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TRAVEL IN STYLE

RUIME KEUZE EN FLEXIBILITEIT
Bij Silverjet Vakanties 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.

EXTRA SERVICES AAN 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 ‘2seater’ te reserveren. Zo ervaart u 

net even meer reiscomfort naar uw vakantie bestemming. Wij helpen u graag 

bij het maken van de juiste keuze.

COMPLEET VERZORGDE REISDOCUMENTEN
Weinig regelen, veel genieten. Daarom ontvangt u gemiddeld drie weken voor 

vertrek de reisbescheiden, die u worden toegezonden in een fraai lederen 

ticket mapje aangevuld met kofferlabels en een reisinformatieboekje.

EXECUTIVE LOUNGES INBEGREPEN IN DE REIS
Bij Silverjet Vakanties 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!

STIJLVOLLE TRANSFERS OP UW BESTEMMING
Eenmaal door de douane wilt u natuurlijk zo snel en comfortabel mogelijk 

naar uw accommodatie. Vanaf de luchthaven reist u per luxe privétransfer 

met chauffeur direct naar uw hotel of vakantievilla. Uiteraard draagt de 

chauffeur ook zorg voor uw koffers.

SILVERJET SERVICE DESK
Silverjet Vakanties staat voor een onderscheidende manier van reizen. 

Degenen die zich hiertoe aangetrokken voelen, hebben zelf vaak eveneens 

onderscheidende, niet alledaagse wensen. Wij staan daarom altijd voor u klaar 

om vragen te beantwoorden en bijzondere wensen te realiseren. Een excursie 

per privéhelikopter, het reserveren van een wellnessarrangement? Iemand 

op de bestemming verrassen met bloemen, champagne of iets anders? Geen 

probleem. De Silverjet Service Desk regelt het voor u. 

Ook als u voor of tijdens uw vlucht andere bijzondere wensen heeft horen wij 

het graag. Wilt u tijdens de vlucht bijvoorbeeld uw reispartner verrassen, of 

heeft u een ander bijzonder verzoek? Laat het ons dan weten. 

Door onze rechtstreekse en goede contacten bij de verschillende luchtvaart

maat schappijen kunnen wij vaak unieke wensen realiseren.

GOED VERZEKERD OP REIS
Natuurlijk hoopt u geen beroep te hoeven doen op een verzekering, maar 

wij raden u aan een reisbagage en ziektekostenverzekering en daarnaast 

een annulerings/onderbrekingsverzekering af te sluiten. Alle mogelijke 

financiële gevolgen van ongeval, ziekte, verlies en diefstal tijdens uw verblijf 

en een voortijdige annulering of onderbreking van uw vakantie zijn daarmee 

gedekt. We zijn u graag behulpzaam met het afsluiten van deze verzekeringen, 

zodat u alleen nog maar hoeft te genieten!

DUURZAAM TOERISME
Silverjet is de eerste Belgische touroperator die ervoor kiest om al onze 

reizigers CO2 neutraal te laten vliegen. Op deze manier worden de nadelen 

van reizen met het vliegtuig zo veel mogelijk beperkt en dragen we ons 

steentje bij om de klimaatverandering tegen te gaan. De CO2 uitstoot van de 

reis wordt berekend aan de hand van een zonemodel. Deze is gebaseerd op 

de gemiddelde CO2 uitstoot van een retourreis naar een bestemming binnen 

een zone. Naargelang de zone waarbinnen u reist, wordt een compensatie 

betaald aan GreenSeat, die gebruikt wordt om hun projecten te steunen. Zo 

krijgen huishoudens in ontwikkelingslanden toegang tot duurzame energie. 

Deze projecten zorgen dat de hoeveelheid uitgestoten CO2 op een andere 

plek wordt voorkomen. Zo gaan we de klimaatverandering tegen en helpen 

we ook de lokale bevolking. U ontvangt bovendien een certificaat bij uw 

reisdocumenten, waarop vermeld staat hoeveel CO2 gecompenseerd werd 

en hoeveel huishoudens hiervoor een jaar lang toegang krijgen tot duurzame 

energie. De projecten die worden gesteund zijn o.a. efficiënte houtovens en 

biogas in Afrika en windenergie in India.

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 zogeheten 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! Na een vermoeiende reis 

dag is niets prettiger dan snel en comfortabel naar uw hotel gebracht  worden. Silverjet regelt altijd een luxe privétransfer. Onderscheidend 

reizen betekent vaak ook onderscheidende wensen, daarom staan wij voor alle persoonlijke of bijzondere wensen graag voor u klaar!
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UNIEKE MENSEN, UNIEKE WENSEN

In deze brochure vindt u bij ieder zorgvuldig 

geselec teerd hotel op de desbetreffende bestem

ming één of meerdere thema’s om u duidelijk 

te maken voor wie zij vooral geschikt zijn. Wij 

verwijzen u ook graag naar de sectie ‘Speciaal 

voor U’ op onze website. Daar vindt u de hotels 

& resorts op thema en doelgroep geordend met 

aanvullende informatie over mogelijke thema 

aanbiedingen. Zo kunt u in één oogopslag zien 

welke hotels iets speciaals voor u in petto hebben. 

ACTIVE
Voor een uitgebalanceerde mix van genieten, 

actie en avontuur. Zo krijgt u de voldoening van 

sportiviteit en worden de uiteenlopende wensen 

van u en uw reisgezelschap vervuld. Active staat 

voor hotels en resorts met de allerbeste sport

faciliteiten, op het land en vaak ook op het water.

ADULTS ONLY
Even helemaal weg voor ‘Quality time’ met 

elkaar. In de ‘adults only’ hotels wordt rust 

ge creëerd door het hanteren van een minimum 

leeftijd. Veel al betekent het dat gasten vanaf  

12 jaar welkom zijn, soms oplopend tot 18 jaar.  

De restaurants, de Spa en de overige voorzienin

gen zijn hierop ingericht.

ALL-INCLUSIVE
Vakantie vieren zonder uw portemonnee. Een 

aangename zekerheid voor wat betreft uw 

uitgaven en heerlijk voor de kinderen die hun 

eigen pad kunnen kiezen. Heerlijke maaltijden in 

geselec teerde restaurants, snacks, drankjes en 

de meeste faciliteiten zijn onbeperkt inbegrepen.

BOUTIQUE
Kleinschalige, sfeervolle accommodaties met een 

persoonlijke service. U ervaart een intiemesfeer 

en beleeft een ‘home away from home’. Vaak zijn 

deze boutique hotels gevestigd in herenhuizen, 

kasteeltjes en kloosters met een authentieke 

uitstraling voor een extra dimensie aan uw 

vakantie.

CULINAIR 
Geniet in deze hotels van een uitstekend ‘fine   

dining’ of gourmetrestaurant. De hotels en resorts 

met het thema culinair genieten vaak inter

nationale faam omdat het restaurant verbonden 

is aan een Michelinsterrenkok. Ofwel beleef 

de unieke ervaring van een topniveau Michelin 

sterrenrestaurant. 

DESIGN
De designkenner geniet van de architectuur en 

inrichting van écht onderscheidende hotels met 

een trendy look. Door een mix van authenticiteit 

en modern is de stijl op z’n minst uitzonderlijk, 

veelal met de signatuur van een bekende 

designer en soms zelfs met een collectie van 

bijzondere kunst.

FAMILY
U geniet pas als uw kinderen genieten, bij 

voorkeur in een veilige omgeving. Bij resorts 

met dit thema vindt u een kinderzwembad en 

een ‘kidsclub’ met supervisie. Veelal zijn er nog 

meer voorzieningen zoals kinder restaurant en 

menu’s, familiekamers of suites en kinder

prijsvoordelen.

GOLF
Hotels en resorts met optimale golfmoge

lijkheden, zowel voor beginnende golfers als 

veel eisende spelers. De golfbaan behoort tot 

het hotel of ligt direct in de buurt en bevindt 

zich veel al in een schitterende omgeving. Golfen 

onder sublieme omstandigheden, waar u zich de 

koning te rijk voelt. 

HERITAGE
Vervlogen tijden herleven in klassieke gebouwen 

uit vorige eeuwen met de grandeur van weleer.  

U verblijft in voormalige paleizen of huizen van 

rijke kooplieden, soms klassieke (koloniale) 

hotels die al decennia lang tot de ‘grande dames’ 

van een stad worden gerekend en wereld

beroemd zijn.

HIDEAWAY
In verwondering vindt u hier de ruimte en stilte 

die in de huidige wereld zo zeldzaam zijn 

geworden. Deze benaming hebben wij toe

ge kend aan accom modaties met een unieke, 

verscholen ligging waar de rust vanzelfsprekend 

en authentiek is en de natuur voor een heilzame 

verkwikking zorgt.

HONEYMOON
Onze aanbevolen honeymoonhotels presen teren 

wij in deze brochure met een eigen ‘honeymoon’

icoontje. Een collectie van sfeervolle, romantische 

hotels op onvergetelijke bestemmingen waar 

wij vele aantrekkelijke extra’s of spectaculaire 

kortingen voor u als pasgetrouw den hebben 

geregeld.

HUWELIJKSJUBILEUM
Luxe hotels en resorts die een extra steentje 

willen bijdragen om de viering van uw huwelijks

jubileum tot iets onvergetelijks te maken. Intiem 

of juist groots en feestelijk, de hotels bieden u 

aangename extra’s of aantrekkelijke kortingen.

SENIOREN
Wijsheid komt met de jaren en u heeft alle recht 

om van uw leeftijd te profiteren. Veel van onze 

hotels bieden kortingen of geven iets extra’s 

aan gasten die 55, 60 of 65 jaar en ouder zijn. 

Het zijn normale eigentijdse tophotels met als 

enig verschil deze blijk van waardering voor uw  

levensjaren.

WELLNESS
Welzijn is een luxe uit de oude wereld die wij 

tegenwoordig weer volledig omarmen. Zelfs 

zonder interesse in traditionele of ultra  moderne 

Spa’s met een waaier van therapieën is een 

wellnessresort het aanbevelen waard. Al was het 

alleen maar voor een deugddoende massage na 

een lange vlucht.

De een zoekt absolute rust in een omgeving van witte stranden.

Voor een ander is een familiehotel met veel sportieve activiteiten en een uitstekende ‘kids club’ de beste keuze. 

Wij helpen u op weg door aan de hotels uit onze collectie thema’s toe te kennen.

Zo kunt u ultiem gaan genieten op een manier die bij u en uw reisgezelschap past.
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MAURITIUS

Mauritius is gelegen in de Indische Oceaan op 

ongeveer 800km van Madagascar. Het maakt deel uit 

van de eilanden archipel Mascareignes. Eerder per 

toeval kwamen de Nederlanders in 1598 door een 

zware storm aan land. Ze doopten het eiland 

Mauritius, naar de naam van de gouverneur Maurits 

van Nassau en maakten er een vredige rustplaats 

van op de Indische vaarroute. Er werd voornamelijk 

suikerriet geteeld. Mauritius heeft altijd bestaan uit 

een internationale bevolking, vandaar ook meteen de 

reden waarom men zoveel variatie kan terugvinden 

in de lokale gastronomie.  

De belangrijkste bezienswaardigheden in de hoofd-

stad Port Louis, het nationaal museum, de kleurrijke 

kruidenmarkt en fort Adelaïde. In Curepipe kan u 

mooie koloniale huizen bezoeken. Het nationale sym- 

bool van Mauritius is de Dodo vogel, die helaas is 

uitgestorven in 1640. U zal de afbeelding van de 

vogel overal op het eiland terugvinden tot zelfs op de 

postzegels.

Mauritius is de ideale bestemming voor uw strand- 

vakantie: witte zandstranden, turkooise zee, uitge- 

strekte koraalriffen en exotische en kleurrijke vis-

soorten, mooie golf terreinen en niet te vergeten een 

excellente service in de mooie hotels.

Nu u rechtstreeks vanuit Brussel kan vliegen met Air 

Belgium, heeft Silverjet het aanbod gevoelig uitge-

breid, met een compleet gamma aan luxe hotels.

Mauritius in de Indische Oceaan: een garantie voor een heerlijke vakantie met een interessante cultuur, 

prettig levensritme, luxe hotels en een uitstekend serviceniveau. Vanwege de vele extra’s en kortingen

voor honeymooners ook een ideale bestemming voor een huwelijksreis.

HET KLIMAAT IN MAURITIUS
Mauritius geniet van een uitzonderlijk zacht klimaat. 

De temperaturen zijn zacht gedurende het ganse jaar. 

Af en toe kan het er regenen wat typisch is voor een 

tropische bestemming als deze. De beste periodes 

om Mauritius te bezoeken is van april tot juni en van 

september tot december. Gezien het eiland onder de 

evenaar is gelegen zijn de seizoen omgekeerd aan 

deze van Europa.

Zomer seizoen : van november tot april. 

Tijdens de zomer is het klimaat warm en vochtig, met 

hoge temperaturen tussen december en februari. De 

meeste regen valt er tijdens de maanden februari 

en maart. De zon is van de partij van 5h30 tot 19h. 

Tijdens deze periode is het ideaal om er te duiken en 

aan hoogzeevissen te doen.

Winter seizoen : van mei tot oktober.

Tijdens de winter is het minder warm en is er meer 

wind dan in de zomer. De minima schommelen dan 

rond de 20°c. De zon schijnt er van 6h45 tot 17h45. 

Tijdens deze maanden is het ideaal om er te 

windsurfen, kite surfen en golfsurfen.

UUR VERSCHIL
In de winter is het op Mauritius 3 uur later en in de 

zomer 2 uur later dan in België.

TAAL
De officiële taal is engels. Frans wordt bijna overal ge- 

sproken. De lokale taal is Creools.

VESTIMENTAIRE CODES
Tijdens een bezoek aan een tempel dient u gepaste 

kledij te dragen. Veel hotels vragen aangepaste kledij 

voor het diner, shorts zijn bijvoorbeeld niet toege-

staan.

FORMALITEITEN EN 
GEZONDHEID
U dient in het bezit te zijn van een geldig internationaal 

paspoort. Er zijn geen vaccins nodig om het land 

binnen te komen.

MUNTEENHEID
De nationale munt is de Mauritiaanse Roupie. 

1 euro = 39.24 MUR

ELECTRICITEIT
In Mauritius is er 220 volt. De stopcontacten zijn de- 

zelfde als in België.

GASTRONOMIE
Mauritius is gekend voor de fijne uitgebreide keuken. 

Men gebruikt er veel kruiden en de keuken is er vaak 

Indisch geïnspireerd. Proef zeker enkele lokale ge- 

rechten zoals de Dholl Puris, Samosas en de vele 

kruiden taarten die u zal terugvinden in elk lokaal 

restaurant.

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

Dagtemperatuur in °C 28 28 28 26 25 23 22 22 23 25 27 27

Watertemperatuur in °C 27 27 27 26 25 24 23 22 23 23 24 26

Zonne-uren per dag 8 8 7 8 8 7 7 7 7 8 8 8

Dagen met enige neerslag 15 15 16 14 12 10 9 9 9 8 9 12

INDISCHE
OCEAAN

Prince MauriceTrou aux Biches

The Oberoi

Dinarobin

Royal Palm

St. Regis

Canonnier

Salt of Palmar

LUX* Grand Gaube

St Géran

Paradise Cove
Veranda Paul et Virginie

Veranda Pointe aux Biches

Victoria Beachcomber

Sugar Beach/ La Pirogue

Long Beach
Constance Belle Mare

Ambre
LUX* Belle Mare

Shangri La Touessrok

Paradis 
Beachcomber

LUX* Le Morne

Heritage Le Telfair

Heritage Awali

Le Morne
Mahébourg

Grand Baie

PORT LOUIS

Flic en Flac
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MAURITIUS INFO

YU LOUNGE
YU Lounge Mauritius is een uniek concept waarvan u kan gebruik maken bij 

aankomst en vertrek. Deze luxueuze lounge wordt meestal gebruikt voor 

mensen die businessclass of per privé jet reizen. Het maakt uw aankomst en/

of vertrek nog aangenamer. Bij aankomst wacht u een warm onthaal en wordt 

u naar de lounge gebracht per luxe wagen. U hoeft nergens te wachten en u 

kan genieten van een drankje en een hapje terwijl men voor u alle formaliteiten 

vervult en uw bagage ophaalt. Ook bij uw vertrek kan u genieten van deze 

service. De prijs voor deze service bedraagt € 220 per traject.

HELIKOPTER
Wanneer u wil genieten van een snelle transfer van de luchthaven naar uw 

hotel, kan u gebruik maken van een helikopter. Een dergelijke vlucht duur  

een 15 tal minuten en u kan tijdens de vlucht genieten van de mooie uitzichten 

van Mauritius.

Silverjet werkt samen met Corail Hélicoptères, een maatschappij met een 

betrouwbare en recente vloot. Contacteer ons voor meer informatie omtrent 

deze luxueuze manier van reizen.

HUWELIJKEN EN HUWELIJKSREIZEN
Mauritius is de ideale bestemming om in het huwelijksbootje te stappen of om 

er uw witte brood weken door te brengen in een luxueus kader. Bijna alle hotels 

bieden speciale pakketten aan om er in het huwelijk te treden en geven naast 

speciale attenties ook mooie reducties op de hotelnachten. Voor een huwelijk  

ter plaatse wordt een huwelijks coördinator aangesteld die alles tot in de 

puntjes regelt. Het huwelijk is officieel en wordt erkend in België.

Silverjet regelt alles tot in de puntjes zoals romantische diners op het strand, 

bloemen, special fotoreportages ….  

We doen er alles aan om uw reis onvergetelijk te maken.

GOLF
Mauritius is de ideale bestemming om te golfen. Er zijn maar liefst 10 golf-

terreinen van 18 holes en 3 van 9 holes op  het eiland. De terreinen zijn perfect 

onderhouden en zijn absolute wereldtop. De Heritage Golf Club is een van 

de mooiste golf terreinen van de Indische oceaan en is omgeven door mooie 

berglandschappen aan de ene zijde en turkoois blauwe zee aan de andere zijde. 

