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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.

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

u kiezen voor het huren van een private jet. U bepaalt zelf vanaf waar u 

vertrekt, op welke tijd u wilt vliegen, wat u geserveerd wilt hebben aan boord 

en voor hoeveel personen. Wij bieden u toestellen voor 6 tot 100 personen, 

zowel turbo machines als snelle jets. Hiermee zijn nagenoeg alle Europese 

luchthavens snel en uitermate comfortabel bereikbaar. Silverjet-reizen op 

maat!

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

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

bij het maken van de juiste keuze.

VIP AANKOMSTSERVICE
Hoe heerlijk is het als u lange wachtrijen voor de paspoortcontrole en 

douaneformaliteiten kunt omzeilen door van een VIP Aankomstservice gebruik 

te maken. Bij aankomst wordt u bij de gate opgewacht, naar een lounge

begeleid waar een hapje en drankje voor u klaar staan, terwijl intussen de 

formaliteiten versneld plaatsvinden. Op nagenoeg alle bestemmingen kunnen 

wij deze exclusieve service voor u verzorgen. Op de reisinformatiepagina’s 

achterin deze brochure staat vermeld op welke bestemmingen u deze service 

bij kunt boeken. 

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!

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!
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TRAVEL IN STYLE

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.

HUURAUTO OP UW BESTEMMING
Daar waar de accommodatie op een vrij rustige locatie ligt of omdat u simpel-

weg dagtochten wilt maken op eigen gelegenheid, kunnen wij in plaats van 

een privétransfer vanaf de luchthaven voor de gehele verblijfsduur een 

royale huurauto voor u regelen. Wilt u na een vroege vliegreis of ongunstige 

aankomst tijd niet direct een huurauto instappen maar toch liever het gemak 

en comfort van een privétransfer dan regelen wij deze voor u en kunnen 

wij de huurauto de volgende dag bij uw hotel laten afleveren. Uiteraard 

kunt u ook een auto huren voor enkele dagen gedurende uw verblijf. Onze 

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

COMBINEREN NAAR UW WENSEN
Een zonovergoten strand combineren met een verblijf in een bruisende stad 

met tal van bezienswaardigheden, uitgaans- en winkelmogelijkheden? Of wilt 

u graag een reis met afwisselingen maken, maar ziet u op tegen dagelijkse 

verplaatsingen waarbij u voortdurend uw koffer in en uit moet pakken? 

Dan zijn de speciaal door ons ontwikkelde combinatiereizen precies wat u zoekt! 

In diverse landen hebben wij verrassende combinaties voor u samengesteld. 

Vaak gaat het hier om het bezoeken van een interessante stad, gevolgd door 

een verblijf aan een heerlijk strand. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een combi- 

natie van Abu Dhabi met de fraaie stranden van de Malediven of Singapore met 

de eindeloze stranden van Bali. De mogelijkheden zijn bij Silverjet Vakanties 

uiteraard tot in het kleinste detail verzorgd!

Op onze website vindt u de mogelijkheden. 

Staat uw droomcombinatie er niet bij? Onze verkoopmedewerkers zijn u 

graag behulpzaam met het samenstellen van de door u gewenste combinatie.

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 zone-model. 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.

Na een vermoeiende reisdag is niets prettiger dan snel en comfortabel naar uw eindbestemming gebracht 

worden. Silverjet Vakanties regelt altijd een luxe privétransfer. Wilt u liever zelf rijden? Dan krijgt u direct na 

aankomst de beschikking over een royale huurauto. 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 Michelin-sterrenkok. Ofwel beleef 

de unieke ervaring van een topniveau Michelin- 

sterrenrestaurant. 

DESIGN
De design-kenner 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 honeymoon-hotels 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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DE SILVERJET COLLECTIE

ONZE SELECTIE; UW ULTIEME VAKANTIE
Met grote regelmaat bezoeken wij onze bestemmingen, voortdurend op zoek 

naar de mooiste en beste accommodaties. Alle hotels en resorts die in deze 

brochure zijn opgenomen voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen binnen hun 

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

SPECIAAL AANBEVOLEN
Op vrijwel elke bestemming hebben wij een aantal accommodaties uitgekozen 

die wij als ‘speciaal aanbevolen’ willen bestempelen. Hierbij hebben wij ons door 

verschillende criteria laten leiden, zoals bijvoorbeeld de opvallende architectuur, 

de fantastische ligging of de elegante ambiance. Op de introductiepagina van de 

bestemming van uw keuze vindt u de hotel(s) die wij aanbieden onder het label 

‘Speciaal aanbevolen’.

 

HOTELWAARDERINGEN
Naast onze eigen aanbevelingen kan het voor u ook interessant zijn om de beoor- 

delingen te lezen van reizigers die eerder in de door ons geselecteerde accom- 

modaties verbleven. Hiertoe werken wij samen met Tripadvisor, de grootste hotel-

beoordelingswebsite ter wereld.

Tripadvisor hanteert een ‘bolletjes’-systeem:

5 = uitmuntend; 3,5 = goed tot zeer goed;  2 = redelijk;

4,5 = zeer goed tot uitmuntend; 3  = goed;  1 = niet aan te raden

4 = zeer goed;

ICOONTJES VOOR UW GEMAK
Waar van toepassing vindt u bij het hotel een of meer van onderstaande handige 

icoontjes om u te helpen bij de selectie. Zie hieronder hun betekenis.

Het 1e icoontje geeft aan dat u hier gebruik kunt maken van gratis wifi op uw  

kamer en in de openbare ruimten. Bij uitzondering kan het gebeuren dat u ter 

plaatse bij dient te betalen voor een hogere snelheidsverbinding. Meer infor-

matie hierover vindt u op de Reisinformatiepagina’s achterin deze brochure.

Er zijn hotels waarbij autohuur vanaf de luchthaven inbegrepen is. Dit is meestal 

vanwege de afgelegen ligging en de excursiemogelijkheden in de omgeving waar- 

bij eigen vervoer essentieel is. Deze hotels zijn herkenbaar aan het 2e icoontje. 

Bent u op zoek naar de ultieme huwelijksreis? De hotels die bij uitstek geschikt  

zijn om u de herinnering van uw leven te geven zijn voorzien van het 3e icoontje. 

U vindt er niet alleen een romantische sfeer en daarop afgestemde services 

maar ook aantrekkelijke voordelen speciaal voor u als pasgehuwden.

TOPKWALITEIT
Ruim 375 bijzondere hotels in 75 landen dragen met trots het label ‘Leading  

Hotels of the World’. Van oude paleizen tot weelderige safaritenten en van 

intieme ‘hideaways’ tot mystieke oases. Gastvrijheid wordt hier gezien als een 

kunst en een passie. Topkwaliteit op alle fronten, dat is wat u kunt verwachten 

bij een van de ‘Leading Hotels of the World’.

KLEINSCHALIG EN PERSOONLIJK
Op zoek naar een luxe hotelervaring in een intieme setting? Small Luxury Hotels 

of the World biedt meer dan 500 hotels verdeeld over meer dan 80 landen. 

Van mondaine designhotels tot 18e-eeuwse omgebouwde herenhuizen en van 

historische landhuizen tot afgelegen privé-eilanden.

GASTRONOMISCH GENIETEN
Werelds en uniek, dat zijn de hotels van Relais & Chateaux. Dé plaats bij uitstek 

voor wie gastronomisch wil tafelen in een bijzonder kader. Maar liefst 530 leden 

verdeeld over 64 landen op 5 continenten. Elk hotel heeft een uniek karakter en 

nodigt zijn gasten uit om te genieten van bijzondere restaurants.

BIJZONDER LOGEREN
Alle hotels met het label DESIGN HOTELS, alle hotels van deze groep imponeren  

met hun unieke design en bijzondere architectuur. Er zijn maar liefst 292 onaf- 

hankelijke Design Hotels verdeeld over 58 landen wereldwijd.

 

KAMERBEZETTINGEN
In de paragraaf ‘Accommodatie’ vindt u het aantal kamers, een indicatie van de 

grootte en het, door het hotel bepaalde, maximaal aantal personen. Omdat wij 

geloven in de luxe van comfort hebben wij in enkele gevallen dit aantal naar 

beneden bijgesteld. Staat er bij de vermelding van de kinderen geen leeftijd 

vermeld, dan is de maximale leeftijd 11 jaar. Kinderen die ouder zijn worden 

als volwassenen beschouwd. Bij hotels die een andere leeftijdsgrens hanteren, 

vermelden wij dit.

VOORDELEN EN EXTRA’S
In het prijzen- en infoblokje op elke hotelpagina vermelden wij de kortingen  

en extra’s die wij bij de hotels voor u hebben bedongen zoals bekend ten tijde  

van het samenstellen van deze brochure. Omdat we altijd bijzondere specials 

afspreken, ook na het samenstellen van deze brochure, vindt u op onze site  

het complete overzicht bij het hotel van uw keuze.

Met zoveel prachtige accommodaties in deze brochure is het moeilijk kiezen.

Een goede reden om u verschillende handvatten aan te reiken. Op vrijwel alle bestemmingen presenteren wij een

hotel dat wij als beste keuze beschouwen en selecteerden wij hotels van hotelgroepen

die een speciaal plekje in ons hart hebben veroverd.
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PRIJSWIJZER & OVERIG AANBOD

INDICATIE- EN VARIABELE PRIJZEN
Met alle in deze brochure opgenomen hotels en resorts hebben wij de scherpst 

mogelijke contracten afgesloten. Bij iedere accommodatie vermelden wij 

indicatieprijzen voor een tweetal type kamers, bij privéreizen vermelden wij 

één type. Deze zijn gebaseerd op de voordeligste vertrekdatum in de genoemde 

periode en, tenzij anders vermeld, op basis van twee samenreizende personen 

inclusief de op dat moment van toepassing zijnde aanbiedingen. 

Deze aanbiedingen worden genoemd onder de gepubliceerde prijsindicaties 

bij iedere accommodatie. 

Alle prijzen zijn inclusief vluchten, belastingen, brandstofheffingen en alle 

overige onvermijdbare kosten, zoals bekend op de datum waarop deze 

indicatieprijzen zijn samengesteld (december 2019). Variabele prijzen, zoals 

reeds geruime tijd in gebruik in de luchtvaart, zijn ook bij hotels en resorts 

aan een opmars bezig. Het betekent dat prijzen fluctueren afhankelijk van 

vraag en aanbod, tijdsduur tot aan vertrek, periode van verblijf, belang rijke 

evenementen, onverwachte gebeurtenissen of andere criteria. Dat maakt 

het voor u als consument niet altijd even inzichtelijk, maar u kunt er ook uw 

voordeel mee doen. 

Het komt steeds vaker voor dat accommodaties in de loop van het seizoen  

hun verkoop stimuleren met speciale aanbiedingen of extra’s bieden aan 

bepaal de doelgroepen, zoals gezinnen met kinderen, honeymooners, 

jubilarissen en senioren. De aanbiedingen en extra’s die bij ons reeds 

bekend waren ten tijde van de samenstelling van deze brochure staan 

bij elke accommodatie onder de prijsindicatietabel vermeld en zijn in de 

prijzen meeberekend. Juist vanwege deze variabele prijzen en op sommige 

bestemmingen door koerswisselingen zijn de pakketprijzen, vermeld in deze 

brochure, slechts ter indicatie.

DE JUISTE PRIJS
De prijzen van zowel de vluchten als de hotels variëren in hoge mate 

gedurende het seizoen, maar over het algemeen zijn deze het laagst wanneer 

u vroegtijdig boekt! Voor de actuele prijs en voor de prijs van de in deze 

brochure beschreven type kamers die niet in de prijzenblokjes worden 

vermeld verwijzen wij u naar uw reisbureau, onze verkoopafdeling of onze 

website www.silverjet.be. Hier vindt u ook dagelijks de nieuwste aanbiedingen 

van vliegmaatschappijen en de accommodaties.

DROOMREIZEN…
Wij hebben nog veel meer reizen voor u! Naast het bestaande aanbod in deze 

brochure, kunt u bij ons terecht voor tal van bestemmingen en hotels die 

niet opgenomen zijn in dit programma. We zijn met onze jarenlange ervaring 

gespecialiseerd in het werken op maat. Vooral in het Midden Oosten en Azië 

zijn er heel wat mogelijkheden voor tailor made pakketten, maar ook op de 

Caraïben of in de Indische Oceaan kunnen we u ongetwijfeld verder helpen 

met uw specifieke wensen en vragen.

LUXE CRUISEVAKANTIES 2020-2021
Heeft u wel eens aan een cruise gedacht?

Bij Silverjet boekt u de meest unieke cruises naar alle uithoeken van de wereld. 

Deze brochure bevat uitsluitend de meest bijzondere cruises van door ons 

gese lecteerde toprederijen. 

Raadpleeg deze brochure voor uw Luxe-, Expeditie-, Yachten Zeilcruise en 

ervaar de reis van uw leven.
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SPANJE

Van de Pyreneeën in het noorden, westelijk langs 

de Golf van Biskaje tot de uitgestrekte Atlantische 

Oceaan en zuidelijk tot de zonnige kust van de 

Middellandse Zee, beslaat Spanje het leeuwen

deel van het Iberisch schiereiland, waarvan voor 

Portugal een lange, smalle strook in het westen 

overblijft. 

Spanje behoort weliswaar tot het Europese vas

teland, maar het heeft zich in historisch opzicht 

onafhankelijk van de rest van Europa ontwikkeld. 

De Moorse invasies in de 8e eeuw vanuit Noord

Afrika hebben de Spaanse cultuur en tradities een 

speciaal tintje gegeven, dat nog steeds merkbaar is. 

Regionaal gezien is het land niettemin sterk ver

deeld. Er zijn verschillende half autonome gebieden 

in het noorden, waaronder Catalonië, Baskenland en 

Galicië, met elk een eigen taal. 

Qua eten zult u zelden teleurgesteld worden. 

Uit eten in Spanje is altijd weer een feest. Elke 

regio kent zijn eigen culinaire hoogstandjes, van 

verse visgerechten uit het noorden tot geurige 

rijstschotels uit het oosten, van de geroosterde 

gerechten uit MiddenSpanje tot de malse ham en 

gebakken vis uit het zuiden. En altijd is er een lokale 

wijn die er prima bij past. 

Vanwege het klimaat bieden in de wintermaanden 

vooral de voor de westkust van WestAfrika gelegen 

Canarische Eilanden en het zuidelijke kustgebied 

langs de Costa del Sol zich als aantrekkelijke 

bestemmingen aan.

CANARISCHE EILANDEN
De zonovergoten stranden van de Canarische 

Eilanden oefenen al jaren een enorme aantrek

kingskracht uit. Het opmerkelijke van deze archipel 

is dat elk eiland zijn specifieke eigenschappen en 

kenmerken heeft. 

Dat geldt vooral voor het vulkanische eiland 

Lanzarote, dat meer dan 300 vulkanen en 100 

kraters kent. In het nationale park Timanfaya krijgt 

u een goed beeld van dit unieke ‘maanlandschap’. 

Fuerteventura ligt slechts 100 kilometer uit de 

Afrikaanse kust, waardoor het landschap woes

tijnachtig aandoet. Het heeft het grootste aantal 

kilometers zandstrand van alle eilanden en is van

wege de altijd waaiende milde passaatwind zeer 

geliefd bij surfers. 

Van de Costa’s tot de Canarische Eilanden, van dromerig vissersdorp tot mondain jetsetoord, van privébaai 

tot luxe resort, van binnenland tot drukke badplaats, Spanje biedt een schatkamer aan mogelijkheden 

voor alle zonaanbidders, watersportfanaten en golfliefhebbers.

Gran Canaria biedt niet alleen schitterende stranden 

en het hele jaar een mild klimaat, maar ook een 

verrassend binnenland met prachtig natuurschoon. 

Tenerife wordt wel het eiland van de lente ge noemd. 

Het is het grootste en meest tropische eiland van 

de archipel en wordt gedomineerd door de vulkaan 

de Teide, die het eiland zijn vruchtbare grond geeft. 

Van oorsprong heeft Tenerife zwarte stranden. 

Tegenwoordig zijn er ook kunstmatig aangelegde, 

maar evenzo bekoorlijke witte stranden.

La Gomera is een klein, bergachtig eiland dat 

bijzonder geschikt is voor natuurliefhebbers en 

rustzoekers en o.a. te bereiken is via een ferrydienst 

vanuit Tenerife. Een echt paradijs voor wandelaars.

Vergeet ook niet de Mirador de Abrante te bezoeken 

met zijn glazen, doorzichtige vloer.

COSTA DEL SOL & ANDALUSIË
In het zuiden van Spanje ligt de regio Andalusië 

met talloze populaire strandbestemmingen langs 

de Costa del Sol (met Málaga als belangrijkste 

aanvlieghaven). Het achterland van Andalusië biedt 

prachtige steden als Málaga, Sevilla, Granada en 

Córdoba die u per huurauto kunt verkennen. Door 

het gunstige klimaat kent de Costa del Sol maar 

liefst 320 zonnige dagen per jaar. Aan de Costa del 

Sol is golfen, met in de omgeving ruim 55 golfbanen, 

een van de belangrijkste sporten.

HOTELVOORZIENINGEN
Op de Canarische Eilanden en aan de Costa del 

Sol kunnen uw kinderen gewoonlijk gratis gebruik 

maken van de kidsclubs (die aan de Costa del Sol 

zijn alleen in de vakantieperioden geopend). In de 

meeste gevallen zijn ook de nietgemotoriseerde 

watersporten en de landsporten gratis (m.u.v. 

tennissen in de avonduren bij verlichting). 

Gemotoriseerde watersporten en babysitting 

zijn tegen betaling. Ook wanneer u gebruik wilt 

maken van de wellnessfaciliteiten is dit in de 

meeste gevallen tegen betaling. Uitzonderingen op 

bovenstaande regels vindt u bij de beschrijvingen 

van de betreffende hotels en resorts. De open

stelling van de bij de hotelbeschrijvingen genoemde 

restaurants is veelal seizoengebonden: niet alle 

restaurants zijn het gehele jaar dan wel dagelijks 

geopend. 
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AUTOHUUR

Op Gran Canaria bieden wij het Salobre Hotel, Resort 

& Serenity inclusief autohuur aan. Uiteraard is het 

ook mogelijk om bij de overige accommodaties 

een huurauto bij te boeken, in aanvulling op of ter 

vervanging  van de privétransfers.

SPECIAAL AANBEVOLEN

OP GRAN CANARIA HEBBEN VOORAL HET GRAND 

HOTEL RESIDENCIA EN HET LOPESAN VILLA DEL 

CONDE ONS HART GESTOLEN. 

KIJK OP PAGINA’S 20-21 EN 26-27

Salobre Hotel, Resort & Serenity, met alle comfort vindt u enkele kilometers 

landinwaarts op een unieke locatie. Op een hoogte van 230 m geeft de 

bergachtige omgeving u een gevoel van inner lijke rust. Het hotel kenmerkt 

zich door bijzondere architectuur, waarbij gebruik gemaakt is van natuurlijke 

materialen, beton en glas. Ondanks het strakke, moderne design heerst er een 

warme sfeer. Het complex bevindt zich op ca. 10 km van Maspalomas met zijn 

prachtige duinen en uitgestrekte zandstrand. De luchthaven ligt op ca. 38 km 

afstand. 

FACILITEITEN
In het hoofdgebouw bevindt zich de receptie en een Pro Shop. Er zijn zes 

zwembaden, gebouwd op verschillende niveaus en omringd door zonne ter

rassen met ligbedden en parasols. Het grote zwembad heeft een panoramisch 

uitzicht over de Atlantische Oceaan. Het verwarmde zwembad gelegen op het 

hoogste gedeelte van het hotel is toegankelijk vanaf 16 jaar. Er is een gratis 

shuttle bus naar het Beachhouse aan het strand. Hier kunt u gebruik maken van 

een klein zwembad, ligbedden en douches. De Panchurro kidsclub (4 t/m 12 jaar) 

heeft een speeltuin en kinderzwembad. Naast het hotel bevindt zich de Salobre 

Golf bestaande uit 2 golfbanen met totaal 36holes. In de 1.500 m² grote Aloe 

Wellness kunt u genieten van massages en schoonheidsbehandelingen. Hier 

bevinden zich onder andere een buitenzwembad met hydromassage, stoombad, 

hamam, Finse sauna, biosauna, sensationsdouche en een relaxlounge (vanaf 

16 jaar). Mogelijkheid om ebikes te huren. Tevens is er een fitness met zeezicht

De verzorging is op basis van halfpension. In de Sens Kitchen Patio Garden kunt 

u genieten van het ontbijt en diner met showcooking. La Palmera met uitzicht 

over het zwembad is een lunchrestaurant met als specialiteit rijstgerechten. 

Voor internationale en Italiaanse gerechten kunt u terecht in Trattoria Moderna. 

De Perenquen Bar serveert cocktails. Hoyo 19 met spectaculair uitzicht biedt 

verfrissende drankjes. Ten slotte is er roomservice van 7.00 tot 24.00 uur.

ACCOMMODATIE
De 313 kamers zijn modern en trendy ingericht met fraaie natuurlijke mate ria len. 

Alle zijn voorzien van airconditioning, kluisje, koffie/theezetfaciliteiten, mini bar, 

flatscreentv, wifi en telefoon. Badkamer met bad en aparte regendouche, toilet, 

makeupspiegel, haardroger, badjassen en slippers. Balkon of terras met zitje. 

Deluxe Kamer (ca. 42 m², max. 2 pers.): comfortabele kamer op lager gelegen 

verdiepingen. Ook boekbaar voor 2 volw. + 1 kind  t/m 12 jaar als Family Kamer 

(ca. 45 m²).

Deluxe Golfzicht (ca. 42 m², max. 2 pers.): hoger gelegen kamer met golf of 

bergzicht. Ook boekbaar met twee Deluxe Kamers met verbindingsdeur als 

Deluxe Interconnecting Kamer (max. 2. volw. + 2 kind. t/m 12 jaar).

Junior Suite (ca. 84 m², max. 2 volw. + 2 kind. t/m 12 jaar): ruime suite met 

aparte woon/slaapkamer. Met golfzicht.

Suite Bergzicht (ca. 79 m², max. 2 volw. + 2 kind. t/m 12 jaar): met een aparte 

woonkamer, ruim terras of balkon met ligbedden en bergzicht. Ook boekbaar 

met panoramazicht.

Presidential Suite (ca. 162 m², max. 2 volw. + 2 kind. t/m 12 jaar): elegante, 

ruime woonkamer. Groot dakterras met jacuzzi en ligbedden. 

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., halfpension, vliegreis van en naar Gran Canaria, luchtha-

venbelasting, Executive Lounge en huurauto tijdens uw gehele verblijf.

Prijs per persoon  01/11-30/11 01/12-20/12 21/12-06/01 21/03-31/03 

   07/01-20/03

Deluxe Kamer  1680 1565 2220 1635

Junior Suite  1980 1870 2520 1935

Extra: 1 x gratis entree tot de Spa per volwassene per verblijf.

Kamerkorting: 10% bij verblijf van 13/02/21 t/m 01/03/21 en van 25/04/21 t/m 09/05/21.

Seniorenkorting: 5% bij 56 jaar en ouder bij verblijf van 01/11/20 t/m 30/04/21.

Vroegboekkorting: 25% bij verblijf van 01/11/20 t/m 30/04/21 indien geboekt voor 31/10/20 en 15% 

indien geboekt voor 30/11/20.

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

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

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

GRAN CANARIA

Gran Canaria, eiland met een surplus aan vakantiegenoegens voor een luxe verblijf. Een eiland ook met vele verschillende gezichten 

met een ruig en verrassend binnenland, duinlandschappen, schitterende stranden en het hele jaar door een mild klimaat.

Al op een paar  kilometer uit de kust treft u op Gran 

Canaria volop stille dennenbossen, kale woestijn

achtige gebieden en plotsklaps nevelige hellingen 

vol varens en bloemen. 

Terwijl in het binnen land u het gevoel bekruipt dat 

hier de tijd heeft stilgestaan, is aan de zuidkust 

van het eiland de toeristenindustrie vrijwel onop

houdelijk in beweging. 

Vooral de plaatsen Playa del Inglés en Maspalomas 

zijn de afgelopen decennia uitgegroeid tot ware 

vakantie metropolen. U vindt er grote, moderne 

winkel centra, maar ook diverse winkeltjes voor 

souvenirs of lokale specialiteiten. En natuurlijk 

een ontelbare hoe veel heid restaurants, bars en 

discotheken. Op de uitgestrekte promenades, 

boulevards en in kleine en grote winkelstraten 

heerst altijd een gezellige drukte. 

Ten oosten van Playa de Inglés ligt de kustplaats 

San AgustÍn met een rustig, mooi gelegen strand 

en een aangename boulevard. Hier selecteerden wij 

voor u het populaire adults only hotel Don Gregory 

by Dunas.

Bij Maspalomas ligt het unieke duinlandschap 

‘Dunas de Maspalomas’, in feite een stukje Sahara. 

De wind speelt zijn spel met zand, waardoor de 

duinen continue van vorm veranderen en daarom 

ook wel de ‘wandelende duinen’ worden genoemd. 

In Maspalomas selecteerden wij het exclusieve 

boutique hotel Grand Hotel Residencia. Tevens vindt 

u hier het gloednieuwe Faro Lopesan Collection, dat 

zich vooral richt op volwassenen.

In het hart van Playa del Ingles kozen wij voor het 

adults only Bohemia Suites & Spa. 

Aan de nabijgelegen Costa Meloneras kunt u een 

keuze maken uit het moderne en trendy Lopesan 

Baobab Resort, het kindvriendelijke Lopesan Costa 

Meloneras Resort en het in traditioneel Canarische 

stijl opgetrokken Lopesan Villa del Conde Resort. 

Enkele kilometers landinwaarts bieden wij het 

Salobre Hotel, Resort & Serenity naast 2 golfbanen 

aan. 

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

Dagtemperatuur in °C 19 19 20 20 21 22 24 24 25 24 22 20

Watertemperatuur in °C 18 17 17 19 19 21 23 23 24 22 20 19

Zonneuren per dag 6 7 7 8 8 9 10 10 8 7 6 6

Dagen met enige neerslag 5 4 3 1 1 0 0 0 1 3 5 6

Las Palmas

Meloneras Maspalomas

Bohemia
SuitesSalobre

Palm BeachCosta Meloneras Residencia
Villa del Conde

Baobab
Don

Gregory

Salobre | Gran Canaria | SPANJE

SALOBRE HOTEL, RESORT & SERENITY
GOLF | WELLNESS

       

Deluxe Kamer

Salobre | Gran Canaria | SPANJE

       

Deluxe Kamer
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Maspalomas | Gran Canaria  | SPANJE

FARO LOPESAN COLLECTION HOTEL
DESIGN 

       

Art Impression - Superior Kamer

Art ImpressionArt Impression

De naam van het Faro Lopesan Collection Hotel is afgeleid van de iconische 

vuurtoren (Faro) van Maspalomas in het zuiden van Gran Canaria die op slechts 

een steenworp afstand van het hotel ligt. Dankzij de uitstekende locatie aan de 

kust en op korte afstand van het zuidelijke einde van het strand van Maspalomas, 

biedt het hotel een prachtig uitzicht op het bijzondere duinlandschap, de oceaan 

en het strand waarvan het gouden zand zich 6 km uitstrekt richting Playa del 

Inglés. Het hotel met verfijnde architectuur in moderne stijl, kent een aangename 

kosmopolitische sfeer en heeft een elegant en modern interieur. De luchthaven 

van Gran Canaria ligt op ca. 30 km afstand. 

FACILITEITEN
Het hotel beschikt over een zoetwaterzwembad omgeven door parasols en 

ligbedden. Dit verwarmbare zwembad is uitgerust met een toegangshelling 

voor mensen met beperkte mobiliteit. Tevens is er een zwembad op het 

ruime dakterras met chillout gedeelte en fraai uitzicht op zee. Ook is er een 

fitnessruimte en zijn er in de omgeving van het hotel sporten als surfen, tennis 

en paardrijden te beoefenen. In de directe omgeving zijn er verschillende 

golfbanen. Regelmatig liveentertainment. 

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

Ocean Buffet restaurant geniet u van een uitgebreid ontbijtbuffet en tijdens het 

diner worden zowel internationale als regionale specialiteiten geserveerd. Twee 

keer per week is er een themabuffet. Het is tevens mogelijk (tegen een toeslag) 

om à la carte te lunchen in het à la carte restaurant  bar Erizo. Hier kunt u 

kiezen uit een ruim gastronomisch aanbod als ook heerlijke cocktails en andere 

drankjes. De lobby Faro bar met een ontspannen atmosfeer is de perfecte plek 

voor een heerlijk drankje, al dan niet in de open lucht. Op het dakterras, dat u 

bereikt via een glazen panoramische lift, vindt u de Sunset Rooftop Bar, waar de 

zonsondergang een mooie herinnering aan uw vakantie wordt onder het genot 

van een glas wijn of cocktail.  

ACCOMMODATIE
De 179 ruime, comfortabele kamers en junior suites met moderne, 

functionele inrichting beschikken alle over een tweepersoonsbed, schrijftafel,  

airconditioning, smarttv, waterkoker en Nespressoapparaat. Verder wifi, 

minibar en kluisje (alle tegen betaling). Open badkamer met douche, haardroger 

en badjassen. Verder gemeubileerd balkon.

Deluxe Kamer (ca. 35 m², max. 2 pers.): ruime moderne kamer met uitzicht op 

de berg en/of de straat. Tevens te boeken op lagere verdiepingen met zijzeezicht 

als Deluxe View Kamer.

Superior Kamer (ca. 35 m², max. 2 pers.): identiek aan de Deluxe Kamer met 

zijzeezicht of vuurtorenzicht (1e tot en met 5e verdieping), of met duinzicht of  

met uitzicht op de Meloneras Avenue (4e en 5e verdieping). 

Superior View Kamer (ca. 33 m², max. 2 pers.) : met tuin, zee en zwembadzicht.

Junior Suite (ca. 65 m², max. 2 pers.): elegante en comfortabel ingerichte open 

plan suite met woon en slaapgedeelte. Ruim balkon met 2 ligbedden met 

zeezicht. 

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Gran Canaria, luchtha-

venbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon 01/11-30/11 01/12-20/12 21/12-06/01 07/01-31/01 01/02-31/03

Deluxe Kamer 1855 1465 2350 1625 1825

Junior Suite 2895 2190 3780 2485 2850

Kamerkorting: 30% bij aankomst op 13/02/21 t/m 28/02/21 en 24/04/21 t/m 09/05/21 indien uiter-

lijk 30 dagen voor aankomst geboekt. Long Stay: 5% korting bij verblijf van min. 21 nachten.

Seniorenkorting: 5% bij 60 jaar of ouder.

Vroegboekkorting: 15% bij aankomst op 01/11/20 t/m 09/05/21 indien geboekt van 01/08/20 t/m 

31/08/20. Welkomstattentie: Water en fruit bij aankomst op de kamer.

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

Kerst en Oud en Nieuw: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.be. Voor reisinformatie zie 

achterin deze brochure.
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SPANJE | Gran Canaria | Maspalomas Maspalomas | Gran Canaria | SPANJE

GRAND HOTEL RESIDENCIA
BOUTIQUE

       DELUXE

Junior Suite

Dit verfijnde boutique hotel straalt al vanaf de ingang exclusiviteit uit en 

kenmerkt zich door de grote rust die er heerst. Verder maken de mooie 

locatie in het zuiden van het eiland, de karakteristieke architectuur en de 

persoonlijke service dit hotel tot een juweeltje van de Seasidegroep. Grand 

Hotel Residencia kan absoluut gerekend worden tot één van de beste hotels van 

Gran Canaria. Het luxueuze hotel is gebouwd in klassieke stijl en is ontworpen 

door de internationaal vermaarde Franse architect en ontwerper Alberto 

Pinto. De 2 verdiepingen tellende gebouwen van het hotel zijn omgeven door 

het maar liefst honderden jaren oude palmenbos van Maspalomas (officieel 

beschermd natuurgebied), hetgeen een sfeer van een kalme en verkoelende 

oase oproept. Het hotel bevindt zich op korte afstand van het zandstrand en het 

duinenlandschap van Maspalomas. De moderne boulevard Meloneras met zijn 

restaurants, bars en winkels ligt op ca. 400 m afstand. Grand Hotel Residencia 

biedt u een zeer speciale vakantie ervaring op Gran Canaria in luxe en comfort. 

De luchthaven ligt op ca. 38 km, Playa del Inglés op ca. 5 km en de hoofdstad Las 

Palmas op ca. 60 km afstand.

FACILITEITEN
Het intieme Grand Hotel Residencia beschikt over een sfeervolle receptie, 

restaurant, bibliotheek met internetfaciliteiten en bordspelen, bridgeruimte, 

fitnessruimte, kapsalon en boetiekjes. Verder een tropische tuin met daarin 

een verwarmbaar zoutwaterbad met apart babybad, met groot zonneterras. 

Hier vindt u comfortabele loungestoelen en parasols die uitnodigen om te 

ontspannen en van de zon te genieten. Ook is er een poolbar aanwezig. In 

de directe omgeving van het hotel bevinden zich 3 golfbanen waarvan de 

dichtstbijzijnde op ca. 2 km afstand ligt. Het “Campo de Golf Maspalomas” is een 

unieke baan met goed onderhouden greens en een adembenemend landschap, 

geÏllustreerd door de bekende duinen van Maspalomas. Gasten krijgen korting 

op de greenfees. Verder kunt u uw huurauto parkeren in een ondergrondse 

parkeergarage (kosteloos). Babysitservice op aanvraag. 

Grand Hotel Residencia kent een professionele Spa & Wellness onder 

medisch toezicht. U kunt hier (kosteloos) ontspannen in bijvoorbeeld de Finse 

sauna, het stoombad, zoutgrot of het verwarmde zoutwaterbad. Diverse 

behandelingen zoals thalassotherapie, Aziatische massages, hydromassage 

en schoonheidsbehandelingen zijn (tegen betaling) mogelijk in één van de 8 

behandelkamers. De fitnessruimte beschikt over moderne cardioapparatuur. 

Met een personal trainer (op aanvraag) kunt u snel en effectief uw conditie 

verbeteren. Verder zijn er mogelijkheden voor onder meer Tai Chi, yoga en 

aquarobics in het naastgelegen Palm Beach Hotel.

De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Halfpension is mogelijk. Voor 

de overige maaltijden heeft u de keuze uit de volgende restaurants en bars. 

Grand Hotel Residencia: ontbijt in buffetvorm en diner. Dit restaurant (met 

airconditioning) heeft een uitstekende keuken waar dagelijks verschillende 

4gangenmenu´s of à la carte diners en 2x per week een themabuffet of 

barbecue worden geserveerd. U kunt ook van uw diner genieten buiten op het 

terras, onder de sterrenhemel met uitzicht op de duinen en bergen van Gran 

Canaria. Poolbar: voor een lunch à la carte. Snacks, lichte maaltijden en tapas 

worden hier het gehele jaar geserveerd. Pianobar: gelegen onder het restaurant. 

Een ideale ontmoetingsplaats voor een cocktail of een glas wijn met livemuziek.

ACCOMMODATIE
De in totaal 94 stijlvolle kamers en suites van het Grand Hotel Residencia 

zijn in Spaanskoloniale stijl ingericht en alle voorzien van airconditioning, 

verwarming, wifi, tv, telefoon, minibar, espressoapparaat, theezetfaciliteiten 

(op aanvraag), kluisje en 2 telefoons. Comfortabele badkamer, apart toilet, 

haardroger en badjassen. De badkamers op de begane grond beschikken over 

vloerverwarming. Alle kamers en suites hebben een fraai houten balkon of 

terras met zitje of een (afgeschermde) patio met stijlvolle teakhouten meubelen. 

Enkele kamers zijn aangepast voor mindervalide gasten.

Tweepersoonskamer (ca. 35 m², max. 2 pers.): luxueus ingerichte kamer. 

Badkamer met bad/douche (Superior B (behalve 2 kamers die alleen douche 

hebben) en Deluxe C bad met jacuzzi met comfortabele instapdeur). Deze kamer 

is boekbaar met landzicht (Standard A)  of tuin/duinzijde (Superior B) of met 

zwembadzicht (Deluxe C). 

Junior Suite (ca. 50 m², max. 3 pers.): ruime open plan woon/slaapkamer 

met exclusieve design meubels, badkamer met jacuzzibad en aparte douche. 

Uitzicht op de tuin, het zwembad of het land.

Master Suite (ca. 65 m², max. 4 pers.): woonkamer met slaapgedeelte, 

slaapkamer, 2 tv’s, dvdspeler, 1 hifiset. In de badkamer bevindt zich een aparte 

douche en een hydromassagebad. Verder beschikt deze suite over een ruim 

terras met tuin of zwembadzicht.

Presidential Suite (ca. 78 m², max. 4 pers.): deze exclusieve en ruime suite 

beschikt over een privétuin van ca. 400 m² en is voorzien van een slaapkamer, 

woonkamer met zit en eetgedeelte, badkamer, inloopkast en een extra terras. 

Ook te boeken met 2 slaapkamers

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Gran Canaria, luchtha-

venbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon 01/11-30/11 01/12-16/12 17/12-06/01 07/01-31/01 01/02-31/03

Tweepersoonskamer type A 2725 2470 3845 2530 2725

Junior Suite 4340 3930 6215 4025 4340

Extra: Bij min 7 nachten verblijf  1 spa behandeling tijdens verblijf.

Welkomstattentie: fruit en mineraalwater bij aankomst op de kamer.

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

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

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

Tweepersoonskamer
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      SUPERIOR

Het Lopesan Costa Meloneras Resort, Corallium Spa & Casino is een groots 

vakantieresort met een prachtige ligging aan zee en vele faciliteiten en 

activiteiten voor jong en oud. U kunt hier heerlijk relaxen bij een van de 

zwembaden, gebruik maken van de grootste en meest uitgebreide Spa van 

Gran Canaria of meedoen aan één van de vele sportieve activiteiten die door 

het hotel worden georganiseerd. Costa Meloneras is uitstekend geschikt voor 

gezinnen met kinderen of voor een sportieve en ontspannen vakantie. Het 

opvallende hotel is in Canarischkoloniale stijl opgezet en ligt in het zuiden 

van Gran Canaria naast de vuurtoren van Maspalomas. Het resort is door een 

wandelboulevard gescheiden van de Atlantische Oceaan. De directe omgeving 

van het hotel is bijzonder levendig met winkels, bars en restaurants. Het 

strand en de duinen van Maspalomas liggen op ca. 300 m. De luchthaven van 

Las Palmas bevindt zich op ca. 40 km afstand.

FACILITEITEN
Voor het hotel ligt een weelderige, subtropische tuin met fonteinen, welke  

‘s avonds worden verlicht, waardoor er een mooi schouwspel ontstaat. 

De zeer ruime lobby met warme kleuren en vele zitjes, diverse boetieks 

en bars is spectaculair. De tussen het hotel en de boulevard gelegen tuin 

van maar liefst 76.000 m² telt meer dan 700 palmbomen. Aan de zeezijde 

vindt u 4 zwembaden (waarvan 2 verwarmbaar en 1 voorzien van een 

kunstmatig aangelegd strand), verschillende watervallen, jacuzzi’s en een 

kinderbad. Diverse zonneterrassen met ligbedden en parasols. Tevens een 

putting green, jeu de boules, fitnessruimte, tafeltennis en shuffleboard. 

Ook 4 tennisbanen, internationale Tennis Academy, minigolf, biljart en 

paddletennisbaan (alle tegen betaling). In de directe omgeving verschillende 

watersportmogelijkheden zoals windsurfen, zeilen en duiken (tegen betaling). 

Het Lopesan Costa Meloneras Resort biedt zowel overdag als in de avonduren 

een animatieprogramma voor jong en oud (6x per week). Voor de kinderen is 

er een miniclub (412 jaar) met animatie. Gameroom. Babysit op aanvraag. 

Verder is er een golfdesk voor het reserveren van tee times op de golfbanen van 

Maspalomas, Meloneras (gratis shuttletransfer) en Salobre Golf. U kunt hier 

ook korting krijgen op de greenfees. Het resort heeft een modern Spacenter, 

genaamd Corallium Spa Costa Meloneras (3.500 m², toegang vanaf 18 jaar en 

tegen betaling) met een hydrocircuit met Afrikaanse sauna, 2 stoombaden, 

ijsgrot, Kneippbad, hamam, Himalaya zoutwatergrot en buitenzwembaden. 

Verder is er een beautycenter met verschillende behandelkamers voor diverse 

massages en schoonbehandelingen. De verzorging is op basis van logies/

ontbijt. Halfpension is mogelijk. U heeft de keuze uit de volgende restaurants: 

Atlantico en Alameda: voor halfpensiongasten, ontbijt en diner in buffetvorm 

met verschillende themaavonden. La Toscana is een exclusief à la carte 

restaurant met traditionele Italiaanse gerechten. El Churrasco en Las Rías: 

gesitueerd aan beide zijden van de waterval aan de wandelpromenade, voor 

lunch en diner. Las Rías biedt specialiteiten van rijst, zeevruchten en verse 

vis. El Churrasco: grillrestaurant met terras gespecialiseerd in Aberdeen 

Angusvlees met meer dan 100 rode en witte wijnen. Central bar: gelegen in 

de hal van het hotel met pianomuziek en met wifi. Roomservice.

ACCOMMODATIE
Het hotel beschikt over 1136 kamers en suites, verdeeld over verschillende 

gebouwen van maximaal 8 verdiepingen, alle voorzien van een marmeren 

vloer, airconditioning, tv, telefoon, wifi, minibar en huurkluisje. Alle kamers 

hebben een compleet ingerichte badkamer met aparte douche, haardroger 

en badjassen. 

Tweepersoonskamer (ca. 25 m², max. 3 pers.): balkon of terras met zitje. Ook 

boekbaar met tuin-/zwembadzicht of als minder gunstig gelegen Economy 

Kamer (max. 2 volw.). Tevens boekbaar als Tweepersoonskamer Familie (ca. 

27 m², max. 3 volw. + 1 kind).

Deluxe Kamer (ca. 25 m², max. 3 pers.): gelegen op de bovenste verdiepingen. 

Met zeezicht.

Deluxe Pool Kamer (ca. 32 m², max. 3 pers.): ruimere kamer met sofa. Gelegen 

op de begane grond met terras met zitje en ligbedden. Met toegang tot het 

Ladon zwembad.

Junior Suite (ca. 51 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind. t/m 12 jaar): aparte 

woon en slaapkamer, in de woonkamer een sofabed en zitje. Balkon of terras 

met zitje.

Senior Suite (ca. 64 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind. t/m 12 jaar): groten

deels identiek aan de Junior Suite, maar met een ruimere badkamer met 

hydromassagebad en in de woonkamer een groot sofabed. Met zeezicht.

Superior Suite (ca. 70 m², max. 2 pers.): met houten vloer, woonkamer, 

slaapkamer met extra tv, inloopkast, badkamer met jacuzzi en aparte douche. 

Groot terras met ligbedden en zitje. Met zeezicht.

Royal Suite (ca. 225 m², max. 4 volw. of 2 volw. + 2 kind. t/m 12 jaar): 

woonkamer met houten vloer, 2 slaapkamers, 2 marmeren badkamers, groot 

balkon van ca. 90 m². 

Bij verblijf in een Deluxe Kamer of één van de Suites ontvangt u extra services 

(Unique by Lopesan): waaronder exclusieve checkin/out, ‘Dine around’, ‘Early 

breakfast’, eenmaal per volwassene per verblijf toegang tot het Wellness Center, 

ontbijt voor Senior Suites, Superior Suites en Presidential Suites in La Toscana 

met tafelservice. Ontbijt voor Deluxe Kamers en Junior Suites in El Portico in 

buffetvorm. Exclusief gedeelte bij één van de zwembaden met comfortabele 

ligbedden en toegang tot de exclusieve lounge, voor drankjes en snacks. In de 

kamer premium amenities, twee flesjes wijn bij aankomst, Nespresso apparaat 

met cupjes en een waterkoker met theefaciliteiten. Gratis kluisje.

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Gran Canaria, luchtha-

venbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon 01/11-30/11 01/12-20/12 21/12-05/01 06/01-31/01 01/02-31/03

Tweepersoonskamer 1395 1135 1730 1275 1385

Deluxe Kamer 1895 1495 2420 1695 1880

Kamerkorting: 30% bij aankomst op 13/02/21 t/m 28/02/21 en 25/04/21 t/m 09/05/21 indien 30 

dagen voor aankomst geboekt. Seniorenkorting: 5% bij 60 jaar of ouder.

Vroegboekkorting: 15% bij aankomst op 01/11/20 t/m 09/05/21 indien geboekt van 01/08/20 t/m 

31/08/20. Welkomstattentie: Water en fruit bij aankomst op de kamer.

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

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

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

Tweepersoonskamer
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Superior Kamer

Deluxe Plungepool Kamer

Als inspiratiebron voor het Lopesan Baobab Resort heeft het mysterieuze en 

kleurrijke Afrika gediend, waarbij de landschappen en cultuur van dit continent 

zijn gebruikt om een unieke atmosfeer en uitstraling te scheppen. Daarbij is 

gebruik gemaakt van veel hout en andere natuurlijke materialen. Het Baobab 

Resort heeft alles wat u  van een vijfsterrenresort mag verwachten: modern, 

trendy, uniek en geschikt voor het hele gezin. De prachtige omgeving en de 

aangename temperatuur gedurende bijna het gehele jaar, nodigen uit om te 

genieten van de unieke sfeer en vele activiteiten. Het resort met een spectaculaire 

architectuur biedt een mooi uitzicht over de Atlantische Oceaan, de zandduinen, 

de palmenoase of het berglandschap van Gran Canaria en ligt in een grote 

aangelegde subtropische tuin met vijvers en watervallen. De blikvanger is een 

enorme houten brug, gebouwd over een grote waterpartij. Het resort ligt ideaal 

in het centrum van Maspalomas/Meloneras met in de nabijheid de historische 

vuurtoren, de duinen en de promenade met vele winkels, bars en restaurants. 

Op korte afstand liggen verschillende golfbanen. Het winkelcentrum Varadero 

ligt op  ca. 250 m en de luchthaven van Las Palmas op ca. 40 km afstand.

FACILITEITEN
Ruime, fraaie lobby met receptie in exotische stijl, gratis wifi, lounge en winkel. Er 

is een indrukwekkend zwembadlandschap dat bestaat uit meerdere zwembaden 

met verschillende temperaturen, waaronder een relaxation zwembad, ‘slow 

river’ zwembad, waterval zwembad, zwembad met watergrotten en een 

zwembad met 2 kunstmatig aangelegde stranden die op harmonieuze wijze 

geïntegreerd zijn in de ‘Afrikaanse’ omgeving. De zwembaden zijn omringd 

door terrassen met ligbedden en parasols. Dé ontmoetingsplek voor jong en 

oud met verschillende shows en entertainment is de gezellige bar Dodori. 

Voorts zijn er een fitnessruimte, een multifunctioneel sportveld en een kapper 

met schoonheidssalon. De Kids Club van Lopesan, Panchi World (van 4 tot 12 

jaar), is ingericht in Afrikaanse stijl en is een kinderparadijs dat de jonge gasten 

een onvergetelijke vakantie bezorgt. Er is onder meer een kinderzwembad 

met glijbaan. Panchi World staat onder leiding van een professionele staf. 

Verder kunt u in de directe omgeving tennis of minigolf spelen. De verzorging 

is op basis van logies/ontbijt. Halfpension is mogelijk. Het ontbijt en diner 

worden aangeboden in de buffetrestaurants Baobab en Marula. Het à la carte 

grillrestaurant Pili Pili bij het zwembad serveert barbecuegerechten, terwijl 

u voor Afrikaanse specialiteiten in een persoonlijke ambiance terecht kunt in 

het à la carte restaurant Akara. Er zijn diverse bars voor koffie, versgeperste 

vruchtensappen of overheerlijke cocktails, zoals de Richard Burton Bar. In deze 

bar worden naast drankjes ook gebakjes en snacks geserveerd. In de lobbybar 

Samuel Baker kunt u cocktails en koffie bestellen. Verfrissende drankjes zijn te 

verkrijgen bij Mungo Park bij het zwembad. Andere gelegenheden zijn de Henry 

Stanley Bar bij de grot en de Dodori Bar op de begane grond van de Afrika Lodge. 

Ten slotte biedt het resort roomservice.

ACCOMMODATIE
Het Resort telt in totaal 677 ruime kamers en suites die bestaan uit een 

indrukwekkende mengeling van modern ontwerp, exclusieve apparatuur en 

Afrikaanse elementen, gedecoreerd in zachtbruine kleuren. Voorzien van 

airconditioning, flatscreentv, telefoon, huurkluisje, minibar en wifi. Badkamer 

met bad en aparte douche, haardroger, badjassen, slippers (in de Suites) en 

balkon of terras met zitje.

Tweepersoonskamer (ca. 34 m², max. 3 pers.): elegante, ruime kamer met 

balkon en zitje. De tv kan worden weggeschoven achter een paneel. Ook boek

baar met tuin/ zwembadzicht of als minder gunstig gelegen Economy Kamer 

(max. 2 volw.).

Superior Kamer (ca. 51 m², max. 3 pers.): ruimere kamer gelegen op de bovenste 

verdieping. Met tuin/zwembadzicht.

Family Kamer (ca. 42 m², max. 2 volw. + 2 kind. t/m 12 jaar): met twee queen

sizebedden (1,50 m breed) en een sofabed. 

Pool Access Kamer (ca. 34 m², 2 volw. + 2 kind. t/m 12 jaar): gelegen op de 

begane grond met directe toegang tot het zwembad.

Deluxe Plungepool Kamer (ca. 34 m², max. 3 pers.): gelegen op dezelfde 

verdieping als de receptie met plungepool en ligbedden.

Junior Suite (ca. 56 m², max.  3 volw. of 2 volw. + 2 kind. t/m 12 jaar): met afge

scheiden woon en slaapgedeelte met 2 plasmatv´s . Met tuin/zwembadzicht 

of bergzicht.

Senior Suite (ca. 70 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind. t/m 12 jaar): ruimere 

suite met woonkamer met sofabed, aparte slaapkamer en groot balkon met fraai 

uitzicht. Badkamermet een groter bad. Met tuin/ zwembadzicht of bergzicht. 

Royal Suite (ca. 220 m², max. 4 pers.): ruime suite  met Afrikaanse accenten. 

Woonkamer met eetgedeelte en als extra een gastentoilet. Verder zijn er twee 

slaapkamers, een met kingsizebed en een met twee bedden, beide met eigen 

badkamer. Ruim balkon met jacuzzi met fraai uitzicht.

Bij verblijf in een Deluxe Plungepool Kamer, de Superior Kamer of één van de 

Suites ontvangt u extra services (Unique by Lopesan): waaronder exclusieve 

checkin/out, ‘Dine around’, ‘Early breakfast’, eenmaal per volwassene 

per verblijf toegang tot het Wellness Center van Costa Meloneras, ontbijt in 

een exclusief gedeelte, exclusief gedeelte bij één van de zwembaden met 

comfortabele ligbedden en toegang tot de exclusieve lounge, voor drankjes 

en snacks. In de kamer premium amenities, twee flesjes wijn bij aankomst, 

Nespresso apparaat met cupjes en een waterkoker met theefaciliteiten. Gratis 

kluisje.

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Gran Canaria, luchtha-

venbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon 01/11-30/11 01/12-20/12 21/12-05/01 06/01-31/01 01/02-31/03

Tweepersoonskamer 1575 1245 1780 1395 1560

Junior Suite 2485 1880 2875 2165 2465

Kamerkorting: 30% bij aankomst op 13/02/21 t/m 28/02/21 en 25/04/21 t/m 09/05/21 indien 30 

dagen voor aankomst geboekt. Long Stay: 5% korting bij verblijf van min. 21 nachten.

Seniorenkorting: 5% bij 60 jaar of ouder. Vroegboekkorting: 15% bij aankomst op 01/11/20 t/m 

09/05/21 indien geboekt van 01/08/20 t/m 31/08/20. 

Welkomstattentie: Water en fruit bij aankomst op de kamer.

     

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

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

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.
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Dit in traditioneel Canarische stijl gebouwde hotel behoort tot dezelfde hotel

groep als het nabijgelegen hotel Lopesan Costa Meloneras en het Lopesan 

Baobab Resort. Lopesan Villa del Conde Resort & Thalasso Corallium is een 

uitstekende aanwinst in de standaard vijfsterrencategorie vanwege zijn ligging, 

bijzondere infrastructuur en architectuur. Het hotel is zeer geschikt voor een 

ontspannen vakantie met het hele gezin. Dit bijzondere resort is gebouwd op 

een terrein van ruim 56.000 m² en gelegen in het zuidelijke gedeelte van Gran 

Canaria, door de wandelpromenade van de Atlantische Oceaan gescheiden. Via 

deze promenade bereikt u de op ca. 800 m gelegen vuurtoren van Maspalomas 

en boulevard met vele winkels en eetgelegenheden. Het bekende strand van 

Meloneras ligt op ca. 300 m afstand. Lopesan Villa Del Conde reflecteert diverse 

traditionele Canarische bouwstijlen, waarvan de hangende houten balkonnetjes, 

de receptie en lobby prachtige voorbeelden zijn. De indrukwekkende en grootse 

entree is een exacte replica van de neoklassieke kathedraal van Aguïmes, één 

van de oudste dorpen op Gran Canaria, en heeft twee torens, een klokkentoren 

en een centrale koepel. Ook in de lobbybar kunt u deze architectuur bewonderen 

onder het genot van een heerlijk koel drankje of een typisch Spaanse koffie 

met uitzicht over het centrale pleintje. De gehele façade is vervaardigd van 

natuursteen afkomstig van het eiland. De luchthaven ligt op ca. 40 km afstand.

FACILITEITEN
Het resort heeft een grote receptie, imposante lobby met zitjes, loungebar en een 

pub. Gratis wifi op het centrale plein. In de prachtig aangelegde tuinen met een 

grote diversiteit aan subtropische en Canarische planten liggen 5 zwembaden, 

waarvan 2 verwarmbaar en 1 met zoutwater, omgeven door zonneterrassen met 

ligstoelen en parasols. Voorts een kinderzwembad (verwarmbaar), 3 jacuzzi’s en 

een saladegrill restaurant bij het zwembad. Verder is er een verlichte tennisbaan 

en biljart (tegen betaling), een putting green en fitnessruimte. Tennisles mogelijk. 

Op het centrale plein, de boulevard El Patio bevinden zich boetiekjes. Voor de 

kinderen (4 t/m 12 jaar) is er een miniclub met kinderzwembad en animatie. 

Babysit op aanvraag. ‘s Avonds biedt het hotel diverse shows en entertainment 

met livemuziek. Rondom dit plein bevinden zich alle restaurants en bars, zodat 

u tijdens het eten of een drankje kunt genieten van de muziek en van de shows. 

Er is een kosteloze transfer naar de golfbanen van Meloneras en Maspalomas, 

waar u korting op de greenfees krijgt (reservering via het hotel). In de omgeving 

kunt u ook fietsen, surfen of duiken (tegen betaling). Villa Del Conde heeft een 

uitgebreid thalassotherapiecenter (tegen betaling) waar u terecht kunt voor een 

ontspannende massage en diverse schoonheidsbehandelingen. Het  centrum 

beschikt over een binnenzwembad (met zeewater), ijsdouches, sauna, baden 

met waterstralen en een floatingbad. Tevens meditatie en relaxruimte. Vanuit 

de stijlvol gedecoreerde behandelkamers geniet u van een prachtig uitzicht over 

de kustlijn. De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Halfpension is mogelijk. 

Voor de overige maaltijden heeft u de keuze uit de volgende restaurants: La 

Plaza: buffetrestaurant met terras en showcooking. Geopend voor ontbijt en 

diner.  Alpendre: saladegrillrestaurant voor de lunch bij de zwembaden. Ovo 

is het à  la carte restaurant met internationale gerechten. Akoran: lobbybar 

met uitzicht over het centrale pleintje. Tizziri: lounge bar en La Azotea, poolbar. 

Roomservice.

ACCOMMODATIE
Het resort beschikt over 561 kamers en suites verdeeld over verschillende 

gebouwen met maximaal 7 verdiepingen en alle voorzien van liften. De kamers 

en suites zijn modern ingericht met stenen of houten vloeren (Suites) en voorzien 

van airconditioning, telefoon, huurkluisje, minibar, wifi, schrijftafel, inloopkast, 

satelliettv, een zithoek en een balkon of terras met zitje. Compleet ingerichte 

badkamer met toilet, bidet, bad, aparte douche, badjassen en haardroger.

Tweepersoonskamer (ca. 43 m², max. 3 pers.): ruime kamer met balkon en zitje. 

Eventueel ook te boeken met zeezicht. Ook boekbaar als minder gunstig gelegen 

Economy Kamer (max. 2 volw.).

Deluxe Kamer (ca. 43 m², max. 3 pers.): gelegen op de bovenste verdieping. Met 

panoramisch resort en zeezicht. Balkon met ligbedden en parasol.

Junior Suite (ca. 80 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind. t/m 12 jaar): als de 

Tweepersoonskamer, maar ruimer en met een aparte salon (niet afsluitbaar), 

dvdspeler, extra tv en internetaansluiting.

Senior Suite (ca. 96 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind. t/m 12 jaar): als de 

Junior Suite, maar ruimer. Groot balkon met ligstoelen, parasol, zitje en zeezicht.

Superior Suite (ca. 96 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind. t/m 12 jaar): met 

houten vloer, woonkamer, slaapkamer met extra tv, inloopkast, badkamer met 

aparte hydromassage douche. Groot terras met ligbedden, parasol, zitje en 

jacuzzi.

Royal Suite (ca. 100 m², max. 4 volw.): met houten vloer, woonkamer, 2 

slaapkamers met en suite marmeren badkamers, groot balkon van ca. 50 m² 

met ligbedden.

Bij verblijf in een Deluxe Kamer of één van de Suites ontvangt u extra services 

(Unique by Lopesan): waaronder exclusieve checkin/out, ‘Dine around’, ‘Early 

breakfast’, eenmaal per volwassene per verblijf toegang in het Wellness Center, 

ontbijt in een exclusief gedeelte, Exclusief gedeelte bij één van de zwembaden 

met comfortabele ligbedden en toegang tot de exclusieve lounge, voor drankjes 

en snacks. In de kamer premium amenities, twee flesjes wijn bij aankomst, 

Nespresso apparaat met cupjes en een waterkoker met theefaciliteiten. Gratis 

kluisje.

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Gran Canaria, luchtha-

venbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon 01/11-30/11 01/12-20/12 21/12-05/01 06/01-31/01 01/02-31/03

Tweepersoonskamer 1620 1260 1825 1420 1590

Junior Suite 2535 1885 2915 2180 2480

Kamerkorting: 30% bij aankomst op 13/02/21 t/m 28/02/21 en 25/04/21 t/m 09/05/21 indien 30 

dagen voor aankomst geboekt. Long Stay: 5% korting bij verblijf van min. 21 nachten.

Seniorenkorting: 5% bij 60 jaar of ouder.

Vroegboekkorting: 15% bij aankomst op 01/11/20 t/m 09/05/21 indien geboekt van 01/08/20 t/m 

31/08/20. Welkomstattentie: Water en fruit bij aankomst op de kamer.

SPECIAAL AANBEVOLEN

DIT RESORT IS IDEAAL VANWEGE DE RUIME KEUZE AAN ZWEMBADEN EN HET 

UITSTEKENDE THALASSOTHERAPIECENTER, VELE FACILITEITEN EN FRAAIE 

UITZICHT OVER DE KUSTLIJN.

Tweepersoonskamer
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is een bekende badplaats waar zich het hotel Jardin 

Tecina bevindt met zijn in lokale bouwstijl gebouwde 

bungalows.

AUTOHUUR

De hotels op Tenerife en La Gomera bieden wij 

inclusief privétransfers aan. In plaats hiervan kunt 

u ook kiezen voor een huurauto of voor een paar 

dagen een auto huren en deze bij uw hotel laten 

bezorgen.

SPECIAAL AANBEVOLEN

OP TENERIFE HEBBEN VOORAL HET 

BAHIA DEL DUQUE EN THE RITZ-CARLTON, ABAMA 

ONS HART GESTOLEN.

KIJK OP PAGINA’S 30-31 EN 44-45.

TENERIFE & LA GOMERA

Vanwege het heerlijke klimaat met een gemiddelde temperatuur van ca. 23 °C wordt Tenerife wel ‘het eiland van de eeuwige lente’ genoemd. 

Het eiland is dan ook bijzonder populair, niet in de laatste plaats vanwege de vele uitstekende resorts.

TENERIFE
Vanaf de zuidelijke luchthaven van Tenerife bereikt u 

allereerst Playa de las Américas, een druk bezochte 

toeristenplaats. Direct ten noorden hiervan strekt 

zich de mondaine Costa Adeje uit, met verschillende 

witte stranden. 

Niet ver van de jachthaven Puerto Colon 

bieden wij het gezellige hotel Jardin Tropical. 

Aan Playa Fañabé kozen wij voor het Jardines  

de Nivaria met zijn art-deco-elementen en aan 

Playa del Duque dienen het kleinschalige Iberostar 

Grand El Mirador, het sprookjesachtige Gran Hotel 

Bahia del Duque met een apart villagedeelte en 

Iberostar Anthelia & Grand Salomé zich aan. Dit 

laatste complex bestaat feitelijk uit twee hotels: 

Anthelia voor gezinnen met kinderen en Salomé 

louter voor volwassenen. 

