandaag de dag vergezeld door een aantal nieuwere 

gebouwen. Sevilla bevindt zich op ca. 200 km afstand 

wat zich uitermate goed leent voor een dagtrip.

Restaurant La Bodega serveert een combinatie van 

de typisch mediterrane keuken met exotische sma-

ken. Overdag geniet u van een drankje bij het zwem-

bad in Café del Sol. De Balinese bedden vormen de 

ideale plek om te ontspannen, een kopje koffie of een 

heerlijke cocktail te drinken en smakelijke gerechten te 

Arrangement

SPANJE  I  ANDALUSIË I ZAHARA DE LOS ATUNES

7 overnachtingen El Cortijo de Zahara Boutique Hotel

Logies met ontbijt

Vliegreis en huurauto                                vanaf  €  742.- p.p.             

BOUTIQUE HOTEL

proeven. Of wat dacht u van een verfrissende cocktail 

in de Sky Bar, terwijl u van de zonsondergang geniet. 

Daarnaast heeft u de mogelijkheid om in de relax 

zone te genieten van schoonheidsbehandelingen en 

massages.

K AMERS & SUITES
De 78 comfortabele kamers en suites, verdeeld over 

meerdere gebouwen, zijn ingericht met de karakte-

ristieke warmte van Andalusië gecombineerd met 

oosterse elementen. Alle kamers beschikken over air-

conditioning, tv, kluisje, minibar en wifi en natuurlijk 

een badkamer met douche en haardroger. Voor extra 

comfort kiest u de Junior Suite Superior, gelegen in de 

oude toren, wat u een unieke en authentieke ervaring 

zal geven.

El Cortijo de Zahara
* * * *
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El Cortijo de Zahara

Arrangement
7 overnachtingen XQ Palacete Boutique Hotel 

Logies met ontbijt

Vliegreis en huurauto vanaf € 1.191,- p.p.

BOUTIQUE HOTEL

XQ El Palacete
MORRO JABLE 

Hotel XQ El Palacete ligt in het gezellige dorpje Morro          

Jable (op ca. 200 m afstand) in het zuiden van Fuerteven-

tura en is een charmant kleinschalig boutique hotel, direct 

aan een boulevard en het mooie brede kilometerslange 

zandstrand van Jandia. De persoonlijke aandacht en zorg 

voor de kleine details zorgen voor de perfecte combinatie 

om stress en routine achter u te laten en van een heerlijke       

vakantie te genieten. Dit hotel is zeer geschikt voor koppels 

die van rust en sereniteit houden. 

LEKKER GENIETEN 

XQ El Palacete biedt een verwarmd buitenzwembad om-

ringd door een zonneterras met comfortabele ligbedden 

en parasols en frontaal zicht op het strand. Tevens is er een 

onstpannende jacuzzi en directe toegang tot het strand via 

een trap. Op het strand diverse watersporten zoals wind-

surfen, zeilen, waterskiën en duiken (tegen betaling). In 

de directe omgeving ook andere vrijetijdsmogelijkheden, 

zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid om fietsen/mountain-

bikes te huren, tennis, squash, golfen (Jandia Golfbaan 

op ca 2,1 km afstand) en paardrijden. Het hotel biedt de 

mogelijkheid om massagebehandelingen te ondergaan. 

Voor uw huurauto is er plaats in een parkeergarage of op 

de parkeerplaats (tegen betaling). Het buffetrestaurant 

met showcooking serveert tal van mediterrane en interna-

tionale gerechten voor ontbijt en diner met verschillende 

thema-avonden. Voor een lichte lunch, een hapje of een 

drankje kunt u terecht bij de poolbar op het terras. Tevens 

is er een cocktailbar. Ten slotte is er roomservice.

KAMERS EN SUITES

XQ El Palacete Fuerteventura telt 54 modern ingerichte 

kamers en suites die elk beschikken over airconditioning, 

satelliet-tv, kluisje (tegen betaling), wifi en een minibar.                 

Badkamer met bad of douche, haardroger. Balkon met zit-

je en uitzicht op het fraaie strand van Jandia. 

* * * *

MORRO JABLE | FUERTEVENTURA I  SPANJE
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Tapas!
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Deze kleine hapjes uit de Spaanse keuken zijn sinds jaren ingebur-

gerd in ons eigen land, maar waar de tapa zijn oorsprong heeft is bij

de meesten niet bekend. Het wordt dus maar eens tijd een kijkje in 

de traditie van de tapa te nemen! Een tapa wordt in Spanje gezien 

als een aperitiefhapje. Traditioneel geserveerd in Spaanse cafés bij 

een drankje als wijn of sherry. Soms worden in Spaanse cafés (met 

name in Andalusië en in het binnenland) bij het drankje standaard 

één of meerdere tapas gratis geserveerd.

Tot zover zijn de tapas wel bekend. Maar wist u dat het woord tapa 

is afgeleid van het werkwoord ‘tapar’, wat afdekken betekent. Een 

‘tapa’ is dan ook het Spaanse woord voor deksel! Niet zo gek dat 

men er vanuit gaat dat het woord is ontstaan doordat de kleine 

hapjes werden afgedekt om de vliegen op afstand te houden.

Daarnaast gaat het verhaal dat Keizer Karel V alle herbergen de     

opdracht gaf om voedsel bij drank te serveren aan zijn ruiters, om 

te voorkomen dat ze dronken op het paard verder trokken, zonder  

iets te eten.

Vandaar het gebruik om kleine hapjes, tapas bij de drank te serve-

ren. Hoewel de tapa dus oorspronkelijk alleen als aperitief werd ge-

geten, zie je tegenwoordig veel restaurants die een scala aan tapas 

bieden als diner om te genieten van een volledige maaltijd. 

Que Proveche!

DE SPA ANSE LIEFDE
VOOR ETEN

Tapas!
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Arrangement

SPANJE | IBIZA I SAN RAFAEL

5 overnachtingen Can LLuc Boutique Country Hotel

Logies met ontbijt

Vliegreis en huurauto                                               vanaf € 1.157,- p.p.

Kom tot rust op een authentiek landgoed in het hart van Ibiza. 

Can Lluc is omgetoverd tot een agriturismo waar u geniet van 

charmante gastvrijheid. 

IBIZA
Bij een vakantie op Ibiza denkt u waarschijnlijk niet direct aan 

ontspanning en rust, maar Can Lluc is bij uitstek geschikt voor 

een vakantie waarin u de andere kant van Ibiza ontdekt. Be-

zoek de hippiemarkt in de buurt van Santa Eulalia of dwaal 

door de pittoreske straatjes van Ibiza-stad. Met uw huurauto 

ontdekt u gemakkelijk de vele adembenemende strandjes die 

Ibiza rijk is. De locatie is dan ook een van de sterke punten van 

Can Lluc; dicht bij alle highlights, maar aan het einde van de 

dag trekt u zich terug in een oase van rust.

CAN LLUC
Zodra de poorten van Can Lluc opengaan, komt u in een klein 

paradijs. Onberispelijke tuinen, knusse terrassen om te dine-

ren en een zwembad met Balinese bedden waar u geniet van 

zon en privacy. Wat Can Lluc verder zo bijzonder maakt? De 

intieme persoonlijke sfeer; yoga met Donna staat 2x per week 

op het programma en restaurant Olea laat u in een sfeervolle 

ambiance kennis maken met de authentiek Spaanse keuken, 

waar gerechten bereid worden met lokale producten veelal 

uit eigen tuin. Klinkt goed vindt u niet?

K AMERS & VIILA’S
De kamers van Can Lluc zijn bijzonder en bevinden zich in het 

authentieke hoofdgebouw met dikke stenen muren, wat zo ty-

perend is voor Ibiza. De geschakelde villa’s zijn nieuw, modern 

met een lichte sfeer. Alle zijn uniek en sfeervol ingericht, voor-

zien van moderne faciliteiten als airconditioning, flatscreen-tv, 

wifi en een Nespresso-apparaat. De badkamers zijn voorzien 

van badjassen en slippers.

Can Lluc
* * * *

BOUTIQUE COUNTRY HOTEL & VILLAS
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Arrangement
7 overnachtingen Es Cucons Boutique Hotel  

Logies met ontbijt

Vliegreis en huurauto                               vanaf € 1.387,- p.p.

                                 BOUTIQUE HOTEL

  Es Cucons 
Kunst en design spelen een belangrijke rol in dit unieke ho-

tel.

FAMILIE
In het hart van een pittoreske amandelvallei in Santa Ag-

nès ligt het landelijke, kleinschalige familiehotel Es Cucons. 

Hier vinden gasten een echt thuis weg van huis. De oor-

spronkelijke boerderij is gebouwd in 1652 en gerenoveerd 

door de eigenaren in 1997, en verwelkomt sinds het jaar 

2000 gasten van over de hele wereld. Vakanties worden 

hier doorgebracht in nabijheid van de natuur in een unie-

ke omgeving met gelijkgestemde vrienden, families, stellen 

en creatievelingen. Ibiza-stad bevindt zich op ca. 20 km af-

stand

IBIZA-SPA
In de uitgestrekte, fraaie en weelderige tuin (ca. 10.000 m²) 

ligt een zwembad omgeven door een terras met ligbed-

den en parasols. Verder is er voor de jonge gasten een kin-

derbad. De rustige, kleine Ibiza-Spa biedt alles wat u nodig 

heeft om te ontspannen, te verjongen en op te laden tij-

dens uw verblijf in Es Cucons. Chef-kok Cristian González 

Expósito probeert in te spelen op de culinaire verlangens 

van zijn gasten en heeft een uitstekend en creatief medi-

terraan menu gecreëerd met lokale, seizoengebonden 

biologische producten van de hoogste kwaliteit. Overdag 

bieden de zonnige tuinen en ligbedden de perfecte ruimte 

om buiten te dineren. De Bar biedt natuurlijke vruchten-

sappen, cocktails en een uitgebreide nationale en interna-

tionale wijnkaart

K AMERS EN SUITES
De 15 kamers zijn alle landelijk ingericht met een uniek en 

persoonlijk tintje met kleurrijke stoffen die het levendige 

karakter van Ibiza weerspiegelen. Ze zijn voorzien van air-

conditioning, wifi, minibar en kluisje. Als extra in de Suites: 

Nespresso-apparaat en waterkoker. Badkamer met bad 

en/of douche en haardroger. Balkon of terras met tuin- of 

valleizicht 

  

* * *  *

SANTA AGNÈS DE CORONA | IBIZA | SPANJE
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Arrangement

SPANJE  I  MALLORCA I MONTUÏRI

7 overnachtingen Finca Serena Hotel & Resort

Logies met ontbijt

Vliegreis en huurauto vanaf € 1.679,- p.p.