Een andere aanrader is beslist de golfbaan van Île aux Cerfs.

DUIKEN EN WATERSPORTEN
Mauritius bezit een kustlijn van 300km en is beschermd door koraalriffen en 

mooie lagune met een heerlijke temperatuur tussen de 24°c en 33°c. 

Het is een paradijs voor alle watersporten, duiken en dit het ganse jaar door.  

De ideale bestemming ook om er te leren duiken in de veilige lagunes met 

mooie koraalriffen. Vaak hebben hotels een eigen PADI duikschool.

EXCURSIES
Uiteraard kan u veel excursies maken op Mauritius, hierbij een selectie :

- Zeiltocht per catamaran of speedboot.

- Dolfijn spotten.

- Culturele uitstap naar de Grand Bassin, Jardin Pamplemousse, …

- Elektrisch fietsen op uitgestippelde fietsroutes.

- Bezoek aan Morne.

- Ontdekking van het Casela park.

- Tochten per quad.

- Excursies per helikopter.

KOSTELOOS* ANNULEREN TOT 45 DAGEN VOOR VERTREK !
Reserveer in alle veiligheid uw reis naar Mauritius met Air Belgium.

Natuurlijk droomt u vanaf het moment van uw reservatie al van uw mooie reis naar Mauritius met Silverjet.
Maar mocht u alsnog moeten annuleren of uw reis verplaatsen dan kan dit tot 45 dagen voor vertrek

zonder annulatiekosten bij het hotel of Air Belgium. Op deze manier kan u zonder zorgen uw reis boeken!

(*) Kosteloos annuleren tot 45 dagen voor vertrek voor pakketreizen met Air Belgium. Niet geldig op promotionele tarieven. Bij annulatie is er een administratiekost van € 300 per dossier.
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MAURITIUS | Noordoostkust | Grand Gaube

LUX*GRAND GAUBE
DESIGN | CULINAIR | FAMILY  

     

  Superior Kamer

Het nieuw ontworpen LUX*Grand Gaube ligt aan 2 mooie zandbaaien in het 

noordoosten van Mauritius. Het ruim opgezette hotel biedt de voor deze 

hotelketen zo typische verrassingen als phone-home, koffiebranderij, een 

uitgebreid aanbod uitmuntende restaurants, kinderfaciliteiten, een geweldige 

Spa en moderne kamers. Volledig gerenoveerd in 2017 volgens een retro-chic 

concept, uniek op Mauritius. Gelegen nabij het vissersdorp Grand Gaube. De 

luchthaven ligt op ca. 80 km. 

FACILITEITEN
Twee zwembaden waarvan één voorbehouden aan volwassenen en geïntegreerd 

kinderbad. Het resort biedt een ruime keuze aan restaurants: Palm Court 

voor ontbijt en diner in buffetstijl met open keuken. Serveert mediterrane tot 

Aziatische gerechten. Het trendy strandrestaurant Beach Rouge voor lunch en 

à la carte diner. Creole Smoke House voor lokale delicatessen en INTI, een à 

la carte restaurant met Peruaanse keuken. Het unieke Bodrum Blue gelegen 

op een rots met schitterend uitzicht over de Indische Oceaan Banyan bar en 

restaurant in de schaduw van een banyan tree. The Bar @ Palm Court voor 

aperitieven en cocktails tot middernacht. Tevens een nieuwe ginbar G&T 100 

Club. Voorts Café LUX* voor vers gebrande koffie en Ici voor ijsjes en sorbets. 

Dagelijks avondentertainment, filmavonden in de bioscoop en/of op het strand. 

De miniclub PLAY (geopend van 09:00 tot 22:00 uur, kinderen van 3 tot 11 

jaar) en activiteitenprogramma voor tieners tot 17 jaar: kooklessen, vissen, 

excursies, schattenjacht, tennislessen en fietstochten. Voorts fitnessruimte, 

aquagym, tai chi, strandvolleybal, tafeltennis, petanque, 4 verlichte tennisbanen, 

waterski, windsurfen, zeilen, kajakken, waterfietsen, glasbodemboot, snorkelen 

en stand-up paddle (inclusief). Duiken, diepzeevissen, mountainbikeverhuur 

en korting op de greenfees voor de 18-holes golfclub Mont Choisy. De LUX*Me 

Spa & Fitness is een uniek concept van welzijn en schoonheidsbehandelingen. 

Voorzien van zwembad, sauna en hamam. Fitnessruimte met Technogym. 

ACCOMMODATIE
De 186 kamers en suites zijn ontworpen door Kelly Hoppens en in een bijzonder 

chic design ingericht. Voorzien van houten vloeren, kingsizebed, flatscreen-tv, 

airconditioning, minibar, schrijftafel, Nespresso-apparaat. Fraaie badkamer en 

balkon of terras. Een apart gedeelte van het resort is voor ‘Adults Only’. 

Superior Kamer (ca. 51 m², max. 2 volw. + 1 kind): elegant ingerichte kamer en 

balkon met zijzeezicht. Badkamer met regendouche.

Deluxe Kamer (ca. 51 m², max. 3 volw.): badkamer met bad en separate douche. 

Terras of balkon met zeezicht.

Junior suite (ca. 56 m², max. 3 pers.): in open plan met schrijftafel en zithoek. 

Fraaie badkamer. Terras met direct toegang tot de privétuin en strand.

Romantic Junior Suite (ca. 70 m², max. 2 volw.+ 1 kind): met veel privacy. Slaap-

kamer met hemelbed en groot terras met bad voor 2 en dagbedden. Fraaie 

badkamer met toegang tot het terras.

Family Suite (ca. 85 m², max. 4 volw. + 2 kind.): aparte woon- en slaapkamer met 

in de woonkamer een queensize sofabed. 2 badkamers en inloopkast. 

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Mauritius met 

Air Belgium, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Indicatieprijs per persoon kerst jan-apr mei-jul aug-sep okt

Superior Kamer 5345 2450 1980 2035 2800

Junior Suite 5850 2750 2230 2090 3095

Honeymoon: mousserende wijn en canapes op de kamer, 1x  cocktail-making class, 1x tropisch ont-

bijt bij het zwembad 1 x romantisch diner (bij verblijf op basis van HP, excl drankjes ) en bij min. 10 

nachten verblijf tevens 1 massage van 45 minuten per persoon per verblijf.

Kamerkorting: 20% reductie op de hotelnachten bij reservatie voor 31/08/2020.

Exclusief bij Silverjet: bij elk verblijf tussen 15/12/20 en 31/10/21, indien geboekt tussen 15/07/20 

en 15/11/20, ontvangt u een gratis relaxerende massage per volwassene per verblijf en gratis early 

check-in of late check-out (onder voorbehoud van beschikbaarheid).

Voor prijzen van andere maatschappijen of luchthavens, contacteer uw reisagent. Voor actuele prij-

zen van alle kamertypen, kinderkortingen, aanbiedingen en al dan niet verplichte toeslagen voor 

maaltijden: vraag uw reisagent of bezoek: www.silverjet.be. 

LUX* LE MORNE
HIDEAWAY | HONEYMOON | WELLNESS

    

Gelegen aan een prachtige lagune met kristalhelder water, aan de voet van de 

Morne Brabant en aan een uitgestrekt strand is het LUX* Le Morne ideaal voor 

mensen die op zoek zijn naar rustige vakantie in een romantische sfeer. LUX* le 

Morne ligt bovendien in een prachtige tropische tuin. De luchthaven is op 65km 

gelegen van het hotel.

FACILITEITEN
Er zijn vijf zwembaden, waarvan er 2 verwarmd zijn ( 1 met kinderbad en 1 met 

een poolbar).  U kan er windsurfen, waterfietsen, kajakken, snorkelen, tochtjes 

maken met de glasbodem boot, waterskiën, beach volley spelen, deelnemen 

aan de aquagym sessies, tafeltennissen, pétanque spelen of tennissen op een 

van de verlichte banen.  U verblijft op basis van kamer met ontbijt. Halfpension, 

volpension en all inclusive behoren eveneens tot de mogelijkheden, mits een 

toeslag. Het hotel heeft 3 restaurants. The Kitchen, het hoofdrestaurant met 

een internationale keuken en show cooking. The Kitchen is geopend voor ontbijt 

(buffet), lunch (snacks en salades alsook lokale specialiteiten) en diner (buffet of 

à la carte).  East biedt een Thaise keuken aan (supplement) en is enkel geopend 

voor het diner. The Beach biedt een mediterrane keuken aan en is geopend voor 

de lunch en het diner ( à la carte).  Er zijn tevens meerdere bars in het hotel, 

waaronder een bar die snacks en lichte maaltijden aanbiedt. 

De mini-club is geopend van 9u tot 21u45 en verwelkomt kinderen van 3 tot 11, 

en biedt een uitgebreid programma aan met verschillende spelletjes, schatten-

jacht, schilderen,… Er is ook de Studio 17, voor tieners van 12 tot 17 jaar. 

Spa LUX* biedt een waaier aan wellness mogelijkheden met 8 cabines, een mas-

sage kiosk in open lucht, Vichy douches, hamam, sauna, zwembad en kapsalon 

(mits supplement).

ACCOMMODATIE
Alle 149 kamers en suites van LUX* Le Morne zijn onderverdeeld in verschillende 

gebouwtjes opgetrokken in donker hout en gelegen langs het strand. Ze hebben 

airconditioning, telefoon, televisie, WIFI, minibar, een dressing, thee- en koffiezet, 

kluisje, badkamer met douche en bad, haardroger en badjassen. 

Superior Kamer ( ca. 42m², max 2 volw. + 1 kind) : comfortabele kamers met uitzicht 

over de tropische tuinen. 

Junior Suite ( ca.52m², max 2 volw. + 1 kind): met Jacuzzi en zeezicht. 

Sunset Junior Suite: (ca. 52m², max 2 volw. + 1 kind): met een onvergetelijk zicht 

op het strand en de mooie zonsondergang. Met jacuzzi en privé balkon gelegen 

dicht tegen het strand. 

Prestige Junior Suite (ca. 63m², max 2 volw + 1 baby): gelegen op het gelijkvloers 

in de tuinen met buitendouche. 

Ocean Junior Suite (ca. 57m², max 2 volw. + 1 kind) : gelegen op het gelijkvloers, 

met een prachtig zeezicht.

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Mauritius met 

Air Belgium, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Indicatieprijs per persoon kerst jan-apr mei-jul aug-sep okt

Superior Kamer 5650 2550 2630 2850 3620

Junior Suite 6160 2845 2885 3100 3915

Honeymoon: mousserende wijn en canapes op de kamer, 1x  cocktail-making class, 1x tropisch ont-

bijt bij het zwembad 1 x romantisch diner (bij verblijf op basis van HP, excl drankjes ) en bij min. 10 

nachten verblijf tevens 1 massage van 45 minuten per persoon per verblijf.

Kamerkorting: 20% reductie op de hotelnachten bij reservatie voor 31/08/2020 (black out data : 

contacteer ons).

Exclusief bij Silverjet: bij elk verblijf tussen 15/12/20 en 31/10/21, indien geboekt tussen 15/07/20 

en 15/11/20, ontvangt u een gratis relaxerende massage per volwassene per verblijf en gratis early 

check-in of late check-out (onder voorbehoud van beschikbaarheid).

Voor prijzen van andere maatschappijen of luchthavens, contacteer uw reisagent. Voor actuele prij-

zen van alle kamertypen, kinderkortingen, aanbiedingen en toeslagen voor all- inclusive: vraag uw 

reisagent of bezoek www.silverjet.be.

Le Morne | Zuid-westkust | MAURITIUS
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Pointe de Flacq | Oostkust | MAURITIUS

SALT OF PALMAR
BOUTIQUE | DESIGN | CULINAIR

      DELUXE

Tweepersoonskamer Best on Beach

Het trendy Boutique Hotel Salt of Palmar aan de oostkust van het eiland laat u 

luxe beleven op een geheel eigen en bijzondere wijze. De sfeer is zeer persoonlijk, 

met oog voor detail, waardoor u het hotel beleeft in plaats van dat u er enkel 

verblijft. Zowel de originele keuken als alle producten zijn lokaal betrokken of 

vervaardigd; ecovriendelijk en authentiek. Bovendien wordt er in het hotel geen 

plastiek gebruikt. Een unieke ervaring voor iedereen die houdt van een trendy 

setting, waar optimale aandacht is voor luxe op verantwoorde en eigentijdse 

wijze. De charme van de individuele benadering zal u verrassen. De luchthaven 

ligt op ca. 60 minuten rijden.

FACILITEITEN
De deuren bij Salt staan altijd open en de vriendelijke staf laat het u aan niets 

ontbreken. De kleine lounge in Moorse stijl, biedt plek aan een kleine boetiek en een 

bibliotheek. Zwembad met directe toegang tot het strand. Diverse gratis watersporten 

als kajakken, waterskiën en snorkelen. Tegen betaling duiken, speedboot, 

catamarantochten, waterfietsen, zeilen, kitesurfen, windsurfen, diepzeevissen en 

glasbodemkajak en -boot. Tevens een kleine  maar goed uitgeruste fitnessruimte 

en de SALT Equilibrium Spa met diverse behandelingen en hydrolounge.

De verzorging is op basis van logies/ontbijt, halfpension is mogelijk. The 

Restaurant serveert à la carte ontbijt, lunch en diner en maakt enkel gebruik van 

verse lokaal verkregen duurzame ingrediënten, welke door de chef-kok bereid 

worden op 6 manieren: Wok, Tandoor, Grill, Smoke, Bake en Slow. Hierdoor 

ontstaan bijzonder smakelijke, trendy gerechten. The Bakery bereidt in de 

ochtend op traditionele wijze vers brood en banket. The SALT farm (geopend in 

de middag en de avond) op ca. 5 minuten van het hotel geeft u de mogelijkheid 

om vegetarisch te dineren in een ‘greenhouse’ of een van de ecologische 

workshops als vegetarisch koken en tuinieren te volgen. Het hotel heeft 3 

bars; The Roof Top Bar op het dakterras, biedt u mooie vergezichten, cocktails, 

aperitieven en afternoon tea. Op het strand The Beach Bar voor verkoelende 

drankjes en snacks. Bij The Pool Bar bestelt u bijzondere cocktails en lokaal 

gebrouwen bieren. 

ACCOMMODATIE
De 59 kamers zijn comfortabel ingericht met een kingsize ‘Carpe Diem’ bed, 

airconditioning, wifi, internetradio, USB oplaadstation, telefoon, kluisje, koffie-/ 

theezetfaciliteiten, dagelijks bronwater en koekjes op de kamer. Badkamer 

met regendouche en natuurlijke doucheproducten, haardroger, badjassen en 

slippers. Separaat toilet. Yogamat en -blok. Klein balkon of terras met zitje.

Tweepersoonskamer Tuinzicht (ca. 35 m², max. 2 volw.): met zicht op de 

beplanting aan het strand en de lagune erachter. Tweepersoonskamer 

Zwembadzijde (ca. 33 m², max 2 volw.): met zicht op de binnenplaats met 

het zwembad. Tweepersoonskamer Bang on Beach (ca. 32 m², max. 2 volw.): 

gelegen op de 1e of 2e etage direct aan het strand. Tweepersoonskamer Pool 

Plus (ca. 45 m², max. 2 volw. en 1 kind): ruimer met plaats voor een extra bed, 

Dyson haardroger, tablet met Netflix, gelegen aan de binnenplaats met zicht op 

het zwembad. 

Tweepersoonskamer Best on Beach (ca. 42 m², max. 2 volw.): met een ruimer 

balkon of terras met zonnebed. Tevens Dyson haardroger en tablet met Netflix.

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Mauritius met 

Air Belgium, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Indicatieprijs per persoon kerst jan-apr mei-jul aug-sep okt

Tweepers. Tuinzicht 3895 2060 1675 1735 2360

Tweepers. Best on Beach  5080 2700 2055 2120 2990

Honeymoon: Honeymooners krijgen steeds speciale attenties.

Kamerkorting: 20% reductie op de hotelnachten bij reservatie voor 31/08/2020.

Exclusief bij Silverjet: bij elk verblijf tussen 15/12/20 en 31/10/21, indien geboekt tussen 15/07/20 

en 15/11/20, ontvangt u een gratis relaxerende massage per volwassene per verblijf en gratis early 

check-in of late check-out (onder voorbehoud van beschikbaarheid).

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen, aanbiedingen en toeslagen voor  

halfpension, volpension en all-inclusive, vraag uw reisadviseur of bezoek www.Silverjet.be.

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

MAURITIUS | Oostkust | Belle Mare

LUX* BELLE MARE
CULINAIR | FAMILY | WELLNESS

       

Junior Suite

LUX* Belle Mare is een elegant en luxueus all-suite hotel met een informele sfeer. 

De architectuur van de gebouwen is zo vormgegeven dat men uitzicht heeft op 

het zwembad, de tuin en de zee. De eigentijdse vormgeving en de minimalistische 

inrichting passen uitstekend in de tropische omgeving. Bijzonder is de fraaie 

Spa met tal van mogelijkheden, het uitge brei de aanbod aan restaurants en de 

uitstekend verzorgde kinderclub. LUX* Belle Mare is erg populair bij couples en 

gezinnen met kinderen. De luchthaven ligt op ca. 60 autominuten.