Op een heuvel boven Playa del Duque liggen de 

moderne en trendy Baobab Suites.

In La Caleta, ten noorden van Playa del Duque, 

selecteerden wij het elegante Sheraton La Caleta 

en het villacomplex Hotel Suite Villa María. Langs 

de kust van La Caleta vindt u het Royal Hideaway 

Corales Resort bestaande uit Corales Beach voor 

adults only en Corales Suites voor families.

Bent u op zoek naar een intiem, romantisch en 

luxueus verblijf, dan raden wij de Royal Garden 

Villas aan, gelegen naast de golfbaan Costa Adeje. 

tevens vindt u hier het fraaie hotel Royal River.  

Voor een luxueus verblijf kunt u zowel terecht in The 

Ritz-Carlton, Abama Golf & Spa Resort, suitehotel  

Las Terrazas de Abama - beide ca. 10 kilometer 

ten noorden van de Costa Adeje of in het Gran Meliá 

Palacio de Isora & Red Level in het nabijgelegen 

plaatsje Alcala.

In het groene noordwesten in een schilderachtige 

omgeving selecteerden wij het intieme boutique 

 hotel Meliá Hacienda del Conde. Een heerlijk gelegen 

adults only hotel, gekenmerkt door rust, privacy en 

een stijlvolle en discrete service.

LA GOMERA
La Gomera is een van de kleinere eilanden van 

de archipel en bestaat vooral uit een afwisselend 

berglandschap met fraaie natuur. Hier komt men 

vooral om van de rust te genieten. Playa de Santiago 

Santa
CruzPuerto

de la Cruz

Guía
de Isora

Adeje
San

Sebastian

Villa Maria

Royal Garden Villas
Royal River

Baobab Suites

Sheraton
la Caleta

Abama
Las Terrazas 
de Abama

El Mirador
Bahia del Duque

Anthelia & Salome
Jardines de Nivaria

Jardin Tropical

Gran Melià
Palacio de Isora

Corales Beach
Corales Suites

Melià Hacienda
del Conde
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Tenerife
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Tenerife Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Dagtemperatuur in °C 20 20 21 22 23 25 27 28 27 25 23 21

Watertemperatuur in °C 18 17 18 19 20 21 23 24 24 22 20 19

Zonne-uren per dag 6 7 7 8 9 10 11 11 9 7 6 6

Dagen met enige neerslag 3 3 2 1 0 0 0 0 0 2 4 3

Playa del Duque

Costa Adeje | Tenerife | SPANJE

VILLAS BAHIA DEL DUQUE
 CULINAIR | WELLNESS

       DELUXE

Las Palmeras

Deze unieke en zeer bijzondere villa’s zijn tegen een heuvel gebouwd en liggen 

naast het bekende, op de volgende bladzijden beschreven Hotel Bahia del 

Duque. Het intieme resort is er in geslaagd om lokale tradities, bouwstijlen en 

sfeer te combineren met luxe en een uitstekende service. De villa’s zijn nog 

prestigieuzer en vindingrijker ontworpen dan alles wat Bahia del Duque tot nu 

toe te bieden had. De tekst ‘live the difference’ past dan ook uitstekend bij dit 

exclusieve complex. De luchthaven ligt op ca. 20 km afstand.

FACILITEITEN
Receptie met open-air patio en solarium. Groot zwembad met zonneterrassen, 

ligbedden en parasols. Uiteraard kunt u gebruik maken van alle faciliteiten, 

restaurants en bars van het hotel Bahia del Duque. 

De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Uw ontbijt wordt geserveerd in de 

Reception Room. Het is ook mogelijk om het ontbijt in uw villa te laten serveren 

door uw butler. Voor de overige maaltijden kunt u uit meerdere restaurants 

kiezen, zoals genoemd op de volgende pagina’s. Bij de villa’s hoort nog een 

aparte Snackbar met lichte snacks en salades.

ACCOMMODATIE
De in totaal 40 luxe villa’s zijn gelegen op een ca. 50.000 m² groot terrein en 

ingericht door de bekende binnenhuisarchitect Pascual Ortega. Alle villa’s 

hebben een ruime sfeervolle woonkamer, 1 of 2 slaapkamers (kingsizebed) en 

zijn voorzien van magnetron, airconditioning, telefoon, kluisje, tv, cd- en dvd-

speler, hifi-set en wifi. Zeer fraaie en ruime badkamer met bad en douche, apart 

toilet, haardroger, badjassen en slippers. 

Elke villa heeft een ruim terras, waarvan sommige met een fraai beplante tuin. 

Verder een klein privézwembad met zonneterras, ligbedden, parasol en zitje. 

Uitzicht over de Costa Adeje. 

Naast de 24-uurs roomservice beschikt u over een butler die het u geheel naar 

de zin maakt. U kunt verder gebruik maken van de buggyservice binnen het 

complex.

Villa Las Palmeras (ca. 103 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind. t/m 12 jaar): 1 

slaapkamer met groot terras.

Villa Las Retamas (ca. 170 m², max. 3 pers.): terras van ca. 86 m², 1 slaapkamer. 

Enkele in duplexstijl.

Villa Las Mimosas (ca. 194 m², max. 5 pers.): terras van ca. 246 m², 2 slaapkamers.

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Tenerife, luchthavenbe-

lasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon   01/11-15/12 16/12-05/01 06/01-31/03

Las Palmeras (o.b.v. 2 volw)   4215 5340 4215

Las Mimosas (o.b.v. 4 volw.)   5710 7120 5710

Extra: 1 x gratis vastgestelde lunch in de Beach Club (incl. lokale wijn en water), 1 x gratis entree tot 

de spa en gratis toegang tot de VIP Lounge bij vertrek op Montana Roja airport  bij verblijf van min. 

7 nachten.

Honeymoon: 10% korting voor beide personen.

Mealupgrade: upgrade naar half pension bij aankomst op 15/01/21 t/m 29/01/21 en 01/05/21 t/m 

15/05/21.

Seniorenkorting: 10% bij 59 jaar en ouder.

Vroegboekkorting: 25% bij aankomst op 01/11/20 t/m 10/05/21 indien geboekt voor 31/10/20.

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

sion en galadiners rond Kerst en Oud en Nieuw: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.be. 
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SPANJE | Tenerife | Costa Adeje Costa Adeje | Tenerife | SPANJE

BAHIA DEL DUQUE
FAMILY | WELLNESS

       DELUXE

Bahia del Duque heeft een sprookjesachtige architectuur, hetgeen de bijzondere 

sfeer creëert waarin de veeleisende gast zich snel thuis zal voelen, zeker ook 

door de luxe en kwaliteit die dit hotel biedt. Een aangenaam verblijf met veel 

sport- en ontspanningsactiviteiten voor jong en oud en culinaire verrassingen 

in een van de beste hotels die Tenerife rijk is. Het motto van het hotel is ‘live the 

difference’. Het luxueuze hotel is uniek gebouwd in de vorm van een dorp met 

klassieke Canarische en koloniale architectonische invloeden. Bahia del Duque 

ligt direct aan het Duque-strand, dat via de wandelpromenade te bereiken is. De 

luchthaven ligt op ca. 20 km afstand.

FACILITEITEN
Een riante, uiterst sfeervolle lounge met subtropische bomen, planten, grote 

volière en een gezellige bar met terras. Winkelgalerij met diverse boetieks, 

fitnessruimte, internetcafé. In de subtropische tuin treft u vier zwembaden aan 

(twee verwarmbaar en twee met zeewater), omgeven door zonneterrassen, 

ligbedden en parasols. Voorts een kinderzwembad, speeltuin, Mini Club (4-12 

jaar, gehele jaar geopend) en een minidisco. Babysit is op aanvraag. Meerdere 

keren per week soft animatie en/of muziek- of dansshows. Op het strand 

ligstoelen, beachvolleybal, jetskiën en parasailing (tegen betaling). Golfbanen 

op 3 resp. 20 km. Tegen betaling kunt u gebruik maken van de tennisbanen, 

squashbaan, pitch & putt en mountainbikes, alsmede verschillende excursies 

boeken. 

In het Spa & Thalassotherapiecenter (tegen betaling) kunt u terecht voor 

allerlei schoonheidsbehandelingen en massages. De Spa is verdeeld over drie 

verdiepingen met een totale oppervlakte van 3500 m² en biedt een thermaalcircuit 

met solarium (buiten), sauna, 20 behandelkamers, aparte ontspanningsruimtes 

voor dames en heren, beauty- en kapsalon, ruimte voor onder meer pilates en 

kinesis met persoonlijke trainer. Hier vindt u de modernste faciliteiten op het 

gebied van ontspannen en relaxen. Het openlucht Spa Café biedt een uitgebreide 

keuze aan verse, gezonde maaltijden. De Thai Room Plaza is het concept voor 

de zintuigen en beschikt over een Spacircuit, Thai massagekamer, aroma bar en 

een Thai Tonic Buffet. 

De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Halfpension is mogelijk. Het resort 

biedt in totaal 9 (seizoengebonden) specialiteitenrestaurants. Wij noemen het 

steak house Vasco Sua, het Italiaanse La Trattoria met een warme sfeer en 

uitstekende kaart en het Franse à la carte restaurant La Brasserie. El Bernegal 

biedt een grote verscheidenheid aan themabuffetten voor ontbijt en diner. La 

Hacienda voor internationale gerechten en Mexicaanse specialiteiten. Alisios 

Market Food serveert lokale en internationale gerechten gemaakt van verse 

lokale producten en Sensu is er voor Japanse specialiteiten. Café la Bahia 

serveert snacks voor de lunch, in de Beach Club staan mediterrane specialiteiten 

op de menukaart. 24 uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
Bahia del Duque heeft 346 kamers en suites, verspreid over verschillende 

gebouwen. Alle zijn voorzien van airconditioning, zithoek, wifi, tv, telefoon, 

minibar en kluisje. Badkamer met Spaanse tegels en bad/douche, toilet, bidet, 

badjassen, slippers en haardroger. Bijna alle kamers hebben een balkon of 

terras met tuin- of (zij)zeezicht.

Deluxe Kamer (ca. 28 m², max. 3 pers.): sfeervol, met oog voor detail ingericht. 

Kamers met verbindingsdeur mogelijk. Met tuinzicht of (zij)zeezicht.

Junior Suite (ca. 49 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind. t/m 12 jaar): open plan 

woon-/slaapkamer met zitgedeelte en ruime badkamer. Met tuin- of zeezicht.

Tweekamer Suite (ca. 52 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind. t/m 12 jaar): 

identiek aan de Junior Suite, maar met een aparte woon- en slaapkamer. Met 

tuin- of zeezicht.

Driekamer Family Suite (ca. 100 m², max. 6 pers.): woonkamer met 2 aparte 

slaapkamers. Boekbaar met tuinzicht of zeezicht.

Presidential Suite (ca. 82 m², max. 5 pers.): grote woonkamer met zitje, hifi-

set, eethoek, groot balkon met jacuzzi, ligbedden en zitje, 2 slaapkamers met 

badkamers en balkon. Met zeezicht.

Royal Suite (ca. 95 m², max. 5 pers.): bijzonder elegante en luxueus ingerichte 

suite met woonkamer, 2 slaapkamers en 2 badkamers. Groot terras met jacuzzi 

en zeezicht.

Bovengenoemde kamertypes zijn ook te boeken in Las Casas Ducales, een 

exclusief gedeelte met 51 kamers met als extra service een aparte ingang, 

receptie en check-in, krant, bar, selfservice met softdrinks en snacks, 

alcoholische drankjes, butlerservice, ontbijtrestaurant en zonneterras. 

Suite Imelda (ca. 110 m², max. 6 volw. + 2 kind. t/m 12 jaar): spectaculaire duplex 

suite met smaakvol ingericht woongedeelte (40 m²) en 3 slaapkamers met eigen 

badkamer waarvan één gelegen op de bovenste verdieping. De masterbedroom 

beschikt over een badkamer met bad, aparte douche, inloopkast en directe 

toegang tot het terras. Ten slotte twee ruime terrassen (121 m²) waarvan één 

met jacuzzi en zeezicht.

In het gebouw Casa Sofia bevinden zich de volgende kamers en suites:

Deluxe Kamer Casa Sofia (ca. 28 m², max. 3 pers.): stijlvolle kamer met 

hedendaagse inrichting. Met zeezicht.

Tweekamer Suite Casa Sofia (ca. 52 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind. t/m 12 

jaar): elegante, sfeervolle suite met aparte woon- en slaapkamer. Met zeezicht.

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Tenerife, luchthavenbe-

lasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon   01/11-15/12 16/12-05/01 06/01-31/03

Deluxe Kamer Tuinzicht   1950 2495 1950

Deluxe Kamer Zeezicht   2250 2755 2250

Extra: 1 x gratis vastgestelde lunch in de Beach Club (incl. lokale wijn en water) bij min. verblijf van 

7 nachten. Tevens  gratis toegang tot de VIP Lounge bij vertrek op Montana Roja airport en 1 x gratis 

toegang tot de Spa (vanaf 16 jaar) bij verblijf in een Junior Suite of hoger.

Honeymoon: 10% korting voor beide personen.

Mealupgrade: upgrade naar half pension bij aankomst op 15/01/21 t/m 29/01/21 en 01/05/21 t/m 

15/05/21.

Seniorenkorting: 10% bij 59 jaar en ouder.

Vroegboekkorting: 25% bij aankomst op 01/11/20 t/m 10/05/21 indien geboekt voor 31/10/20. 

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

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

SPECIAAL AANBEVOLEN

IN DIT HOTEL VOELEN VEELEISENDE GASTEN ZICH BIJZONDER GOED THUIS, 

MEDE DOOR DE LUXE EN KWALITEIT. EEN ZEER AANGENAAM VERBLIJF 

MET VEEL SPORT EN ONTSPANNING, ACTIVITEITEN VOOR JONG EN OUD EN 

CULINAIRE VERRASSINGEN.

Casas Ducales Deluxe Kamer Zeezicht



32 - SILVERJET 33 - SILVERJET

SPANJE | Tenerife | Costa Adeje

HOTEL BAOBAB SUITES
DESIGN | FAMILY

       

De modern en trendy ingerichte Hotel Baobab Suites zijn gelegen aan de 

prestigieuze Costa Adeje. Het hotel is gelegen op een heuvel op slechts ca. 10 

minuten lopen van het Playa del Duque strand. Baobab Suites is een uitstekende 

keuze voor onder andere families vanwege de ruime keuze aan suites. Laat u 

verrassen door de zorgvuldige mix van design en natuurlijke elementen die in 

het interieur is verwerkt. Het hotel biedt een fraai uitzicht over Costa Adeje en 

de oceaan en ligt op ca. 500 m van het centrum van Costa Adeje. De luchthaven 

Reina Sofia bevindt zich op ca. 22 km afstand. 

FACILITEITEN
Imposante entree. De halfopen ontvangsthal is modern ingericht met een 

receptie en subtropische binnentuin. Het hotel beschikt over twee zoet water-

zwembaden met elk een babybad, omringd door ligbedden en kleurige parasols. 

Kidsclub (3-12jaar) met een overdekte speelruimte. Babysit (tegen betaling)

op aanvraag. Verder een kapper, schoonheidssalon voor diverse lichaams- 

en gezichtsbehandelingen en massages en een gezondheidsbar. Tevens is er 

een squashbaan. In het tegenover gelegen sportcenter kunnen gasten gebruik 

maken van verschillende sportfaciliteiten. Hier bevinden zich ook 4 paddelbanen 

(tegen betaling), een speeltuin en bar Fuel. De verzorging is op basis van logies/

ontbijt, welke in de suite kan worden geserveerd of u kunt gebruik maken van het 

ontbijtbuffet. Halfpension (lunch -of diner) en volpension zijn tevens mogelijk. 

Zowel ontbijt als diner geniet u in Bite internationaal Buffet Restaurant, met 

voor het diner verschillende thema-buffetten. De lunch is beschikbaar in de Fuel 

RestoBar of in BB Restaurant en bestaat uit een voorgerecht, hoofdgerecht en 

dessert, te kiezen van de kaart. Sucas is het gourmet restaurant voor diner.

ACCOMMODATIE
De 125 moderne en sfeervolle suites zijn ruim en modern ingericht en be schik-

ken over een volledig ingerichte keuken met inductiekookplaat, combimag ne tron, 

afwasmachine, koelkast, strijkfaciliteiten, wasmachine en droger. Woon kamer 

met zithoek en flatscreen-tv, airconditioning, telefoon, wifi en kluisje. Balkon met 

glazen balustrade voor een maximaal uitzicht, met zitje en zijzeezicht.

Tweekamer Suite (ca. 64 m², max. 3 pers.): open plan woonkamer met keuken 

en aparte slaapkamer. Badkamer met bad en regendouche. Ook boekbaar met 

jacuzzi of met privézwembad (ca. 110 m²).

Driekamer Suite (ca. 68 m², max. 5 pers.): elegante open plan woonkamer met 

keuken en twee aparte slaapkamers. Een slaapkamer met en suite badkamer. 

Tweede badkamer met bad en/of regendouche. Tevens boekbaar met jacuzzi. 

Ook boekbaar met privézwembad als Driekamer Pool Suite (ca. 85 m², max. 5 

pers.) en met jacuzzi als Driekamer Pool Suite met jacuzzi.

Vierkamer Pool Suite (ca. 156 m², max. 7 pers.): ruime open plan woonkamer met 

keuken en in totaal drie slaapkamers. Eén slaapkamer met en suite badkamer 

en 2 met aparte badkamers. Alle badkamers met bad en/of regendouche. 

Balkon met privézwembad en ligbedden. Ook boekbaar met jacuzzi.

Vijfkamer Pool Penthouse (ca. 177 m², max. 8 pers.): luxueuze suite met 4 

slaapkamers en 3 badkamers. Privézwembad met zonneterras, pergola, zitje, 

jacuzzi en een uniek 360 graden uitzicht. Met frontaal zeezicht.

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Tenerife, luchthavenbe-

lasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon 01/11-30/11 01/12-15/12 16/12-05/01 06/01-31/01 01/02-31/03

Tweekamer Suite 1495 1290 1720 1495 1620

Driekamer Suite (4 pers.) 1225 1055 1390 1225 1295

Long Stay: 15% korting bij verblijf van min. 12 nachten.

Seniorenkorting: 10% bij 56 jaar en ouder bij  min. 7 nachten verblijf van 01/11/20 t/m 25/12/20, van 

05/01/21 t/m 31/01/21 en van 04/04/21 t/m 30/04/21. Geldig bij verblijf in Tweekamer Suite zijzee-

zicht. Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 01/11/20 t/m 31/05/21 indien geboekt voor 31/10/20.

Welkomstattentie: fles water en welkomstattentie bij aankomst op de kamer. 

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

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

Costa Adeje | Tenerife | SPANJE

IBEROSTAR GRAND EL MIRADOR
ADULTS ONLY

    

Junior Suite Superior 

Een kleinschalig, elegant en bijzonder fraai hotel, gebouwd in een paleisachtige 

stijl waar u volop van uw privacy kunt genieten. Het Iberostar Grand El Mirador 

is gelegen op een grondstuk van 22.000 m² en door de boulevard gescheiden 

van het vermaarde strand Playa del Duque. Op heldere dagen geniet u van een 

fraai uitzicht tot aan het eiland La Gomera. Kinderen vanaf 16 jaar zijn welkom!

FACILITEITEN
Ruime en smaakvolle ontvangsthal met receptie, lounge, lobbybar en terras. 

Een verwarmbaar zwembad (1067 m²), omgeven door ligbedden en een tuin. Er 

is een tweede zwembad in de Star Prestige area ‘La Balconada’. Spa Sensations 

(1000 m² en tegen betaling) is een centrum voor ontspanning, wellness en 

beauty met hydromassagepool, hamam en jacuzzi. Verder zijn er verschillende 

massagebehandelingen mogelijk. 

De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Halfpension is mogelijk. In 

restaurant El Mirador worden ontbijt en diner in buffetvorm geserveerd. Voor 

de traditionele mediterrane keuken kunt u terecht in à la carte restaurant La 

Pergola aan de rand van het zwembad, met uitzicht over zee. Een andere optie 

is het à la carte restaurant El Cenador met canarische gerechten. Er is een 

dresscode in de restaurants. Voor een drankje zijn er 2 bars, De Las Pardelas 

(snack-)bar (11.00-18.00 uur) en La Tosca (10.00-24.00 uur), met dagelijks ‘s 

avonds livemuziek. 

ACCOMMODATIE
Het hotel bevat 124 sfeervolle, comfortabele junior suites en suites, verdeeld over 

6 verdiepingen, ontworpen in koloniale stijl, met de nadruk op licht en kleuren. 

Alle suites zijn voorzien van airconditioning, kluisje, satelliet-tv, minibar, wifi en 

telefoon. Volledig ingerichte badkamers met aparte douche, toilet, haardroger, 

badjassen en slippers. Met uitzondering van de Junior Suite Tuinzicht bieden alle 

suites direct zeezicht. Balkon of terras met zitje. Een eventuele derde persoon 

slaapt op een bedbank. Enkele kamers zijn met verbindingsdeur te boeken.

Junior Suite (ca. 40 m², max. 2 volw.): open plan woon/slaapkamer. Boekbaar 

met tuin- of zeezicht. Alle junior suites met zeezicht hebben balkon, geen terras.

Superior Junior Suite (ca. 50 m², max. 3 volw.): sfeervolle, ruimere suite.

Suite (ca. 60 m², max. 3 volw.): woonkamer en slaapkamer met terras of balkon.

Junior Suite zeezicht en Suite zijn ook te boeken in de private area Star Prestige 

(La Balconada) op de eerste en tweede verdieping. Tevens bevindt zich hier de 

Junior Suite Superior. Dit gedeelte heeft een eigen ruime tuin met terras, jacuzzi 

en Balibedden, een zwembad en à la carte ontbijt in restaurant El Cenador 

(reserveren). Thee en koffie in de namiddag, fruit, cava-wijn. Star Prestige 

lounge met open bar (12,00 - 22,00 uur) met snacks, kranten en butlerservice 

(12 uur). Gratis toegang tot de Spa Sensations (10% korting op behandelingen). 

Suites met koffiezetfaciliteiten, gratis minibar (water, frisdrankjes en bier), 

haardroger en kussenmenu.   

Presidential Suite (ca. 100 m², max. 3 volw.): gelegen op de bovenste etage met 

een indrukwekkend uitzicht. Ruim terras met jacuzzi en ligbedden.

Royal Suite (ca. 150 m², max. 3 volw.): gelegen op de zesde verdieping van 

een van de torens. Ruime, imposante woonkamer met kamerhoge ramen, 

slaapkamer, badkamer en  gastentoilet. Ruim terras met jacuzzi, ligbedden en 

panoramisch uitzicht. 

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Tenerife, luchthavenbe-

lasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon  01/11-30/11 01/12-15/12 16/12-05/01 06/01-31/01 

  01/02-31/03

Junior Suite  1930 1660 2320 1865

Jr Suite Zeezicht Star Prestige  2815 2480 3165 2640

Long Stay: 10% korting bij verblijf van min. 21 nachten van 01/11/20 t/m 30/04/21.

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 01/11/20 t/m 30/04/21 indien geboekt voor 30/09/20; 10% 

bij verblijf van 01/12/20 t/m 30/04/21 indien geboekt van 01/10/20 t/m 31/10/20.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, aanbiedingen en toeslagen voor half- en/of volpension en 

galadiners rond Kerst en Oud en Nieuw: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.be.
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SPANJE | Tenerife | Costa Adeje Costa Adeje | Tenerife | SPANJE

IBEROSTAR SELECTION ANTHELIA
 FAMILY | WELLNESS

    

Zeezicht Kamer

Het deels in Canarische stijl opgetrokken Iberostar Selection Anthelia & Grand 

Salomé bestaat uit twee afzonderlijke delen. Het Anthelia is ideaal voor gezinnen 

met kinderen vanwege de vele dagelijkse activiteiten en het prachtige zwembad. 

Het Salomé is bestemd voor personen vanaf 16 jaar en niet toegankelijk voor 

Anthelia-gasten. Deze heerlijke vakantiehotels zijn gelegen in een tuin van ca. 

60.000 m², direct aan het strand van Fañabé en de zee. De luchthaven bevindt 

zich op ca. 20 km en de hoofdstad Santa Cruz de Tenerife op ca. 80 km afstand.

FACILITEITEN
Receptie, kleine bioscoop en twee verwarmde zoetwaterzwembaden die worden 

omgeven door zonneterrassen en een kinderbad. Daarnaast een bij zee gelegen 

zoutwaterzwembad. Voor kinderen van 4-7 jaar is er Star Camp, Dolphin voor 

8-12 jaar en tieners van 13-17 jaar kunnen terecht in Eagle. Voor hen is er o.a. 

de Fun Park speeltuin en Agua Fun (twee kinderbaden waarvan één met een 

piratenschip) en de minidisco. Babysit is mogelijk op aanvraag. Verder zijn er 

tafeltennis, biljart, fitness, tennis en paddle tennis. Voor de golfliefhebbers 

zijn er in de omgeving verschillende golfbanen zoals Costa Adeje en Las 

Américas. De exclusieve Spa Sensations (tegen betaling) met zwembad met 

massagestralen, sauna, stoombad en fitnessruimte biedt diverse massages en 

schoonheidsbehandelingen op basis van oosterse geneeskunde. De verzorging is 

op basis van logies/ontbijt. Halfpension en All Inclusive zijn mogelijk. Restaurant 

Zeus heeft een terras en biedt een uitgebreid ontbijt en diner in buffetvorm en 

showcooking. Andere keuzes zijn het Italiaanse à la carte restaurant Portofino, 

het gourmetrestaurant Poseidon en het à la carte lunchrestaurant Barbacoa met 

mediterrane specialiteiten. In SeaSoul Restaurant & Lounge kunt u genieten van 

een fantastich uitzicht op zee tijdens uw lunch of diner. Voor vers vruchtensap 

of een snack kunt u terecht in de Pool Snack Bar Zumería of Barrito. ’s Avonds 

worden in de Anthelia Mall shows opgevoerd en is er livemuziek in de Bar Hall. 

Er is 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
Het Iberostar Selection Anthelia beschikt over 365 comfortabele kamers en 

suites, welke alle voorzien zijn van airconditioning, flatscreen-tv, telefoon, 

kluisje, minibar, wifi en Bluetooth geluidssyteem. Badkamer met douche, toilet, 

haardroger en telefoon. Balkon of terras met zitje.

Tuinzicht Kamer (ca. 30 m², max. 2 volw. + 1 kind t/m 16 jaar): comfortabele 

kamer. Ook boekbaar met Zijzeezicht of Zeezicht. 

Family Kamer (max. 4 volw. + 2 kind. t/m 16 jaar): Twee Tuinzichtkamers met 

verbindingsdeur. Ook te boeken met zeezicht. 

Priority Location Kamer (ca. 30 m², max. 2 volw. + 1 kind t/m 16 jaar): gelegen 

op de bovenste verdiepingen met zijzeezicht. Ook als Superior Priority Location 

Kamer (ca. 35 m², max. 3 pers.): met een erker en met zeezicht.

Suite (ca. 70 m², max. 3 pers.): in duplex stijl met woon- en slaapkamer. soms 

gelijkvloers. Frontaal zeezicht. Ook boekbaar in duplexstijl met twee badkamers 

als Suite Duplex met zijzeezicht. 

Presidential Suite (ca. 108 m², max. 3 volw. en 1 kind t/m 16 jaar): woonkamer, 2 

slaapkamers, 2 badkamers, keuken, jacuzzi en ligbedden op het terrace. 

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Tenerife, luchthavenbe-

lasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon 01/11-30/11 01/12-16/12 17/12-05/01 06/01-31/01 01/02-31/03

Tuinzicht Kamer 1625 1345 1945 1465 1595

Zeezicht kamer 1920 1615 2255 1750 1890

Long Stay: 10% korting bij verblijf van min. 21 nachten van 01/11/20 t/m 30/04/21.

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 01/11/20 t/m 30/04/21 indien geboekt voor 30/09/20; 10% 

bij verblijf van 01/12/20 t/m 30/04/21 indien geboekt van 01/10/20 t/m 31/10/20.

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

en/of all-Inclusive en galadiners rond Kerst en Oud en Nieuw: vraag uw reisadviseur of bezoek  

www.silverjet.be.

Het naastgelegen Grand Salomé is exclusief voor adults only (vanaf 

16 jaar). Het beschikt over 33 suites en biedt meer luxe en een 

hoogstaande service. In Salomé geniet u onder meer van de volgende 

privileges: aparte check-in, receptie, eigen verwarmd zwembad, klein 

infinity zwembad met jacuzzi, ontbijtterras, lunchrestaurant, butler- 

en conciërgeservice, dagelijkse krant en gratis entree tot de Spa 

Sensations. 

De suites (ca. 55 - 70 m², max. 2 volw.) hebben een woon- en aparte 

slaapkamer, airconditioning, wifi, Bluetooth geluidssysteem, koffie-/

theezetfaciliteiten, minibar en kluisje. Badkamer met jacuzzi, douche 

en apart toilet, badjassen en slippers. Balkon of terras met zitje en 

ligbedden.

Suite Terras: op de begane grond met directe toegang tot de tuin en het 

zwembad. Terras met gedeeltelijk zeezicht. 

Suite: op hoger gelegen verdiepingen. Balkon met zeezicht. 

Superior Suite: ruimere suite gelegen op de begane grond of 1e of 2e 

verdieping, met groter terras of balkon. 

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

luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar de lucht-

haven.

Prijs per persoon 01/11-30/11 01/12-16/12 17/12-05/01 06/01-31/01 

 01/02-31/03

Suite Terras 2975 2495 3395 2795

Superior Suite 3310 2835 3725 3095

Long Stay: 10% korting bij verblijf van min. 21 nachten van 01/11/20 t/m 30/04/21.

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 01/11/20 t/m 30/04/21 indien geboekt voor 

30/09/20; 10% bij verblijf van 01/12/20 t/m 30/04/21 indien geboekt van 01/10/20 t/m 

31/10/20. 

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

all-Inclusive en galadiners rond Kerst en Oud en Nieuw: vraag uw reisadviseur of bezoek  

www.silverjet.be. 

IBEROSTAR GRAND SALOMÉ
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JARDIN TROPICAL
    SUPERIOR

The Club Suite

Dit sfeervolle hotel ligt direct aan zee en is een topper in de viersterren 

categorie, volgens de vele, terugkerende tevreden gasten. De architectuur van 

dit intieme hotel is opgezet als een wit Moors dorp en gaat vloeiend over in de 

mooie subtropische tuinen. Door de vele trappen in het hotel is dit hotel minder 

geschikt voor gasten die slecht ter been zijn. Het strand ligt op ca. 250 meter en 

het centrum van Playa de Las Americas is op ca. 1 km afstand. De luchthaven 

van Tenerife bevindt zich op ca. 17 km vanaf het hotel.

FACILITEITEN
U komt binnen in een moderne receptie. In de tuin bevindt zich een verwarmbaar 

zwembad met waterval, kinderbad en een terras met ligstoelen en parasols.

De Beach Club “Las Rocas” heeft een zoutwaterzwembad, ligbedden en een 

bar. Voor de jonge gasten (van 4 tot 12 jaar) is er tijdens schoolvakanties 

een miniclub. De Tropical Wellness biedt onder meer een sauna, jacuzzi en 

Turks bad. Verder is er (tegen betaling) de mogelijkheid voor massages en 

schoonheidsbehandelingen en is er een kapsalon. Gasten kunnen gebruik 

maken van de openlucht Fitness Ocean Gym waar ook yoga- en meditatie lessen 

worden gegeven. De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Halfpension en 

all-inclusive is ook mogelijk. De Laguna Food Market: dit buffetrestaurant 

serveert internationale gerechten voor het ontbijt en het diner. Het Ugo & 

Vandino: een Italiaans à la carte restaurant, geopend voor het diner. In Burguer 

& Crab bij het zwembad kunt u voor de lunch vlees- en visgerechten bestellen. 

Las Rocas Ocean Food is een fraai, aan zee gelegen gourmetrestaurant voor 

vis- en rijstspecialiteiten, geopend voor zowel lunch als diner. Tenslotte het El 

Churrasco à la carte: een Argentijns Steak- en Grillhouse voor het diner. Verder 

zijn er 4 bars. De Lava Bar schenkt koffie, thee en cocktails. Bij de Tropic Pool 

Bar kunt u verse sapjes en smoothies krijgen. In de Sunset Bar geniet u van 

koffie, thee, cocktails met een fraaie zonsondergang. Tenslotte het Ocean Café. 

Roomservice van 13.00 tot 23.00 uur en parkeergelegenheid (tegen betaling).

ACCOMMODATIE
Het hotel beschikt over 415 trendy, modern ingerichte kamers met 

airconditioning, telefoon, flatscreen-tv, wifi, minibar, koffie-/theefaciliteiten en 

een kluisje. Badkamer met bad of douche, badjassen en slippers. Balkon of 

terras met zitje.  

Tweepersoonskamer Zeezicht (ca. 28 m², max. 2 pers.): comfortabele kamer 

met badkamer met douche en zeezicht.

Bij verblijf in The Club kamers en suites ontvangt u extra services waaronder 

privé check-in/-out en ontbijt in het exclusieve gedeelte The Club Lounge, waar 

u tevens gebruik kunt maken van snacks en open bar (12.00 - 20.00 uur). Verder 

gebruik van een exclusief gedeelte op het Sunset terras met Balinese bedden. In 

de kamer premium amenities, Nespresso-apparaat en turn down service.

The Club Tweepersoonskamer Zeezicht (ca. 28 m², max. 2 pers.): badkamer 

met douche. Met zeezicht. The Club Junior Suite (ca. 45 m², max. 3 pers.): fraai 

gedecoreerde kamer met zitgedeelte met terras of balkon met zitje en tuin-/

landzicht. Ook boekbaar met  zeezicht. 

The Club Suite (ca. 60 m², max. 3 pers.): smaakvol ingericht met ruime 

slaapkamer, kleedruimte, woonkamer. Badkamer met bad en aparte douche. 

Balkon met zitje en tuin-/zijzeezicht. Ook boekbaar met zeezicht.

Presidential Suite (ca. 70 m², max. 2 volw. + 2 kind. of 3 volw.): suite met 

woonkamer, aparte slaapkamer en inloopkast. Badkamer met bad en aparte 

douche. Grote terrassen met ligbedden en zeezicht.

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Tenerife, luchthavenbe-

lasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon  01/11-30/11 01/12-16/12 17/12-05/01 01/02-31/03 

  06/01-31/01

Tweepersoonskamer Zeezicht  1785 1430 2495 1970

The Club Suite  2380 1865 3015 2560

Vroegboekkorting: 20% indien geboekt van 01/09/20 t/m 30/09/20.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen en toeslagen voor half- en/of all-inclusive 

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

La Caleta - Costa Adeje | Tenerife | SPANJE

SHERATON LA CALETA
 FAMILY | WELLNESS

       

Premium Kamer

Een elegant resort met uitgebreide faciliteiten en een kleurrijke uitstraling door 

de Moorse architectuur en subtropische tuinen. Sheraton La Caleta wordt door 

een wandelboulevard gescheiden van zee en ligt op ca. 6 minuten lopen van het 

strand. De familiaire atmosfeer en kinderfaciliteiten maken het zeer geschikt 

voor gezinnen.

FACILITEITEN
Receptie met lobbybar, twee verwarmbare zwembaden en één zoutwaterzwem-

bad. Tevens biljart en minigolf. Paddle en tennis (tegen betaling). Golfbanen 

in de directe omgeving. Kids Club El Guanchito (3 t/m 12 jaar, 600 m²) met 

zwembad, speeltuin en minivoetbalveld. Teenager Club M@GMA (vanaf 8 jaar) 

met computers, playstation3 en DJ-pult. 

Spa Eutonos (tegen betaling) biedt een thalassozwembad met hydro therapie, 

stoombad, sauna, ijsiglo, twee thermale baden en een fitnesscentrum. Schoon-

heidsbehandelingen en massages. 

De verzorging is op basis van logies/ontbijt, half- en volpension mogelijk. In 

restaurant El Parador wordt ontbijt en diner in buffetvorm geserveerd. Voor een 

à la carte diner kunt u terecht bij La Venta, het Japanse restaurant Kamakura. 

Vivace bij het zwembad verwelkomt u graag voor de lunch. In de Coral Pool Bar 

kunt u een drankje bestellen.

ACCOMMODATIE
Het hotel biedt 284 verzorgd ingerichte kamers en suites met satelliet-tv, 

airconditioning, wifi, minibar à la carte (naar wens gevuld), kluisje, koffie- en 

theezetfaci liteiten en badjassen. Badkamer met bad en douche.

Deluxe Kamer (ca. 36-40 m², max. 3 pers.): ruime kamer gelegen op de lagere 

verdiepingen met balkon en tuinzicht.

Premium Kamer (ca. 36-40 m², max. 3 pers.): op de 2e t/m 4e verdieping, met 

balkon met zee-/zwembadzicht. Kamers met verbindingsdeur zijn mogelijk 

(Family Kamer).

Club Kamer (ca. 36-40 m², max. 3 pers.): op de 3e t/m 5e verdieping, met zeezicht 

en zitje op het balkon.

Club Terrace Kamer (ca. 36-40 m², max. 3 pers.): op de 3e t/m 4e verdieping in 

het hoofgebouw, met groter balkon en ligbedden. Met frontaal zeezicht.

Deluxe Suite (ca. 76 m², max. 4 pers.): woon- en slaapkamer, ruim balkon of 

terras met ligbedden en zeezicht, op de begane grond t/m de 2e verdieping. 

Premium Suite (ca. 80 m², max. 4 pers.): ruime woonkamer en slaapkamer. 

Gelegen op de 2e t/m 4e verdieping. Balkon met zeezicht.

Club Terrace Suite (ca. 84 m², max. 4 pers.): gelegen op de 4e verdieping, met 

meer privacy. Zeer groot balkon van 135 m² met jacuzzi en ligbedden.

La Caleta Suite (ca. 76 m², max. 4 pers.): woon- en slaapkamer gelegen op de 5e 

verdieping, met het beste uitzicht over zee.

Gasten in een Premier Suite, Club Terrace Suite en La Caleta Suite hebben 

toegang tot de Club Lounge met gratis internet, koffie, thee en frisdrank. Tussen 

18:00-20:00 uur tevens snacks en een selectie van alcoholische dranken. Ontbijt 

wordt gebruikt in Vivace. 

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Tenerife, luchthavenbe-

lasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon 01/11-30/11 01/12-16/12 17/12-05/01 06/01-31/01 01/02-31/03

Deluxe Kamer 1390 1225 1785 1330 1395

Club Kamer 1650 1485 2045 1595 1650

Extra: 1 x gratis toegang tot de Spa per volwassene bij min. verblijf van 7 nachten.

Kamerkorting: 15% bij verblijf van 01/12/20 t/m 22/12/20 indien geboekt vanaf 01/11/20.

Seniorenkorting: 10% bij 66 jaar en ouder.

Vroegboekkorting: 15% bij aankomst op 01/11/20 t/m 09/05/21 indien geboekt voor 31/10/20.

Welkomstattentie: bij aankomst ontvangt u Cava wijn op de kamer.

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

en/of volpension en galadiners rond Kerst en Oud en Nieuw: vraag uw reisadviseur of bezoek  

www.silverjet.be.
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SPANJE | Tenerife | Costa Adeje

ROYAL GARDEN VILLAS
BOUTIQUE | GOLF | WELLNESS

      

Majestic VillaReceptie

Het in exotisch oriëntaalse stijl gebouwde Royal Garden Villas & Spa straalt een 

romantische sfeer uit en biedt gasten de mogelijkheid tot een intieme vakantie 

in een luxueuze omgeving. Met uitzicht op zee en over de naastgelegen golfbaan 

Costa Adeje, waarvan het door een weg wordt gescheiden. De Costa Adeje met 

zijn zandstranden ligt op ca. 2 km afstand en Playa de las Américas op ca. 5 km. 

Naar de luchthaven Reina Sofia is het ca. 30 km.

FACILITEITEN
Prachtige entree, receptie en lounge. Het kleine zwembad naast de receptie 

biedt vanaf het terras met ligstoelen en parasols een panoramisch uitzicht. 

Tevens zijn er een fitnessruimte en een squashbaan. Voor golfliefhebbers 

gelden speciale tarieven voor greenfees van de naastgelegen golfbaan. Babysit 

en butlerservice zijn beschikbaar. 

De Golden Pond Spa heeft een Aziatische sfeer en biedt onder meer 

een thermenbad met waterval, jacuzzi, massagedouches, Turks bad en 

ijsfontein (gratis). Ook zijn er diverse behandelkamers voor schoonheids- en 

lichaamsbehandelingen. 

De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Halfpension is mogelijk. Voor de 

overige maaltijden kunt u terecht in restaurant Jardin waar men bijzonder 

smaakvolle gerechten van verse producten bereidt. Voor halfpension kunt 

u ook dineren in een van de drie Monkeys restaurants (Italiaans, oosters of 

grillrestaurant) in Playa de Las Américas (set menu). Reservering vooraf via de 

de receptie van het hotel is noodzakelijk. De sfeervolle bar Tucàn Tucàn is een 

ideale plek voor het aperitief of een cocktail.

ACCOMMODATIE
De 28 villa’s hebben alle een eigen terras met plungepool. De villa’s zijn 

ingericht met koloniaal meubilair en handwerk uit de hele wereld en voorzien 

van een plasma-tv, dvd-speler, telefoon, wifi, kluisje en minibar. De badkamers 

beschikken over een bad, hydromassagedouche, badjassen en slippers. Verder 

een compleet ingerichte keuken met een wasmachine en droger.

Duchess Villa (ca. 140 m², max. 2 pers.): woon- en slaapkamer met king size bed. 

Terras met loungebank, zitje en ligbedden.

Grand Duchess Villa (ca. 180 m², max. 2 pers.): als de Duchess Villa, maar ruimer.

Princess Villa (ca. 208 m², max. 4 pers.): ruime woonkamer en 2 slaapkamers 

met en suite badkamers. Overdekt terras met zitje en ligstoelen.

Majestic Villa (ca. 233 m², max. 4 pers.): als de Princess Villa, maar in duplexstijl.

Royal Villa (ca. 355 m², max. 6 pers.): riante duplex-villa met grote woonkamer 

en 3 slaapkamers met en suite badkamers. Terras met ligbedden, zitje en 

gazebo met mooi zeezicht.

Imperial Villa (ca. 366 m², max. 6 pers.): dezelfde faciliteiten als de Royal Villa, 

maar iets ruimer. 

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Tenerife, luchthavenbe-

lasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon 01/11-30/11 01/12-15/12 16/12-05/01 06/01-31/01 01/02-31/03

Duchess Villa 1990 1740 2895 1950 2260

Princess Villa (o.b.v. 4 pers.) 1530 1290 1875 1395 1550

Extra: 1x gratis massage van 25 minuten per persoon per verblijf.

Gratis nachten: 7=6 bij verblijf van 01/11/20 t/m 13/12/20; 7=6 en 14=12 bij verblijf van 12/04/21 

t/m 09/05/21.

Seniorenkorting: 10% bij 66 jaar en ouder.

Vroegboekkorting: 10% bij aankomst op 01/11/20 t/m 09/05/21 indien geboekt voor 31/10/20.

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

sion en galadiners rond kerst en Oud en Nieuw: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.be.

Costa Adeje | Tenerife | SPANJE

HOTEL SUITE VILLA MARÍA
 FAMILY | GOLF

    

Perfect geïntegreerd met de omliggende golfbaan is Hotel Suite Villa María 

een als een dorp gebouwd villacomplex, geïnspireerd op de typisch Canarische 

architectuur. Het hotel heeft een benijdenswaardige ligging in het zuidwesten 

van Tenerife met fraai uitzicht over de Costa Adeje, La Gomera en de kust. Het 

strand van La Caleta ligt op ca. 800 m en de luchthaven Reina Sofia op ca. 26 km.

FACILITEITEN
De belangrijkste faciliteiten bevinden zich in het hoofdgebouw dat wordt 

gedomineerd door een centraal plein waar zich de receptie een kleine 

supermarkt en de crèche bevinden. Tevens is er een internethoek en een 

kapper (op afspraak en tegen betaling). In het centrale gedeelte van het complex 

liggen twee verwarm bare zwembaden op verschillende niveaus en één 

kinderzwembad, omgeven door ligbedden en parasols. Voor de jongste kinderen 

is er een speelplaats. Babysit is mogelijk. Verder biedt het hotel een putting 

green, fitnessruimte, squashbaan (tegen betaling) en parkeergelegenheid. 

Reservering van greenfees voor verschillende golfbanen in de omgeving is 

mogelijk. 

De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Halfpension à la carte is mogelijk. 

Het ontbijtbuffet en het à la carte diner met typisch Canarische gerechten 

worden geserveerd in restaurant La Torre op de eerste verdieping van het 

centrale plein. In de poolbar bij het zwembad kunt u snacks, ijsjes, drankjes en 

lichte maaltijden bestellen. ’s Avonds is het heerlijk vertoeven in de Plazabar 

met een cocktail.

ACCOMMODATIE
Hotel Suite Villa María beschikt over 78 villa’s die alle verschillend en smaakvol 

zijn ingericht. Elke villa is uniek en heeft een modern interieur met rustige, 

neutrale kleuren. De geschakelde villa’s met privétuin zijn voorzien van een 

compleet ingerichte open keuken met keramische kookplaat, oven, koelkast en 

magnetron. Verder een woonkamer met satelliet-tv en wifi. In alle kamers is 

individuele airconditioning. Enkele villa’s zijn geschikt voor mindervaliden. In 

alle villa’s is plaatsing van een babybedje mogelijk. Alle villa’s hebben zeezicht.

Villa - 1 slaapkamer (ca. 70 m², max. 2 pers.): verdeeld over twee verdiepingen 

met op de begane grond een woonkamer met open keuken en op de eerste 

verdieping de slaapkamer. Badkamer met bad en hydromassagedouche. Tuin 

met gemeubileerd terras. Ook boekbaar met jacuzzi. 

Villa - 2 slaapkamers (ca. 115 m², max. 4 pers.): één slaapkamer bevindt zich 

op de begane grond en de andere op de eerste verdieping. Ook boekbaar met 

jacuzzi in de tuin als Jacuzzi Villa.

Pool Villa - 3 slaapkamers (ca. 135 m², max. 6 pers.): twee slaapkamers met 

eigen badkamer bevinden zich op de begane grond. Een derde slaapkamer op de 

eerste verdieping met eigen badkamer en groot balkon. Tuin met gemeubileerd 

terras en privézwembad. Ook boekbaar met jacuzzi en privézwembad als Pool 

Villa Bellavista. 

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Tenerife, luchthavenbe-

lasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon   01/11-16/12 17/12-05/01 06/01-31/03

Villa - 1 Slaapkamer (o.b.v. 2 pers.)  1285 1980 1365

Villa - 2 Slaapkamers (o.b.v. 3 pers.)  1270 1895  1320

Kamerkorting: 10% bij verbllijf van 24/04/21 t/m 10/05/21

Seniorenkorting: 10% bij 56 jaar of ouder bij verblijf van 01/11/20 t/m 10/05/21.

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 01/11/20 t/m 10/05/21 in Villa 1 slaapkamer en Villa 1 slaap-

kamer met jacuzzi indien geboekt voor 30/09/20 en 10% indien geboekt voor 31/10/20. 20% bij 

verblijf van 01/11/20 t/m 10/05/21 in Villa 2 slaapkamers, Villa 2 slaapkamers met jacuzzi en Pool 

Villa 3 slaapkamers indien geboekt voor 30/09/20 en 15% indien geboekt voor 31/10/20.

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

en/of volpension en galadiners rond Kerst en Oud en Nieuw: vraag uw reisadviseur of bezoek  

www.silverjet.be.
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Corales Suites - Deluxe Suite Corales Beach - Junior Suite Adults Only Zwembad

Het Royal Hideaway Corales Resort bestaat uit een adults only hotel het Corales 

Beach en uit een zeer geschikt hotel voor onder andere families het Corales 

Suites. De architectuur van het resort is geïnspireerd op de koralen die rond 

het eiland Tenerife groeien. Het resort ligt als een modern cruiseschip langs 

de kust van La Caleta en vertegenwoordigt een nieuw innovatief concept waar 

exclusiviteit en modern design zich verenigen tot een bijzondere geheel. De 

uitgebreide faciliteiten van het resort staan garant voor een geslaagde vakantie. 

Het kleine strand van Enramada bevindt zich op ca. 100 m en het gezellige 

vissersdorpje La Caleta met vele restaurants op een steenworp afstand. De 

luchthaven van Tenerife Sur bevindt zich op ca. 23 km. 

FACILITEITEN
Beide hotels beschikken over een eigen receptie en lobby. In de ruime tuinen 

(ca. 10.000 m²) bevinden zich drie verwarmde zoutwaterzwembaden waarvan 

twee adults only. Daarnaast beschikt Corales Beach ook over een zwembad 

op het dakterras, vanwaar u een fantastisch panoramisch uitzicht heeft. Alle 

zwembaden worden omringd door terrassen met lig stoelen, Balinese bedden 

en parasols. Voor de jongste gasten is er een zwembad en de kidsclub van 4 

tot 16 jaar met een uitgebreid activiteitenprogramma met sport en workshops. 

Babysit op aanvraag en tegen betaling. Het moderne Spa en Wellness Center (ca. 

1.000 m²) heeft 7 behandelkamers, hydrotherapiecircuit met hydromassages, 

hamam, sauna, sensation douches en fitnessruimte. U kunt hier terecht voor 

verschillende schoonheidsbehandelingen en massages. Tevens is er een barber 

beautyshop en een Spaboetiek. In de directe omgeving bevinden zich meerdere 

golfbanen en watersportfaciliteiten. Er is ook de mogelijkheid om uw huurauto 

te parkeren tegen betaling en fietsen te huren. Gasten van beide hotels hebben 

toegang tot alle diensten en faciliteiten van het resort wanneer ze ouder zijn dan 

16 jaar. Gasten onder de 16 jaar kunnen geen gebruik maken van faciliteiten of 

diensten die bestemd zijn voor adults only. U verblijft hier op basis van logies/

ontbijt. Gasten van Corales Suites genieten van ontbijt en diner in het Olivia 

buffetrestaurant (mediterrane en internationale gerechten). Het à la carte 

restaurant Starfish met terras en zeezicht serveert mediterrane gerechten 

voor lunch en grillspecialiteiten voor diner. Gasten van Corales Beach ontbijten 

en dineren in buffetrestaurant NAO, ook met mediterrane en internationale 

gerechten. Het Italiaanse à la carte restaurant Il Bocconcino di Olivia is open 

voor diner, in restaurant San Hô worden Japanse/Peruaanse specialiteiten 

geserveerd en Maresia, onder leiding van Michelin-sterrenkok Juan Carlos 

Padron is er vooral voor de lokale keuken. De twee laatste zijn toegankelijk voor 

adults only. Alice is een bibliotheek en La Gelataria is een traditionele Italiaanse 

ijssalon. Ten slotte is er een poolbar voor snacks en drankjes. Halfpension 

gasten ontvangen 30% korting op de maaltijden in de à la carte restaurants 

(behalve in Maresia).

ACCOMMODATIE
Royal Hideaway Corales Suites

Het resort telt in totaal 235 suites waarvan 114 in het Corales Suites. Deze 

elegante en moderne suites zijn uitgerust met airconditioning, kluisje, wifi, tv en 

minibar. Badkamer met bad, regendouche, badjassen, slippers en haardroger.

Deluxe Suite (ca. 65-85 m², max. 3 pers. of 2 volw. + 1 kind. t/m 12 jaar): modern 

ingericht appartement met woonkamer met sofabed (1.80x2.00) en geheel 

ingerichte keuken, aparte slaapkamer met badkamer met bad en aparte douche. 

Met terras met ligbedden en zeezicht (ca. 30 m²). 

Deluxe Suite 2-slaapkamers (ca. 110 m² , max. 5 pers.): woonkamer, twee 

slaapkamers, twee badkamers en compleet ingerichte keuken. Met twee 

terrassen waarvan één met zeezicht, de ander met bergzicht. Ook boekbaar met 

plungepool als Deluxe Suite 2-slaapkamers met plungepool (zoutwater) en 

twee terrassen één met zeezicht, de ander met bergzicht. Op zwembad niveau.

Villa Suite met zwembad (ca. 80 m², max. 3 pers.): gelegen in een afgelegen 

gedeelte van het resort. Met woonkamer, compleet ingerichte keuken en 

aparte slaapkamer. Ruim terras (ca. 60 m²) met zwembad. Ook boekbaar met 2 

slaapkamers als Villa Suite-2 slaapkamers met zwembad (ca. 125 m², max. 5 

pers.) met terras van ca. 80 m². 

Duplex Villa Suite-2 slaapkamers met zwembad (ca. 130 m², max. 5 pers.): over 

twee verdiepingen, met woonkamer, compleet ingerichte keuken en twee aparte 

slaapkamers. Ruim terras (ca. 100 m²) met zwembad. 

Penthouse Suite-2 slaapkamers (ca. 150 m², max. 5 pers.): ruimere suite met 

woonkamer, compleet ingerichte keuken en twee aparte slaapkamers. Ruim 

terras (ca. 160 m²) met panoramisch zeezicht. Ook boekbaar op de 5e verdieping 

met zwembad als Penthouse Suite-2 slaapkamers met zwembad (ca. 165 m²) 

en terras van ca. 100 m². 

Royal Hideaway Corales Beach (adults only)

Alle 121 moderne Suites beschikken over airconditioning, kluisje, wifi, tv en 

minibar. Badkamer met bad, aparte regendouche, badjassen, slippers en 

haardroger.

Junior Suite Zeezicht (ca. 60 m², max. 2 volw.): ruime en moderne open plan 

suite, gelegen op de 1e en 2e verdieping. Balkon van ca. 20 m² met ligbedden. 

Ook boekbaar op de 3e en 4e verdieping als Junior Suite Panoramisch Zeezicht 

of met jacuzzi op het balkon als Junior Suite met jacuzzi gelegen op de 5e 

verdieping. Deze laatste twee kamertypes hebben exclusieve toegang tot het 

zwembad op het dakterras. 

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Tenerife, luchthavenbe-

lasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon  01/11-30/11 01/12-15/12 16/02-05/01 06/01-31/03

Deluxe Suite Corales Suites  2105 1820 2980 2105

Dlx Suite 2-Slaapk. Cor. Suites (o.b.v. 4 pers.)  1475 1330 2095 1475

Junior Suite Zeezicht Corales Beach 2030 1750 2660 2030

Junior Suite Zz Jaccuzzi Corales Beach 2490 2215 3125 2490

Suites & Beach: Extra: 1 x watercircuit Spa (30 minuten)per persoon per verblijf bij min. 7 nachten. 

Long Stay: 5% bij min 14 nachten verblijf van 01/11/20 t/m 09/05/21 en 10% bij min 21 nachten 

verblijf. 

Mealupgrade: upgrade van logies/ontbijt naar half pension bij verblijf van 13/02/21 t/m 28/02/21 

en van 25/04/21 t/m 09/05/21.

Seniorenkorting: 5% bij 56 of ouder bij verblijf van 01/11/20 t/m 22/12/20 en van 05/01/21 t/m 

09/05/21. 

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 01/11/20 t/m 09/05/21 indien geboekt voor 30/09/20 en 15% 

indien geboekt voor 31/10/20. 

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

sion en galadiners rond Kerst en Oud en Nieuw: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.be
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RED Level Ocean Front Garden Villla

RED LevelDeluxe Kamer

Ontworpen als een groot paleis met paviljoenen, torens en tuinen, volgt het 

Gran Meliá Palacio de Isora de contouren van de kustlijn aan de voet van de 

majestueuze vulkaan de Teide. Het zal u hier zeker bevallen vanwege het grote 

culinaire aanbod, de vele faciliteiten en de rust. Het resort ligt bij een zwart 

strand in het plaatsje Alcalá, ca. 5 minuten rijden van de rotsen Los Gigantes en 

ca. 20 minuten rijden van de Costa Adeje. De luchthaven ligt op ca. 45 km.

FACILITEITEN
Eén van de hoogtepunten van het resort is de grote lagunevormige infinity pool. 

Verder zijn er een familie-, een adults only- en een kinderzwembad en een apart 

peuterbad. Tevens 3 tennisbanen en 3 paddlebanen. 

In de moderne Spa by Clarins (1.000 m²) vindt u een binnenzwembad met 

jacuzzi, hydromassagebedden, sauna, Turks bad, ontspanningsruimte, kapper, 

fitnesscenter en healthclub. Hier kunt u terecht voor diverse schoonheids-

behandelingen en ontspannende massages. ‘s Avonds speelt het leven zich af 

rond het centraal gelegen koloniale plein van het resort, met rondom restaurants, 

winkels en bars. Er worden vele activiteiten georganiseerd zoals kooklessen en 

wijnproeverijen. Voor de kinderen is er een Miniclub en Teenagers-club met veel 

spelletjes en entertainment. 

De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Halfpension en All Inclusive 

zijn mogelijk. Het buffetrestaurant Pangea is geopend voor ontbijt, lunch 

en diner. Hier kunt u genieten van showcooking en vele verse gerech ten. 

Voor avantgardistische à la carte gerechten kunt u terecht in het Italiaanse 

restaurant/trattoria Club Ocean met uitzicht over het eiland La Gomera. Nami 

is een  fine dining à la carte restaurant voor diner. De Oasis Pool Grill naast 

de infinity pool serveert medi terrane gerechten voor lunch en diner. Andere à 

la carte restaurants zijn onder meer Duo Fine Dining & Tapas Wine Bar met 

een creatieve keuken en de Market Grill, gelegen bij de infinitypool, waar u kunt 

lunchen en snacks bestellen. Voor sommige restaurants geldt een dresscode. 

Er zijn een achttal bars die alle internationale drankjes en heerlijke cocktails 

serveren. We noemen graag de Areia beachbar, die direct aan het strand is 

gelegen, de ‘Liquid Garden’, een loungebar gelegen bij een van de zwembaden 

en de Nemus Pub met ‘s avonds vaak livemuziek. Er is 24-uurs roomservice 

beschikbaar. 

ACCOMMODATIE
Alle 479 verzorgd ingerichte kamers en suites hebben airconditioning, kluisje, 

minibar, strijkfaciliteiten, iPod-dockingstation, flatscreen-tv, wifi, aromatherapie 

en een hoofdkussen menu. Badkamer met jetdouche, haardroger, badjassen en 

slippers. Balkon of terras. Een eventuele derde persoon of kind slaapt op een 

sofabed (1.80-1.30 cm).

Deluxe Kamer (ca. 48 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): comfortabele kamer 

met mahoniehouten meubelen en stenen vloeren. Badkamer met apart toilet. 

Met privéterras of balkon. Ook boekbaar als Deluxe Zijzeezicht Kamer of als 

Deluxe Zeezicht Kamer.

Tweekamer Master Suite (ca. 68 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): aparte 

woonkamer met eettafel en sofabed. Slaapkamer met kingsizebed. Badkamer 

met whirlpool. Met resortzicht. Ook boekbaar als Tweekamer Master Suite 

Gedeeltelijk Zeezicht.

Driekamer Master Suite (ca. 116 m², max. 5 volw. of 4 volw. + 2 kind.): combinatie 

van een Deluxe Kamer en een Tweekamer Master Suite. 

Family Villa Ocean Front (ca. 120 m², max. 2 volw. + 1 kind): met privétuin van ca. 

480 m² met eigen verwarmd zwembad, ligbedden en Balinese bedden.

RED Level voor families hebben als extra service o.a. een persoonlijke check-in, 

drankjes voor de kinderen in de Family Lounge, speciale attenties voor de 

kinderen, family concierge, gratis gebruik van tennis- en paddlebanen en gratis 

eerste vulling van minibar.

Family RED Level Tweekamer Master Suite (ca. 68 m², max. 3 volw. of 2 volw. 

+ 2 kind.): woon- en aparte slaapkamer met resortzicht. Ook boekbaar met 

gedeeltelijk zeezicht of met twee slaapkamers als Family RED Level Driekamer 

Master Suite (ca. 116 m², max. 5 volw. of 4 volw. + 2 kind.).

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Tenerife, luchthavenbe-

lasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon  01/11-15/11 16/11-15/12 16/12-06/01 07/01-31/03

Deluxe kamer  1495 1315 2240 1315

Deluxe Zeezicht Kamer  1740 1570 2495 1570 

Extra: 1 gratis entree tot de Spa per persoon per verblijf in Red Level kamer.

Kamerupgrade: upgrade van Deluxe kamer naar Deluxe Zeezicht kamer bij verblijf van 13/02/21 /m 

28/02/21 en van 28/04/21 t/m 09/05/21.

Honeymoon: 1 fles Cava wijn en fruit bij aankomst op de kamer en 1 diner voor 2 personen tijdens 

verblijf (excl. drankjes).

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 01/11/20 t/m 31/05/21 indien geboekt voor 30/09/20 en 15%  

bij verblijf van 01/01/21 t/m 31/05/21 indien geboekt voor 31/10/20.

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

sion  en/of All Inclusive en galadiners rond Kerst en Oud en Nieuw: vraag uw reisadviseur of bezoek 

www.silverjet.be.