Exclusief adults only hotel, gelegen op een uitgestrekt land-

goed in het binnenland van Mallorca.

SERENA
Wanneer u de oprijlaan oprijdt, weet u direct waarom deze 

prachtige oude finca de naam ‘Serena’ heeft gekregen. Het 

weids opgezette hotel, straalt een serene rust uit en biedt u 

mooie tuinen met wandelpaden en wordt omringd door wijn-

gaarden. Hier komt u echt tot rust. De oorspronkelijke boerde-

rij heeft eigen boomgaarden met fruit- en olijfbomen en biedt 

u alles wat het leven goed maakt. De hoofdstad Palma vormt 

een fijne afwisseling en ligt op slechts 25 km.

ÚNICO
Het hotel beschikt over een groot buitenzwembad dat wordt 

omringd door een zonneterras met ligbedden en parasols 

waar u heerlijk kunt ontspannen en genieten van de stilte. De 

fraaie Único Spa heeft een belangrijke plek in de finca. Een 

binnenzwembad, open haard, relaxruimte, sauna, hamam 

en meerdere behandelkamers waar u terecht kunt voor ver-

schillende schoonheidsbehandelingen en massages. Verder 

is er een fitnessruimte en worden privélessen yoga en andere 

workshops aangeboden. In het Jacaranda Restaurant kunt u 

genieten van verse lokale producten die in de eerlijke en ge-

zonde keuken worden gecombineerd tot heerlijke gerechten 

voor ontbijt, lunch en diner. Geniet van een ‘al fresco’ diner 

onder de palmbomen met spectaculaire vergezichten over 

het platteland van Mallorca. 

K AMERS & SUITES
De 25 kamers en suites zijn gedecoreerd met natuurlijke stof-

fen katoen, linnen, steen, hout en andere lokale natuurlijke 

materialen zorgen voor een unieke sfeer van warmte en he-

dendaagse elegantie. Alle kamers beschikken over airconditi-

oning, hoofdkussenmenu, wifi, satelliet-tv, kluisje, minibar, Ne-

spresso-apparaat en waterkoker. De badkamers hebben een 

bad en/of regendouche, badjassen en haardroger. U heeft de 

keuze uit kamers met diverse prachtige uitzichten; bergen, het 

landgoed, de olijfgaard. Gesteld op veel privacy? Kies een sui-

te of villa met een ruim privéterras. 

Finca Serena
* * * * *

HOTEL & RESORT 
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Arrangement
7 overnachtingen Cap Rocat Hotel

Logies met ontbijt

Vliegreis en huurauto                                        vanaf € 1.718,- p.p.

HOTEL

Cap Rocat
Ervaar ultieme luxe op een unieke locatie en in een bijzon-

dere omgeving!

FORTIFICATIE CAP ROCAT
Ooit gebouwd als laatste verdedigingslinie voor de baai 

van Palma, echter nooit voor dit doel gebruikt. Vandaag 

de dag verblijft u in een met oog voor detail gerestau-

reerd, bijzonder en luxueus hotel. Cap Rocat is omgeven 

door een 36.000 m² natuurpark en door de verhoogde 

ligging op de klif heeft u een uniek en weids uitzicht over 

de kustlijn en de lagergelegen baai. Ook de historische en 

sfeervolle hoofdstad Palma de Mallorca ziet u op afstand 

liggen. Deze is in ca. 25 minuten met de auto te bereiken.

UNIEKE ERVARING
Zodra u de poorten van dit voormalig fort bent gepas-

seerd stapt u een wereld van rust binnen. Bij binnenkomst 

ervaart u direct de sfeervolle algemene ruimte en comfor-

tabele lounges. In de zomermaanden is het aangenaam 

vertoeven op de binnenpleinen waar u kunt genieten van 

zwoele zomeravonden.  Uw verblijf in Cap Rocat is het per-

fecte excuus om de verwennerij te krijgen die u verdient en 

om alle spanningen of stress die u elke dag kunt ervaren, 

weg te nemen. De hamam of Ayurveda zijn slechts twee 

opties van een breed scala aan massages en behandelin-

gen waarbij u zich kunt opladen. In het restaurant Fortress 

kunt u proeven van mediterrane en lokale ecologische ge-

rechten. Daarnaast biedt het openluchtrestaurant The Sea 

Club vlees- en visgerechten van de grill- of houtskooloven.

K AMERS & SUITES
Cap Rocat beschikt over luxe kamers en suites welke van 

alle moderne gemakken zijn voorzien. Om de intieme sfeer 

te waarborgen wordt het ontbijt op de kamer geserveerd. 

Door haar unieke karakter, is het hotel niet geschikt voor 

gasten die slecht ter been zijn.

* * * * *

CALA BLAVA | MALLORCA | SPANJE
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Arrangement

SPANJE  I  MALLORCA  I  ES CAPDELLÀ

7 overnachtingen Castell Son Claret

Logies met ontbijt

Vliegreis en huurauto                                          vanaf € 1.292,- p.p.

Een oase van rust waar u geniet van een excellente gastrono-

mie in een sfeervolle ambiance, met een authentiek Moors he-

renhuis als decor. Dit is genieten met een grote G.

MOORSE HISTORIE
In het binnenland van Mallorca, dichtbij het dorp Es Capdellà, 

op een 325 ha groot landgoed, verrijst een uniek hotel; Cas-

tell Son Claret. Door de bouwstijl en historische elementen 

doet het misschien nog het meest denken aan een klein mid-

deleeuws dorp. Al wanneer u de oprijlaan betreedt voelt u de 

charme van de omgeving en de warme sfeer. Het omliggende 

natuurgebied van de Tramuntana Mountains mag gezien wor-

den als een van de mooiste culturele landschappen van Spanje 

en het is dan ook niet voor niets aangemerkt als Unesco World 

Heritage Site. Geniet daarnaast van de vele prachtige baaien op 

Mallorca. Resultaat? Een veelzijdig toevluchtsoord voor levens-

genieters!  

BEST OF PEP
Niet alleen de historie maakt Castell Son Claret bijzonder; ook 

de gastronomie is perfect. Al bij het ontbijt begint de ervaring. 

Chef Pep Forteza blaast traditionele gerechten nieuw leven in 

en brengt smaaksensaties op topniveau. Verse smaken eren 

de traditie, zoals hij het zelf benadrukt. In balans blijven na 

verrukkelijke diners? Sportactiviteiten als fietsen en wande-

len, een balletje slaan op de tennisbaan, een yogales volgen of 

stoom afblazen in de gym dragen hier aan bij. Daarna genieten 

van een goed boek bij het ruime zwembad of een welverdien-

de massage of schoonheidsbehandeling in de Spa. Eén ding is 

zeker: u komt heerlijk uitgerust thuis.

K AMERS & SUITES
Alle 38 luxe, elegante kamers en suites zijn verschillend vanwe-

ge het historische karakter van de gebouwen, hetgeen iedere 

kamer en suite een bijzondere charme geeft. Natuurlijk van 

alle moderne gemakken voorzien. Op zoek naar een nóg unie-

kere ervaring? Kies dan voor een Suite in het ‘torentje’ van het 

kasteel, of voor de Pool Suite, waar u geniet van een privétuin 

met plungepool. 

Castell Son Claret
* * * * * 

HOTEL
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Arrangement
7 overnachtingen Mas de Torrent Hotel & Spa

Logies met ontbijt

Vliegreis en huurauto                                       vanaf € 1.834,- p.p.

HOTEL & SPA

Ooit een boerderij uit de 18e eeuw, nu een elegant, luxe 

hotel dat exclusiviteit en rust uitstraalt.

BETOVEREND MIDDELEEUWS
Bij het lezen van bovenstaande beschrijving denkt u waar-

schijnlijk niet direct aan de Costa Brava. Toch heeft deze 

populaire kust alles in huis om zelfs de meest verwende 

gast te bekoren. Met historische, honingkleurige stadjes 

als Pals in de directe omgeving en prachtige steden als 

Gerona en Figueras valt er genoeg te ontdekken buiten 

de gebaande paden. Prachtige baaien, een rijke keuken en 

wijnhistorie zijn de ingedriënten van een luxe vakantie; juist 

aan de Costa Brava!

 

TERRACOTTA
Weelderige tuinen en schaduwrijke terrassen verwelko-

men u als een warme deken. De originele okerkleurige 

stenen muren, gewelfde plafonds en originele handge-

maakte terracotta tegelvloeren van de boerderij geven een 

gracieus aanzien aan de lobby, leeszaal en het restaurant. 

Buiten tal van schaduwrijke veranda’s en intieme hoekjes. 

Te midden van dit alles vindt u een heerlijk zwembad. Mas 

Spa beschikt over een binnenbad, sauna en hamam en 

een keur aan schoonheidsbehandelingen. Verder is er een 

fitness en worden er yogalessen aangeboden. Ontbijten 

en dineren is mogelijk in het sfeervolle restaurant, maar te-

vens rond het zwembad en in de fraaie tuin. De Catalaanse 

chef Ramón Freixa is trots op zijn roots en hij laat dit graag 

tot uiting komen in zijn authentiek Catalaanse gerechten. 

The Cellar biedt een fraaie selectie wijnen uit de regio, de 

Empordà. Innerlijk en uiterlijk komt u hier niets te kort!

K AMERS & SUITES
De 39 kamers en suites ingericht in mediterraan minimalis-

tische stijl, vormen een smaakvol geheel. Ze zijn gelegen in 

het historische gedeelte van de boerderij of in de tuin en 

hebben moderne voorzieningen als airconditioning, wifi, 

tv, Nespresso-apparaat en een balkon of terras met zitje. 