FACILITEITEN 
Open lounge, winkelgalerij met boetieks. Riante tuin met palmbomen en 2.000 

m² groot zwembad met kindergedeelte en poolbar. Aan het strand staan tevens 

ligstoelen met parasols ter beschikking. Voorts 2 (verlichte) tennisbanen 

(inclusief). Mini Club PLAY (3-11 jaar en ge opend van 10:00-22:00 uur) met 

speeltuin en speciale kindermenu’s, tevens Studio 17 (12-17 jaar). Aan het strand 

diverse watersportmogelijkheden zoals zeilen, waterskiën, waterfietsen, kano’s, 

windsurfen en snorkelen (inclusief). Catamaranzeilen, duiken en diepzeevissen 

(tegen betaling). ’s Avonds entertain ment met dans en livemuziek, tevens 

openlucht bioscoop op het strand. De LUX*Me Spa is een mix van fitness, voeding, 

ontspanning en welzijn. Het biedt een uitgebreid schoonheidsprogramma. 

Gratis gebruik van fitnessruimte, sauna en stoombad. De restaurants zijn van 

hoog niveau en het hotel produceert zelf bieren die u kunt proeven in de K-Bar. 

Café LUX* voor plaatselijk gebrande koffie. De ‘Teahouse’ voor een traditionele 

theeceremonie. Het romantische Amari by Vineet o.l.v. een 2*michelin-chef, 

is gespecialiseerd in de Indische keuken en het restaurant Duck Laundry in 

oosterse gerechten. M.I.X.E. serveert een uitgebreid buffet. Beach Rouge ligt 

aan het strand en serveert mediterrane en Italiaanse gerechten. Mari-Kontan 

voor lokale specialiteiten en rumproeverij. Daarnaast biedt LUX* zijn gasten een 

aantal speciale verrassingen zoals ‘phone home’, ‘ICI’ of de ‘Secret Bar’.

 

ACCOMMODATIE
De 174 zeer fraaie (junior) suites zijn voorzien van minibar, airconditioning, 

plafondventilator en flatscreen-tv. Fraaie badkamer met signature bad en aparte 

regendouche. Balkon of terras. Bezetting: 2 volw. + 2 kinderen.

Junior Suite (ca. 60 m²): ruime en elegant ingericht in eigentijds design. 

Wellness Junior Suite (max. 2 volw.): terras of balkon met uitzicht over de 

tropische tuin. Veel privacy en uitermate geschikt voor koppels en honeymooners. 

Incl. 2 yogamatten, minibar met gezonde snacks en smoothies, geselecteerde 

Spabehandeling van 60 min. (min. verblijf 5 nt.) en een privé fitness-sessie p.p. 

Pool Junior Suite: elegante suite gelegen nabij het zwembad. 

Beach Junior Suite: gelegen nabij het strand.

LUX*Suite (ca. 95 m², max. 2 volw.): romantisch ingericht met kingsizebed.

Ocean Suite (90 m²): schitterende suite in open plan met zithoek nabij het strand.

Grand LUX*Suite (ca. 240 m²): ruime suite met aparte woon- en slaapkamer met 

groot dakterras en tuinzicht. Veel privacy. Inclusief butlerservice. 

Family Suite (ca. 120 m², max. 4 volw. + 4 kind.): combinatie van 2 Junior Suites. 

Het resort beschikt tevens over 12 luxueuze

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Mauritius met 

Air Belgium, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Indicatieprijs per persoon kerst jan-apr mei-jul aug-sep okt

Junior Suite 5345 2435 1825 1900 2760 

Pool Junior Suite 5850 2770 2035 2115 3100

Honeymoon: mousserende wijn en canapes op de kamer, 1x  cocktail-making class, 1x tropisch ont-

bijt bij het zwembad 1 x romantisch diner (bij verblijf op basis van HP, excl drankjes ) en bij min. 10 

nachten verblijf tevens 1 massage van 45 minuten per persoon per verblijf.

Kamerkorting: 20% reductie op de hotelnachten bij reservatie voor 31/08/2020. (black out data : 

contacteer ons) Exclusief bij Silverjet: bij elk verblijf tussen 15/12/20 en 31/10/21, indien geboekt 

tussen 15/07/20 en 15/11/20, ontvangt u een gratis relaxerende massage per volwassene per ver-

blijf en gratis early check-in of late check-out (onder voorbehoud van beschikbaarheid).

Voor prijzen van andere maatschappijen of luchthavens, contacteer uw reisagent. Voor actuele prij- 

zen van alle kamertypen, kinderkortingen, aanbiedingen en toeslagen voor all-inclusive: vraag uw 

reisagent of bezoek www.silverjet.be. 
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ONE&ONLY LE SAINT GÉRAN
ACTIVE | CULINAIR | FAMILY

     DELUXE

Beachfront Ocean Suite

Le Saint Géran heeft een wereldwijde reputatie als een van de beste hotels in de 

Indische Oceaan. Gelegen op het schiereiland van Belle Mare in een paradijselijk 

decor van tropische tuinen en parelwitte zandstranden. Bijzonder geliefd hotel 

bij een trouw en veeleisend publiek. De professionele One&Only kidsclub maakt 

dit hotel ook voor families een perfecte keuze.

FACILITEITEN
Het resort beschikt over 3 zwembaden. Het 2 km lange ongerepte en poeder   witte 

zandstrand biedt veel ruimte om te ontspannen. Het KidsOnly-programma (3-11 

jaar) en One Tribe verwelkomt tieners van 11 tot 17 jaar in hun eigen chill-out 

ruimte met veel activiteiten als bootcamp en outdoor training. Georganiseerde 

mountainbiketochten, 5 km ochtendloop, tafeltennis, strandvoetbal, schaken, 

bowlen en 9-holes minigolf. Club One beschikt over een ultramodern binnen- en 

buiten fitnessruimte. Tevens groepslessen als spinning, zumba, kickboksen en 

buitentraining door My Equilibria. In de palmentuin liggen 2 paddlebanen en 3 

verlichte tennisbanen. Het Boothouse voor gratis watersporten w.o. waterskiën, 

catamaranzeilen, kajakken, windsurfen, waterfietsen en glas-bodemboot. De One 

& Only Spa is genesteld in weelderige tropische vegetatie. Een toevluchtsoord 

voor luxe behandelingen in samenwerking met het bekroonde product ESPA. 

Voorts een yogapaviljoen en bar met verse en biologische producten. 

Het verblijf is op basis van logies/ontbijt. The One & Only beschikt over een aantal 

uitstekende restaurants: La Terrasse is het hoofdrestaurant met open keukens 

waar chef-koks lokale en internationale specialiteiten serveren. Het beroemde 

steakhouse Prime serveert het beste Australische Wagyu-rundvlees. Tapasake 

voor fusion cuisine met Aziatische smaken. L’Artisan is een ambachtelijke 

bakkerij. La Pointe aan het strand voor verse visgerechten.

ACCOMMODATIE
Het hotel beschikt over 143 gerenoveerde stijlvolle en elegante suites ingericht 

met handgemaakte meubelen in lichte kleuren. Het bedlinnen is gemaakt van 

het fijnste Egyptische katoen. Voorzien van airconditioning, hifiset met dvd-

speler, telefoon, minibar, kluisje en flatscreen-tv. Volledig ingerichte luxueuze 

badkamer, strandtas en slippers. Balkon of terras. Alle gasten die verblijven 

in een (Junior) Suite ontvangen Mauritiaanse Rum en een welkomstgeschenk. 

Dagelijks gratis minibar met frisdrankjes en water en een selectie van vers 

fruit, kussenmenu, butlerservice, uitpakken van bagage en strijken van een 

kleidingstuk bij aankomst. Kamerbezetting 2 volwassenen en 2 kinderen.

Lagoon Kamer (ca. 60-65 m²): biedt uitzicht over de azuurblauwe lagune. 

Slaapkamer met een kingsizebed en sofabed of 2 queensizebedden.

Ocean Balcony Kamer: op de 1e verdieping. Balkon met een spectaculair uitzicht.

Ocean Kamer: op de begane grond met een groot terras met direct toegang 

tot de tropische tuin. Ook met balkon boekbaar met uitzicht over strand en zee.

Beach Front Kamer: direct aan het strand met groot gemeubileerd terras. Ook 

te boeken met een balkon ipv een terras.

Beach Front Balcony Junior Suite (ca. 110 m²): in open plan met zithoek, 

kingsizebed en sofabed. Balkon en schitterend uitzicht. Ook te boeken met 

strandtoegang.

Ocean Balcony Suite: op de 1e verdieping. Aparte woon- en slaapkamer met 

kingsizebed en sofabed met spectaculair uitzicht op zee. De Suites zijn tevens 

boekbaar met 2 slaapkamers.

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Mauritius met 

Air Belgium, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Indicatieprijs per persoon kerst jan-mar apr mei-sep okt

Lagoon Kamer 6150 4400 3645 3520 4400

Ocean Balcony Kamer 6780 4745 3850 3700 4745

Kamerkorting: 20% korting op hotelnachten voor verblijven tussen 01/12/20 en 20/12/20 en tussen 

09/01/21 en 15/01/21.

Honeymoon: 30% korting op de hotelnachten voor verblijven van minstens 5 nachten tussen 

01/12/20 en 20/12/20 en tussen 09/01/21-15/01/21.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen, aanbiedingen en toeslagen voor half- 

pension en verplichte galadiners rond Oud en Nieuw: vraag uw reisadviseur of www.silverjet.be.

SHANGRI-LA’S LE TOUESSROK RESORT
ACTIEF | FAMILY | GOLF

     DELUXE  

Frangipani Junior Suite 

Dit gerenommeerde resort biedt alles voor de verwende reiziger, van trendy 

bars & restaurants, idyllische stranden en een uitgebreide Spa tot een 18-holes 

golfbaan van wereldklasse. Het elegante en romantische resort werd gebouwd 

als een mediterraan dorpje met Mauritiaanse accenten. De luxe kamers liggen 

in een paradijselijke tuin of op het eiland Frangipani, dat door een houten brug 

met het hotel is verbonden. Le Touessrok is een toppunt van tropische charme 

in een adembenemende omgeving. De luchthaven ligt op ca. 65 km.

FACILITEITEN
Open lounge en winkelarcade. In de fraaie tuin liggen 2 zwembaden (waarvan 1 

voor gasten vanaf 16 jaar). Ligstoelen op de verschillende zandstranden. Op het 

eiland Golf Île aux Cerfs bevindt zich de uitdagende 18-holes golfbaan, ontworpen 

door Bernhard Langer, omgeven door prachtig natuurschoon in de vorm van 

azuurblauw water, tropische vegetatie en witte bunkers (gratis greenfees, buggy 

tegen betaling). Ook gratis watersporten als kanoën, kajakken, zeilen, snorkelen, 

waterskiën, windsurfen en waterfietsen. Het eiland ligt 2 km voor de kust en is 

bereikbaar per watertaxi. Niet-gemotoriseerde watersporten bij het resort. Het 

rustige privé-eilandje Ilôt Mangénie (exclusief voor hotelgasten, badschoenen 

aanbevolen) met mooie zandstranden ligt op 10 minuten per watertaxi. 

Beide eilanden beschikken over een restaurant. Tennisclub met 4 (verlichte) 

tennisbanen. Cool Zone Kids Club (4-12 jaar) met een scala aan activiteiten en 

kinderzwembad. Ook voor teenagers van 13-18 jaar wordt veel georganiseerd. 

De mooie Chi Spa biedt een breed aanbod in spaverwenpakketten. Het resort 

heeft  uitstekende restaurants zoals Le Bazar met showcooking en internationale 

buffetten met show-cooking. Het gourmetrestaurant Safran is gespecialiseerd 

in Indische gerechten. Kushi voor uitstekende Japanse cuisine. De Sega Bar aan 

het zwembad voor heerlijke cocktails en Republik Beach Club & Grill’ voor een 

ruime keuze aan grillgerechten, live muziek en DJ-avonden.

ACCOMMODATIE
Alle 203 kamers en suites zijn gelegen aan het strand en bieden schitterend 

uitzicht op de Indische Oceaan. Smaakvol ingericht met lokale materialen in 

eigentijdse stijl op het vasteland of op het eiland Frangipani. Voorzien van 

airconditioning, minibar, Nespresso-apparaat, flatscreen-tv, kingsizebed of 2 

queen sizebedden en luxe badkamer met bad en separate douche. Balkon of 

terras met zeezicht. Bij aankomst vers fruit op de kamer.

Deluxe Kamer Zeezicht (ca. 54 m², max. 3 pers.): modern ingericht. 

Deluxe Kamer Strandtoegang: gelijkvloers met direct toegang tot het strand.

Junior Suite (ca. 65 m², max. 2 volw. + 2 kind.): in open plan. Ligging in het 

Hibiscusgedeelte of op Frangipani-eiland met signature bad. Beide suites 

tevens boekbaar met strandtoegang. Gasten in een Junior Suite Frangipani en 

Deluxe Suite ontvangen champagne bij aankomst, minibar 1xp/dag bijgevuld 

(geselecteerde inhoud), gereserveerde toegang tot de Republik Beach Club voor 

ontbijt en cocktails/snacks met muziek in de namiddag. Adults-only zwembad.

Deluxe Suite (ca. 126 m², max. 2 volw. + 2 kind.): woonkamer en 2 terrassen die 

toegang bieden tot de ruime slaapkamer met kingsizebed. Schitterend uitzicht.

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Mauritius met 

Air Belgium, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Indicatieprijs per persoon kerst jan-mar apr-jul aug-sep okt

Deluxe K. Zeezicht 5420 4100 3470 3300 4100 

Deluxe K. Strandtoegang 5760 4445 3800 3645 4445

Honeymoon: een gratis massage, beddecoratie en fles mousserende wijn.

Kamerkorting: 30% korting op de hotelnachten voor verblijven van minstens 5 nachten (niet geldig 

tijdens de kerstperiode).

Voor prijzen van andere maatschappijen of luchthavens, contacteer uw reisagent. Voor actuele prij-

zen van alle kamertypen, kinderkortingen, aanbiedingen en al dan niet verplichte toeslagen voor 

maaltijden: vraag uw reisagent of bezoek: www.silverjet.be 

Trou d’Eau Douce | Oostkust | MAURITIUSMAURITIUS | Oostkust | Belle Mare
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ROYAL PALM BEACHCOMBER LUXURY
CULINAIR | FAMILY | WELLNESS

     

Royal Suite Tropical Suite

Dit vlaggenschip van de Beachcomber hotelgroep is een van de meest 

prestigieuze hotels van Mauritius. Het ligt in een schitterende palmentuin aan 

een poederwit zandstrand en biedt absolute privacy. Het uitermate voorkomende 

personeel anticipeert zoveel mogelijk op uw wensen zodat u volop kunt genieten 

en ontspannen. De havenplaats Grand Baie met boetieks en restaurants ligt op 

loopafstand, de luchthaven op ca. 75 km.

FACILITEITEN
Open lounge met bar en uitzicht over zee. Winkelarcade met boetieks. In de 

fraaie palmentuin en op het strand staan ligbedden, parasols en douches. Drie 

(verlichte) tennisbanen (tennisles mogelijk), 2 zwembaden, een squashbaan 

en fitnessruimte met moderne apparatuur. Aan het strand bevindt zich een 

watersportcentrum met zeilboten, waterskiën, catamarans, waar u ook kunt 

windsurfen en snorkelen (inclusief). Diepzeevissen (tegen betaling). Uitgebreide 

miniclub (3-12 jaar). Pianomuziek en liveband in de avond. De Spa Royal Palm 

biedt een scala aan signature schoonheidsbehandelingen. De restaurants staan 

onder leiding van de sterrenchef Michel De Matteis. De gerechten zijn een 

combinatie van uitzonderlijke smaakcreaties. Het gastronomische restau rant 

La Goélette serveert internationale gerechten. Le Bar Plage aan het strand voor 

uitstekende lunchgerechten. In de avond kunt u romantisch dineren in La Brezza 

met Italiaanse specialiteiten. Tevens helikopterplatform. Het hotel beschikt over 

een luxueus jacht, de ‘Royal Princess’ voor dagexcursies.

ACCOMMODATIE
De 69 suites zijn uiterst elegant en smaakvol ingericht en alle voorzien van 

zithoek, inloopkast, airconditioning, dagelijks gevulde minibar (inclusief), kluisje, 

flatscreen-tv en dvd-speler. Luxueuze badkamer met signature bad en sepa rate 

regendouche. Groot balkon of terras. Kamerbezetting maximaal 2 volwassenen 

+ 1 kind t/m 17 jaar.

Junior Suite (ca. 63 m²): kingsizebed en zitgedeelte. Terras of balkon.

Tropical Suite (ca. 85 m²): op de 1e verdieping met privétrap naar het strand. 

Ocean Suite (ca. 110 m², max. 2 volw. + 2 kind. t/m 17 jaar): fraaie suite met 

groot terras van 20 m² met eettafel.

Palm Suite (ca. 106 m²): gelijkvloers met directe toegang tot de tuin. 

Garden Suite (ca. 140 m², max. 2 volw. + 2 kind. t/m 17 jaar): ruime woon- en 

slaapkamer. Badkamer met bad. Aparte kinderslaapkamer met eigen badkamer.

Senior Suite (ca. 128 m²): gelijkvloers of 1e verdieping. Ruime woon- en slaap-

kamer, inloopkast en mooie badkamer. Combinatie mogelijk met Senior Suite.

Penthouse Suite (ca. 196 m²): op de tweede verdieping. Riante woon- en slaap-

kamer en fraaie badkamer. Groot terras met ligbedden en panoramisch uitzicht.

Presidential Suite (ca. 264 m², max. 4 pers.): schitterend ingericht met oosterse 

kunstvoorwerpen op de bovenste etage van het hotel, 2 slaap- en badkamers 

en groot terras. 

Suite Royale (ca 385 m², max 4 pers.) : op 3 niveau’s, 2 kamers, overhangend 

terras naar zee, prieel, zwembad en bubbelbad.

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Mauritius met 

Air Belgium, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Indicatieprijs per persoon kerst jan-apr mei-jul aug-sep okt

Junior Suite 7665 4760 3540 3375 4760

Ocean Suite 11990 6595 4850 4680 6590

Honeymoon of huwelijksverjaardag (5-10-15): 30% reductie op de hotelnachten.