Het RED level gedeelte van het Gran Meliá Palacio is het meest 

exclusieve gedeelte  van het Palacio de Isora en telt 100 elegante open 

plan kamers en villa’s. Het is eigenlijk een apart hotel binnen het resort 

en een klein paradijs voor adults only (vanaf 18 jaar). ’RED’ betekent 

‘Real Exceptional Differences’ met tal van extra services, zoals de Red 

Level Lounge met privé-check-in, dvd-bibliotheek, businesscenter 

met internettoegang, butlerservice, exclusieve toegang tot het RED 

Level zwembad, continentaal en à la carte ontbijt, water-, koffie- en 

theeservice gedurende de gehele dag, aperitief, snacks en een open bar 

in de namiddag. Op de kamer een Nespresso-apparaat en dagelijks een 

krant. Voor diner is er het RED Level Restaurant en Lounge met een 

mooi terras ‘La Terrace’ dat gespecialiseerd is in fondue. Daarnaast 

kunt u gebruik maken van alle overige restaurants, bars en faciliteiten 

van het resort. 

RED Level Kamer (ca. 49 m², max. 3 volw.): ruime kamer met sofabed 

en met mahoniehouten en stenen vloeren. Ook boekbaar als RED Level 

Kamer Zijzeezicht.

RED Level Whirlpool Kamer (ca. 49 m², max. 3 volw.): met whirlpool op 

het balkon/terras. Boekbaar met zijzeezicht, met zeezicht of met groot 

terras (ca. 42 m²).

RED Level Ocean Front Garden Villa (ca. 120 m², max. 2 volw.): open plan 

woon-/ slaapkamer, inloopkast, minibar en dvd-speler. Badkamer met 

Jetdouche, whirlpool en apart toilet. Ca. 480 m² tuin met privézwembad, 

Balinese bedden en eettafel.

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

luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar de lucht-

haven.

Prijs per persoon 01/11-15/11 16/11-15/12 16/12-06/01 07/01-23/02 

 24/02-31/03

RED Level Kamer 2065 1845 2715 1850

RED Level Whirlpool 2640 2430 3295 2430

RED LEVEL AT GRAN MELIÁ 
PALACIO DE ISORA
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       DELUXE

Villa Deluxe kamer

Tagor VillasSuite

Dit zeer opvallende, in terrakleur geschilderde resort  ligt bijzonder mooi tegen 

een helling en wordt omgeven door een uitzonderlijke vegetatie met meer dan 

300 verschillende planten, talloze palmbomen en een schitterende golfbaan. 

Het aan zee gelegen resort biedt adembenemende panorama’s over de oceaan 

en het eiland La Gomera. The Ritz-Carlton, Abama bestaat uit een hoofdgebouw 

en een tussen de zee en het hoofdgebouw gelegen gedeelte met geschakelde 

villakamers. Water is een belangrijk onderdeel van Abama. Dit komt terug in de 

vele meertjes en watervallen die door het resort stromen. Abama ligt in Guia 

Isora, ca. 4 km van San Juan en ca. 10 km van Costa Adeje.

FACILITEITEN
Lounge met boetiekjes, businesscenter en fitnessclub, 4 paddletennisbanen 

en 7 tennisbanen. Zeven (verwarmde) zoetwaterzwembaden omgeven door 

zonneterrassen met ligbedden en parasols. Er zijn zowel een adults only- als 

een family-zwembad. Relaxation area voor volwassenen met Balinese bedden. 

Een treintje rijdt tussen de lobby, villas en het strand. Ritz Kids Club Village 

(4-12 jaar, 300 m², tegen betaling) met verschillende activiteiten als theater, 

astronomie en knutselen. Babysit op aanvraag. Speciaal voor tieners is er ZONE 

fun- en entertainmentcenter. Eigen 18-holes golfbaan met golfacademy, club 

house en pro shop. Tevens beschikt Abama over een cycling center. Via op maat 

gemaakte routes verkent u het fraaie landschap van Tenerife. Klein maar fraai 

strand (bereikbaar via een lift). Uitgebreid Wellness & Spa Center (ca. 2500 

m², tegen betaling en vanaf 18 jaar) met zwembad en massagewatervallen, 

onderwatermassagestralen, sauna, stoombaden, Kneipp-douches, iglo, 

hydrotherapie, Vichy-douches, Rasul- en, schoonheidsbehandelingen, massages. 

Verder Spa Café met terras. De verzorging is op basis van logies/ontbijt. 

Halfpension is mogelijk. Keuze uit diverse restaurants en bars, waaronder het La 

Veranda voor het ontbijtbuffet en showcooking, het in Balinese stijl ingerichte El 

Mirador met vis- en rijstspecialiteiten, het steakrestaurant 20/20, het Italiaanse 

restaurant Verona, Casa Club op de golfbaan, Los Chozos bij het zwembad en 

de met Michelin-sterren bekroonde restaurants Kabuki (Japans, 1 ster) en MB 

(gourmetrestaurant, 2 sterren). Het restaurant in de Beach Club aan het strand 

serveert salades, snacks en hamburgers. Txoko (Spaanse keuken), Sportsbar 

en Lobbybar. Als extra kun u tegen betaling (toegang tot de) Club Level Lounge 

reserveren voor ontbijt, lichte snacks, hors d’ oeuvres en drankjes.

ACCOMMODATIE
Alle 459 ruime kamers en suites zijn luxueus ingericht en voorzien van 

airconditioning, zithoek, flatscreen-tv, nespresso-apparaat, strijkfaciliteiten, wifi, 

telefoon, minibar en kluisje. Badkamer met bad, aparte douche en badjassen. 

Balkon of terras met zitje. 

Hoofdgebouw (Citadel)

Deluxe Kamer (ca. 50 m², max. 3 pers.): sfeervolle kamer in hedendaagse stijl 

met zitgedeelte. Marmeren badkamer met spiegeldeuren, design badkuip en 

aparte douche. Met resortzicht. Ook boekbaar met gedeeltelijk zeezicht - of 

zeezicht. Citadel Family Kamer ( max. 6 pers.): combinatie van twee Deluxe 

Kamers met verbindingsdeur. Boekbaar met resort- of zeezicht.

Junior Suite (ca. 65 m², max. 3 volw. + 1 kind t/m 12 jaar): ruimere slaapkamer 

met open plan zitgedeelte en inloopkast, ingericht met elegante houten 

meubelen en met resortzicht. Ook boekbaar met zeezicht.

Suite (ca. 80 m², max. 3 volw. + 1 kind t/m 12 jaar): woonkamer, lounge 

en gescheiden eetkamer en slaapkamer met natuurlijke materialen. Met 

resortzicht. Ook boekbaar met zeezicht. Citadel Family Suite 2-Slaapkamer (ca. 

130 m², max. 6 volw. + 1 kind t/m 12 jaar): combinatie van een Suite met een 

Deluxe kamer. Woonkamer met eethoek en sofagedeelte. Verder twee aparte 

slaapkamers met resortzicht. Ook boekbaar met zeezicht.

Ritz-Carlton Suite (ca. 277 m², max. 6 pers.): twee slaapkamers, inloopkast, 

groot woongedeelte, lounge en eetkamer, 2 marmeren badkamers. Jacuzzi op 

het balkon en zeezicht. 

Royal Suite (ca. 257 m², max. 6 pers.): woon- en eetkamer met keuken, 2 

slaapkamers met badkamers met douche en hydromassagebad. Japanse tuin 

met terras (ca. 330 m²) en jacuzzi. 

Imperial Suite (ca. 314 m², max. 6 pers.): deze Suite, gelegen op de bovenste 

verdieping, bestaat uit woonkamer, keuken en bar met marmeren vloer. Twee 

ruime slaapkamers met badkamers, voorzien van sauna-douche en jacuzzi. 

Groot terras (ca. 400 m²) met tropische planten en verwarmd zwembad. 

Gasten in de Ritz-Carlton Suite, Royal en Imperial Suite ontvangen de volgende 

extras: VIP check-in in de Suite, toegang tot de Club Lounge, dagelijks toegang 

tot het Spa circuit, privé buggy voor intern gebruik, éénmalig tasting menu 

(exclusief drankjes voor max. 2 pers.) in het M.B. restaurant of in het Kabuki 

restaurant (reserveren voor aankomst noodzakelijk), couple treatment in de 

Safari Suite van de Spa per verblijf, toegang tot de VIP lounge bij vertrek van de 

Reina Sofia luchthaven.

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Tenerife, luchthavenbe-

lasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon   01/11-15/12 16/12-06/01 07/01-31/03

Deluxe Kamer Resortzicht   1285 2395 1640

Junior Suite Zeezicht   1420 2650 1765

Extra: 1x gratis lunch voor 2 personen bij verblijf van min. 7 nachten van 06/11/20 t/m 23/12/20, 

van 07/01/21 t/m 27/03/21 en van 15/04/21 t/m 30/04/21 in Suites met 1- en 2 slaapkamers en 

VIP Suites. 1 x gratis toegang tot de Spa bij verblijf in een Suite met 1 slaapkamer van 06/11/20 t/m 

30/04/21. Gratis toegang tot de VIP Lounge (Montana Roja) bij vertrek vanaf Reina Sofia Airport bij 

verblijf van 01/11/20 t/m 30/04/21 in Suites met 1 slaapkamer, Tagor Villas en Family Suites.

Kamerkorting: 10% bij verblijf van 01/11/20 t/m 05/11/20. Seniorenkorting: 5% bij 56 jaar en ouder 

bij verblijf van 01/11/20 t/m 23/12/20 en van 07/01/21 t/m 30/04/21. 

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 06/11/20 t/m 30/04/21 indien 120 dagen voor aankomst 

geboekt en 10% indien 60 dagen voor aankomst geboekt.

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

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

SPECIAAL AANBEVOLEN

DIT RESORT WORDT GEKENMERKT DOOR COMFORT, AANGENAME AMBIANCE 

EN UITSTEKENDE GOLFFACILITEITEN. IDEAAL VOOR GASTEN DIE PRIVACY EN 

ONTSPANNING ZOEKEN. GENIET IN DE TOPRESTAURANTS VAN EEN CULINAIRE 

ONTDEKKINGSREIS.

Het exclusieve villa-gedeelte van The Ritz-Carlton, Abama tussen het 

hoofdgebouwen en de zee wordt omgeven door tropische tuinen en 

bestaat uit 148 geschakelde villakamers in gebouwen met rieten daken 

die in verschillende lagen zijn opgetrokken en alle richting zee zijn 

gebouwd. Dit gedeelte bevat drie zwembaden. 

Villa Deluxe Kamer (ca. 50 m², max 3 pers.): ruime, sfeervolle kamer met 

kingsize bed. Met terras met tuinzicht. Ook boekbaar met gedeeltelijk 

zeezicht - of zeezicht. 

Villa Family Kamer (max. 6 pers.): combinatie van twee Villa Deluxe 

Kamers met verbindingsdeur. Boekbaar met tuin- of zeezicht.

Villa Suite (ca. 80 m², max. 2 volw. + 2 kind. t/m 12 jaar): ruime suite 

met woon- en aparte slaapkamer en terras met tuinzicht. Ook boekbaar 

met zeezicht. 

Villa Family Suite 2-Slaapkamer (ca. 130 m², max. 6 volw. + 1 kind 

t/m 12 jaar): combinatie van een Villa Suite met een Villa Deluxe 

Kamer. Woonkamer met eethoek en sofagedeelte. Verder twee aparte 

slaapkamers met tuinzicht. Ook boekbaar met zeezicht.

Bovengenoemde villakamers zijn ook te boeken als Tagor Villa 

Kamer en Tagor Villa Suite (vanaf 18 jaar). Deze geschakelde kamers 

en suites hebben onder meer als extra faciliteiten: privé check-in, 

espressoapparaat & theezetfaciliteiten, privébuggy, alsmede een 

exclusief zwembad waar gedurende de dag water, frisdrank, bier en 

canapés worden geserveerd. Ontbijtbuffet is voor alle villa’s beschikbaar 

in het El Mirador restaurant (exclusief voor volwassenen). 

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

luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar de lucht-

haven.

Prijs per persoon  01/11-15/12 16/12-06/01 07/01-31/03

Villa Deluxe Kamer Tuinzicht  1460 2825 1885

Tagor Villa Tuinzicht  1940 3335 2325

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

voor halfpension.: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.be. 

THE RITZ-CARLTON, ABAMA 
VILLAKAMERS

       DELUXE
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SPANJE | Tenerife | Guia de Isora

LAS TERRAZAS DE ABAMA
FAMILY | GOLF 

       

De exclusieve suite-appartementen van Las Terrazas de Abama bevinden zich 

dicht bij de zuidwestkust, in de buurt van Guía de Isora. Het resort heeft vanwege 

zijn wat hogere ligging (op ca. 200 meter hoogte) een fraai uitzicht op het eiland 

La Gomera en de Atlantische Oceaan. Het wordt omringd door subtropische 

tuinen en palmbomen en biedt de gasten veel mogelijkheden om te genieten 

van een welverdiende vakantie. Het is geschikt voor families maar ook voor 

gasten die van rust houden. In het resort zijn vele vrijetijdsmogelijkheden 

binnen handbereik. Geniet van de zon, mooie landschappen, fijne zwembaden 

en heerlijke gastronomie. De luchthaven bevindt zich op ca. 32 km afstand.

 

FACILITEITEN 
24 uurs receptie gelegen in het hoofdgebouw met gastronomische winkel met 

lokale ambachtelijke producten en een ruime selectie wijnen. Las Terrazas 

de Abama ligt op de golfbaan (18 holes) Abama met eigen clubhouse, bar, 

restaurant, golf academie en uitzicht op zee. Verder zijn er drie verwarmde 

zwembaden omgeven door terrassen, ligbedden en parasols. Er is tevens een 

kinderzwembad en kinderoppas (tegen betaling). Voor de jongste gasten (4 – 14 

jaar) is er het Kids Camp met dagelijks vele leuke activiteiten (tegen betaling). 

). In het naastgelegen Abama Resort zijn 7 tennisbanen, 4 paddlebanen en een 

tennisschool (op 1,5 km en tegen betaling). Op slechts twee kilometer bevindt 

zich een zandstrand (Playa Abama) bereikbaar via een gratis pendeldienst. 

Tevens is er een fitnessruimte. U kunt in uw appartement een personal trainer 

laten komen en is er de mogelijkheid tot massages (beide tegen betaling). Ten 

slotte is er parkeergelegenheid. U verblijft hier op basis van logies/ontbijt. Logies 

is mogelijk. Het à la carte restaurant Melvin is geopend voor ontbijt en vijf maal 

per week voor diner. U kunt hier genieten van het vakmanschap van de Michelin 

sterrenkok Martín Berasategui. Het restaurant heeft een fraai buitenterras en 

biedt zeer gevarieerde gastronomische mogelijkheden met een speciale selectie 

van lokale producten die een uniek culinair aanbod verschaffen. Verder is er het 

nieuwe gastronomische concept “Chef en la casa ” waarmee u geniet van een 

unieke en onvergetelijke ervaring in uw eigen appartement. De snack poolbar 

Sunway serveert kleine gerechten en drankjes gedurende de dag. 

 

ACCOMMODATIE
De 151 smaakvolle en individueel ingerichte suite- appartementen zijn verdeeld 

over 15 verschillende gebouwen op verschillende niveaus waarbij de apparte-

menten op de bovenverdiepingen bereikbaar zijn per lift. De appartementen 

zijn verschillen qua inrichting maar alle uitgerust met airconditioning, wifi, 

satelliet-tv, koffie-/theezetfaciliteiten en kluisje. Verder volledig ingerichte 

keuken met wasmachine, koelkast, koffiezetapparaat, magnetron, keukengerei, 

elektrische waterkoker, vaatwasser, oven en wasdroger. Verder strijkgelegenheid. 

Woonkamer met eethoek. Badkamer met bad en/of douche, badjassen en 

slippers. Balkon of terras met zitje. 

Suite-Appartement Gedeeltelijk Zeezicht (ca. 87 m², max. 2 pers.): licht en ruim 

appartement met woon- en aparte slaapkamer. Met gedeeltelijk zeezicht en 

tuinzicht. 

Suite-Appartement 2-Slaapkamers Gedeeltelijk Zeezicht (ca. 118 m², max. 

4 pers.): ruimer, elegant appartement met twee en-suite badkamers. Ook 

boekbaar met gedeeltelijk zeezicht met jacuzzi en met zeezicht. 

Suite-Appartement 3-Slaapkamers Gedeeltelijk Zeezicht (ca. 150 m², max. 6 

pers.): ideaal voor families. Met drie en-suite badkamers. Ook boekbaar met 

zeezicht en met zeezicht en jacuzzi. 

 

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Lanzarote, luchthaven-

belasting, Executive Lounge en huurauto tijdens uw gehele verblijf.

Prijs per persoon  01/11-30/11 01/12-15/12 16/12-05/01 06/01-31/03

Suite Appart. Gedeeltelijk Zeezicht 1775 1580 2195 1730

Suite Appart.  2- Slaapkamers Zeezicht  1415 1280 1715 1385

(4 volw.)

Kamerkorting: 5% bij verblijf van 13/02/21 t/m 28/02/21 en van 25/04/21 t/m 09/05/21.

Seniorenkorting: 5% bij 65 jaar en ouder. Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 01/11/20 t/m 

09/05/21 indien 120 dagen voor aankomst geboekt en 10% indien 45 dagen voor aankomst geboekt. 

Voor actuele prijzen van alle kamertypen en kinderkortingen: vraag uw reisadviseur of bezoek  

www.silverjet.be.

Costa Adeje | Tenerife | SPANJE

ROYAL RIVER
BOUTIQUE | GOLF | WELLNESS

       

River Suite

Het fraaie en unieke Royal River Hotel is het nieuwste juweeltje aan de Costa 

Adeje. Het exclusieve Villa resort is gelegen naast de Costa Adeje Golf Course 

en heeft een adembenemend uitzicht. De elegante architectuur en het originele, 

eigentijdse ontwerp tezamen met het fraaie gebruik van natuurlijke materialen 

van het eiland maken dit een unieke locatie om een perfecte vakantie door te 

brengen. La Caleta met zijn zandstranden ligt op ca. 2,5 km en Playa de las 

Américas op ca. 5 km. De luchthaven bevindt zich op ca. 24 km afstand. 

FACILITEITEN  
Elegante entree met receptie, lounge en champagnebar. Er zijn diverse 

zwembaden, het centrale zwembad, een rivierzwembad en een infinitypool. Verder 

is er een lagunezwembad speciaal voor gasten van de Lagoon Villa’s. Tevens 

kunt u uw sportieve aspiraties kwijt in de fitnessruimte, op de paddle-tennisbaan 

en op het croquet-circuit. In de moderne Gold River Spa  vindt u een verwarmd 

zwembad, hamam, thermale grot, belevingsdouches en een relaxruimte. U 

kunt hier ook genieten van massages en schoonheidsbehandelingen (tegen 

betaling), gebaseerd op de Arabische cultuur. Op de naastgelegen golfbaan 

kunt u terecht voor een fraaie partij golf. Babysitservice en butlerservice op 

aanvraag (tegen betaling). Ten slotte is er parkeergelegenheid. De verzorging 

is op basis van logies/ontbijt, halfpension is tevens mogelijk. U heeft de keuze 

uit de volgende restaurants en bars: Voor het ontbijt kunt u terecht in het 

Pineapple buffetrestaurant met internationale gerechten. Flamingo is een klein, 

intiem à la carte restaurant in Franse stijl met bistro- en gourmetgerechten. 

Vulkan is gelegen op het dakterras bij de infinitypool en serveert grillgerechten 

en drankjes. Aziatische specialiteiten vindt u bij Kokoro. De Pool River, bij het 

centrale zwembad, serveert tapas en cocktails. Voor een sprankelend glas 

champagne of cava bezoekt u de Bubble Bar die gelegen is naast de receptie. 

ACCOMMODATIE 
Alle 50 luxueuze, elegante suites en villa’s hebben een moderne, stijlvolle 

inrichting met een klassieke touch en beschikken over een woonkamer en 

aparte slaapkamer(s), kingsizebed, airconditioning, smart-tv, minibar, kluisje 

en Nespresso-apparaat. Badkamer voorzien van een bad en aparte douche. De 

River Suites en Lagoon Villa’s zijn alleen voor volwassen gasten.

River Suite 1 Slaapkamer (ca. 120 m², max. 2 volw.): ruime, sfeervolle suite 

met woon- en slaapkamer. Verder swimup pool die in verbinding staat met het 

rivierzwembad. Ook boekbaar met 2 Slaapkamers (ca. 180 m², max. 4 volw.).

Pool Villa (ca. 140 m², max. 2 pers.): ruime villa met aparte woon- en slaapkamer. 

Met privézwembad.

Grand Pool Villa 1 Slaapkamer (ca. 140 m², max. 2 pers.): gelegen tegenover de 

golfbaan met privé zwembad. Woonkamer en aparte slaapkamer. Ook boekbaar 

als Grand Pool Villa 2 Slaapkamers (ca. 207 m², max. 4 pers.) of als Grand Pool 

Villa 3 Slaapkamers (ca. 250 m², max. 6 pers.).

Paradise Pool Villa (ca. 325 m², max. 6 pers.): ruime, unieke villa met drie 

slaapkamers en privézwembad, zeer geschikt voor families.

Lagoon Villa 1 Slaapkamer (ca. 60 m², max. 2 volw.): unieke, over de lagune 

gebouwde ‘paalvilla’ die tegenover de golfbaan ligt. Ook boekbaar als Lagoon 

Villa 2 Slaapkamers (ca. 96 m², max. 4 volw.). Deze Lagoon Villa’s beschikken 

over hun eigen zwembad.

 

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Tenerife, luchthavenbe-

lasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon 01/11-30/11 01/12-15/12 16/12-05/01 06/01-31/01 01/02-31/03

River Suite 1 Slaapkamer 2120 1770 2955 1860 2170

Grand Pool Villa 1 Slpkmr 2465 2120 3295 2195 2515

Extra: 1x gratis massage van 25 minuten per persoon per verblijf. 

Gratis nachten: 7=6 bij verblijf van 01/11/20 t/m 13/12/20; 7=6 en 14=12 bij verblijf van 12/04/21 

t/m 09/05/21. Seniorenkorting: 10% bij 66 jaar en ouder. Vroegboekkorting: 10% bij aankomst op 

01/11/20 t/m 30/04/21 indien geboekt voor 31/10/20.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen en toeslagen voor half- en/of all-inclusive 

en galadiners rond Kerst en Oud en Nieuw: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.be.
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MELIÁ HACIENDA DEL CONDE
ADULTS ONLY | GOLF | HIDEAWAY

       

Zeezicht Kamer

Aan de voet van de Teno-bergen en kliffen ligt het intieme boetiekhotel Meliá 

Hacienda del Conde, perfect geïntegreerd in de natuurlijke, schilderachtige 

omgeving van het groene noorden van het eiland. Het hotel wordt omringd 

door de Buenavista Golf Course, ontworpen door Severiano Ballesteros, met 

adembenemend uitzicht over de Atlantische Oceaan. Het in typisch koloniale, 

Canarische stijl ontworpen hotel ademt een ontspannen en luxe ambiance 

uit en ligt bij de plaats Buenavista del Norte, ver van alle drukte. U vindt hier 

rustige lounges en Spaanse pracht. Het hotel is gebouwd als klein Canarisch 

dorpje waarbij de hoofdgebouwen centraal gelegen zijn rondom een grote, open 

binnenplaats. De zwembaden, terrassen, subtropische tuinen liggen op een 

glooiende heuvel die richting oceaan afloopt. 

De elegante mix van geschiedenis en eigentijdse vormgeving in een afgelegen, 

bijzondere omgeving biedt een oase aan comfort en luxe voor diegenen die de 

meer rustige kant en de natuurlijke schoonheid van Tenerife willen verkennen. 

Het pittoreske dorpje Masca met een bijna magisch decor ligt in de directe 

omgeving. De route daarnaar toe voert u door een adembenemend landschap 

met diepe ravijnen, een weelderig groene flora en bochtige wegen met vele 

haarspeldbochten. Het adults only Meliá Hacienda del Conde wordt gekenmerkt 

door rust, privacy en stijlvolle en discrete service. De luchthaven van Tenerife 

Sur ligt op ca. 69 km en die van Tenerife Norte op ca. 62 km. 

FACILITEITEN
U wordt van harte welkom geheten in de lobby met zitgedeelte en 24-uurs 

receptie. Aan de zuidkant van het hotel bevinden zich op verschillende niveaus 

een lagunevormig zwembad (verwarmd in de winter) en een infinitypool omgeven 

door terrassen met ligbedden en parasols met adembenemend uitzicht over de 

greens van de golfbaan en de Atlantische Oceaan. Voor het hotel strekt zich 

de fraaie 18-holes 72 par Buenavista golfbaan uit met een totale lengte van 

6.019 meter. Het hotel biedt een kosteloze shuttleservice naar het Clubhouse. 

Tevens vindt u hier een pro shop, kleedkamers, putting greens en Golf Academy 

voor beginners alsook voor ervaren spelers. Naast het hotel bevindt zich het 

activiteitencentrum El Cardon waar u verschillende bijzondere excursies en 

activiteiten in de natuur kunt boeken. Zo zijn er tochten naar de top van de Teide 

vulkaan (met 3.718 meter de hoogste berg van Spanje), Masca of Punta de Teno 

of u kunt bijvoorbeeld een walvissenexcursie maken, snorkelen, diepzeeduiken, 

kajakken of paragliden. Tevens kunt u hier fietsen en motoren huren. 

Bezoek de YHI Spa waar u een nieuw concept van welzijn zult ontdekken. Een plaats 

om alle zintuigen te doen ontspannen en opnieuw de balans te vinden tussen 

lichaam en geest. De YHI Spa (tegen betaling) beschikt over een watercircuit, 

sauna, hamam, zwembad, ijsfontein, Bithermal douches, hydromassage. U kunt 

hier tevens terecht voor verschillende schoonheids-, lichaamsbehandelingen en 

massages in een van de acht behandelkamers. Van de fitnessruimte mag u 24 

uur per dag gratis gebruik maken. U verblijft in Hacienda del Conde op basis 

van logies /ontbijt. Halfpension en volpension zijn mogelijk. U heeft de keuze 

uit verschillende restaurants en bars (seizoengebonden). Het ontbijt wordt 

geserveerd in het buffetrestaurant Buenavista, direct naast het zwembad, met 

internationale gerechten. ´s Avonds is er tijdens het diner showcooking. U kunt 

tevens buiten onder de pergola genieten van uw ontbijt of ‘al fresco’ dineren. Het 

intieme à la carte restaurant Salazar is de perfecte locatie voor een uitstekende 

dinerervaring in een elegante warme ambiance en met gerechten die beïnvloed 

zijn door de lokale keuken in een moderne presentatie. De Pandano Poolbar met 

terras naast het zwembad biedt verschillende verse en gezonde gerechten. La 

Tasca wijnbar biedt een uitstekende selectie van lokale en international wijnen 

gecombineerd met typisch Spaanse tapas. De Ikko Bar ligt in een ruimte die 

nog het meest doet denken aan een kerk en combineert modern design met 

koloniale stijl. Een uitstekende locatie om te ontspannen en te genieten van een 

mooie zonsondergang onder het genot van een heerlijke cocktail. Ten slotte is 

er 24-uurs roomservice beschikbaar.

ACCOMMODATIE
Het hotel telt 117 comfortabele kamers en Junior Suites welke zijn voorzien 

van airconditioning, telefoon, wifi, satelliet-tv, minibar, inloopkast en kluisje. De 

ruime badkamers hebben een bad en aparte hydromassagedouche, haardroger, 

badjassen en slippers. Apart toilet. De kamers hebben een elegante koloniale 

inrichting met terracotta vloeren en terras of balkon met diverse uitzichten.

Golfzicht Kamer (ca. 50 m², max. 3 volw.): ruime en comfortabele kamer 

met zithoek en uitzicht op de golfbaan. Ook boekbaar met uitzicht over de 

Atlantische Oceaan als Zeezicht Kamer of met een minder gunstige ligging als 

Tweepersoonskamer (ca. 40 m², max. 3 volw.). 

De onderstaande The Level kamers, met fraai uitzicht over de oceaan, zijn ideaal 

om te genieten van een spectaculaire zonsondergang. Bij aankomst wordt u 

door de professionele staf begeleid naar de VIP privé-check-in. Gasten in deze 

kamers en Junior Suites ontvangen onder andere de volgende extra services 

zoals snacks en drankjes in de Lounge. Hier wordt een selectie van alcoholische 

en non-alcoholische drankjes en hors d’oeuvres geserveerd. U heeft verder 

toegang tot het zonnedek waar u kunt genieten van verschillende drankjes (van 

11.00 tot 17.00 uur). Het exclusieve à la carte ontbijt wordt geserveerd in het 

Salazar Restaurant. Ten slotte is er een privé-check-out. 

The Level Premium Kamer (ca. 50 m², max. 3 volw. ): ruime kamer met zeezicht 

en Nespresso-apparaat en waterkoker.

The Level Junior Suite (ca. 60 m², max. 3 volw. ): elegante en ruime suite met 

aparte woonkamer en slaapkamer met kingsizebed. Met zeezicht.

Inclusief.: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Tenerife, luchthaven-

belasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon 01/11-30/11 01/12-15/12 16/12-05/01 06/01-31/01 01/02-31/03

Golfzicht Kamer 1575 1325 2060 1525 1620

The Level Junior Suite 1980 1730 2855 1940 2025

Extra: 1 x gratis entree tot de Spa per persoon, 10% korting op Spa behandelingen en bij verblijf op 

basis van half pension tevens 30% korting op een diner in restaurant Salazar. Geldig bij verblijf in The 

Level Premium kamer en The Level Junior Suite.

Kamerupgrade: upgrade van Tweepersoonskamer naar Golfzicht kamer en van Golfzicht kamer naar 

Zeezicht kamer.

Vroegboekkorting: 25% indien geboekt vooor 31/10/20.

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

sion en galadiners rond Kerst en Oud en Nieuw: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.be.
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HOTEL JARDÍN TECINA
ACTIVE | GOLF  

    

Adults Only

Duplex suite

Tweepersoonskamer

Hotel Jardín Tecina is fraai gelegen in Playa de Santiago, in het zuiden van het 

vrijwel ongerepte eiland La Gomera. Het resort (70.000 m²) is als dorp in een 

originele Canarische stijl gebouwd tegen de hellingen van de Lomada de Tecina. 

U geniet hier van mooie uitzichten, niet alleen over de Atlantische Oceaan en de 

kust van Tenerife, maar ook op de majestueuze toppen van Spanje’s hoogste 

berg: de Teide. 

Door het resort lopen fraaie wandelpaden, omgeven door een kleurrijke 

mengeling van planten en bloemen uit de hele wereld, tussen witte bungalows.  

Dit bescheiden doch comfortabele hotel is zeer geschikt voor natuurliefhebbers. 

Geniet zoals u wilt, ver weg van de dagelijkse sleur. De overtocht vanuit Los 

Cristianos op Tenerife naar de haven van San Sebastian op La Gomera bedraagt 

per ferry ca. 50 minuten. Vanaf de haven is het ca. 30 autominuten naar het 

hotel.

FACILITEITEN
In de moderne lobby bevindt zich de receptie met zitjes. Op hotelniveau vindt 

u het zwembadcomplex bestaand uit een zwembad voor volwassenen, een 

kinderbad en een poolbar. Tevens is er een zwembad met twee jacuzzi’s exclusief 

voor gasten die verblijven in de Duplex Suites. Een derde (zeewater-)zwembad 

met kindergedeelte in het midden is gelegen in de Beach Club Laurel aan het 

kiezelstrand, dat te bereiken is via een in de rotsen ingebouwde lift. Bij alle 

zwembaden kunt u gebruik maken van ligbedden, parasols en badhanddoeken. 

De Balinese bedden in Club Laurel zijn tegen betaling. Voor de kinderen biedt 

de Palmito Club allerlei activiteiten. Voor teenagers is er de Maxiclub; een 

ontmoetingsplek voor vele activiteiten. 

Jardín Tecina biedt verder voldoende sportieve uitdagingen. Naast de Tecina 

golfbaan  (18 holes) met uitzicht over de oceaan biedt het resort een keur aan 

activiteiten zoals tennis- en squashbanen, tafeltennis, darts, jeu de boules,  

minigolf en beachvolleybal. Tevens is er een fitnesscenter en PADI-duikcentrum. 

Dagelijks worden er bijzondere excursies georganiseerd zoals een rondleiding 

op de bananenplantage in de buurt van het hotel of een bezoek aan de eco-

vriendelijke boerderij (Eco Finca Tecina) van het hotel. Club Buganvilla is een 

klein, maar uitstekend toegerust beautycenter, waar u kunt genieten van een 

aantal selecte behandelingen. 

De outdoor Spa Ahemon (voor gasten vanaf 16 jaar) heeft een buitenruimte 

met VIP relaxing areas, watercircuit, zonnedek, whirlpool en daarnaast een 

binnengedeelte met sauna, Turks bad en massageruimtes.

De verzorging is op basis van logies/ontbijt, half- of volpension zijn mogelijk. 

Het buffetrestaurant Principal is open voor ontbijt en diner en biedt een breed 

scala aan warme en koude gerechten uit de internationale, maar ook lokale 

cuisine. Wanneer u gebruik wilt maken van een van de overige restaurants dan 

is dit mogelijk tegen betaling.  Restaurant Gara serveert tijdens het diner een 

dagelijks wisselend menu en de Barbacoa Piscina, gelegen naast het zwembad 

biedt voor de lunch lichte snacks en internationale gerechten. In Restaurante El 

Laurel geniet u van ’fine dining’ in een speciale atmosfeer. De beste Italiaanse 

gerechten worden geserveerd door Trattoria Club Laurel, direct aan zee. Voor 

een romantische diner in absolute privacy reserveert u een Cave for 2, een 

natuurlijke grot met uitzicht op zowel de oceaan als de bergen. Tasca Fandango 

biedt Spaanse tapas voor het diner. Tevens zijn er vier bars in het resort waar 

u ontspannen kunt genieten van uw favoriete drankje: de informele loungebar 

Kristina, de Poolbar, Bar Club Laurel (gelegen aan zee) en Salonbar Beatriz de 

Bobadilla waar dagelijks in de avond entertainment plaatsvindt.

ACCOMMODATIE
Het hotel biedt 434 kamers en (junior) suites, gesitueerd in bungalows op de 

eerste of tweede verdieping. Alle zijn voorzien van airconditioning, minibar, 

telefoon, wifi, tv en kluisje (tegen betaling). Badkamer met douche. Kamers 

beschikken over balkon of terras.

Tweepersoonskamer (ca. 31 m², max. 2 volw. en 1 kind): fris ingerichte kamer 

met 2 bedden en met uitzicht op de tuin. Ook te boeken als Comfort Kamer met 

zijzeezicht. 

Superior Kamer (ca. 31 m², max. 2 volw. en 1 kind): met koffie-/theezetfaciliteiten 

en zeezicht.

Junior Suite (ca. 55 m², max. 3 pers.): ruimere kamer met een extra lounge 

voorzien van een bedbank, tv, koffie-/theezetfaciliteiten en uitzicht op de tuinen 

of de zee. 

Duplex Suite ( ca. 85 m², max. 4 volw.): over drie verdiepingen gelegen, met op de 

begane grond een slaapkamer met kingsizebed of 2 queensizebedden, badkamer 

en terras. Via een trap bereikt u de 1e verdieping waar zich de woonkamer 

met kleine badkamer met douche en toilet bevinden. U kunt deze woonkamer 

tevens gebruiken als tweede slaapkamer. Op de bovenste verdieping een privé-

zonneterras ( 24 m²)  met Balinees chill-out bed. Deze suite is minder geschikt 

voor gasten die slecht ter been zijn.

Gasten van de Duplex Suites (adults only vanaf 16 jaar) beschikken over extra 

services zoals een koffiezetapparaat  met welcomekit (navulling tegen betaling). 

Verder apart zwembad met 2 jacuzzi’s en 1 Balinees bed per Duplex Suite aan 

dit zwembad. 

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Tenerife, luchthavenbe-

lasting, Executive lounge, transfer naar en van de haven, overtocht per ferry  naar en van La Gomera 

en privétransfer ter plaatse van en naar het hotel.

Prijs per persoon 01/11-30/11 01/12-16/12 17/12-05/01 06/01-31/01 01/02-31/03

Tweepersoonskamer 1230 1095 1550 1095 1230

Comfort Kamer 1295 1175 1615 1175 1295

  

Long Stay: 5% bij min 21 nachten verblijf van 01/11/20 t/m 10/05/21.

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 18/02/21 t/m 28/02/21 en van 03/05/21 t/m 09/05/21 indien 

geboekt voor 30/09/20. 15% bij verblijf van 01/11/20 t/m 10/05/21 indien geboekt voor 30/09/20.  

15% bij verblijf van 01/12/20 t/m 10/05/21 indien geboekt van 01/10/20 t/m 31/10/20.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen en toeslagen voor half- en/of volpension 

en galadiners rond Kerst en Oud en Nieuw: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.be.
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FUERTEVENTURA & LANZAROTE

Het strand van het eiland Fuerteventura strekt zich over vele kilometers langs de kust uit. Dankzij de zeebries is het hier ook uitstekend surfen. 

Lanzarote biedt naast zand- en lavastranden ook een bijzonder, vulkanisch landschap met meer dan 300 vulkanen.

Volcan Lanzarote dat is gebouwd als een klein 

dorpje in de stijl van het eiland.

AUTOHUUR

Hotel Royal Palm Resort & Spa op Fuerteventura 

bieden wij aan inclusief auto. De overige hotels op 

Fuerteventura en Lanzarote bieden wij aan inclusief 

privétransfers. In plaats hiervan kunt u ook kiezen 

voor een huurauto of voor een paar dagen een auto 

huren en deze bij uw hotel laten bezorgen. 

SPECIAAL AANBEVOLEN

OP FUERTEVENTURA HEEFT VOORAL HET 

GRAN ATLANTIS BAHIA REAL ONS HART GESTOLEN 

EN OP LANZAROTE HET PRINCESA YAIZA.

KIJK OP PAGINA’S 53 EN 58-59

FUERTEVENTURA
Fuerteventura is na Tenerife het grootste Canarische 

eiland. Het heeft een zeer droog klimaat, waardoor 

het landschap besprenkeld is met cactussen en 

vetplanten. 

Corralejo aan de noordkust presenteert zich als 

een levendig vakantieoord met een internationaal 

publiek, talloze surfscholen en restaurantjes. Dit 

voormalige vissersdorp heeft zich dankzij zijn 

magnifieke stranden opgewerkt tot een vakantie

bestemming waar vooral gezinnen met kinderen 

zich prima thuis voelen. Wij selecteerden hier het 

fantastisch gelegen elegante en stijlvolle Gran Hotel 

Atlantis Bahia Real met een hoog serviceniveau. 

Aan de oostkust van het eiland treft u de moderne 

badplaats Caleta de Fuste. Hier bieden wij de 

kleurrijke oase Sheraton Fuerteventura aan, bij een 

18-holes golfbaan. Een goede keuze speciaal voor 

gezinnen met kinderen.

In het zuiden ligt Playa de Esquinzo en hier 

selecteerden wij het moderne 4**** superior, adults 

only, Royal Palm Resort & Spa, vooral geschikt voor 

de gasten die gesteld zijn op rust en ontspanning. 

LANZAROTE
Lanzarote is het op drie na grootste eiland van de 

archipel. In het Nationaal Park Timanfaya krijgt 

u een goed beeld van het unieke maanlandschap 

van het eiland. Vlak bij het op het zuidelijke puntje 

gelegen Playa Blanca liggen de mooiste stranden 

van Lanzarote, de Playas de Papagayo. 

In het oude centrum van de bekende, centraal gelegen 

badplaats Puerto del Carmen, bieden wij u onze 

nieuwste aanwinst: Hotel Los Fariones, direct aan 

zee en strand en op loopafstand van alle gezelligheid. 

Playa Blanca is de laatste jaren uitgegroeid tot 

een vakantiecentrum van formaat met een grote 

jachthaven en een aantrekkelijke flaneerboulevard 

langs het strand. De gezellige authentieke kern 

van het voormalige vissersplaatsje is gelukkig 

goed bewaard gebleven. Wij selecteerden hier het 

uiterst aangename, in Canarische neokoloniale 

stijl gebouwde Princesa Yaiza met veel faciliteiten 

en activiteiten alsmede het indrukwekkende Hotel 

FUERTEVENTURA

LANZAROTE

Costa Calma

Puerto del Rosario

Costa Teguise

Corralejo

Puerto del Carmen

Arrieta

Playa Blanca
Arrecife

Volcan Lanzarote
Princesa Yaiza

Los Fariones

Sheraton
Fuerteventura

Atlantis
Bahia Real

Royal Palm

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

Dagtemperatuur in °C   20 20 20 21 22 23 25 24 24 23 22 21

Watertemperatuur in °C   18 17 18 18 19 20 22 22 23 23 20 19

Zonne-uren per dag   6 7 8 8 9 10 11 11 9 8 7 6

Dagen met enige neerslag   2 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1

Lanzarote

Corralejo | Fuerteventura | SPANJE

GRAN HOTEL ATLANTIS BAHÍA REAL
CULINAIR | WELLNESS

    

Suite Atlantico

Elegant en stijlvol resort met vele faciliteiten op een fraaie locatie aan de 

Atlantische Oceaan in het noorden van Fuerteventura. Het Gran Hotel Atlantis 

Bahia Real heeft direct toegang tot een klein vulkanisch strand waar zich 

ligbedden en parasols bevinden. Verder zijn er twee pieren waarvan één met 

bar/restaurant. De beroemde duinen van het Corralejo Natural Park met een 

schitterend lang zandstrand bevinden zich op ca. 1 km afstand.

FACILITEITEN
Lobby met boetieks en twee fraai aangelegde zoetwaterzwembaden met 

zonneterrassen. Mini Club (412 jaar), speeltuin en een verwarmd kinderbad.. 

Wii in de Kids Club (vanaf 7 jaar). Fitness ruimte, aerobics, steps en indoor 

cycling (vanaf 16 jaar). Aan het strand mogelijkheden voor surfen, duiken en 

jetskiën (tegen betaling). Het Spacenter Bahia Vital Spa (3000 m², vanaf 16 jaar) 

biedt een zwembad met onderwatermassage, hydrojets, jacuzzi, stoombad, 

sauna, schoonheidsbehandelingen en massages. De verzorging is op basis van 

logies/ontbijt. Halfpension, Halfpension Deluxe en Allinclusive zijn mogelijk. In 

La Alacena Real met een kleine patio worden het ontbijt en diner in buffetvorm 

geserveerd, met showcooking. Het à la carte restaurant Las Columnas heeft 

Spaanse specialiteiten op de menukaart. Andere mogelijkheden zijn het 

gourmetrestaurant La Cupula en het Japanse restaurant Yamatori. Bij restaurant 

Las Palmeras kunt u op het terras een drankje of de lunch nuttigen, De Coco 

Bahía bar, gelegen op de pier, schenkt verfrissende drankjes. De lobbybar El 

Mirador biedt livemuziek. 

ACCOMMODATIE
Alle 242 kamers en suites zijn luxueus ingericht met warme kleuren en voorzien 

van airconditioning, telefoon, minibar, tv, cdspeler, kluisje, zithoek en wifi. 

Badkamer met make-upspiegel, badjassen en haardroger. Terras of balkon.

Tweepersoonskamer (ca. 36 m², max. 2 pers.): elegante, comfortabele en 

ruime kamer met tuin-/zwembadzicht. Ook boekbaar met zeezicht. Tevens 

mogelijk met verbindingsdeur als Family Kamer met tuin-/zwembadzicht.  

Junior Suite (ca. 47 m², max. 3 volw. + 1 kind of 2 volw. + 2 kind. t/m 12 jaar): 

op de begane grond met zithoek en badkamer met aparte douche. Terras met 

zitje. Te boeken met tuin of zeezicht. De 3e/4e persoon slaapt op een sofabed. 

Suite Atlántico (ca. 75 m², max. 3 volw. + 1 kind of 2 volw. + 2 kind. t/m 12 jaar): 

woon- en slaapkamer gescheiden door een schuifdeur, inloopkast, apart toilet, 

douche en hydromassagebad. Balkon met ligbedden en zeezicht. 

Suite Bahia (ca. 110 m², max. 4 volw. + 1 kind t/m 12 jaar): Suite Atlántico met 

een verbindingsdeur naar een Deluxe Kamer, zeezicht.

Royal Suite (ca. 168 m², max. 4 pers.): ruim en luxueus ingerichte woonkamer, 

keuken, 2 slaapkamers, 2 badkamers en schitterend uitzicht.

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., LO, vliegreis van en naar Fuerteventura, luchthavenbelas-

ting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon 01/11-30/11 01/12-17/12 18/12-06/01 07/01-31/01 01/02-31/03

Tweepersoonskamer 1560 1345 1980 2695 1560

Suite Atlantico 3030 2695 4020 2695 3030

Extra: dagelijks gratis 1x entree tot de Bahia Vital Spa (minimum leeftijd 16 jaar) en gratis gebruik 

van de ligbedden op het strand bij verblijf van 01/11/20 t/m 30/04/21. Gratis nachten: 7=6, 14=12 

en 21=18 bij aankomst op 11/01/21 t/m 18/01/21. Meal Upgrade: upgrade van halfpension naar 

halfpension Deluxe bij verblijf van 01/11/20 t/m 30/04/21 in een Suite Atlántico.  Vroegboekkorting: 

18% bij verblijf van 01/11/20 t/m 30/04/21 indien geboekt voor 31/08/20 en 13% indien geboekt 

voor 30/09/20. Welkomstattentie: Bij verblijf in een Suite Atlántico ontvangt u bij aankomst bloemen 

op uw kamer, dagelijks vers fruit, een internationale krant, lakens naar keuze en een strandtas.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen en toeslagen voor halfpension, allinclu-

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

SPECIAAL AANBEVOLEN

VANWEGE DE LIGGING AAN DE OCEAAN, DE KWALITEIT, HET HOGE 

SERVICENIVEAU EN ZEKER OOK DE VITAL SPA IS EEN VERBLIJF IN DIT HOTEL 

EEN BELEVENIS VOOR LIEFHEBBERS VAN ELEGANTIE EN COMFORT.
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SPANJE | Fuerteventura | Caleta de Fuste

SHERATON FUERTEVENTURA
FAMILY | WELLNESS

    

Deluxe Kamer

Een bijzonder aangename en kleurrijk ingerichte oase te midden van 

zonovergoten stranden. Vanwege de vele faciliteiten is Sheraton Fuerteventura 

een goede keuze voor een heerlijke vakantie op Fuerteventura, zeker voor 

gezinnen met kinderen. Het hotel ligt tussen het strand van Caleta de Fuste 

en een 18-holes golfbaan. In de directe omgeving vindt u diverse winkels en 

restaurants. De luchthaven van Fuerteventura ligt op ca. 8 km.

FACILITEITEN
Receptie, businesscenter en wifi in het gehele hotel. Drie zoetwaterzwembaden 

(waarvan één verwarmbaar), kinderbad, boetiek, Mini Club, speel tuin, tennisbaan, 

minigolfbaan en pitching & putting green. Spa Thalasso Hespereides (vanaf 

18 jaar en tegen betaling) is een 1000 m² groot centrum waar u heerlijk kunt 

ontspannen in de sauna of het Turkse bad. Uiteraard kunt u hier ook terecht voor 

diverse massages en schoonheidsbehandelingen. Een verwarmd binnenbad, 

vitalitypool en fitnessruimte maken eveneens deel uit van de Spa. 

De verzorging is op basis van logies/ontbijt. In restaurant Los Arcos met terras 

worden het ontbijt en dinerbuffet geserveerd. La Veranda biedt mediterrane 

lunchgerechten op het terras met zeezicht. Ook Wok & Zen heeft een terras. U 

geniet hier van Aziatische specialiteiten in een rustgevende omgeving. El Faro 

serveert mediterrane specialiteiten in een nautische setting. Voor een drankje 

kunt u terecht in de Piano Lobby Bar. Er is roomservice van 07:00 tot 23:00 uur.

ACCOMMODATIE
Het hotel telt 266 kamers en suites, alle smaakvol en comfortabel ingericht en 

voorzien van airconditioning, kluisje, schrijftafel, koffie/theezetfaciliteiten, tv en 

wifi. Complete badkamer met ligbad, aparte douche en haardroger.

Deluxe Kamer (ca. 50 m², min. 2 volw. / max. 3 pers.): comfortabele kamer met 

zitgedeelte met sofa. Balkon met zeezicht. 

Premium Kamer (ca. 5059 m², min. 2 volw. / max. 3 pers.): identiek aan de 

Deluxe Kamer, maar gelegen op de parterre. Terras met tuinzicht. Ook te boeken 

als Family Premium (min./max. 2 volw. + 2 kind. t/m 14 jaar).

Prestige Family Kamer (ca. 100 m², max. 4 volw. + 4 kind. t/m 14 jaar): 

combinatie van 2 Deluxe Kamers met verbindingsdeur.

Junior Suite (ca. 71 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind. t/m 14 jaar): ruime 

open plan woon-/slaapkamer. Badkamer met jacuzzi. Balkon. Verbindingsdeur 

mogelijk met Deluxe Kamer. Ook boekbaar met terras als Junior Suite Premium.

Executive Suite (ca. 181 m², max. 4 pers.): ruime, elegante suite met woon

kamer met eettafel en een aparte slaapkamer, inloopkast. Balkon/terras.

Presidential Suite (ca. 228 m², max. 4 pers.): op de bovenste etage met 

woonkamer, 2 slaapkamers en groot terras. 

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Fuerteventura, luchtha-

venbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon 01/11-30/11 01/12-17/12 18/12-06/01 07/01-31/01 01/02-31/03

Deluxe Kamer 1280 1195 1680 1195 1280

Junior Suite 1680 1590 2080 1590 1680

Extra: 1x gratis toegang tot de Spa bij verblijf in een Junior suite, Executive suite of Presidential Suite 

bij aankomst op 02/12/20 t/m 09/12/20, 13/01/21 t/m 13/02/21 en 02/03/21 t/m 16/03/21. 1 x 

gratis a la carte diner (excl. drankjes) bij minimum verblijf van 7 nachten op basis van halfpension bij 

verblijf van 01/11/20 t/m 30/04/21.

Gratis kinderen: eerste kind t/m 14 jaar verblijft gratis op de kamer bij min. 2 volwassenen bij verblijf 

van 21/12/20 t/m 01/01/21 en van 27/03/21 t/m 04/04/21 indien geboekt voor 30/09/20.

Gratis nachten: 7=6 en 14=12 bij verblijf van 01/11/20 t/m 30/11/20 en van 01/02/21 t/m 30/04/21 

in een Junior Suite. Kamerupgrade: upgrade van Premium kamer naar Deluxe kamer bij verblijf van 

01/11/20 t/m 20/12/20 en van 02/01/21 t/m 30/04/21 indien geboekt voor 31/08/20.

Long Stay: 5% korting bij verblijf van minimaal 14 nachten. Seniorenkorting: 5% bij 56 jaar of ou-

der bij verblijf van 01/11/20 t/m 30/04/21. Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 01/11/20 t/m 

30/04/21 indien geboekt voor 30/09/20 en 10% bij verblijf van 02/01/21 t/m 30/04/21 indien ge-

boekt voor 01/01/21.

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

en/of volpension en galadiners rond Kerst en Oud en Nieuw: vraag uw reisadviseur of bezoek  

www.silverjet.be.

Esquinzo | Fuerteventura | SPANJE

ROYAL PALM RESORT & SPA
ADULTS ONLY | WELLNESS

    SUPERIOR   

Tweepersoonskamer Superior

Het adults only (vanaf 16 jaar) Royal Palm Resort & Spa is gelegen direct aan 

het mooie natuurlijke Esquinzozandstrand met de turquoise wateren van de 

Butihondo-baai en geschikt voor gasten die rust en stilte zoeken. Het moderne 

resort kent ruime faciliteiten en heeft een modern design. Zo kunt u in het 

zuiden van het eiland van de eeuwige lente genieten tijdens een strandvakantie 

waar u altijd al van hebt gedroomd. De luchthaven ligt op ca. 79 km. 

 

FACILITEITEN
Lobby met receptie en zitjes. Het resort kent meerdere verwarmde zwembaden 

waaronder Salina en Vulcano die verdeeld zijn over twee niveaus en worden 

omgeven door terrassen met ligbedden en parasols. Stromboli is het overdekte 

zwembad gelegen boven de Spa. De ruime Spa (2000 m²) beschikt over  sauna’s, 

stoombad, zoutgrot, diverse douches en een relaxruimte. U kunt hier terecht 

voor verschillende massages en schoonheidsbehandelingen. Tevens zijn er een 

kapper, fitnessruimte en sportzaal voor o.a. yoga. Verder biedt het resort de 

mogelijkheid om te tennissen en te volleyballen. In de directe omgeving kunt 

u windsurfen, jetskiën en duiken (alle sporten tegen betaling). De verzorging 

is op basis van logies/ontbijt. Halfpension is mogelijk. U heeft de keuze 

uit twee restaurants. In het internationale buffetrestaurant Ischia kunnen 

halfpensiongasten terecht voor het ontbijt en het diner met showcooking. Het 

mediterrane à la carte restaurant La Piazzetta heeft een terras met fraai uitzicht 

en is geopend voor lunch en diner. U vindt hier een selectie aan tapas, pizza’s 

en visspecialiteiten. De Dolce Vita Bar biedt live muziek, DJ-avonden en andere 

shows. De Bar Venezia, met zijn mediterrane sfeer, is een ontmoetingsplek 

voor alle gasten. Hier kunt u ‘s ochtends de krant lezen, genieten van 

koffiespecialiteiten of ‘s middags van thee met zelfgemaakte cake. Hier kunt 

u onder het genot van een snack uw ogen laten dwalen over het zwembad en 

de zee. De Champions Sports Bar biedt een aantrekkelijke omgeving om uw 

favoriete sport te kijken zoals de Formule 1 of voetbal, onder het genot van een 

drankje. De Poolbar is gelegen naast het zwembad en u kunt hier terecht voor 

een verfrissend drankje of snack. De Lobbybar Benvenuti nodigt u van harte uit 

om in alle rust de avond af te sluiten. De bars zijn afwisselend geopend. 

ACCOMMODATIE
Het resort telt 334 moderne, ruime en comfortabele kamers die beschikken over 

airconditioning (van mei tot oktober), minibar,  wifi,  kluisje, satelliettv, telefoon 

en koffie/theezetfaciliteiten. Badkamer met douche of bad, badjassen en 

slippers. Verder apart toilet met bidet. Alle kamers beschikken over een balkon 

of terras.

Tweepersoonskamer (ca. 35 m², max. 3 volw.): comfortabele kamer met 

zijzeezicht. Met terras of balkon. Ook boekbaar met Zeezicht  en met ligbedden 

op het balkon of terras als Tweepersoonskamer Superior met Zeezicht. 

Suite Zijzeezicht (ca. 50 m², max. 4 volw.): met gescheiden woon en slaapkamer. 

Met terras of balkon met ligbedden.

Suite Atlantica (ca. 89 m², max. 6 volw.): woonkamer en twee aparte slaapkamers. 

Verder twee badkamers waarvan één met bad en de andere met douche. Drie 

balkons, in totaal ca. 70 m², met ligbedden met zeezicht.

Suite Presidential (ca. 65 m², max. 4 volw.): moderne suite met woonkamer en 

aparte slaapkamer. Badkamer met bad en aparte douche. Groot balkon met 

ligbedden, Balinees bed, jacuzzi en zeezicht.

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., halfpension, vliegreis van en naar Fuerteventura, luchtha-

venbelasting, Executive Lounge en huurauto tijdens uw gehele verblijf.

Prijs per persoon  01/11-30/11 01/12-15/12 16/12-05/01 06/01-31/03

Tweepersoonskamer  1095 1035 1235 1095

Tweepersoonskamer Zeezicht  1320 1250 1460 1310

Vroegboekkorting: 10% bij min 3 nachten verblijf van 01/11/20 t/m 30/04/21 indien geboekt voor 

30/09/20.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen en toeslagen voor halfpension en galadiners rond Kerst en 

Oud en Nieuw: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.be.
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SPANJE | Lanzarote | Playa Blanca

HOTEL VOLCÁN LANZAROTE
WELLNESS

      SUPERIOR

Tweepersoonskamer

Een eigen sfeer, uitgebreide faciliteiten en een bijzondere, typisch Canarische 

bouwstijl karakteriseren dit fraaie, aan zee gelegen resort. Het hotel is gebouwd 

met vele natuurlijke materialen als een klein dorp in de stijl van het eiland. 

Hotel Volcán Lanzarote (officieel vijfsterren) telt verschillende lage gebouwen, 

romantische patio´s, traditionele pleinen en fonteinen en ligt op loopafstand van 

de gezellige jachthaven ‘Marina Rubicón’. De receptie is een fraaie replica van de 

kerk `Onze Lieve Vrouw van Guadalupe` in Teguise. Het zandstrand van Playa 

Dorada ligt op ca. 900 m en het centrum van Playa Blanca op ca. 950 m. 

FACILITEITEN
Na het passeren van de indrukwekkende entree betreedt u het hart van het 

hotel met waterpartijen, planten, diverse lounges, bar en winkels. In de tuin lig

gen vier zwembaden (waarvan 3 verwarmbaar), kinderbad en zonneterrassen 

met ligbedden. Verder vindt u er een moderne fitnessruimte en diverse andere 

sportmogelijkheden. Voor de kinderen is er een miniclub (512 jaar) met 

spelletjes. Babysit is mogelijk. 

Er is een compleet Wellnesscenter (vanaf 16 jaar en tegen betaling) met Turks 

bad, sauna, jacuzzi en verschillende schoonheidsbehandelingen en massages. 

De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Halfpension is mogelijk. La Florida 

restaurant biedt uitgebreide themabuffetten en showcooking voor ontbijt en 

diner en  Tasca Yaiza bij het zwembad serveert Spaansinternationale gerechten 

voor de lunch. Voor Japanse gerechten met uitzicht over de jachthaven kunt u 

terecht in restaurant Kazan en voor Italiaanse specialiteiten in Rubicón. Voor 

drankjes zijn er  de Lobby Bar en Fun Pub Los Jameos met livemuziek. 

ACCOMMODATIE
Alle 255 kamers en suites hebben een zithoek, airconditioning, tv, wifi (niet 

optimaal in alle type kamers), minibar en kluisje. Badkamer met apart toilet, bad 

en/of douche. Balkon of terras met zitje.

Tweepersoonskamer (ca. 38 m², max. 3 pers.): fraaie en comfortabele kamer met 

zithoek. Ook boekbaar met (zij)zeezicht.

Junior Suite (ca. 44 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): open plan woon/

slaapkamer. Badkamer met hydromassagebad en aparte douche. Met tuin- of 

zwembadzicht.

Suite (ca. 56 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): aparte woonkamer en slaapkamer. 

Daarnaast een badkamer met hydromassagebad en aparte douche. 

Family Kamer (min./max. 2 volw. + 2 kind.): comfortabele kamer, gelegen in het 

hotelgedeelte. Met tuinzicht.

Bovengenoemde kamertypes (m.u.v. de Family Kamer) zijn ook te boeken in het 

rustige Club Volcángedeelte (vanaf 18 jaar). De 48 kamers (max. 3 volw.) zijn 

smaakvol ingericht en hebben onder meer de volgende extra faciliteiten: kussen 

en lakenkeuze, roomservice van 08.00 tot 24.00 uur, cdspeler, internationale 

krant en wifi in de openbare ruimtes. Verder thermaalcircuit (sauna en Turks 

bad) inbegrepen. Tevens een verwarmbaar zwembad met solarium, jacuzzi 

en Balinese bedden met uitzicht op Isla de Lobos en Fuerteventura. U kunt het 

ontbijtbuffet gebruiken in Club Volcán. Thee, koffie en cake zijn beschikbaar van 

16.00 tot 18.00 uur, de courtesybar is geopend van 18.00 tot 21.00 uur.

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Lanzarote, luchthaven-

belasting, Executive Lounge, privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon 01/11-30/11 01/12-17/12 18/12-06/01 07/01-31/01 01/02-31/03

Tweepersoonskamer 1030 940 1495 995 1030

Club Volcan Kamer  1440 1280 2250 1380 1440

Gratis nachten: 7=6 en 14=12 bij verblijf van 03/01/21 t/m 22/01/21 en van 13/04/21 t/m 30/04/21.

Mealupgrade: upgrade naar half pension bij verblijf van 01/11/20 t/m 30/04/21 in Club Volcan ka-

mers en indien geboekt voor 31/08/20.

Seniorenkorting: 10% bij 55 jaar en ouder bij verblijf van 01/11/20 t/m 30/04/21.

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 01/11/20 t/m 30/04/21 indien geboekt voor 30/09/20 en 15% 

indien geboekt van 01/10/20 t/m 31/10/20.  Welkomstattentie: Fruit en Cavawijn bij aankomst op de 

kamer in een Junior Suite, Suite of Club Volcán kamers en suites bij verblijf op basis van halfpension. 