Naar keuze ook suites met een prachtig uitzicht over Pals 

of zelfs, als kers op de taart, met privézwembad. 

* * * * * 

 TORRENT I  COSTA BRAVA  I  SPANJE

Mas de Torrent
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STA. CHRISTINA D’ARO  I  COSTA BRAVA  I  SPANJE

Mas Tapiolas
Mas Tapiolas trakteert u op vergezichten, perfecte gastrono-

mie, rust en kalmte in een uiterst charmante omgeving. 

EMPORDÀ
Het is niet zo vreemd dat Dalí inspiratie putte uit de Empordà, 

want deze veelzijdige regio biedt een scala aan ervaringen. 

Waar uw interesse ook ligt; historie, natuur, gastronomie 

en active-life zijn ruimschoots vertegenwoordigd. Op kor-

te afstand van Santa Christina D’Aro, met ontelbare mooie 

stranden in de omgeving. Ook Gerona met haar rijke Joodse 

historie en authentieke centrum, heerlijk voor een dagje cul-

tuursnuiven, draagt bij aan de veelzijdigheid. Dit alles onder 

de rook van wereldstad Barcelona.

FARM HOUSE PUR SANG 
Wanneer u het erf betreedt kunt u alleen maar blij zijn dat 

de charmante oude boerderij, ondergedompeld in een oase 

van rust, in zijn volle glorie is hersteld. Het is bijna niet voor te 

stellen dat er, nog niet eens zo lang geleden, kippen over het 

erf liepen. Vandaag de dag is deze Catalaanse boerderij een 

uniek hotel, die eigentijdse ervaringen biedt. Lekker luieren op 

een van de Balinese bedden bij het zwembad met poolbar, 

of genieten van het uitzicht over de Solius-vallei op het ruime 

terras. Diezelfde vallei biedt tal van wandel- en fietsroutes. 

Voor golfliefhebbers ligt er een 18-holes Pitch & Putt baan te 

wachten. In het restaurant gaat de liefde van Chef Josep Ayats 

u door de maag. Vergezeld door een goed glas wijn, natuur-

lijk uit eigen wijnmakerij, geniet u van de Catalaanse en medi-

terrane keuken. In de Spa, met een keur aan behandelingen, 

vindt u tevens een verwarmd zwembad, sauna en fitness. 

K AMERS EN SUITES
De kamers gelegen in het woongebouw naast de originele 

boerderij zijn elegant, ruim en licht gedecoreerd. Ze bieden 

hedendaags comfort zoals een kingsizebed, wifi, tv en een Ne-

spresso-apparaat. Meestal met balkon of zelfs met een privé-

tuin. De Suites Natura Mas Tapiolas zijn rustig gelegen in een 

gedeelte van het resort, exclusief voor volwassenen. In de tuin 

een zonneterras met ligbedden. En wat dacht u van een eigen 

zwembad of jacuzzi?

7 overnachtingen Mas Tapiolas Kamers & Suites Natura

Logies met ontbijt

Vliegreis en huurauto                                               vanaf € 1.071 ,- p.p.

* * * * 

Arrangement

                                             K AMERS & SUITES NATURA



I   LOCAL COLOURS84

Portugal
D E  S Y M P A T H I E  V A N
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LISSABON

ALENTEJO

MADEIRA

ALGARVE

PORTO

ATLANTISCHE OCEAAN

COSTA VICENTINA

DOURO VALLEI

CASCAIS

Ongerepte stranden, indrukwekkende natuur, 

wereldsteden en bovenal bourgondisch van 

top tot teen. Dat is Portugal. Luister naar een 

fado en u voélt dat de Portugezen met passie 

leven. Gastvrijheid staat hoog in het vaandel, 

of u nu de weg vraagt of het verhaal achter de 

azulejos wil horen; Portugal omarmt u!

Elke regio heeft een ander karakter; de Douro 

vallei met haar prachtige heuvels en wijnvel-

den, de Alentejo met uitgestrekte vlaktes en 

rustige stranden, maar ook de Algarve met 

goudgele stranden en authentieke dorpen. 

Voor de vakantieganger die op zoek is naar een 

lokaal gevoel staat er in elke streek een bijzon-

dere ervaring te wachten. Optimaal genieten 

van alles wat Portugal u te bieden heeft? U 

kunt alle regio’s door de relatief kleine afstan-

den ook heel goed met elkaar combineren.

Boa Viagem!

LAND VAN DE FADO

Portugal
D E  S Y M P A T H I E  V A N
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Ruimte, rust, natuur en wijn. Het noorden van Portugal is een lust voor het oog en een verademing voor lichaam 

en geest. De vele bijzondere quinta’s en porthuizen zijn een must om te ontdekken!

DOURO VALLEI
De Douro vallei is precies één van die plekken die u 

eens in uw leven gezien moet hebben. Vanaf Porto 

doorkruist u een betoverend mooi landschap. De 

Douro kronkelt door de met wijnranken beklede heu-

vels en aan de oevers komt u af en toe dorpjes tegen 

waar de tijd lijkt te hebben stilgestaan. Een bezoek aan 

een van de wijn- en porthuizen mag niet ontbreken, 

geniet hier van een proeverij én van de prachtige ver-

gezichten, de vallei is niet voor niets door UNESCO uit-

geroepen tot werelderfgoed.

MODERN
Douro 41 is een moderne oase van rust waar de na-

druk ligt op ontspanning en genieten van alles wat 

de natuur u te bieden heeft. De inrichting is minima-

listisch, zodat niets u kan afleiden van de prachtige 

omgeving. Het zwembadterras direct aan de rivier 

biedt ieder seizoen een ander spectaculair uitzicht; in 

het voorjaar weelderig groen en in het najaar bontge-

kleurd. 

À TERRA
Restaurant À Terra serveert moderne cuisine ge-

baseerd op lokale keukentradities. Alle gerechten 

worden op biologische wijze en in de traditionele 

Arrangement

 PORTUGAL  I  DOURO VALLEI  I  CASTELO DE PAIVA

4 overnachtingen Douro 41 Hotel & Spa

Logies met ontbijt

Vliegreis en huurauto                               vanaf € 1.295,- p.p.

HOTEL  & SPA 

steenoven bereid. De sommelier van Douro 41 weet 

de juiste combinaties te maken met fantastische 

streekwijnen. Zodat de culinaire ervaring gecombi-

neerd met het prachtige uitzicht niet snel vergeten 

wordt. 

En wat dacht u van een tocht met cultureel gids Luís 

in de veelzijdige vallei met een lunch in een authentiek 

lokaal restaurant? In de Spa, wederom met een ge-

weldig uitzicht, geniet u van een massage of schoon-

heidsbehandeling.

K AMERS & SUITES
De kamers zijn comfortabel en voorzien van grote 

raampartijen zodat de natuur ook hier het decor blijft. 

Naar keuze met balkon. Daarnaast voorzien van o.a. 

een Nespresso-apparaat, wifi, airconditioning en een 

tv. De badkamers hebben een bad met douche, bad-

jassen en slippers.

Douro 41
* * * *
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Gelegen direct aan zee op de kliffen van Cascais met uitzicht over de Atlantische Oceaan slaat dit hotel een brug 

tussen historie en hedendaags design.

CASCAIS
Cascais is een oud vissersdorp waar de lokale bevol-

king van Lissabon in de weekenden naar toe gaat om 

aan de drukte van de stad te ontsnappen. De char-

mante bloemrijke steegjes, witte huizen en mooie 

stranden maken het een geliefde bestemming voor 

ontspanning. Het is leuk om de trein te pakken voor 

een dagtripje naar Lissabon met een korte stop over 

in de mondaine badplaats Estoril. Maak ook zeker een 

dagtrip naar het Werelderfgoed van Sintra, met kaste-

len, sprookjespaleizen en mooie tuinen.

IBIZA STYLE
Dit design hotel is ondergebracht in een landhuis uit 

de 19e eeuw en kent door haar zorgvuldig gebalan-

ceerde inrichting in combinatie met een warm onthaal 

een huiselijke sfeer. Door de kleinschaligheid van het 

hotel geeft men hier nog echt persoonlijke aandacht 

aan de gasten. Al lopend door het hotel treft u overal 

moderne kunstobjecten aan gecombineerd met een 

typerende stijl zoals bekend van Marilyn Monroe. Van-

uit de lobby trekt het uitzicht meteen de aandacht en 

wandelt u de tuin in dan lijkt het of u op Ibiza bent. 

Neem een duik in  het zwembad of ga heerlijk loungen 

op een van de bedden met uitzicht op zee, begeleid 

door de klanken van rustgevende loungemuziek. Op 

Arrangement

PORTUGAL  I  COSTA DE LISBOA  I  CASCAIS

7 overnachtingen Farol Hotel

Logies met ontbijt

Vliegreis en huurauto                               vanaf € 1.047,- p.p.

ON THE WATER

het terras geniet u van een heerlijke koffie in de och-

tendglorie of een cocktail bij ondergaande zon. Voor 

het diner is er The Mix waar chef Hugo Silva de naam 

van het restaurant eer aan doet door mediterrane 

smaken en verse lokale producten samen te brengen 

in een gastronomische ervaring voor alle zintuigen. 

Voor verse sushi hoeft u niet naar Japan te reizen want 

Sushi Master Nuande Pekel bereidt de meest verse 

sushi en sashimi terwijl de zon in Cascais langzaam in 

zee zakt.

K AMERS
De kamers zijn ondergebracht in het 19e -eeuws land-

huis of de aangrenzende nieuwe vleugel, allen in een 

moderne individuele stijl. De standaard kamers bie-

den tuinzicht waarvan enkele met terras maar voor 

een echte Farol ervaring kiest u voor een kamer met 

zeezicht of één van de junior suites. De Designer ka-

mers zijn ontworpen door lokale ontwerpers en dom-

pelen u onder in de wereld van haute couture.

Farol Hotel
* * * * *
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Op een prachtig landgoed van 17 hectare, omgeven door parasoldennen en kurkbomen, zandduinen, groene 

rijstvelden en meer dan 60 km ongerepte, witte zandstranden, ligt Sublime Comporta.