Long Stay: 35% voor verblijven van 12 nachten of langer. Ook geldig bij een combinatie van meerdere 

Beachcomber-hotels.

Vroegboekkorting: 25% indien 30 dagen voor aankomst geboekt. Late booking offer: 15% indien 

geboekt vanaf 29 dagen voor aankomst.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, aanbiedingen, toeslagen voor halfpension en galadiners 

rond Kerst en Oud en Nieuw: vraag uw reisadviseur of bezoek www.Silverjet.be.

Le Morne | Zuidwestkust | MAURITIUS

DINAROBIN BEACHCOMBER GOLF RESORT & SPA
CULINAIR | GOLF | WELLNESS

    

Junior Suite Beach

Harmonie is kenmerkend voor Dinarobin, in de architectuur, in de verfijnde 

keuken en het immer aanwezige indrukwekkende landschap. Het hotel is 

ge ïnspireerd op de Britse koloniale stijl, gecombineerd met talloze exotische 

accenten zoals de rieten daken van de suites, het gourmetrestaurant en de 

schit terende Spa. Dit exclusieve hotel ligt aan de westkust en een 7 km lang fijn 

zandstrand. De luchthaven ligt op 70 km.

FACILITEITEN
Open lounge, 2 bars en winkelarcade met juwelier, souvenirshop en boetieks. 

In de tropische tuin een riant zwembad, kinderzwembad en douches. Verder 5 

kleinere zwembaden bij de villa’s. Voorts 3 (verlichte) tennisbanen (tennisles 

mogelijk), fitnessruimte en kitsurfcenter. Voor de kleine gasten miniclub aan het 

strand met speeltuin (3-12 jaar). Naast het hotel een 18-holes golfbaan (tegen 

kleine vergoeding). Watersportcentrum met waterskiën, kajaks, waterfietsen 

en snorkelen (gratis) bij het zusterhotel Paradis (op 5 minuten per buggy). 

Duikschool, fietsverhuur en diepzeevissen (tegen betaling). 

De exclusieve Dinarobin Spa Tempel biedt een ruime keuze aan schoon heids-

behandelingen. Voorts 2 sauna’s, hamam, fitnessruimte en een mooi zwembad. 

Ook worden yogasessies aan het strand georganiseerd. 

Het verblijf is op bais van logies/ontbijt en in de Zen Suites op basis van all- 

inclusive. Het restaurant L’Harmonie biedt themabuffetten en showcooking. La 

Plage ligt direct aan het strand en biedt lichte lunch en drankjes onder rieten 

daken. Il Gusto voor Italiaanse specialiteiten. Het gastronomische Umami 

serveert Aziatische Fusion-gerechten en biedt gerechten die zijn geïnspireerd 

op de beste smaken van Azië. 

ACCOMMODATIE
De villa’s van 1-3 verdiepingen herbergen de 172 schitterende suites 

harmonisch gelegen in de fraaie tuin. Voorzien van zithoek, airconditioning, 

koffie-/theezetfaciliteiten, strijkfaciliteiten, minibar, inloopkast en flatscreen-tv. 

Luxe badkamer met separate douche. 

Junior Suite (ca. 65 m², max. 3 pers.): groot balkon of terras met tuin-/zijzeezicht.

Junior Suite Beachfront: gelegen aan het strand.

Senior Suite (ca. 115 m², max. 3 pers.): aparte woon- en slaapkamer. Groot terras 

en schitterend gelegen nabij het strand.

Family Suite (ca. 130 m², max. 2 volw. + 3 kind.): 2 Junior Suites met verbin-

dings deur. Extra: kids welkomstpakket, kinderbed en aan gepaste badkamer. 

Family Luxury Suite: Junior Suite in combinatie met Senior Suite.

Zen Suite (ca. 65 m² max. 2 volw.): met privileges als toegang tot privé-

strandgedeelte met wifitoegang en water. Verblijft u in een Zen Suite dan is 

een Escape Package (all-inclusive) inbegrepen. Ook mogelijk als Zen Suite 

Beachfront, gelegen aan het strand.

Villa (ca. 400 m², max. 8 pers.): topvilla aan het strand met 4 slaap- en 3 bad-

kamers, riante woonkamer en keuken. Terras met loungebedden en zwembad.

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Mauritius met 

Air Belgium, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Indicatieprijs per persoon kerst jan-mar apr-jun jul-sep okt

Junior Suite 4960 2895 2400 2395 2895

Junior Suite Beach 5600 3365 2840 2730 3365

Honeymoon of huwelijksverjaardag (5-10-15): 30% reductie op de hotelnachten.

Long Stay: 35% voor verblijven van 12 nachten of langer. Ook geldig bij een combinatie van meerdere 

Beachcomber-hotels. 

Vroegboekkorting: 25% indien 30 dagen voor aankomst geboekt. Late booking offer: 15% indien 

geboekt vanaf 30 dagen tot 2 dagen voor aankomst.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen, aanbiedingen en toeslagen voor half- 

pension, volpension, all inclusive en galadiners rons Kerst en Oud en Nieuw: vraag uw reisadviseur 

of bezoek www.Silverjet.be. 

MAURITIUS | Noordkust | Grand Baie
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Trou-aux-Biches | Noordkust | MAURITIUS

TROU AUX BICHES BEACHCOMBER RESORT & SPA
ACTIVE | FAMILY | WELLNESS

       

Pool Villa

Het uitgestrekte Trou aux Biches is een groot resort, maar u zult dit door de ruime 

opzet niet op deze manier ervaren;  de architectuur is geïnspireerd op een klein 

dorp. Zo biedt het resort ruimte, en is er veel aandacht voor persoonijke service. 

De suites en villa’s zijn ondergebracht in individuele chalets gelegen in een 35 

ha grote tropische tuin langs een 2 kilometer lang poederwit zandstrand. Een 

heerlijk resort voor zowel families, koppels als honeymooners. De luchthaven 

ligt op ca. 60 autominuten. 

FACILITEITEN
In de fraaie tuin een riant zwembad en kinderzwembad. Professionele Kids 

Club (3-12 jaar) met veel activiteiten, speeltuin en playstation. Tevens teensclub 

12-17 jaar. 

Het verblijf is op basis van logies/ontbijt, halfpension, volpension en all-inclusive 

zijn mogelijk. Het buffetrestaurant l’Oasis met uitzicht op zee waar u kunt 

genieten van een internationale keuken. La Caravelle biedt internationale à la 

carte gerechten voor diner. Blue Ginger is gespecialiseerd in Thaise gerechten. 

Mahiya biedt een uitmuntende Indiase keuken. Il Corrrallo serveert Italiaanse 

gerechten. Uitgebreide Spa met 17 behandelkamers, 2 sauna’s, stoombaden. 

Een sport center met 6 tennisbanen, aerobiclessen, yoga, spinninglessen zumba, 

tai-chi en fitnessruimte. Watersportcenter met snorkelen, zeilen, windsurfen, 

kajakken en waterskiën (inclusief). ‘s Avonds live-optredens en shows. Gratis 

shuttleservice naar de 18-holes golfbaan Mont Choisy (korting op de greenfees). 

ACCOMMODATIE
De 306 suites en 27 villa’s zijn modern ingericht. Voorzien van kingsizebed of 2 

aparte bedden, minibar, flatscreen-tv, plafondventilator, kluisje, strijkfaciliteiten 

en koffie-/theezetfaciliteiten. Luxe badkamer met separate douche. Kamerbezet-

ting max. 2 volwassenen + 1 kind t/m 17 jaar of 3 volwassenen. Balkon of terras.

Junior Suite (ca. 63 m², max. 2 pers.): gelegen op de 1e etage met tuinzicht. 

Tropical Junior Suite (ca. 70 m²): terras of balkon met buitendouche. Tuin zicht.

Beachfront Pool Suite (ca. 102 m²): nabij het strand. Voorzien van woon-/

slaapkamer met kingsizebed, sofabed en schitterende badkamer, zithoek en 

Nespresso-apparaat. Groot terras met plungepool, buitendouche.

Beachfront Senior Pool Suite (ca. 163 m²): op de 1e etage. Fraai ingericht met 

grote woon- en slaapkamer en kingsizebed. Luxe badkamer met signature bad. 

Groot terras met zithoek en schitterend uitzicht over zee. Een verdieping lager 

ligt het privézwembad.

Family Suite (ca. 94 cm², max. 2 volw. + 3 kind.): ruim ingericht met 2 slaap- en 

badkamers, waarvan één slaap- en badkamer speciaal voor kinderen.

Pool Villa - 2 slaapkamers (ca. 246 m², max. 4 volw. + 1 kind): in de tuin met 

veel privacy. Exclusief ingericht met 2 slaap- en badkamers met buitenbad en 

douche. Een slaap- en badkamer is speciaal ingericht voor kinderen. Fraaie 

woonkamer, moderne keuken. Tuin met barbecue en zwembad. Butlerservice.

Ook boekbaar met 3 slaapkamers (ca. 290 m², max. 4 volw. + 3 kind.).

Inclusief:  7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Mauritius met 

Air Belgium, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Indicatieprijs per persoon kerst jan-mar apr-jun jul-sep okt

Junior Suite 4100 2595 2215 2285 2595

Tropical Junior Suite 4300 2750 2350 2420 2750

Honeymoon of huwelijksverjaardag (5-10-15): 30% reductie op de hotelnachten.

Long Stay: 35% voor verblijven van 12 nachten of langer. Ook geldig bij een combinatie van meerdere 

Beachcomber-hotels.

Vroegboekkorting: 25% indien 30 dagen voor aankomst geboekt. Late booking offer: 15% indien ge-

boekt vanaf 29 dagen voor aankomst. Meal upgrade: u ontvangt een gratis upgrade naar volpension 

bij elke boeking in halfpension. Geldig doorheen gans het jaar. 

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, aanbiedingen en toeslagen voor all-inclusive: vraag uw 

reisadviseur of bezoek www.Silverjet.be. Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

MAURITIUS | Zuid-Westkust | Le Morne

PARADIS BEACHCOMBER GOLF RESORT & SPA
ACTIVE | FAMILY | GOLF

    

Ocean Suite Beachfront

Het Paradis Beachcomber Golf Resort & Spa is gelegen aan een 7km lang zand-

strand, aan de voet van de indrukwekkende du Morne berg. Een uniek locatie die 

bestaat uit een 150 ha tropische tuinen en een prachtig 18 holes terrein. Het hotel is 

een echte aanrader voor mensen die houden van sporten en natuur, gezien de vele 

sportieve mogelijkheden en de prachtige tropische omgeving. Tevens zeer geschikt 

voor families, gezien de vele faciliteiten. Logische dat het hotel dan ook enorm veel 

repeat gasten heeft, gezien de perfecte service en het grote comfort. Samen met 

de Dinarobin Beachcomber Golf Resort & Spa is dit dan ook de een van de beste 

vakantieplekken van de Indische Oceaan. De luchthaven bevindt zich op 70km.

FACILITEITEN
Grote open inkom met boetiek gaanderij. ’s Avonds worden er folkloristische 

avonden en dans georganiseerd. Groot zwembad met ligstoelen en parasols. 

Mini club voor de kinderen tussen 3 tem 11 met zeer veel activiteiten en speciale 

animatie. Voor de sportievelingen is er een grote fitness, aerobics zaal en 6 

tennis terreinen (lessen mogelijk mits betaling). Verder kan u windsurfen, zeilen, 

kajakken, waterfietsen, snorkelen, en volley, voetbal en tafeltennis spelen. 

Dagelijks aquagym en pétanque (inbegrepen). Tegen betaling kan mountain 

biken, duiken (PADI duikschool), hoogzeevissen en kite surfen. Tegen betaling 

van een green fee kan u golfen op het 18 holes golf terrein dat werd ontworpen 

door David Dutton. Elke avond animatie met lokale artiesten en discotheek. Er is 

een grote Beachcomber Spa met binnentuin, sauna, hamam en een keur aan 

schoonheidsbehandelingen. U logeert op basis van kamer met ontbijt. Er is 

mogelijkheid tot half pension. Le Brabant: hoofdrestaurant voor het ontbijt, 

lunch en diner met thema buffetten. Blue Marlin: gelegen op het strand, met 

dagelijks verse vis specialiteiten. Open voor het ontbijt en diner.

La Ravanne: restaurant en bar, met lokale specialiteiten en zeevruchten. Bij La 

Palma kan u terecht voor Italiaanse specialiteiten en is geopend voor de lunch 

en het diner. Verder zijn er verschillende bars zoals de Paradis Bar aan het 

zwembad, de golf club bar aan hole 9. Tevens heeft u toegang tot alle restaurants 

van het nabij gelegen Dinarobin Beachcomber Golf Resort & Spa.

ACCOMMODATIE
De 281 kamers en suites zijn gelegen langs het strand en zijn uitgerust met een 

badkamer met douche en bad. Dressing, televisie, koffie en thee faciliteiten. De  

suites en villa’s beschikken tevens over een DVD speler en een Nespresso koffiezet. 

Balkon of terras; naast het hotel bevinden zich de villa’s en de presidentiële villa.

Tropical kamer (ca. 76m², max. 2 volw. + 2 kind): kamer met terras gelegen in 

de tuinen. Ocean kamer (ca. 50m², max 2 volw + 1 kind): gerenoveerde moderne 

kamer, met frisse tinten en lichtkleurige meubelen, met zithoek. Prachtig zicht 

op de tuinen en de lagune. Ocean Beachfront kamer (ca. 50m², max 2 volw + 

1 kind): gerenoveerde kamer bij  het strand. Tropical Beachfront kamer (ca. 

50m², max 2 volw en 2 kind): op het strand gelegen. Senior Suite Beachfront 

(ca. 147 m², max. 2 volw. en 1 kind): ruime suite met aparte slaapkamer, groot 

terras, gelegen op het strand. Gereserveerde plaats aan het strand. Ocean Suite 

Beachfront  (ca.  94 m², max. 2 volw. en 1 kind): gelegen op het strand met 

separate slaapkamer en grote badkamer. 2-Bedroom Tropical Family Suite (ca. 

152 m², max 2 volw. + 3 kind.): suite bestaande uit 2 Tropical kamers, met een 

speciale inrichting voor de kinderen. 

Inclusief:  7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Mauritius met 

Air Belgium, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Indicatieprijs per persoon kerst jan-mar apr-jul aug-sep okt

Tropical Kamer 4745 2760 2300 2135 2755

Ocean Kamer 5080 2845 2395 2230 2850

Honeymoon of huwelijksverjaardag (5-10-15): 30% reductie op de hotelnachten.Long Stay: 35% 

voor verblijven van 12 nachten of langer. Ook geldig bij een combinatie van meerdere Beachcomber- 

hotels. Vroegboekkorting: 25% indien 30 dagen voor aankomst geboekt. Late booking offer: 15% 

indien geboekt vanaf 29 dagen voor aankomst.

Voor prijzen van andere maatschappijen of luchthavens, contacteer uw reisagent. 

Voor actuele prijzen van alle kamertypes, kinderkortingen, aanbiedingen, toeslagen volpension en 

all-inclusive: vraag uw reisagent of bezoek www.silverjet.be.
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CANONNIER BEACHCOMBER GOLF RESORT & SPA
ACTIVE | FAMILY | WELLNESS

   

Superior Kamer

Dit charmante familieresort ligt op een schiereiland in een schitterende 

tropische tuin van 7 ha, omgeven door 3 mooie witte zandstranden. Sfeer en 

historisch verleden komen hier samen. Canonnier ontleent zijn naam aan een 

oud fort, op het terrein zijn nog enkele kanonnen en delen van de ruïne bwaard 

gebleven. Koloniale gebouwen en een vuurtoren zijn nog steeds te bewonderen. 

Het hotel werd onlangs geheel gerenoveerd en biedt een uitstekende prijs/

kwaliteitverhouding. Gelegen op ca. 5 km van de levendige plaats Grand Baie en 

op ca. 75 km van de luchthaven. 

FACILITEITEN
Riant zwembad met kinderbad. De nieuwe kidsclub (3-12 jaar) biedt een scala 

aan activiteiten. Verder 3 verlichte tennisbanen, volleybal, tafeltennis, fietsen, 

windsurfen, zeilen, kajakken, snor kelen, petanque, boogschieten, yoga, aqua-

gym, waterfietsen, stand-up paddle, water-skiën en introduik in het zwembad 

(inclusief). Tegen betaling: duiken, mountainbiken en diepzeevissen. Overdag 

worden sportieve activiteiten georganiseerd. ‘s Avonds live-optredens en shows. 

De verzorging is op basis van halfpension, Het hotel kan ook op all-inclusive 

basis geboekt worden: inclusief alle maaltijden, een selectie (alcoholische) 

drankjes tot 23:00 uur (m.u.v. de discobar) en minibar (1x per dag bijge vuld).

Het hoofdrestaurant Le Frangipanier voor ontbijt, lunch en themabuffetten, 

gelegen langs het zwembad met een riant terras en omringd door palmbomen. 

Le Navigator met een mooie ligging aan het strand voor à la carte lunch en diner. 

Het sfeervolle La Serenata voor Italiaanse specialiteiten. Bar Le Planteur aan 

het zwembad voor lunch en cocktails. Het unieke wellnesscenter is genesteld 

in het hart van een eeuwenoude Banyan, met 6 kamers voor schoonheids- en 

gezichtsbehandelingen.  Overdag worden sportieve activiteiten georganiseerd. 

In de avond is er regelmatig live-muziek en is er voor de jong volwassenen een 

discobar.

ACCOMMODATIE
De 283 modern ingerichte kamers en suites bevinden zich in gebouwen met 

strodaken die verspreid liggen in de tuin en rond het zwembad. Het stijlvolle 

meubilair is gemaakt van natuurlijke materialen . Alle zijn recentelijk gereno veerd 

en beschikken over airconditioning, flatscreen-tv, koffie-/theezetfaciliteiten, 

minibar en kluisje. Badkamer met bad of douche. Balkon of terras.