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen en toeslagen voor halfpension en galadi-

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

Puerto del Carmen | Lanzarote | SPANJE

HOTEL FARIONES
       

Superior Kamer

Het direct aan zee en strand gelegen moderne Hotel Fariones bevindt zich in 

het levendige Puerto del Carmen en wordt omringd door een palmentuin. Via de 

promenade bereikt u direct het lange Playa Grande zandstrand. Dit toeristische 

gebied is van een kleine vissershaven uitgegroeid tot een van de belangrijkste 

recreatieve en gastronomische centra van Lanzarote. Het grote vrijetijdsaanbod 

bestaat uit vele restaurants, winkelcentra, musea van kunstenaars zoals César 

Manrique, jachthaven en vissershaven van Varadero. Op loopafstand bevinden 

zich meerdere stranden zoals Playa Chica en Playa de los Pocillos. Het hotel ligt 

op ca. 10 km afstand van de luchthaven.  

FACILITEITEN
Het hotel beschikt over twee zwembaden waarvan de infinity pool in de tuin 

ligt, omgeven door parasols en ligstoelen. Hier bevinden zich tevens twee 

jacuzzi’s. Het tweede zwembad is toegankelijk (adults only) voor gasten 

die verblijven in een Double Relax of Suite en bevindt zich op de derde 

verdieping van het hotel. Hier bevindt zich ook een chill out bar. Als gast kunt 

u gratis gebruik maken van de verschillende faciliteiten in het sportcentrum 

Centro Deportivo Fariones dat op ca. 140 meter ligt. Hier bevinden zich een 

fitnesscentrum, sauna, 4 tennisbanen, paddle tennisbaan en een zwembad. 

Er worden veel activiteitenprogramma’s en entertainment georganiseerd.  

U verblijft hier op basis van logies/ontbijt. Halfpension is mogelijk. Het 

hoofdrestaurant is geopend voor ontbijt in buffetvorm met showcooking en 

diner met internationale of Canarische gerechten. Starters en dessert zijn in 

buffetvorm en het à la carte hoofdgerecht wordt uitgeserveerd. Verder is er 

het à la carte Aziatische restaurant met Thaise, Vietnamese en Indonesische 

specialiteiten met fraai uitzicht over de oceaan en de tuinen. Aan het zwembad 

bevindt zich een à la carte Pool Restaurant voor heerlijke snacks en cocktails. 

Verder zijn er de Pool Bar, Beach Club, een Piano Bar en Dona Juana Cave & 

Roof Top Chillout Bar. In de Lounge Bar, opgebouwd uit lavasteen, kunt u van een 

glas wijn genieten en gourmet delicatessen proeven. Er is 24uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
De 213 kamers en suites zijn modern, elegant en luxueus ontworpen en 

uitgerust met airconditioning, wifi, tv, kluisje, minibar, koffie/theezetfaciliteiten. 

Balkon of terras met (gedeeltelijk) zeezicht en tuin of zwembadzicht. Badkamer 

met douche, haardroger, badjassen en slippers. 

Superior Kamer (ca. 33 m², max. 2 pers. ): comfortabele kamer met zeezicht.

Junior Suite (ca.38 m², max. 2 pers.): open plan suite met zeezicht.

Vanaf de volgende type kamers ontvangt u Relax Package Service wat onder 

andere inhoudt: gourmet à la carte ontbijt op het terras met zeezicht, dagelijkse 

aromatherapie bij turn down service, toegang tot het Rooftop terras (vanaf 16 jr) 

alwaar een zonneterras, verwarmd zwembad en de Chillout Bar.

Double Relax (ca. 36 m², max. 2 volw.): met zitgedeelte en ruim balkon (19 m²) 

met ligbedden en jacuzzi. Met zee-,tuin- of zwembadzicht. 

Suite (ca. 65 m², max. 3 pers.): woonkamer met aparte slaapkamer. 

Suite Loft (ca. 55 m², max. 3 pers.): open plan suite met zitgedeelte. Met zeezicht. 

Suite Oceaan (ca. 80 m², max. 3 pers.): woonkamer met aparte slaapkamer. 

Badkamer met bad en aparte douche. Groot balkon met zeezicht. 

Grand Suite Fariones (ca. 90 m², max. 4 pers.): woonkamer met 2 aparte 

slaapkamers en 2 en suite badkamers waarvan een met bad en aparte douche 

en de andere met douche. Ruim balkon (24 m²) met zeezicht. Met een ruimer 

balkon (32 m²) te boeken als Royal Suite Fariones (ca. 150 m², max. 4 pers.).

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Lanzarote, luchthaven-

belasting, Executive Lounge, privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon 01/11-30/11 01/12-17/12 18/12-06/01 07/01-31/01 01/02-31/03

Superior Kamer 1585 1450 1685 1450 1585

Junior Suite 1710 1580 1810 1580 1710

Seniorenkorting: 5% bij 66 jaar en ouder. Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 01/11/20 t/m 

09/05/21 indien geboekt voor 30/09/20, 10% indien geboekt voor 31/10/20.  

Voor actuele prijzen van alle kamertypen en toeslagen voor halfpension en galadiners rond Kerst en 

Oud en Nieuw: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.be.



58 - SILVERJET 59 - SILVERJET

SPANJE | Lanzarote | Playa Blanca Playa Blanca | Lanzarote | SPANJE

PRINCESA YAIZA SUITE HOTEL & RESORT
FAMILY | WELLNESS

    

Zonder meer een ideaal resort om te genieten van een welverdiende en 

langverwachte vakantie met het hele gezin. Dit uiterst aangename hotel dat in 

Canarische neokoloniale stijl is gebouwd, kent veel faciliteiten en activi teiten. 

Het Princesa Yaiza Suite Hotel & Resort is direct gelegen aan het mooie gouden 

zandstrand van Playa Blanca, een oud vissersdorpje aan de specta culaire 

zuidoostkust van Lanzarote. Het hotel heeft een bevoorrechte locatie met 

uitzicht over de zee en de naburige eilanden, Isla de Lobos en Fuerteventura. 

Princesa Yaiza ligt op ca. 500 m van het dorpscentrum van Playa Blanca en van 

de moderne jachthaven Marina Rubicon. De luchthaven ligt op ca. 35 km afstand.

FACILITEITEN
Fraaie lobby met zitjes en veel planten. Verder winkels, internetfaciliteiten, 

kapsalon en amfitheater. Tuin met zout en zoetwaterzwembad, groot 

zonneterras, ligstoelen, parasols, jacuzzi en drie kinderzwembaden. Sport-

centrum met twee verlichte tennisbanen, voetbalveld, beachvolleyballveld, 

twee paddletennisbanen en een fitnessruimte van wel 400 m². Tevens dagelijks 

fitnesslessen zoals pilates en indoorcycle. De Lanzarote Golf Course ligt op 

enkele kilometers afstand. Verder is er de Plaza Princesa Yaiza met diverse 

eetgelegenheden. 

Voor de kleine gasten is er het kinderparadijs Kikoland (10.000 m²) met 

kinderanimatie, kindersportfaciliteiten, dagelijks activitei tenprogramma en 

wekelijkse shows die zijn afgestemd op de leeftijd van de kinderen: een Baby 

Kikoland (4 maanden  2 jaar), Mini Club (312 jaar) en een Junior Club (1316 

jaar). Het activiteitenprogramma is ontworpen om de jongere gasten maximaal 

te laten genieten. Babysit is op aanvraag. Er zijn speciale themadagen waar de 

kleintjes bijvoorbeeld kunnen schilderen en hun eigen kostuum kunnen creëren. 

Verder worden er voetballessen gegeven en voor diegenen die hun kind op hun 

verjaardag een grote verrassing willen bezorgen is Kikoland de ideale setting 

om deze speciale dag te vieren. 

Het moderne Thalasso Center Princesa Yaiza (2000 m², tegen betaling) heeft 

onder meer een verwarmd zwembad van 200 m² met massagejets, een 

aromatisch Turks bad, sauna, hydromassagedouches, 50 behandelcabines, 

ontspanningsruimte en een theehuis. Het Thalasso Center biedt verder diverse 

schoon heidsbehandelingen en massages om een juiste balans tussen lichaam 

en geest te creëren. 

De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Halfpension (keuze uit 3 

buffetrestaurants voor diner) of halfpension Deluxe (keuze uit 7 restaurants 

voor diner en minibar gratis) zijn mogelijk (wissselend geopend). De drie 

buffetrestaurants zijn Yaiza met showcooking en internationale gerechten voor 

ontbijt en diner, La Piazzeta met mediterrane gerechten en La Hacienda met 

Mexicaanse specialiteiten, showcooking en een buitenterras. Daarnaast biedt 

Princesa Yaiza verschillende à la carte restaurants, zoals het Japanse Kampai 

met Teppanyakitafels, het Italiaanse specialiteitenrestaurant Don Giovanni, het 

Canarische gourmetrestaurant Isla de Lobos met terras en uitzicht over Isla de 

Lobos. Voor typisch Spaanse hapjes kunt u terecht in Más Tapas. El Chiringuito 

is een grill & snackrestaurant bij het zwembad voor de lunch en voor kleine 

en lichte gerechten. De restaurants hebben wisselende openingsdagen. In 

sommige restaurants geldt gepaste kleding/dresscode. Voor uw vertier kunt 

u de Lobbybar met live pianomuziek bezoeken, de Bar Salon met dansmuziek 

of de cocktailbar Lounge Bar 4 Lunas met livemuziek. Voor nonalcoholische 

verfrissingen staat de juicebar La Papaya tot uw beschikking.

ACCOMMODATIE
Het hotel heeft 385 sfeervolle, deels in lokale stijl ingerichte kamers en suites, 

alle voorzien van airconditioning, wifi, kluisje, satelliettv, minibar, magnetron 

en koffie/theezetfaciliteiten. Badkamer met ligbad/douche, haardroger en 

badjassen. Balkon met zitje. Family Suites en Royal Kiko Suites bevinden zich 

in een apart gebouw verbonden met het hoofdgebouw door een passage. Een 

eventuele derde persoon slaapt op een sofabed (1,75 m).

Superior Kamer (ca. 43 m², max. 2 pers.): ruime kamer. Ook te boeken met (zij)

zeezicht.

Superior Relax Kamer (ca. 43 m², max. 2 volw.): als de Superior Kamer, maar 

met extra services zoals dagelijks toegang tot het Thalasso Center en à la carte 

ontbijt in het restaurant Isla de Lobos. Ook boekbaar met (zij)zeezicht.

Junior Suite Zeezicht (ca. 45 m², max. 2 volw. + 1 kind t/m 12 jaar): met aparte 

zithoek en sofa. 

Suite (ca. 65 m², max. 2 volw. + 2 kind. t/m 12 jaar): aparte slaap en woonkamer 

met sofabedden (1,70 m lang). Badkamer met bad en aparte douche. Ook 

boekbaar met zeezicht of gelegen op een lagere verdieping met tuin of landzicht 

als Promo Suite.

Suite Relax (ca. 65 m², max. 3 volw. ): aparte slaap en woonkamer. Badkamer 

met bad en aparte douche. Met als extra services dagelijks toegang tot het 

Thalasso Center en à la carte ontbijt in het restaurant Isla de Lobos.

Duplex Suite (ca. 63 m², 4 volw. of 2 volw. + 2 kind. t/m 12 jaar): ruime 

comfortabele suite in duplexstijl. Op de begane grond open plan woon/

slaapkamer met badkamer en een tweede slaapkamer op de eerste verdieping 

met wastafel en toilet. Balkon met zitje.

Family Suite (ca. 79 m², max. 4 volw. + 1 kind t/m 12 jaar): ruime woonkamer 

met eethoek en sofabed, magnetron, 2 tv’s, 2 slaapkamers en 2 badkamers, 

waarvan 1 met douche. Balkon met zitje en tuin of  zwembadzicht.

Connecting Kamers (ca. 102 m², min. 2 volw. + 3 kind. of max. 5 volw. + 1 kind t/m 

12 jaar): Kamers gelegen op de eerste of tweede verdieping. Deze bestaatn uit 

een suite met verbindindingsdeur naar een Superior kamer. Tuin -/ of landzicht.

Royal Kiko Suite (ca. 79 m², 3 volw + 1 kind of 2 volw. + 3 kind. t/m 12 jaar): 

gelegen op de derde etage. Ruime woonkamer met 2 slaapkamers, waarvan 

1 met kinderinrichting en 3 eenpersoonsbedden, 2 badkamers, playstation3-/

dvdspeler, wifi, minibarproducten voor kinderen (gratis), balkon met zitje en 

tuin of zwembadzicht.

Presidential Suite Zeezicht (ca. 99 m², max. 4 pers.): gelegen op de 2e ver dieping 

met woonkamer, 2 slaap- en 2 badkamers. Ook boekbaar op de 5e verdieping 

met landzicht of resortzicht.

Royal Suite (ca. 134 m², max. 4 pers.): in mediterrane stijl ingericht met 

woonkamer, 2 slaapkamers en 2 badkamers. Groot balkon. 

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Lanzarote, luchthaven-

belasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon 01/11-30/11 01/12-17/12 18/12-06/01 07/01-31/01 01/02-31/03

Superior Kamer 1295 1160 1670 1160 1295

Suite 1430 1295 1795 1295 1430

Extra: 1 x gratis entree Biomarine Circuit, sauna en stoombad in de Thalasso Spa bij min. 7 nachten 

verblijf in Junior Suite Zeezicht, Suite, Suite Zeezicht, Duplex Suite en Presidential Suite.

Gratis kinderen: tweede kind t/m 12 jaar verblijft gratis op de kamer bij de ouders bij verblijf van 

13/02/21 t/m 21/02/21 en van 27/03/21 t/m 11/04/21.

Kamerkorting: 5% bij verblijf van 03/11/20 t/m 30/11/20 en van 06/02/21 t/m 24/03/21 in een 

Suite, Suite Promo en Suite Relax indien geboekt voor 30/09/20. 5% bij verblijf van 03/11/20 t/m 

30/11/20 en van 01/03/21 t/m 24/03/21 in een Family Suite en Kiko Suite indien geboekt voor 

31/10/20.

Kamerupgrade: upgrade van Superior Relax Kamer naar Suite Relax bij verblijf van 01/12/20 t/m 

24/12/20 en van 05/01/21 t/m 05/02/21.

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 01/11/20 t/m 09/05/21 indien geboekt voor 30/10/20 en 

10% indien geboekt voor 30/11/20. 10% bij verblijf van 01/12/20 t/m 19/12/20 en van 07/01/21 t/m 

05/02/21 indien geboekt voor 30/11/20.

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

sion, halfpension Deluxe en galadiners rond Kerst en Oud en Nieuw: vraag uw reisadviseur of bezoek 

www.silverjet.be.

SPECIAAL AANBEVOLEN

GROTE GASTRONOMISCHE VARIËTEIT, DIRECTE LIGGING AAN HET STRAND EN 

DE HOOGSTAANDE SERVICE ZIJN KENMERKEN VAN DIT HOTEL. DAARNAAST IS 

HET EEN PARADIJS VOOR KINDEREN. KORTOM; EEN AANGENAAM VERBLIJF  

VOOR JONG EN OUD.

Superior Kamer
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COSTA DEL SOL & ANDALUSIË

De Costa del Sol, wellicht de bekendste strandbestemming van het land, waar de zon het hele jaar door schijnt en het ook uitstekend golfen is! 

Wie echter meer wil beleven dan alleen zon, zee en strand heeft voldoende keuze uit andere mogelijkheden.

.AUTOHUUR

De hotels aan de Costa del Sol bieden wij inclusief 

privétransfer aan. In plaats hiervan kunt u ook 

kiezen voor een huurauto of voor een paar dagen 

een auto huren om tal van fraaie dagtochten in de 

omgeving te maken.

SPECIAAL AANBEVOLEN

AAN DE COSTA DEL SOL HEEFT VOORAL HET 

PUENTE ROMANO MARBELLA 

ONS HART GESTOLEN. 

KIJK OP PAGINA 64 - 65

De Costa del Sol strekt zich uit over een afstand van 

300 kilometer langs de zuidkust van Spanje. Naast 

fijne zandstranden, indrukwekkende rotspartijen en 

een helderblauwe Middellandse Zee treft u hier het 

bijzonder boeiende achterland van Andalusië. 

Deze regio vormt het decor van bergen met witte 

dorpjes, een prachtige natuur (vooral te Ronda) 

en boeiende steden als Sevilla, Cordoba en 

Granada met bijzonder fraaie cultuurhistorische 

overblijfselen. 

Met onze autoreis Andalucia Magica kunt u 

uitgebreid kennismaken met dit heerlijke gebied. 

U heeft de gelegenheid het wereldberoemde 

Alhambra met het Nasridenpaleis, een prachtig 

voorbeeld van hoogstaande islamitische kunst, te 

bezoeken. In Cordoba dwaalt u rond door de oude 

straatjes van de Joodse wijk en ziet u de beroemde 

Mezquita, thans een kerk, maar voorheen een 

moskee. In Sevilla raden we u aan een bezoek te 

brengen aan het Alcazar, de gothische kathe draal 

met de Giralda-minaret en de schilderachtige wijk 

Santa Cruz. Via Ronda bekend om het schitte rende 

uitzicht vanaf een hoge brug over een diep ravijn 

eindigt uw rondreis in het mondaine Marbella. (kijk 

op pagina 66-67 voor de volledige beschrijving).

In de bruisende, ‘vernieuwde’ hoofdstad Málaga, 

de geboorteplaats van Picasso, ligt het histo rische 

Miramar Gran Hotel, ideaal voor een citytrip of 

strandvakantie.

De badplaats Marbella heeft veel te bieden: 

langgerekte stranden, restaurants, bars en een 

sfeervol centrum. De stad heeft twee gezichten, 

enerzijds het mondaine dat wordt gekenmerkt 

door de moderne architectuur, glitter en glamour 

en anderzijds het oude centrum met straatjes en 

pleintjes die er schilderachtig bij liggen. 

In de omgeving van Marbella kunt u een keuze 

maken uit het fraai gelegen Gran Melia Don Pepe 

of het gerenommeerde Hotel Puente Romano 

Marbella.

Ten zuidwesten van Marbella treft u de badplaats 

Estepona, bekend vanwege het 21 km lange strand 

en een microklimaat dat wel 325 zonnige dagen 

per jaar oplevert. In deze omgeving kozen wij het in 

Moorse stijl gebouwde Kempinski Hotel Bahia.

Gibraltar
(GB)

Jerez            
de la Frontera

Córdoba

Ronda

Sevilla

Granada

Estepona
MarbellaMálaga

Puerto BanúsCádiz

Costa del Sol

Costa de la Luz

Puente Romano

Gran Melià
Don Pepe

Gran Hotel
Miramar

Kempinski 
Bahia

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

Dagtemperatuur in °C 14 14 16 18 21 24 27 27 26 21 17 16

Watertemperatuur in °C 13 14 15 16 18 20 22 24 23 20 18 16

Zonne-uren per dag 6 6 6 8 10 11 12 11 9 7 6 6

Dagen met enige neerslag 4 4 4 3 2 1 0 0 2 3 4 5

Costa del Sol | Málaga | SPANJE

GRAN HOTEL MIRAMAR SPA & RESORT
CITY | HERITAGE | WELLNESSS

       

Premier Kamer

Het hotel is een architectonisch juweeltje, een groot historisch gebouw uit 

1926, dat geheel in oude glorie werd hersteld en voorheen onder andere dienst 

deed als hotel, ziekenhuis en paleis van Justitie. Het strand van Malagueta en 

de Middellandse Zee liggen direct voor het hotel, slechts gescheiden door een 

brede boulevard met palmbomen. 

Vele bezienswaardigheden zoals het centrum van Malaga met winkels en 

uitgaansgelegenheden, de kathedraal, het Picasso Museum, Hermitage Malaga, 

Centre Pompidou Malaga en het kasteel van Gibralfaro bevinden zich op 

loopafstand. De lucht haven van Malaga bevindt zich op ca. 9 km afstand. 

FACILITEITEN
Via de indrukwekkende entree komt u in een groot, met glas overdekt, 

licht atrium met verschillende zithoeken. In de historische tuinen met vele 

palmbomen en bloeiende struiken (9.000 m²) ligt het zwembad welke omringd 

wordt door terrassen met ligstoelen en parasols. Voor de jongste gasten is 

er een kidsclub (seizoensgebonden) onder begeleiding van een professioneel 

team met kinderzwembad en verschillende leuke activiteiten. De fraaie Spa 

heeft een watercircuit, behandelkamers, ijsfontein, sensationpool, sauna, 

hamam, jacuzzi, aroma therapie douches en fitnessruimte. U kunt hier tevens 

terecht voor verschillende schoonheids-, lichaamsbehandelingen en massages. 

Parkeerplaatsen bij het hotel (tegen betaling) dienen van te voren te worden 

gereserveerd. 

U verblijft hier op basis van logies/ontbijt. Halfpension is mogelijk. U heeft de 

keuze uit twee restaurants; Mediterráneo voor ontbijt en lunch (à la carte) en 

de brasserie Príncipe de Asturias met internationale gerechten voor á la carte-

diners. Tevens zijn er verschillende bars en lounges zoals cocktaillounge Patio 

Andaluz, de Pool Bar en op het ‘rooftop Chill-out ‘ terras kunt u genieten van 

cocktails met een fraai uitzicht over de baai. Het hotel biedt butlerservice en 

24-uurs roomservice. 

ACCOMMODATIE
De 190 kamers en suites zijn verschillend ingericht in onder andere hedendaagse, 

mediterrane en Andalusische stijl en voorzien van aircondi tioning, wifi, minibar, 

koffie-/theezetfaciliteiten en kluisje. Badkamer met bad en aparte douche, 

haardroger, badjassen en slippers. Vanwege de aard van het gebouw verschillen 

de uitzichten per kamer. Een aantal kamers en suites heeft een balkon.

Premier Kamer (ca. 30 m², max. 2 pers.): elegante kamer met marmeren 

badkamer met bad en aparte hydromassagedouche. Met straat- of tuinzicht 

Deluxe Kamer (ca. 37 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): ruimere kamer met 

straat- of tuinzicht. Ook boekbaar met zeezicht of met balkon en zeezicht.

Suite Deluxe (ca. 60 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): woonkamer en aparte 

slaapkamer met straat- of tuinzicht. Ook boekbaar zeezicht of zeezicht met 

balkon.

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Málaga, luchthavenbe-

lasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon   01/11-17/12 18/12-04/01 05/01-31/03

Premier Kamer Straat- of Tuinzicht  1385 1760 1385

Deluxe Kamer Zeezicht   1935 2310 1935

Seniorenkorting: 5% bij 60 jaar of ouder bij verblijf van 04/11/20 t/m 23/12/20 en van 05/01/21 

t/m 13/03/21. 

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 01/11/20 t/m 31/10/21 indien 45 dagen voor aankomst ge-

boekt en 10% indien 5 dagen voor aankomst geboekt. 15% bij min 3 nachten verblijf van 04/11/20 

t/m 23/12/20 en van 05/01/21 t/m 13/03/21 indien 15 dagen voor aankomst geboekt. 

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

pension en voor galadiners rond Kerst en Oud en Nieuw: vraag uw reisadviseur of bezoek www.

silverjet.be.
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GRAN MELIÁ DON PEPE
    

Premium Kamer Zeezicht

Het Gran Meliá Don Pepe is een begrip aan de Costa del Sol! Hier gaan luxe 

en een prima service hand in hand. Bovendien heeft dit prestigieuze hotel een 

fraaie ligging op een toplocatie: aan zee, te midden van een weelderige tuin en 

slechts ca. 800 m van het centrum van Marbella. De levendige jachthaven Puerto 

Banús ligt op ca. 5 km afstand. 

FACILITEITEN
Comfortabel ingerichte lounge met receptie, liften, kapsalon, bijouterie, 

business center, twee tennisbanen en een paddlebaan. In de tuin bevinden 

zich het zwembad en een kinderbad, gazons en een terras met ligbedden en 

parasols. Entertainmentprogramma. Verder is er een kidsclub. Verzorgde Spa 

by Clarins met verwarmd binnenzwembad met jacuzzi’s, stoom bad, sauna en 

fitnessruimte (gratis). Tevens massa ges en schoonheidsbehandelingen en Life 

& Sun Clinic-Health & Beauty.

De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Half- en volpension zijn mogelijk. De 

openstelling van de restaurants en bars is seizoen ge bonden. Het ontbijtbuffet 

wordt geserveerd in Veranda en voor lunch en/of diner kunt u ook het à la carte 

steakrestaurant Erre Winery & Bar kiezen. Tahini Restaurant & Sushi Bar ser-

veert de beste Japanse gerechten. Salazonia, met terras,  biedt wijnen en tapas. 

Het Capuccino Grand Cafe schenkt koffie en drankjes. Voor snacks en drankjes 

kunt u terecht in de Bardot Food & Cocktails by the Pool en in de lobby bevindt 

zich de Oyster & Caviar Champagne Bar in een chill-out atmosfeer.

ACCOMMODATIE
Gran Meliá Don Pepe beschikt over 194 ruime kamers en suites, alle sfeervol 

ingericht en voorzien van airconditioning in de zomer, verwarming in de winter, 

tv, wifi, minibar en kluisje. Kleine badkamer met bad/douche en badjassen. Het 

merendeel van de kamers en suites beschikt over een balkon met zitje (behalve 

de Classic Kamer Bergzicht). 

Classic Kamer Bergzicht (ca. 30 m², max. 3 pers.): elegante en frisse kamer.

Premium Kamer (ca. 30 m², max. 2 volw. + 1 kind): luxueus en comfortabel 

geheel met balkon met zitje en zeezicht.

De RED Level kamers en Penthouse Suite Mediterraneo beschikken onder meer 

over een Nespresso-apparaat en dagelijkse strijkservice van 1 kledingstuk. 

Verder iPod-dockingstation, Wii en playstation (op aanvraag). Voorts toegang 

tot de RED Level Lounge (kinderen zijn toegestaan) met conciërgeservice, tv, 

bibliotheek, dagelijks canapés en aperitief (11:00-21:00 uur), barservice met 

lokale merken (18:00 en 20:00 uur). 

RED Level Kamer Zeezicht (ca. 30 m², max. 2 volw. + 1 kind): gelegen op de 5e 

tot en met de 7e verdieping, met zeezicht.

RED Level Supreme Kamer (ca. 38 m², max. 2 volw. + 1 kind): ruimere kamer 

gelegen op de 4e tot en met de 7e verdieping, met zeezicht.

RED Level Junior Suite (ca. 55 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): gelegen op 

de hoeken van het gebouw, met apart zitgedeelte en massagedouche.

Grand Ocean Suite (ca. 70 m², max. 3 volw. of 2volw. + 2 kind.): luxueuze suite 

gelegen op de hoogste etages met open plan woon- en slaapkamer en walk-in 

closet.

Penthouse Suite Mediterraneo  (ca. 95 m², max. 2 volw + 1 kind): woon- en 

slaapkamer, een ruim dakterras met jacuzzi.

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Malaga, luchthavenbe-

lasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon  01/11-17/12 18/12-04/01 05/01-20/02 21/02-31/03

Premium Kamer  1360 1695 1370 1485

RED Level Zeezicht Kamer  1750 2115 1740 1855

Honeymoon: Fles cava en fruit bij aankomst op de kamer, kamerupgrade (indien beschikbaar) en 1 x 

diner voor 2 personen (excl drankjes).

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 01/11/20 t/m 29/12/20, van 01/01/21 t/m 30/03/21 en van 

05/04/21 t/m 30/04/21 indien geboekt voor 30/09/20.

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

en/of volpension en galadiners rond Kerst en Oud en Nieuw: vraag uw reisadviseur of bezoek  

www.silverjet.be.

Estepona | Costa del Sol | SPANJE

KEMPINSKI HOTEL BAHÍA
FAMILY | WELLNESS

    

Mediterranean Kamer

Kempinski Hotel Bahia is gebouwd in een typisch Moorse stijl met warme 

aardetinten. Dit luxe hotel biedt alle mogelijkheden voor een zeer stijlvolle en 

ontspannende vakantie en is ook ideaal voor gezinnen met kinderen. Het hotel 

ligt aan het strand en de kustweg naar Estepona, in een fraaie subtropische 

tuin in het hart van Andalusië. Estepona ligt op ca. 2 km, Puerto Banús op ca. 15 

minuten en Marbella op ca. 20 minuten rijden. De luchthaven van Malaga bevindt 

zich op ca. 80 km afstand.

FACILITEITEN
Er is een ruime lichte receptie met comfortabele lounge en terras. Verder zijn 

er diverse boetieks en een golfdesk. In de goed onderhouden tuin (45.000 m²) 

met waterpartijen en palmbomen bevinden zich 3 grote zwembaden op diverse 

niveaus (waarvan 1 verwarmbaar en een voor adults only) omringd door 

terrassen met ligbedden, parasols en enkele balibedden. Op het opgespoten 

deel van het strand bevinden zich ook ligbedden en parasols. Verder zijn er 

een fitnessruimte met moderne apparatuur en een tennisbaan. Voor de jongste 

gasten is er een kidsclub (4-12 jaar, seizoengebonden) met professionele staf en 

een speeltuin. De Kempinski Spa heeft onder meer een klein binnenzwembad, 

sauna, Turks bad, ijsfontein en een kapsalon. U kunt hier van diverse massages 

en schoonheidsbehandelingen genieten. De verzorging is op basis van logies/

ontbijt. Halfpension is mogelijk. Het El Mirador restaurant met een speciale 

kidscorner is een uitstekende keuze om uw dag te beginnen met een uitgebreid 

ontbijtbuffet. Baltazár Bar & Grill is een Spaans steakhouse, gelegen naast het 

zwembad. Spiler Beach Club is een openlucht à la carte restaurant gelegen 

bij het strand. Hier kunt u onder andere pizza’s, burgers, salades en gegrilde 

vleesgerechten bestellen. Voor een verfrissend drankje of snacks is er de Spiler 

Pool Bar en voor cocktails, koffie, thee en gebak The Black Rose lobbybar.

ACCOMMODATIE
Alle 145 kamers en suites zijn modern en elegant ingericht en voorzien van 

airconditioning, kluisje, tv, minibar, koffie-/theezetfaciliteiten en wifi. De 

marmeren badkamer heeft een bad en een aparte douche, haardroger en 

badjas. Alle kamers beschikken over een balkon met zitje.

Deluxe Kamer (ca. 42 m², max. 3 pers.): comfortabel ingerichte kamer in warme 

kleuren met tuinzicht. Ook te boeken met verbindingsdeur als Deluxe Family 

Kamer (max. 6 pers).. 

Mediterranean Kamer (ca. 42 m², max. 3 pers.): met gedeeltelijk zeezicht. Ook 

te boeken met verbindingsdeur als Mediterranean Family Kamer (max. 6 pers.)

Grand Mediterranean Kamer (ca. 42 m², max. 3 pers.): wat hoger gelegen en 

met zeezicht. Ook te boeken met verbindingsdeur als Grand Mediterranean 

Family Kamer (max. 6 pers.)

Junior Suite (ca. 80 m², max. 3 pers.): open plan woon-/slaapkamer die met oog 

voor detail is ingericht. Balkon met ligstoelen en zeezicht.

Grand Suite (ca. 100 m², max. 3 pers.): elegante suite met woonkamer, eettafel, 

koffie-/theezetfaciliteiten en aparte slaapkamer. Ruim balkon met ligbedden en 

zeezicht. 

Suite del Mar (ca. 150 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): suite met een 

maritiem-koloniale inrichting met aparte woonkamer en jacuzzi op het balkon. 

Presidential Suite (ca. 165 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): riante suite met 

aparte woonkamer, kitchenette, ruim balkon en zeezicht. 

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Malaga, luchthavenbe-

lasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon  01/11-15/12 16/12-04/01 05/01-15/02 16/02-31/03

Deluxe Kamer  1195 1330 1195 1280

Mediterranean Kamer  1280 1440 1280 1385

Gratis nachten: 7=6 en 14=12 bij verblijf van 01/11/20 t/m 27/12/20, van 04/01/21 t/m 26/03/21 en 

van 25/04/21 t/m 05/05/21. Seniorenkorting: 10% bij 55 jaar en ouder. Vroegboekkorting: 10% bij 

verblijf van 01/11/20 t/m 10/05/21 indien 60 dagen voor aankomst geboekt.

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

en/of volpension en galadiners rond Kerst en Oud en Nieuw: vraag uw reisadviseur of bezoek  

www.silverjet.be.
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PUENTE ROMANO MARBELLA
CULINAIR | GOLF | WELLNESS

       DELUXE

Junior Suite Villa Armonía

Villa Pereza

Ongetwijfeld één van de beste hotels aan de Costa del Sol. Het gerenommeerde 

Puente Romano Marbella biedt reeds vele jaren een topkwaliteit en uitstekende 

service. Dit sfeervolle en op klassieke wijze ingerichte hotel is opgezet als 

een Andalusisch dorp te midden van een dichtbegroeide en bijzonder fraaie 

subtropische tuin. U treft hier een oude Romeinse brug, een overblijfsel van de 

oude weg van Rome naar Cádiz. Puente Romano ligt direct aan het strand, op ca. 

3 km van Marbella. De luchthaven van Málaga bevindt zich op ca. 55 km.  

FACILITEITEN
Lounge met receptie, kleine winkelgalerij met exclusieve boetieks en kapsalon. 

De tennisclub heeft 10 banen, fitnessruimte, sauna en Turks Bad. In de tuin 

bevinden zich vier zwembaden (waarvan één verwarmbaar en één adults 

only) met terrassen, ligbedden, alsmede een apart kinderbadje. Tevens zijn er 

ligstoelen op het strand. Gasten krijgen korting op de greenfees van de 18-holes 

golfcourses in de omgeving. 

De in Andalusische stijl gebouwde Six Senses Spa biedt (tegen betaling)  diverse 

faciliteiten zoals een sauna, kruidenstoombad, hamam, hydrotherapiezwembad 

en verscheidene behandelkamers. U kunt hier terecht voor verschillende 

schoonheidsbehandelingen en massages. 

De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Voor de overige maaltijden heeft 

u de keuze uit meerdere restaurants (seizoengebonden en niet dagelijks 

geopend). Voor lunch en diner met mediterrane gerechten kunt u terecht in 

Sea & Grill in de Beach Club en voor het ontbijt in het Alhambra. El Chiringuito 

serveert internationale specialiteiten voor lunch en diner. Daarnaast kunt u een 

keuze maken uit diverse restaurants, zoals Nobu met Japanse specialiteiten 

voor het diner, Bibo voor tapas, het à la carte restaurant Serafina met Italiaanse 

gerechten, de Thai Gallery met authentieke Thaise cuisine, Het Monkey 

Club Restaurant met mediterrane smaken en het met drie Michelin-sterren 

bekroonde restaurant Dani García. Voor een lichte lunch zijn er de Pool Snack 

Bar bij het zwembad en The Club naast de tennisbanen. ’s Avonds is la Suite voor 

drankjes en muziek (vrijdag en zaterdag) geopend. Het hotel biedt een 24-uurs 

roomservice.

ACCOMMODATIE
Het hotel heeft 183 ruime suites, gelegen in 27 villa’s van maximaal 3 etages 

(enkele met lift), verspreid over de weelderige, subtropische tuin. Een deel van 

de kamers bevindt zich in het hoofdgebouw of het aangrenzende bijgebouw 

langs de weg naar het strand. Alle kamers zijn voorzien van airconditioning, 

zithoek, marmeren vloer, telefoon, tv, wifi, kluisje en minibar. Badkamer met bad,  

veelal aparte douche en badjassen. Balkon met zitje.

Junior Suite (ca. 55 m², max. 3 pers.): elegante open plan woon- en slaapkamer 

(verschillend ingericht), niet in het hoofdgebouw. 

Deluxe Garden Suite (ca. 65 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): ruime woon- en 

slaapkamer met mediterrane accenten en ruime badkamer. In combinatie met 

een Deluxe Junior Suite boekbaar als Family Kamer.

Grand Junior Suite (ca. 70 m², max. 3 pers.): open plan woon- en slaapkamer 

met inloopkast en met jacuzzibad. Ook boekbaar met zeezicht. 

Grand Junior Suite Kitchen (ca. 100 m², max. 3 pers.): woonkamer met keuken. 

Aparte slaapkamer, inloopkast en badkamer met bad en aparte douche. Met 

tuinzicht.

Deluxe Junior Suite Beach (ca. 60 m², max. 2 volw.): open plan woon- en 

slaapkamer met zeezicht. Ook boekbaar met tuinzicht als Deluxe Junior Suite 

Tuinzicht of met zijzeezicht als Deluxe Junior Suite  Zijzeezicht.

Mediterranean Suite (ca. 125 m², max. 4 volw. + 1 kind): 2 slaapkamers en 

aparte woonkamer met mediterrane accenten. Met zeezicht.

Royal Beach Suite (ca. 140 m², max. 3 pers.): luxueuze suite met sauna en 

jacuzzibad. Balkon (76 m²) met ligbedden, jacuzzi en zeezicht.

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Malaga, luchthavenbe-

lasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon   01/11-15/12 16/12-04/01 05/01-31/03

Junior Suite   1640 1850 1640

Deluxe Garden Suite   1885 2170 1885

Extra: 1 gratis diner (excl. drankjes) in Sea Grill Restaurant bij min 7 nachten verblijf van 01/11/20 

t/m 30/04/21.

Seniorkorting: 5% bij 60 jaar of ouder bij verblijf van 01/11/20 t/m 30/04/21.

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 18/12/20 t/m 25/03/21 indien geboekt voor 31/10/20 en bij 

verblijf van 26/03/21 t/m 30/04/21 indien geboekt voor 30/11/20.  Bij verblijf in een Junior Suite, 

Deluxe Garden Suite, Deluxe Junior Suite Tuinzicht, Grand Junior Suite en Family Kamer.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen, aanbiedingen en galadiners rond Kerst en 

Oud en Nieuw: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.be.

SPECIAAL AANBEVOLEN

PUENTE ROMANO IS EEN KLEIN PARADIJS WAAR U KUNT GENIETEN VAN WARME 

GASTVRIJHEID, EEN HOOG SERVICENIVEAU, ELEGANTE AMBIANCE EN DE 

UITSTEKENDE KEUKEN IN EEN PRACHTIGE ENTOURAGE!

De meest exclusieve en ruime gastenverblijven binnen het Puente 

Romano Marbella zijn de stijlvolle en elegante villa’s. De ideale keuze 

voor diegenen die van nog meer privacy en ontspanning houden.

Villa Armonía (ca. 240 m², max. 10 pers.): luxe en moderne villa in 

duplexstijl, gelegen in de fraaie tuin van het resort. De villa beschikt 

over een woonkamer met keuken. Verder twee slaapkamers op de 1e 

verdieping, twee slaapkamers op de begane grond en één slaapkamer 

in het bijgebouw in de tuin. Iedere slaapkamer beschikt over een eigen 

badkamer. In de 240 m² privétuin een zwembad met zeezicht.

Villa Pereza (ca. 210 m², max. 8 pers.): ruime en elegante villa 

met moderne inrichting en directe toegang tot het strand met vier 

slaapkamers en badkamers. Verder een volledig ingerichte keuken, 800 

m² tuin met privézwembad, zeezicht en privé-parkeerplaats. Gasten 

kunnen gebruik maken van de Six Senses SPA en indien gewenst is er 

een auto ter beschikking.

Villa Margarita (90 m² max. 6 pers.): gelegen in het hart van het resort 

en gedecoreerd in mediterrane stijl met wit en zachte aardetinten. 

De villa beschikt over drie elegant ingerichte slaapkamers en twee 

badkamers (waarvan een met bad/douche en één alleen met douche), 

woonkamer met kitchenette. In de 450 m² privétuin een barbecue en 

een privézwembad (verwarmd) met ligbedden. De villa heeft een privé-

parkeerplaats.

Voor actuele prijzen van alle villas, kinderkortingen en aanbiedingen: vraag uw reisadvi-

seur of bezoek www.silverjet.be.

PUENTE ROMANO VILLAS

       DELUXE
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ANDALUCÍA MÁGICA

Andalucía Mágica: 8-daagse autoreis

Prijs per persoon 01/11-15/12   16/12-05/01   06/01-31/03

Tweepersoonskamer 915                   1175                  995

Hotels

Granada Villa Oniria 4*

Cordoba NH Amistad 4*

Sevilla Barceló Sevilla Renacimiento 5*

Ronda Molino del Arco 4*

Marbella Gran Meliá Don Pepe 5*

Bij de prijs is inbegrepen:

• Vliegreis naar en van Málaga en luchthavenbelastingen.

• Executive Lounge op Brussels Airport.

• Huurauto (type D) tijdens uw gehele verblijf.

•  7 overnachtingen op basis van logies/ontbijt: 2 nachten In Gra-

nada in een Superior Kamer, 1 nacht in Córdoba in een Superior 

Kamer, 2 nachten in Sevilla in een Deluxe Premium Kamer, 1 

nacht in Ronda in een Tradition Kamer, 1 nacht in Marbella in 

een Classic Kamer Bergzicht.

Zie onze site voor de beschrijving van de hotels en de kamer-

typen. Wij kunnen deze reis op basis van andere kamertypen of 

(junior) suites voor u reserveren.

Neem voor de actuele prijzen, andere kamertypen of prijzen voor 

1, 3 en meer personen contact op met onze verkoopafdeling. 

Dag 1: Brussel - Málaga - Granada (ca. 135 km)

U vliegt met Brussles Airlines of TuiFly van Brussel 

naar Málaga, waar u uw huurauto in ontvangst 

neemt. Vervolgens rijdt u naar Granada dat op de 

UNESCO-Werelderfgoedlijst staat, voor uw eerste 

overnachting in Hotel Villa Oniria. 

De stad Granada is gelegen op een vruchtbare 

vlakte aan de voet van de hoogste bergketen van 

Spanje, de Sierra Nevada. Granada betekent in 

het Spaans granaatappel en die vrucht vormt het 

symbool van de stad. Het historische centrum van 

Granada behoort tot de mooiste en best bewaarde 

stadscentra van Spanje. 

De oude Arabische wijk Albaycin met zijn kron ke-

lende steegjes, huizen en baden uit de veertiende 

eeuw nodigt uit tot een wandeling of een roman-

tisch diner. In het centrum van deze wijk ligt de 

San Nicolas-kerk, met adembenemend uitzicht 

op het centrum, het Alhambra en daarachter de 

besneeuwde bergen van de mejestueuze Sierra 

Nevada. 

Verdere bezienswaardigheden in Granada zijn 

de Kathedraal die werd gesticht door Isabella de 

Katholieke, de Capilla Real en het Plaza Nueva, het 

oudste plein van de stad.

Dag 2: Granada

Vandaag heeft u de gelegenheid om het Alhambra, 

dat ‘rode vesting’ betekent, te bezoeken. Het 

Alhambra ligt op een rots hoog boven de rivier 

Darro. Wonderschoon is het Palacio Nazaries 

dat uit het begin van de 14e eeuw stamt. Het is 

een karakteristiek islamitisch paleis met een 

rechtszaal, harem, talrijke patio’s en klaterende 

fonteinen. De harem wordt gedomineerd door het 

Leeuwenhof met in het centrum de Leeuwenfontein, 

die rust op twaalf marmeren leeuwen welke geheel 

zijn gerestaureerd. Maar ook het Alcazaba, het 

fort in het oudste gedeelte van het Alhambra, de 

Generalife met zijn sprookjesachtige en oudste 

bestaande Moorse tuinen en het zomerverblijf van 

de sultans zijn een ‘must’. 

Granada is tevens een gezellige studentenstad met 

meer bars per inwoner dan welke andere stad in 

Spanje ook.

Dag 3: Granada - Córdoba (ca.166 km)

U rijdt vandaag via de N432 naar Córdoba. Onder-

weg kunt u het pittoreske witte dorp Priego de 

Córdoba bezoeken (25 km van de hoofdroute). Ook 

de historische stad Córdoba staat op de UNESCO-

Werelderfgoedlijst. 

U verblijft hier in het hotel NH Amistad. 

Lopend door de oude stadskern van Córdoba 

ontdekt u vele beziens waardigheden zoals de 

Juderia, de oude Joodse wijk met smalle straatjes 

en kleurrijke patio’s met bloemen. Hier vindt u ook 

de befaamde Mezquita (moskee). Bij binnenkomst 

treft u een patio met sinaasappelbomen en palmen 

aan, de Patio de los Naranjos. 

Wat verder ligt de gebeds ruimte waar u een woud 

van meer dan 800 marmeren en granieten zuilen 

met rood-witte hoefijzerbogen kunt bewonderen. 

Midden in de moskee bevindt zich een barokke en 

gotische kathedraal. 

Andere bezienswaardigheden in Córdoba zijn het 

Alcázar de los Reyes Cristianos met zijn fraaie 

Romeinse mozaïeken en de Romeinse brug over de 

Guadal quivir met een fraai uitzicht over de histo-

rische stad. Ook het museum Julio Romero de 

Torres met zijn beroemde vrouwenschilderijen en 

de Casa Andalusi uit de 12e eeuw zijn een bezoek 

meer dan waard. 

Dag 4: Córdoba - Sevilla (ca. 141 km)

Vandaag rijdt u naar Sevilla, de hoofdstad van 

Andalusië. Zo’n 30 km voordat u Sevilla bereikt rijdt 

u langs het vestingstadje Carmona met zijn rijke 

historie en talloze monumenten. U overnacht in 

Sevilla in het stijlvolle Barceló Sevilla Renacimiento. 

Deze fascinerende stad ligt in een vallei in één van 

de warmste streken van Europa met in het centrum 

talrijke sinaasappel-bomen. De vele beziens waar-

digheden van deze stad liggen alle op loopafstand 

van uw hotel en omdat de stad veel leuke straatjes 

kent, adviseren wij u Sevilla te voet te verkennen. 

Dag 5: Sevilla

Wij raden u aan vandaag een bezoek te brengen 

aan het Alcazar met zijn prachtige tuinen of aan de 

monumentale en grootste Gotische kathedraal ter 

wereld met de Giralda-minaret, het symbool van de 

stad. Ook de schilderachtige oude joodse wijk Santa 

Cruz met zijn doolhof aan steegjes, vele tapas-

barretjes en terrasjes en de Casa de Pilatos, welke 

vandaag de dag nog steeds door de hertog wordt 

bewoond zijn de moeite van een bezoek waard. 

Verder vindt u in Sevilla de massieve Torre de Oro 

(Gouden Toren) die in de 15e eeuw werd gebruikt 

als kluis om de schatten uit Amerika in te bewaren. 

Van hieruit heeft u een fraai uitzicht over de rivier de 

Guadalquivir en de Plaza de Toros de Maestranza, 

één van de mooiste arena’s van Spanje. 

Of maak een wandeling over de Plaza de España. In 

het park Jardines de Murillo met zijn fraai betegelde 

zitbanken is er gelegenheid om wat uit te rusten. 

Tijdens deze prachtige autoreis door ‘Magisch Andalusië’ maakt u kennis met fascinerende historische steden als Granada, 

Córdoba en Sevilla met hun vele Moorse invloeden, traditionele wijken en indrukwekkende bezienswaardigheden. 

Het spectaculair gelegen Ronda en een verblijf aan de heerlijke Costa del Sol maken deze reis compleet.

Granada

Verder kunt u in Sevilla ook uitgebreid winkelen of 

neerstrijken op een van de vele gezellige terrasjes.

Dag 6: Sevilla - Ronda (ca. 125 km)

U verlaat Sevilla en rijdt via de ‘Pueblos Blancos’ 

door mooi natuurschoon richting Ronda. 

U verblijft hier in een finca (landhuis): Hotel Molino 

del Arco, op 14 km van Ronda. 

Ronda is vooral bekend vanwege de exceptionele 

ligging: de van oorsprong oude Moorse binnenstad 

ligt op een steil rotsplateau en wordt van het 

nieuwere gedeelte van de stad gescheiden door 

een wel 100 meter diep ravijn. De smalle hoge brug, 

El Puente Nuevo, met een indrukwekkend uitzicht 

verbindt deze twee stadsdelen. 

Het oude stadshart is goed bewaard gebleven en 

herbergt talloze bezienswaardigheden zoals de 

oudste arena voor stierengevechten van Spanje, 

het plein van Duquesa de Parcent, de Kerken van de 

Espiritu Santo en Santa Maria la Mayor en de oude 

Arabische baden. 

Een perfecte manier om deze lange wandeling 

af te sluiten is een bezoek te brengen aan het 

wijnmuseum dat in een oud stadspaleis is 

ondergebracht

Dag 7: Ronda - Marbella (ca. 82 km)

Vandaag rijdt u richting de kust naar Marbella. U 

verblijft in Gran Meliá Don Pepe (zie de beschrijving 

op blz. 62). Vandaag kunt u de mondaine badplaats 

Marbella en de luxe jachthaven Puerto Banús met 

talloze restaurants en luxe winkels verkennen. 

Desgewenst kunt u langer aan de Costa del 

Sol verblijven. Vraag uw reis adviseur naar de 

mogelijkheden.

Dag 8: Marbella - Málaga (ca. 43 km) - Brussel

Het is tijd om aan uw terugreis te beginnen. Tijdens 

uw rit naar de luchthaven van Málaga om de 

terugvlucht naar Brussel te nemen, geniet u  nog 

van de laatste beelden van het zuiden van Spanje. 

Afscheid nemen doet altijd een beetje pijn, maar de 

vele in drukken en fascinerende momenten zult u 

zich een leven lang blijven herinneren.

Córdoba Sevilla

Gibraltar (GB)
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PORTUGAL

Portugal is een van de oudste landen van Europa, 

gelegen op het Iberisch schiereiland in het uiterste 

zuidwesten van het continent. Naast het vasteland 

vallen ook het eiland Madeira en de eilandengroep 

Azoren bestuurlijk onder Portugal. 

De ruim 10 miljoen inwoners wonen vooral in de 

kustgebieden en een kwart van de totale bevolking 

woont in de beeldschone en karakteristieke hoofd-

stad Lissabon, gelegen aan de rivier de Taag. 

Ooit was Portugal een roemruchte zeevarende 

koloniale macht, die samen met de Engelsen en 

Nederlanders de wereld controleerde. Portugees is 

dan ook een wereldtaal die op meerdere continenten 

gesproken wordt. 

Op de ‘Azulejos’, de typisch Portugese beschilderde 

tegels, en in de fado, de traditionele nostalgische 

lofzang, herleven de maritieme geschiedenis en 

de ontdekkingsreizen. Het in hun ‘eigen tempo’ 

genieten van de eenvoudige dingen van het leven is 

door de Portugezen tot een kunst verheven. 

De charme van dit gemoedelijke land kunt u proeven 

in de pittoreske stadjes te midden van olijfboom- en 

wijngaarden en de dagelijkse marktjes met een 

overdaad aan vis, fruit en bloemen. Portugal kent 

een ‘eerlijke’ keuken. 

Zeker in de vissers- en havenplaatsen is de hoofdrol 

voor vis- schaal- en schelpdieren (mariscos), zoals 

de gegrilde sardines, inktvis en de lekkere ‘peixe 

espada’ (zwaardvis), opgediend met groente en 

fruit. In het land van de haan is ook frango piri piri, 

kip met cayennepeper, alom verkrijgbaar. Er zijn 

volop streekvariaties die u zeker kunt proberen. 

Wereldberoemd zijn de portwijnen uit de noordelijke 

Douro-streek, maar minstens zo interessant is 

de typisch Portugese ‘vinho verde’ wijn, een jong 

gedronken, vaak licht mousserende witte wijn uit 

hetzelfde gebied. En inderdaad, van Madeira komen 

de madeirawijnen. 

Portugal, charmant en gemoedelijk. 

Een rijke cultuur met een unieke geschiedenis, luister maar naar een melancholische fado. 

Interessante steden, pittoreske dorpjes en een lange kustlijn met schitterende stranden 

met direct daarachter prachtige golfbanen.

Per wijnhuis verschilt de receptuur voor een droger 

dan wel zoeter smaaktype. Ook bier en koffie wordt 

in Portugal veel gedronken. Op Madeira is chino een 

gewone koffie, de chinesa een koffie verkeerd. U 

bestelt op het vasteland respectievelijk een café of 

café com leite. 

Het klimaat in Portugal wisselt sterk per regio. De 

Algarve biedt door het Middellandse Zeeklimaat 

milde winters en warme zomers, terwijl het eiland 

Madeira een subtropisch klimaat heeft.

Tijdens de winter zijn vooral de kuststrook van de 

zuidelijke Algarve en het ver in zee gelegen eiland 

Madeira populaire toeristische bestemmingen. 

ALGARVE
De Algarve heeft een breed scala aan mooie 

stranden, baaien en lagunes. De toeristische 

voorzieningen zijn van een hoog niveau. Tevens 

is er een groot aantal uitstekende golfbanen, 

vooral rond het ten oosten van Albufeira gelegen 

Vilamoura en het meer westelijk gelegen Porches. 

Het heuvelachtige binnenland van de Algarve is nog 

vrijwel in oorspronkelijke staat, met marktplaatsjes 

als Loulé en het schilderachtige bergdorp Alte. 

De begroeiing is in het binnenland gevarieerd met 

amandelbomen, vijgen, olijven, johannes brood-

bomen, sinaasappel- en citroenbomen, steen- en 

kurkeiken, platanen, cipressen en euca lyptus. In 

de laagte gedijen brem, heide, wilde bloemen en 

planten, lavendel, rozemarijn en tijm. 

MADEIRA
Het eiland Madeira, ongeveer 1000 kilometer uit 

de kust van het Portugese vasteland, rijst hoog op 

uit zee en is een aantrekkelijke bestemming voor 

zowel wandelaars als golfers. Na de mediterrane 

winter barst een keur aan bloemen open en bieden 

de hellingen een oogstrelende aanblik. 

Veel accommodaties zijn zo gebouwd dat ze 

optimaal profiteren van het fraaie uitzicht op zee en 

fleurige hellingen. Verkwikkende zeelucht is alom 

aanwezig. De meeste bezienswaardigheden zijn bij 

de hoofdstad, Funchal.

Kortom Portugal is een zeer aantrekkelijk vakan-

tie land met een rijke cultuur, mooie ste den, een 

adembenemend binnenland, schitterende stran den, 

uitstekende golfbanen, een zeer gast vrije bevol king 

en een verrassend heerlijke keuken.

HOTELVOORZIENINGEN
Aan de Algarve en op Madeira kunnen uw kinderen 

gewoonlijk gratis gebruik maken van de kidsclubs, 

terwijl u voor de babysitservice dient te betalen. Dit 

geldt gewoonlijk ook voor de aangeboden land- en 

watersporten. De watersportfaciliteiten worden 

vee l al niet door het hotel zelf gemanaged en zijn in 

de wintermaanden gesloten. De wellnessfaciliteiten 

zijn in de regel gratis toegankelijk. Uitzonderingen 

op boven staande regels vindt u bij de beschrijvingen 

van de betreffende hotels en resorts. De bij de hotel-

beschrijvingen genoemde restaurants zijn niet altijd 

het gehele jaar dan wel dagelijks geopend.
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ALGARVE

AUTOHUUR

De hotels aan de Algarve bieden wij inclusief 

privétransfers aan. In plaats hiervan kunt u ook 

kiezen voor een huurauto, of u kunt een paar dagen 

een auto huren en deze bij uw hotel laten bezorgen.

SPECIAAL AANBEVOLEN

AAN DE ALGARVE HEEFT VOORAL HET VILA VITA 

PARC ONS HART GESTOLEN.

KIJK OP PAGINA’S 74-75

Ten oosten van de aanvlieghaven Faro richting de 

Spaanse grens vindt u Vila Monte Farm House. 

Rustig gelegen in het binnenland op korte afstand 

van de gezellige plaatsjes Olhão en Tavira. Langs de 

kust ten westen van Faro bevindt zich een aantal 

aantrekkelijke stadjes met elk hun eigen charme. 

Vilamoura biedt uitgebreide golfterreinen. Hier vindt 

u vele gezellige terrassen, een casino, een mondaine 

jachthaven en tal van tophotels. Wij kozen hier 

voor het levendige en uniek gelegen Tivoli Marina 

Vilamoura, waar u zowel overdag als ’s avonds 

volop kunt genieten van de vele mogelijkheden die 

de plaats Vilamoura biedt. Op korte afstand ligt het 

Anantara Vilamoura Resort, wat een uitstekende 

keuze is voor golfliefhebbers.

Op zo’n 50 kilometer van Faro ligt het levendige en 

populaire Albufeira. Deze ‘witte stad aan zee’ biedt 

straatjes vol winkels, restaurants en cafeetjes. Ten 

westen van Albufeira vindt u de badplaats Porches 

met enkele luxueuze complexen. Een van de 

mooiste resorts, wellicht van heel Portugal, is hier 

het Vila Vita Parc Resort & Spa, volledig in harmonie 

met de natuur ontworpen, een exquise rustgevende 

sfeer uitstralend en met een scala aan faciliteiten. 

In Praia da Falésia selecteerden wij het Pine Cliffs 

Hotel & Resort en Epic Sana, beide hotels bieden 

toegankelijke luxe in een prettige ongedwongen 

sfeer. 

Helemaal in het zuidwesten, ruim 90 km ten wes-

ten van Faro, treft u Lagos, met fraaie stranden en 

rotsformaties, tal van barretjes en restaurants en 

een gevarieerd uitgaansleven. Hier ligt Cascade 

Wellness & Lifestyle Resort. Lagos is daarnaast 

het historisch centrum van de Portugese 

ontdekkingsreizen. Cascade bieden wij inclusief 

autohuur; ideaal om deze plaats en haar omgeving 

te ontdekken. Het interessante achterland van 

de Algarve met marktplaatsjes als Loulé, het 

schilderachtige bergdorp Alte en het middeleeuwse 

vesting  stadje Silves, zijn tevens een bezoek meer 

dan waard. 

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

Dagtemperatuur in °C 16 16 18 19 21 24 27 27 26 22 19 16

Watertemperatuur in °C 15 15 15 17 18 20 22 21 21 20 18 17

Zonne-uren per dag 6 6 7 8 10 12 12 11 9 7 6 5

Dagen met enige neerslag 7 6 8 5 3 1 0 0 1 3 5 7

De Algarve, de streek langs de zuidkust van Portugal, biedt mooie stranden en vele baaitjes en is bovendien gezegend met een fraaie, 

kilometerslange kustlijn van steile en grillige rotsformaties.  Daarnaast kunt u aan de Algarve uitstekend golfen op de talloze golfbanen.
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Praia da Rocha | Algarve | PORTUGAL

BELA VISTA
ADULTS ONLY | BOUTIQUE | CULINAIR

       

Deluxe Kamer

Het Bela Vista Hotel & Spa is een fraai, adults only lifestyle hotel, met een wel 

heel bijzondere en unieke ligging. Het boutique hotel ligt direct aan het bekende 

strand en middenin de drukte van Praia da Rocha, maar eenmaal binnen de 

poorten van het eeuwenoude paleis, valt er een deken van rust om u heen. 

Het schrille contrast tussen de kunstzinnige uitstraling van het hotel, met de 

levendige omgeving is er een die uw waardering zeker zal verdienen. Het brede 

zandstrand ligt bovendien direct aan uw voeten.

 

Het hotel bestaat uit twee historische gebouwen; het originele paleis uit de jaren 

‘20 de ‘Palacete’, de ‘Casa Azul’ en de nieuwe vleugel ‘Bela Vista Jardim’. Het 

moderne design is in perfecte balans met de originele kenmerken uit die tijd. 

Het centrum van de authentieke havenstad Portimão met diverse winkels, bars 

en restaurants ligt tevens op korte afstand. Ca. 74 km van de luchthaven Faro.

FACILITEITEN
In het hoofdgebouw ‘Palacete’ bevinden zich de artistieke receptie en lounge, 

bar en een terras. Het geheel van zwembad, de houten terrassen met trendy 

Balinese bedden, ligstoelen en parasols straalt een luxe mediterrane stijl uit. 

Er is een privétoegang tot het Praia da Rocha strand. Parkeerplaats (tegen 

betaling). Diverse golfbanen liggen op slechts enkele kilometers afstand.

De Bela Vista SPA by L’Occitane (tegen betaling) is uitgerust met een 

ontspanningsruimte, sauna en hamam. Verder diverse behandelkamers 

met schoonheidsbehandelingen en massages. De verzorging is op basis van 

logies/ontbijt. Voor de overige maaltijden heeft u de keuze uit (verschillende 

openingsdagen en -tijden): het Michelin-ster restaurant Bela Vista is een 

gourmetrestaurant voor ontbijt, lunch en diner met mediterrane keuken en 

specialiteiten van de Algarve. Verder is er een groot terras met uitzicht op 

zee. In de Lounge Bar kunt u terecht voor lichte maaltijden en drankjes bij het 

zwembad. Palacete Bar is er voor een aperitief of drankje na het diner.

ACCOMMODATIE
Het Bela Vista Hotel telt 38 luxe kamers en suites welke modern en comfortabel 

zijn ingericht met een duidelijke verwijzing naar de Portugese historie van het 

hotel. De kamers en suites zijn verdeeld over het originele ‘Palacete’ en het Bela 

Vista Jardim. Gezien de constructie van de gebouwen variëren de type kamers 

qua gebouw, inrichting, grootte, met/zonder balkon en uitzicht. Alle kamers en 

suites zijn smaakvol ingericht en voorzien van airconditioning, flatscreen-tv, 

telefoon, kluisje, minibar en wifi. Badkamer met bad of douche, haardroger, 

badjas en slippers.

Elegance Kamer (ca. 20 m², max. 2 volw.): elegant ingerichte kamer in het Bela 

Vista Jardim gedeelte. Balkon of terras en zijzeezicht.

Deluxe Kamer (ca. 25 m², max. 2 volw.): gelegen in het Bela Vista Jardim gedeelte 

met balkon of terras. Met zee- en tuinzicht.