COMPORTA
Een magische, ongerepte plek waar u alles ervaart wat 

nog authentiek en oprecht is in Portugal op ongeveer 

een uurtje van Lissabon in de Alentejo. Laat u ver-

welkomen door de gastvrije lokale bevolking, proef 

de regionale wijnen en lekkernijen en beleef hoe het 

‘langzame leven’ bevalt. Comporta is een gebied dat 

bestaat uit 8 kleine dorpjes. Het belangrijkste dorp 

Comporta ligt op ongeveer 20 km van het hotel en 

heeft verschillende kleine winkels, supermarkten en 

een café. Rijk aan cultureel erfgoed, heerlijk eten en 

wijn. Comporta biedt een combinatie van rust en een-

voud die zowel verslavend als inspirerend is en ons 

herinnert aan de magie van meer ervaren met minder.

TUSSEN DE RIJSTVELDEN
Een verblijf in Sublime Comporta in Grândola is een 

vakantie vol design, comfort en natuur. Een exclusief 

toevluchtsoord dat een prachtige natuurlijke omge-

ving combineert met ontspanning voor lichaam en 

geest. Alles wordt hier lokaal geproduceerd. De Well- 

ness specialisten in de spa maken louter gebruik van 

lokale ingrediënten en gecertificeerde essentiële en 

plantaardige oliën. Ook zijn er verschillende fitness-  

programma’s en activiteiten opgenomen om fit te 

blijven. Ga eten in het restaurant Sem Porto en laat u 

Arrangement

PORTUGAL  I  ALENTEJO  I  COMPORTA

7 overnachtingen Sublime Comporta

Logies met ontbijt

Vliegreis en huurauto                               vanaf €1695,- p.p.

COUNTRY RETREAT & SPA 

verrassen door tempura groenten uit eigen tuin, ge-

rechten met zelfgeteelde augurken of de rijst die op 

de menukaart staat als ‘A Match Made in Alentejo’. 

Luier lekker aan het binnen- of buitenzwembad of ga 

naar de nabijgelegen eigen beachclub direct aan het 

strand. Vergeet, voordat u het domein verlaat, niet het 

winkeltje te bezoeken en neem de smaken van Com-

porta mee als souvenir voor het thuisfront. 

K AMERS EN VILLA’S
Het resort bestaat uit 23 kamers en suites met aanvul-

lend 22 villa’s variërend van 2 tot 5 slaapkamers. Alle 

kamers van het hotel zijn ruim en modern ingericht, 

met gebruik van duurzame materialen in de accenten-

kleuren wit en grijs waardoor lekker licht. De luxe de-

signvilla’s hebben allemaal een eigen (dompel)zwem-

bad, ruim buitenterras en een binnen- en buitenhaard 

voor gezellige avonden. Uniek zijn de Bio-pool suites 

vanwaar u vanaf uw vlonder toegang hebt tot een na-

tuurlijk gezuiverde zwemvijver. 

Sublime Comporta
* * * * *
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Tegeltjes
      Wijsheid
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Wanneer je aan Portugal denkt, komen er waarschijnlijk een aantal

dingen in u op. Wellicht is de Fado-muziek wel het eerste waar u 

aan denkt, of gewoon het lekkere weer en de prachtige stranden. 

Maar minstens zo beroemd zijn de Portugese Azulejos [Aa.zoe.lezj.

zjoes], ofwel tegeltjes. De naam komt oorspronkelijk uit het Ara-

bisch, waar het woord Al Zulaydj zoiets betekent als geglazuurde 

tegel. Inmiddels is de Azulejo al 500 jaar verbonden met Portugal, 

door de Moren meegenomen en nooit meer verdwenen. De gegla-

zuurde tegels zijn zelfs vandaag de dag nog een populaire vorm van

decoratie. Soms zelfs zo bijzonder dat de tegels op zich een ware

bezienswaardigheid zijn.

De geglazuurde tegels waren van oudsher niet altijd beschilderd;

maar werden geprezen om hun isolerende waarde. Later door

verbeterde technieken, konden er volledige schilderijen op tegels

gemaakt worden. Hierdoor werden de tegels meer en meer als

kunst gezien. En het leuke is; u kunt op zoek gaan naar de meest bij-

zondere gebouwen welke gedecoreerd zijn met azulejos; zo is het

treinstation São Bento in Porto een prachtig voorbeeld, de tegels in

de stationshal laten een volledig tafereel zien uit de Portugese ge-

schiedenis. Maar ook zo heel onverwacht, in een klein dorp, of in

een verlaten straatje in de grote stad, word je overvallen door de

schoonheid en diversiteit van de azulejos. Gewoon op de muur van

een kerk, een pracht aan tegeltjes, en is de vitrine van de ambachte-

lijke slager ineens rijkelijk versierd.

In steeds meer hotels komen de tegels terug, vooral de trendy

boutique hotels zijn er dol op en dan niet alleen in Portugal. Ook in

onze eigen Hollandse huizen zijn de Portugese tegels aan een op-

mars begonnen. Geglazuurde handgebakken tegels in de keuken,

of Portugese tegels met een bijzonder patroon in de hal.

Tijdloos en bijzonder dus:

DE PORTUGESE LIEFDE
VOOR TEGELTJES 

Azulejos

Tegeltjes
      Wijsheid
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MONCARAPACHO  I  ALGARVE  I  PORTUGAL

Vila Monte
RIA FORMOSA
Overal in de omgeving twinkelen lampjes en als u met uw 

ogen knijpt, ziet u zelfs de oceaan die zich als een spiegel in de 

verte uitstrekt. Voor u staat een traditioneel Portugees gerecht 

uit de ‘forno’ vergezeld door een heerlijke Portugese wijn. Na 

een filmavond in de openlucht, zakt u nog even onderuit op 

uw terras. Morgen misschien nog even naar het Ria Formosa 

National Park, of naar het Spaanse Sevilla, deze vakantie is nog 

beter dan u zich had voorgesteld.

MOORSE INVLOEDEN
Vila Monte is gelegen in een oude ‘Fazenda’ en dat is goed te 

zien aan de bouwstijl. Omgeven door uitgestrekte tuinen be-

vinden zich diverse gebouwen op het terrein. Allemaal met 

een eigen stijl, met Moorse invloeden, waarbij patio’s en smal-

le laantjes zo kenmerkend zijn. Het zwembad biedt u verkoe-

ling terwijl de kinderen lekker spelen op het gazon. Meer rust 

vindt u bij het adults only zwembad. Geniet van een drankje 

bij de poolbar of in de trendy lobby, waar u ook terecht kunt 

voor tapas en fingerfood. Kortom Vila Monte Farm House is 

een pareltje waar u ontspannen kunt genieten, ver weg van de 

massa. Met uw huurauto liggen interessante plaatsen als Ta-

vira en Olhão binnen handbereik.

K AMERS EN SUITES
De kamers welke wij selecteerden voor uw verblijf zijn allemaal 

voorzien van een terras en zijn licht en trendy maar met au-

thentieke decoraties ingericht. De Deluxe Suites hebben bo-

vendien een extra terras met veel privacy aan de achterzijde. 

Natuurlijk kunt u rekenen op comfort op uw kamer met o.a. 

een Nespresso-apparaat, wifi, airconditioning en een tv. De 

badkamers hebben een inloopdouche, badjassen en slippers.

7 overnachtingen Vila Monte Farm House

Logies met ontbijt

Vliegreis en huurauto Vanaf € 2.529,- p.p.

* * * *  superior

Arrangement

FARM HOUSE
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PORTUGAL  I  COSTA VICENTINA  I  ALJEZUR

NATURE RESORT

Praia do Canal
* * * * *

Fotobijschrift
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Verscholen in de ongerepte natuur van natuurpark Costa Vicentina ligt Praia do Canal, ideaal voor wie houdt van 

Portugese gastvrijheid en culinaire verwennerij gecombineerd met (sportieve) activiteiten.

COSTA VICENTINA
Costa Vicentina, gelegen in het uiterste zuidwesten 

van de Alentejo, is zonder twijfel het best bewaarde 

stukje Europese kustlijn dat de thuisbasis vormt van 

verschillende unieke dier- en plantensoorten. U vindt 

in dit natuurpark tevens de best bewaarde stranden 

van Zuidwest Europa. Het park strekt zich uit over 

een hoogvlakte, door een vallei naar de oceaan, waar 

de golven breken op de kust van het Praia do Canal 

strand. Het heeft wel wat weg van Australië; “The Out-

back.” Aljezur is de dichtstbijzijnde stad op slechts ca. 

10 km. Sportievelingen kunnen hun energie kwijt op 

een van de nabijgelegen surfstranden of verkennen 

de omgeving per mountainbike. Ook suppen, vissen, 

dolfijnen spotten, wandelen en paardrijden kan.

CULINAIR ERFGOED
U start de dag met een à la carte ontbijt. Met een 

breed scala aan activiteiten. Rustzoekers zullen de 

uitgebreide spa waarderen. In Praia do Canal maakt u 

een reis door het culinaire erfgoed van de Alentejo en 

Algarve tijdens een diner in één van de twee restau-

rants. De ingrediënten zijn afkomstig van lokale produ-

centen: worst en pinda’s uit Rogil (Feiterinha) en Serra 

de Monchique, kazen uit Odemira, Serpa en Évora, vis 

uit de Altantische Oceaan, zeevruchten uit Ria Formo-

Arrangement
7 overnachtingen Praia do Canal Nature Resort

Logies met ontbijt

Vliegreis en huurauto                              vanaf € 1.195,- p.p.

sa en Ria de Alvor en ossenvlees uit São Teotónio. Res-

taurant Azeitona biedt een regionaal geïnspireerde fij-

ne keuken, met lokale biologische ingrediënten uit de 

zee en van het platteland. Bij het hoofdzwembad ge-

niet u van panoramisch uitzicht over het natuurreser-

vaat met in de verte de oceaan en serveert Restaurant 

Zimbro, vernoemd naar de lokale jeneverbes, in infor-

mele ambiance o.a. pizza’s uit de oven. Medronho is 

een plek om bij het haardvuur op te warmen. De bar 

dankt zijn naam aan vruchten gelijkend op een lychee 

afkomstig van een lokale aardbeienplant waarvan li-

keur wordt gestookt.