Tweepersoonskamer Tuinzicht (ca. 24 m², max. 2 pers.): met zicht op de weel-

derige tuinen en/of het zwembad. Ook boekbaar met zijzeezicht.

Superior Kamer Tuinzicht (ca. 28 m², max. 2 volw. + 1 kind t/m 17 jaar): ruimer 

met zicht op de tuinen en/of het zwembad. Ook met zeezicht boekbaar.

Deluxe Kamer Zijzeezicht (ca. 42 m²): ruime kamer op de begane grond of de 1e 

verdieping. Gedeeltelijk zeezicht. Badkamer met bad en aparte douche.

Family Duplex (ca. 35 m², max. 2 volw. + 2 kind.): slaapkamer en aparte bad-

kamer met bad/douche en 2 bedden op de mezzanine (met een stijle trap 

bereikbaar, niet geschikt voor jonge kinderen). Met tuin- of zeezicht.

Family Appartement (ca. 70 m², max. 2 volw. + 3 kind): voorzien van kingsizebed 

en 2e slaapkamer met 3 eenpersoonsbedden, 2 badkamers. Terras met tuinzicht.  

Suite (ca. 50 m², max. 2 volw.): unieke ligging aan zee met veel privacy. In open 

plan met zithoek en slaapkamer. Badkamer met separate douche.

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., half pension, vliegreis van en naar Mauritius met 

Air Belgium, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Indicatieprijs per persoon kerst jan-mar apr-jun jul-sep okt

Tweepers. Tuinzicht 2670 2125 2030 2195 2210

Superior Kamer Zeezicht 2870 2260 2175 2340 2350

Honeymoon of huwelijksverjaardag (5-10-15): 30% reductie op de hotelnachten.

Long Stay: 35% voor verblijven van 12 nachten of langer. Ook geldig bij een combinatie van meerdere 

Beachcomber-hotels.

Vroegboekkorting: 25% indien 30 dagen voor aankomst geboekt. Late booking offer: 15% indien 

geboekt vanaf 29 dagen voor aankomst.

Voor prijzen van andere maatschappijen of luchthavens, contacteer uw reisagent. 

Voor actuele prijzen van alle kamertypes, kinderkortingen, aanbiedingen, toeslagen volpension en 

all-inclusive: vraag uw reisagent of bezoek www.silverjet.be.

MAURITIUS | Noordkust | Pointe aux Piments

VICTORIA BEACHCOMBER GOLF RESORT & SPA
ACTIVE | FAMILY | HONEYMOON

    DELUXE

Ocean View kamer

Gelegen in een grote tropische tuin van 10 ha, tussen het kuststadje Grand Baie 

en Port Louis, ligt de Victoria Beachcomber Resort & Spa aan een prachtig wit 

zandstrand van 1km lang. Het is een hotel dat vooral geapprecieerd wordt voor 

de vele faciliteiten, de warme en gezellige sfeer en de ruime en moderne kamers. 

Door de vele faciliteiten ook voor kinderen is het hotel zeker aan te raden voor 

families. Er is ook een speciaal gedeelte « Victoria for two » genaamd, exclusief 

voor volwassenen. De luchthaven ligt op 60km afstand.

FACILITEITEN
Groot zwembad met apart kinderbad. In het adults only gedeelte is er zwembad 

van 800m² exclusief gereserveerd voor volwassenen. Er is een kids club 

(3-11jaar) aan het strand en een teens club voor tieners (12-17 jaar), met dagelijks 

aangepaste animatie. Op aanvraag en mits betaling is er babysit aanwezig. Er 

is volleybal, tafeltennis, pétanque, 2 tennis terreinen (verlicht), water ski, zeilen, 

windsurfen, glasbodemboot, waterfietsen, kajak, snorkelen, duikinitiatie, fitness, 

yoga klas, aerobics, sauna en stoombad. Mits toeslag: hoogzeevissen, duiken 

(PADI duikschool), duiklessen, power plate en mountainbiken. U kan tevens de 

faciliteiten gebruiken van de Beachcomber hotels Canonnier en Mauricia. ’s 

Avonds zijn er geregeld thema en folklore avonden en animatie;  Er is een spa 

met 5 behandelingskamers, sauna, hamam en kapsalon.

U logeert op basis van half pension. Mits toeslag kan u verblijven op basis van all 

inclusive. Verschillende restaurants: Le Superbe: het hoofdrestaurant aan het 

zwembad, met ontbijt- en lunch buffet en ’s avond een buffet met showcooking.  

La Casa: Italiaanse specialiteiten met mooi uitzicht op Port Louis. Horizon: 

lekkere gegrilde vis en zeevruchten. Aan de strand bar kan u genieten van een 

drankje en een snack. Café Nautil : gelegen in het adult only gedeelte, waar u 

terecht kan voor snacks en drankjes. Steakhouse Morris Beef : eveneens gelegen 

in het adults only gedeelte, geopend voor ontbijt lunch en diner à la carte.

ACCOMMODATIE
De 254 kamers en suites zijn ruim en modern ingericht en voorzien van 

airconditioning, televise, minibar, koffie en theezet, telefoon. Badkamer, terras 

of balkon. In het gedeelte Victoria for Two logeert u nabij het privé strand. Dit 

gedeelte is enkel beschikbaar voor volwassenen vanaf 18 jaar.

Superior kamer (ca. 60m², max 2 volw + 1 kind tot 17j): gelegen op de eerste 

verdieping, uitkijkend over de tropische tuinen. Deluxe kamer (ca 60m², max 

2 volw + 2 kind. tot 17j): gelegen op de 2e verdieping. Deluxe ground floor (ca. 

60m², max 2 volw. + 2 kind. tot 17 j): gelegen op het gelijkvloers in de tropische 

tuinen.  Junior suite (ca. 72m², max 2 volw.): gelegen op het gelijkvloers met een 

zithoek en een badkamer met aparte douche; Groot terras met tuinzicht. 

Senior Suite (ca. 120 m², max. 2 volw.): ruime suite met salon en aparte 

slaapkamer en ruime badkamer. Rustige ligging en terras met zeezicht.

Executive Suite (ca. 120 m², max. 2 volw): ruime suite met salon en aparte 

kamer en vergaderzaaltje. Balkon met zeezicht. 2-Bedroom Family Appartment 

(ca. 120 m², max. 2 volw. en 3 kind. tot 17 j.): 2 slaapkamers en 2 badkamers. 

Groot terras met zicht op de tuin en het strand. Ocean View Room – Victoria for 

Two (ca. 50 m², max. 2 volw.): gelegen op de eerste verdieping, in het Victoria for 

Two gedeelte. Ook mogelijk als Swim Up Room met toegang aan het zwembad.

Inclusief:  7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., half pension, vliegreis van en naar Mauritius met 

Air Belgium, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Indicatieprijs per persoon kerst jan-mar apr-jun jul-sep okt

Superior Kamer  3295 2195 2080 2245 2280 

Deluxe Kamer 3365 2250 2135 2300 2330

Honeymoon of huwelijksverjaardag (5-10-15): 30% reductie op de hotelnachten.

Long Stay: 35% voor verblijven van 12 nachten of langer. Ook geldig bij een combinatie van meerdere 

Beachcomber-hotels.

Vroegboekkorting: 25% indien 30 dagen voor aankomst geboekt. Late booking offer: 15% indien 

geboekt vanaf 29 dagen voor aankomst.

Voor prijzen van andere maatschappijen of luchthavens, contacteer uw reisagent. 

Voor actuele prijzen van alle kamertypes, kinderkortingen, aanbiedingen, toeslagen volpension en 

all-inclusive: vraag uw reisagent of bezoek www.silverjet.be.

Pointe aux Canonnier | Noordkust | MAURITIUS
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MAURITIUS | Oostkust | Pointe de Flacq

CONSTANCE PRINCE MAURICE
CULINAIR | HIDEAWAY | WELLNESS

       DELUXE

Beach Villa    

Dit mooie resort is idyllisch gelegen aan de oostkust van Mauritius, te midden 

van 60 hectare ongerepte tropische vegetatie. De combinatie van bij zondere 

architectuur, witte zandstranden en azuurblauwe zee vormen een adem-

benemend decor voor een exclusief verblijf. Le Constance Prince Maurice is 

vernoemd naar de Nederlandse stadhouder Prins Maurits van Nassau die in 

1598 het eiland op de kaart zette. De suites werden ontworpen door Jean-Marc 

Eynaud, die zich liet inspireren door de Balinese architectuur. Ideaal voor gas-

ten die service in een luxueuze ambiance op prijs stellen en willen genieten van 

een warme gastvrijheid en de uitstekende keuken. Op 45 km van de luchthaven.

FACILITEITEN
Open lounge met panoramisch uitzicht over het zwembad en de zee, diverse 

boetieks. In de fraaie tuin twee zwembaden. Aan het strand tevens ligstoelen 

en beachbar. Twee tennisbanen, fietsen en fitnessruimte. Miniclub (4-11 jaar) 

met kinderzwembad en speeltuin. Watersportcentrum met gratis waterskiën, 

kano’s, laserboten, windsurfen en snorkelen. Voorts yogalessen, PADI-

duikcentrum, fly fishing, kitesurf, SUP, parasailing en diepzeevissen (tegen 

betaling). Gasten kunnen tegen een kleine vergoeding gebruik maken van de 

twee 18-holes golfbanen bij het zusterhotel Constance Belle Mare Plage (10 

minuten per shuttleservice). De fraaie Constance Spa met een ruim aanbod aan 

spaverwenpakketten. Voorts 7 massage ruimtes (5 singles en 2 dubbels) sauna, 

stoombad en plungepool. Het gastronomische L’Archipel met internationale 

specialiteiten en het uitzonderlijke Le Barachois. Dit restaurant drijft op het 

natuurlijke visreservaat en is een ware culinaire belevenis. Asian is een 

Aziatisch restaurant met een selectie Japanse gerechten. Lotus Lounge Bar 

voor exclusieve wijnen en wijnkelder. 

ACCOMMODATIE
De 89 luxueuze suites zijn voorzien van kostbare meubelen, gelakte houten 

vloeren, airconditioning, telefoon, minibar, kluisje, koffie-/theezetfaciliteiten, 

Nespresso-apparaat, Apple Max Mini, gratis Wi Fi en flatscreen sateliet tv. 

Schitterende badkamer met separate regendouche. 

Junior Suite Tuin,- Zee- of Lagunezicht (ca. 70 m², max. 2 volw. + 1 kind): gelegen 

in de tropische tuin of langs het strand met zee- of tuinzicht. De Junior Suites 

met lagunezicht zijn gebouwd op palen (stilts) in het natuurlijke visreservaat.

Family Suite (ca. 86 m², max. 2 volw. + 2 kind.): 2 slaap- en badkamers, waarvan 

1 slaap- en badkamer speciaal is ingericht voor 2 kinderen met stapelbedden. 

Beach of Lagune Villa (ca. 130 m², max. 2 volw. en 2 kind.): fraai ingericht aan het 

strand. Badkamer met jacuzzi en buitendouche. Groot terras met privézwembad 

en ligbedden. De 3 Lagune Villa’s (max. 2 pers.) zijn op palen gebouwd en liggen 

aan de rand van het visreservaat en beschikken niet over een privézwembad.

Princely Villa (ca. 350 m², max. 6 pers.): schitterende Villa met 2 aangrenzende 

Junior Suites. Voorzien van 3 slaap- en badkamers. Groot terras met eethoek en 

2 zwembaden. Deze Villa is direct aan het strand gelegen en biedt veel privacy.

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Mauritius met 

Air Belgium, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Indicatieprijs per persoon kerst jan-mar apr-jun jul-sep okt

Junior Suite Tuinzicht 7330 3815 3165 3175 4440

Junior Suite Zeezicht 8180  4870 4415 4660 5500

Vroegboekkorting: reserveer tot 45 dagen voor afreis en u ontvangt een korting van 30% op de 

hotelnachten voor verblijf tussen 1/12/2020 en 20/12/2020, tussen 07/01/2021 en 21/05/2021 en 

tussen 04/10/2021 en 31/10/2021.

Kamerkorting: 15% korting op de hotelnachten tussen 01/12/2020 en 20/12/2020, tussen 

07/01/2021 en 21/05/2021 en tussen 04/10/2021 en 31/10/2021. 40% korting op de hotelnachten 

tussen 03/05/2021 en 03/10/2021.

Honeymooners krijgen steeds een speciale attentie.

Kortingen zijn niet cumuleerbaar. 

Exclusief bij Silverjet: 1 x gratis cocktail af te halen bij de bar tijdens uw verblijf in Constance Prince 

Maurice. Geldig voor elk verblijf tussen 15/12/2020 en 31/10/2021, bij elke reservatie vanaf 15 juli.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, aanbiedingen, toeslagen voor halfpension, all-inclusive en 

galadiners rond Kerst en Oud en Nieuw: vraag uw reisadviseur of bezoek www.Silverjet.be

Belle Mare | Oostkust | MAURITIUS

CONSTANCE BELLE MARE PLAGE
ACTIVE | FAMILY

       

Prestige kamer

Een paradijselijk resort gelegen in 15 ha fraaie tuinen en aan een 2 km lang 

zandstrand met veel ambiance en faciliteiten. De exclusieve villa’s bieden volop 

privacy. Een geliefd resort voor golfers vanwege de twee gerenommeerde 

18-holes championship golfbanen. Het parelwitte zandstrand wordt beschermd 

door een koraalrif en is ideaal voor watersporten. Een schitterend resort voor 

families en honeymooners. De luchthaven ligt op ca. 65 km.

FACILITEITEN
Fraaie open lounge, cocktailbar, 4 zwembaden, diverse boetieks en live 

entertainment in de avond. Een goed ingerichte Constance Kidsclub met veel 

activiteiten (4-11 jaar en geopend van 09:00-22:00 uur), 4 tennis banen en 

minigolf. Diverse watersportfaciliteiten zoals windsurfen, water skiën, kajakken 

en zeilen (inclusief). PADI-duikschool. Gasten kunnen tegen kleine vergoeding 

gebruik maken van de twee schitterende 18-holes golfbanen ‘Legends’ en ‘Links’. 

De fraaie Constance Spa voor diverse schoonheidsbehandelingen. Fitnessruimte 

met sauna, jacuzzi, stoombad en kapsalon. Yoga- en spinning lessen (inclusief). 

Het hotel heeft 6 bars en 7 uitstekende restaurants: La Citronelle bij het 

zwembad voor ontbijt en diner in buffetvorm. Het bijzondere gourmetrestaurant 

Blue Penny is gevestigd in een wijnkelder voor fine dining en wijnproeverij. Bar/

restaurant La Spiaggia aan het strand en biedt mediterraanse gerechten als 

diner. De Deer Hunter bij de golfbaan serveert internationale gerechten. 

ACCOMMODATIE
Alle 259 kamers en suites zijn zeer comfortabel ingericht en voorzien van 

minibar, airconditioning, flatscreen-tv, telefoon, koffie-/theezetfaciliteiten, 

schrijftafel en zithoek. Badkamer met bad en separate regendouche. Balkon of 

terras. De 19 villa’s liggen op een apart gedeelte van het complex en hebben 

eigen check-in faciliteiten en bieden veel privacy.

Prestige Kamer (ca. 45 m², max. 2 volw. + 1 kind): met tuin-/zwembadzicht.

Prestige Kamer Beachfront: gelegen aan het strand met terras.

Junior Suite (ca. 68 m² max. 2 volw. + 2 kind.): modern ingericht in open plan 

met zitgedeelte en tuin/zeezicht. Gelegen op de begane grond of 1e verdieping. 

Junior Suite Beachfront: aan het strand, gelijkvloers, 1e of 2e verdieping. 

Deluxe Suite (ca. 96 m², max. 2 volw. + 2 kind.): aparte woon- en slaapkamer en 

extra badkamer met douche. Balkon of terras met zeezicht.

Garden Pool Villa - 2 slaapkamers (ca. 375 m², max. 5 pers.): op de begane 

grond met woon/eetgedeelte, gastentoilet, grote slaapkamer en openlucht 

badkamer met verzonken bad en separate regendouche. Volledig ingerichte 

keuken. Groot zonneterras met ligbedden, privézwembad en tuin (150 m²). Op 

de eerste verdieping een slaap- en badkamer en inloopkast. Ook boekbaar met 

2 slaapkamers (ca. 525 m², max. 7 pers.) of direct aan het strand.

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., half pension, vliegreis van en naar Mauritius met 

Air Belgium, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Indicatieprijs per persoon kerst jan-mar apr-jun jul-sep okt

Prestige Kamer 4360 3300 2580 2925 3345

Prestige K. Beachfront 4570 3510 2800 3135 3355

Vroegboekkorting: reserveer tot 45 dagen voor afreis en u ontvangt een korting van 30% op de 

hotelnachten voor verblijf tussen 1/12/2020 en 20/12/2020, tussen 07/01/2021 en 21/05/2021 en 

tussen 04/10/2021 en 31/10/2021.

Kamerkorting: 15% korting op de hotelnachten tussen 01/12/2020 en 20/12/2020, 30% tussen 

07/01/2021 en 21/05/2021 en tussen 04/10/2021 en 31/10/2021. 50% korting op de hotelnachten 

tussen 03/05/2021 en 03/10/2021.

Honeymooners krijgen steeds een speciale attentie.

Kortingen zijn niet cumuleerbaar. 

Exclusief bij Silverjet: 1 x gratis cocktail af te halen bij de bar tijdens uw verblijf in Constance Prince 

Maurice. Geldig voor elk verblijf tussen 15/12/2020 en 31/10/2021, bij elke reservatie vanaf 15 juli.