Character Kamer (ca. 25 m², max. 2 volw.): gelegen in het hoofdgebouw Palacete 

met grote badkamer. Met zijzeezicht.

Suite (ca. 50 m², max. 3 volw.): ruime woonkamer met aparte slaapkamer in het 

Bela Vista Jardim. Balkon met zitje en ligbedden. Met zee-/tuinzicht.

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Faro met Brussels Air-

lines, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon  01/11-15/12  16/12-06/01  07/01-31/03 

Elegance Kamer Lateraal Zeezicht 1280 2480 1280 

Deluxe Kamer Zeezicht 1380 2595 1380 

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

zen van alle kamertypen, kinderkortingen, aanbiedingen en toeslagen voor half- en/of volpension: 

vraag uw reisagent of bezoek www.silverjet.be. 
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TIVOLI MARINA VILAMOURA
FAMILY | WELLNESS

     

Deluxe Kamer

Een levendig, veelzijdig en uniek gelegen hotel waar u zowel overdag als 

’s avonds volop kunt genieten van de vele mogelijkheden die het hotel en de 

plaats Vilamoura bieden. Tivoli Marina Vilamoura is zeer geschikt voor de  

actieve vakantieganger en gezinnen met kinderen. Gelegen in het centrum van 

Vilamoura met uitzicht over de jachthaven en het mooie strand. De afstand 

naar de luchthaven van Faro bedraagt 20 km en binnen 10 km bevinden zich de 

groene golfbanen van Vilamoura (shuttleservice).

FACILITEITEN
Moderne en indrukwekkende lounge met zitjes, businesscenter met 

internetfaciliteiten, winkelgalerij, kiosk, kapsalon, wifi in de openbare ruimtes 

(tegen betaling) en golfdesk. In de 20.000 m² grote tuin bevinden zich een 

riant zwembad met apart kinderbad, faciliteiten voor kinderen (4-12 jaar), 

zonneterrassen met ligbedden en een poolbar. Aan het strand ligt het beken- 

de Puro Beach met zwembad (adults only en tegen betaling) en diverse 

watersportmogelijkheden zoals waterskiën, windsurfen en zeilen. Regelmatig 

entertainmentprogramma’s (seizoengebonden). De Tivoli Spa is geheel in 

oriëntaalse sfeer ingericht en biedt een grote hoeveelheid behandelingen die 

lichaam en geest tot rust brengen. Het hotel beschikt over een health center met 

overdekt zwembad, jacuzzi, fitnessruimte, sauna en stoombad. De verzorging 

is op basis van logies/ontbijt. Half- en volpension zijn mogelijk. Voor ontbijt, 

lunch en diner in buffetvorm kunt u terecht in restaurant Chili dat Portugese 

en internationale gerechten serveert en uitzicht over de tuin biedt. Het zeer 

exclusieve restaurant Peppers Steak House is gespecialiseerd in vleesgerechten 

en geopend voor het diner. In restaurant Oregano bij het zwembad kunt u 

Italiaanse gerechten en salades bestellen en het bekende Puro Beach restaurant 

serveert visspecialiteiten. Er zijn diverse bars, zoals een loungebar met in de 

avond ‘chill out’ muziek, de Canela bar met terras en de Side bar met uitzicht 

over de Marina voor cocktails. Er is 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
Het hotel telt 383 kamers en suites. Alle zijn comfortabel ingericht en voorzien 

van wifi, airconditioning/verwarming, telefoon, satelliet-tv, wifi, kluisje en 

minibar. Badkamer met bad/douche en apart toilet. Balkon met uitzicht over de 

zee of de jachthaven.

Deluxe Kamer (ca. 24 m², max. 2 volw. + 1 kind t/m 12 jaar): modern ingerichte 

kamer. Badkamer met regendouche. Ook boekbaar als Deluxe Panoramic 

gelegen op de 2e t/m 7e verdieping of als Deluxe Premium Kamer op de 8e t/m 

9e verdieping met o.a. gratis gebruik Nespresso-apparaat, frisdrank en wifi in de 

kamer. Aparte check-in en check-out. Badkamer met douche of bad. 

Family Kamer (ca. 30 m², max. 2 volw. + 2 kind t/m 12 jaar): ruimere kamer 

gelegen op de eerste verdieping. Kinderen slapen op het sofabed. 

Junior Suite (ca. 41 m², max. 2 volw. + 2 kind. t/m 12 jaar): slaapkamer 

(twinbedden) met aansluitend een door een schuifdeur afgescheiden zitgedeelte. 

Balkon met zeezicht.

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Faro, luchthavenbelas-

ting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon   01/11-15/12 16/12-06/01 07/01-31/03

Deluxe Kamer   995 1220 995

Junior Suite Zeezicht   1955 2155 1955                

Kinderen eten gratis: bij verblijf op basis van halfpension verblijven max. 2 kinderen gratis op dezelf-

de verzorging als de ouders (m.u.v. Kerst en Oud en Nieuw).

Vroegboekkorting: 25% bij verblijf van 01/11/20 t/m 30/04/21 indien geboekt voor 30/09/20 en 15% 

indien 30 dagen voor aankomst geboekt van 1/10/20 t/m 30/04/21. 20% bij verblijf van 01/05/21 

t/m 31/10/21 indien geboekt voor 28/02/21, en 10% indien 30 dagen voor aankomst geboekt van 

01/03/21 t/m 30/09/21. 

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

sion, volpension en galadiners rond Kerst en Oud en Nieuw: vraag uw reisadviseur of bezoek www.

silverjet.be.

Vilamoura | Algarve | PORTUGAL

ANANTARA VILAMOURA ALGARVE RESORT
FAMILY | GOLF | WELLNESS

     

  Deluxe Tuinzicht Kamer 

Puro Beach Club

Het moderne Anantara Vilamoura Algarve Resort ligt bijzonder mooi op een 

45.000 m² groot terrein en wordt omringd door de Oceanico Victoria golfbaan. 

Het met palmen omringde zwembad is een heerlijke plek om tot rust te 

komen. Een hotel dat wordt gekenmerkt door rust, stijl en discrete service. De 

jachthaven van Vilamoura en het strand liggen op ca. 3 km en de luchthaven van 

Faro op ca. 20 km. 

FACILITEITEN
Er zijn drie zwembaden, waarvan één adults only en één voor kinderen, omringd 

door terrassen met ligstoelen en parasols. Voor de jongste gasten is er een kids 

& Teenclub (3 tot 15 jaar) met speeltuin waar verschillende activiteiten worden 

georganiseerd. Shuttleservice naar en toegang tot de Puro Beach poolside club 

met  zwembad en ligbedden  (adults only). Tevens shuttleservice en toegang 

tot de Puro Beach Club aan het strand met ligbedden (ook toegankelijk voor 

families). De Anantara Spa beschikt over een sauna, jacuzzi, hydromassages, 

verschillende behandelkamers en binnenzwembad (vanaf 16 jaar). Hier kunt 

u terecht voor verschillende gezondheids- en schoonheidsbehandelingen 

gebaseerd op verfijnde Oosterse tradities. Tevens is er een fitnessruimte, 

tennisbaan en een golfdesk.  De verzorging is op basis van logies/ontbijt. 

Halfpension en Volpension zijn mogelijk. In het Victoria restaurant wordt 

het ontbijt en diner in buffetvorm geserveerd. Het trendy EMO gourmet- 

restaurant, gelegen op de bovenste verdieping met fraai uitzicht, is geopend 

voor diner en serveert traditionele Portugese gerechten. In Palms by the Pool 

kunt u gezonde, lichte maaltijden, snacks en drankjes bestellen. In de Anantara 

bar & Lounge in de lobby, kunt u terecht voor koffie, thee, kleine snacks of een 

cocktail. Ria Restaurant serveert visgerechten voor de lunch. Bij de Puro Beach 

Club is tevens een restaurant. Tenslotte is er 24 uur per dag roomservice. 

ACCOMMODATIE
Alle 280 moderne kamers en suites hebben airconditioning, wifi, tv, kluisje, 

minibar, Nespresso-apparaat. Door schuifdeuren afgescheiden badkamer met 

bad en aparte douche, badjassen en slippers. 

Deluxe Tuinzicht Kamer (ca. 40 m², max. 3 pers.): comfortabele en ruime kamer 

met balkon met loungebed. Ook boekbaar met Zwembadzicht of met Golfzicht. 

Familie Kamer (ca. 80 m², max. 4 volw. + 2 kind.): 2 Deluxe kamers met verbin-

dingsdeur. 

Gasten die verblijven in de suites hebben gratis toegang tot de Spa:

Familie Suite (ca. 120 m², max. 4 volw. + 2 kind.):  Junior Suite met verbindingsdeur 

met Deluxe Golfzicht kamer. 

Junior Suite (ca. 80 m², max. 3 pers.): elegante suite met woon- en aparte 

slaapkamer. Badkamer met spiegel met ingebouwde tv. Balkon met loungebed 

en golfbaanzicht. 

Suite (ca. 120 m², max. 3 pers.): ruime suite met woon, eet- en aparte slaapkamer. 

Badkamer met spiegel met ingebouwde tv. Met panoramisch golfbaanzicht. 

Presidential Suite (ca. 250 m², max. 2 pers.): gelegen op de bovenste  verdieping 

met groot balkon met jacuzzi, ligbedden en zitjes. 

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Faro, luchthavenbelas-

ting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon   01/11-15/12 16/12-06/01 07/01-31/03

Deluxe Tuinzicht Kamer   1120 1285 1120

Suite   1955 2120 1955

Extra:  €25,- resort credit per kamer per nacht bij verblijf in een suite. 20% korting op spa behande-

lingen (niet geldig bij verblijf in Deluxe Kamer Tuinzicht en Deluxe Kamer Zwembadzicht.

Kinderen eten gratis: bij verblijf van 01/11/20 t/m 23/12/20 en van 03/01/20 t/m 30/04/21 op basis 

van halfpension (geldig voor max. 2 kinderen).

Vroegboekkorting: 25% bij verblijf van 01/11/20 t/m 30/04/21 indien geboekt voor 30/09/20 en 15% 

indien geboekt vanaf 01/10/20 en uiterlijk 30 dagen voor aankomst.

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

en/of volpension en galadiners rond Kerst en Oud en Nieuw: vraag uw reisadviseur of bezoek  

www.silverjet.be.

PORTUGAL | Algarve | Vilamoura



74 - SILVERJET 75 - SILVERJET

PORTUGAL | Algarve | Porches Porches | Algarve | PORTUGAL

VILA VITA PARC RESORT & SPA
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       DELUXE

Het luxueuze Vila Vita Parc Resort & Spa is ongetwijfeld één van de mooiste 

resorts van heel Portugal, met een warme uitstraling en geheel ontworpen in 

harmonie met de natuur. De hoogstaande service en geboden kwaliteit zijn voor 

kenners een reden om steeds weer terug te keren naar dit resort. Vila Vita Parc 

biedt een scala aan faciliteiten voor jong en oud, uitstekende restaurants en een 

bijzonder elegant Spacenter. Het resort bestaat uit een in modern Portugese stijl 

gebouwd hoofdgebouw, het in klassieke herenhuisstijl gebouwde ‘Residence’ 

en het naar een Moors dorp gemodelleerde ‘Oasis Parc’ met eigen zwembad, 

‘Rock Pool’ kinderbad met ligbedden en cabanas. Deze verschillende gebouwen 

liggen verspreid in een tuinlandschap dat wel 22 ha telt. De fraaie botanische 

tuinen met fonteinen en wandelpaden creëren een exquise, rustgevende sfeer. 

Het strand is via traptreden te bereiken. In de nabije omgeving treft u diverse 

golfbanen. Porches ligt op 4 km en de luchthaven op ca. 45 km afstand.

FACILITEITEN
Vila Vita Parc biedt een stijlvolle lounge, boetiek, souvenirwinkel, bibliotheek en 

kapsalon. In de riante tuin bevinden zich 7 zwembaden, waarvan 1 adults only, 

3 kinderbaden en 1 verwarmbaar en overdekt, alsmede zonneterrassen met 

ligbedden. Voor de kinderen is er een speeltuintje, ‘Natalie’s Créche’ (vanaf 6 

maanden tot 3 jaar, tegen betaling) en ‘Annabella’s Kids Park’ (4-12 jaar). Babysit 

is op aanvraag. Verder drie tennisbanen, een volleybalveld en een golfdesk. 

Golfers kunnen gratis gebruik maken van de 9-holes pitch & putt, de 18-holes 

putting green en de 18-holes minigolf. Speciale tarieven bij de golfbanen in de 

nabije omgeving. Privégarage, helikopterplatform (op aanvraag) en verhuur van 

een luxe jacht. Het hotel beschikt over een eigen wijngaard in de binnenlanden 

en een wijnkelder waar wijnproeverijen worden georganiseerd. De healthclub 

is voorzien van een verwarmbaar binnen- en buitenbad, sauna, stoombad en 

fitnessruimte. De elegante Vila Vita Vital Spa met hipoxi-studio biedt een scala 

aan lichaams- en schoonheidsbehandelingen, exotische baden en ontspannende 

massages. Tevens een jacuzzi, sauna, stoombaden en ontspanningsruimten. 

De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Halfpension is mogelijk. Het 

ontbijtbuffet wordt geserveerd in restaurant Bela Vita in het hoofdgebouw, waar 

u ook voor het diner terecht kunt voor een à la carte maaltijd met internationale 

gerechten. Aladin heeft tijdens het diner grillgerechten op de menukaart staan 

(formele kleding is hier gewenst en kinderen vanaf 6 jaar zijn welkom). In het 

kindvriendelijke restaurant The Whale – met speciale kindermenu’s - kunt u voor 

lunch en diner internationale gerechten bestellen. Het informele restaurant Adega 

aan de Piazetta serveert Portugese specialiteiten voor à la carte lunch en diner 

en in het mediterrane restaurant Atlantico kunt u ook à la carte dineren. Tevens 

ontbijt voor adults only. Mizu is het Japans teppanyaki specialiteiten restaurant. 

Voor een zeer exclusief diner dient zich het à la carte restaurant Ocean in de 

Residence aan. In dit met 2 Michelin-sterren bekroonde restaurant is formele 

kleding gewenst en zijn kinderen vanaf 12 jaar welkom. De openstelling van de 

restaurants is seizoengebonden. Voor wie buiten het resort wil eten biedt Vila 

Vita Parc een gratis shuttleservice aan naar enkele restaurants in de omgeving 

aan, zoals het visrestaurant Arte Nautica naast de Beach Club in Armação de 

Pêra en het Biergarten Restaurant in Porches. Voor champagne en cocktails 

bevelen wij de Aladin Bar aan, met schitterend uitzicht over zee. Daarnaast 

zijn nog tal van andere bars beschikbaar, zoals de Oasis Bar voor cocktails en 

livemuziek, de Palm Bar bij het Oasis Parc-zwembad voor lichte maaltijden en 

de Poolbar, Delfim en de Garden Bar voor snacks en een drankje. Café Bica is een  

Portugees café met terras. De antieke wijnkelder Cave de Vinhos heeft meer dan 

11.000 flessen wijn op voorraad. Er is 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
De 170 kamers en suites zijn smaakvol ingericht en voorzien van 

airconditioning, wifi, satelliet-tv, cd-speler, minibar, kluisje en telefoon. 

Luxueuze marmeren badkamer met bad en/of douche, apart toilet, badjassen en  

slippers. Balkon of terras.

Deluxe kamer (ca. 40 m², max. 3 pers.): gelegen in het hoofdgebouw of in het 

Residence-gebouw, in split level met woon-/slaapkamer met tuinzicht.

Deluxe Ocean Kamer Residence (ca. 40 m², max. 2 volw.): als de Deluxe kamer, 

maar gelegen in het Residence-gebouw. Met zeezicht.

Oasis Suite Premium (ca. 80 m², max. 2 volw. + 1 kind t/m 12 jaar): ruimere open 

plan suite gelegen in Oasis Parc met tuinzicht. Ook te boeken met dakterras (ca. 

40 m²) met douche en ligbedden (max. 2 volw.).

Oasis Family Suite (ca. 80 m², max. 4 pers.): als de Oasis Suite Premium, met 

extra slaapkamer. Ideaal voor gezinnen vanwege de rustige ligging.

Grand Suite (ca. 65 m², max. 2 volw. + 1 kind t/m 12 jaar): luxueus ingerichte 

suite in het hoofdgebouw met woonkamer en slaapkamer.

Penthouse Suite (ca. 105 m², max. 2 pers.): in het hoofdgebouw. Luxe woonkamer, 

slaapkamer met kingsizebed en luxe badkamer met bad en aparte douche. 

Terras of balkon.

De 31 Vista Parc Appartementen (4* Superior) zijn ideaal voor families. Ze 

liggen direct tegenover een ingang van het resort en zijn smaakvol en modern 

ingericht. Gasten kunnen gebruik maken van de faciliteiten van het resort. 

Garden Studio (ca. 55 m², max. 3 pers.): op de begane grond met terras met 

tuinzicht. Ruime woon-/slaapkamer met sofabed, volledig ingerichte kitchenette, 

en suite badkamer met douche en haardroger. Driekamer appartement (ca. 

85 m², max. 5 pers.) elegant appartement in duplex stijl. Met een woon- en 

eetkamer, balkon en keuken. Op de bovenverdieping  2 slaapkamers met en 

suite badkamers met douche. Verder is er een dakterras met panoramisch 

tuin-/zeezicht. Vierkamer appartement (ca. 140 m², max. 8 pers.): combinatie 

van een Garden Studio  en een Driekamer appartement.

De vijf Masterpiece Villa’s zijn ideaal voor families die gesteld zijn op luxe en 

privacy, maar wel gebruik willen maken van de faciliteiten van een 5* Deluxe 

Resort. De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Het continentale ontbijt kan 

worden geserveerd in uw villa (butlerservice) of in het restaurant van het resort.

Vila Atlantico I + II  (ca. 300 m², max. 5 pers.): beide villa’s hebben 2  slaapkamers 

(waarvan 1 op de begane grond) met eigen badkamer. Ruime woonkamer 

met zitgedeelte, eettafel, open haard en keuken. Op de eerste verdieping 

een balkon met ligstoelen. Privétuin (ca. 1.600 m²) met privézwembad en terras 

met ligstoelen. Uitzicht over de pitch & putt golfbaan en in de verte de oceaan. 

Met parkeergelegenheid naast de villa’s. 

Vila Al-Mar (ca. 255 m², max. 8 pers.):  rustig gelegen, naast de golfbaan met 3 

slaapkamers ieder met een en suite badkamer met douche en bad. Woonkamer met 

zitgedeelte, keuken en gastentoilet. In de tuin (ca. 1.800 m²) diverse terrassen met 

zitjes en ligstoelen. Privézwembad en uitzicht over de tuin en in de verte de oceaan. 

Vila Trevo (ca. 672 m², max. 12 pers.): Villa met 2 verdiepingen, in mediterrane 

stijl ingericht. De luxueuze villa heeft 5 ruime slaapkamers, ieder met een  

kingsizebed, en suite badkamer en terras of balkon. Verder zijn er een 

woonkamer, eetkamer en twee keukens. In de tuin met trendy meubilair  

bevindt zich het zwembad met hydrojets. Op het dak is een balkon met jacuzzi. 

Gelegen op een klif met zeezicht en ligt op loopafstand van het strand en resort.

Vila Praia (ca. 600 m², max. 12 pers.): elegante villa met 2 verdiepingen en een 

fraai uitzicht over de oceaan op enkele minuten wandelen van het hotel. De villa 

is smaakvol ingericht in mediterrane stijl en heeft vier slaapkamers met ieder 

een eigen zitgedeelte en badkamer. Ruime living met zitgedeelte, eettafel en 

ontbijtkeuken. Op de eerste verdieping een stoombad en een groot terras met 

ligbedden en regendouche. Privétuin met een infinitypool en gazebo.

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Faro, luchthavenbelas-

ting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon   01/11-15/12 16/12-06/01 07/01-31/03

Deluxe Kamer   1230 1355 1230

Oasis Suite Premium   1640 1765  1640                

Extra: 1 x diner bij min. 7 nachten verblijf van 01/11/20 t/m 30/04/21 indien 60 dagen voor aankomst 

geboekt. €50,- credit per kamer per verblijf, te besteden in restaurants, bars en spa bij min 4 nachten 

verblijf van 01/11/20 t/m 31/03/21. Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 01/11/20 t/m 30/04/21 

indien 45 dagen voor aankomst geboekt. (muv. Grand Suite en Penthouse Suite). 

Welkomstattentie: water en fruit bij aankomst op de kamer.

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

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

SPECIAAL AANBEVOLEN

VILA VITA PARC IS ONZE PERSOONLIJKE FAVORIET VANWEGE DE 

UITSTEKENDE SERVICE, DE BIJZONDER FRAAIE LIGGING DIRECT 

AAN ZEE EN NIET IN DE LAATSTE PLAATS HET OCEAN RESTAURANT, 

DAT ZICH IN TWEE MICHELIN-STERREN MAG VERHEUGEN.

 Garden Studio

Deluxe Kamer
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Ocean SuitePine Cliffs Gardens

Ocean SuitesGran Deluxe Kamer

Dit resort is één van de bekendste en meest geliefde luxe accommodaties van de 

Algarve met een unieke ligging en een gezellige sfeer. Het resort is opgetrokken 

in een Arabische bouwstijl, aangevuld met Portugese invloeden. Het bestaat 

uit een hotelgedeelte, de Ocean Suites en het nieuwste gedeelte: de Pine Cliffs 

Gardens, Pine Cliffs Suites, Terraces, Deluxe Villas alsmede Residence Suites 

in de Pine Cliffs Residence. De geboden service en de vele faciliteiten van dit 

hotel staan borg voor een aangenaam verblijf voor jong en oud. Daarnaast is het 

rustig en afgeschermd gelegen in een fraai pijnbomenbos tussen Albufeira en 

Vilamoura. Het resort is gebouwd op rode zandsteenkliffen met een schitterend 

uitzicht over het lange zandstrand van Praia da Falésia, dat bereikbaar is met 

een lift en een 150 m lang pad. De afstand tot Albufeira is 8 km en Vilamoura ligt 

op 6 km. Naar de luchthaven van Faro is het ca. 30 km.

FACILITEITEN
Het resort beschikt over een grote lobby, lounge met zitjes, spelletjeskamer, 

kiosk,  kapsalon, boetieks en een 18-holes minigolf. In de tuin bevinden zich vijf 

zwembaden, alsmede zonneterrassen met parasols en ligbedden. De Beach Club 

aan het strand biedt ligbedden, badhanddoeken, parasols en een restaurant. 

Verder een Tennis Academy met 5 verlichte tennisbanen en een golfacademie. 

De MIMO is een gourmet-shop waar u tevens een kook-workshop kunt volgen 

(tegen betaling). Het hotel beschikt daarnaast over een eigen spectaculair 

gelegen 9-holes golfbaan, de Pine Cliffs Golf & Country Club. Voorts pitching 

& putting greens, golfshop en drivingrange. Voor de kinderen zijn er tegen 

betaling de Kids Club Porto Pirata (7000 m², voor kinderen van 6 maanden t/m 

7 jaar) en de Junior Club (voor kinderen van 8 t/m 12 jaar) met vele activiteiten. 

De fraaie Serenity Spa health club bevat een fitnessruimte, jacuzzi, sauna en 

een groot binnenzwembad. Het RitualSpa & Beauty Centre biedt een keur aan 

schoonheidsbehandelingen en massages (faciliteiten zijn seizoengebonden). 

De verzorging in het hotel en de Ocean Suites is op basis van logies/ontbijt 

(halfpension is ook mogelijk), de Pine Cliffs Gardens zijn op basis van logies. 

Het ontbijtbuffet voor de hotelgasten wordt geserveerd in Jardim Colonial, waar 

u ook terecht kunt voor een diner in buffetvorm en à la carte gerechten uit de 

Portugese en internationale keuken. Het visrestaurant Pescador is geopend voor 

lunch en diner. O’Grill in het Pine Cliffs Residence-gedeelte biedt showcooking 

en mediterrane specialiteiten. Het à la carte restaurant Club House heeft uitzicht 

over de golfbaan. Piri Piri is een Portugees steakhouse voor diner. Het nieuwe 

Zest Restaurant serveert gezonde maaltijden voor lunch en diner. Voor snacks 

en drankjes kunt u terecht in de brasserie Corda Café. Het restaurant van de 

Beach Club serveert visgerechten en een saladebuffet. Het hotel biedt 24-uurs 

roomservice.

ACCOMMODATIE
Alle 217 kamers en suites in het hotelgedeelte beschikken over airconditioning, 

minibar, kluisje, flatscreen-tv, wifi en telefoon. Volledig ingerichte badkamer met 

bad/douche. Badkamer met bad en aparte douche. Balkon of terras. De 3e en/of 

4e persoon slaapt op een sofabed.

Deluxe Kamer (ca. 34 m², max. 2 pers.): ruime kamer met resortzicht of met 

zeezicht.

Grand Deluxe Kamer (ca. 42 m², max. 3 pers.): meestal split-level woon-/

slaapkamer. Groot balkon met resortzicht of met zeezicht.

Junior Suite (ca. 42 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind. t/m 12 jr): woon- en 

aparte slaapkamer met resortzicht.

Duplex Suite (ca. 56 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind. t/m 12 jr): in duplex stijl 

met woonkamer, gastentoilet en balkon. Op de 1e etage slaap- en badkamer. 

Kamers met verbindingsdeur zijn mogelijk. Te boeken met resortzicht of 

zeezicht.

Neptuno Suite (ca. 86 m², max. 2 pers.): ruime en elegante suite ingericht met 

Portuguese invloeden. Woonkamer met eetgedeelte en aparte slaapkamer met 

balkon. Extra balkon met zitjes. Deze suite beschikt over high speed wifi.  

Gelegen bij de ingang van het resort, vormen de Pine Cliffs Gardens de meest 

recente toevoeging van het uitgestrekte complex. De 87 luxe appartementen 

zijn zeer geschikt voor families en beschikken alle over een volledig ingerichte 

keuken, airconditioning, kluisje, flatscreen-tv, wifi en telefoon. Compleet 

ingerichte badkamer met bad en of douche. 

Garden Suite (ca. 61-88 m², max. 3 volw. of 2 volw. en 2 kind. t/m 12 jr): ruime, 

elegante woonkamer, slaapkamer met en suite badkamer met bad en douche. 

Met balkon. 

Garden Suite 2 Slaapkamers (ca. 91-110 m², max. 5 volw. of 4 volw. en 2 kind. 

t/m 12  jr): woonkamer met zitgedeelte, eettaffel een sofabed. Twee slaapkamers  

waarvan één en suite met bad en douche en één met douche. Met balkon.

Garden Suite 3 Slaapkamers (ca. 134 - 158 m², max. 7 volw.  of 6 volw. en 2 

kind. t/m 12  jr): ruimer appartement met 3 slaapkamers en een sofabed in de 

woonkamer. Drie badkamers waarvan één en suite met bad en douche en de 

overige met douche. Met balkon.

Alle drie kamertypes zijn tevens te boeken met directe toegang tot de tuin als 

Garden Suite Tuin.      

   

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Faro, luchthavenbelas-

ting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon   01/11-14/12 15/12-06/01 07/01-31/03

Deluxe Kamer Resortzicht   910 1080 975

Grand Deluxe Kamer Zeezicht   1095 1235 1180

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 01/01/21 t/m 31/10/21 indien geboekt voor 31/01/21 en 10% 

indien geboekt van 01/02/21 t/m 28/02/21

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

of volpension: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.be.

De in totaal 149 moderne suites zijn luxueus ingericht en gelegen in het 

hart van het resort met eigen zwembad en receptie. 

Junior Suite (ca. 42 m², max. 2 pers.): elegante open plan suite met 

zithoek. Design badkamer met bad en aparte douche. Balkon of 

terras met zitjes. Met resort (Lemon Square, Corda Café of parking) 

- of zwembadzicht. Ook boekbaar met toegang tot de tuin of met 

zwembad- en gedeeltelijk zeezicht als Junior Suite Penthouse 

(hoogste verdieping). 

Suite (ca.  70 m², max. 3 pers. of 2 volw. + 2 kind.): ruime en sfeervolle 

suite met een elegant ingerichte woonkamer met zitgedeelte, eettafel 

en compleet ingerichte open keuken, een aparte slaapkamer en een 

moderne badkamer met bad en aparte douche. De derde persoon of 

2 kinderen slapen op een sofabed. De suite is voorzien van een ruim 

balkon of terras. Met resort (Lemon Square, Corda Café of parking) - of 

zwembadzicht . Ook boekbaar met toegang tot de tuin of met zwembad- 

en gedeeltelijk zeezicht als Suite Penthouse (hoogste verdieping). 

Tevens boekbaar als Serinity Suite met o.a. gratis toegang tot de Spa.

De suites kunnen ook geboekt worden met 2 Slaapkamers (ca. 144 m², 

max. 5 pers. of 4 volw. + 2 kind.) met resortzicht of met toegang tot de 

tuin of zwembadzicht. Ook boekbaar met 3 Slaapkamers (ca. 186 m², 

max. 7 pers. of 6 volw. + 2 kind.).

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Faro, lucht-

havenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon  01/11-14/12 15/12-06/01 07/01-31/03

Junior Suite  1110 1235 1180

Suite - 2 slaapk. (o.b.v. 4 pers.)  995 1125 1055

Extra: 1 x gratis green fee (18 holes) per persoon bij min 7 nachten verblijf.

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 01/01/21 t/m 31/10/21 indien geboekt voor 

31/01/21 en 10% indien geboekt van 01/02/21 t/m 28/02/21.

PINE CLIFFS OCEAN SUITES
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Deluxe Zeezicht

Epic Sana Algarve Hotel is een resort dat opvalt door haar moderne, maar vooral 

ook warme en sfeervolle inrichting. Het hotel ligt bij het  Falésia-strand en wordt 

omringd door 8 ha natuurgebied. Epic Sana Algarve kent vele mogelijkheden tot 

vermaak voor jong en oud en is vanwege zijn faciliteiten geschikt voor families. 

Men kan hier uitstekend terecht voor een ontspannende of sportieve vakantie in 

een unieke omgeving. De luchthaven ligt op ca. 37 km. 

FACILITEITEN
Ruime lobby met receptie en bar. 5 zwembaden waarvan 2 voor kinderen, 

omringd door zonneterrassen met ligbedden en parasols. Little Stars kidsclub 

(4 t/m 11 jaar, seizoengebonden), speeltuin en babysit (op aanvraag). Voorts 

een tennisbaan en volleybalveld. De Sayanna Wellness-SPA (1500 m², tegen 

betaling) beschikt over een binnenzwembad, sauna, hamam en Turks stoombad. 

De Spa biedt een breed scala aan schoonheidsbehandelingen en massages. 

Ook is er een fitnessruimte en pilates- en yogamogelijkheden. In de directe 

omgeving diverse golfbanen (speciale greenfees voor gasten). De verzorging is 

op basis van logies/ontbijt. Halfpension is mogelijk. In buffetrestaurant Abyad 

met terras voor ontbijt en à la carte-/dinerbuffet geniet u van internationale 

gerechten. Het stijlvolle Alquimia gourmetrestaurant met een romantische en 

exclusieve ambiance, voor bijzondere smaaksensaties. Open Deck, in het hart 

van het resort biedt mediterrane en gegrilde vis- en vleesgerechten. Verder 

is er de Lima Poolbar (met Italiaanse gerechten voor diner) gelegen nabij de 

appartementen en de kidsclub welke ideaal is voor families. Tevens wordt hier 

in het hoogseizoen de zomer brunch geserveerd. De lobbybar By Epic is de 

perfecte ontmoetingsplek om te relaxen met een drankje en tapas. De trendy 

Bluum Bar met terras schenkt cocktails en drankjes tot laat in de avond. Hier 

worden ook workshops, livemuziek en themafeesten georganiseerd. Er is 

24-uurs roomservice. 

ACCOMMODATIE
229 moderne kamers, suites en appartementen, verdeeld over  3 gebouwen. Alle 

voorzien van airconditioning, flatscreen-tv, wifi, kluisje, minibar en Nespresso-

apparaat. Badkamer met bad en douche. Balkon of terras met zitje. 

Deluxe Kamer Resortzicht (ca. 32 m², max. 2 pers.): gelegen in het hoofdgebouw. 

Ook boekbaar met zwembad-, en tuin-zeezicht. 

Deluxe Suite Tuin-/Zeezicht (ca. 64 m², max. 3 volw. + 1 kind): woon- en aparte 

slaapkamer gescheiden door schuifdeuren. Ruim balkon met zitje.

Deluxe Garden Suite (ca. 73-110 m², max. 3 volw. + 1 kind): met aparte woon- en 

slaapkamer, terras met zitje en tuinzicht. Ook als duplex met woonkamer en 

ruim terras en slaapkamer op verdieping met balkon.

De 43 resort suites (appartementen) zijn gelegen bij de entree van het resort. Dit 

gedeelte beschikt over een eigen zwembad. Hier zijn ook de Little Stars Kidsclub, 

speeltuin, tennisbaan en de Lima Poolbar. De appartementen beschikken naast 

de kamerfaciliteiten tevens over een kitchenette met magnetron, koelkast, 

kookplaat, Nespresso-apparaat en vaatwasser. 

So Suite (ca. 38 m², max. 2 volw. + 1 kind): modern ingerichte open plan studio 

met badkamer met douche. Balkon of terras met resort- of  zwembadzicht. 

Suite Home (ca. 79 m², max. 2 volw. + 2 kind.): ruim 2-kamerappartement met 

aparte woon- en slaapkamer.  Balkon of terras met resortzicht. Ook boekbaar 

met zwembadzicht. 

Driekamer Appartement (ca. 117 m², max. 5 volw. + 1 kind): combinatie van een 

So Suite en een Suite Home met verbindingsdeur.

Indicatieprijzen p.p. inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar 

Faro, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon   01/11-15/12 16/12-06/01 07/01-31/03

Deluxe Kamer Resortzicht   1025 1150 1025

So Suite   1150 1275 1150

Extra: 1 x massage en €20,- hotelcredit per volw. per verblijf in een Deluxe Garden Suite en Deluxe 

Suite Tuin-/Zeezicht. Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 01/11/20 t/m 30/04/21 indien geboekt 

voor 31/10/20 en 10% indien geboekt van 01/11/20 t/m 31/12/20.

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

sion: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.be.

Moncarapacho | Algarve | PORTUGAL

VILA MONTE FARM HOUSE
BOUTIQUE | HERITAGE

     SUPERIOR

Junior Suite

Landinwaarts, op korte afstand van het adembenemende Ria Formosa Nationaal 

Park, ligt in een rustige omgeving op een terrein van 9 hectare een werkelijk 

prachtig ‘Farm House’ op u te wachten. Het authentieke karakter gecombineerd 

met toegankelijke luxe geeft deze accommodatie een bijzondere sfeer. De 

luchthaven van Faro ligt op ca. 25 km.

FACILITEITEN
De sfeervolle lounge met receptie is een charmante ontmoetingsplaats, waar 

in het midden van de ruimte een grote open haard prijkt. Het kleine winkeltje 

met lokale producten geeft de entree een gezellige ambiance. In de uitgestrekte 

tuinen vindt u twee verwarmde zwembaden (waarvan 1 adults only) met 

ligbedden omringd door ruime zonneweides. Natuurlijk biedt uw huurauto u ook 

de vrijheid om de veelzijdige omgeving te verkennen. Voor de sportieve gast is er 

een tennisbaan en een fitnessruimte. Tevens de mogelijkheid om yogalessen te 

volgen. Er liggen diverse 9- en 18 holes golfbanen in dit gedeelte van de Algarve, 

voor zowel de ervaren als beginnende golfer. Voor een heerlijke massage, vaak 

in de buitenlucht, of een behandeling op het gebied van innerlijke welzijn kunt u 

terecht bij professionele masseurs en behandelaars van de wellness Casita. Er 

is tevens een wellness roomservicemenu. Er is voldoende parkeergelegenheid 

bij het hotel. 

De verzorging is op basis van logies/ontbijt, halfpension is mogelijk (er is een 

à la carte keuzemenu voor gasten die verblijven op basis van halfpension). À la 

carte restaurant Laranjal is beschikbaar voor ontbijt (buffet) en drie maal per 

week voor het diner (à la carte en seizoengebonden). Dit ecologisch ingerichte 

restaurant serveert een scala aan sublieme internationale en authentieke 

gerechten en heeft een ruim terras. Hier heeft u een prachtig uitzicht over de 

omgeving, dat vooral in de avond een lust voor het oog is. Voor diner kunt u 

tevens terecht in à la carte restaurant À Terra, dat tevens zitplaatsen in de tuin 

heeft. De lobbybar is een uitstekende keuze voor cocktails, heerlijke wijnen en 

tapas uit de regio en heeft een mooi buitenterras. Bar/restaurant Tanque das 

Bicas met ruim terras, is gelegen bij het zwembad en serveert drankjes, snacks 

en eenvoudige gerechten. Poolbar Sobreiro gelegen naast het adults only 

zwembad is beschikbaar voor drankjes.

ACCOMMODATIE
De 55 kamers en suites hebben een frisse witte uitstraling en zijn zowel modern 

als authentiek te noemen. Alle voorzien van een tweepersoonsbed, telefoon, tv, 

wifi, kluisje, airconditioning en Nespresso-apparaat. De kamers zijn voorzien 

van een minibar en de suites van een kitchenette met koelkast, magnetron en 

elektrische kookplaat. Badkamer met inloopdouche, badjassen en slippers. 

Balkon of terras met zitje.

Tweepersoons Kamer Deluxe (ca. 30 m², max. 2 pers.): authentiek Portugese 

inrichting met een elegante witte stijl en Moorse accenten. Terras of balkon met 

tuin- of patiozicht. 

Junior Suite (ca. 45 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kinderen): gelegen op de 1e 

verdieping van het Laranjal gebouw. Aparte woonkamer en een terras/patio met 

pergola.

Deluxe Suite (ca. 60 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): met een aparte woon- 

kamer, een terras met veel privacy aan de achterzijde en een patio aan de 

voorzijde. Zicht op het sfeervolle straatje met sinaasappelboompjes van de 

Laranjal.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en 

naar Faro, luchthavenbelasting, Executive Lounge en huurauto tijdens uw gehele verblijf.

Prijs per persoon   01/11-15/12 16/12-06/01 07/01-31/03

Deluxe Kamer   995 1555 1020

Junior Suite   1120 1860 1190

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

sion: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.be.
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Funchal | Madeira | PORTUGAL

CASTANHEIRO BOUTIQUE HOTEL
BOUTIQUE | CITY

   

Junior Suite

Dit verrassende boutique hotel ligt in het hart van het levendige centrum van 

Funchal. Castanheiro bestaat uit vijf authentieke gebouwen, zo is er een gebouw 

uit de 18e eeuw, waar ooit ambachtswinkels waren gehuisvest, een 19e eeuws 

herenhuis van een rijke handelsfamilie en drie gebouwen uit het begin van de 

20e eeuw waar eens een drukkerij en een atelier gevestigd waren. In het hele 

hotel vindt u kleine binnenplaatsen en sfeervolle patio’s, wat een knusse en 

sfeervolle ambiance creëert. Moderne meubels en antiek zijn aaneengesmeed 

tot een fraai en uniek hotel, met een van de mooiste vergezichten over de stad 

en de oceaan. De belangrijkste winkels, musea, restaurants en bars van de stad 

bevinden zich op loopafstand. De luchthaven ligt op ca. 20 km afstand.

FACILITEITEN
Het hotel beschikt over een zwembad op het dakterras met fraai uitzicht over de 

baai van Funchal. Hier bevindt zich ook een jacuzzi. Castanheiro beschikt ook over 

een Spa met een hydrotherapiebad, sauna, Turks bad en twee behandelkamers. 

U kunt hier terecht voor verschillende massages en schoonheidsbehandelingen. 

Tevens is er een kapper en een fitnessruimte. Ook is er parkeergelegenheid, een 

businesscorner en bibliotheek. 

U verblijft hier op basis van logies/ontbijt. Halfpension is mogelijk. U heeft 

onder andere de keuze uit de volgende restaurants: Tipografia, het à la carte 

restaurant met mediterrane gerechten en buitenterras. In Pretas, de deck- en 

loungebar gelegen op de bovenste verdieping, waar u geniet van een prachtig 

uitzicht, kunt u terecht voor lichte maaltijden, snacks, salades, broodjes en een 

groot assortiment cocktails en verse sapjes, in een informele en ontspannen 

sfeer. Ten slotte Iris, de koffie-, thee- en cocktailbar gelegen aan een van de 

binnenplaatsen.

ACCOMMODATIE
Het hotel beschikt over 81 stijlvolle kamers en suites die voorzien zijn van 

airconditioning, flatscreen-tv, wifi, kluisje, koffie-/theezetfaciliteiten en minibar. 

Badkamer met douche, badjassen en slippers.

Tweepersoonskamer (ca. 20 m², max. 2 pers.): comfortabele kamer waarvan 

enkele met Frans balkon. Deze kamers bevinden zich in alle delen van het hotel. 

Deluxe kamer (ca. 25 m², max. 2 pers.): ruimere kamer gelegen in het centrale 

gedeelte van het hotel. Balkon met zitje en uitzicht op de binnenplaats of met 

straatzicht.

Junior Suite (ca. 30 m², max. 3 pers.): open plan woon/slaapkamer met zitbank. 

Sommige kamers beschikken over een Frans balkon. 

Suite (ca. 35-40 m², max. 3 pers.): woonkamer met zitgedeelte en een aparte 

slaapkamer. Met Frans balkon. Als extra ontvangen gasten in een Suite gratis 

toegang tot de Spa (behandelingen tegen betaling).

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Funchal, luchthavenbe-

lasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon   01/11-15/12 16/12-06/01 07/01-31/03

Tweepersoonskamer   1025 1150 1025

Junior Suite   1150 1275 1150

Extra: gasten van Silverjet ontvangen gratis: 1x drankje op het dakterras (geselecteerd), 1x gratis 

dessert p.p. bij diner in het restaurant, 1x 15 min. voetmassage bij een geboekte massage in de Spa, 

dagelijks fles water op de kamer. Vroegboekkorting:  10% bij verblijf van 01/11/20 t/m 30/04/21 

indien geboekt voor 31/08/20 en 5% indien geboekt voor 30/09/20. 

  

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

sion en galadiners rond het Flowerfestival, Kerst en Oud en Nieuw: vraag uw reisadviseur of bezoek 

www.silverjet.be. 

SPECIAAL AANBEVOLEN

DOOR DE LIGGING IN HET CENTRUM VAN FUNCHAL, DE TOEGANKELIJKE LUXE 

EN DE BIJZONDERE MIX VAN AUTHENTIEK EN MODERN, IS CASTANHEIRO EEN 

GASTVRIJ ADRES MET PORTUGESE CHARME.

MADEIRA

Op nog geen 4 uur vliegen van België vindt u op Madeira een vriendelijke zachtmoedige bevolking, uitbundige en overweldigende

natuur en een zeer zacht klimaat. Het bloemeneiland is van vulkanische oorsprong met imposante steile basaltrotsen.

Wie eenmaal op Madeira is geweest, komt er zeker 

weer terug!

AUTOHUUR

De accommodaties op Madeira bieden wij inclusief 

privétransfers aan. In plaats hiervan kunt u ook 

kiezen voor een huurauto of voor een paar dagen 

een auto huren en deze bij uw hotel laten bezorgen.

SPECIAAL AANBEVOLEN

OP MADEIRA HEEFT VOORAL CASTANHEIRO 

BOUTIQUE HOTEL ONS HART GESTOLEN.

KIJK OP PAGINA 81.

Eeuwenlang is Madeira een onbewoond eiland 

geweest, totdat het door de Portugese troon werd 

opgeëist. Madeira wordt ook wel het bloemeneiland 

genoemd vanwege de uitbundige bloemenzee aan 

het eind van de mediterrane winter. 

Verder is Madeira vooral bekend van de madeira-

wijn en als geboorteplaats van de stervoetballer 

Cristiano Ronaldo. Inmiddels is Madeira uitgegroeid 

tot een zeer aan trekkelijke toeristische bestemming, 

vooral voor wie een onbedorven karakter op prijs 

stelt en van een prachtige natuur houdt.

Wij hebben voor u op Madeira luxe accommodaties 

geselecteerd waar de nadruk ligt op persoonlijke 

service, gezelligheid, rust of natuur en waar u het 

echte karakteristieke Madeira kunt ontdekken. 

Zo biedt het spectaculair gelegen The Cliff Bay een 

uitmuntende persoonlijke service en warme sfeer. 

Door de vele terrassen waarop het hotel gebouwd 

is voelt het kleinschalig aan. Het nieuw geopende 

zusterhotel Les Suites at The Cliff Bay is een 

aanrader door de ruime suites en het kleinschalige 

karakter.  

Het beroemde in Brits-koloniale stijl gebouwde 

Belmond Reid’s Palace biedt allure in een klassieke 

setting. De veelzijdigheid zal u verrassen. 

Savoy Palace Resort & Spa is een imposant hotel, 

met moderne luxe, met een geweldige locatie op 

loopafstand van het centrum van Funchal.

Het Castanheiro Boutique Hotel is een parel in 

het historische centrum van Funchal, authentieke 

elementen en moderne architectuur komen hier 

prachtig samen. 

Naast logeren in gerenommeerde hotels in en 

rondom Funchal kunt u ook voor de minder 

be kende weg kiezen: landelijk gelegen quinta’s 

of herenhuizen. Dit zijn luxe accommodaties met 

een prachtige ligging en een unieke uitstra ling. Ze 

ademen de sfeer van nostalgie en ver vlogen tijden. 

In deze categorie selecteerden wij voor u het fan-

tastische boutique hotel Quinta da Casa Branca 

dat in een voormalige bananenplantage ligt en het 

Quinta Jardins do Lago in een 18e-eeuws herenhuis 

in de heuvels rondom Funchal, te midden van uit-

gestrekte botanische tuinen.

Funchal
The Cliff Bay

&
Les Suites at The Cliff Bay

Quinta 
Jardins do Lago Quinta da

Casa Branca

Castanheiro

Savoy
Palace

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

Dagtemperatuur in °C 17 16 17 17 19 20 22 23 23 22 20 18

Watertemperatuur in °C 16 16 17 18 20 21 22 23 23 21 20 18

Zonne-uren per dag 5 6 7 7 7 7 8 8 7 7 6 5

Dagen met enige neerslag 7 6 7 4 2 1 0 1 2 7 7 7   
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PORTUGAL | Madeira | Funchal

QUINTA DA CASA BRANCA
BOUTIQUE | CULINAIR | HERITAGE  

    

Adults Only Zwembad

Tuin Kamer

Een heerlijke plek om van de rust, natuur en het aangename klimaat te 

genieten! Dit intieme boutique hotel gelegen in het hart van een ca. 2,8 ha grote, 

weelderige botanische tuin onderscheidt zich door zijn verrassende combinatie 

van historische en moderne architectuur. De oude 19e eeuwse Britse plantage 

is verbouwd tot een uniek designhotel dat prachtig mengt met de tropische 

omgeving. Quinta da Casa Branca met haar moderne bouwstijl, veel aardetinten 

en houtelementen biedt prima faciliteiten in een aangename en ontspannen 

sfeer. Het Manor House, het originele woonhuis van de familie,  ademt de adelijke 

sfeer van weleer. De luchthaven ligt op ca. 23 km en het levendige centrum van 

Funchal ligt op ca. 20 minuten loopafstand.

FACILITEITEN
De Quinta heeft een volledig in glas opgetrokken entree, welke een spectaculair 

uitzicht biedt over de weelderige tuinen en de oceaan. In dit gebouw huist de 

moderne receptie en sfeervolle lobby. In het midden van de tuin ligt een fraai 

(verwarmd) zwembad met ligbedden en parasols. Tevens is er een adults only 

zwembad gelegen naast het Manor House, in een ruime ligweide met ligbedden 

en parasols. De bijzondere botanische tuin wordt regelmatig bezocht door 

botanici vanwege haar enorme wereldse verscheidenheid aan planten en 

bloemen. Verder is er een ruime bibliotheek met internet. Om te ontspannen 

kunt u terecht in health Club ‘Phytoceane’ waar zich een kleine Spa bevindt 

voor massages en schoonheidsbehandelingen. Tevens vindt u hier ook de 

fitnessruimte, jacuzzi, Turks stoombad en sauna. 

De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Halfpension is mogelijk. In de 

Garden Pavilion bij het zwembad en gelegen in een modern gebouw bestaand 

uit glas, hout en groen marmer worden het ontbijt en de lunch geserveerd. Voor 

verfijnde cuisine kunt u terecht in het à la carte restaurant met terras in het 

Manor House waar u in een sfeervolle ambiance kunt dineren. Verder is er een 

bar waar u aan het einde van de dag onder het genot van een drankje heerlijk 

kunt ontspannen. 

ACCOMMODATIE
Quinta da Casa Branca telt 49 warm gedecoreerde kamers en suites die in het 

hoofdgebouw, bijgebouw of Manor House liggen. Alle kamers en suites zijn 

voorzien van airconditioning, tv, telefoon, wifi, minibar, koffie-/theezetfaciliteiten 

en kluisje. Badkamer met bad/douche, badjassen en slippers.

Tuin Kamer (ca. 37 m², max 2 volw. +1 kind t/m 12 jaar): sfeervolle kamer met 

twinbedden, gelegen op het zuiden op de begane grond van het hoofdgebouw. 

Met terras en ligbedden. 

Premium Kamer (ca. 55 m², max 2 volw. + 1 kind t/m 12 jaar): ruimere kamer 

met dvd- en cd-speler. Badkamer met bad en aparte douche. Terras of balkon 

met tweepersoons ligbed.

Deluxe Suite (ca. 110 m², max 2 volw. + 1 kind t/m 12 jaar): ruime suite met 

aparte woon- en slaapkamer. Badkamer met jacuzzi. Balkon met ligbedden en 

zitje.

Manor House Suite (ca. 86 m², max. 3 volw.): in traditionele stijl, gelegen in het 

Manor House met woon- en aparte slaapkamer. Marmeren badkamer met bad 

en aparte douche. Balkon of terras met tuinzicht.

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Funchal, luchthavenbe-

lasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon  01/11-15/12 16/12-05/01 06/01-31/01 01/02-31/03

Tuin Kamer  1085 1430 1085 1170

Deluxe Suite  1630 1935 1630 1750

Extra: 1 x gratis een high-tea per persoon per verblijf.

Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 01/11/20 t/m 23/12/20 en van 04/01/21 t/m 30/04/21 indien 

geboekt voor 31/10/20. Niet geldig voor de Manor House Suite.

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

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

Funchal | Madeira | PORTUGAL

QUINTA JARDINS DO LAGO
BOUTIQUE | CULINAIR | HERITAGE 

    

Tweepersoonskamer

Deze elegante traditionele quinta ligt op de top van een van de heuvels die 

Funchal omringen. Het is verbouwd tot een prachtig intiem hotel met 31 kamers 

en 9 suites die alle uitkijken over de bijzondere tuinen en de zee. Het voor ma-

lige landhuis dat de junior suites herbergt, stamt uit de 18e eeuw. Het interieur 

van het huis en de annex zijn met veel zorg ingericht zodat het originele karak-

ter bewaard is gebleven. De botanische tuinen van Quinta Jardins do Lago zijn 

uniek in hun variatie en natuurlijke schoonheid en bevatten tal van zeldzame 

planten, eeuwenoude bomen en de stille poel waaraan het huis haar naam 

on tleent. Jardins do Lago is één van de meest exclusieve quintas op Madeira. De 

quinta ligt op ca. 20 km van de luchthaven en op ca. 1,5 km van het centrum van 

Funchal. Gratis shuttleservice naar Funchal (m.u.v. de weekenden).

FACILITEITEN
Elegante lobby-lounge met wifi, bibliotheek, riant (verwarmd) zwembad met 

zonneterrassen, ligstoelen en parasols. Verder is er een kinder zwembad en 

een apart gedeelte in het restaurant met speciale kindermenu’s. U kunt gratis 

gebruik maken van de fitnessruimte, sauna, stoombad, jacuzzi, tafeltennis, 

biljart en croquet. Op sommige avonden is er livemuziek en folklore. 

De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Halfpension is mogelijk. Voor elegant 

‘fine dining’ kunt u terecht in The Beresford restaurant waar inter nationale en 

lokale gerechten worden geserveerd (kinderen vanaf 8 jaar zijn hier welkom). 

Het ontbijt wordt geserveerd in The Pink Room, waar u vanaf de veranda kunt 

genieten van een fraai uitzicht over de tuin. Colombo Bistro serveert voor de 

lunch lichte maaltijden bij het zwembad en in Bar Visconde kunt u van cocktails 

en lichte muziek genieten. 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
De 40 kamers en suites zijn sfeervol en met veel smaak ingericht. Slaapkamer 

met kingsize- of queensizebedden, airconditioning, satelliet-tv, telefoon, minibar, 

kluisje, koffie-/theezetfaciliteiten, bureau en wifi. Volledig ingerichte badkamer. 

Alle kamers hebben een balkon met zitje.

Tweepersoonskamer (ca. 42 m², max. 3 pers.): charmante, ruim en comfortabel 

ingerichte kamer met uitzicht over de tuin.

Superior Kamer (ca. 46 m², max. 3 pers): elegante en ruimere kamer met balkon 

op het zuiden en panoramisch uitzicht over de tuin.

Junior Suite (ca. 48 m², max. 3 pers.): gesitueerd in het klassieke gedeelte met 

zithoek, hemelbed en ruim balkon.

Premier Suite (ca. 80 m², max. 3 pers.): luxueus ingericht, groot balkon met 

schitterend uitzicht. Aparte woon- en slaapkamer. Fraaie badkamer met aparte 

douche. 

Presidential Suite (ca. 90 m², max. 3 pers.), zeer ruime suite met een separate 

woon- en slaapkamer, Luxe badkamer met hydromassagebad en aparte 

inloopdouche, badjassen en slippers. Groot balkon met 2 ligbedden.

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Funchal, luchthaven-

belasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon  01/11-15/12 16/12-05/01 06/01-31/01 01/02-31/03

Tweepersoonskamer  1195 1650 1195 1420

Junior Suite  1575 1970 1575 1695

Gratis nachten: 7=6 en 14=12  bij verblijf van 01/11/20 t/m 23/12/20 en van 04/01/21 t/m 

31/01/21.

Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 01/11/20 t/m 30/04/21 indien geboekt voor 31/10/20

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

sion en galadiners rond Kerst en Oud en Nieuw: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.be.
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Funchal | Madeira | PORTUGAL

LES SUITES AT THE CLIFF BAY
BOUTIQUE | CULINAIR | HERITAGE

     

Suite Duplex

Het in 2019 nieuw geopende Les Suites at the Cliff Bay heeft een bestaand 

eeuwenoud landhuis volledig gerenoveerd en daarnaast een moderne 

toevoeging gerealiseerd. Het nieuw gebouwde gedeelte ligt bovenop een 

imposante rots met uitzicht op de tuinen en de zee en beschikt over exclusieve 

ruime suites. Overal in het suitehotel heeft u een spectaculair uitzicht over zee, 

wat een heerlijk ruimtelijk gevoel geeft. Het historische gebouw is gelegen naast 

het vertrouwde en bestaande The Cliff Bay, waarvan ook alle faciliteiten gebruikt 

mogen worden. Het centrum van Funchal ligt op ca. 2 km en de luchthaven op 

ca. 20 km.

FACILITEITEN
Modern ingerichte receptie met ruime lounge en bibliotheek. Infinity pool met 

zonneterras en ligbedden gelegen in een ruime, groene tuin met ononderbroken 

uitzicht over de oceaan. Fitnessruimte voorzien van de nieuwste apparatuur. 

Tevens een ruimte voor pilates. Alle gasten kunnen gebruik maken van 

de faciliteiten van het naastgelegen The Cliff Bay. U vindt hier onder andere 

een Spa en wellness centrum met een uitgebreid aanbod massages en 

schoonheidsbehandelingen, Turks stoombad, sauna en binnenzwembad.

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

Avista is een verfijnd à la carte restaurant dat onder leiding van Chef-kok Benoît 

Sinthon een voortreffelijke kaart presenteert. De service is hier hoogstaand 

en de gerechten van topkwaliteit. U kunt hier voor lunch en diner terecht 

voor specialiteiten uit de mediterrane en Aziatische keuken. Vanaf het terras, 

waar diverse intieme plaatsen zijn gerealiseerd, geniet u van een van de beste 

uitzichten over Funchal en de zee. Ook halfpensiongasten kunnen er voor 

het diner terecht (keuzemenu), maar kunnen tevens naar het naastgelegen 

zusterhotel The Cliff Bay. Restaurant The Rose Garden voorziet u van een 

uitgebreid (thema)buffet. Infinity Pool Bar serveert drankjes, lichte maaltijden 

en snacks gedurende de dag. Tevens biedt het hotel 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
De 23 ruime en elegant ingerichte suites beschikken over een entree, woonkamer 

met flatscreen-tv, wifi, airconditioning, verwarming, kluisje en koffie-/

theezetfaciliteiten. Slaap kamer met groot tweepersoonsbed of twinbedden. 

Badkamer met toilet, bad en inloop douche, slippers en doucheartikelen van 

Bvlgari. Ruim balkon of terras met comfortabel tuinmeubilair.

Suite (ca. 60 m², max. 3 pers.): de suites op de begane grond beschikken over 

een knusse privétuin. De suites op de eerste etage over een ruim balkon. Ook 

zijn er duplex suites (66 m², met privélift), gelegen op de 2e en 3e etage met 

balkon. Alle suites hebben een fraai uitzicht over de Atlantische Oceaan. 

Artistic Suite (ca. 63 m², max. 2 pers.): deze bijzonder ruime en luxueuze suite 

beschikt over een slaapkamer met loungegedeelte in één ruimte. Tevens een 

ruimere badkamer (soms open plan) en een groot balkon met zitje. De Artistic 

Suites zijn gelegen in het oude manor house.

Master Suite (ca. 85 m², max. 4 pers.): klassiek ingericht met twee slaapkamers, 

twee badkamers, een kitchenette. Een klein balkon en een groot balkon met 

terrasmeubilair. Gelegen in het manor house.

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Funchal, luchthavenbe-

lasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon   01/11-15/12 16/12-05/01 06/01-31/03

Suite   2135 2775 2050

Artistic Suite   2040 2690 1960

Master Suite   3970 4615 3885

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

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

Les Suites at The Cliff Bay
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Funchal | Madeira | PORTUGAL

SAVOY PALACE RESORT & SPA
DESIGN | WELLNESS

    

Ocean View Kamer

Dit grootse luxe resort hotel is een nieuwe parel in de collectie van The Leading 

Hotels of the World. Het hotel biedt luxe moderne elegantie met een gouden 

randje, gecombineerd met Portugese gastvrijheid. Het imposante gebouw prijkt 

indrukwekkend aan de horizon van Funchal en biedt tal van faciliteiten voor 

zowel families als koppels. Vanaf het dakterras, wordt u getrakteerd op een 

prachtig uitzicht over de hoofdstad, de haven en de oceaan.  Het centrum van 

Funchal ligt op loopafstand en de luchthaven op ca. 20 km afstand.

FACILITEITEN
De entree geeft toegang tot een ruime lounge met receptie en bar. Een 

verdieping lager, op de begane grond, vindt u de entertainment bar, een theehuis, 

koffiebar en een verwarmd binnenbad. Daarnaast een zwembad met ligbedden 

en poolbar, kinderbad, kids club (4 t/m 11 jaar). Op het dakterras de ‘Galaxia 

Sky Bar’ en een infinity pool (adults only). Savoy Palace is met een loopbrug 

verbonden met zusterhotel Royal Savoy, waar u tevens gebruik kunt maken van 

de faciliteiten. De Spa biedt een sauna, jacuzzi, stoombad, ijsfontein, verwarmd 

binnenbad, halotherapie, fitnessruimte, nagelsalon en een schoonheidssalon 

(alle tegen betaling). Tevens 11 kamers voor behandelingen en massages.  

De verzorging is op basis van logies/ontbijt, halfpension en volpension zijn 

mogelijk. Ontbijt, lunch en diner kunt u gebruiken in de buffetrestaurants. 

U geniet à la carte van verfijnde gerechten in restaurant ‘Celebrity’ of in het 

‘Concept’ restaurant voor verfijnde fusion gerechten.

ACCOMMODATIE
De 352 smaakvol ingerichte kamers en suites zijn met oog voor detail ontworpen. 

Het meubilair is ambachtelijk en duurzaam vervaardigd door voornamelijk 

lokale bedrijven, waardoor een exclusieve mix van autenthieke maar moderne 

luxe ontstaat. De kamers beschikken over een zithoek, airconditioning, wifi, 

flatscreen-tv, telefoon, minibar, koffie-/theezetfaciliteiten en een badkamer met 

inloopdouche, haardroger, badjassen en slippers. Balkon met zitje.

Tuin Kamer (ca. 42 m², max. 2 volw. + 1 kind t/m 12 jaar): met tweepersoonsbed 

of twinbedden, met zicht op de tuin en het zwembad.

Ocean Kamer (ca.  41 m², max. 2 volw. + 1 kind t/m 12 jaar): als de Garden Room, 

met zeezicht.

Superior Ocean Kamer (ca. 77 m², max. 2 volw. + 1 kind t/m 12 jaar) met  

ruimere woonkamer met eet- en zitgedeelte. Ruimer balkon met uitzicht over 

de stad en de zee. Hoger gelegen vanaf de 10e etage.