K AMERS
Alle kamers zijn sfeervol ingericht met veel natuurlijke 

(hout)tinten en bieden uitzicht over de ongerepte wil-

dernis, de vallei en de Atlantische Oceaan. De kamers 

hebben een balkon of terras en een ruime badkamer 

in marmer. De Deluxe kamers liggen op de 1e verdie-

ping en de Junior Suites op de begane grond.  



Praia do Canal
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FUNCHAL I MADEIRA | PORTUGAL

 Casa Branca
Een heerlijke plek om van de rust, natuur en het aangename 

klimaat te genieten!

FUNCHAL
Hier dwaalt u door een historische binnenstad. Vooral in de 

ochtend is het op de Mercado dos Lavradores een drukte van 

belang en gaat u helemaal op in de lokale sfeer. Laat u betove-

ren door de combinatie van kleuren, aroma’s en tradities van 

deze markt. Op deze markt vindt u het beste dat het eiland 

te bieden heeft: de meest verse en exotische vruchten, aller-

lei groenten en de prachtige bloemen van deze “Bloementuin 

van de Atlantische Oceaan”, zoals dit mooie eiland vaak wordt 

genoemd. Vriendelijke zachtmoedige bevolking, uitbundige 

en overweldigende natuur en een zeer zacht klimaat, u treft 

het allemaal op Madeira aan. Vergeet ook zeker niet een be-

zoek te brengen aan een van de wijnhuizen.

BOTANISCHE TUINEN
Quinta da Casa Branca is een intiem boutique hotel gelegen in 

het hart van een weelderige botanische tuin en onderscheidt 

zich door zijn verrassende combinatie van historische en mo-

derne architectuur. De oude 19e eeuwse Britse plantage is ver-

bouwd tot een uniek designhotel dat prachtig mengt met de 

tropische omgeving. Quinta da Casa Branca met haar moder-

ne bouwstijl, veel aardetinten en houtelementen biedt prima 

faciliteiten in een aangename en ontspannen sfeer. Het Manor 

House, het originele woonhuis van de familie,  ademt de adel-

lijke sfeer van weleer. In het midden van de tuin ligt een fraai 

(verwarmd) zwembad. De bijzondere botanische tuin wordt 

regelmatig bezocht door botanici vanwege haar enorme  

wereldse verscheidenheid aan planten en bloemen.

K AMERS EN SUITES
De 49 warm gedecoreerde kamers en suites liggen in het 

hoofdgebouw, bijgebouw of de Manor House. Alle kamers en 

suites zijn voorzien van airconditioning, tv, wifi, minibar, kof-

fie-en theezetfaciliteiten en kluisje. Badkamer met bad/dou-

che, badjassen en slippers. Tuin Kamers zijn gelegen op het 

zuiden op de begane grond van het hoofdgebouw. Premium 

Kamers zijn ruimer. Deluxe Suites met aparte woon- en slaap-

kamer.

7 overnachtingen Quinta da Casa Branca

Logies met ontbijt

Vliegreis en huurauto Vanaf € 1.139,- p.p.

* * * * *

Arrangement

QUINTA

te
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Met maar liefst 6.000 kilometer aan prachti-

ge stranden langs grillige kustlijnen en mooie 

baaien is Kroatië een van de populairste          

Europese vakantielanden. Het middeleeuwse 

Dubrovnik, ook wel de “Parel van de Adriati-

sche Zee” maakt het vakantiesprookje com-

pleet. De verscheidenheid aan landschappen 

en de bijzonder aangename temperaturen 

maken van het sinds 1992 onafhankelijke Kroa-

tië een geweldige vakantiebestemming.

Romeinen, Venetianen en Habsburgers heb-

ben er hun sporen achtergelaten. Raak ver-

dwaald in een doolhof van prachtige middel-

eeuwse straatjes, verbaas je over de kleurrijke 

mozaïeken of loop een indrukwekkende By-

zantijnse kathedraal binnen. Geniet van pure 

ingrediënten, lokale wijnen en de beste regio-

nale producten onder de Kroatische zon. Dat 

smaakt naar meer!

ADRIATISCHE PAREL

Kroatie
ADRIATISCHE ZEE BRAČ

HVAR

DUBROVNIK
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Boutique hotel gelegen op het eiland Brac waar Oostenrijkse kwaliteit en degelijkheid samensmelten met de  

levenslust en flair van Kroatië. 

BRAC
Lemongarden ligt pal naast het haventje aan de bou-

levard in het hart van Sutivan op het eiland Brac. Su-

tivan is een heerlijk rustig dorpje, waar toerisme nog 

steeds aan de zijlijn van het dagelijks leven staat. Van-

uit hier vertrekken in de ochtendglorie vissersboot-

jes om in de namiddag terug te keren met hun verse 

vangst. Zodra u het hotel verlaat voelt u zich als een 

inwoner van het dorpje want u stapt direct in het da-

gelijks leven van de bewoners. Brac is een heerlijk ei-

land dat op minder dan een uur met de ferry vanuit 

Split ligt. Het heeft ontelbaar veel kleine strandjes met 

kristalhelder water, is het grootste eiland voor de Dal-

matische kust en staat bekend om haar kalksteenwit 

marmer. Daarnaast ziet u hier veel wijnranken en olijf-

bomen met dank aan de vruchtbare bodem. 

KLEURRIJKE OASE
Lemongarden is een droom die voor de Oostenrijkse 

eigenaren in vervulling ging waarbij geen detail aan 

het toeval is overgelaten. Verspreid over drie zeer 

zorgvuldig gerestaureerde monumenten van meer 

dan 300 jaar oud verwezenlijkten ze binnen dit eeu-

wenoude kader een uiterst comfortabel hotel. De re-

novatie heeft bijna tien jaar geduurd en het resultaat is 

dan ook verbluffend. De omringende tuin met buiten-

Arrangement

KROATIË  I  BRAC  I SUTIVAN

4 overnachtingen Lemongarden

Logies met ontbijt

Vliegreis, transfer en overtocht             vanaf € 1.267,- p.p.

BOUTIQUE HOTEL 

zwembad is een oase van rust, hier wandelt u langs 

kleurrijke en lekker ruikende rozenstruiken, bougain-

villes, hibiscus, palmen en honderden citroenstruiken. 

Leen een fiets van het hotel en u staat binnen 10 minu-

ten op het privéstrand van maar liefst 1000 m² waar u 

rustig kunt relaxen aan het golvende water. Er is hier 

ook een beachclub voor een lichte maaltijd. In de keu-

ken van het restaurant zwaait chef-kok Ante Udovici 

de scepter, in Kroatië een bekende naam op culinair 

gebied. Hij probeert zo veel mogelijk gebruik te maken 

van producten louter afkomstig van het eiland. Het à 

la carte ontbijt is een feest om de dag mee te begin-

nen. Het Wellness paviljoen is er om tot rust te komen. 

K AMERS
Charmant hotel met 23 suites en 12 kamers, verspreid 

over 3 gerestaureerde monumenten. Elke kamer is in-

dividueel ingericht met oog voor detail en comfort in 

een eigen kleurenpalet. Er zijn kamers met uitzicht op 

de binnentuin en zee, waarvan enkele met balkon.

Lemongarden
* * * * *
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Lemongarden

b  =   ,,,,

Arrangement
4 overnachtingen Villa Dubrovnik

Logies met ontbijt

Vliegreis en transfer       vanaf € 865,- p.p.

BOUTIQUE DESIGNHOTEL 

Villa Dubrovnik
Een moderne parel in het historische hart van de Adriati-

sche Zee met het centrum van Dubrovnik op enkele minu-

ten loopafstand. 

DUBROVNIK
Villa Dubrovnik is onderscheidend op het gebied van 

service, luxe en kleinschaligheid en verdient oprecht een 

plekje in Local Colours. Dubrovnik ligt hier letterlijk aan 

uw voeten met tegenover het hotel een eilandje genaamd 

Lokrum. Dubrovnik is eigenlijk een groot openluchtmuse-

um en decor van de bekende serie Game of Thrones. U 

waant zich hier dan ook op een echte filmset afgewisseld 

met leuke pleintjes, een haven, smalle steegjes en gezel-

lige terrasjes. Vanuit de haven dagelijks boottripjes naar  

de eilandjes voor de kust met overweldigende natuur en 

mooie stranden.

NAUTISCHE ERVARING
U wordt gastvrij onthaald door een van de “matrozen” van 

de receptie. Welkom aan boord! Villa Dubrovnik is een stijl-

vol toevluchtsoord voor gasten die op zoek zijn naar luxe, 

privacy en eersteklas gastvrijheid. De ongerepte witte ar-

chitectuur van het hotel vormt een prachtig contrast met 

het rotsachtige landschap en de azuurblauwe wateren van 

de Adriatische Zee. Bij Al-fresco met uitzicht op de oude 

stad en Lokrum geniet u van een lichte lunch. Op de bui-

tengrill hoort u het geluid van sissend vlees en lokaal ge-

vangen vis. In Pjerin begint de dag met een à la carte ont-

bijt, ’s avonds Kroatische specialiteiten. De zee lonkt voor 

een verfrissende duik vanaf de terrassen met ligbedden. 

Een beachclub, zwembad en spa met binnenzwembad, 

fitness en ontspannende massages maken het compleet.

K AMERS & SUITES
Met spectaculaire uitzichten op de oude stad of het eiland 

Lokrum bieden alle 56 kamers en suites een eigentijdse 

chique nautische stijl met een neutraal kleurenpalet en 

houten details. Door de grote ramen, lekker licht en allen 

met balkon of terras waarbij de Executive en Premium ka-

mers beschikken over een buitenjacuzzi.

* * * * *

DUBROVNIK  I  KROATIË
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Maslina Resort is een verborgen pareltje omgeven door een rijke geschiedenis, ongerepte natuur, culinaire 

smaken en cultureel erfgoed gelegen op het eiland Hvar, voor de kust van Split.