Voor prijzen van andere maatschappijen of luchthavens, contacteer uw reisagent. Voor actuele prij-

zen van alle kamertypen, kinderkortingen, aanbiedingen en toeslagen voor all-inclusive: vraag uw 

reisagent of bezoek www.silverjet.be
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HERITAGE LE TELFAIR GOLF & WELLNESS RESORT
ACTIVE | GOLF | WELLNESS 

HERITAGE AWALI GOLF & SPA RESORT
ACTIVE | ALL-INCLUSIVE | FAMILY

     DELUXE     

Suite Deluxe Beachfront Deluxe Garden View

Heritage Le Telfair ligt aan de zuidwestkust van Mauritius, op het landgoed van

de voormalige suikerplantage Bel Ombre. Het resort ligt comfortabel tussen

de dromerige turkooizen water van de Indische Oceaan en de rijk begroeide

Champagne heuvels, in een groot natuurreservaat van 3,500 ha met een unieke

flora. De suites, verspreid over de tuinen en het strand, bieden een stralend 

nieuw interieur, zowel koloniaal als eigentijds. Op 45 min. van de luchthaven.

FACILITEITEN
Open lounge met uitzicht over het zwembad. Riante tuin met exotische bloemen

en planten. Sportcenter met 3 tennisbanen, fitnessruimte, tafeltennis, fietsen, 

boogschieten en biljart (inclusief). Timomo kidsclub voor kinderen van 2-11 jaar

met een dagelijks wisselend programma, speeltuin, zwembad en kindermenu’s.

Geopend van 08:30-23:00 uur. Tevens apart gedeelte voor baby’s (0-35 mnd, 

voorreservering noodzakelijk en geopend tot 16:00 uur, inclusief). De schitterende 

18-holes championship golfbaan werd ontworpen door Peter Matkovich (kleine 

vergoeding greenfees; buggy tegen betaling). Korting op de greenfees van de 

18-holes banen van Paradis, Tamarina en Avalon Golf. Naast het hotel ligt een fraaie 

beachclub met groot zwembad,  2 bars en 1 restaurant. ‘s Avonds is er animatie en 

een DJ voorzien. Watersporten als kajakken, snorkelset, zeilen en windsurfen zijn 

inclusief. Er worden wandelen mountainbiketochten en kooklessen georganiseerd. 

De fraaie Spa (2.000 m²) ligt te midden van afgeschermde tropische tuinen. 

Vogels en het geklater van fonteinen begeleiden veel therapieën uit de oosterse 

en westerse wereld. In het authentieke 19e-eeuwse Le Château de Bel Ombre 

kunt u genieten van lokale specialiteiten. Annabella’s is het hoofdrestaurant met 

internationale keuken, voor ontbijt en diner. Het gourmetrestaurant Gin’ja ligt aan 

het strand voor Aziatische gerechten. The Steakhouse met schitterend uitzicht 

over de golfbaan en Le Palmier aan het strand voor lunch en diner. De Telfair 

biedt u de keuze tussen ontbijt, halfpension of een zeer gastronomische formule, 

de Gourmet Bliss. Een all-inclusive ervaring van topklasse waarbij zelfs golf is 

inbegrepen (greenfees en golfkarretje).

ACCOMMODATIE
De 158 elegante suites zijn ruim van opzet en bevinden zich in villa’s met 6 

tot 8 kamers en liggen verspreid over de tropische tuinen. Modern ingericht 

met houten vloeren en fraai bewerkte ramen, airconditioning, plafondventilator,  

flatscreen-tv, koffie-/theezetfaciliteiten, minibar, iPod-dockingstation en 

Nespresso-apparaat. Fraaie badkamer met separate douche. Terras of balkon 

met ligbedden. Kamerbezetting is 2 volwassenen + 2 kinderen t/ 11 jaar of 1 

kind t/m 17 jaar. Alle kamers en suites beschikken over butlerservice.

Deluxe Suite (ca. 62 m²): ruim ingerichte kamer met zithoek en balkon of terras. 

Kindsizebed of 2 twinbedden. Ook boekbaar met zeezicht.

Deluxe Suite Beachfront: gelegen aan zee op de begane grond of 1e verdieping.

Garden Golf Suite (ca. 81 m², max. 2 pers): fraai ingericht met aparte zithoek,

kingsizebed en uitzicht over de tuin. Inclusief greenfees en golfbuggy.

Junior Suite Beachfront (ca. 81 m², max. 2 pers.): gelegen op de begane grond

met terras of de 1e verdieping met balkon. Fraai ingericht met aparte zithoek en

kingsizebed. Mooi uitzicht over het strand en de zee.

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Mauritius met 

Air Belgium, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Indicatieprijs per persoon kerst jan-mar apr-jun jul-sep okt

Deluxe Suite 4010 3385 2650 2600 3385

Deluxe Suite Zeezicht 4300 3625 2800 2735 3625

Honeymoon: 42% korting op de hotelnachten voor verblijven tussen 14/12/2020 en 20/12/2020 en 

tussen 04/01/2021 en 31/01/2021. Speciale attentie op de kamer.

Kamerkorting: 40% korting op de hotelnachten bij verblijven van minstens 7 nachten. Niet geldig 

tijdens de kerst periode.

Exclusief bij Silverjet: bij elk verblijf van min. 7 nachten tussen 01/10/2020 en 30/04/2021 (behalve 

hoogseizoen) ontvangt u gegarandeerd een kamer upgrade (bv. Gardenview Suite wordt Seaview 

Suite), indien geboekt tussen 01/08/2020 en 31/01/2021.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen en aanbiedingen: vraag uw reisagent of 

bezoek www.silverjet.be. Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

Dit hotel, onmiddellijk aan het parelwitte zandstrand, gelegen in het hart van 

Domaine de Bel Ombre, dompelt u onder in een ontspannende en familiale 

sfeer. Het hotel is gedecoreerd in warme Afrikaanse kleuren en verwelkomt zijn 

gasten op het geluid van een reuze tamtam.  Een elegant etnisch decor waar 

authenticiteit en hartelijke ontvangst de sleutelwoorden vormen.  Het resort biedt 

een grote keuze aan ontspanningsmogelijkheden, allerhande sportactiviteiten, 

een spa, een golfterrein, een natuurreservaat, … Een zeer uitgebreide all 

inclusive (champagne, premium dranken, toegang tot 5 restaurants, …) en ook 

een kinderclub voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar. Dit alles maakt dat 

het domein geschikt is voor zowel koppels als families. De luchthaven bevindt 

zich op 45 min.

FACILITEITEN
3 zwembaden waarvan 1 verwarmd en 1 voorbehouden voor volwassenen. 

Kayak, windsurfen, stand-up paddle, glasbodemboot, duiken, 2 tennisterreinen 

(balletjes mits supplement), beach-volley, fitnesscenter, boogschieten, pedalo, 

aquagym, VTT en bioscoop op het strand. Mits supplement : safari in het 

natuurreservaat op het domein, catamarantocht, hoogzeevissen, diepzeeduiken 

(PADI duikschool), kitesurfen, biljart, quad, dolfijnen spotten, paardrijden en 

toegang tot de Héritage Golf Club, 6 keer bekroond tot beste golfterrein van 

de Indische Oceaan. De wellness Seven Coulours heeft 20 behandelruimtes, 

waarvan 1 voor kinderen, sauna, hammam. Het verblijf is op basis van 

all inclusive die start bij uw aankomst in het hotel tot aan uw vertrek. De 

formule omvat ontbijt, lunch in 3 restaurants, diner in 5 restaurants, cakes en 

pannenkoeken van 16 tot 18h00, picknick mand. Dranken van 10 uur ‘s morgens 

tot 12 uur ‘s avonds : sterke drank, wijn, champagne per glas, minibar. Een 

massage van 20 minuten per kind en 45 minuten per volwassene bij een verblijf 

van minimum 5 nachten. Indien gewenst kunt u upgraden naar een Premium all 

inclusive waarbij ongelimiteerd green fees en buggy, 1 spa behandeling per dag, 

excursies en anderen zijn inbegrepen.

ACCOMMODATIE
Ruime kamers met airconditioning, badkamer met bad en afzonderlijke douche, 

haardroger, flatscreen tv, kluisje, minibar, Nespresso-apparaat, balkon en terras 

met tuin of zeezicht. Communicerende kamers mogelijk.

Deluxe Tuinzicht kamer (52 m², max 2 volw en 2 kind tot 12 jaar of 1 tiener): 

met tuinzicht. 

Deluxe Zeezicht kamer (52 m², max 2 volw en 2 kind tot 12 jaar of 1 tiener): met 

zeezicht. 

Deluxe Beachfront (52 m², max 2 volw en 2 kind tot 12 jaar of 1 tiener): aan het 

strand gelegen. Kamer op gelijkvloers met directe toegang tot het strand, mits 

supplement (beachfront ground floor).

Senior Suite Zeezicht (100 m², max 2 volw en 2 kind tot 12 jaar of 1 tiener): met 

frontaal zeezicht, met jacuzzi. Kamer op gelijkvloers met directe toegang tot het 

strand, mits supplement (senior suite sea view ground floor).

Heritage Villa Beachfront (310 m², max 4 volw of 2 volw en 2 kind of 2 tieners): 

met frontaal zeezicht, 2 ruime kamers en 1 kinderkamer, elk met eigen 

badkamer, privé zwembad, jacuzzi en kitchinette.

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., all-inclusive, vliegreis van en naar Mauritius met 

Air Belgium, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Indicatieprijs per persoon kerst jan-mar apr-jun jul-sep okt

Deluxe Tuinzicht kamer 4115 3185 2615 2725 3350

Deluxe Beachfront 5420 4145 3315 3995 4380

Honeymoon: 35% korting op de hotelnachten voor verblijven tussen 14/12/2020 en 20/12/2020 en 

tussen 04/01/2021 en 31/01/2021 (niet geldig in Deluxe Tuinzicht). Speciale attentie op de kamer.

Kamerkorting: 30% korting op de hotelnachten bij verblijven van minstens 7 nachten. Niet geldig 

tijdens de kerst periode.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen en aanbiedingen: vraag uw reisagent of 

bezoek www.silverjet.be. Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

MAURITUS | Zuidwestkust | Bel Ombre Bel Ombre | Zuidwestkust | MAURTIUS
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Foto bijschrift

Foto bijschrift Foto bijschrift

Foto bijschrift

Foto bijschrift Foto bijschrift

MAURITIUS | Zuidwestkust | Pointe aux Piments Grand Gaube | Côte Nord-Ouest | MAURICE

VERANDA POINTE AUX BICHES
ALL INCLUSIVE | FAMILY |  HONEYMOON

VERANDA PAUL ET VIRGINIE
ADULTS ONLY | ALL-INCLUSIVE | BOUTIQUE

       

Gelegen in het noordoosten van het eiland, biedt dit boetiekhotel een uniek 

concept : een heerlijke ontspannen vakantie, blote voeten, een prachtig charme 

hotel. Het fijne zand verwelkomt u reeds van bij de receptie tot op de paden 

van het hotel, zo een unieke en zen sfeer creërend. Dit hotel richt zich zowel tot 

families, dankzij de gezellige kinderclub,  als tot koppels. Voor hen op zoek zijn 

naar rust, is er Sandy Lane, een afzonderlijke vleugel. De luchthaven bevindt 

zich op ongeveer 1 uur rijden en het centrum van Grand Baie ligt op 15 minuten.

FACILITEITEN
Gezellige receptie, voeten in het zand. Drie zwembaden waarvan één met 

kinderzwembad en één exclusief voorbehouden voor de gasten van het adults 

only gedeelte Sandy Lane. Mini club Timono, met vele activiteiten, voor kinderen 

vanaf 3 (indien zindelijk) tot 11 jaar, elke dag van 08h30 tot 20h00. Baby-sitting 

tegen betaling, op aanvraag. Tafeltennis, beach-volley, waterpolo, aquagym, 

kayak, stand-up paddle, snorkelen et fitnessruimte. Mits betaling : hoogzeevissen, 

catamaran, onderzeeër, sub-scooter, verhuur fietsen. 5 x per week pendeldienst 

naar het strand van Trou aux Biches.  Animatie en thema avonden. PADI duikschool 

in de buurt van het hotel. De Seven Colours Wellness voor behandelingen en 

massages : 4 massageruimtes waarvan 1 op het strand. Het verblijf is op basis 

van half pension. All inclusive mogelijk mits supplement. Senses, hoofdrestaurant 

geopend voor ontbijt, lunch en diner in buffetvorm, met prachtig zicht op de lagune. 

Le Deck restaurant à la carte, voor lunch en diner. Sandy Lane, met uitzicht op de 

lagune, voorbehouden aan de gasten van het adults-only gedeelte. Hoofdbar Foot 

Loose met kiosk voor street food (inbegrepen in de all- inclusive formule).

ACCOMMODATIE
De 115 kamers zijn ingericht in wit en blauwe tinten met gebruik van veel 

hout, verdeeld over verschillende vleugels met rieten daken. Allen beschikken 

over airconditioning, kluisje, flatscreen-tv, badkamer met douche, haardroger, 

minibar, koffie-/theezetfaciliteiten en terras of balkon.

Comfort kamer (33 m², max 2 volw + 1 inf): op het gelijkvloers of eerste verdieping 

gelegen, tuin-of zwembadzicht.

Superior kamer (43 m², max 2 volw + 1 inf): op het gelijkvloers of eerste verdieping 

gelegen, kingsize bed, tuin-of zwembadzicht.

Familie kamer (43 m², max 2 volw + 3 kind): op het gelijkvloers of eerste verdieping 

gelegen, kingsizebed met aangrenzende kamer voor de kinderen met stapelbed.

Sandy Lane Village is het adults only gedeelte van het hotel met een eigen 

zwembad, bar en een à la carte restaurant (exclusief voor de gasten van Sandy 

Lane Village). Privilege kamer (33 m², max 2 volw) : Nespresso-apparaat, iPod-

dockingstation, 15 min voetreflexologie per verblijf (voorafgaande reservatie 

gewenst) en 1 daguitstap catamarancruise (open bar en maaltijd inbegrepen). 

Diner in het Sandy Lane restaurant inbegrepen. 

All inclusive formule te reserveren (mits supplement) geldig van moment van  

aankomst tot vertrek, inclusief : Volpension in het hoofdrestaurant, krediet in 

restaurant Sundeck, thee/koffie en pannenkoeken tussen 16u en 17u, snacks 

bij de mobiele kiosk tussen 12u en 15u en mogelijkheid om picknickmand te 

bestellen. Selectie alcoholische en niet alcoholische drankjes (per glas) aan de 

bar tussen 11u en 23u. Deze formule geeft ook toegang tot de restaurants en 

bars van de andere Veranda hotels . (Transfer niet inbegrepen)

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., half pension, vliegreis van en naar Mauritius met 

Air Belgium, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Indicatieprijs per persoon kerst jan-apr mei-jun jul-sep okt

Comfort kamer 2575 2200 1925 2085 2250

Superior kamer 2840 2440 2110 2265 2520

Honeymoon: 40% korting op de hotelnachten voor verblijven tussen 14/12/2020 en 20/12/2020 en 

tussen 05/01/2021 en 31/01/2021 (min. 5 nachten - geldig in Superior en Privilege kamer). Speciale 

attentie op de kamer. Kamerkorting: 35% korting op de hotelnachten bij verblijven van minstens 7 

nachten. Niet geldig tijdens de kerstperiode.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen, aanbiedingen en toeslagen voor all- inclu-

sive: vraag uw reisagent of bezoek www.silverjet.be.

Dit adults only romantische boetiek hotel in het noordoosten van het eiland,  

op 10 km van Grand Baie, is het ideale toevluchtsoord voor koppels. Aan het 

prachtige fijn zandstrand gelegen dicht bij het vissersdorpje van Grand Gaube, 

heeft u prachtig uitzicht op de eilanden en de blauwe schittering van de lagune. 

De luchthaven bevindt zich op 75 minuten.

FACILITEITEN
Charmante lobby met boetiek en bibliotheek. Twee zwembaden waarvan één 

recht tegenover de zee en met zich op de Noordelijke eilanden. Windsurfen, 

glasbodemboot, kayak, aquagym, stand-up paddle, snorkelen, petanque 

en tennisterrein (verlichting betalend). Thema avonden. Tegen betaling : 

fietsverhuur, lunch bij de lokale bewoners, PADI duikschool, vissen, excursie in 

een traditionele boot, catamaran, kitesurf en fitness zaal. Gratis pendeldienst 

naar Grand Baie, tweewekelijks. Seven Colours Wellness Spa : 3 massageruimtes 

waarvan 2 dubbele, 1 regendouche, manicure en pedicure. Verzorging is op 

basis van half pension. All inclusive mogelijk mits supplement. L’ Isle de France, 

hoofdrestaurant met zicht op de lagune, voor een internationale keuken en 

Mauritiaanse specialiteiten. Le Saint Géran op een pier in het water : strandbar 

en restaurant voor de lunch. Menus à la carte en zeevruchten. Bar Poudre d’ 

Or voor cocktails. Laat continentaal ontbijt in de kamer van 10 tot 16h00 en 

picknick op het strand van 12 tot 15h00 mogelijk, mits betaling. Kiosk met street 

food (inbegrepen in de all inclusive formule).

ACCOMMODATIE
De 81 kamers zijn elegant ingericht en allen gericht naar de Indische Oceaan. 

Flatscreen tv, airconditioning, minibar, koffie-/theezetfaciliteiten, badkamer met 

douche, haardroger, balkon of terras.

Comfort kamer (32 m² , max 2 volw): met queensize bed 

Superior kamer (38 m², max 2 volw): met kingsize bed of twin bedden

Privilège kamer (42 m2, max 2 volw): met kingsize bed of twin bedden. 1 x per 

verblijf een à la carte diner in het St Géran restaurant (zonder supplement, 

zeevruchten niet inbegrepen). Vanaf 7 nachten een catamaran daguitstap, 

inclusief lunch en open bar. 