De suites hebben met Savoy Premium Service diverse privileges: ontvangst 

met champagne, minibar met geselecteerde drankjes (inbegrepen), dagelijks 

een delicatesse op de kamer, gratis yoga- en Tai Chi-lessen. Exclusieve toegang 

tot de Jacaranda Lounge & Club en het dakterras met infinitypool, jacuzzi en 

butlerservice. Ontbijt en gedurende de dag een selectie drankjes en snacks 

inbegrepen in de Jacaranda Lounge & Club. Tegen betaling is een à la carte 

lunch- en snackmenu beschikbaar. De suites zijn geschikt voor max. 2 volw. + 2 

kind. t/m 12 jaar.      

Ocean Suite (ca. 62 m²): met woonkamer en uitzicht over de stad en de zee.

Superior Ocean Suite (ca. 77 m²): met groter balkon, gelegen vanaf de 10e etage.

Pool Ocean Suite (ca. 127 m²): met een zeer groot balkon, een privé plungepool, 

gelegen op de hoeken van de hogere etages.

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Funchal, luchthavenbe-

lasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon  01/11-15/12 16/12-05/01 06/01-28/02 01/03-31/03

Garden Room  1295 1680 1195 1430

Ocean Suite  2085 2550 1960 2260

Honeymoon: Champagne en petit fours in de kamer bij aankomst.

Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 01/11/20 t/m 30/04/21 indien geboekt voor 30/09/20 en 

5% indien geboekt voor 31/10/20. Welkomstattentie: fruit en fles water bij aankomst op de kamer.

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

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

PORTUGAL | Madeira | Funchal

THE CLIFF BAY
CULINAIR | WELLNESS

     

Superior Kamer

Een elegant hotel met een uitmuntende persoonlijke service, warme sfeer en 

steeds weerkerende gasten. The Cliff Bay is spectaculair gelegen op een rots 

boven de baai van Funchal, omgeven door een subtropische tuin en met een 

panoramisch zicht op de oceaan. Het centrum van Funchal ligt op ca. 2 km en de 

luchthaven op ca. 20 km afstand.

FACILITEITEN
Lounge met zitjes, tv- en leessalon, kapsalon en diverse bars. Voorts een 

zoutwaterzwembad op zeeniveau, met apart kinderbad, gelegen op een 

groot terras met ligbedden. Vanaf het plateau heeft u directe toegang tot de 

zee. Verwarmd zwembad met binnen- en buitengedeelte. Tennisbaan (tegen 

betaling) en tafeltennis. Fitnessruimte en biljart. Babysit op aanvraag. The Spa 

at Cliff Bay biedt massages en schoonheidsbehandelingen. Verder beschikt de 

Spa over een sauna, stoombad, jacuzzi en kapper. Er is een shuttleservice naar 

het centrum van Funchal. 

De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Halfpension is mogelijk. The Rose 

Garden serveert internationale à la carte gerechten en tevens geniet u hier 

als halfpensiongast van een uitgebreid dinerbuffet. Iedere avond wordt er een 

ander themabuffet gepresenteerd waarbij u bijvoorbeeld geniet van traditionele 

Portugese of Italiaanse gerechten,  In het met twee Michelin-sterren bekroonde 

verfijnde internationale restaurant Il Gallo D’Oro komen sublieme creaties 

en bijzondere smaaksensaties samen. Chef-kok Benoît Sinthon mag diverse 

overwinningen achter zijn naam schrijven. Ook de wijnkelder van het restaurant 

heeft onlangs een plaats veroverd op de prestigieuze lijst van beste en meest 

exclusieve wijnkelders van Portugal. In Il Gallo D’Oro geldt een dresscode. Voor 

barbecuegerechten en lichte snacks, geopend voor lunch, kunt u terecht in het op 

zeeniveau gelegen Blue Lagoon. Le Cliff Bar & Bistro is geopend voor afternoon 

tea en in de avond voor drankjes en snacks en biedt regelmatig live-muziek. 

Cactus Bar in de Spa kunt u drankjes, lichte maaltijden en snacks bestellen. Het 

hotel biedt een 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
Alle 200 elegante kamers en suites beschikken over airconditioning, telefoon, 

wifi, flatscreen-tv, cd-speler, minibar en kluisje. Marmeren badkamer met bad/

douche en apart toilet. Balkon met zitje. Gasten die verblijven in een Superior 

Kamer, Junior Suite, Executive Suite of Atlantic Suite ontvangen extra services 

zoals à la carte ontbijt in restaurant Il Gallo D’Oro, gratis minibar (frisdrankjes) 

en bij aankomst fruit en water op de kamer.

Landzicht Kamer (ca. 36 m², max. 2 volw. + 1 kind t/m 12 jaar): ruim en voorzien 

van een zithoek en schrijftafel. Op de 4e t/m 5e verdieping. Ook te boeken met 

zijzeezicht (1e t/m 4e verdieping) en zeezicht of Funchal zeezicht (1e t/m 5e 

verdieping). De lager gelegen kamers hebben een hoger gesloten balkon, dus 

minder zicht. Kamers met verbindingsdeur zijn mogelijk.

Superior Kamer (ca. 36 m², max. 2 volw. + 1 kind t/m 12 jaar): als de 

Tweepersoonskamer, maar hoger gelegen op de 6e t/m 9e verdieping. Elegant 

en modern ingericht met vernieuwd meubilair.

Junior Suite (ca. 49 m², max. 3 pers.): ruimer dan de Tweepersoonskamer, 

woon-/slaapkamer en suite. Op de 3e t/m 6e verdieping met zeezicht.

Executive Suite (ca. 68 m², max. 3 pers.): ruime suite op de 5e t/m 8e verdieping. 

Aparte woon- en slaapkamer. Badkamer met jacuzzi en 2 toiletten. Zeezicht.

Atlantic Suite (ca. 70 m², max. 3 pers.): op de 8e etage met aparte woon- en 

slaapkamer en 2 badkamers, waarvan 1 met jacuzzi. Zeezicht.

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Funchal, luchthavenbe-

lasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon  01/11-15/12 16/12-05/01 06/01-31/01 01/02-31/03

Landzicht Kamer  1190 2135 1190 1260

Zeezicht Kamer  1435 2380 1435 1495

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

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

Ontdek de vele gezichten van Marokko. Vlak bij 

Europa, op de uiterste noordwestpunt van het 

Afrikaanse continent, maar toch een andere wereld. 

Het grootste deel van het land wordt bedekt door 

woestijnvlakten waar leven nauwelijks mogelijk is. 

Het binnenland telt verschillende berggebieden, 

zoals het Rifgebergte in het noorden en het ruige 

centrale Atlasgebergte met toppen tot boven de 

4.000 meter die een groot deel van het jaar met 

sneeuw zijn bedekt.

Wie Marokko bezoekt zal onder de indruk zijn van 

de prachtige koningssteden, met hun labyrinten 

van markten (soeks) en lemen woonwijken waar de 

Afrikaanse en Arabische culturen samensmelten tot 

een bont geheel. De ommuurde kashba’s ademen 

een mysterieuze sfeer uit. De soeks zijn ware 

schatkamers, waarover de heerlijkste geuren van 

kruiden hangen. Koperslagers en leerbewerkers 

oefenen op straat hun traditionele ambachten uit. 

Van de vier koningssteden (Rabat, Fez, Meknes en 

Marrakech) is vooral Marrakech een bezoek meer 

dan waard, niet in de laatste plaats vanwege de vele 

meer dan uitstekende overnachtingsadressen. De 

stadskern (medina) wordt over een lengte van 12 

kilometer omringd door een hoge lemen muur die 

op de Werelderfgoedlijst van de Unesco staat. 

Dankzij de ligging aan de Middellandse Zee in 

het noorden en de Atlantische Oceaan in het 

westen beschikt Marokko ook over een duizenden 

kilometers lange kustlijn met prachtige stranden 

en tal van badplaatsen, waar de laatste jaren ook 

resorts van internationale allure zijn verrezen. 

Driehonderd dagen per jaar zon, prachtige landschappen met enorme zandduinen en vergezichten, met palmen 

omzoomde sprookjesachtige oasesteden, een overvloed aan bedrijvige marktjes, heerlijke witte stranden met een warm klimaat. 

Dat is Marokko! 

MARRAKECH
Wanneer u Marrakech bezoekt, stapt u als het ware 

een sprookje uit Duizend-en-een-nacht binnen. In 

het centrum van de stad bevindt zich het Djemaa 

El Fna-plein met een indrukwekkend en fascinerend 

schouwspel. Hier verzamelen zich bij het vallen 

van avond dansers, muzikanten, schrijvers, 

vuurspuwers, slangenbezweerders, waarzeggers 

en straatventers. 

AGADIR
Agadir is een fraaie, moderne stad, met brede lanen, 

bloeiende tuinen, talrijke restaurants, terrasjes en 

winkeltjes, alsmede uitstekende hotels en een 

levendig uitgaansleven, vooral in en rond de medina. 

Rond de vissershaven en in de 16e-eeuwse Kasbah 

vind u nog een vleugje van het oude Agadir. Een 

aanrader is zeker een bezoek aan de soek en laat 

u onder dompelen in de gezellige drukte rondom de 

geurende kraampjes en kleurige stoffen. 

Het strand van Agadir is perfect om te zonnebaden, 

te zwemmen, zeilen, windsurfen of paard te rijden. 

Golfers kunnen zich hier uitleven op een van de 

mooiste golfterreinen van Marokko. 

COMBI MARRAKECH - AGADIR 
We kunnen iedereen aanraden om de heerlijke stad 

Marrakech in één reis te combineren met de fraaie 

stranden van Agadir. 

Op onze site vindt u een voorbeeld van deze 

combinatiereis. Daarnaast kunt u natuurlijk 

ook andere hotels uit ons aanbod met elkaar 

combineren.

HOTELVOORZIENINGEN
In Marokko kunnen uw kinderen gewoonlijk 

gratis gebruik maken van de kidsc lubs. In Agadir 

zijn de niet-gemotoriseerde watersporten en de 

landsporten gratis (m.u.v. tennissen in de avonduren 

bij verlichting). Gemotoriseerde watersporten en 

babysitting zijn tegen betaling. Wanneer u gebruik 

wilt maken van de wellnessfaciliteiten dan zijn 

deze in de regel tegen betaling. Uitzonderingen op 

bovenstaande vindt u bij de beschrijvingen van de 

betreffende hotels en resorts. De openstelling van 

de bij de hotelbeschrijvingen genoemde restaurants 

is veelal seizoengebonden: niet alle restaurants zijn 

het gehele jaar dan wel dagelijks geopend.

AUTOHUUR

De hotels in Agadir en Marrakech bieden wij 

inclusief privétransfers aan. In plaats hiervan kunt 

u ook kiezen voor een huurauto of voor een paar 

dagen een auto huren en deze bij uw hotel laten 

bezorgen.

SPECIAAL AANBEVOLEN

IN MAROKKO HEEFT VOORAL HET FOUR SEASONS 

RESORT MARRAKECH ONS HART GESTOLEN. KIJK 

OP PAG. 90-91.

ATLANTISCHE
OCEAAN

 Tanger

Fez
Meknès

Marrakech

Agadir

El Jadida

Essaouira

Casablanca
RABAT

ALGERIJE

SPANJE

Jardins de la Koutoubia
Mövenpick Marrakech
Sofitel Palais Imperial
Four Seasons
Villa des Orangers

Sofitel Thalassa Sea & Spa

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

Dagtemperatuur in °C 18 19 20 20 22 23 24 25 25 24 20 18

Watertemperatuur in °C 17 17 17 18 19 21 23 22 21 20 19 18

Zonne-uren per dag 8 8 10 10 10 10 10 9 9 8 8 7

Dagen met enige neerslag 5 4 5 3 2 1 0 0 1 4 4 6
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MAROKKO | Marrakech Marrakech | MAROKKO

FOUR SEASONS RESORT MARRAKECH
CITY | FAMILY | WELLNESS

    

Gebouwd als een moderne en elegante Marokkaanse Medina wordt het Four 

Seasons Resort Marrakech omgeven door binnenplaatsen, paviljoens, fonteinen 

en Moorse tuinen met olijf- en palmbomen en een zee aan bloemen. Het 

resort ligt net buiten de oude stadswallen tegenover de uitgestrekte konink-

lijke Menara-tuinen. Vanwege deze ligging, de vele faciliteiten en hoogstaande 

service is het niet alleen geschikt voor rustzoekers; het staat tevens bekend 

als een van de beste en meest kindvriendelijke resorts in de wijde omge ving. 

Het Four Seasons is een oase van rust en brengt het beste wat Marrakech te 

bieden heeft op het gebied van architectuur, entertainment en stijl. Omarm al 

wat de ‘Rode Stad’ te bieden heeft vanuit dit unieke resort. Het oude gedeelte 

van Marrakech met zijn Medina, vele paleizen en andere beziens waardigheden 

ligt op wandelafstand. De luchthaven ligt op ca. 3,5 km afstand.

FACILITEITEN
U wordt welkom geheten door het vriendelijke personeel in de fraaie lobby, waar 

zich een boetiek bevindt met lokale kunstvoorwerpen en kleding. Ernaast ligt 

het Maarifa Cultural Center, gewijd aan de kunst en cultuur van Marokko. In de 

fraaie tuinen liggen twee zwembaden, waarvan één een rustig zwembad ideaal 

om te ontspannen. Naast het familiezwembad omringd door zonneterrassen 

met ligbedden en parasols bevindt zich de kidsclub (van 4 t/m 12 jaar) met 

kinderzwembad, speeltuin en vele (sport)activiteiten. Verder is er het Young 

Adult Centre (van 13 t/m 17 jaar) met speelkamer met videogames zoals Wii en 

Playstation, tafeltennis, biljart en een bioscoop. Ook is er een fitnessruimte (350 

m²) en zijn er tennisbanen. In de directe omge ving liggen verschillende golfbanen. 

In het hart van het resort ligt de elegante Le Spa (1.600 m²) met hamam en 

open tuinen, watsu-zwembad en whirlpool. Er zijn aparte relaxruimtes voor 

mannen en vrouwen. De Spa biedt verschillende mogelijkheden voor gezichts- 

en lichaamsbehandelingen. 

De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Het ontbijt wordt in buffetvorm 

aangeboden in Quattro. ‘s Avonds kunt u hier genieten van Italiaanse 

specialiteiten met Arabische invloeden op het buitenterras. Tijdens lunchtijd 

serveert de Azzera Grill & Poolbar bij het zwembad vlees- en visspecialiteiten 

alsmede internationale gerechten. In het hart van het resort naast de lobby 

ligt de Inara Bar & Lounge waar u terecht kunt voor een traditionele muntthee, 

cocktails en gerechten geinspireerd op de Turkse, Libanese en Marokkaanse 

keuken voor diner. Tevens zijn er voor de kleinste gasten speciale kindermenu’s. 

De openstelling van de restaurants is seizoengebonden. Ten slotte is er 24-uurs 

roomservice.

ACCOMMODATIE
Het Four Seasons Marrakech beschikt over 139 luxe kamers en suites die zijn 

voorzien van airconditioning, lcd-tv, telefoon, iPod-dockingstation, cd/dvd-

speler, minibar, wifi, kluisje en strijkfaciliteiten. De luxe marmeren badkamers 

zijn uitgerust met dubbele wastafels, bad en inloopdouche met badjas, slippers 

en haardroger. Balkon of terras met zitje en uitzicht op het resort, de Menara-

tuinen of het Atlasgebergte. In de kamers slaapt een eventuele derde volwassene 

of kinderen op een opklapbed en in de Suites op een sofabed.

Tuinzicht Kamer, Premier Tuinzicht Kamer en Zwembadzicht Kamer (ca. 42 m², 

max. 3 pers.): elegante kamer met zitgedeelte en kingsizebed of twinbedden. 

Gelegen op de begane grond tot en met de 3e verdieping van het hoofdgebouw.

Tuin Patio Kamer (ca. 42 m², max. max. 3 pers): elegante kamer op de begane 

grond van het hoofdgebouw met directe toegang tot de tuinen en de zwembaden. 

Met resortzicht.

Upper Pavilion Kamer (ca. 50 m², max. 3 pers.): gelegen in de paviljoens op de 

1e verdieping. Met tuin en zwembadzicht. Ook boekbaar op de begane grond als 

Pavilion Patio Kamer.

Suite Tuinzicht (ca. 57 m², max. 3 pers. of 2 volw. + 2 kind.): op de begane grond, 

2e of 3e verdieping van het hoofdgebouw met woon- en aparte slaapkamer met 

kingsizebed. Extra badkamer. Met uitzicht op de tuinen van het resort en de 

Menaratuinen.

Suite Zwembadzicht (ca. 72 m², max. 3 pers. of 2 volw. + 2 kind.): op de 2e en 

3e verdieping van het hoofdgebouw met ruime woonkamer met eetgedeelte. 

Slaapkamer met kingsizebed en extra badkamer. Met uitzicht op de tuinen, 

zwembaden en/of het Atlasgebergte.

Patio Suite met plungepool (ca. 70 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): 

woonkamer met sofabed en aparte slaapkamer met kingsizebed en met extra 

badkamer. Gelegen op de begane grond van het hoofdgebouw of de pavil joens 

met directe toegang tot de tuinen en zwembad. Met plungepool.

Premier Patio Suite met plungepool (ca. 80 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): 

ruimere suite gelegen op de begane grond van de paviljoens met woonkamer 

met sofabed en aparte slaapkamer met kingsizebed en extra badkamer. Met 

plungepool en resortzicht. 

Tweekamer Villa met plungepool (ca. 210 m², max. 4 volw. of 2 volw. + 3 kind.): 

Elegante en luxe suite gelegen op de begane grond van de pavil joens met 

woonkamer, eetgedeelte en twee aparte slaapkamers met ieder een eigen en 

suite badkamer en  gastentoilet. Met groot terras en plungepool. Met resortzicht.

Inclusief: 3 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Marrakech, 

luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon  01/11-15/12 16/12-05/01 06/01-15/02 16/02-31/03

Tuinzicht Kamer  1220 1660 1220 1420

Zwembadzicht Kamer  1340 1840 1340 1580

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

pension en galadiners Rond kerst en Oud en Nieuw: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silver-

jet.be.

                                                 

SPECIAAL AANBEVOLEN

EEN BELEVENIS VOOR LIEFHEBBERS VAN ELEGANTIE EN COMFORT. EEN HOTEL 

DAT WORDT GEKENMERKT DOOR RUST, PRIVACY, UITGEBREIDE FACILITEITEN 

EN STIJLVOLLE EN DISCRETE SERVICE.  

Le Spa

Premier Tuinzicht Kamer
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SOFITEL MARRAKECH PALAIS IMPERIAL
 CITY | WELLNESS

       

 Executive Junior Suite

Het Sofitel Marrakech met allure en prestige bestaat uit twee afzonderlijke 

hotels: het Sofitel Palais Imperial met traditionele Marokkaanse invloeden 

en tradities en het Sofitel Lounge &  Spa met zijn moderne kamers en suites. 

Het Sofitel Marrakech biedt vele activiteiten en faciliteiten. Het hotel is rustig 

gelegen in de trendy woonwijk Hivernage aan de rand van de stad uit Duizend-

en-een-nacht en aan de voet van het Atlasgebergte, op loopafstand van het 

centrum (ca. 1 km) met de medina en het beroemde Djemaa El Fna-plein. De 

luchthaven ligt op ca. 4 km afstand. 

FACILITEITEN
Grote lounge met receptie en zithoeken en verschillende winkeltjes. In de 

met palmbomen omgeven tuin bevinden zich twee grote verwarmbare 

zoetwaterzwembaden met kinderbad en jacuzzi. Verder een terras met 

ligstoelen en parasols. Op de 1e verdieping ligt voor rustzoekers The Ultimate 

Pool (tegen betaling). Kids Suite is speciaal voor de kleine gasten ontworpen en 

zorgt voor onvergetelijke vakantieherinneringen. Babysit is op aanvraag. Vlakbij 

het hotel bevindt zich een 18-holes golfbaan. Het fraaie Sofitel So Spa health 

center omvat een fitnessruimte, een overdekt zwembad, hamam en jacuzzi. 

Daarnaast wordt een scala aan massages en schoonheidsbehandelingen 

aangeboden. De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Halfpension is mogelijk. 

Le Jardin is het buffetrestaurant voor ontbijt en lunch met internationale en 

Marokkaanse gerechten. Het à la carte restaurant L’Oasis serveert mediterrane 

specialiteiten. Voor een diner bestaand uit oosterse gerechten met een Frans 

accent kunt u terecht in het à la carte restaurant So Good. Het uitstekende à 

la carte gourmetrestaurant L’Orangerie biedt tijdens het diner uitzicht op het 

Atlasgebergte. De openstelling van de restaurants is seizoengebonden. Er zijn 

verder verschillende loungeplekken. De pianobar Lawrence Bar met terras 

schenkt lokaal bier, champagne en vruchtensappen. Palais Darkum is de plek 

voor een ‘afternoon tea’ met gebakjes en So Nice voor smoothies op een terras 

met sofa’s. Cocktails en vruchtensappen kunt u bestellen bij de Pool Lounge Bar 

naast het zwembad, terwijl So Fun live-entertainment  van DJ’s en bands biedt. 

Voor de late uurtjes is er de trendy  bar So Zen.

ACCOMMODATIE
Het hotel telt 277 kamers en suites. Alle kamers zijn kleurrijk ingericht en 

voorzien van airconditioning, telefoon, satelliet-tv, wifi, internetaansluiting, 

strijkfaciliteiten, kluisje en minibar. Compleet ingerichte badkamer met bad en/

of douche, toilet en haardroger. Balkon of terras met zitje.

Deluxe Kamer (30 m², max. 2 pers.): ingericht met Marokkaanse accenten. 

Zicht op de Koutoubia-moskee en de stadsmuur. Ook boekbaar met tuin-/

zwembadzicht.

Deluxe Junior Suite (ca. 44 m², max. 2 volw. + 1 kind): ruimere kamer met 

zithoek. Met straatzicht (Hivernage). Ook boekbaar met zicht op het zwembad en 

het Atlasgebergte als Executive Junior Suite.

Prestige Suite (ca. 68 m², max. 2 volw. + 1 kind): aparte woon- en slaapkamer. 

Met zicht op het zwembad en  het Atlasgebergte.

Opera Suite (ca. 81m², max. 4 pers): ruime suite met 2 slaapkamers. 

Sofitel Lounge & Spa: zie onze website voor een uitgebreide beschrijving. 

Inclusief: 3 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Marrakech, luchtha-

venbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon  01/11-15/12 16/12-05/01 06/01-28/02 01/03-31/03

Deluxe Kamer  840 995 840 950

Executive Junior Suiter  1015 1160 1015 1110

Extra: 30% korting op een selectie van Spa behandelingen (geldig tot 12.00 uur) 

Kamerkorting: 25% bij min 4 nachten verblijf van 01/11/20 t/m 05/12/20 en van 04/01/21 t/m 

31/01/21 indien 15 dagen voor aankomst geboekt en 28%  bij min 7 nachten verblijf.

Vroegboekkorting: 10% bij aankomst op 01/11/20 t/m 30/04/21 indien 60 dagen voor aankomst 

geboekt.  

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

pension en galadiners Rond kerst en Oud en Nieuw: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silver-

jet.be.

LES JARDINS DE LA KOUTOUBIA
 CITY

       

Medina Kamer

Een perfecte keuze om deze fascinerende stad te ontdekken! Deze voormalige 

typisch Marokkaanse Riad Ouarzazi uit de 13e eeuw is verbouwd tot een waar 

tophotel: prestigieus, elegant en authentiek. Hoewel Les Jardins de la Koutoubia 

is gelegen in de levendige medina, direct naast het beroemde plein Djemaa El 

Fna, is de sfeer binnen het hotel juist rustig en ontspannen. Het centrum van 

Marrakech ligt op wandelafstand, de Menara-tuinen op ca. 3 km en de luchthaven 

op ca. 7 km.

FACILITEITEN
Het hotel heeft een indrukwekkende entree met sfeervolle lounges. Van de 

twee kleine door het gebouw omsloten patiotuinen is er één voorzien van een 

zoetwaterzwembad dat wordt omgeven door een terras met comfortabele 

ligbedden en parasols. Er is tevens een dakterras met zwembad, ligbedden en 

uitzicht op de minaret van de Koutoubia-moskee. 

De uitgebreide Carita Spa kent een elegante sfeer en beschikt over een 

verwarmd binnenzwembad, hamams, verschillende behandelkamers, 

kapsalon en fitnessruimte. U kunt hier terecht voor diverse massages en 

schoonheidsbehandelingen. Er is tevens parkeergelegenheid. 

De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Halfpension is mogelijk. U heeft 

de keuze uit diverse specialiteitenrestaurants, zoals het Indiase à la carte 

restaurant Les Jardins de Bala voor lunch en diner op het dakterras met een 

fraai uitzicht, het à la carte restaurant Marocain met live-entertainment dat voor 

het diner is geopend en Marokkaanse specialiteiten op de menukaart heeft staan. 

Le Relais de Paris is een à la carte grillrestaurant in de tuin van de tweede patio 

en geopend voor lunch en diner. Voor drankjes, snacks en een lichte lunch kunt u 

terecht bij snackbar Imlil bij het zwembad. De openstelling van de restaurants is 

seizoengebonden. Naast de lobby vindt u de pianobar Ourazazi met cocktails en 

op het dakterras de Sky Bar met heerlijk uitzicht.

ACCOMMODATIE
Les Jardins de la Koutoubia beschikt over 108 kamers en suites, alle sfeervol 

ingericht en voorzien van wifi, minibar, kluisje en satelliet-tv. Badkamer met 

ligbad/douche. 

Medina Kamer (ca. 35 m², max. 3 pers.): comfortabele en verzorgde kamer.

Patio Kamer (ca. 44 m², max. 3 pers.): elegante en warm ingerichte kamer. Met 

uitzicht over de binnenplaats.

Mini Suite (ca. 55 m², max. 3 pers.): stijlvolle en ruime suite met open plan woon-/

slaapkamer. Luxe badkamer met bad en aparte douche. Met terras of balkon.

Junior Suite (ca. 70 m², max. 3 pers.): ruimere en moderne ingerichte suite met 

Marokkaanse accenten en een aparte woon- en slaapkamer.

Inclusief: 3 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Marrakech, luchthaven-

belasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon  01/11-15/12 16/12-05/01 06/01-09/02 10/02-31/03

Medina Kamer  795 945 725 860

Patio Kamer  885 995 795 970

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

sion en galadiners rond Kerst en Oud en Nieuw , vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.be.

Marrakech | MAROKKO
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LA VILLA DES ORANGERS
BOUTIQUE | CITY

       

Junior Suite

Een kleinschalig boutique hotel met een sprookjesachtige Duizend-en-een-

nacht sfeer. Villa des Orangers is gehuisvest in een traditionele stadswoning die 

in de jaren dertig van de vorige eeuw door een Marokkaanse rechter is gebouwd. 

De villa ligt nabij de Koutoubia-moskee met haar fabelachtige minaret. Deze 

unieke ligging in het hartje van Marrakech, de intieme patio’s en de fonteinen 

maken dit hotel tot een ideale locatie voor een vakantie waarin u optimaal kunt 

relaxen en genieten in een luxe omgeving. De medina en het Djemaa El Fna-

plein liggen op wandelafstand en de luchthaven bevindt zich op ca. 7 km. Het 

hotel is minder geschikt voor mensen die slecht ter been zijn.

FACILITEITEN
Achter de hoge muren bevinden zich een intieme sfeervolle receptie en drie 

salons met open haard. La Villa des Orangers heeft twee zwembaden waarvan 

één op het dak van het hotel met uitzicht op de Koutoubia-moskee en het 

Atlasgebergte. In de tuin bevindt zich een verwarmd zwembad. Verder zijn er 

een fitnessruimte en een winkel. Het hotel herbergt een traditionele hamam en 

er zijn diverse massages en schoonheidsbehandelingen mogelijk. De verzorging 

is op basis van logies/ontbijt en een lichte lunch tussen 12:00 en 15:00 uur. In 

de lounges worden de gehele dag gratis non-alcoholische dranken of muntthee 

geserveerd. Het gastronomische restaurant biedt elke dag een ruime keuze 

aan gerechten uit de Marokkaanse en mediterrane keuken en voert excellente 

wijnen op de kaart.

ACCOMMODATIE
Het hotel telt 27 kamers en suites en bestaat uit verschillende gebouwen 

met fraaie patio’s. Alle kamers zijn smaakvol ingericht en voorzien van 

airconditioning, flatscreen-tv, telefoon, minibar en kluisje. Badkamer met 

meestal bad en douche en dubbele wastafel.

Deluxe Kamer (ca. 16 m², max. 2 pers.): gelegen in de kleine patio op de begane 

grond of 1e verdieping. In sommige kamers is de badkamer via enkele treden 

bereikbaar. 

Deluxe Terrace Kamer (ca. 16 m², max. 2 pers.): gelegen op de 1e verdieping met 

privédakterras (via binnentrap bereikbaar). In sommige kamers is de badkamer 

via enkele treden bereikbaar. Met uitzicht op het Atlasgebergte of de medina.

Junior Suite (ca. 30 m², max. 2 pers.): open plan woon-/slaapkamer op de 

begane grond of op de 1e verdieping.

Junior Suite Duplex (ca. 35 m², max. 2 pers.): splitlevelkamer gelegen op de 

begane grond. Lounge en badkamer beneden. Met tuinzicht.

Terrace Suite (ca. 40 m², max. 2 pers.): gelegen op de bovenste verdieping 

met privédakterras (via binnentrap bereikbaar). Uitzicht op de medina of het 

Atlasgebergte.

Grand Suite (ca. 45 m², max. 2 pers.): ruime suite op de bovenste verdieping. 

Privédakterras (via binnentrap bereikbaar). Uitzicht op de Koutoubia-moskee of 

het Atlasgebergte. 

Inclusief: 3 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt met lunch, vliegreis van en naar Marrakech, 

luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon   01/11-15/12 16/12-05/01 06/01-31/03

Deluxe Kamer   1125 1290 1145

Junior Suite   1450 1560 1490

Extra: Dagelijks een lunch, gratis non-alcoholische drankjes en gratis gebruik van de wasserijser-

vice tijdens het verblijf. 1x gratis Discovery Hamam behandeling van 30 minuten bij min. verblijf 

van 4 nachten.

Gratis nachten: 4=3 en 7=5 bij verblijf van 21/11/20 t/m 20/12/20 en van 10/01/21 t/m 04/03/21.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, aanbiedingen en toeslagen voor diner en galdiners rond 

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

Agadir | MAROKKO

SOFITEL AGADIR THALASSA SEA & SPA
DESIGN | WELLNESS

    

Het schitterende Sofitel Thalassa Sea & Spa is een elegante mix van modern 

design en Marokkaanse stijl. Absoluut een tophotel met een aangename, luxe 

ambiance, persoonlijke service en een zeer fraai interieur waarin water de 

hoofdrol speelt. Door de hoge buitenmuren lijkt het geheel op een Arabische 

citadel. In de weelderige patio heerst een serene sfeer voor een tijdloze en 

onvergetelijke ervaring. Het hotel biedt een prachtig uitzicht over de Atlantische 

Oceaan. De medina van Agadir ligt op ca. 4 km en de luchthaven op ca. 25 km.

FACILITEITEN
De imposante entree van het resort biedt een lobby, zitjes en receptie. In de 

riante tuin liggen twee zwembaden (waarvan één verwarmbaar) met ligbedden 

en Balinese loungebanken. Ook op het privéstrand treft u ligbedden en Balinese 

loungebanken. Het aanbod in de Kids Clubs is voor verschillende leeftijds-

groepen. Dagelijks worden diverse activiteiten georganiseerd. Babysitservice is 

op aanvraag. Voorts fietsverhuur, tennisbaan en een fitnesscenter. In de directe 

omgeving zijn verschillende watersportmogelijkheden. Het hotel staat vooral 

bekend vanwege haar thalassotherapie en thermische baden en biedt naast 

een verwarmd binnenzwembad, hydromassagejets, een sauna en een hamam 

ook verschillende schoonheidsbehandelingen en massages  om de juiste balans 

tussen lichaam en geest te creëren. 

De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Half- of volpension is ook mogelijk. 

Restaurants: buffetrestaurant Le Market met terras is geopend voor ontbijt en 

diner en voert een mediterrane en Marokkaanse keuken. Bij L’ Atlantique bij het 

zwembad kunt u ’s middags en ’s avonds terecht voor internationale gerechten. 

Het voor het diner geopende gourmetrestaurant Le Palais du Jardin heeft de 

Marokkaanse keuken op de menukaart staan. Voor verfrissende smoothies kunt 

u overdag in The Aman Bar terecht. ’s Avonds worden hier heerlijke cocktails 

geschonken. Het hotel biedt een 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
De 173 kamers en suites zijn stijlvol ingericht. Het interieur van de kamers 

bestaat uit een combinatie van moderne en natuurlijke elementen. Alle zijn 

voorzien van flatscreen-tv, wifi, minibar en airconditioning. Badkamer met 

kleurentherapie-douche, haardroger en producten van L’Occitane. Balkon of 

terras met zitje.

Superior Kamer  (ca. 25 m², max. 2 pers.): fraaie kamer met zwembad- en/of 

zeezicht. 

Superior Kamer Tuinzicht (ca. 35 m², max. 2 pers): ruime kamer met inloopkast 

en met tuinzicht. Ook te boeken met zijzeezicht als Deluxe Kamer Zijzeezicht.

Junior Suite (ca. 50 m², max. 2 volw. + 1 kind): open plan suite met rustige 

zen-inrichting. Badkamer met bad en douche. Met zwembad- en/of zijzeezicht. 

Prestige Suite (ca. 73 m², max. 2 volw. + 2 kind.): suite met aparte slaapkamer 

(niet afsluitbaar met een deur). Met zijzeezicht. 

Opera Suite (ca. 130 m², max. 2 volw. + 2 kind.): luxe suite met tuin en 

privézwembad.

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Agadir, luchthavenbe-

lasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon  01/11-15/12 16/12-02/01 03/01-31/01 01/02-31/03

Superior Kamer  1195 1595 1195 1295

Deluxe Kamer Zijzeezicht  1210 1635 1210 1320

Extra: 1 x gratis entree tot de Spa per persoon per verblijf bij min 7 nachten verblijf.

Kamerkorting: 25% bij min 4 nachten verblijf van 01/11/20 t/m 19/12/20 en van 04/01/21 t/m 

06/02/21 en 28.5% bij min 7 nachten verblijf. 15% bij min 4 nachten verblijf van 02/03/21 t/m 

09/04/21 en 20% bij min 7 nachten verblijf.

Vroegboekkorting: 10% bij aankomst op 01/11/20 t/m 18/12/20 en 04/01/21 t/m 30/04/21 indien 

geboekt voor 31/10/20. 

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

en/of volpension en galadiners rond Kerst en Oud en Nieuw: vraag uw reisadviseur of bezoek  

www.silverjet.be.

MAROKKO | Marrakech
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SENEGAL

Bij het aanvliegen van Dakar merkt u al dat de 

Senegalezen trots zijn op hun land, u kan het impo-

sante monument voor de Afrikaanse wedergeboorte, 

die er sinds 2010 opgetrokken werd, immers niet 

missen.

De mooie kustlijn van Saly is de kustplaats aan de 

Petite Côte van Senegal en is gelegen op 70 km van 

de hoofdstad.

Hier kan u de mooie resort hotels vinden, met alle 

luxe faciliteiten en mooie stranden. We selecteerden 

voor u het nieuwe luxe hotel Le Lamantin, dat na 

een brand helemaal opnieuw opgebouwd moest 

worden. 

Senegal dat gelegen is in West Afrika, werd in 1960 onafhankelijk van Frankrijk, maar de Franse invloeden

zijn alom tegenwoordig. Het is een prachtig land met grootsteden zoals Dakar, Pikine en Touba, maar ook met

prachtige natuur zoals de Casamance en de Lac Rose.

Het nationaal park Djoudj is een paradijs voor 

vogelkijkers. Het heeft de grootste pelikaan populatie 

ter wereld en vele grote groepen roze flamingo’s. 

Djoudj staat op de Unesco werelderfgoed lijst.

Senegal is natuurlijk ook het land van artiest 

Youssou N’dour en tot 2008 waren de Senegalese 

stranden het eindpunt van de rally Parijs - Dakar.

Het klimaat in Senegal is het ganse jaar aangenaam, 

met pieken tot 30 graden. In de zomermaanden 

van juli tot einde september spreekt men over een 

groen seizoen, met een hoge luchtvochtigheid die 

klam aanvoelt. Tijdens de wintermaanden kan u ‘s 

avonds heerlijk buiten dineren met een trui of een 

jasje.

Nog een voordeel van Senegal is dat u geen last zal 

hebben van het tijdsverschil, gezien er slechts een 

uurtje tijdsverschil is in de winter en twee uur in 

de zomer.

ATLANTISCHE
OCEAAN

Saint-Louis

Mbour

DAKAR Saly

M
A

LI

GUINEA

MAURITANIË

GAMBIA

GUINEA-BISSAU

Le Lamantin

Royal Lodge

Plaats jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Dagtemperatuur in °C 26 25 25 25 26 29 27 30 31 31 30 28

Watertemperatuur in °C 20 21 21 21 23 25 26 26 26 26 26 23

Zonne-uren per dag 8 9 10 10 10 9 7 6 7 8 9 8

Dagen met enige neerslag 0 0 0 0 0 2 6 11 9 4 0 0
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SENEGAL| Saly Saly | SENEGAL

LE LAMANTIN BEACH HOTEL & SPA
FAMILY | HONEYMOON | WELLNESS 

BLUE BAY LE LAMANTIN BEACH
FAMILY | HONEYMOON | WELLNESS

         

Dit luxueuze resort is gelegen in Saly, op 40 minuten rijden van de gloednieuwe 

luchthaven Blaise Diagne. Direct aan het strand en de bijhorende marina en 

ideaal als vertrekpunt voor talrijke excursies per boot of overland naar de Lac 

Rose, het Bandia reservaat of Saloum. Het hotel is een begrip in Senegal en heeft 

een uitstekend management. Het is opgetrokken in een typische Afrikaanse 

stijl, vaak met artisanale details. In de buurt zijn veel winkeltjes en de 18 holes 

golfbaan van Saly is nabij.

FACILITEITEN
Het hotel heeft een mooie inkom en een ruime lobby van 120 m². Er zijn 

vergaderzalen, een business center en een conciërge. Aan het strand heeft u een 

beach club, met gratis ligstoelen en parasols. U kunt er ook beach volley spelen, 

tennis (met verlichting), tafeltennis, fitnessen of genieten van een massage in 

open lucht. Er is verder een mooie spa, met een hydromassage bad, hamam, 

rustruimte en verschillende massage cabines. De mini beach club verwelkomt 

kinderen van 4 tot 12 jaar en is open van 10 tot 12h30 en van 14h30 tot 18h. 

Men er zich ondermeer vermaken in het kinderbad, de piratenboot en de vele 

fonteintjes en glijbanen. Het hotel biedt ook activiteiten aan voor kinderen zoals 

kooklessen, kennismaking met artisanaal Afrika, goochelen en schattenjacht. 

In de onmiddellijke omgeving van het hotel kan u tegen betaling hoogzeevissen, 

excursies per quad maken, golfen en paardrijden. Er is een groot zwembad van 

400 m² met gratis ligstoelen en parasols. 

Elke avond is er animatie en in de bar speelt een orkestje. 3 Restaurants en 

bars : Les Palétuviers, buffet restaurant aan het zwembad met show cooking, La 

Terrasse du Port, aan de haven en de Beach Club op het strand waar u terecht 

kan voor een lichte maaltijd ’s middags en ’s avonds (mits toeslag).

ACCOMMODATIE
Er zijn 145 kamers en suites, ondergebracht in het hoofdgebouw en de 

Afrikaanse huisjes. Allen bieden ze zicht op het zwembad of de zee. 

Alle kamers hebben airconditioning, terras, kluisje, badkamer, satelliet televisie, 

telefoon, WIFI, apart toilet, minibar en room service. 

Tuinzicht Kamer (ca. 28 m², max. 2 volw.): kamers met tuinzicht en terras. 

Balkon Kamer (ca. 28 m², max. 2 volw.) : idem als tuinzicht kamers, maar met 

een groot privaat terras, badjas en pantoffels, king size bed en hoog plafond, wat 

u een ruimte gevoel geeft. 

Balkon en Zeezicht Kamer (ca. 28 m², max. 2 volw.): balkon kamer, met zeezicht 

Deluxe Kamer (ca. 45 m², max. 2 volw.+ 2 kind.): kamers met dezelfde faciliteiten 

als een balkon kamer, maar groter en met een zithoek, bureau tafel, dvdspeler 

en een dressing. 

Suite Kamer (ca. 57 m², max. 2 volw. + 2 kind.): kamer met dezelfde faciliteiten 

als de luxe kamer, maar groter en met een extra koffiezet, grote zithoek en een 

vip ontvangst. Er is een aparte toegang voor de luxe kamers en de suites. 

Suite met zeezicht (ca. 57m², max. 2 volw + 2 kinderen) : zelfde kamer als de 

suite, maar met een zeezicht. 

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., halfpension, vliegreis van en naar Senegal met Brussels 

Airlines, luchthavenbelasting, executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar de 

luchthaven.

Prijs per persoon   01/11-15/12 16/12-06/01 07/01-31/03

Tuinzicht Kamer   1240 1520 1390

Balkon Kamer   1385 1670 1540

Honeymoon: 25% korting voor de bruid op de hotel nachten, romantisch diner en 1 toegang tot de 

spa gratis.

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

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

bezoek www.silverjet.be. 

Sinds eind 2018 werden 20 nieuwe kamers geopend in een mooi apart gebouw, 

opgetrokken in hout en met veel respect voor de omgeving. Het gebouw is 

meteen aan het strand gelegen en beschikt over een infinity zwembad met een 

mooi zicht over de oceaan. 

FACILITEITEN
Het hotel heeft een mooie inkom en een ruime lobby van 120 m². Er zijn 

vergaderzalen, een business center en een conciërge. Aan het strand heeft u een 

beach club, met gratis ligstoelen en parasols. U kunt er ook beach volley spelen, 

tennis (met verlichting), tafeltennis, fitnessen of genieten van een massage in 

open lucht. Er is verder een mooie spa, met een hydromassage bad, hamam, 

rustruimte en verschillende massage cabines. De mini beach club verwelkomt 

kinderen van 4 tot 12 jaar en is open van 10 tot 12h30 en van 14h30 tot 18h. 

Men er zich ondermeer vermaken in het kinderbad, de piratenboot en de vele 

fonteintjes en glijbanen. Het hotel biedt ook activiteiten aan voor kinderen zoals 

kooklessen, kennismaking met artisanaal Afrika, goochelen en schattenjacht. 

In de onmiddellijke omgeving van het hotel kan u tegen betaling hoogzeevissen, 

excursies per quad maken, golfen en paardrijden. Er is een groot zwembad van 

400 m² met gratis ligstoelen en parasols. 

Elke avond is er animatie en in de bar speelt een orkestje. 3 Restaurants en 

bars : Les Palétuviers, buffet restaurant aan het zwembad met show cooking, La 

Terrasse du Port, aan de haven en de Beach Club op het strand waar u terecht 

kan voor een lichte maaltijd ’s middags en ’s avonds (mits toeslag).

Er is een aparte receptie en een butler service beschikbaar 24u/24/u, enkel voor 

de Blue Bay vleugel. 

ACCOMMODATIE
De kamers zijn voorzien van alle moderne luxe en zijn zeer comfortabel ingericht. 

De kamers zijn ongeveer 41m² met terras van 10m² met ligstoelen en een tafel. 

Open badkamer met bad en douche en apart toilet. Groot bed van 180 x 180; 

Verder is airconditioning, kluisje, koffie- en thee toestel, minibar , telefoon, LCD 

televisie, dvd speler, turndown service, VIP ontvangst en pantoffels en badjas. 

Blue Bay Kamer Strandzicht (ca 41m², max 2 volw + 1 kind) : Op het gelijkvloers 

met een mooi uitzicht over het strand. 

Blue Bay Kamer Zeezicht ( ca 41m², max 2 volw. + 1 kind) : Op het eerste verdiep, 

met uitzicht over de zee.

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., halfpension, vliegreis van en naar Senegal met Brussels 

Airlines, luchthavenbelasting, executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar de 

luchthaven.

Prijs per persoon   01/11-15/12 16/12-06/01 07/01-31/03

Blue Bay Kamer Strandzicht   1895 2195 2080

Blue Bay Kamer Zeezicht   2135 2395 2275

Honeymoon: 25% korting voor de bruid op de hotel nachten, romantisch diner en 1 toegang tot de 

spa gratis (niet geldig in de periode 25/12-06/01).

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

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

bezoek www.silverjet.be. 

SPECIAAL AANBEVOLEN

LE LAMANTIN IS ONZE PERSOONLIJKE FAVORIET VANWEGE DE MARINA, DE 

UITNODIGENDE BEACH CLUB, DE MOOIE SPA EN DE TALRIJKE SPORTIEVE 

ACTIVITEITEN.
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VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

Madinat Jumeirah

In 1971 werden de zeven van oorsprong zelf-

standige emiraten Ajman, Abu Dhabi, Dubai, 

Fujairah, Ras Al Khaimah, Sharjah en Umm Al 

Quwain samengevoegd tot een federatie van onaf-

hankelijke vorstendommen. Tot een halve eeuw 

geleden waren dadelteelt, parelduiken en visserij 

de belangrijkste middelen van bestaan. Met de 

ontdekking van olie hebben de emiraten zich 

ontwikkeld tot een modern en welvarend land met 

een soms zeer hoge levensstandaard. Vooral in 

Dubai en Abu Dhabi is de laatste twintig jaar ook het 

toerisme enorm belangrijk geworden, met de bouw 

van spectaculaire hotels aan de fraaie stranden. 

Relatief nieuw is de opkomst van Ras Al Khaimah, 

Fujairah en Ajman als toeristische bestemming.

ABU DHABI
Abu Dhabi is het grootste van de zeven emiraten: 

een oase van rust, met mooie fijne zandstranden. 

Als bezitter van de omvangrijkste olierijkdommen 

is Abu Dhabi ook het meest welvarende emiraat. 

Ooit was de parallel aan de kust lopende boulevard 

Corniche Road één van de belangrijkste straten van 

het oorspronkelijke Abu Dhabi, en is dat nog steeds 

maar tegenwoordig is er behoorlijk wat bijgebouwd. 

De Sheikh Zayed Grand Mosque, genoemd naar een 

van de grondleggers van de Verenigde Arabische 

Emiraten is de grootste moskee in het gebied. 

Het witte marmer van de muren weerkaatst het 

zonlicht waardoor het gebouw nog witter lijkt. 

Prachtige gouden koepels maken het geheel af. Op 

het Yas eiland, gelegen in de stad, bevinden zich 

een aantal attracties zoals een Formule 1 race-

circuit, het pretpark Waterworld en het themapark 

Ferrari World. Abu Dhabi wil zich ook graag op 

cultureel gebied profileren door het neerzetten 

van dependances van het Louvre uit Parijs en het 

Guggenheim uit New York op het schiereiland 

Saadiyat. Het emiraat heeft een aantal schitterende 

golfbanen zoals de Saadiyat Beach Golf Club, een 

uitdagende baan aan zee en Yas Links Golfcourse 

met het spectaculaire ontwerp van Kyle Phillips.

 De Verenigde Arabische Emiraten aan de Perzische Golf is een bestemming met een gouden randje, 

ideaal voor een luxe vakantie. Voor veeleisende reizigers en altijd zonzeker.

AJMAN
Ajman is qua oppervlakte het kleinste emiraat. 

Het ligt op 50 kilometer van het centrum van 

Dubai en aan de Perzische Golf. De belangrijkste 

inkomensbron was vroeger de visserij en 

parelvangst maar vandaag de dag heeft Ajman zich 

toegelegd op de scheepsindustrie. In tegenstelling 

tot Dubai en Abu Dhabi heeft Ajman geen inkomsten 

uit de olie. Ontdek de prachtige flora en fauna van dit 

emiraat in het Al Naseem Nature Reserve of Zorah 

Nature Reserve. Er zijn maar liefst 50 verschillende 

vogelsoorten te vinden en er is tevens een 18-holes 

golfbaan gevestigd.

DUBAI
Dubai, is het meest kosmopolitische van de 

emiraten en het meest moderne en bruisende 

handels centrum van het Nabije Oosten. Een land 

waar zakenmensen en toeristen, culturen en stijlen 

van het Westen tot het Verre Oosten elkaars pad 

kruisen. Dubai biedt alles in de overtreffende trap, 

ieders verwachtingspatroon overstijgend: stranden, 

golf banen, geweldige sportfaciliteiten, zoals een 

overdekte skihal en luxe winkelcentra. Tot de 

bekendste bouwwerken in Dubai behoren het Burj 

al Arab hotel en Palm Jumeirah. Op dit kunstmatige 

schiereiland in de vorm van een palmboom 

bevinden zich appartementcomplexen, villa’s, 

jachthavens, stranden en luxu euze hotels. zoals het 

vijfsterrenhotel Atlantis The Palm. Dubai heeft ook 

het hoogste gebouw van de wereld de Burj Khalifa, 

828 m, waar u vanaf het Observation Deck van een 

fantastisch uitzicht over de stad kunt genieten.

RAS AL KAIMAH
Ras Al Khaimah, tussen Dubai en Oman, is een 

relatief nieuwe ster aan het toeristische firmament 

van de emiraten en biedt schone witte stranden, 

een kalme blauwe zee, majestueuze woestijnduinen 

en prima golffaciliteiten. De laatste jaren zijn hier 

diverse luxe hotels verrezen. U treft hier ook tal van 

moderne shopping malls naast traditionele bazaars.

HOTELVOORZIENINGEN
In de emiraten kunnen uw kinderen gewoonlijk 

gratis gebruik maken van de kidsclubs. In de 

meeste gevallen zijn ook de niet-gemotoriseerde 

watersporten inclusief, alsmede de toegang tot de 

wellnessfaciliteiten. Gemotoriseerde watersporten 

en babysitting zijn tegen betaling. Uitzonderingen 

op bovenstaande regels vindt u bij de beschrijvingen 

van de betreffende hotels en resorts.

AANTREKKELIJKE 
COMBINATIEREIZEN
Dubai en Abu Dhabi zijn uitstekend te combineren 

met de verlokkelijke stranden van de Malediven. 

Combineer een paar nachten Dubai of Abu Dhabi 

met een verblijf in een van de mooiste hotels op een 

van de parelwitte koraaleilanden van de Malediven, 

Een ideale mix van een bijzondere stadsbeleving 

met een relaxte vakantie in een tropische eiland-

bestem ming. In deze brochure hebben wij tevens 

een aantal privé- en combinatiereizen opgenomen.

 Perzische
Golf

Ras al Khaimah

Dubai
Ajman

Abu Dhabi

OMAN

IRAN

OMAN

QATAR

SAUDI
ARABIË
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 Dubai City | Dubai | VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

ADDRESS BOULEVARD
CITY | DESIGN | WELLNESS

        

 Boulevard Suite

De Address Boulevard ligt op een exclusieve locatie in het centrum van Dubai 

naast de Dubai Shopping Mall en op een steenworp afstand van het centrum 

en de Opera. Dit prestigieuze hotel is bijzonder fraai ingericht in een moderne, 

eigentijdse stijl. De voortreffelijke faciliteiten en de exclusieve kamers maken 

het hotel tot een uitstekende keuze voor de veeleisende reiziger. Op ca. 15 

autominuten van de luchthaven.

FACILITEITEN
Het aantrekkelijke zwembad met waterval en kinderzwembad zijn met 

elkaar verbonden door verschillende niveau’s, omgeven door zonneterrassen 

en een pool bar. Kinderen vermaken zich in de Qix Club (4-12 jaar). Geopend 

van 09:00-19:00 uur (2 uur inclusief tijdens verblijf). Schitterend Spacenter 

met een tradi ti o nele hamam, zout- en kruidenstoombad, Finse sauna, 

ontspanningruimtes, mani cure & pedicure, binnenzwembad en fitnessruimte. 

Een ruim aanbod aan signature schoonheidsbehandelingen en massages. 

Het hotel beschikt over een bij zonder dining-concept verdeeld over diverse 

restaurants gekoppeld aan een unieke setting, maar met dezelfde menu kaart. 

Hier worden excellente gerechten geserveerd van oosterse en mediter rane 

cuisine tot het beste seafood en oosterse specialiteiten. Voor ontbijt, lunch en 

diner. De verfijnde Elite Lounge biedt diverse gerechten en drankjes, barista-stijl 

koffie en afternoon tea in een elegante omgeving. 

ACCOMMODATIE
Het hotel beschikt over 196 ruime en moderne kamers en suites met schit te rend 

uitzicht op de Burj Khalifa en de fonteinen. Alle kamers zijn luxueus in ge richt 

met de meest geavanceerde faciliteiten en beschikken over een flatscreen-tv 

met dvd-/cd-speler, iPod-dockingstation, kluisje, minibar, koffie-/theezetfacili-

teiten en Nespresso-apparaat. Fraaie badkamer met separate douche. Alle 

kamers en suites beschikken over een balkon.

Deluxe Kamer (ca. 45 m², max. 2 volw. + 1 kind.): ruim en luxueus ingericht. 

Voorzien van een kingsizebed of 2 queensizebedden. 

Club Kamer (ca. 45 m², max. 2 volw. + 1 kind): hoger gelegen en inclusief de 

faciliteiten van de clublounge: eigen receptie, ontbijtrestaurant (met terras), 

snacks en frisdrankjes gedurende de dag, lunch en dinerbuffet, (alcoho lische) 

drankjes van 12:00-21:00 uur, butlerservice, businesskamer, dagelijkse krant en 

strijken van kleding (1 kledingstuk per persoon), luxe transfer van en naar de 

luchthaven en 24-uurs check-in/out. 

Boulevard Kamer (ca. 54 m², max. 2 volw. + 1 kind): ruim ingericht met 

kingsizebed of 2 queensizebedden. Uitzicht op de Burj Khalifa. Ook boekbaar 

inclusief de clublounge.

Boulevard Suite (max. 95 m², max. 3 pers.): voorzien van een woonkamer met 

sofa, privébar, luxe slaapkamer met kingsizebed en fraaie badkamer. Inclusief 

de faciliteiten van de Club Lounge.

Executive Downtown Suite (ca. 115 m², max. 3 volw. en 1 kind): elegante suite 

met uitzicht op de Burj Khalifa. Riante woon- en slaapkamer met kingsizebed 

en badkamer met panoramisch uitzicht op de stad. Inclusief de faciliteiten van 

de clublounge.

Inclusief: 3 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Dubai, luchthavenbelas-

ting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon   01/11-20/12 21/12-09/01 10/01-31/03

Deluxe Kamer   1520 1880 1550

Boulevard Kamer   1595 1995 1640

Deze accommodatie biedt op het moment van het samenstellen van deze brochure de volgende 

soorten extra’s en kortingen aan, waarbij de voorwaarden wat betreft de uiterste boekingsdatum en 

periode van het verblijf voortdurend veranderen: 

Gratis nachten - Vroegboekkorting

Tevens worden in de loop van het seizoen voortdurend nieuwe extra’s en kortingen geïntroduceerd. 

Neem contact op met onze verkoopafdeling of bezoek onze website voor de meest actuele informatie 

omtrent de specifieke details en voorwaarden van de van toepassing zijnde specials. 

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

of bezoek www.silverjet.be.

DUBAI

Dubai heeft zichzelf ontwikkeld tot de belangrijkste toeristische bestemming aan de Perzische Golf. Het zonzekere klimaat, 

de parelwitte zandstranden, zeewater van 25 °C en de relatief korte reistijd maken van Dubai een ideale vakantiebestemming.

Anantara Dubai Palm Resort, het Sofitel The 

Palm en het Waldorf Astoria. Speciale vermelding 

verdienen ook het trendy design hotel Nikki Beach 

Resort&Spa en het exclusieve Four Seasons 

Resort aan Jumeirah Beach. Recentelijk opende de 

bekende hotelketen Mandarin Oriental haar eerste 

hotel in de VAE, het schitterende Mandarin Oriental 

Jumeirah.

Voor een luxueus avontuur in de woestijn kunt u 

uw oog laten vallen op het bijzonder exclusieve Al 

Maha Desert Resort (adults only) gelegen tussen 

de zandduinen rond Dubai. U kunt de omringende 

woestijn per jeep, te paard of op een kameel 

verkennen.

Dubai is tevens een winkelparadijs. Traditionele 

markten, de geurige kruiden- en specerijensoeks, 

de goudsoek en imposante shopping malls bieden 

alles te koop tegen prijzen die vrijwel altijd lager 

liggen dan in Europa. Speelt u liever een rondje golf 

of wilt u iets ondernemen dan zijn er mogelijkheden 

te over. Niet voor niets is Dubai dan ook een zeer 

populaire vertrekhaven voor cruises in deze 

streken. Raadpleegt u ook eens onze nieuwe 

Cruises brochure of onze website.

Dubai-Stad wordt doorkliefd door de Dubai Creek, 

een natuurlijke inham van de Perzische Golf. De 

honderden dhows, de oude houten Arabische 

zeilschepen liggen afgemeerd aan de kade en 

vormen een kleurrijk schouwspel. De wijk Bur 

Dubai, ten zuidwesten van de Dubai Creek, biedt tal 

van bezienswaardigheden en winkelmogelijkheden. 

Hier kunt u kiezen tussen het boetiekhotel Park 

Hyatt, het resorthotel The Palace en het elegante 

Address Boulevard vlakbij de Burj Khalifa, het 

hoogste gebouw ter wereld. Ten zuiden van Bur 

Dubai strekt zicht het bekende Jumeirah Beach uit.

Wij bieden u hier de keuze uit een ruim assortiment 

tophotels, zoals het Jumeirah Beach Hotel. Samen 

met het ernaast gelegen villagedeelte Beit Al 

Bahar, heeft dit hotel een ideale ligging aan het 

schitterende Jumeirah strand. Beide hotels hebben 

een schitterende renovatie ondergaan. Tegenover 

het Jumeirah Beach op een kunstmatig eiland in 

zee kunt u verblijven in het iconische Burj Al Arab 

hotel. Een must voor wie eens iets echt speciaals 

wil. Aan hetzelfde strand bevindt zich ook het 

Madinat Jumeirah-complex bestaande uit Mina 

A’Salam, Al Qasr, Dar Al Masyaf en Al Naseem. Iets 

zuidelijker langs hetzelfde strand ligt het exclusieve 

complex van One&Only Royal Mirage, bestaande 

uit 3 gedeelten met elk hun eigen uitstraling. 

Daarnaast het moderne The Westin Beach Resort. 

Het Mina Seyahi Beach Resort heeft zelfs een eigen 

jachthaven. In dezelfde omgeving bevindt zich het 

luxueuze tophotel The Ritz-Carlton. Bluewaters is 

de nieuwste eilandoase van Dubai. Hier vindt u  het 

grootste reuzenrad ter wereld, de AIN Dubai en het 

nieuwe en moderne Ceasar Palace, een hotelgroep 

uit Las Vegas. Op Palm Island contracteerden wij 

voor u enkele juweeltjes, zoals het spectaculaire 

Atlantis the Palm, het One&Only The Palm, het 
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The Westin Beach Resort

One&Only
The Palm

One&Only Royal Mirage

The Ritz-Carlton

Al Maha

Waldorf Astoria

Anantara
The Palm

Jumeirah Beach
Beit al Bahar

Burj al Arab

Jumeirah-Hotels

Sofitel
Atlantis

The Palm

Mandarin Oriental

Mina
Seyahi

Palace
Downtown

Nikki Beach

Four Seasons

Address
Boulevard

Caecars Resort Bluewaters

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

Dagtemperatuur in °C 21 21 24 27 31 33 35 35 34 30 27 23

Watertemperatuur in °C 24 22 24 26 27 28 30 31 28 27 27 26

Zonne-uren per dag 6 7 8 9 11 13 12 12 12 10 8 6

Dagen met enige neerslag 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2

Jumeirah Beach



104 - SILVERJET 105 - SILVERJET

Pearl Jumeirah | Dubai | VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

NIKKI BEACH RESORT & SPA
CULINAIR | DESIGN | WELLNESS

      

Beach Club

Luux Suite

Nikki Beach is een trendy designhotel gelegen aan het schitterende poederwitte 

zandstrand van Pearl Jumeirah. Met het befaamde Nikki Beach concept staat 

alles in het teken van een stijlvolle ambiance, uit zonderlijk entertainment en 

uitstekende restaurants. De moderne vormgeving is een harmonieus geheel 

in een uniek ontwerp waar de hotelgroep bekend om is. Op ca. 14 km van de 

luchthaven en 7 km van downtown Dubai.

FACILITEITEN
Het hotel beschikt over een 15 meter lange lappool met uitzicht over het strand. 

Ligbedden, parasols en handdoekenservice zowel bij het zwembad als aan het 

400 m lange zandstrand. De hippe Nikki Beach Club ligt naast het hotel met 

zwembad, dagbedden en parasols (gasten van het hotel hebben gratis toegang). 

Nikki Privé & Lounge is in hedendaagse stijl ingericht met een driedimensionaal 

plafond, een lange gemeenschappelijke tafel die verandert in een catwalk, 

entertainmentruimte een schitterende bar en terras. Voor mediterrane ge rechten 

zo wel binnen als buiten op het terras. De elegante bar serveert cocktails, wijnen 

en champagne. In het hotel zelf 3 uitstekende restaurants: Café Nikki serveert 

smaakvolle gerechten met de nadruk op de internationale en lokale cuisine. 