STARI GRAD
Het resort ligt in de prachtige baai van Maslinica op 

het eiland Hvar en strekt zicht uit over 2 hectare weel-

derig dennenbos met de kristalheldere Adriatische 

Zee en strand binnen handbereik. Stari Grad, één van 

de oudste steden in de oostelijke Adriatische Zee en 

UNESCO Werelderfgoed. Bijna 2500 jaar geleden      

bevolkte een Griekse kolonie het stadje en daar-

om bevinden zich in Stari Grad nog een groot aantal 

Griekse villa’s. De wijngaarden, olijvenboomgaarden 

en lavendel velden zijn omringd met hand gebouwde    

stenen muurtjes.

MINDFUL LUXURY
Maslina Resort combineert klassieke mediterrane 

stijlen met moderne Franse accenten, met respect 

voor de reeds aanwezige natuur. Door gebruik van 

natuurlijke en lokaal geproduceerde materialen zoals 

exotisch Iroko-hout en Braç gesteente gaat het resort 

helemaal op in de omgeving. Het interieurontwerp 

is geïnspireerd op de 4 elementen van de natuur die 

hebben bijgedragen aan het creëren van een palet dat 

wordt gevormd door de azuurblauwe Adriatische Zee, 

een zilte zomerbries, parelwitte rotsen en dicht groen 

bos. Het resultaat van dit alles is “Mindful Luxury”, een 

respectvolle highend gastvrijheidservaring, geïnspi-

Arrangement

KROATIË  I DALMATIË I HVAR

7 overnachtingen Maslina Resort

Logies met ontbijt

Vliegreis, transfer en overtocht             vanaf € 2.219,- p.p.

NATURAL RESERVE

reerd door het rijke culturele en natuurlijke erfgoed 

van het eiland Hvar. Mindful Luxury is de alchemie 

tussen persoonlijke en professionele service, een uit-

stekende locatie, oprecht respect voor het milieu en 

een interieur dat eigentijds en chic is met zorgvuldig 

gekozen vintage elementen. In de Wine & Culture club 

kunt u terecht voor het boeken van een lokale erva-

ring zoals een bezoek aan een wijngaard of voor een 

proeverij onder leiding van de sommelier. Pharomatiq 

Spa met duurzame, lokale producten en ingrediënten 

waarbij u zelf uw product met advies van de Spa the-

rapeute samenstelt. In het restaurant staat alles in het 

teken van lokaal geproduceerde ingrediënten waar de 

chef een mediterraan tintje aan geeft.

K AMERS, SUITES EN VILLA’S
Alle ruime 53 kamers, suites en villa’s bieden een 

adembenemend uitzicht op zee of een panoramisch 

uitzicht over de groene omgeving en zijn ingericht met 

authentieke elementen. 

Maslina Resort
* * * * *
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Maslina Resort

HVAR  I  DALMATIË  I  KROATIË
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Marokko
D E  K L E U R E N  V A N
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Marokko is het land van Duizend-en-een-

nacht, met duizend-en-een mogelijkheden. 

Ontdek de vele gezichten van Marokko. Vlakbij 

Europa, op de uiterste noordwestpunt van het 

Afrikaanse continent, maar toch een andere 

wereld. Wie Marokko ontdekt zal onder de in-

druk zijn van de prachtige koningssteden, met 

hun labyrinten van markten (souks) en lemen 

woonwijken waar de Afrikaanse en Arabische 

culturen samensmelten tot een bont geheel. 

Dwaal door de kronkelende straatjes van de 

souks en bezichtig paleizen, moskeeën en tui-

nen. Proef de heerlijke gerechten zoals cous-

cous en tajine schotels in de vele eettentjes 

en restaurants.  De stadskern (medina) wordt 

over een lengte van 12 kilometer omringd door 

een hoge lemen muur die op de Werelderf-

goedlijst van de Unesco staat. De geschiede-

nis, de levenskunst en de gastvrijheid van de 

Marokkanen zult u als zeer positief ervaren. 

U vertrekt met een bagage aan levendige her-

inneringen.

MAGISCHE BELEVENIS

Marokko ATLANTISCHE OCEAAN

MARRAKECH
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Arrangement
3 overnachtingen Hotel Les Jardins de la Koutoubia

Logies met ontbijt

Vliegreis en transfer                               vanaf € 586,- p.p.

                                   DE  LA KOUTOUBIA   - HOTEL

  Les Jardins 
Deze voormalige 13e eeuwse Marokkaanse Riad Ouarzazi 

is verbouwd tot een waar prestigieus, elegant en authen-

tiek tophotel en de perfecte keuze voor het ontdekken van 

de fascinerende stad Marrakech. 

MARRAKECH 
Een stad die bruist van cultuur en tradities. Slenter door de 

smalle straatjes en ruik de geur van kruiden in de Medina. 

Laat u verbazen door de kunsten op het plein en verleiden 

tot de aankoop van een traditioneel handgemaakt souve-

nir.

IN HET HART VAN DE MEDINA
Vanuit het hotel stapt u zo de hectiek van de oude Medina 

in naar het beroemde plein Djemaa El Fna. Via de indruk-

wekkende entree van de Riad met sfeervolle lounges trekt 

u zich terug in een oase van rust en ontspanning. Hier wan-

delt u door de tuin naar het zwembad dat gelegen is op 

een binnenplaats. Een tweede zwembad ligt op het dak 

vanwaar u een schitterend uitzicht heeft op de oude stad 

en de minaret van de Koutoubia Moskee waaraan het ho-

tel haar naam dankt. Geniet met een fraai uitzicht over de 

omgeving van een diner in het Indiase à la carte restaurant 

Les Jardins de Bala. Drink een drankje bij de ondergaande 

zon in de Sky Bar. Lokale specialiteiten proeft u in het à la 

carte restaurant Marocain waar u zich onder de klanken 

van traditionele live-muziek in 1001 sferen waant. Een tradi-

tionele hamam mag natuurlijk op het programma van de 

spa niet ontbreken.

K AMERS EN SUITES
Les Jardins de la Koutoubia beschikt over 108 kamers en 

suites, alle sfeervol ingericht en voorzien van wifi, minibar, 

kluisje en satelliet-tv. Badkamer met ligbad/douche. De 

comfortabele Medina kamers hebben uitzicht op de stad. 

Prefereert u wat meer rust, kies dan voor een ruimere ele-

gante en warm ingerichte Patio Kamer met uitzicht over de 

binnenplaats. 

 

* * * *  *

MARRAKECH | MAROKKO
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Reisinformatie



LOCAL COLOURS   I 111

RUIME KEUZE EN FLEXIBILITEIT

Bij Local Colours bent u helemaal vrij om zelf uw dag van vertrek en thuiskomst te kiezen. Flexi-

biliteit staat bij ons centraal en onze Luxury Travel Consultants stellen alles in het werk om uw 

wensen te realiseren. Op de volgende pagina’s stellen wij u de dichtstbijzijnde luchthavens bij 

de diverse bestemmingen voor met de meest aanbevolen luchtvaartmaatschappij(-en). Daarbij 

gaan wij voor zover mogelijk uit van rechtstreeks vliegen vanaf Brussel. Onze pakketreizen zijn 

samengesteld met vluchten vanaf Brussel. Wil u toch reizen vanaf Amsterdam,Eindhoven of 

een andere luchthaven, dan kan u deze uiteraard ook via ons reserveren. Wanneer er meerdere 

vluchten per dag mogelijk zijn, dan zullen wij u deze uiteraard voorstellen. Deel uw wensen met 

ons en wij nemen de mogelijkheden met u door.

De in deze uitgave vermelde prijzen zijn indicatieprijzen, gebaseerd op rechtstreeks vliegen vanaf 

Brussel in de goedkoopste boekingsklasse van de eerstgenoemde luchtvaartmaatschappij op de 

volgende pagina’s en altijd incl. één stuk ruimbagage. Alle genoemde prijzen zijn gebaseerd op 

de gegevens, zoals bekend op 30 december 2021 en zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

KIES UW STOEL VOORAF

Vooraf uw stoelen reserveren in het vliegtuig is bij Economy Class geen vanzelfsprekendheid 

meer, tenzij u hiervoor wilt betalen. Wij raden u aan om, ondanks de hiervoor te betalen toeslag, 

uw stoelen toch vooraf te reserveren om er zo zeker van te zijn dat u naast elkaar zit tijdens de 

vlucht. Eventueel met extra beenruimte voor net even meer comfort tijdens de vlucht. Boekt u 

vluchten met Transavia dan zijn de kosten voor een standaard stoelreservering inbegrepen en 

zullen wij altijd in overleg met u stoelen direct bij boeking reserveren.

EXECUTIVE LOUNGE INBEGREPEN

Hoe heerlijk is het om de drukte op de luchthaven te vermijden door in een rustige omgeving de 

wachttijd door te brengen? Bij een Local Colours vakantie mag u, zelfs indien u Economy Class 

vliegt, voor vertrek vanaf Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Düsseldorf of Brussel Airport altijd 

gratis gebruik maken van een Executive Lounge. Geniet van gratis drankjes, hapjes, Internet en 

diverse dagbladen. Ook voor de terugreis vanaf de bestemming kunnen wij op veel luchthavens 

een Executive Lounge voor u reserveren voor € 25,- per persoon. 

HUURAUTO OF TRANSFERS TER PLAATSE

Alle arrangementen in deze brochure worden aangeboden inclusief huurauto (m.u.v. Katikies 

Kirini op Santorini, hotel Mediterraneo en The Ashbee in Italië, alle accommodaties in Kroatië en 

Les Jardins de la Koutoubia in Marrakech, waar standaard een privétransfer inbegrepen is). Uw 

comfortabele middenklasse huurauto heeft u direct bij aankomst op de luchthaven tot uw be-

schikking, u levert de auto hier aan het einde van de vakantie ook weer in. Heeft u voorkeur voor 

een verzorgde privétransfer naar uw accommodatie in plaats van een huurauto, dan is dit uiter-

aard ook mogelijk. Desgewenst laten wij de huurauto, voor zover mogelijk, de volgende dag of 

later bij uw vakantieadres afleveren. Onze Luxury Travel Consultants adviseren u graag!