All inclusive formule te reserveren (mits supplement geldig van moment van 

aankomst tot vertrek, inclusief: Volpension in het hoofdrestaurant, krediet 

in restaurant Saint Géran voor de à la carte diners, thee/koffie snacks, en 

pannenkoeken tussen 15u en 17u, Selectie van Creoolse snacks bij de mobiele 

kiosk tussen 12u en 14u en mogelijkheid om picknickmand te bestellen. Selectie 

alcoholische en niet alcoholische drankjes (per glas) aan de bar tussen 11u en 

23u. Deze formule geeft ook toegang tot de restaurants en bars van de andere 

Veranda hotels . (Transfer niet inbegrepen)

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., half pension, vliegreis van en naar Mauritius met 

Air Belgium, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Indicatieprijs per persoon kerst jan-mar apr-jun jul-sep okt

Comfort kamer 2695 2180 1960 2100 2315

Superior kamer 2915 2360 2095 2225 2498

Honeymoon: 40% korting op de hotelnachten voor verblijven tussen 14/12/2020 en 20/12/2020 en 

tussen 05/01/2021 en 31/01/2021. 35% voor verblijven tussen 01/02/2021 en 31/10/2021 (min. 5 

nachten - geldig in Superior en Privilege kamer). Speciale attentie op de kamer.

Kamerkorting: 35% korting op de hotelnachten bij verblijven van minstens 7 nachten tussen 

10/12/2020 en 20/12/2020 en tussen 05/01/2021 en 31/01/2021. 30% korting voor verblijven tus-

sen 01/02/2021 en 31/10/2021.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen, aanbiedingen en toeslagen voor all- inclu-

sive: vraag uw reisagent of bezoek www.silverjet.be.



28 - SILVERJET 29 - SILVERJET

MAURITIUS | Westkust | Flic-en-Flac Belle Mare | Oostkust | MAURITIUS

SUGAR BEACH GOLF & SPA RESORT
ACTIVE | FAMILY | GOLF

LONG BEACH GOLF & SPA RESORT
ACTIVE | CULINAIR | FAMILY

         

Deluxe Ocean First Floor Executive Suite

Dit gekende hotel werd gerenoveerd tijdens de zomer van 2020 en is gelegen in 

een tropische tuin van 12 hectare. De Sugar Beach ligt aan een prachtig strand 

van anderhalve kilometer lang en werd opgetrokken in een koloniale stijl, ooit 

was het een suikerriet plantage. De grote tuinen en het uitgestrekte  strand 

nodigen uit tot romantische wandelingen. Geniet van een cocktail aan het 

strand tijdens de prachtige zonsondergang. Dit hotel is ideaal voor families en 

honeymooners. Het is gelegen op een uurtje van de luchthaven.

FACILITEITEN
Mooie en groot zwembad van 2000m² met jacuzzi en een rustig zen gedeelte. Er 

zijn ligstoelen, badhanddoeken en parasols ter uwer beschikking aan het strand 

en aan het zwembad. Er is elke dag animatie en muziek. De SUN KIDS Club 

(4-11 jaar) biedt een geanimeerd programma en is prachtig ingericht. De SUN 

TEENS Club (12-17) voor tieners biedt een waaier van sport mogelijkheden en 

avontuurlijke excursies aan, vaak met pizza of barbecue avonden.

Voor de sportievelingen is er volleybal, pétanque, tafeltennis, tennis (6 verlichte 

terreinen), badminton, mini voetbal, biljart, aqua gym, waterpolo, water basket, 

snorkelen, kajak, waterfietsen, glasbodemboot en windsurfen; Tegen betaling is 

er waterski, hoogzeevissen, parasailing, dolfijn spotting, duiken, mountainbike 

verhuur en paardrijden (nabij het hotel). Gratis green fee in het nabij gelegen 

18 holes golf terrein van Île au Cerfs (buggy en transfers te betalen). U heeft 

tevens toegang tot alle restaurants en faciliteiten van het naastgelegen hotel 

La Pirogue. De spa Cinq Mondes biedt een keur aan schoonheidsbehandelingen 

aan. Er is tevens een hamam een kapsalon en een fitness.

U logeert op basis van half pension met toegang tot 4 restaurants. Mits toeslag 

kan u verblijven op basis van vol pension of all inclusive. Mont Plaisir is het 

hoofdrestaurant met thema buffetten en show cooking gedurende het diner. 

Citronella’s is gelegen aan het strand voor een lichte snack of een pizza. ’s 

Avonds serveert men er een Italiaanse keuken. Bij Buddha Beach Bar kan u 

terecht voor een lichte maaltijd terwijl u geniet van de lounge muziek, de zee en 

het strand. ’s Avonds is er een DJ.

Gov’s Flower sis gelegen in de Manoir en heeft een koloniale inrichting en is open 

voor een continentaal ontbijt, afternoon tea en lekkere cocktails in de avond.

Er zijn verdere meerdere bars zoals La Brasserie met een grote keuze aan 

bieren van het vat en een beach bar. 

ACCOMMODATIE
De 238 gerenoveerde kamers en suites zijn onderverdeeld in de Manoir en 16 

villa’s van 2 verdiepingen die gelegen zijn in de tuin. Ze zijn modern ingericht 

in een koloniale stijl en voorzien van een king-size bed of twee queen bedden, 

airconditioning, televisie, koffie- en theezet, kluisje en gratis wifi. Badkamer met 

douche en apart toilet. Terras of balkon.

Deluxe Sea View Room (ca. 40m², max 2 volw. + 1 kind of 3 volw.): gelegen in de 

Manoir of op de eerste etage van de villa’s met balkon en zeezicht.

Premium Sea View Room (ca. 50m², max 2 volw. + 2 kind.): identiek aan de deluxe 

seaview kamer, maar gelegen op het gelijkvloers met een terras van 10m². 

Deluxe Beachfront Room (ca.40m², max 2 volw. + 1 kind): gelegen op de eerste 

verdieping van de villa’s, op de eerste lijn aan het strand.   

Premium Beachfront Room (ca. 50m², max 2 volw. + 2 kind.): gelegen op het 

gelijkvloers van de villa’s op de eerste lijn, met terras en directe toegang tot het 

strand en de zee.

Premium Suite (ca. 100m², max 2 volw. + 2 kind.): gelegen op het gelijkvloers 

met aparte slaapkamer en woonkamer. Terras met zeezicht.

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., halfpension, vliegreis van en naar Mauritius met 

Air Belgium, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Indicatieprijs per persoon kerst jan-mar apr-jun jul-sep okt

Deluxe Sea View Room 3385 2695 2475 2645 2885

Deluxe Beachfront Room 3890 3050 2800 2965 3280

Honeymoon: 10% korting op de hotelnachten bij verblijf van minstens 4 nachten en speciale attenties 

op de kamer.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen, aanbiedingen en toeslagen voor all- inclu-

sive: vraag uw reisagent of bezoek www.silverjet.be.

Long Beach kijkt uit over de mooiste stranden van Mauritius.  De hedendaagse 

architectuur en het moderne meubilair werden perfect geïntegreerd in het 

luxueus en tropisch kader. Het hotel werd opgetrokken rond een centrale plaats 

met boetiekjes en restaurants. Een van de sterke punten van de Long Beach is 

de prachtige spa Cinq Mondes, die een keur van mogelijkheden biedt. Het hotel 

is ideaal voor koppels en families met kinderen, mede dankzij hun kinder- en 

tiener club. De luchthaven ligt op een uurtje rijden van het hotel.

FACILITEITEN
Groot zwembad van 1400m² gelegen in een tropische tuin. Er is een strand 

van 1,3km lang met ligstoelen en parasols die ter uwer beschikking zijn. Er is 

dagelijks animatie en er zijn geregeld thema avonden. De SUN Kids Club (2-11 

jaar) is voorzien van een kinderbad en een speelpleintje en biedt een gevarieerd 

programma. De Waves Teen Club (12-17 jaar) biedt dan weer verschillende 

sportmogelijkheden aan en een aangepast tiener programma. Klanten van het 

Long Beach Hotel kunnen golfen op het golf terrein van Île au Cerf (gratis green 

fee en transfers naar en van het hotel), alsook van het 18 holes golf terrein van 

de Anahita Golf Club (30 minuten per wagen, gratis green fee en transfers naar 

en van het hotel, buggy is verplicht en betalend van november tot april). Voor de 

sportievelingen is er een fitness, een sportbad, mogelijkheid tot het beoefenen 

van yoga en aerobics. Tevens is een voetbal terrein, 4 tennis terreinen, een 

klimmuur en een badminton terrein. Verder zijn er tal van watersporten 

mogelijk zoals waterski, zeilen, glasbodemboot, snorkelen, windsurfen, aqua 

gym, waterpolo, duiken (PADI), hoogzeevissen, catamaran zeilen, kajak en 

parasailing tegen betaling. De spa Cinq Mondes biedt u één buiten paviljoen 

en 12 zaaltjes voor behandelingen, waaronder enkele voor koppels. Er is een 

kapsalon, manicure, pedicure een relaxatie zaal en een hamam. 

U verblijft op basis van half pension. Mits supplement kan u opteren voor vol 

pension of all inclusive. Er zijn 5 restaurants, het hoofd restaurant Le Marché 

met thema buffetten en een grote open keuken, Le Sapori met Italiaanse 

keuken, Chopsticks biedt u een Aziatische fusion keuken, Tides (mits toeslag) 

het restaurant aan het strand gespecialiseerd in grillades en zeevruchten en 

restaurant Hasu (mits toeslag vanaf 16+) met een Italo/Japanse fusion keuken 

met onder meer een sushi bar, yakitoris en een open grill. Er zijn 3 bars, 

waaronder de Tides bar met een service op het strand en aan het zwembad.

ACCOMMODATIE
De 255 moderne kamers zijn mooi en warm ingericht met groen, koraalrood en 

wit en zijn voorzien van een iPod docking station, een king size bed of 2 queen 

bedden, airconditioning, minibar, koffie- en theezet, mooie badkamer met 

badjassen en aparte douche. Er is een mogelijkheid om communicerende 

kamers te reserveren.

Junior Suite (ca. 60 m², max. 2 volw. en 2 kind. of 3 volw.): ruime, moderne 

kamers, gelegen te midden de tropische tuinen. Ze zijn allen op het gelijkvloers 

gelegen met een terras en tuinzicht.

Junior Suite Pool Access (ca 65 m², max. 2 volw en 2 kind. of 3 volw.): kamers 

in bungalow stijl, met een terras en makkelijke toegang tot het grote zwembad.

Junior Suite Zeezicht (ca. 60 m², max. 2 ad en 2 kind. of 3 volw.): gelegen op het 

verdiep met een balkon en een mooi uitzicht over de oceaan.

Junior Suite Beach Access (ca. 65 m², max. 2 volw. en 2 kind. of 3 volw.): Kamers 

in bugalow stijl met terras, gelegen op het gelijkvloers aan het strand.

Junior Suite Oceanfront (ca. 65 m², max. 2 volw en 2 kind. of 3 volw.): Gelegen op 

het gelijkvloers of de eerste verdieping met terras of balkon, met een prachtig 

uitzicht over de oceaan.

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., halfpension, vliegreis van en naar Mauritius met

Air Belgium, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Indicatieprijs per persoon kerst jan-mar apr-jun jul-sep okt

Junior Suite 3840 2290 2140 2300 2475

Junior Suite Zeezicht 5340 2995 2765 2930 3290

Honeymoon: 10% korting op de hotelnachten bij verblijf van minstens 4 nachten en speciale attenties 

op de kamer.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen, aanbiedingen en toeslagen voor all- inclu-

sive: vraag uw reisagent of bezoek www.silverjet.be.
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MAURITIUS | Westkust | Flic-en-Flac Belle Mare | Westkust | MAURITIUS

LA PIROGUE
ACTIVE | WELLNESS | FAMILY

AMBRE
ADULTS ONLY | ALL-INCLUSIVE | HONEYMOON

      DELUXE     

Deluxe Beach Family Deluxe Sea-Facing

Opgetrokken als een typisch oud vissersdorpje, dankt Le Pirogue haar naam 

aan oude vissersbootjes die er destijds aanmeerden. Het bestaat uit meerdere 

typische bungalows met strooien daken, allen gelegen in de tropische tuinen. 

Er heerst een ontspannen sfeertje  en is ideaal voor koppels en families die 

aangenaam verrast zullen zijn door de uitstekende service en de Mauritiaanse 

touch die men aan het hotel geeft. Het ligt aan een prachtig wit zandstrand 

van 1.5km lang, waar u prachtige wandelingen kan maken en genieten van de 

zonsondergang. De luchthaven ligt op een uur rijden.

FACILITEITEN
Grote inkom receptie met boetiekjes. Mooi zwembad, kinderclub (4-11jaar van 

10 tot 22 uur), met een gevuld animatie programma. Sun Teens Club (12-17jaar) 

met een waaier van aangepaste activiteiten. Watersport center met mogelijkheid 

tot zeilen, windsurfen, glasbodem boot varen, kajak en snorkelen. Tegen betaling 

kan u er duiken hoogzeevissen en catamaran zeilen. Er is ook een tennis terrein, 

beachvolley en een fitness. Gratis green fee in het nabij gelegen 18 holes golf 

terrein van Île au Cerfs (buggy verplicht te betalen tussen november en april). 

U krijgt tevens korting op de green fee in de Tamarina Golf Club. Tevens kan u 

gebruik maken van alle faciliteiten van het naastgelegen Sugar Beach Hotel. De 

spa Cinq Mondes biedt een keur aan schoonheidsbehandelingen aan.

U verblijft op  basis van half pension, mits supplement kan u logeren op basis 

van vol pension of all inclusive. Het Wolmar restaurant biedt u een uitgebreid 

ontbijt buffet. Eenmaal per week kan u genieten van een Mauritiaanse barbecue 

in de tuin. Restaurant Magenta serveert u een elegant à la carte menu met 

heerlijke zeevruchten. In het Coconut Cafe is het ontspannend dineren of 

lunchen, tevens bieden ze een waaier van snacks aan. In de wijnbar Van der Stel 

kan u eveneens genieten van een lichte maaltijd of een snack. Bij Medine kan 

u ’s avonds genieten van live muziek en in le Morne Beachbar is er regelmatig 

een DJ.

ACCOMMODATIE
De 248 kamers, die allen traditioneel gemeubileerd zijn, zijn ondergebracht in 

de bungalows die gelegen zijn tussen kokospalmen. Allen zijn ze voorzien van 

een king-size bed, televisie, airconditioning, minibar, terras en badkamer met 

bad en douche.

Bungalow tuinzicht (ca. 25 m2, Max 2 pers.): bungalow gelegen in de tuin. 

Premium Garden Bungalow (ca. 25 m2, max. 2 pers.): rustigere ligging met 

Nespresso koffiezet.

Beach Pavilion Bungalow (ca. 35 m2, max 2 pers.): bungalow met groot 

gemeubeld terras, dicht bij het strand, met zeezicht.

Garden Family Bungalow ( ca. 50 m2, max. 3 volw. Of 2 volw. en 2 kind.): dit zijn 

2 gekoppelde tuinzicht bungalows.

Deluxe Beach Family Bungalow (ca. 70 m2, max. 3 volw. of 2 volw en 2 kind.): dit 

zijn 2 gekoppelde Beach Pavilion Bungalows.

Inclusief:  7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., half pension, vliegreis van en naar Mauritius met

Air Belgium, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Indicatieprijs per persoon kerst jan-mar apr-jun jul-sep okt

Bungalow Tuinzicht 3840 2290 2140 2300 2475 

Beach Pavilion Bungalow 5340 2995 2765 2930 3290

Honeymoon: 10% korting op de hotelnachten bij verblijf van minstens 4 nachten en speciale attenties 

op de kamer.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen, aanbiedingen en toeslagen voor all- inclu-

sive: vraag uw reisagent of bezoek www.silverjet.be.

Gelegen in een beschutte baai, aan een lang wit zand strand van 750 meter, is dit 

hotel ideaal voor koppels en vriendengroepen die willen genieten van dit adults 

only hotel (vanaf 16 jaar). Het hotel biedt een unieke all inclusive formule in een 

tropisch en sereen kader, waar u eindeloos kan genieten en ontspannen. De 

luchthaven is gelegen op 1 uur rijden.

FACILITEITEN
Er is een groot zwembad van 735m², u kan er kajakken, excursies maken 

met de glasbodemboot, zeilen met de laser bootjes, waterfietsen, windsurfen, 

aquagym beoefenen, tennissen op een van de verlichte tennis terreinen, beach 

volley spelen, fitnessen, Yoga beoefenen en tafeltennis spelen. Tegen betaling 

kan u fietsen huren, duiken (PADI duikcenter), waterskiën, tochtjes maken op de 

banana boot, kitesurfen, hoogzeevissen, zeilen met de catamaran, onder water 

wandelen en genieten van een reductie op de green fee in de nabij gelegen 

Anahita Golf Club. Bij de 18 holes golf van Île aux Cerfs is de green fee gratis. 

Er is een kost voor het huren van een buggy (verplicht tussen november en 

april). Er is dagelijks animatie en ’s avonds zijn er geregeld thema avonden. 

Er is een discotheek die 4 avonden per week is geopend. Er is een spa met 

4 behandelingskamers, mogelijkheid tot buiten massage, hamam, sauna, 

jacuzzi en schoonheidsbehandelingen. U verblijft op basis van all inclusive. Er 

zijn 3 restaurants: Indigo, het hoofdrestaurant met thema buffetten, Creoolse, 

Chinese en Indische specialiteiten.  Le Dolce Vita, de Trattoria met Italiaanse 

specialiteiten. Mits supplement kan u dineren in La Plage, dranken zijn dan wel 

inclusief. Daar kan u genieten van een ontspannen sfeer met Mediterrane en 

Mauritiaanse specialiteiten. Verder is er de Coral bar, de Ti Bar met cocktails op 

basis van lokale kruiden. In de H&H Lounge bar kan u genieten van een cocktail 

en uw favoriete sportwedstrijd bekijken.