In de Soul Lounge worden creatieve hapjes en drankjes geserveerd onder het 

genot van relaxte muziek. Het restau rant Key West biedt  een mix van gerechten 

uit Florida met als specialiteit ge grild vlees, verse vis en authen tieke gerechten. 

Tevens een collectie rum soorten uit het Caribisch gebied. Nikki Spa van ESPA 

met hamam, sauna en fitnessruimte. Een uniek ontworpen tennisbaan en niet-

gemotoriseerde water sporten aan het strand. 3x per dag gratis shuttleservice 

naar de City Walk.

ACCOMMODATIE
De inrichting van de 117 kamers en 15 villa’s is stijlvol en zeer elegant met witte 

minimalistische meubels en eigentijds design. Voorzien van balkon, kamerhoge 

ramen, flatscreen-tv (met gratis toegang tot films en muziek), Nespresso-

apparaat en gepersonaliseerde minibar. Moderne badkamer met signature bad 

en inloopdouche. 

Covet Kamer (ca. 55 m², max. 2 pers.): kingsizebed of 2 twinbedden. Balkon met 

uitzicht over de skyline van Dubai. Ook boekbaar met zeezicht. 

Luux Kamer (ca. 64 m², max. 3 pers.): ruimer ingericht met kingsizebed. Balkon 

met uitzicht op de skyline van Dubai. Ook boekbaar met zeezicht.

Signature Suite (ca. 81 m², max. 3 pers.): elegante woon- en slaapkamer met 

kingsizebed en balkon met uitzicht op de stad. 

Luux Suite (ca. 100 m², max. 3 pers.): ruim ingericht met aparte woon- en 

slaapkamer. Groot balkon met uitzicht op de Arabische Golf.

Ultra Suite (ca. 137 m², max. 4 volw. + 2 kind.): op de bovenste etage met uitzicht 

op de Arabische Golf. Voorzien van 2 slaap- en badkamers en fraaie woonkamer. 

Nikki Beach Villa (ca. 118 m², max. 3 pers.): de villa’s liggen naast het 

hoofdgebouw. Schitterend ingericht in modern design en op maat gemaakte 

meubels. Voorzien van riante woonkamer, eettafel voor 6 pers. Slaapkamer 

en badkamer. Riant terras met privézwembad en direct aan het strand. Ook 

boekbaar met 2 slaapkamers (ca. 170 m², max. 4 volw. + 2 kind.).  

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Dubai, luchthavenbelas-

ting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon  01/11-30/11 01/12-15/12 16/12-03/01 04/01-31/03

Covet Kamer  2025 1825 2085 2145

Covet Kamer Zeezicht  2715 2470 2785 2390

Deze accommodatie biedt diverse soorten extra’s en kortingen aan, waarbij de voorwaarden wat 

betreft de uiterste boekingsdatum en periode van het verblijf voortdurend veranderen: 

Gratis nachten - Meal upgrade - Vroegboekkorting

Tevens worden in de loop van het seizoen voortdurend nieuwe extra’s en kortingen geïntroduceerd. 

Neem contact op met onze verkoopafdeling of bezoek onze website voor de meest actuele informatie 

omtrent de specifieke details en voorwaarden van de van toepassing zijnde specials. 

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

sion: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.be.

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN | Dubai  | Dubai City

PALACE DOWNTOWN
CITY | CULINAIR | WELLNESS

        

 Deluxe Kamer Kanaalzicht

Palace Downtown is gebouwd in de stijl van een oosters paleis met gewelfde 

plafonds en fraaie Arabische decoraties en kunstvoorwerpen. Het hotel biedt 

een adembenemend uitzicht op de hoogste toren ter wereld, de Burj Khalifa 

en het kanaal met de fonteinen. Naast de Burj Khalifa ligt de Dubai Mall, het 

grootste winkelcentrum ter wereld. De luchthaven ligt op ca. 20 autominuten, 

de prestigieuze golf baan Montgomery ligt op ca. 9 km (korting op de greenfees).

FACILITEITEN
Het resorthotel beschikt over een riant zwembad met overdekte zonneterrassen, 

poolbar en ligstoelen, boetiek en bibliotheek. Fraai Spacenter met hamam, 

jacuzzi, stoombad en fitnessruimte. Er zijn 4 uitstekende restaurants: Asado 

is gespecialiseerd in Argentijnse grillgerechten en biedt een ruim aanbod 

Argentijnse wijnen. Geopend voor diner zowel binnen als buiten op het terras. 

Het café Bayt biedt een ruime keuze uit thee, koffie en afternoon tea. U geniet 

van een panoramisch uitzicht over het kanaal en de fonteinen. Thiptara serveert 

uitstekende Thaise gerechten vergezeld van muziek, exotische cocktails en 

een elegante sfeer. Biedt een schitterend uitzicht op de fonteinen (reserveren 

aanbevolen). De Ewaan Lounge is een all-day dining restaurant. Arabische en 

oosterse gerechten worden geserveerd vanuit live-cooking-stations. 

ACCOMMODATIE
De 242 kamers en suites zijn met veel smaak ingericht met flatscreen-tv, cd-/

dvd-speler, minibar, Nespresso-apparaat, airconditioning, kluisje, schrijftafel, 

iPod-dockingstation en koffie-/theezetfaciliteiten. Luxe badkamer met separate 

douche. Balkon of terras. 

Deluxe Kamer Kanaalzicht (ca. 51 m², max. 2 volw. + 1 kind): naar Arabisch 

ontwerp ingerichte kamer met kingsizebed en fraaie badkamer. Met uitzicht 

op het kanaal. Gelegen op de 1-5e verdieping. Kamers met verbindingsdeur 

mogelijk.

Deluxe Kamer Fonteinzicht (ca. 51 m², max. 2 volw. + 1 kind): met uitzicht op 

de fonteinen. Gelegen op de 1-3e verdieping. Kamers met verbindingsdeur 

mogelijk.

Palace Kamer Fonteinzicht (ca. 51 m², max. 2 volw. + 1 kind): in Arabische stijl 

ingericht. Uitzicht op de fonteinen. Inclusief een aantal faciliteiten: een luxe 

transfer van en naar de luchthaven in Dubai, 24-uurs check-in/out en  het strijken 

van een kledingstuk per verblijf. Tevens meet&greet service bij aankomst. Ook 

boekbaar met Kanaalzicht.

Junior Suite (ca. 70 m² , max. 3 pers.): ruim en in Arabische stijl ingericht met 

originele kunstvoorwerpen en kingsizebed. Uitzicht op de fontein of het kanaal.

Diplomatic Suite (ca. 105 m², max. 3 pers.): zeer exclusief ingericht met 

weelderige stoffen en schitterende kunstvoorwerpen. Aparte slaap- en 

badkamer. Balkon met uitzicht op het kanaal. Gelegen op de 4-6e verdieping.

Palace Suite Kanaalzicht (ca. 105 m², max. 3 pers.): ingericht met fijne stoffen 

en exclusieve meubels. Aparte slaap- en badkamer. De ruime woonkamer biedt 

uitzicht op het kanaal. Inclusief een luxe transfer van en naar de luchthaven in 

Dubai, meet&greet service bij aankomst en 24-uurs check-in/out.

Inclusief: 3 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Dubai, luchthavenbelas-

ting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon   01/11-20/12 21/12-09/01 10/01-31/03

Deluxe Kamer Kanaalzicht   1520 1850 1550

Deluxe Kamer Fonteinzicht   1640 1995 1695

Deze accommodatie biedt diverse soorten extra’s en kortingen aan, waarbij de voorwaarden wat 

betreft de uiterste boekingsdatum en periode van het verblijf voortdurend veranderen: 

Gratis nachten - Meal upgrade - Vroegboekkorting

Tevens worden in de loop van het seizoen voortdurend nieuwe extra’s en kortingen geïntroduceerd. 

Neem contact op met onze verkoopafdeling of bezoek onze website voor de meest actuele informatie 

omtrent de specifieke details en voorwaarden van de van toepassing zijnde specials. 

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

pension: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.be. 

Nota: van 24/12/20 t/m 01/01/21 is er geen halfpension mogelijk.
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VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN | Dubai | Jumeirah Beach

FOUR SEASONS RESORT JUMEIRAH BEACH
CULINAIR | FAMILY | WELLNESS

       DELUXE

Premier Zeezicht Kamer 

Het Four Seasons Hotel ligt in een exclusief gedeelte van Jumeirah Beach 

aan een mooie zandbaai. De elegante kamers, die tot de ruimste van Dubai 

behoren, bieden een fraai uitzicht op de stad of de Arabische Golf. Vanwege de 

professionele kidsclub tevens een perfecte keuze voor families. De uitstekende 

cuisine, imposante Spa en legendarische Four Seasons-service completeren dit 

mooie resort. Op ca. 15 autominuten van de Dubai Mall en Burj Khalifa en ca. 25 

autominuten van de luchthaven.

FACILITEITEN
Het gebouw telt 5 verdiepingen en ligt als een u-vorm aan het strand. Twee 

mooie zwembaden, waarvan een voor gasten vanaf 15 jaar en een groot 

free-form zwembad met zonneterrassen, ligstoelen en parasols. Het hotel 

beschikt over een aantal uitstekende restaurants: SeaFu aan het strand voor 

zeevruchten en Aziatische gerechten. Voor lunch en diner met livemuziek in het 

weekend. Het restaurant Suq met 6 live cooking-stations biedt gerechten uit alle 

wereld delen. Voor ontbijt, lunch en diner. De Shai Salon met groot terras voor 

afternoon tea en snacks. Hendricks Bar voor gin, whiskey en sigaren. De trendy 

Mercury Lounge & Bar met adembenemend uitzicht op de skyline van Dubai. De 

uitzon der lijk mooie Spa van 7.600 m² beschikt over een overdekt zwembad met 

een glazen overkapping, 9 behandelkamers en kapsalon. Voorts een 24-uurs 

fitness center met state-of-the-art apparatuur en persoonlijke trainers. Tevens 

pilates- en yogalessen. Kleedkamers voor dames en heren, beide voorzien 

van sauna, scrubbar, regentunnel, stoombad en jacuzzi’s. Verder 1 tennisbaan 

(tennisles mogelijk van Peter Burwash Tennis Academy) en joggingparcours. 

Kinderen kunnen genieten van het uitstekend georganiseerde Kids For All 

Seasons programma (4-12 jaar) met kidsclub en speeltuin (inclusief).

ACCOMMODATIE
De 237 ruime kamers en suites zijn bijzonder fraai ingericht in frisse kleuren 

met Arabische kunstvoorwerpen, kamerhoge ramen en moderne meubels. 

Voorzien van schrijftafel, zithoek, flatscreen-tv, kluisje, iPod-dockingstation en 

Nespresso-apparaat. In mozaïek betegelde badkamer met witte marmeren 

vloeren, vrijstaand ovaal bad en regendouche. Groot balkon met zithoek en 

uitzicht op zee of de skyline van Dubai. Kamers met verbindingsdeur mogelijk. 

Kingsizebed of 2 queensizebedden.

Deluxe Kamer (ca. 70 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 1 kind.): gelegen op de 1-2e 

verdieping. Groot balkon met zijdelings zeezicht of uitzicht over de stad Dubai.

Premier Kamer (ca, 70 m²): hoger gelegen met uitzicht over Dubai of de zee.

Four Seasons Junior Suite (ca. 108 m², max. 2 volw. + 2 kind.): aparte woon- en 

slaapkamer. Groot balkon met schitterend uitzicht over de stad.

Jumeirah Suite Skyline (ca. 136 m²): ruim opgezet op de 4-5e etage met aparte 

woon- en slaapkamer, sofabed en inloopkast. Ook boekbaar met zeezicht.

Four Seasons Suite (ca. 137 m², max. 3 pers.): aparte woon- en slaapkamer, 

kingsizebed, sofabed en schitterende badkamer. Groot balkon met zeezicht.

Imperial Suite (ca. 210 m²): slaapkamer met kingsizebed, woonkamer met 

sofabed, dinertafel voor 8 personen, kitchenette, inloopkast en badkamer met 

separate regendouche en tv. Groot balkon met schitterend uitzicht over het 

strand en de Arabische Golf. Connectie met andere kamer mogelijk.

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Dubai, luchthavenbelas-

ting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon   01/11-20/12 21/12-09/01 10/01-31/03

Deluxe Kamer Stadzicht   3125 4240 3330

Deluxe Kamer Gedeeltelijk Zeezicht  4380 6080 4720

Deze accommodatie biedt de volgende soorten extra’s en kortingen aan, waarbij de voorwaarden wat 

betreft de uiterste boekingsdatum en periode van het verblijf voortdurend veranderen:

Gratis nachten - Meal upgrade - Vroegboekkorting

Tevens worden in de loop van het seizoen voortdurend nieuwe extra’s en kortingen geïntroduceerd. 

Neem contact op met onze verkoopafdeling of bezoek onze website voor de meest actuele informatie 

omtrent de specifieke details en voorwaarden van de van toepassing zijnde specials.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen, aanbiedingen en verplichte galadiners 

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

Jumeirah Beach | Dubai | VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

THE MANDARIN ORIENTAL JUMEIRAH, DUBAI 
CULINAIR | FAMILY | WELLNESS

       DELUXE

De Mandarin Oriental Hotels zijn wereldberoemd. Met de opening van de 

Mandarin Oriental Jumeirah kreeg het emiraat in 2019 weer een zeer exclusief 

hotel. Het hotel ligt op een schitterende locatie aan de Jumeirah Beach en biedt 

uitzicht over de blinkende skyline van Dubai en de Arabische Golf. Mandarin 

Oriental staat bekend om de uitstekende service, ongeëvenaarde luxe en 

uitzonderlijke kwaliteit. Het hotel ligt op ca. 25 minuten van de luchthaven Dubai. 

Na een wandeling van 15 minuten over het strand bereikt u La Mer, een van de 

nieuwste hotspots in Dubai, met restaurants, bars en een waterpark. 

FACILITEITEN
In de tuin een groot zwembad met jacuzzi’s. Vanuit het zwembad heeft u 

rechtstreeks toegang tot het strand met ligbedden en parasols. Op de 6e 

verdieping bevindt zich het zwembad op het dak, exclusief voor gasten vanaf 

18 jaar. De Spa (2.000 m²) biedt een scala aan behandelingen en therapieën die 

uniek zijn voor Mandarin groep. Voorzien van jacuzzi’s, sauna’s en stoombaden. 

Aparte faciliteiten voor dames en heren. Volledig uitgerust fitnesscenter 

Movement Studio met ultramoderne apparatuur. Little Nomads Kids Club heeft 

veel voorzieningen waaronder een kinderzwembad, gratis maaltijden tot vier 

jaar oud, films op aanvraag op de kamer, speelgoed en toiletartikelen. Geopend 

van 10:00-18:00 uur. The Bay is een all-day dining restaurant met showcooking. 

Netsu, een Japans Steakhouse van de befaamde chef-kok Ross Shonhan. 

Serveert grillgerechten, sushi en sashimi. Tasca het signature restaurant van de 

Portugese sterrenchef José Avillez. Noor Lounge voor afternoon tea en exotische 

cocktails. The Mandarin Cake Shop voor  premium cakes en pralines. Sun Vibe 

bar aan het zwembad voor cocktails, salades. Deli een restaurant aan het strand 

serveert lunch en diner. Elk restaurant serveert tevens een kindermenu.

ACCOMMODATIE
De 178 kamers en 78 suites zijn elegant en ruim ingericht in warme kleuren 

en eigentijds ontwerp. De kamers beschikken over een zithoek, kingsizebed 

of 2 queensizebedden, flatscreen-tv, airconditioning, minibar, koffie/theezet-

faciliteiten. Fraaie badkamer met bad, separate regendouche. 

Superior Kamer (ca. 55 m², max. 3 pers.): uitzicht op de skyline van Dubai. De 

meeste Superior Kamers hebben geen balkon. 

Deluxe Kamer Skyline (ca. 55 m², max. 2 pers.): slaapkamer met kingsizebed. 

Balkon met uitzicht op de Burj Khalifa. Ook boekbaar met zeezicht.

Club Superior Kamer (ca. 55 m², max. 2 pers.): inclusief toegang tot de exclusieve 

Mandarin Club Lounge. Uitgebreid ontbijt van 08:00 tot 11:00 uur, afternoon tea 

van 14:30 tot 16:00 uur en lichte lunch, cocktails en diverse hapjes van 17:00 tot 

19:00 uur Frisdranken, koffie en thee gedurende de dag. 

Premier Kamer Zeezicht (ca. 58 m², max. 3 pers.): gelegen op de hoeken van het 

hotel. Balkon met direct uitzicht op zee.

Club Deluxe Kamer Skyline (ca. 53 m², max. 2 pers.): met kingsizebed. Balkon 

met uitzicht op de Burj Khalifa. Inclusief toegang tot de Club Lounge.

Junior Suite  (ca. 89 m², max. 2 pers.): in open plan. Ruime slaapkamer met 

kingsizebed en zitgedeelte. Balkon met zeezicht en toegang tot de Club Lounge. 

Suite Zeezicht (ca. 120 m², max. 2 pers.): slaapkamer met kingsizebed, aparte 

woonkamer met eetgedeelte. Balkon met zeezicht. Inclusief de Club Lounge. 

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Dubai, luchthavenbelas-

ting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon  01/11-30/11 01/12-15/12 16/12-10/01 11/01-31/03

Superior Kamer  3595 3060 3655 3595

Deluxe Kamer Skyline  4020 3395 3995 4020

Deze accommodatie biedt de volgende soorten extra’s en kortingen aan, waarbij de voorwaarden wat 

betreft de uiterste boekingsdatum en periode van het verblijf voortdurend veranderen:

Gratis nachten - Meal upgrade - Vroegboekkorting

Tevens worden in de loop van het seizoen voortdurend nieuwe extra’s en kortingen geïntroduceerd. 

Neem contact op met onze verkoopafdeling of bezoek onze website voor de meest actuele informatie 

omtrent de specifieke details en voorwaarden van de van toepassing zijnde specials.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen, aanbiedingen en verplichte galadiners 

rond Oud en Nieuw: vraag uw reisadviseur of www.silverjet.be.
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VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN | Dubai | Jumeirah Beach

BURJ AL ARAB
CULINAIR | WELLNESS

       

Club Suite 

Futuristisch tophotel voor de vakantieganger die alleen genoegen neemt met 

het meest luxueuze dat de wereld te bieden heeft. Esthetisch ontworpen in de 

vorm van een 321 meter hoog Arabisch zeil, rijst Burj al Arab op spec taculaire 

wijze op uit het azuurblauwe water van de Perzische Golf. Ook de locatie is 

spectaculair, op een kunstmatig eiland bijna 300 m uit de kust. Het is een van 

de meest bijzondere hotels ter wereld, met een onovertroffen service en een 

unieke ligging voor de kust van Dubai. De luchthaven ligt op 35 autominuten.

FACILITEITEN
Vanuit de imponerende lobby leiden roltrappen langs aquariums en 

waterfonteinen naar een majestueus atrium van 180 meter hoog met zicht 

op 27 verdiepingen met op elke verdieping een butler die 24 uur beschikbaar 

is. Aangrenzend spectaculair gelegen zwembad met bar, jacuzzi’s en een 

fantastisch restaurant ‘Scape Restaurant & Bar’. Het 10.000 m² platform strekt 

zich 100 meter uit over de Arabische Golf. Bij zonder zijn ook de res taurants 

zoals het Al Muntaha, een panoramisch restau rant op bijna 200 meter boven 

de Arabisch Golf met fantastische vergezichten. U kunt er genie ten van een 

fijne mediterrane keuken. Het vis restaurant Al Mahara staat onder leiding 

van een 2-Michelinsterren-kok en heeft als decor een immens aqua rium. Het 

trendy Junsui is gespecialiseerd in Japanse en Aziatische cuisine, cock tails en 

afternoon tea. De Assawan Spa op de 18e verdieping biedt een ruime keuze aan 

weldadige schoonheids behandelingen. Gasten kunnen gebruik maken van een 

afgeschermd privéstrand aan Jumeirah Beach. 

ACCOMMODATIE
Alle 202 suites bestaan uit 2 verdiepingen en bieden een schitterend uitzicht 

over de Arabische Golf. Voorzien van flatscreen-tv met multi media toepassingen, 

schrijftafel met laptop en uitgebreide minibar. Luxe badkamer met jacuzzibad.

Deluxe Suite (ca. 170 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): woonkamer met bar, 

zit- en eethoek. Op de 1e verdieping een slaap- en badkamer en kleedkamer.

Sky Suite: als de Deluxe Suite maar hoger gelegen met schitterend uitzicht.

Panoramic Suite (ca. 225-315 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): woon- en 

slaapkamer met kamerhoge ramen voor een fantastisch uitzicht.

Club Suite (ca. 330 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): gelegen op de 19e en 20e 

verdieping. Woon- en slaapkamer met kamerhoge ramen voor een fantastisch 

uitzicht. Fraaie badkamer. Snookertafel, cocktailbar en eethoek. 

Deluxe Suite 2-slaapkamers (ca. 335 m², max. 6 pers.): ruime woonkamer, 

gastentoilet, kantoorruimte en schaaktafel. Eetkamer en keuken met toegang 

voor de butler. Op de 1e etage 2 slaap- en badkamers met jacuzzibad. 

Diplomatic Suite 3-slaapkamers (ca. 450 m², max. 6 pers.): ruime woonkamer, 

kantoorruimte en schaaktafel. Eetkamer en keuken met butlerentree. Op de 1e 

verdieping 3 slaapkamers met en suite badkamers en jacuzzibad.

Presidential Suite (ca. 667 m², max. 4 pers.): op de 24e verdieping. Zit-/

eetkamer, keuken, studeerkamer en bar. Via een lift toegang tot de 1e verdieping 

met slaapkamer en luxe en suite badkamer, 2e slaapkamer en gastenbadkamer.

Inclusief: 4 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Dubai, luchthavenbelas-

ting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon  01/11-30/11 01/12-15/12 16/12-10/01 11/01-31/03

Deluxe Suite  3525 3630 4375 3760

Sky Suite  3725 3815 4640 4035

Deze accommodatie biedt op het moment van het samenstellen van deze brochure de volgende 

soorten extra’s en kortingen aan, waarbij de voorwaarden wat betreft de uiterste boekingsdatum en 

periode van het verblijf voortdurend veranderen: 

Gratis nachten - Meal upgrade - Vroegboekkorting

Tevens worden in de loop van het seizoen voortdurend nieuwe extra’s en kortingen geïntroduceerd. 

Neem contact op met onze verkoopafdeling of bezoek onze website voor de meest actuele informatie 

omtrent de specifieke details en voorwaarden van de van toepassing zijnde specials. 

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

halfpension en verplichte galadiners rond Oud&Nieuw: bezoek www.silverjet.be.

Jumeirah Beach | Dubai | VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

MADINAT JUMEIRAH AL NASEEM
ACTIVE | CULINAIR | WELLNESS

      

Ocean Terrace Suite

Al Naseem ligt op een schitterende loca tie tegenover Burj Al Arab aan een 2 km 

lang privéstrand. Al Naseem, Arabisch voor zeebries, is ontworpen en gebouwd 

met het oog op de allerhoogste interna tio nale standaard. De architectuur is 

een elegante mix van modern design met Arabische bouwstijlen. Het resort 

maakt deel uit van het Jumeirah-complex waar toe nog 4 andere hotels behoren. 

Gasten van Al Naseem kunnen gebruik maken van vrijwel alle faciliteiten met 

meer dan 40 restaurants, de sportfaciliteiten en het Wild Wadi Waterpark. Een 

schitterend resort voor jong en oud.

FACILITEITEN
In de tuin met veel waterpartijen liggen 5 zwembaden waarvan 1 voor vol-

wassenen met poolbar. Beachclub met handdoekenservice en ligbedden. Het 

hotel biedt enkele van de meest verfijnde dinergelegenheden van Dubai w.o. The 

Palmery, een uniek dinerconcept en een mediterraan visrestaurant Rockfish.  

Kinderen kunnen zich vermaken in de Sinbad’s Kids Club of in het Wild Wadi 

Waterpark (gratis toegankelijk). U kunt gebruik maken van de health club van Mina 

a’Salam met overdekt zwembad, fitnesscenter en de sportclub van het Jumeirah 

Beach Hotel met sauna’s, stoombad, 7 tennisbanen en squashbaan. Talise Spa 

met 26 behandelkamers en een breed aanbod aan schoonheidsbehandelingen.

ACCOMMODATIE
De 387 kamers en 43 suites zijn ruim ingericht in moderne Arabische stijl met 

kunstvoorwerpen. Het moderne interieur weerspiegelt de natuurelementen 

zand, blauwe luchten en de zee. De balkons en terrassen bieden een specta-

culair uitzicht op de zee, de tuinen en Burj Al Arab. Voorzien van zithoek, mini bar, 

satelliet-tv, airconditioning, Nespresso-apparaat en schrijftafel. Balkon of terras. 

Kingsizebed of 2 queensizebedden. Ruime badkamer met bad en separate 

douche. Kamers met verbindingsdeur mogelijk. De Summersalt Beachclub met 

privéstrand is exclusief voor de suite-gasten van het hotel.

Resort Deluxe Kamer (ca. 50 m², max. 3 pers.): ruim ingericht met open 

badkamer. Schitterend uitzicht op de tuinen en zwembaden. Ook met zeezicht.

Resort Superior Kamer (ca. 60 m²): met luxe Arabische meubelen ingericht. 

Voorzien van groot terras. Mooi uitzicht op de tuinen en zwembad.

Ocean Terrace Kamer (ca. 51 m²): gelegen op de vierde verdieping. Groot terras 

(21 m²). De kamer biedt een schitterend uitzicht op zee en de Burj Al Arab.

Ocean Club Superior Kamer (ca. 69 m²): inclusief gebruik van de exclusieve Club 

Lounge: ontbijt, afternoon tea, drankjes, canapés, happy hour met cocktails en 

premium drankjes van 18:00-20:00 uur. Strijkservice van 2 kledingstukken.Voor 

Suite gasten is de transfer van en naar de luchthaven Dubai inclusief.

Family Suite (ca. 120 m² max. 2 volw. en 2 kind.): ideaal voor families. Voorzien 

van een woonkamer met sofabedden voor kinderen t/m 15 jaar. 2 badkamers. 

Riante slaapkamer met king sizebed en groot terras. Inclusief gebruik van de 

Club Lounge.

Ocean Suite (ca. 135 m², max. 2 volw. en 2 kind.): riante woon- en slaapkamer. 

Luxe badkamer. Balkon en zeezicht. Inclusief toegang tot de Club Lounge. 

Ocean Terrace Suite (ca. 160 m²): met groot terras en schitterend uitzicht.

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Dubai, luchthavenbelas-

ting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon 01/11-30/11 01/12-15/12 16/12-10/01 11/01-31/01 01/02-31/03

Resort Deluxe Kamer 3330 2915 4350 2645 3250

Ocean Deluxe Kamer 3595 3185 4745 2915 3550

Deze accommodatie biedt de volgende soorten extra’s en kortingen aan, waarbij de voorwaarden wat 

betreft de uiterste boekingsdatum en periode van het verblijf voortdurend veranderen:

Gratis nachten - Meal upgrade - Vroegboekkorting

Tevens worden in de loop van het seizoen voortdurend nieuwe extra’s en kortingen geïntroduceerd. 

Neem contact op met onze verkoopafdeling of bezoek onze website voor de meest actuele informatie 

omtrent de specifieke details en voorwaarden van de van toepassing zijnde specials.

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

galadiners rond Oud en Nieuw: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.be.
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Jumeirah Beach | Dubai | VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

MADINAT JUMEIRAH AL QASR
ACTIVE | FAMILY | WELLNESS

       DELUXE

  Aranian Deluxe Kamer Foto bijschrift

Het Jumeirah-complex, gebouwd in de stijl van een originele citadel, is een 

combinatie van Arabische schoonheid en persoonlijke service. Slingerende 

kanalen transporteren de gasten naar alle delen van het resort. Een traditionele 

soek en ongelimiteerde recreatiemogelijkheden maken het Jumeirah-complex  

tot een van de meest fascinerende resorts ter wereld. Al Qasr, Arabisch voor 

‘Paleis’ is ontworpen naar het voorbeeld van een zomerverblijf van de sjeiks. 

Alle kamers zijn gedecoreerd in rijke Arabische stijl. De statige ligging en de 

fraaie architectuur maken dit resort tot het pronkstuk van Jumeirah.

FACILITEITEN
Het complex beschikt over een soek met meer dan 75 winkels en 40 restau-

rants en bars. Een selectie: Khamat Al Bahar voor ontbijt, lunch en diner in 

buffetstijl. Pai Thai is gespecialiseerd in Thaise gerechten. Pierchic serveert 

heerlijke visgerechten op de pier. Het resort is omgeven door exotische tuinen, 

water partijen en kanalen waar u met een traditionele dhow van het ene 

naar het andere gedeelte wordt vervoerd. In de goed onderhouden tuinen 18 

zwembaden, poolbars en zonneterrassen met ligstoelen en parasols. Sinbad’s 

Kids Club (4-12 jaar) met speeltuin, activiteitenprogramma en een spectaculair 

half overdekt kin derzwembad. Gratis toegang tot het Wild Wadi Water park met 

20 attracties. Een scala aan sportmogelijkheden waaronder 5 tennisbanen en 2 

airconditioned squashbanen. De Talise Spa met 26 behandelkamers biedt het 

nieuwste op het gebied van schoonheidsbehandelingen. Voorts fitnessruimte, 

binnenzwembad, sauna en stoombaden.

ACCOMMODATIE
De 292 kamers en suites zijn zeer sfeervol met fraaie Arabische deco raties 

ingericht. Voorzien van airconditioning, satelliet-tv, koffie-/theezet faciliteiten, 

minibar, kluisje, zithoek en schrijftafel. Luxe badkamer met separate 

regendouche en balkon. Kamers met verbindingsdeur mogelijk. Maximale 

bezetting: 2 volwassenen en 2 kinderen.

Arabian Deluxe Kamer (ca. 55 m²): deze onlangs gerenoveerde kamer combi-

neert de traditionele Arabische architectuur met een frisse eigentijdse inrichting 

met accent op de kleuren blauw en wit. Elegante marmeren badkamer en een 

ruime kleedruimte. Balkon met uitzicht op het tuinen van het resort.

Ocean Deluxe Kamer (ca. 55 m²): met schitterend uitzicht over zee. 

Executive Arabian Kamer (ca. 55 m²): inclusief gebruik van de Club Lounge met 

aparte ontbijtruimte, frisdrankjes, afternoon tea en van 18:00-20:00 uur canapés 

en cocktails. Strijkservice van 2 kledingstukken. Apart gedeelte ingericht voor 

kinderen met o.a. playstation en speelruimte. Gasten van de Suites hebben 

tevens toegang tot de Club Lounge. De transfer van en naar de luchthaven Dubai 

is voor Suite-gasten inclusief.

Executive Ocean Kamer: als de Executive Arabian Kamer maar met zeezicht.

Arabian Junior Suite (ca. 80 m²): recentelijk gerenoveerd en bijzonder fraai 

ingericht. Ruime slaapkamer in open plan met zithoek. Groot balkon met 

tuinzicht. Ook boekbaar met zeezicht.

Arabian Suite (ca. 105 m²): ingericht in fraaie Arabische stijl. Aparte woon- en 

slaapkamer, inloopkast en fraaie badkamer. Riant balkon met tuin-/kanaalzicht.

Ocean Suite (ca. 105 m²): als de Arabian Suite maar met uitzicht over zee. 

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Dubai, luchthavenbe-

lasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon 01/11-30/11 01/12-15/12 16/12-10/01 11/01-14/02 15/02-31/03

Arabian Deluxe Kamer 3050 2690 3945 2560 3030

Ocean Deluxe Kamer 3195 3130 4160 2760 3220

Deze accommodatie biedt de volgende soorten extra’s en kortingen aan, waarbij de voorwaarden 

wat betreft de uiterste boekingsdatum en periode van het verblijf voortdurend veranderen:

Gratis nachten - Meal upgrade - Vroegboekkorting

Tevens worden in de loop van het seizoen voortdurend nieuwe extra’s en kortingen geïntrodu-

ceerd. Neem contact op met onze verkoopafdeling of bezoek onze website voor de meest actuele 

informatie omtrent de specifieke details en voorwaarden van de van toepassing zijnde specials.

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

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

 

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN | Dubai | Jumeirah Beach

MADINAT JUMEIRAH MINA A’SALAM
ACTIVE | CULINAIR | FAMILY

       

 Deluxe Kamer

Het hotel karakteriseert de sfeer van de maritieme tradities en geschiedenis van 

Dubai. Uniek is de 3,5 km lange waterweg langs het complex waar traditionele 

dhows u vervoeren naar de restaurants, bars of de soek. Mina a’Salam, gebouwd 

in de stijl van een originele citadel, is een combinatie van Arabische schoonheid 

en persoonlijke service. Een traditionele soek, een schitterend poeder wit 

zandstrand en ongelimiteerde recreatiemogelijkheden maken het Jumeirah-

complex tot een van de meest fascinerende resorts ter wereld. 

FACILITEITEN
Het resort is een attractie op zich met een aangrenzende soek van meer 

dan 75 winkels. Gasten kunnen gebruik maken van alle faciliteiten van het  

Jumeirah Resort, waaronder 18 zwembaden met kindergedeeltes omgeven 

door exo ti sche tuinen, waterpartijen en kanalen. 5 Tennisbanen, 2 airconditioned 

squash banen, aerobicsstudio, binnenzwembad en Talise Spacenter. Kinderen 

vermaken zich in de Sinbad’s Kids Club (4-12 jaar) met activiteiten pro gram ma 

en overdekt zwembad. Het resort beschikt over in totaal 40 restaurants 

en bars. Een selec tie: Zheng He’s met Chinese cuisine. Het romantische 

Pierchic serveert mediterrane specialiteiten en is gelegen op een pier in zee. 

Tortuga is gespecialiseerd in Mexicaanse gerechten. Op het strand diverse 

watersportmogelijkheden. Gratis toegang tot het spectaculaire Wild Wadi 

Waterpark met 20 attracties en gratis shuttle service naar de Emirates Mall.

ACCOMMODATIE
De 292 kamers en suites zijn in Arabische stijl met fijne stoffen ingericht. 

Voorzien van airconditioning, flatscreen-tv, kluisje, dvd-speler en minibar. 

Luxe badkamer met bad en separate douche. Balkon of terras. Kamers kunnen 

gecombineerd worden middels een tussendeur. Kamerbezetting max. 3 pers. 

Arabian Deluxe Kamer (ca. 50 m²): biedt uitzicht over het resort en de tuinen.

Ocean Deluxe Kamer: met schitterend uitzicht over zee.

Executive Arabian Kamer (ca. 50 m²): inclusief gebruik van de Club Lounge met 

aparte ontbijtruimte, frisdrankjes, afternoon tea en van 18:00-20:00 uur canapés 

en cocktails. Strijkservice van 2 kledingstukken. Apart gedeelte ingericht voor 

kinderen met o.a. playstation en speelruimte. Gasten van de Suites hebben 

tevens toegang tot de Club Lounge. De transfer van en naar de luchthaven Dubai 

is voor Suite-gasten inclusief.

Executive Ocean Kamer: als de Executive Arabian Kamer maar met zeezicht.

Ocean Suite (ca. 120 m², max. 2 volw. + 2 kind. t/m 15 jaar): luxueus en ruim 

ingericht met aparte woon- en slaapkamer en deels uitzicht over zee. Fraaie 

badkamer met separate regendouche. Groot terras met ligbedden.

Ocean Premier Suite (ca. 122 m², max. 2 volw. + 2 kind. t/m 15 jaar): deze 

mooie suite heeft een schitterende inrichting met handgeweven stoffen en 

kunstwerken. Marmeren badkamer met kleedruimte. Panoramisch uitzicht op 

zee. 

Arabian Gulf Suite (ca. (ca. 140 m², max. 2 volw. + 2 kind.): nabij het strand met 

groot terras en schitterend uitzicht over zee. Voorzien van gastentoilet, ruime 

woon- en slaapkamer. Badkamer met jacuzzibad.

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Dubai, luchthavenbelas-

ting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon 01/11-30/11 01/12-15/12 16/12-10/01 11/01-14/02 15/02-31/03

Arabian Deluxe Kamer 2795 2440 3595 2480 2880

Ocean Deluxe Kamer 2985 2615 3875 2680 3070

Deze accommodatie biedt op het moment van het samenstellen van deze brochure de volgende 

soorten extra’s en kortingen aan, waarbij de voorwaarden wat betreft de uiterste boekingsdatum en 

periode van het verblijf voortdurend veranderen: 

Gratis nachten - Meal upgrade - Vroegboekkorting

Tevens worden in de loop van het seizoen voortdurend nieuwe extra’s en kortingen geïntroduceerd. 

Neem contact op met onze verkoopafdeling of bezoek onze website voor de meest actuele informatie 

omtrent de specifieke details en voorwaarden van de van toepassing zijnde specials. 

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

galadiners rond Oud en Nieuw: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.be.
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VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN | Dubai | Jumeirah Beach

JUMEIRAH DAR AL MASYAF
ACTIVE | CULINAIR | WELLNESS

       DELUXE

Arabian Deluxe Kamer

Het Jumeirah complex is als een sprookje uit 1001 nacht. De Arabische stijl 

met zijn windtorens, soek en kleine waterwegen zorgt voor een geweldige 

sfeer. Typische kleine boten, de zogenaamde ‘abras’ kunnen worden gebruikt 

voor het verkennen van het gehele resort en alle faciliteiten. De ongelimiteerde 

recreatiemogelijkheden, fantastische ligging en vele restaurants maken het 

Jumeirah tot een van de meest fascinerende resorts ter wereld. Dar Al Masyaf 

is het meest luxueuze en exclusieve deel van het resort. De Summer Houses 

zijn in Arabische stijl gebouwd en er is gebruik gemaakt van schit terende 

houtsnijwerken en authentieke kleuren. Gelegen aan een 1 km lang poederwit 

privézandstrand. 

FACILITEITEN
Het Jumeirah complex is een attractie op zich met een soek met meer dan 

75 winkels. Dar Al Masyaf is omgeven door exotische tuinen, waterpar- 

tijen en kanalen waar u met een traditionele dhow van het ene naar het 

andere gedeelte wordt vervoerd. U kunt gebruik maken van alle faciliteiten 

van het Jumeirah Resort, waaronder 18 zwembaden met kindergedeeltes, 

spectaculair kinderbad, soek, fitnesscentrum, 5 tennisbanen, 2 squashbanen, 

aerobicsstudio en 2 binnenzwembaden. De Sinbad’s Kids Club (4-12 jaar) met 

activiteitenprogramma en overdekt zwembad. De fraaie Talise Spa biedt een 

keur aan massages en schoonheidsbehandelingen. Gratis gebruik van sauna, 

stoombad en jacuzzi. Het resort beschikt over een selectie van 40 restaurants: 

en bars.

ACCOMMODATIE
De in totaal 29 vrijstaande Summer Houses herbergen elk 10 kamers en 1 

suite. De 18 Arabian Summer Houses liggen verspreid in de tuin en de 11 Gulf 

Summer Houses nabij het strand. In authentieke moderne Arabische stijl en 

schitterend gerenoveerd. Alle voorzien van alle luxe en comfort met balkon of 

terras. Van 18:00-20:00 uur worden drankjes en champagne geserveerd op de 

centrale binnenplaats van de Summer Houses (inclusief). Ieder Summer House 

beschikt over een eigen receptie en 24-uurs butlerservice. Kamerbezetting 

maximaal 2 volwassenen + 2 kinderen.

Arabian Deluxe Kamer Arabian Summer House (ca. 60 m²): biedt uitzicht over 

de tuinen. Ook boekbaar met lagunezicht.

Arabian Deluxe Kamer Gulf Summer House (ca. 60 m²): gelegen in het Arabian 

Summer House nabij het strand.

Ocean Deluxe Kamer Gulf Summer House (ca. 60 m²): biedt een schitterend 

uitzicht over zee en strand.

Arabian Suite Arabian Summer House (ca. 120 m²): bijzonder elegant ingericht 

en voorzien van woonkamer met sofa’s, eethoek, aparte slaapkamer en fraaie 

badkamer met separate douche. Uitzicht over de tuin en de kanalen van het 

resort.

Arabian Suite Gulf Summer House: gelegen nabij het strand.

Ocean Suite Gulf Summer house (ca. 135 m²): woonkamer met sofa’s, eethoek, 

aparte slaapkamer en fraaie badkamer. Gelegen nabij het strand en schitterend 

uitzicht over zee.

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Dubai, luchthavenbelas-

ting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon  01/11-30/11 01/12-15/12 16/12-10/01 11/01-14/02 

  15/02-31/03

Arabian Deluxe Kamer/

Arabian Summer House  3080 2790 3995 2560

Arabian Lagoon Deluxe/

Ocean Summer House  3265 2935 4275 2720

Deze accommodatie biedt op het moment van het samenstellen van deze brochure de volgende 

soorten extra’s en kortingen aan, waarbij de voorwaarden wat betreft de uiterste boekingsdatum en 

periode van het verblijf voortdurend veranderen: 

Gratis nachten - Meal upgrade - Vroegboekkorting

Tevens worden in de loop van het seizoen voortdurend nieuwe extra’s en kortingen geïntroduceerd. 

Neem contact op met onze verkoopafdeling of bezoek onze website voor de meest actuele informatie 

omtrent de specifieke details en voorwaarden van de van toepassing zijnde specials. 

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

galadiners rond Oud & Nieuw: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.be.

Palm Island | Dubai | VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

ONE&ONLY THE PALM
BOUTIQUE | DESIGN | WELLNESS

       

 Junior Suite

Dit verfijnde resort wordt omgeven door schitterende tuinen, klaterende 

fon teinen en fraaie zwembaden. Moorse en Andalusische architectuur karak-

teriseren het exterieur, modern Arabisch design het interieur. Gasten kun nen 

genieten van spectaculaire restaurants en een leading Spa Center. Gelegen aan 

de buitenste ring van Palm Island aan een 500 m lang zand strand. Op 45 km van 

de luchthaven Dubai. 

FACILITEITEN
Riant zwembad met aan weerszijde palmbomen, luxe dagbedden en parasols. 

Het Kids Only program ma is speciaal ontworpen voor kinderen van 4-11 jaar. De 

schitterende Guerlain Spa biedt luxe schoonheidsbehandelingen, rasulbaden, 

sauna, stoombad, kap salon en een moderne fitnessruimte. Motorboten varen 

regelmatig van het hotel naar One&Only Royal Mirage aan de overzijde (inclusief). 

Het resort beschikt over drie restaurants: Zest biedt à la carte gerechte,  oosterse 

specialiteiten en themabuffetten. Gourmetrestaurant Stay serveert Franse 

gerechten en restaurant 101 aan de jachthaven met panoramisch uitzicht op de 

skyline van Dubai. Met een selectie van tapas en zeevruchten zowel binnen als 

buiten op het terras. Gedurende de weekends live jazz-muziek. De restaurants 

staan on der culi naire leiding van Michelin-sterren kok Yannick Alléno. Shuttle-

service naar de Emirates Mall en gratis toegang tot het spectaculaire water park 

Aquaventure in Atlantis The Palm (minimum verblijf van 3 nachten). 

ACCOMMODATIE
Het hart van het resort is het elegante Palm Manor House met 37 kamers en 

suites. In de tuin en nabij het strand liggen de 6 Palm Beach Mansions en 4 luxe 

Beach Villa’s. Elke Mansion herbergt 8-10 kamers en (junior) suites. Voorzien 

van flatscreen-tv, zithoek, Nespresso-apparaat, wijnkabinet, minibar, schrijf-

tafel, kingsize- of 2 queensizebedden. Fraaie marmeren badkamer met separate 

regendouche en signature bad. Balkon of terras en (zij)zeezicht. Butler service. 

Kamerbezetting max. 2 volw. + 1 kind. 

Palm Manor Premier Kamer (ca. 65 m²) gelegen in het Palm Manor House. Zeer 

stijlvol ingericht met luxe Arabische decoraties en kostbare stoffen. 

Palm Beach Premier Kamer: gelegen in de Mansions, nabij het strand. Deze 

kamer kan gecombineerd worden met een Palm Beach Junior Suite.

Palm Beach Junior Suite (ca. 100 m²): in de Mansions. Zeer fraai en ruim 

ingericht met zithoek en signature bad. Tevens boekbaar met privézwembad.

Palm Beach Executive Suite (ca. 130 m²): met een geïntegreerd lounge- en 

eetgedeelte, grote slaapkamer, een balkon of terras en nabij het strand. Tevens 

boekbaar met privézwembad. De Executive Suite is ook boekbaar in het Palm 

Manor House.

Palm Manor Grand Suite (ca. 270 m²): gelegen in het Palm Manor House. 

Voorzien van slaap- en woonkamer, dinertafel, kitchenette en luxe badkamer.

Beach Villa (ca. 325 m², max. 4 volw. + 2 kind.): vrijstaand in duplex en met schit-

terende ligging aan het strand. Lounge, eethoek en kitchenette, 2 slaapkamers 

met en suite badkamers. Balkon en dakterras. Groot terras en privézwembad, 

lig bedden en villahost.

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Dubai, luchthavenbelas-

ting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon  01/11-30/11 01/12-20/12 21/12-10/01 11/01-31/03

Premier Kamer Palm Manor House 5050 3935 4250 5050

Premier Kamer Palm Beach  5695 4295 4695 5695 

Deze accommodatie biedt op het moment van het samenstellen van deze brochure de volgende 

soorten extra’s en kortingen aan, waarbij de voorwaarden wat betreft de uiterste boekingsdatum en 

periode van het verblijf voortdurend veranderen: 

Gratis nachten - Meal upgrade - Vroegboekkorting

Tevens worden in de loop van het seizoen voortdurend nieuwe extra’s en kortingen geïntroduceerd. 

Neem contact op met onze verkoopafdeling of bezoek onze website voor de meest actuele informatie 

omtrent de specifieke details en voorwaarden van de van toepassing zijnde specials. 

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

en verplichte galadiners rond Oud&Nieuw: bezoek www.silverjet.be
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ATLANTIS THE PALM
ACTIVE | CULINAIR | FAMILY

      

Het eerste hotel dat op Palm Island werd geopend, is het spectaculaire Atlantis 

The Palm. Het hotel staat in het teken van de verloren stad Atlantis. Het ligt 

centraal op Palm Island met directe toegang tot het grootste open zee-aquarium 

in het Midden-Oosten met circa 65.000 zeedieren, waaronder haaien en manta’s. 

Verscheidene elementen in de architectuur en inrichting van het resort zijn in 

harmonie met de onderwaterwereld ontworpen zoals de mythe van ‘Atlantis’. 

Het hotel ligt op ca. 45 km van de luchthaven en op ca. 20 autominuten van de 

Emirates Mall en ca. 40 autominuten van de Dubai Mall (shuttleservice inclusief).

FACILITEITEN
Imposante entree en lounge met bars, nachtclub, 24 boetieks, 2 zwembaden, 

3 tennisbanen (les mogelijk) en 1,5 km lang zandstrand met ligstoelen en 

parasols. Aquaventure Waterpark is het grootste waterthemapark in de regio 

met tal van attracties. Uniek zijn de vele wildwaterbanen met watervallen, 

stroomversnellingen en hoge golven. Het weelderig begroeide terrein wordt 

doorkruist door een twee kilometer lange zoetwaterbaan ‘The Current’ waarmee 

u langs de centrale watertoren in Mesopotaanse stijl vaart, de zgn. ‘Ziggurat’. 

Vanaf de Ziggurat lopen 7 spectaculaire waterglijbanen tot wel 27 meter omlaag. 

Twee ervan dwars door het haaienbassin (beveiligd). Aquaventure is gratis voor 

hotelgasten. De 4 ha grote dolfijn-baai is het innovatieve onderwijscentrum. 

Onder begeleiding van experts kunnen gasten hier meer leren over deze 

geliefde en gerespecteerde zoogdieren (tegen betaling). Spectaculaire Kidsclub 

voor kinderen van 3-12 jaar met begeleide activiteiten waaronder avonturen, 

spel, ontdekken en educatie, met als hoogtepunt een kijkje achter de schermen 

van de ‘seakeepers’ die de circa 65.000 zeedieren verzorgen. The Zone voor 

tieners van 13-17 jaar biedt programma’s voor wetenschap en natuur, kunst en 

sport. Een ‘no adults’ lounge met dansvloer, films en games. De kidsclub en The 

Zone zijn tegen betaling. 

De ShuiQi Spa & Fitness Center is verdeeld over twee verdiepingen en heeft 

27 behandelkamers. Er worden spabehandelingen en massages aangeboden 

uit alle windstreken. Voorts grote fitnessruimte met de modernste apparatuur. 

Aan het strand een ruime keuze aan watersportmogelijkheden waaronder 

kajakken, zeilen en drijvende klimobjecten. Geen gemotoriseerde watersporten 

toegestaan. De moderne skyrail verbindt Atlantis The Palm met het vasteland 

en de shoppingmalls.

Het hotel beschikt over 23 restaurants, waaronder 3 à la carte restaurants 

die opgezet zijn door wereldberoemde koks. Een selectie: Nobu van Nobu 

Matsuhisa, een verfijnd Japans restaurant en het eerste in het Midden-Oosten. 

Serveert Nobu’s signature gerechten en eigentijds fusion van Japanse en Zuid-

Amerikaanse keuken. Ronda Locatelli van Giorgio Locatelli serveert antipasti, 

pizza en Italiaanse wijnen. Bread Street Kitchen onder leiding van Gordon 

Ramsay. Seafire Steakhouse & Bar is een modern New York style steakhouse. 

Wijnkaart met 40 verschillende wijnen. Ossiano, een uniek visrestaurant 

in een al even unieke omgeving tussen de aquaria van Atlantis. Mysterieus 

ingericht met de beste zeevruchten en een decor van rondzwemmende haaien. 

Het mediterrane buffetrestaurant Kaleidoscope biedt een weelderig buffet. 

Uitermate geschikt voor families vanwege de kindermenu’s en live-cooking 

stations. Saffron heeft een indrukwekkend buffet met 20 kookeilanden elk met 

een eigen thema en een mozaïek pizzaoven voor de bereiding van verse pizza’s 

en pastagerechten. Aquaventure met een aantal klassiekers zoals een variatie 

van hamburgers en Arabische wraps.

ACCOMMODATIE
De Royal Towers of Atlantis zien er aan de buitenkant fascinerend uit, binnen 

bevinden zich 1.539 kamers en suites. Elke kamer heeft een (gedeeltelijk) 

uitzicht over de Arabische Golf, de skyline van Dubai of de Palm. Vrijwel 

alle kamers kunnen gecombineerd worden middels een verbindingsdeur; 

ideaal voor families met kinderen. De kamers en suites zijn ruim en elegant 

ingericht, recentelijk gerenoveerd en voorzien van koffie-/theezetfaciliteiten, 

airconditioning, minibar, kluisje en flatscreen-tv. Moderne badkamer met bad 

en separate douche. 

Bijzonder aan te raden is de Imperial Club Lounge met een scala aan exclusieve 

voordelen. De Club Suites en de Imperial Club Kamers zijn inclusief de Imperial 

Club faciliteiten: Transfer van en naar de luchthaven Dubai, ontbijt in de Club 

Lounge van 07:00-11:00 uur (of in de restaurants Saffron en Kaleidoscope), 

afternoon tea, snacks, frisdrankjes gedurende de dag en (alcoholische) drankjes 

en canapés van 17:00-19:00 uur, gebruik van de Imperial Club privéstrand, 

fasttrack voor onbeperkt toegang tot Aquaventure Waterpark en The Lost 

Chambers Aquarium. Kinderen en teenagers hebben gratis toegang tot de  

Atlantis Kids Club (3 t/m 12 jaar van 10:30-13:30 uur en van 14:00-17:00 uur) en 

The Zone (13-17 jaar van 15:00-18:00 uur), 2 schoonheidsbehandelingen voor 

de prijs van 1 in de ShuiQi Spa. Kinderen zijn in de lounge toegestaan. 

Ocean King Kamer (ca. 45 m², max. 3 pers): voorzien van een kingsizebed en 

sofabed. Balkon met gedeeltelijk uitzicht op zee.

Ocean Queen Kamer (ca. 47 m², max. 2 pers. + 2 kind.): voorzien van 2 queensize-

bedden en een Frans balkon met gedeeltelijk uitzicht op zee.

Palm King Kamer (ca. 45 m², max. max. 3 pers.): kingsizebed en sofabed. Balkon 

met schitterend uitzicht op Palm Island en de skyline van Dubai.

Palm Queen Kamer: (ca. 47 m², max. 2 volw. + 2 kind.):voorzien van 2 queensize-

bedden en een Frans balkon. Schitterend uitzicht op Palm Island en de skyline 

van Dubai.

Imperial Club Kamer (ca. 47 m², max. 2 volw. + 2 kind.): op de 11-15e etage met 

gedeeltelijk uitzicht op zee of Palm Island. Voorzien van een kingsizebed of 2 

queensizebedden. Inclusief toegang tot de Imperial Club Lounge. 

De Suites beschikken alle over een kingsizebed en een extra bed in de 

woonkamer. Tevens boekbaar met 2 slaapkamers (de 2e slaapkamer beschikt 

over 2 queensizebedden). Inclusief toegang tot de Imperial Club Lounge.

Terrace Club Suite (ca. 94 m², max. 2 volw. + 2 kind.): luxueus ingericht met riante  

woonkamer, slaapkamer en suite badkamer. Fraaie badkamer met vrijstaand 

bad en separate douche. Balkon van ca. 30 m² met eettafel en ligbedden. 

Executive Club Suite (ca. 101 m², max. 3 volw. + 1 kind): gesitueerd op de hoeken 

van de Royal Towers. Een aparte woon- en slaapkamer en moderne badkamer.

Regal Club Suite (ca. 164 m², max. 3 volw. + 1 kind): zeer ruim ingericht met 

groot terras dat direct toegang heeft tot de woonkamer. Slaapkamer met 

kingsizebed en badkamer.

De Signature Suites hebben tevens toegang tot de faciliteiten van de Imperial 

Club Lounge met als extra toevoeging: 2x hoofd/schoudermassage, 24-uurs 

butlerservice, 2x een interactie met dolfijnen in de lagune, privétrainer in de 

fitness, privécabana bij de zwembaden, Imperial Beach Club en Aquaventure 

Waterpark.

Underwater Suite (ca. 165 m², max. 2 volw.): gelegen over 3 verdiepingen en 

uitzicht over het aquarium. Op de 1e verdieping de entree en op de 2e verdieping  

een grote woonkamer met zithoek en op de 3e verdieping de slaapkamer met 

kingsizebed met een spectaculair zicht op het aquarium. 24-uurs butlerservice. 

Presidential Suite (ca. 220 m², max. 3 pers.): gelegen op de 18e of 19e verdieping 

met aparte eetkamer en vergaderruimte. Slaapkamer met kingsizebed, en suite 

badkamer. Groot balkon met schitterend uitzicht op Palm Island.

Grand Atlantis Suite (ca. 429 m², max. 4 pers.): fraaie suite voorzien van veel 

luxe faciliteiten. Een groot balkon van 246 m² en spectaculair uitzicht. Aparte 

woon- en slaapkamer met kingsizebed. Gelegen op de hoeken van de Royal 

Towers. Inclusief butlerservice.

Royal Bridge Suite (ca. 924 m², max. 6 pers.): bereikbaar met privélift. 

Eetgedeelte voor 16 personen, grote ontvangstruimte, bibliotheek, 3 slaap- en 

badkamers. Inclusief de faciliteiten van de Imperial Club Lounge.

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Dubai, luchthavenbelas-

ting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon  01/11-30/11 01/12-20/12 21/12-10/01 11/01-31/03

Ocean King Kamer  2570 2360 3730 2650

Palm King Kamer  2625 2395 3810 2695 

Deze accommodatie biedt op het moment van het samenstellen van deze brochure de volgende 

soorten extra’s en kortingen aan, waarbij de voorwaarden wat betreft de uiterste boekingsdatum en 

periode van het verblijf voortdurend veranderen: 

Gratis nachten  - Meal upgrade  - Vroegboekkorting

Tevens worden in de loop van het seizoen voortdurend nieuwe extra’s en kortingen geïntroduceerd. 

Neem contact op met onze verkoopafdeling of bezoek onze website voor de meest actuele informatie 

omtrent de specifieke details en voorwaarden van de van toepassing zijnde specials. 

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

en verplichte galadiners rond Oud&Nieuw: bezoek www.silverjet.be

Ocean King Kamer
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ANANTARA DUBAI THE PALM RESORT
CULINAIR | FAMILY | WELLNESS

        

 Lagune Kamers

Anantara The Palm is uitermate fraai gelegen op Palm Island aan een schit-

terend zandstrand met een panoramisch uitzicht op de Arabische Golf en de 

Dubai skyline. Het hotel is gebouwd als een Thais dorp omgeven door weelde-

rige tuinen, een exotisch interieur, grote lagunezwembaden en uitstekende 

restaurants. De luchthaven van Dubai ligt op ca. 40 autominuten.

FACILITEITEN
Riant zwembad met kinderbad, poolbar en 3 lagunezwembaden die zich 

door de fraaie tui nen van totaal 10.000 m² slingeren. Verbinding tussen de 

villa’s vindt plaats middels elektrische ‘tuk-tuks’. Voorts speeltuin, fraaie 

kidsclub met speelzaal (3-11 jaar) en teensclub (12-18 jaar), 2 tennisbanen, 

fitnessruimte en watersporten. De fraaie Anantara Spa is gespecialiseerd in 

schoonheidsbehandelingen en traditionele oosterse massages. De 5 restaurants 

bieden diverse culinaire lekkernijen en een uitstekende cuisine. Crescendo is 

een ‘all day dining’ restaurant, Bushman Restaurant voor grillgerechten, Mekong 

biedt oosterse keuken. The Beach House serveert mediterrane specialiteiten. 

Revo Café voor koffie en huisgemaakt gebak. Elke dag Thaise kooklessen (m.u.v. 

vrijdag). Voor halfpension-gasten geldt dine-around (diner in alle restaurants 

o.b.v. 3-gangen set-menu). Gratis shuttleservice naar de Emirates Mall. 

ACCOMMODATIE
De 260 fraai ingerichte kamers, 33 villa’s en 220 appartementen zijn uniek 

ontworpen in eigentijds Aziatisch design met fraaie meubelen en houten 

vloeren. Ruim ingericht en voorzien van flatscreen-tv, Nespresso-apparaat, 

strijkfaciliteiten, minibar, airconditioning, telefoon en kluisje. Mooie badkamer 

met bad en separate regendouche. Kamers met verbindingsdeur mogelijk. 

Premier Kamer Lagunezicht (ca. 47 m², max. 2 volw. + 1 kind): gelegen op de 

1e verdieping. Ook boekbaar op de begane grond met groot terras en direct 

toegang tot de lagune.

Deluxe Kamer Lagunezicht (ca. 52 m², max. 2 volw. + 2 kind.): ruimer, met 

inloopkast. Ook boekbaar op de begane grond met toegang tot de lagune.

Beach Villa 1-slaapkamer (ca. 85 m², max. 2 volw. + 2 kind.): aan het strand. Woon- 

en slaapkamer met kingsizebed, iPod-dockingstation, DVD-speler, schrijftafel, 

gastentoilet en kitchenette. Luxe badkamer. Terras met privézwembad en 

jacuzzi. Ook boekbaar met 2 slaapkamers (ca. 206 m², max. 4 volw. + 2 kind.).

Water Villa (ca. 106 m², max. 2 volw. + 2 kind.): gebouwd op palen in zee (geen 

toegang). Fraaie badkamer. Terras met ligbedden en schitterend uitzicht.

Appartement - 1 slaapkamer (ca. 107 m², max. 2 volw. + 2 kind.): ruim en 

elegant ingericht met parketvloer. Slaapkamer met kingsizebed en inloopkast. 

Ruime woonkamer met eettafel. Badkamer met bad en regendouche. Geheel 

ingerichte open keuken. Balkon of terras met tuin- of zeezicht.  

Appartement - 2 slaapkamers (ca. 165 m², max. 4 volw. + 2 kind.): voorzien van 

een slaapkamer met kingsizebed en een badkamer met separate douche. De 

2e slaapkamer heeft twee eenpersoonsbedden en badkamer met bad/douche. 

Riante woonkamer en eettafel voor 6 pers. Groot terras met spectaculair uitzicht.

In deze aparte vleugel van het resort is ook een Tweepersoonskamer (ca. 38 m², 

max. 3 pers.): elegant ingericht. Badkamer met douche en balkon met zeezicht.

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Dubai, luchthavenbelas-

ting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon  01/11-30/11 01/12-20/12 21/12-10/01 11/01-31/03

Premier Kamer Lagunezicht  2235 1915 4365 2050

Deluxe Kamer Lagunezicht  2305 1975 4520 2115

Deze accommodatie biedt de volgende soorten extra’s en kortingen aan, waarbij de voorwaarden wat 

betreft de uiterste boekingsdatum en periode van het verblijf voortdurend veranderen:

Gratis nachten - Meal upgrade - Vroegboekkorting

Tevens worden in de loop van het seizoen voortdurend nieuwe extra’s en kortingen geïntroduceerd. 