SILVERJET SERVICE DESK

Voor al uw bijzondere wensen staan onze toegewijde medewerkers van de Silverjet Service Desk 

tot uw beschikking. Wilt u uw partner verrassen met bloemen op de kamer ter gelegenheid van 

het vieren van een bijzondere datum? Champagne? Wilt u een reservering voor een bijzonder 

diner maken? Wij reserveren het graag voor u. Vraag onze Luxury Travel Consultants naar de 

mogelijkheden.

REIZEN MET LOCAL COLOURS BETEKENT, NET ALS BIJ 
SILVERJET, REIZEN IN STIJL. 

GRA AG VERZORGEN WIJ UW REIS GEHEEL NA AR UW 
EIGEN WENSEN TOT IN HET KLEINSTE DETAIL!
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Artikel 1:  Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op pakket- 
reisovereenkomsten die vanaf 1 juli 2018 worden geboekt 
en worden geregeld door de Wet betreffende de verkoop van 
pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiens- 
ten 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 
pak ket reisovereenkomst de wettelijk voorgeschreven 
stan daard informatie, alsook, voor zover deze van toe-
passing is op de pakketreis:

1 de voornaamste kenmerken van de reisdiensten:
a)   Algemene reisvoorwaarden van de Geschillencom- 

missie Reizen voor pakketreis-overeenkomsten, de reis- 
bestemming(en), de route en de verblijfsperioden, met 
de data en het aantal nachten;

b)   de vervoermiddelen, hun kenmerken en categorieën, de 
  plaatsen en data en tijdstippen van vertrek en terug- 
 keer, de duur en plaats van tussenstops en de aan- 
 sluitingen; indien het exacte tijdstip nog niet vaststaat, 
  wordt dit bij benadering meegedeeld

c)   de ligging, de voornaamste kenmerken en de categorie 
  van de accommodatie volgens de regels van het land be- 
 stemming;

d)  de verstrekte maaltijden;
e)   de bezoeken, de excursies of de andere diensten die zijn 

 begrepen in de voor de pakketreis overeengekomen 
  totaalprijs;

f)   ingeval het niet duidelijk is, uitsluitsel of de reisdien-
sten worden verleend aan de reiziger als lid van een 
groep;

g)   de taal waarin andere toeristische diensten desge- 
 vallend worden verricht;

h)   of de reis in het algemeen geschikt is voor personen met 
  beperkte mobiliteit;

2   de totaalprijs van de pakketreis, en voor zover toepas- 
 selijk, opgave van de soort bijkomende kosten die voor 
  rekening van de reiziger kunnen zijn;

3  de betalingsmodaliteiten;
4   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;

5   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;

6   de vermelding dat de reiziger de overeenkomst kan op- 
 zeggen tegen betaling van een opzegvergoeding;

7   inlichtingen over de annulerings- en/of bijstandsverze-
keringen.

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 pak-
ketreisovereenkomst. 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 mede-
reizigers 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 pakket- 
reisovereenkomst in de gelijktijdige fysieke aanwezig- 
heid 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:

1   de bijzondere wensen van de reiziger waarop de orga- 
 ni sator is ingegaan;

2   dat de organisator aansprakelijk is voor de goede uit- 
 voering van de pakketreis, en een bijstandsverplichting  
 heeft;

3   de naam en de contactgegevens van de entiteit die 
 instaat voor de bescherming bij insolventie;

4   de naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres van de 
 lokale vertegenwoordiger van de organisator of van een 
 andere dienst voor het geval de reiziger in moeilijk- 
 heden verkeert of zijn beklag wenst te doen over de 
 mogelijke non-conformiteit;

5   de verplichting van de reiziger om de non-conformiteit 
 tijdens de reis te melden;

6   informatie op basis waarvan rechtstreeks contact kan 
 worden opgenomen met een niet vergezelde minder- 
 jarige of met de persoon die op zijn verblijfplaats voor 
 hem verantwoordelijk is;

7   informatie over de interne klachtenbehandeling;
8   informatie over de Geschillencommissie Reizen en het 

  platform van de E.U. voor online geschillenbeslechting; 
9   informatie over het recht van de reiziger om zijn over- 

 eenkomst over te dragen.

4.3 Tijdig voor het begin van de pakketreis verstrekt de 
  organisator de reiziger:
1  de nodige ontvangstbewijzen 
2  de vouchers en vervoerbewijzen
3   informatie over de geplande vertrektijden en, indien van 

 toepassing, over de uiterste tijd om in te checken, de 
  geplande tijden van tussenstops, aansluitingen en aan- 
 komst.

Artikel 5: De prijs
5.1  Na het sluiten van de pakketreisovereenkomst kunnen 

de prijzen alleen worden verhoogd indien de overeen-
komst daar uitdrukkelijk in voorziet. In dat geval wordt 
in de pakketreisovereenkomst aangegeven hoe de prijs- 
her zie ning wordt berekend.

Prijsverhogingen zijn alleen toegestaan als rechtstreeks 
gevolg van veranderingen in:
1   de prijs van passagiersvervoer die is toe te schrijven 

  aan de toegenomen kostprijs van brandstof of van 
  andere energiebronnen, of

2   de hoogte van belastingen of vergoedingen over de in de 
 overeenkomst begrepen reisdiensten, die worden ge- 
 heven door niet direct bij de uitvoering van de pakket- 
 reis betrokken derden, met inbegrip van toeristen- 
 belastingen en vertrek- of aankomstbelasting in havens 
  en op vliegvelden, of

3   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 organi-
sator 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 voor-
schot 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 6 weken 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 pakketreis overeen
komst
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:

1   de organisator en eventueel de doorverkoper zo snel 
 mogelijk en uiterlijk 7 dagen voor het begin van de pak- 
 ketreis via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. 
 een mail, een papieren document of een pdf, op de hoogte 
 stelt, en

2   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 voort-
vloeien 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 pakketreis- 

 overeenkomst, met uitzondering van prijswijzigingen 
 vóór het begin van de pakketreis niet eenzijdig veran- 
 deren, tenzij: 

1   de organisator zich dit recht in de overeenkomst heeft  
 voorbehouden, en 

2  het om een onbeduidende verandering gaat, en 
3   de organisator de reiziger daarvan via een duurzame 

  gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren docu- 
 ment of een pdf in kennis stelt. 

9.2  1. Indien, vóór het begin van de reis, de organisator zich ge- 
 noodzaakt ziet een van de voornaamste kenmerken van 
 de reisdiensten ingrijpend te wijzigen of niet aan de beves- 
 tigde 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 hier- 
 van in te lichten en hem op de hoogte te brengen:

1    van de voorgestelde wijzigingen en het effect ervan op de 
 prijs van de pakketreis;

2   van de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen 
  zonder kosten, tenzij hij de voorgestelde wijzigingen 
  aanvaardt;

3   van de termijn waarbinnen hij de organisator in kennis 
  moet stellen van zijn besluit; 

4   van het feit dat indien hij de voorgestelde wijziging binnen 
 de opgegeven termijn niet uitdrukkelijk aanvaardt, de 
  overeenkomst automatisch beëindigd wordt, en 

5   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 kwali- 
teit of de kosten van de pakketreis verminderen, heeft de 
reiziger recht op een passende prijsvermin-dering. 

9.4  Indien de pakketreisovereenkomst op grond van artikel 
9.2 wordt opgezegd en de reiziger geen vervangende 
pakketreis aanvaardt, betaalt de organisator alle betaal- 
de bedragen uiterlijk veertien dagen nadat de overeen-
komst is opgezegd, aan de reiziger terug. 

Artikel 10: Opzegging door de organisator voor afreis
10.1  De organisator kan de pakketreisovereenkomst op- 

zeggen: 
1   indien het aantal personen dat zich voor de pakketreis 

  heeft ingeschreven, kleiner is dan het in de overeen- 
 komst 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: 

a)   twintig dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen 
 van meer dan zes dagen; 

b)   zeven dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen 
  van twee à zes dagen; 

ALGEMENE REISVOORWAARDEN VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE 
REIZEN VOOR PAKKETREIS-OVEREENKOMSTEN. 
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c)   48 uur voor het begin van de pakketreis bij reizen die 
  minder dan twee dagen duren, of 

2   indien hij de overeenkomst niet kan uitvoeren als ge- 
volg van onvermijdbare en buitengewone omstandig- 
heden en hij de reiziger er vóór het begin van de pakket-
reis 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 
ver-schuldigd 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 opzeg-
ging kan de reiziger worden verplicht tot betaling van 
een opzegvergoeding aan de organisator. In de pakket- 
reisovereenkomst kunnen gestandaard iseerde opzeg- 
vergoedingen 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 gestandaard iseerde opzegvergoedingen zijn vast- 
gesteld, 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 omstan-
digheden 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 op- 
zegvergoeding 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 schade-
vergoeding. 

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 pakket- 
 reisovereenkomst wordt uitgevoerd, verhelpt de orga- 
 nisator aan die non-conformiteit, tenzij dat: 

1  onmogelijk is, of 
2   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 schade-
vergoeding 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 ontoerei kend is. 

12.5  Indien de non-conformiteit aanzienlijke gevolgen heeft 
voor de uitvoering van de pakketreis en de organi-
sator 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 voor- 
komend geval, ook zonder opzegging van de pakket-
reisovereenkomst, 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 ver-
band 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 or- 
ganisator door. 

Artikel 13: Aansprakelijkheid van de reiziger
De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de organisator 
en of doorverkoper, hun aangestelden en/of vertegenwoor- 
digers 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 prijsver-

mindering 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 ge- 
volg van non-conformiteit. De schadevergoeding wordt 
zonder vertraging uitbetaald. 

15.3  De reiziger heeft geen recht op schadevergoeding, in- 
dien de organisator aantoont dat de non-conformiteit te 
wijten is aan: 

1  de reiziger; 
2   een derde die niet bij de uitvoering van de in de pakket- 

 reis overeenkomst begrepen reisdiensten is betrokken,  
 en de non-conformiteit niet kon worden voorzien of voor- 
 komen, of 

3  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: 

1   nuttige informatie te verstrekken over medische dien- 
 sten, plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand; 

2   de reiziger te helpen bij het gebruik van communicatie 
  op afstand en bij het vinden van andere reisarran- 
 gementen. 