ACCOMMODATIE
De 297 kamers en suites zijn gelegen in de tropische tuinen van het hotel, dicht 

bij de lagune en zijn modern ingericht met mooie frisse en natuurlijke kleuren. 

Er is airconditioning, televisie, badkamer met douche en bad, haardroger, gratis 

wifi, kluisje, minibar en koffie- en theezet. De kamers bieden allen een terras of 

balkon, behalve de Deluxe Sea facing kamers.

Superior Garden (ca. 30 m², max 2 volw.): gelegen aan de rustige kant van het 

hotel, met tuinzicht. Kamers op het gelijkvloers, op de eerste of tweede verdieping. 

Superior  Sea-Facing (ca. 30 m², max 2 volw.): gelegen aan de zuidkant van het 

hotel, dicht bij het strand. Op het gelijkvloers, eerste of tweede verdieping. King 

size bed. 

Deluxe Sea-Facing ( ca. 42 m², max 3 volw.): gelegen op de eerste of tweede 

verdieping met een king size bed of 2 queen bedden en zeezicht.

Deluxe SeaFacing Terrace/Balcony (ca. 42 m², max 3 volw.): Gelegen op het 

gelijkvloers of op de eerste verdieping met zeezicht, balkon of terras.

Deluxe Beach (ca. 42 m², max 3 volw): Gelegen op het gelijkvloers of op de 

eerste verdieping met zeezicht, balkon of terras.

Honeymoon Suite (ca.72 m², max 3 volw.): gelegen op het gelijkvloers is deze 

suite ideaal voor huwelijks reizen met een mooi zeezicht en badkamer met 

aparte douche en bad. De kamers hebben een terras en geven direct uit op het 

strand. Suite Ambre (ca. 80 m², max 3 volw.): Gelegen op de eerste verdieping, 

met zeezicht en balkon. Badkamer met douche en apart bad. De kamers geven 

meten uit op het strand.

Inclusief:  7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., all-inclusive, vliegreis van en naar Mauritius met 

Air Belgium, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Indicatieprijs per persoon kerst jan-mar apr-jun jul-sep okt

Superior Garden 2850 2100 1930 2095 2180 

Deluxe Beach 3540 2540 2295 2460 2660

Honeymoon: 10% korting op de hotelnachten bij verblijf van minstens 4 nachten en speciale attenties 

op de kamer.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen, aanbiedingen en toeslagen voor all- inclu-

sive: vraag uw reisagent of bezoek www.silverjet.be.



32 - SILVERJET 33 - SILVERJET

MAURITIUS | Zuidwestkust | Le Morne

THE ST. REGIS MAURITIUS RESORT
CULINAIR | FAMILY | WELLNESS

     

Ocean Junior Suite

Een kilometer lang ongerept zandstrand omzoomd met tropische tuinen, 

een verfijnd decor van koloniale huizen, fraaie Spa en een exotische keuken 

zijn slechts enkele ingrediënten van het St. Regis Mauritius Resort. Met de 

combinatie van traditie en moderne luxe blijft St. Regis trouw aan haar streven 

naar perfectie. De locatie in het zuidwesten biedt uitstekende condities voor 

diverse watersporten als kitesurfen. Op ca. 60 minuten van de luchthaven.

FACILITEITEN
Zwembad met loungebedden en parasols, poolbar en Kids Club (4 -12 jaar). 

Bibliotheek en luxe boetiek. Tennisbaan en watersport center met zeilen, 

surfen, waterskiën, kajakken (inclusief). PADI-duikschool en een Kite Surfclub 

met kitesurfschool (tegen betaling). Inclusief 2x per dag snorkelen en tochten 

per glasbodemboot. De Iridium Spa completeert het verfijnde aanbod. Elke 

behandeling is gericht op het welzijn van lichaam en geest en biedt een 

ruime keuze aan massages en persoonlijke programma’s. U verblijft op basis 

van halfpension. Het resort beschikt over 5 restaurants: The Boathouse, een 

grilrestaurant aan het strand. Le Manoir met Mauritiaans-Franse keuken, 

Floating Market serveert Aziatische cuisine. Simply India voor Indiase gourmet. 

Moderne Japanse gerechten en sushi in Atsuko. In het exclusieve restaurant 

Inspirations worden creatieve maaltijden bereid door de chef-kok. Bar 1904 met 

jazzmuziek en cocktails. Er geldt een dine-around m.u.v. het Atsuko restaurant.

ACCOMMODATIE
De 172 elegante suites zijn gesitueerd op de begane grond of de eerste verdie ping 

en liggen verspreid in de fraaie tuinen in koloniale villa’s of het hoofdge bouw. 

Voorzien van iPod-dockingstation, Nespresso-apparaat, flatscreen-tv, cd/

dvd-speler, minibar, airconditioning, schrijftafel, koffie-/theezetfaciliteiten en 

inloopkast. Fraaie badkamer met signature bad en regendouche. Butlerservice. 

Balkon of terras. Maximaal 2 volw. + 2 kinderen t/m 11 jaar of 1 kind t/m 16 jaar.

Junior Suite (ca. 75 m²): met balkon of terras en tuinzicht.

Ocean Junior Suite (75 m²): met zithoek, groot balkon of terras met zeezicht

Beachfront Junior Suite (75 m²): direct aan het strand gelegen. Te boeken met 

balkon gelegen op de verdieping, of met een terras op de begane grond.

Manor House Spa Suite (ca. 146 m², max. 3 pers.): gelegen op de 1e verdieping 

van het hoofdgebouw. In koloniale stijl ingericht met riante woon- en slaapkamer, 

ruime badkamer met bed voor spabehandelingen. Groot balkon en zeezicht.

Beachfront St. Regis Suite (ca. 100 m², max. 3 pers.): slaapkamer met 

kingsizebed. Mooie woonkamer met zithoek en fraaie badkamer. Met zeezicht. 

Te boeken met een riant balkon gelegen op de verdieping, of met een groot 

terras op de begane grond. St. Regis Grand Suite (ca.150 m², max. 3 pers.): 

slaapkamer met kingsizebed en woonkamer met eettafel. Fraaie badkamer. 

Groot terras met zeezicht. St. Regis Villa (ca. 1660 m², max. 8 volw. + 4 kind.): 

Deze schitterende villa overtreft de verwachtingen van de meest verwende 

reiziger. Elegante eethoek, een volledig ingerichte keuken, fitnessruimte met 

stoombad, riante woonkamer, 4 slaap- en badkamers. Groot zonneterras met 

zwembad, ligbedden, buitenbar en 3 plungepools. Deze villa kan ook geboekt 

worden met 1 en 2 slaapkamers. 

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Mauritius met 

Air Belgium, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Indicatieprijs per persoon kerst jan-mar apr-jun jul-sep okt

Junior Suite 4280 2600 2435 2600 2650

Ocean Junior Suite 4870 3035 2820 2985 3035

Honeymoon en huwelijksjubileum: Fles mousserende wijn en fruitmand bij aankomst, welkomstat-

tentie, 15% korting op Spa behandelingen en 1 massage van 45 min. voor 2 personen tijdens verblijf 

van 01/11/20 t/m 31/10/21. Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 01/11/20 t/m 31/10/21 indien 

60 dagen voor aankomst geboekt. 

Exclusief bij Silverjet: 1 x fles Zuid-Afrikaanse schuimwijn, 1 x fruit mand & 20% korting in de Iridium 

Spa. 

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen, aanbiedingen, toeslagen voor halfpensi-

on, volpension en galadiners rond Kerst en Oud en Nieuw: vraag uw reisadviseur of bezoek www.

silverjet.be.

Baie aux Tortues | Noordkust | MAURITIUS

THE OBEROI BEACH RESORT, MAURITIUS
CULINAIR | HIDEAWAY | WELLNESS

       DELUXE

Luxury Pavilion

Luxury Villa

The Oberoi Beach Resort Mauritius is een exclusief hotel, opgetrokken in 

Aziatische/Afrikaanse stijl met fraaie villa’s gelegen in een schitterende 

subtropische tuin. Het hotel is omringd door turkooizen baaien met witte 

zandstranden en is uitermate geschikt voor gasten die gesteld zijn op privacy. 

Het hotel is genesteld in de prachtige ‘Baie aux Tortues’ in het noordwesten van 

Mauritius. Op 60 minuten van de luchthaven en 15 minuten van Grand Baie.

FACILITEITEN
Indrukwekkende lobby, 2 zwembaden, omgeven door ruime zonneterrassen, 2 

tennis banen en kidsclub met zwembad (4-12 jaar). Verder biedt het hotel een 

keur aan water sportfaciliteiten, zoals waterskiën, windsurfen, snorkelen en 

kajakken (met glasbodem) en mogelijkheden voor diepzeevissen, duiken en 

excursies per cata maran (alle tegen betaling). De inbegrepen experiences zijn 

tevens een ware belevenis; elke dag kunt u deelnemen aan een andere activiteit 

als rum- en wijnproeverijen, stargazing en tal van authentieke, creatieve 

en culinaire workshops. De Oberoi Spa is een ware tempel van welzijn, een 

toevluchtsoord voor oosterse en Indiase massages. Moderne fitnessruimte met 

stoombad en een ruimte voor yoga en Tai Chi. 

Het verblijf is op basis van logies/ontbijt, halfpension is mogelijk. The Restaurant 

is een gourmetrestaurant voor ontbijt en à la carte diner met internationale, 

oriëntaalse en Indiase gerechten. Het restaurant ‘On The Rocks’ voor lichte 

maaltijden tijdens de lunch en grillspecialiteiten voor diner. Restaurant 

Gunpowder biedt Japanse gerechten. The Bar ligt aan het strand met een breed 

aanbod aan wijnen, sigaren en cocktails. In-villa dining is mogelijk.

ACCOMMODATIE
De 71 pavilions en villa’s liggen verspreid over een 8 ha grote tropische tuin, met 

uitzicht over de tuinen of de zee. De kamers zijn in natuurlijke tinten inge richt 

met ruime zithoek en grote slaapkamer. Luxueuze badkamer met verzonken bad 

en aparte douche, airconditioning, koffie-/theezetfaciliteiten, kluisje, mini bar, 

telefoon, dvd-speler, Nespresso-apparaat, iPod-dockingstation, flatscreen-tv en 

groot terras. Kamerbezetting 2 volwassenen + 1 kind.

Luxury Pavilion (70 m²): fraai ingerichte kamer met groot terras en uitzicht over 

zee of de tuinen. Villa’s kunnen gecombineerd worden.

Luxury Villa (275 m²): vrijstaande ommuurde villa met privétuin, groot terras en 

paviljoen voor een romantisch diner Tuin-/zeezicht en veel privacy. 

Premier Pool Villa (ca. 325 m²): direct gelegen aan de strand. Aparte woon- en 

slaapkamer. Privétuin met zwembad. Paviljoen voor al fresco dineren.

Luxury Pool Villa - 1 slaapkamer (ca. 325 m²): vrijstaande villa met privétuin, 

zwembad (8 x 4.5 m) en paviljoen voor een romatisch diner onder de 

sterrenhemel en (gedeeltelijk) zeezicht. 

Luxury Pool Villa - 2 slaapkamers (ca. 650 m², max 4 volw. + 2 kind.): deze 

gecombineerde villa heeft een zwembad en 2 slaapkamers.

Royal Villa (650 m²): fraaie woonkamer, aparte slaapkamer en een 50 m² groot 

zwembad. Riant terras, privétuin en schitterend uitzicht over zee. Deze villa kan 

ook gecombineerd worden met een of twee Luxury Pavilion kamers 

Presidential Villa deze ruime villa beschikt over een groot zwembad en een 

ruime tuin. Boekbaar met 1 of met 2 slaapkamers met eigen badkamer. Optimaal 

voor een gezin met oudere kinderen of 2 koppels. Tevens te combineren met de 

Luxury Villa (totaal 3 slaapkamers). Uitstekend geschikt voor gezinnen.

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Mauritius met 

Air Belgium, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Indicatieprijs per persoon kerst jan-mar apr-jun jul-sep okt

Luxury Pavilion 6800 3150 2750 2915 6050

Luxury Villa 7940 4400 3325 3490 7285

Gratis nachten:  7=5, 10=7 en 14=10 bij verblijf van 01/10/21 t/m 31/10/21.  

Long stay: 10% korting bij min 12 nachten verblijf van 01/10/21 t/m 31/10/21. 

Honeymoon: gratis verblijf voor de bruid, fles wijn, huwelijksgeschenk op de kamer bij aankomst en 

30% korting op massage bij verblijf van min. 5 nachten van 01/10/21 t/m 31/10/21.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, aanbiedingen, toeslagen voor halfpension en galadiners 

rond Kerst en Oud en Nieuw: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.be.
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MAURITIUS | Noordkust | Ainse La Raie

PARADISE COVE BOUTIQUE HOTEL
HONEYMOON | ADULTS ONLY | BOUTIQUE

    

Senior Suite

Dit recent gerenoveerd hotel (2019) met slecht 75 kamers is exclusief voor 

volwassenen vanaf 18 jaar. Tevens maakt het del uit van de Small Luxury Hotels 

of The World groep. Gelegen in het noorden van het eiland, op enkele kilometers 

van Grand Baie, met prachtig uitzicht op enkele eilanden in een prachtige baai 

met turkoois water, is dit boetiekhotel het ideale adres om een vakantie door te 

brengen in alle rust en intimiteit. Deze romantische getaway werd opgetrokken 

in de Mauritiaanse stijl ook wel exotisch chic genaamd. Het is tevens gelegen in 

een tropische tuin. De luchthaven bevindt zich op 75 minuten.

FACILITEITEN
3 zwembaden, waarvan 1 verwarmd tijdens de wintermaanden, met veel ruimte 

om te relaxen rondom. 1 x per week is er een Sega dans spektakel en geregeld 

zachte muziek. Er is een schoonheidssalon. Verlichte tennisbaan, glasbodemboot, 

windsurfen, kajak, stand-up paddle, fietsenverhuur en yoga. Tegen betaling kan 

u tochten maken met de catamaran, hoogzeevissen, kite surfen, duiken en PADI 

duiklessen volgen. In de spa Cinq Mondes kan u ondermeer kiezen voor een 

gelaatsverzorging, aromatische baden of baden in tropische bloemen . Er  zijn 

5 verzorgingszalen, waaronder een kiosk op het strand voor 2. Er is verder een 

hamam en een zwembad. Tevens een kapsalon. U verblijft op basis van half 

pension, waarbij u kan gebruik maken van een dine around programma in 3 

van de 4 restaurants zonder toeslag: The Dining room, het hoofdrestaurant met 

een vernieuwde Mauritiaanse keuken. Le XO waar men een Aziatische fusion 

keuken serveert. Peninsula waar men een Mediterrane keuken serveert bij een 

uniek zicht over de lagune. Mits supplement kan u dineren in het restaurant Le 

Cove, dat u op het strand diverse vis- en zeevruchten specialiteiten aanbiedt. Er 

zijn verschillende bars en een uitgebreide wijnkelder alsook een rum bar met 

een selectie aan exclusieve rum soorten. Mits een toeslag kan u tevens op basis 

van all inclusive verblijven met inbegrip van alle maaltijden in 3 restaurants, 

schuimwijnen per glas, huiswijn per glas, lokale en internationale drankjes 

tussen 8 en 23h30, 1 massage van 20 minuten per persoon, per verblijf, 1 x 

per week degustatie van rum, snacks in de namiddag en gevulde minibar met 

sapjes, water en lokale biertjes.

ACCOMMODATIE
Alle 75 kamers hebben uitzicht over de baai. Vernieuwde inrichting met grote 

badkamers en design stijl die ze zelf exotic chic noemen. Er is een dressing, 

smart tv, minibar, kluisje, thee- en koffiezet, airconditioning, haardroger en 

dubbele douche. Elke kamer heeft een terras of balkon met een mooi uitzicht.

Deluxe Premium (ca. 45 m², max. 2 volw.): gelegen op het gelijkvloers, 1e of 2e 

verdieping.

Junior Suite (ca. 51 m², max. 2 volw.): gelegen op de eerste verdieping of het 

gelijkvloers. Met espresso machine.

Junior Suite Prestige (ca. 54 m², max. 2 volw.): gelegen op het gelijkvloers met 

espresso machine.  

Senior Suite (ca. 98 m², max. 2 volw.): gelegen op het gelijkvloers met 2 terrassen 

en een jacuzzi.

Inclusief:  7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., half pension, vliegreis van en naar Mauritius met 

Air Belgium, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Indicatieprijs per persoon kerst jan-mar apr-jun jul-sep okt

Deluxe Premium 3545 2485 2125 2295 2485 

Junior Suite 3985 2930 2575 2740 2930

Honeymoon: Bruid verblijft gratis (bruidegom betaalt single tarief) & verschillende attenties op de 

kamer. 

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen, aanbiedingen, toeslagen voor halfpensi-

on, volpension en all-inclsuive: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.be.
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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 1 maand voor de vertrekdatum.

6.3  Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd 
gesteld, nalaat het voorschot of de reissom te betalen 
die van hem wordt geëist, zal de organisator en/of 
doorverkoper het recht hebben de overeenkomst met 
de reiziger van rechtswege te beëindigen, met de kosten 
ten laste van de reiziger.

Artikel 7: Overdraagbaarheid van de 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; 

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.
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    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 207 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
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 20 juli 2020 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: 10 % van de reissom,  
 vermeerderd met de kosten van het uitgegeven  
 vervoersbiljet. 
 Tot 30 dagen voor de afreis: 20 % van de reissom,  
 vermeerderd met de kosten van het uitgegeven  
 vervoersbiljet.
 Tot 20 dagen voor de afreis: 40 % van de reissom,  
 vermeerderd met de kosten van het uitgegeven  
 vervoersbiljet.
 tTot 9 dagen voor de afreis: 70 % van de reissom, 
 vermeerderd  met de kosten van het uitgegeven  
 vervoersbiljet.
 Tot 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. 
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