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 pakketreis-
overeenkomst 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 reis-
overeenkomst zonder vertraging bij de organisator of 
de doorverkoper een klacht indienen op een bewijs-
krachtige manier.  

Artikel 18: Verzoeningsprocedure
18.1  Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onder-

ling een minnelijke regeling nastreven. 
18.2  Mislukt deze poging tot minnelijke regeling, dan kan elk 

van de betrokken partijen aan de vzw Geschillen-
commissie 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 verzoe- 
ningsreglement en een “overeenkomst tot verzoening” 
bezorgen. 

18.4  Overeenkomstig de in het reglement beschreven proce- 
dure, zal een onpartijdige verzoener daarna contact 
opnemen met de partijen teneinde een billijke ver-
zoening 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 Geschillencom-
missie 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
1/2/2018

ALGEMENE REISVOORWAARDEN VAN 
DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN 
VOOR REISDIENSTOVEREENKOMSTEN

Artikel 1:  Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de ver-
koop van reisdiensten 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 aan de reiziger vooraleer een reis
dienstovereenkomst tot stand komt

De organisator of de doorverkoper die als tussenpersoon 
afzonderlijk een reisdienst verkoopt verstrekt aan de reiziger 
de volgende informatie:
1  De voornaamste kenmerken van de reisdienst



I   LOCAL COLOURS114

2   De identiteit van de onderneming (ondernemingsnummer,  
 handelsnaam, adres en telefoonnummer)

3  De totale prijs van de reisdienst
4  Betalingsmodaliteiten
5  Informatie over de interne klachtenbehandeling
6   De bescherming waarop hij aanspraak kan maken in het 

 geval van insolventie
7   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 mede-
reizigers 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 terugbeta-
lingen 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 onder-

ling een minnelijke regeling nastreven. 

6.2  Mislukt deze poging tot minnelijke regeling, dan kan elk 
van de betrokken partijen aan de vzw Geschillen - 
commissie Reizen vragen om een verzoeningsproce-
dure 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 ver-
zoe ning” bezorgen. 

6.4  Overeenkomstig de in het reglement beschreven proce- 
 dure, zal een onpartijdige verzoener daarna contact op- 
nemen 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 mis-

lukt deze, dan kan de eisende partij desge wenst een 
arbitrageprocedure instellen voor de Geschillen com-
missie Reizen of een procedure aan hang ig 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, over-
eenkomstig 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
1/2/2018

BIJZONDERE VOORWAARDEN 
SILVERJET BELGIUM BVBA

Artikel 1: Prijzen 
1   De overeengekomen prijs in de pakketreisovereen- 

 komst is – behoudens kennelijke materiële vergissing 
  - vast en alle verplichte diensten zijn inbegrepen, 
  behalve deze die, ingevolge lokale reglementeringen,  
 enkel ter plaatse door de reiziger in contanten kunnen 
  betaald worden

2   De prijs is aangeduid per persoon.
3   De prijzen bevatten: vervoer heen en terug, vervoer 

  tussen de luchthaven van bestemming en de verblijf- 
 plaats of huurwagen, verblijf in  hotel met maaltijden 
  zoals voorzien in het programma, de diensten van onze 
 vertegenwoordiger ter plaatse, de BTW, de luchthaven- 
 taksen.

4   Niet-inbegrepen zijn: kosten voor reispas, visum, inen- 
 tingen, verzekeringen; alle persoonlijke uitgaven; 
 fooien en uitstappen die niet uitdrukkelijk als inbe- 
 grepen aangeduid staan.

5   Prijzen die mondeling of telefonisch door onze reser- 
 veringsdienst worden gegeven zijn steeds onder voor- 
 behoud. Enkel schriftelijke prijsbevestigingen zijn 
  geldig.

6  De prijzen zijn berekend op basis van 
a)    wisselkoersen voor het verblijf en de andere diensten 

  in het buitenland die op 01 januari 2022 bekend waren.
 De wijziging van de wisselkoersen zal worden doorge- 
 voerd, indien de koers van (munt, bijv. de dollar) hoger 
  is dan (munt ten overstaan van de euro)
b)   Taksen en heffingen, met inbegrip van de luchthaven- 

 taksen, in vergelijking met de toestand op datum van 
  de te koop aanbieding.

c)   de vervoerprijs met inbegrip van de energieprijzen 
  die een element uitmaken van deze vervoerprijs op 
  basis van de datum van de tekoopaanbieding.

9   Zo de verhoging 8 % van de totaalprijs te boven gaat, kan 
 de reiziger de pakketreis-overeenkomst zonder ver- 
 goeding verbreken. In dit geval heeft de reiziger recht 
 op terugbetaling van de bedragen die hij aan de orga- 
 nisator heeft betaald. 

Artikel 2: Formaliteiten
1   De reiziger dient te bevestigen kennis genomen te 

 hebben van de informatie inzake de te vervullen 
  formaliteiten die hem in de brochure of door de door- 
 verkoper worden medegedeeld.

2   Kinderen dienen over een identiteitskaart met foto te  
 beschikken. Kinderen die niet door hun ouders ver- 
 gezeld worden, dienen documenten voor te leggen,  
 waarop de ouders hun toestemming verlenen om 
  alleen te reizen en waarbij de datum van aankomst en 
  van vertrek uit het betrokken land vermeld is, evenals 
  het adres waar zij hun vakantie doorbrengen en hun 
  adres in België.

3   Huisdieren kunnen op reis meegenomen worden mits 
 rekening te houden met de specifieke richtlijnen die 
  door de organisator worden verstrekt. Zij moeten in  
 elk geval in regel zijn met de vaccinatievoor- 
 schriften. De organisator aanvaardt echter geen enkele 
 verantwoordelijkheid bij eventuele schade noch voor 
  moeilijkheden die voortspruiten uit het meenemen 
  van huisdieren.

Artikel 3: Bagage
Bij verlies of beschadiging van bagage moet de reiziger 
bij de afdeling verloren bagage van de luchthaven een 
property irregularity report invullen. Zonder dit document 
is het onmogelijk om een vergoeding te bekomen. 

Artikel 4: Dienstregeling
De vermelde dienstregelingen zijn indicatief. De reiziger 
dient in alle omstandigheden er rekening mee te houden 
dat deze zowel voor als tijdens de reis gewijzigd kunnen 
worden.

Artikel 5: Annulering en wijzigingen door de reiziger
1   De wijzigings- en annuleringskosten zijn variabel vol- 

 gens het tijdstip van annulering. De juiste datum van 
 de annulering wordt bepaald door de datum van 
 ontvangst door de organisator. Alle bedragen zijn aan- 
 geduid per persoon.

2  Annulatie:
 Tot 60 dagen voor de afreis: 100% kosten op uitgegeven 
 vervoersbiljetten en 10% kosten op het  
 landarrangement. 
 Tot 30 dagen voor de afreis: 100% kosten op uitgegeven 
 vervoersbiljetten en 20% kosten op het  
 landarrangement. 
 Tot 20 dagen voor de afreis: 100% kosten op uitgegeven 
 vervoersbiljetten en 40% kosten op het  
 landarrangement. 
 Tot 9 dagen voor de afreis: 100% kosten op uitgegeven 
 vervoersbiljetten en 70% kosten op het  
 landarrangement. 
 Vanaf 8 dagen voor de afreis: 100 % van de reissom.
3   Wijzigingen aan een geboekte reis worden aanvaard mits 

 betaling van onderstaande kosten, naast de normale 
  prijsaanpassing. 

 tot 30 dagen voor de afreis: € 150 per persoon, 
 vermeerderd  met de kosten van het uitgegeven
  vervoersbiljet. 
 minder dan 30 dagen voor de afreis: zie annulatie.
Voor annulatiekosten en wijzigingen voor cruises verwijzen wij 
naar onze cruise brochure.

Artikel 6: Aansprakelijkheid
1   De in dit document opgenomen informatie werd opge- 

 maakt volgens gegevens die ons bekend waren tot zes  
 maanden voor de publicatie ervan. Indien zich wijzi- 
 gingen voordoen in exploitatie, faciliteiten en dien- 
 sten van de aangeboden producten zullen deze on- 
 middellijk na kennisname door de organisator worden  
 meegedeeld.

2   De prestaties van de organisator nemen een aanvang 
  en eindigen op de opstapplaats.

Artikel 7: Klachtenregeling
1   De reiziger dient, op een bewijskrachtige wijze, de or- 

 ganisator onverwijld op de hoogte te brengen van 
  iedere non-conformiteit die hij ervaart tijdens de uit- 
 voering van de pakketreis-overeenkomst.

2   De tegenwaarde van niet-verkregen diensten wordt 
 alleen terugbetaald mits het indienen van een ge- 
 schreven attest uitgaande van de betrokken diensten- 
 verlener en waarin duidelijk vermeld wordt welke 
  diensten de reiziger niet ontvangen heeft.

3   Voor eventuele geschillen die niet via de Geschillen- 
 commissie opgelost kunnen worden, is alleen de recht- 
 bank van Brugge bevoegd. 

Artikel 8: Betaling
1   Silverjet behoudt zich het recht de reis te annuleren  

 als het voorschot en/of saldo niet werd voldaan op de  
 vervaldatum.

Artikel 9: 
1   Bij reservatie verklaart de klant de algemene Silverjet  

 voorwaarden te hebben gelezen en goedgekeurd.

Silverjet bvba
Koningin Astridlaan 29
8200 Brugge



  Annulatieverzekering: 4% van de reissom.

    Vakantiepakket annulatie 
Bijstand en bagage (tot € 1250) binnen EU: € 4 per persoon per dag.

Vakantiepakket annulatie
 Bijstand en bagage (tot € 1250) buiten EU: € 8 per persoon per dag.

    
 Dekking voor vakantiepakket tot max. € 2500 per persoon of € 7500 per gezin.

 Voor dekkingen hoger dan € 2500 per persoon, stellen we een vakantiepakket voor aan 6% van de reissom.

Premies onder voorbehoud van wijzigingen/aanpassingen.
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