Neem contact op met onze verkoopafdeling of bezoek onze website voor de meest actuele informatie 

omtrent de specifieke details en voorwaarden van de van toepassing zijnde specials.

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

volpension en verplichte galadiners rond Oud & Nieuw: vraag uw reisadviseur of bezoek www.sil-

verjet.be.

Palm Island | Dubai | VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

WALDORF ASTORIA DUBAI PALM JUMEIRAH
CULINAIR | DESIGN | WELLNESS 

         

Deluxe Kamer   

Het exclusieve Waldorf Astoria Dubai bevindt zich op het oostelijke deel van 

Palm Jumeirah. Het resorthotel biedt een spectaculair uitzicht over zee en op de 

lagune met de skyline van Dubai op de achtergrond. Dit fantastische resort biedt 

vele faciliteiten: signature restaurants, fraaie lagunezwembaden en de Waldorf 

Astoria Spa. Voor kinderen is er een volledig activiteitenprogramma. Op ca. 35 

autominuten van de luchthaven van Dubai.

FACILITEITEN
Twee zwembaden waarvan 1 lagunebad omgeven door zonneterrassen, 

ligbedden en parasols en een zwembad voor gasten ouder dan 16 jaar. Tevens 

kinderbad. Een 200 meter lang privézandstrand en tennisbaan. Coco’s Kidsclub 

(3-12 jaar) waar activiteiten georganiseerd worden onder professionele 

begeleiding. Het hotel biedt 6 uitstekende restaurants en bars. De Palm Avenue 

aan het zwembad met een terras voor cocktails en internationale gerechten. 

Peacock Alley is de beroemde Waldorf Astoria Tea Lounge naar het voorbeeld 

van de originele lounge in New York. De ideale plek om te genieten van een 

selectie van thee en koffie. Het signature restaurant ‘Sociale’ staat onder leiding 

van Heinz Beck, de driesterren Michelin-chef uit Italië. De Mezzerie is een elegant 

all-day-dining restaurant voor ontbijt, lunch en diner. LAO restaurant serveert 

de beste Vietnamese gerechten. De 2.000 m² grote Waldorf Astoria Spa biedt 

signature behandelingen en andere verwenpakketten. Tevens stoombaden, 

sauna, jacuzzi en fitnessruimte (inclusief). Indien u op basis van halfpension 

boekt geldt een dine around.

ACCOMMODATIE
Alle 319 ruime kamers en suites zijn voorzien van een moderne inrichting en 

elegante meubels. Voorzien van de Waldorf signature bedden, inloopkast, 

Salvatore Ferragamo toiletartikelen, iPod-dockingstation, flatscreen-tv en 

Nespresso-apparaat. De zeer fraaie badkamers hebben een marmeren bad en 

een separate regendouche. Groot balkon met uitzicht op de skyline van Dubai of 

Palm Island. Kamerbezetting 2 volwassenen + 2 kinderen.

King Superior Kamer (ca. 55 m²): voorzien van kingsizebed, schrijftafel en 

zithoek. Zijdelings uitzicht over zee.

Deluxe Kamer (ca. 55 m²): boekbaar met gedeeltelijk zeezicht of uitzicht over de 

skyline van Dubai of met uitzicht over Palm Island en de zee. Slaapkamer met 

kingsizebed of 2 queensizebedden.

Premier Kamer (ca. 55 m²): inclusief toegang tot de Waldorf Astoria Lounge: VIP 

check-in, ontbijtrestaurant, drankjes en snacks, cocktails en canapés van 17:00-

20:00 uur. Na 17:00 uur toegestaan voor gasten vanaf 12 jr. Balkon met zeezicht.

Deluxe Suite (ca. 100 m²): aparte woon- en slaapkamer met kingsizebed. Groot 

balkon met eettafel en zeezicht. 

Premier Suite (ca. 100 m²): aparte woon- en slaapkamer met kingsizebed. Groot 

balkon met eettafel en zeezicht. Inclusief de faciliteiten van de Club Lounge.

Waldorf Astoria Suite (ca. ca. 160 m²): deze exclusieve suite beschikt over een 

woonkamer met zithoek en eettafel. Slaapkamer en fraaie badkamer. Groot 

terras met schitterend uitzicht. Inclusief de faciliteiten van de Club Lounge.

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Dubai, luchthavenbelas-

ting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon  01/11-30/11 01/12-15/12 16/12-10/01 11/01-31/03

King Superior Kamer  2250 2130 2680 2130

Deluxe Kamer zeezicht  2360 2235 2795 2235

Deze accommodatie biedt op het moment van het samenstellen van deze brochure de volgende 

soorten extra’s en kortingen aan, waarbij de voorwaarden wat betreft de uiterste boekingsdatum en 

periode van het verblijf voortdurend veranderen: 

Gratis nachten - Meal upgrade - Vroegboekkorting

Tevens worden in de loop van het seizoen voortdurend nieuwe extra’s en kortingen geïntroduceerd. 

Neem contact op met onze verkoopafdeling of bezoek onze website voor de meest actuele informatie 

omtrent de specifieke details en voorwaarden van de van toepassing zijnde specials. 

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

en/of volpension en verplichte galadiners rond Oud & Nieuw: vraag uw reisadviseur of bezoek 

www.silverjet.be.  
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CAESARS PALACE BLUEWATERS DUBAI  
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Resort Deluxe Kamer

Het eerste Caesars Palace buiten Las Vegas brengt een vleugje van het oude 

Rome naar Dubai. Het resort heeft een trendy beachclub, een theater in 

Pantheon-stijl, een modern Spacenter en een restaurant van Gordon Ramsay. 

Het complex bestaat uit 3 hotels: Caesars Palace Bluewaters, Caesars Resort 

en The Residences. Ceasars Palace heeft een eigentijdse stijl in neutrale tinten 

met een knipoog naar het Romeinse Rijk in de vorm van gigantische paarden- 

en voetsculpturen. Het complex ligt op Bluewaters, de nieuwste eilandoase van 

Dubai, direct voor ‘The Walk’. Genieten speelt een grote rol in het Caesars Palace. 

Overdag kunt u ontspannen op comfortabele ligbedden bij het zwembad of bij 

de trendy Cove Beach Club en ’s avonds dineren in een van de voortreffelijke 

restaurants. Het hotel ligt aan een mooi zandstrand met vrij uitzicht op zee. 

Deze nieuwe eilandbestemming is de ‘place to be’. Het grootste reuzenrad 

ter wereld, de AIN Dubai ligt naast het hotel. Aan de voorzijde van het hotel 

zijn wandelpaden aangelegd naar The Walk Jumeirah met vele winkels en 

restaurants De luchthaven ligt op ca. 35 minuten.

FACILITEITEN
Schitterend aangelegd zwembad met comfortabele ligbedden direct aan het 

zandstrand. Entertainment in The Rotunda Club. De Qua Spa, het wellness-

concept uit Las Vegas heeft diverse prijzen gewonnen. Empire kidsclub met een 

scala aan activiteiten; van een klimmuur tot kunstnijverheid. Naast het hotel 

vindt u de Caesars Beach Club. De restaurants zijn van hoog niveau en ingericht 

in een aantrekkelijke ambiance. Naast de zes restaurants en bars van het hotel, 

kunnen gasten ook gebruik maken van de restaurants van het zusterhotel 

Caesars Resort. Hell’s Kitchen is het bekende concept van de chef-kok Gordon 

Ramsay. Gespecialiseerd in mediterrane gerechten. Zhen Wei voor Aziatische 

specialiteiten. Laurel is een trendy bar voor cocktails en snacks. Neptunus 

ligt aan het zwembad en serveert internationale gerechten. Romeinse lounge 

voor gebak en afternoon tea. De restaurants hebben kinderstoelen en gezonde 

kindermenu’s.

ACCOMMODATIE
De 178 stijlvolle kamers en suites zijn in chique crèmekleurige tinten ingericht 

en beschikken over romaanse details, zoals paardenkussens, kunstwerken van 

Romeinse munten en grote badkuipen. Voorzien van flatscreen-tv, telefoon, 

kluisje, airconditioning, minibar, koffie-/theezetfaciliteiten, Nespresso-apparaat  

en kussenmenu. Fraaie badkamer met bad, aparte regendouche en luxe 

toiletartikelen van Lorenzo Villoresi Firenze.

Resort Deluxe Kamer (ca. 54 m², max. 2 volw. + 1 kind): voorzien van een 

kingsizebed, slaapbank en uitzicht op het zwembad en de tuin. 

Partial Ocean Deluxe Kamer (ca. 54 m², max. 2 volw. + 1 kind): met gedeeltelijk 

zicht op zee. Voorzien van een kingsizebed of twee aparte bedden en slaapbank.

Ocean Deluxe Kamer (ca. 54 m², max. 2 volw. + 1 kind): met schitterend uitzicht 

over zee. Voorzien van een kingsizebed of twee aparte bedden en een slaapbank.

Ocean Suite (ca. 110 m², max. 3 pers.): schitterende suite met ruim ingerichte 

woonkamer en aparte slaapkamer met kingsizebed. Inclusief butlerservice.

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Dubai, luchthavenbelas-

ting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon  01/11-30/11 01/12-20/12 21/12-10/01 11/01-31/03

Resort Deluxe Kamer  2740 2430 2945 2480

Partial Ocean Deluxe Kamer  2895 2625 3155 2655

Deze accommodatie biedt op het moment van het samenstellen van deze brochure de volgende 

soorten extra’s en kortingen aan, waarbij de voorwaarden wat betreft de uiterste boekingsdatum en 

periode van het verblijf voortdurend veranderen: 

Gratis nachten - Meal upgrade - Vroegboekkorting

Tevens worden in de loop van het seizoen voortdurend nieuwe extra’s en kortingen geïntroduceerd. 

Neem contact op met onze verkoopafdeling of bezoek onze website voor de meest actuele informatie 

omtrent de specifieke details en voorwaarden van de van toepassing zijnde specials. 

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen, aanbiedingen en verplichte galadiners 

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

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN | Dubai | Palm Island

SOFITEL DUBAI THE PALM RESORT & SPA
CULINAIR | DESIGN | FAMILY

     

Junior Suite

Sofitel Dubai The Palm is opgezet als een Polynesisch themaresort. Een concept 

met tropische accenten en elegante Franse art de vivre in kleurrijk ingerichte 

kamers en veel faciliteiten waaronder een fraai Spacenter en een uitgebreide 

keuze aan uitstekende restaurants. Het hotel ligt aan de buitenste ring van Palm 

Island aan een 500 m lang privéstrand. De luchthaven ligt op ca. 45 autominuten.

FACILITEITEN
Het resort beschikt over 4 grote zwembaden omgeven door palmbomen. Verder 7 

restaurants en 7 bars: Moana voor verse visgerechten, buffetrestaurant Manava 

voor ontbijt, lunch en diner. Porter House voor gegrilde specialiteiten. Hong 

Loong gespecialiseerd in de gastronomische Aziatische keuken. Maui Strand 

restaurant en Shisha lounge. The World Eatery met internationale specialiteiten. 

2 tennisbanen. De So Spa (2.500 m²) beschikt over 28 behandelkamers. So 

Fit, een state-of-the-art fitnessruimte, voorzien van Technogym apparatuur, 

yoga en fitnesslessen. Amura kidsclub (4-12 jaar) onder professionele leiding 

verdeeld over 2 etages met kindertheater en een kinderzwembad met glijbanen. 

Shuttleservice naar de Emirates en de Dubai shoppingmall. Indien u halfpension 

boekt geldt een dine around.

ACCOMMODATIE
De 361 moderne kamers en 182 appartementen zijn ingericht in aansprekende 

kleuren fuchsia of turkoois en bieden een uitzicht op zee of Palm Island. Alle 

voorzien van minibar, flatscreen-tv, strijkfaciliteiten, Bose Wave systeem, iPod-

dockingstation, airconditioning, koffie-/theezetfaciliteiten, het exclusieve ‘Sofitel 

MyBed™’ concept en een kussenmenu. Luxe badkamers in exotisch hout met 

signature bad en separate regendouche. Kamers met verbindingsdeur mogelijk.

Deluxe Kamer (ca. 44 m², max. 2 volw. + 1 kind): ruime, elegant ingerichte kamer 

met zeezicht. Ook boekbaar met Palmzicht. 

Junior Suite (ca. 60 m², max. 2 volw. + 2 kind.): in open plan met woon-/

slaapkamer gescheiden door schuifdeuren, Nespresso-apparaat en groot terras. 

Prestige Suite (ca. 85 m², max. 3 volw. + 1 kind.): in het hoofdgebouw met 

aparte woon- en slaapkamer, kingsizebed en sofabed. Schitterende badkamer 

met regendouche en signature bad. Inclusief toegang tot de Club Millesime: 

ontbijtrestaurant, frisdrankjes, snacks en afternoon tea. Cocktails van 18:00- 

20.00 uur. Het strijken van 2 kledingstukken tijdens het verblijf en butlerservice.

Beach Suite (ca. 85 m², max. 3 volw. + 1 kind): aparte woon- en slaapkamer met 

kingsizebed en sofabed. Nabij het strand met balkon en uitzicht op Palm Island.

Opera Suite (ca. 125 m², max. 4 volw. + 2 kind.): gelegen in het hoofdgebouw. 

Voorzien van 2 slaap- en badkamers, woonkamer, groot balkon met schitterend 

uitzicht. Inclusief de faciliteiten van de Club Millesime.

Beach Villa (ca. 345 m², max. 6 volw. + 1 kind.): exclusieve villa aan het strand met 

3 slaap- en badkamers en een riante woonkamer. Groot terras met zwembad en 

jacuzzi. Inclusief de faciliteiten van de Club Millesime

Appartement - 1 slaapkamer (ca. 75 m², max. 2 volw. en 2 kind. t/m 15 jr): 

modern ingericht met aparte woon- en slaapkamer met kingsizebed, sofabed 

voor 2 pers. Gastentoilet en open keuken. Terras of balkon met palm- of zeezicht. 

Ook boekbaar met 2 slaapkamers (ca. 135 m², max. 4 volw. en 1 kind). 

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Dubai, luchthavenbelas-

ting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon  01/11-20/12 21/12-10/01 11/01-31/01 01/02-31/03

Deluxe Kamer Zeezicht  1690 2485 1895 2250

Deluxe Kamer Palmzicht  1745 2595 2020 2375 

Deze accommodatie biedt de volgende soorten extra’s en kortingen aan, waarbij de voorwaarden wat 

betreft de uiterste boekingsdatum en periode van het verblijf voortdurend veranderen:

Gratis nachten - Meal upgrade - Vroegboekkorting

Tevens worden in de loop van het seizoen voortdurend nieuwe extra’s en kortingen geïntroduceerd. 

Neem contact op met onze verkoopafdeling of bezoek onze website voor de meest actuele informatie 

omtrent de specifieke details en voorwaarden van de van toepassing zijnde specials.

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

en verplichte galadiners rond Oud & Nieuw: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.be.
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Jumeirah Beach | Dubai | VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

 LE MÉRIDIEN MINA SEYAHI BEACH RESORT
ACTIVE | CULINAIR | FAMILY

         

Deluxe Kamer Zeezicht

Le Méridien Mina Seyahi Beach Resort is een modern en aantrekkelijk hotel 

ideaal gelegen aan een 500 m lang privézandstrand naast de eigen jachthaven. 

Het hotel beschikt over veel faciliteiten en kenmerkt zich door de goede service 

en uitstekende restaurants. Zeer geschikt voor gezinnen met kinderen. Op ca. 35 

minuten van de luchthaven. Een uitstekend prijs/kwaliteithotel. 

FACILITEITEN
Fraaie lobby, lounge met zitjes en livemuziek, winkeltjes en boetieks. Riante 

tuin met 3 zoetwaterzwembaden, een kinderbad, poolbar, zonneterrassen, 

ligstoelen en parasols. Tevens aan het strand ligstoelen en parasols. Voorts 

3 verlichte tennisbanen, tafeltennis en diverse (water)sportmogelijkheden. 

Le Méridien Family Kids Club is elke dag geopend (4-12 jaar). De club biedt 

verschillende activiteiten, speciale menu’s en babysitservice. Onlangs werd een 

nieuw waterpark met 11 glijbanen, kinderbad en golfslagbad naast het hotel 

geopend (inclusief). De Heavenly Spa in het ernaast gelegen Westin Hotel biedt 

een keur aan massages en schoonheidsbehandelingen. Fitnessruimte en sauna 

(inclusief). Het hotel heeft een aantal onderscheidende restaurants en 2 bars. De 

trendy Barasti Beach Bar, met groot terras, serveert een selectie van cocktails 

en heeft een schitterend uitzicht op de Arabische Golf. Fish, gelegen aan het 

strand, biedt Turkse en Griekse gerechten met een fantastische selectie verse 

zeevruchten, salades en pastagerechten. Open counter waar u zelf de verse vis 

en zeevruchten kunt kiezen. Latest Recipe is een eigentijds en stijlvol restaurant. 

Bekend om het uitstekende ontbijtbuffet met veel verse ingrediënten. ’s Avonds 

internationaal buffet. Bounty Beets, een 100% glutenvrije gecertificeerde keuken 

met biologische groenten en fruit. De lobbybar Latitude voor drankjes, hapjes 

en afternoon tea. Gratis shuttleservice naar de Emirates Mall en de Dubai Mall.

ACCOMMODATIE
220 stijlvolle en moderne kamers en suites, voorzien van airconditioning, 

telefoon, flatscreen-tv, Nespresso-apparaat, iPod-dockingstation en minibar. 

Badkamer met bad/douche. Kamers met verbindingsdeur mogelijk (tegen 

betaling). 

Deluxe Kamer Stadzicht (ca. 36 m², max. 2 volw. + 2 kind.): ruime kamer met 

uitzicht over de stad. Deze kamers hebben geen balkon. Kingsizebed of een 

queensizebed en een eenpersoonsbed.

Deluxe Kamer Zeezicht (ca. 32 m², max. 3 pers.): ruime kamer met balkon en 

uitzicht over zee. Slaapkamer met kingsizebed of een queensizebed. 

Club Kamer Stadzicht (ca. 36 m², max. 2 volw. + 2 kind.): inclusief gebruik van 

de Club Lounge voor ontbijt, snacks en drankjes. Van 18:00-20:00 uur worden 

cocktails en canapés geserveerd. Bij een verblijf van minimaal 5 nachten is de 

transfer van de luchthaven Dubai naar het hotel v.v. inclusief. Tevens boekbaar 

met zeezicht en balkon (max. 3 pers.).

Club Superior Kamer (ca. 47 m², max. 2 volw. + 2 kind.): ruimer met balkon en 

zeezicht, kingsizebed en luxe badkamer met separate douche. Inclusief de Club 

Lounge.

Deluxe Suite (ca. 55 m², max. 3 pers): aparte woon- en slaapkamer, luxe bad-

kamer en inclusief de faciliteiten van de Club Lounge.

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Dubai, luchthavenbelas-

ting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon 01/11-30/11 01/12-20/12 21/12-05/01 06/01-15/03 16/03-31/03

Deluxe Kamer Stadszicht 2220 1775 2240 1775 2525

Deluxe Kamer Zeezicht 2390 1915 2410 1915 2735

Deze accommodatie biedt de volgende soorten extra’s en kortingen aan, waarbij de voorwaarden wat 

betreft de uiterste boekingsdatum en periode van het verblijf voortdurend veranderen:

Gratis nachten - Meal upgrade - Vroegboekkorting

Tevens worden in de loop van het seizoen voortdurend nieuwe e xtra’s en kortingen geïntroduceerd. 

Neem contact op met onze verkoopafdeling of bezoek onze website voor de meest actuele informatie 

omtrent de specifieke details en voorwaarden van de van toepassing zijnde specials.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen, aanbiedingen en verplichte galadiners 

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

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN | Dubai | Jumeirah Beach

THE RITZ-CARLTON DUBAI
CULINAIR | FAMILY | WELLNESS

     

Deluxe Kamer

The Ritz-Carlton is een luxueus tophotel in een fraaie tuin, met een mix van 

exotische Arabische en mediterrane stijlen. Het hotel is uiterst smaakvol 

ingericht en biedt een persoonlijke service, fantastische cuisine en een 

uitzonderlijke Spa. Het ligt direct aan het poederwitte zandstrand van Jumeirah, 

met uitzicht op de Arabische Golf en Palm Island. De befaamde promenade, de 

JBR Walk, met boetieks en restaurants ligt aan de voorzijde van het hotel.

FACILITEITEN
Elegante lobby en lounge met zitjes en in de namiddag de traditionele ‘afternoon 

tea’. In de fraaie tuin van 13.000 m² bevinden zich 4 zwembaden, waaronder een 

grote free-form-pool en een adult only zwembad. Verder een apart kinderbad 

met glijbanen en zonneterrassen met ligbedden. Tevens op het strand ligbedden 

en parasols. Fitnessruimte, 4 (verlichte) tennisbanen en boetieks. De Ritz Kids 

organiseert voor kinderen van 4-10 jaar een uitgebreid activiteitenprogramma. 

De fraaie Ritz-Carlton Spa biedt een ruime keuze aan Aziatische massages 

en schoonheidsbehandelingen. Jacuzzi, stoombad en sauna (inclusief). Het 

restaurant Splendido voor Italiaanse specialiteiten. Caravan biedt een verfijnde 

selectie mediterrane en oosterse gerechten. Amaseena, gebouwd in de stijl 

van een bedoeïnentent voor de Arabische keuken. Palm Grill aan het strand 

biedt gegrilde visspecialiteiten aangevuld met signature cocktails. Blue Jade 

voor Aziatische specialiteiten en ‘s avonds sushibar. The Library Bar heeft 

een verfijnde selectie whisky’s, likeuren en sigaren. De trendy La Baie Lounge 

bevindt zich tegenover het strand voor snacks en exotische cocktails. Indien u op 

basis van halfpension verblijft geldt een dine-around m.u.v. Palm Grill.

ACCOMMODATIE
De 294 elegante kamers en suites zijn in moderne Arabische stijl ingericht. 

Voorzien van airconditioning, telefoon, flatscreen-tv, zithoek met sofa, schrijftafel, 

kluisje, Nespresso-apparaat en minibar. Fraaie badkamer met signature bad en 

regendouche. Balkon of terras met tuin-/zwembad of zeezicht. 

Deluxe Kamer (ca. 50 m², max. 2 volw. + 2 kind.): ruime kamer met zithoek en 

uitzicht over tuin en zwembad. Voorzien van kingsizebed of 2 queensize bedden. 

Ocean Deluxe Kamer: op de 4-6 verdieping en zeezicht.

Family Kamer (ca. 100 m², max. 5 pers.): voorzien van 2 slaap- en badkamers, 1 

met kingsizebed en 1 met 2 queensizebedden. Balkon met tuin/zwembadzicht. 

Club Deluxe Kamer: als Deluxe Kamer maar hoger gelegen met zeezicht. 

Inclusief toegang tot de exclusieve Ritz-Carlton Club Lounge met (alcoholische) 

drankjes en snacks gedurende de dag, lunchbuffet en hors d’oeuvres, champagne 

en cocktails in de avond. Vanaf 18:30 uur zijn gasten vanaf 18 jaar welkom.

Family Suite (ca. 158 m², max. 4 volw. + 2 kind.): voorzien van 2 slaap- en 

badkamers, 1 met kingsizebed en 1 met 2 queensizebedden. Elegante woon-

kamer met zithoek. Gelegen op de 1-5 verdieping met tuin-/zwembadzicht.

Suite (ca. 90 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): exclusieve suite met woon- 

en slaapkamer gescheiden door een schuifdeur. Inloopkast en fraaie badkamer 

Balkon met resortzicht. Ook boekbaar met de Club Lounge en zeezicht. 

Gulf Suite (ca. 108 m², max. 2 volw. + 2 kind.): elegant ingericht met aparte 

woon- en slaapkamer en fraaie badkamer. Balkon met tuin-/zwembadzicht. 

Ocean Club Suite: als de Gulf Suite maar met zeezicht en toegang Club Lounge.

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Dubai, luchthavenbelas-

ting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon 01/11-30/11 01/12-20/12 21/12-05/01 06/01-31/01 01/02-31/03

Deluxe Kamer 2850 2260 3840 2595 3495

Ocean Deluxe Kamer 3095 2430 4150 2820 3845

Deze accommodatie biedt regelmatig de volgende soorten extra’s en kortingen aan, waarbij de voor-

waarden wat betreft de uiterste boekingsdatum en periode van het verblijf voortdurend veranderen: 

Gratis nachten - Meal upgrade - Vroegboekkorting

Tevens worden in de loop van het seizoen voortdurend nieuwe extra’s en kortingen geïntroduceerd. 

Neem contact op met onze verkoopafdeling of bezoek onze website voor de meest actuele informatie 

omtrent de specifieke details en voorwaarden van de van toepassing zijnde specials. 

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

en verplichte galadiners rond Oud&Nieuw: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.be.
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Jumeirah Beach | Dubai | VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

 ONE&ONLY ROYAL MIRAGE - THE PALACE
ACTIVE | FAMILY | WELLNESS

        

Superior Deluxe Kamer 

Het exclusieve One&Only Royal Mirage is volledig in Moorse stijl gebouwd en 

straalt de sfeer uit van het rijke oriëntaalse verleden. Het is een topresort met 

een aangename ambiance en schitterende decoraties. In deze oase van luxe 

en comfort zal zelfs de meest veeleisende gast zich thuis voelen. Het resort 

bestaat uit 3 hotels met elk hun eigen uitstraling en faciliteiten, te weten ‘The 

Palace’, ‘Arabian Court’ en ‘The Residence & Spa’. The Palace is elegant opgezet 

als een paleis, een weerspiegeling van Arabische architectuur met mozaïeken, 

binnenplaatsen, arcades en fonteinen te midden van exotische tuinen en 

weelderige waterpartijen. Gelegen aan het 1 km lange parelwitte zandstrand 

van Jumeirah Beach. De luchthaven van Dubai ligt op ca. 30 autominuten. Het 

resort ligt tegenover Palm Island. Gratis shuttleservice naar de Emirates Mall en 

toegang tot het waterpark Aquaventure bij Atlantis The Palm.

FACILITEITEN
De gasten van One&Only The Palace kunnen ook van de faciliteiten van de 

Arabian Court gebruik maken. In de schitterende palmentuin bevinden zich 2 

zwembaden met poolbar en 3 tennisbanen. Bijzonder is de fraaie One&Only Spa 

met tal van mogelijkheden in een exclusieve ambiance. Kinderen vermaken zich 

in de professionele KidsOnly club (4-12 jaar). Onovertroffen is het aanbod en de 

kwaliteit van de vele bars en restaurants: Olives serveert authentieke mediterrane 

gerechten. Zowel binnen als buiten op het met bougainvilles overdekte terras. 

The Rotisserie is de hele dag geopend en beschikt over een intiem terras op 

de binnenplaats met uitzicht op de tuinen en fonteinen. Een indrukwekkende 

showkeuken waar de chef-koks die gerechten bereiden op basis van traditionele 

recepten uit het Midden-Oosten. Tagine is gespecialiseerd in Marokkaanse 

gerechten en het restaurant Celebrities Restaurant is een uitzonderlijke locatie 

voor intieme avonden. Een menu met traditionele favorieten wordt aangevuld 

met een uitzonderlijke selectie van wijnen van wereldklasse.

ACCOMMODATIE
De 231 kamers en suites zijn elegant in moderne Arabische stijl ingericht en 

voorzien van airconditioning, telefoon, flatscreen-tv en minibar. Fraaie badkamer 

met separate douche. Balkon/terras met tuin-/zeezicht.

Superior Deluxe Kamer (ca. 45 m², max. 2 volw. + 1 kind): elegant ingericht.

Gold Club Kamer (ca. 45 m², max 2 volw. + 1 kind): inclusief toegang tot de 

faciliteiten van de Gold Club Lounge met eigen receptie voor ontbijt, snacks en 

afternoon tea. Cocktails en alcoholische drankjes van 18:00-20:00 uur.

Executive Suite (ca. 100 m², max. 2 volw. + 1 kind t/m 15 jr): zeer elegant 

ingericht. Woon- en slaapkamer met kingsizebed, fraaie badkamer, Nespresso-

apparaat, sofabed en gastentoilet. Ook boekbaar met 2 slaapkamers (dit is een 

combinatie met een Superior Deluxe Kamer).

Gold Club Suite (ca. 100 m²): als de Executive Suite en inclusief gebruik van de 

Gold Club Lounge. Ook boekbaar met 2 slaapkamers (dit is een combinatie met 

een Gold Club Kamer).

Royal Suite (ca. 325 m², max. 4 volw. + 1 kind): summum van luxe, voorzien van 

een woon- en eetkamer, kitchenette, 2 slaapkamers, en suite badkamers, dvd-

speler en iPod-dockingstation. Groot balkon met schitterend uitzicht.

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Dubai, luchthavenbelas-

ting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon  01/11-30/11 01/12-20/12 21/12-10/01 11/01-31/03

Superior Deluxe Kamer  3385 2755 3945 3385

Gold Club Kamer  4070 3275 4715 4070

Deze accommodatie biedt op het moment van het samenstellen van deze brochure de volgende 

soorten extra’s en kortingen aan, waarbij de voorwaarden wat betreft de uiterste boekingsdatum en 

periode van het verblijf voortdurend veranderen: 

Gratis nachten - Meal upgrade - Vroegboekkorting

Tevens worden in de loop van het seizoen voortdurend nieuwe extra’s en kortingen geïntroduceerd. 

Neem contact op met onze verkoopafdeling of bezoek onze website voor de meest actuele informatie 

omtrent de specifieke details en voorwaarden van de van toepassing zijnde specials. 

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

te galadiners rond Oud en Nieuw: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.be.

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN| Dubai | Palm Island

THE WESTIN BEACH RESORT & MARINA
ACTIVE | FAMILY | WELLNESS

        

Deluxe Kamer Zeezicht

Dit imposante resort opgetrokken in neoklassieke stijl behoort tot de modernste 

hotels aan Jumeirah Beach en biedt een fraai uitzicht over de Arabische Golf en 

Palm Island. De inrichting, faciliteiten en cuisine zijn van een hoog niveau. Op ca. 

35 minuten van de luchthaven. Gratis shuttleservice naar de Emirates Mall en 

de Dubai Mall.

FACILITEITEN
Elegante lobby met bar en winkelgalerij met boetieks. In de riante tuin 6 

zwembaden, 2 voor kinderen en 4 voor volwassenen: een 150 meter lang 

zwembad met 4 eilanden, 2 bars, banenzwembad en kindergedeelte. Aan 

het 500 m lange zandstrand staan ligstoelen en parasols ter beschikking. 

Uitstekend verzorgde Le Méridien Family Kids Club (4-12 jaar) met tal van 

activiteiten. Onlangs werd een nieuw waterpark met kinderbad, golfslagbad en 

11 glijbanen geopend (inclusief). Fraaie Heavenly Spa met een breed aanbod 

aan massages en spaverwen pakketten. Uitgebreide fitnessruimte, de ‘Westin 

Workout powered by Reebok’ met aerobics, sauna, stoombad en 3 tennisbanen. 

Het hotel beschikt over een 14 uitstekende restaurants: Blue Orange met een 

internationale keuken van Japanse sushi tot Arabische mezze, Chinese dim sum 

en Belgische wafels. Met een kookstation waar u kunt zien hoe het eten wordt 

bereid. De Oeno Wine Bar heeft een exclusieve wijnkelder, tapas en een trendy 

atmosfeer. Het restaurant Bussola serveert Italiaanse specialiteiten. Beneden 

Italiaans restaurant, boven pizzeria, lounge en bar. The Atrium voor afternoon 

tea en snacks. Hunters Room & Grill serveert het fijnste wild. Spice Emporium 

is een Thai themarestaurant voor uitstekende oosterse gerechten. El Sur voor 

Spaanse specialiteiten. Fish is een trendy restaurant aan het strand voor verse 

zeevruchten. Asia de Cuba is een loungebar met een live Latino-band. Door zijn 

innovatieve menu en levendige atmosfeer waant u zich in Cuba. De stijlvolle 

bar heeft zelfs een eigen suikerrietmachine die zorgt voor authentieke Latijns-

Amerikaanse klassiekers. Een lounge voor vroege check-in of late check-out. 

ACCOMMODATIE
Het hotel beschikt over 294 elegante kamers en suites. Voorzien van flat-

screen-tv, minibar, Nespresso-apparaat, airconditioning, kluisje, dvd-speler, 

inloopkast, schrijftafel en iPod-dockingstation. Moderne badkamer met bad en 

aparte regendouche. Kingsizebed of 2 queensizebedden.

Deluxe Kamer Landzicht (ca. 52 m², max. 2 volw. + 2 kind. of 3 volw.): gelegen 

aan de voorzijde van het hotel.

Deluxe Kamer Zeezicht: met mooi uitzicht over zee. 

Executive Club Kamer Landzicht: inclusief de faciliteiten van de clublounge: 

ontbijtrestaurant, snacks en verfrissingen en vanaf 12:00 uur Lunch, snacks en 

cocktail. Een gratis transfer binnen Dubai.

Executive Club Kamer Zeezicht: met mooi uitzicht over de Arabische Golf.

Deluxe Suite Zeezicht (ca. 90 m², max. 2 volw. + 2 kind.): aparte woon- en 

slaapkamer. Riante badkamer en butlerservice. Inclusief de faciliteiten van de 

clublounge. 

Family Suite (ca. 140 m², max. 4 volw. + 3 kind.): deze ruime suite bestaat uit 

twee slaapkamers, een met een kingsizebed en een met twee queensizebedden 

en 2 badkamers. Eet- en woonkamer met slaapbank.

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Dubai, luchthavenbelas-

ting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon  01/11-30/11 01/12-20/12 21/12-05/01 06/01-31/03

Deluxe Kamer Landzicht  2795 2280 2810 2280

Deluxe Kamer Zeezicht  2995 2440 3025 2440

Deze accommodatie biedt de volgende soorten extra’s en kortingen aan, waarbij de voorwaarden wat 

betreft de uiterste boekingsdatum en periode van het verblijf voortdurend veranderen:

Gratis nachten - Meal upgrade - Vroegboekkorting

Tevens worden in de loop van het seizoen voortdurend nieuwe extra’s en kortingen geïntroduceerd. 

Neem contact op met onze verkoopafdeling of bezoek onze website voor de meest actuele informatie 

omtrent de specifieke details en voorwaarden van de van toepassing zijnde specials.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, aanbiedingen, toeslagen voor half- en/of volpension en 

verplichte galadiners rond Oud en Nieuw: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.be.
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AL MAHA DESERT RESORT & SPA
ADULTS ONLY | CULINAIR | HIDEAWAY

        

Bedoeïenen Suite

Terwijl de zon langzaam boven de eindeloze zandduinen uitklimt, verandert 

een schijnbaar eenzame groep bedoeïenententen in het unieke en exclusieve 

woestijnresort Al Maha Desert Resort & Spa. Vele internationale beroemd  heden 

kon het resort reeds tot zijn cliëntèle rekenen. De fraaie suites in be doeïenstijl 

liggen idyllisch gesitueerd tussen de woestijnduinen van de Dubai Desert in een 

beschermd reservaat. Een aantal nachten in het luxe Al Maha Desert Resort 

voor het ultieme ‘onthaasten’, wel licht in combinatie met een verblijf in een 

van de luxe hotels aan Jumeirah Beach vormt een unieke vakantie belevenis. 

Het woestijnresort ligt in een beschermd natuurreservaat op ca. 50 km van de 

bewoonde wereld en op ca. 45 auto minuten van Dubai. 

FACILITEITEN
Hoofdgebouw met receptie, lounge waar afternoon tea geserveerd wordt, 

bibliotheek, galerie, ‘travel & craft shop’ en een zwembad in wadi-stijl. Het 

resort biedt diverse activiteiten, zoals tochten per kameel, ‘nature walks’, boog-

schieten, valkenjacht en picknickservice in het omliggende woestijnlandschap. 

Twee activiteiten naar keuze zijn inbe grepen. Woestijnsafari’s per 4x4 en 

paardrijden  (alleen ervaren ruiters) tegen betaling. De fraaie Jamilah Spa biedt 

een keur aan schoonheidsbehandelingen en massages. Gasten kunnen gebruik 

maken van de fitnessruimte, zwembad, sauna, stoombad en jacuzzi. Het uit-

steken de restaurant Al Diwan met een Arabische en mediterrane keuken voor 

ontbijt, lunch en diner. Ontbijt en lunch zijn deels in buffetstijl. Het diner wordt als 

een 5-gangen keuzemenu geserveerd buiten op het terras. De bar The Terrace 

biedt cocktails, verfrissende dranken en afternoon tea met panora misch zicht 

op het reservaat. Tevens heeft u de mogelijkheid om het diner op het terras 

van uw eigen suite te gebruiken. Silverjet-gasten ontvangen een romantische 

in-villa dining gratis (bij een minimum verblijf van 3 nachten).

ACCOMMODATIE
A l Maha bestaat uit een hoofdgebouw met het ernaast gelegen zwembad en 

40 vrijstaande suites in bedoeïenenstijl. Gaat u met kinderen dan geldt een 

minimumleeftijd van 10 jaar. Alle luxueuze suites zijn recentelijk gerenoveerd en 

beschikken over zeer veel privacy en zijn uiterst smaakvol ingericht in moderne 

Arabische stijl met oosterse stoffen, tapijten en een groot tentdak. Voorzien van 

airconditioning, minibar, ruime zithoek met sofa, flatscreen-tv, dvd-speler, iPod- 

dockingstation, Nespresso-apparaat, verrekijker en schrijftafel. Een zeer fraaie 

badkamer met bad, separate regendouche, dubbele wastafel en kleedruimte. 

Riant houten terras met zithoek, ligbedden en privézwembad. 

Bedoeïenen Suite (ca. 75 m², max. 2 pers.): ruime open plan woon-/slaapkamer. 

Vers fruit, dadels en noten bij aankomst op de kamer.

Royal Suite (ca. 175 m², max. 4 pers.): riante woonkamer, 2 slaap- en badkamers.

Emirates Suite (ca. 325 m², max. 4 pers.): 2 grote slaapkamers met kingsizebed, 

2 badkamers met een inloopdouche, kingsizebad en handgemaakte meubels. 

Een ruime woonkamer met eethoek. Zwembad (12x4m) met houten dek, 

ligbedden en parasols.

Presidential Suite (ca. 515 m², max. 6 pers.): summum aan luxe met groot terras 

en zwembad, 3 slaapkamers en woonkamer.

Inclusief: 3 overnachtingen o.b.v. 2 pers., volpension, vliegreis van en naar Dubai, luchthavenbelas-

ting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon 01/11-30/11 01/12-20/12 21/12-10/01 11/01-28/02 01/03-31/03

Bedoeïenen Suite 3170 2615 3590 2820 3445

Royal Suite 6280 5055 6625 5050 6280

Deze accommodatie biedt de volgende soorten extra’s en kortingen aan, waarbij de voorwaarden wat 

betreft de uiterste boekingsdatum en periode van het verblijf voortdurend veranderen:

Gratis nachten - Vroegboekkorting

Tevens worden in de loop van het seizoen voortdurend nieuwe extra’s en kortingen geïntroduceerd. 

Neem contact op met onze verkoopafdeling of bezoek onze website voor de meest actuele informatie 

omtrent de specifieke details en voorwaarden van de van toepassing zijnde specials.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, aanbiedingen en verplichte galadiners rond Oud en Nieuw: 

vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.be.

DUBAI STRAND & WOESTIJN  

 Al Maha 

 The Ritz-Carlton

 Al Maha

Dag 1: Brussel - Dubai

U vliegt per Emirates naar Dubai, waar u kort 

na middernacht zult aankomen en per luxe 

privétransfer naar het exclusieve Ritz-Carlton Dubai 

wordt gebracht (zie voor een beschrijving pagina 

120) voor een verblijf van 5 nachten op basis van 

logies/ontbijt. Het hotel is uiterst smaakvol ingericht 

en biedt een persoonlijke service, fantastische 

cuisine en een uitzonderlijke Spa. Het ligt direct 

aan het poederwitte zandstrand van Jumeirah met 

uitzicht op de Arabische Golf en Palm Island. De 

befaamde promenade, de JBR Walk, met boetieks 

en restaurants ligt aan de voorzijde van het hotel.

Dag 2-5: Jumeirah Beach

Vier heerlijke dagen aan de zonovergoten stran-

den van Jumeirah Beach. U kunt ook het levendige 

stadscentrum bij Burj Khalifa, de hoogste toren 

ter wereld of de Dubai Mall verkennen. In het 

kunstmatig aangelegde Burj Khalifa-meer ‘dansen’ 

de fonteinen elke avond op muziek, begeleid door 

licht- en geluidshows. De grootste shoppingmall 

ter wereld, de Dubai Mall, en een moderne soek 

met leuke winkels en restaurants liggen om het 

kunstmatig aangelegde meer. In het atrium van 

de Dubai Mall treft u een enorm aquarium met 

meer dan 33.000 zeedieren en een ice-ring voor 

schaatsliefhebbers. 

Dag 6: Jumeirah Beach - Al Maha Desert Resort

Vandaag wordt u naar het exclusieve woestijn-

resort Al Maha gebracht (een transfer van ongeveer 

45 minuten) voor een verblijf van 2 nachten 

op basis van volpension. Het adembenemende 

resort ligt in een van de meest indrukwekkende 

woestijnlandschappen. De fraaie suites in 

bedoeïenenstijl zijn idyllisch gesitueerd tussen 

de zandduinen. Alle suites zijn recentelijk 

gerenoveerd, beschikken over veel privacy en zijn 

uiterst smaakvol ingericht in moderne Arabische 

stijl met oosterse stoffen, tapijten en een tentdak. 

In het beschermde natuurreservaat van 225 km² 

lopen oryxen, woestijnvossen en gazellen vrij rond. 

Een aantal nachten in het luxe Al Maha Desert 

Resort (zie voor een beschrijving pagina 124) voor 

het ultieme ‘onthaasten’ in combinatie met een 

verblijf in The Ritz-Carlton Dubai vormt een unieke 

vakantiebelevenis.

Dag 7: Al Maha Desert Resort

Geniet van uw verblijf in uw fraaie suite en trek 

erop uit om de indrukwekkende woestijnduinen te 

verkennen. Al Maha biedt diverse activiteiten, zoals 

tochten per kameel, ‘nature walks’, boogschieten, 

een introductie tot valkenjacht, woestijnsafari’s en 

picknickservice in het omliggende woestijn land-

schap. Twee activiteiten per dag zijn zijn inbegrepen. 

Dag 8: Dubai - Brussel

Rond de middag vertrekt u per luxe privétransfer  

naar de luchthaven van Dubai voor uw terugvlucht 

met Emirates naar Brussel. Aankomst dezelfde dag.

Dubai Strand & Woestijn: 9-daagse reis

Prijs per persoon 01/11-30/11   01/12-20/12   21/12-07/01 

  08/01-31/03

Tweepersoonskamer 4370                  3475                5195

Hotels

Dubai The Ritz-Carlton Dubai 5*

Dubai Desert Al Maha Desert Resort & Spa 6*

Bij de prijs is inbegrepen:

• Vliegreis naar en van Dubai en luchthavenbelasting.

• Executive Lounge op Brussels Airport

•  Luxe privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven en 

tussen de accommodaties

•  Totaal 7 overnachtingen: 5 nachten in Dubai in een Deluxe Ka-

mer op basis van logies/ontbijt en 2 nachten in Dubai Desert in 

een Bedoeïenen Suite op basis van volpension.

Neem voor andere hotelcombinaties, kamertypen of prijzen con-

tact op met onze verkoopafdeling.

Combineer uw strandverblijf in Dubai met een duizend-en-een-nacht hotel en sluit deze indrukwekkende reis af  

in een romantische hideaway in de ongerepte woestijn. 

Al Maha
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DUBAI & DE MALEDIVEN  

Baros

Palace Downtown

Baros

De Malediven is een eilandengroep ten zuidwesten 

van Sri Lanka  bestaande uit 1.200 eilandjes 

waarvan er slechts 300 bewoond zijn. Deze 

eilanden zijn met recht een waar paradijs op aarde 

te noemen. U vindt er witte zandstranden, helder 

blauw water en een prachtige onderwaterwereld. 

De koraaleilanden zijn in hun natuurlijke staat 

bewaard gebleven en behoren steeds tot een van 

de rijkste exotische visreservaten ter wereld. De 

bestemming is een absolute ‘must’ voor liefhebbers 

van snorkelen en diepzeeduiken. De Malediven zijn 

tevens bij uitstek geschikt voor honeymooners. 

Een mooiere, romantischere locatie zult u vrijwel 

nergens ter wereld aantreffen.

Dag 1: Brussel - Dubai

U vliegt met Emirates naar Dubai waar u rond 

middernacht zult aankomen en per luxe privé

transfer naar het aantrekkelijke Palace Downtown 

wordt gebracht in het hartje van Bur Dubai (zie 

pagina 104 voor een beschrijving). Het hotel is 

gebouwd in de stijl van een oosters paleis en biedt 

een adembenemend uitzicht op de Burj Khalifa en 

het kanaal met de fonteinen. Het verblijf is op basis 

van logies/ontbijt.

Dag 2: Dubai 

De hele dag om het levendige stadscentrum bij Burj 

Dubai, de hoogste toren ter wereld of de Dubai Mall 

te verkennen. Burj Khalifa en de fonteinen liggen 

op loopafstand. In het kunstmatig aangelegde Burj 

Khalifameer ‘dansen’ de fonteinen elke avond 

op muziek, begeleid door licht en geluidshows. 

De grootste shoppingmall ter wereld, de Dubai 

Mall en een moderne soek met leuke winkels en 

restaurants liggen binnen handbereik. In het atrium 

van de Dubai Mall treft u een enorm aqua rium 

met meer dan 33.000 zeedieren en een icering 

voor schaatsliefhebbers. Uiteraard kunt u ook 

neerstrijken aan het zwembad van het hotel. 

Dag 3-7: Dubai - Malediven

Vandaag vliegt u door naar de Malediven, alwaar u      

5 nachten zult verblijven in het fraaie Baros Maldives. 

Dit intieme resort biedt exclusieve faciliteiten 

waaronder het spectaculaire Lighthouse restaurant, 

het ex clusieve ‘Piano Deck’ en een zandbank voor 

een ontbijt of diner midden in de spranke lende 

lagune. De kleurrijke onderwaterwereld wordt 

beschouwd als een van de meest indrukwe kken de 

van het NoordMalé Atol. Het resort is een perfec te 

uitvals basis voor een romantische vakantie. Vanaf 

Malé luchthaven is het slechts 25 minuten per 

speedboot. 

De perfecte bestemming voor strand en zon

aanbidders. Het verblijf is op basis van logies/

ontbijt (zie pagina 206 voor een beschrijving).

Dag 8: Malediven - Brussel

U vertrekt in de vroege ochtend per speedboot weer 

naar de luchthaven Malé (maar verlengen op Baros 

of op een ander tropisch eiland in de Malediven 

is natuurlijk mogelijk!) voor uw terugvlucht naar 

Brussel via Dubai. Aankomst op Brussels Airport 

dezelfde avond.

Dubai & Malediven: 8-daagse Combinatiereis

Prijs per persoon 01/11-18/12 19/12-10/01 11/01-31/03

Tweepersoonskamer 3725 5375 4140

Hotels

Dubai Palace Downtown 5*

Malediven Baros Maldives 5*

Bij de prijs is inbegrepen:

• Vliegreis naar en van de Malediven via Dubai

• Luchthavenbelasting.

• Executive Lounge op Brussels Airport.

• Luxe privétransfers ter plaatse van en naar de luchthaven

• Speedboottransfer op de Malediven

•  7 overnachtingen: 2 nachten in Dubai in een Deluxe Kamer 

Kanaalzicht op basis van logies/ontbijt en 5 nachten op de  

Malediven in een Deluxe Villa op basis van logies/ontbijt.

Neem voor de actuele prijzen, andere kamertypen of prijzen,  

contact op met onze verkoopafdeling.

Een combinatie om van te watertanden: 2 nachten stopover in een uitstekend hotel in Dubai en  

vervolgens doorvlucht naar de parelwitte koraaleilanden van de Malediven. 
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Al Zorah | Ajman | VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

THE OBEROI BEACH RESORT, AL ZORAH
CULINAIR | DESIGN | WELLNESS

      

Premier Kamer

Nabij een beschermd mangrovebos met een uitzonderlijke biodiversiteit en 

tevens thuisbasis van bijna zestig soorten vogels, ligt dit spectaculaire resort in 

harmonie met de natuur. Oberoi Al Zorah ligt langs de Arabische Golf aan een 

lang wit zandstrand met turkooizen lagunes. Het resort biedt een hoogstaande 

service, een uitzonderlijk comfort, een bijzondere Spa en verfijnde restaurants. 

Dit luxe resort ligt in het emiraat van Ajman op ca. 30 min. van luchthaven Dubai.

FACILITEITEN
Naast de receptie, met zicht op een vijver, bevindt zich de moderne bibliotheek 

met kamerhoge ramen en buitenterras. Het 85 meter lange zwembad is 

omgeven door een zonneterras. Op het strand bevinden zich ligbedden, beach-

cabanas en parasols. De kidsclub beschikt over een apart kinderbad en speeltuin 

(3-12 jaar). De fraaie Oberoi Spa Al Zorah biedt oosterse en therapeutische 

massages. Voorts hamam, yoga- en meditatiepaviljoens (tegen betaling). Verder 

een 24-uurs fitnessruimte en on-site joggingparcours. Diverse watersporten bij 

de marina (op 5 min.) als kajakken, jetskiën, vissen en zeilen (tegen betaling). 

In het restaurant Vinesse met panoramisch zeezicht worden internationale 

specialiteiten geserveerd. De aangrenzende bar biedt cocktails en exclusieve 

wijnen. Het grillrestaurant Aquario, gelegen aan het strand, serveert verse 

zeevruchten. In de naastgelegen bar kunnen gasten genieten van een aperitief 

en livemuziek. De Poolside Lounge voor smaakvolle snacks en tapas. De 

18-holes golfbaan ligt op 1 km en is ontworpen door Jack Nicklaus (korting op 

de greenfees). 2x per week gratis shuttleservice naar de Dubai Mall.

ACCOMMODATIE
De 89 kamers, suites en villa’s zijn elegant en hedendaags ingericht en beschikken 

over hoge ramen en grote balkons. Alle kamers beschikken over flatscreen-tv, 

Nespresso-apparaat, butlerservice en een iPad-interface waarmee u alles kunt 

regelen. Schitterende badkamer met signature bad en separate regendouche. 

Kamerbezetting maximaal 2 volwassenen en 1 kind. 

Premier Kamer (ca. 81 m²): gelegen in het hoofdgebouw. Slaapkamer met 

kingsizebed of 2 aparte bedden. Groot balkon of terras en tuin/zeezicht. 

Premier Kamer Terrace: op de begane grond met privéterras en tuin.

Deluxe Suite (ca. 110 m²): met riant balkon. Slaapkamer met kingsizebed, aparte 

woonkamer en kitchenette. Ook boekbaar op de begane grond met terras.

Premier Suite (ca. 169 m²): op de 4e verdieping. Aparte woon- en slaapkamer 

met kingsizebed en gastentoilet. Terras (ca. 37 m²) met mooi uitzicht. 

Beach Villa 1-slaapkamer (ca. 211 m², max. 2 volw. + 2 kind.): exclusieve villa  

aan het strand. Voorzien van slaapkamer met kingsizebed en riante woonkamer. 

Groot terras met zwembad (4x12m), buitendouche en dagbedden.

Beach Villa 2-slaapkamers (ca. 262  m², max. 4 volw. + 2 kind.): schitterend 

gelegen aan het strand. Voorzien van 2 slaapkamers met kingsizebed en 2 aparte 

bedden. Twee badkamers met bad en separate douche. Riante woonkamer met 

zithoek. Groot terras met zwembad (4x12m), buitendouche en dagbedden.

Premium Villa 3-slaapkamer (ca. 339 m², max. 6 volw. + 3 kind.): deze 

schitterende villa ligt op de 2e lijn t.o.v. het strand en beschikt over 3 slaapkamers 

met kingsizebed en 3 badkamers. Woon- annex eetruimte en gastentoilet. Groot 

terras (ca. 38 m²) met dagbedden, buitendouche en zwembad van 3x7.5 meter.

w

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

luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon 01/11-30/11 01/12-20/12 21/12-10/01 11/01-31/01 01/02-31/03

Premier Kamer 2395 2130 2680 2130 2395

Deluxe Suite 2720 2495 2920 2495 2720

Deze accommodatie biedt diverse soorten extra’s en kortingen aan, waarbij de voorwaarden wat 

betreft de uiterste boekingsdatum en periode van het verblijf voortdurend veranderen: 

Gratis nachten - Meal upgrade - Vroegboekkorting

Tevens worden in de loop van het seizoen voortdurend nieuwe extra’s en kortingen geïntroduceerd. 

Neem contact op met onze verkoopafdeling of bezoek onze website voor de meest actuele informatie 

omtrent de specifieke details en voorwaarden van de van toepassing zijnde specials. 

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

halfpension en verplichte galadiners rond Oud en Nieuw: bezoek www.silverjet.be.

RAS AL KHAIMAH - AJMAN  

Deze 2 emiraten zijn nog niet door de massa ontdekt, maar in toeristisch opzicht steeds meer in opkomst. 

Qua natuur zijn het de meest veelzijdige van de zeven emiraten, met een prachtige kustlijn en bergachtige omgeving.

AJMAN
Het kleinste emiraat van de VAE is een echte 

insider-tip. Met minder dan 300.000 inwoners is 

het kleine broertje van Dubai stiller en rustiger. 

Ajman is perfect voor een strandvakantie onder de 

palmbomen, weg van de drukte. Ajman heeft geen 

olie; de schat van dit emiraat is de 16 km lange 

kustlijn met een strandpromenade en natuurlijk 

de zon, die hier vrijwel het hele jaar door schijnt. 

Direct aan een droomachtig privéstrand ligt 

het Oberoi Beach Resort, Al Zorah, dat met een 

perfecte service voldoet aan de hoge normen van 

deze legendarische hotelketen. Met luxe kamers 

en villa’s, fraai Spacenter, uitstekende restaurants 

en sport- en kinderfaciliteiten is het een heerlijk 

vakantieoord voor zowel rustzoekers als gezinnen. 

RAS AL KHAIMAH 
Het emiraat heeft zich de laatste jaren zeer 

positief ontwikkeld in het toerisme. De hotels in 

Ras Al Khaimah zijn van hoge kwaliteit, hebben 

een bijzondere charme én ze zijn een geweldig 

alternatief voor Dubai. Ras Al Khaimah ligt in het 

noordoosten van het Arabische schiereiland. Het 

is een uur rijden van de luchthaven van Dubai. 

De naam betekent ‘top van de tent’, vermoedelijk 

afkomstig uit de bergen. Ras Al Khaimah is relatief 

bergachtig en heeft een weelderige vegetatie als 

gevolg van de regenval in het Hajar-gebergte. Twee 

van de meest bijzondere hotels zijn de zusterresorts 

van de bekende Ritz-Carlton groep. De beste 

manier om de twee mooiste facetten van de regio 

te leren kennen is door deze hotels te combineren. 

Overnachting in The Ritz-Carlton Al Wadi laat 

bezoekers de rust en stilte van de woestijn ervaren. 

Midden in de zandduinen, tussen de originele 

Ghaf bomen en struiken staan exclusieve tenten. 

Ze bieden een authentiek verblijf voor een echt 

bedoeïenengevoel. Gazellen bewegen zich vrij op 

het hotelterrein en tochten op paarden of kamelen 

kunnen worden geboekt. De luxe tenten zijn ook te 

boeken bij The Ritz-Carlton Al Hamra Beach, maar 

de vakantie-ervaring is compleet anders omdat 

hier het strandgevoel op de voorgrond staat. Elke 

villa heeft een eigen zwembad met uitzicht over de 

Perzische Golf. Beide hotels kunnen perfect worden 

gecombineerd, zodat hotelgasten het beste van Ras 

Al Khaimah kunnen ervaren: woestijn en zee!

 Perzische Golf

Sharjah

Ras
al Khaimah

Dubai

Al ‘Ayn

Ajman

ABU DHABI

OMAN

OMAN

OMAN

OMAN

The Ritz-Carlton al Hamra

The Ritz-Carlton
al WadiThe Oberoi

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

Dagtemperatuur in °C 21 21 24 27 31 33 35 35 34 30 27 23

Watertemperatuur in °C 23 23 23 25 29 31 32 33 32 30 28 26

Zonne-uren per dag 8 8 8 9 11 11 10 10 10 10 9 8

Dagen met enige neerslag 2 4 4 2 0 0 0 0 0 0 1 3

    The Ritz-Carlton Al Wadi
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VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN | Ras al Khaimah

THE RITZ-CARLTON AL HAMRA BEACH
CULINAIR | HIDEAWAY 

       DELUXE

The Ritz-Carlton Al Hamra Beach is gesitueerd aan het schitterende witte 

zandstrand van Ras al Khaimah. De letterlijke vertaling van Ras al Khaimah is: 

‘top van de tent’, en verwijst naar het noordelijke punt van het schiereiland. Het 

is een van de zeven emiraten van de Verenigde Arabische Emiraten en het enige 

emiraat dat beschikt over een diverse omgeving met zowel woestijn, mangroven, 

bergen als kilometers ongerepte kustlijn. Het emiraat is nog relatief onbekend 

bij veel reizigers. Het stijlvolle villacomplex Al Hamra Beach wordt omringd door 

palmbomen en een azuurblauwe zee. Het is een van de meest luxueuze resorts 

in de regio. Privacy is verzekerd in uw luxe villa. Het is het de perfecte plek voor 

een romantische vakantie. De villa’s zijn ingericht in Arabische stijl en van alle 

gemakken voorzien. Geniet vanaf uw eigen terras, onder het genot van een diner, 

van het uitzicht op de Arabische Golf. De internationale luchthaven van Dubai ligt 

op ca. 45 minuten rijden. Het zusterhotel The Ritz-Carlton Al Wadi Desert ligt op 

ca. 20 km. Een combinatie met een aantal nachten in het woestijnresort Al Wadi 

vormt een unieke vakantiebelevenis.

FACILITEITEN
Receptie en lounge. Op een paar minuten per buggy ligt het Shore House 

met restaurant waar u kunt genieten van een menu met zeevruchten en 

internationale gerechten. De maaltijden kunnen ook  binnen  het comfort van uw 

villa worden genoten. Zwembad met bar en een zonneterras met uitzicht op zee. 

Strandstoelen en parasols zijn beschikbaar op het strand. Daarnaast kunt u ook 

gebruik maken van alle faciliteiten van het zusterhotel Al Wadi Desert (gratis 

shuttleservice). Om weer even helemaal in balans te komen heeft het resort 

uitgebreide Spamogelijkheden. Er bevinden zich 4 privépaviljoens waar u voor 

tal van behandelingen terecht kunt. Er worden lokale producten aangewend 

zodat u volledig tot rust kunt komen. Daarnaast zijn er ook diverse sportieve 

activiteiten mogelijk. Uitgebreide fitnessruimte waar 24 uur per dag kan 

worden gesport. Maar ook snorkelen, duiken, vissen, kajakken, paddleboarden, 

yogalessen of hiken behoren tot de mogelijkheden die worden aangeboden in 

het resort (exclusief). Er is een shuttlebus beschikbaar naar Dubai Mall en Al 

Hamra Beach. Indien u op basis van half- of volpension boekt geldt een dine-

around inclusief de restaurants van het zusterhotel The Ritz-Carlton Al Wadi 

Desert. Bij een minimum verblijf van 10 nachten ontvangt u een gratis diner in 

Al Hamra.

ACCOMMODATIE
De accommodatie bestaat uit 32 tentenvilla’s in bedoeïenenstijl. De villa’s liggen 

langs het strand en bieden veel privacy. Elke villa heeft ook een cabana op het 

strand met ligstoelen met uitzicht op de Arabische Golf.

Al Bahar Pool Villa (ca. 181 m², max. 3 volw.): vrijstaande villa ingericht in 

een schitterende moderne Arabische stijl. Voorzien van kingsizebed of 2 

queensizebedden, plafondventilator, minibar, Nespresso-apparaat, thee-/

koffiezetfaciliteiten airconditioning en kluisje. Badkamer met regendouche 

en dubbele wastafels. Riant terras (ca. 90 m²) met privézwembad, zithoek, 

dagbedden  en  buitendouche. Overdekte zithoek en eettafel voor een diner onder 

de sterren.

Al Naseem Pool Villa: als Al Bahar Pool Villa, maar dichter bij het strand en met 

nog meer privacy.

Inclusief: 4 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Dubai, luchthavenbelas-

ting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon 01/11-30/11 01/12-20/12 21/12-10/01 11/01-31/01 01/02-31/03

Al Bahar Pool Villa 2635 2480 3410 2295 2635

Al Naseem Pool Villa 2970 2760 3890 2545 2970

Deze accommodatie biedt diverse soorten extra’s en kortingen aan, waarbij de voorwaarden wat 

betreft de uiterste boekingsdatum en periode van het verblijf voortdurend veranderen: 

Gratis nachten - Meal upgrade - Vroegboekkorting

Tevens worden in de loop van het seizoen voortdurend nieuwe extra’s en kortingen geïntroduceerd. 

Neem contact op met onze verkoopafdeling of bezoek onze website voor de meest actuele informatie 

omtrent de specifieke details en voorwaarden van de van toepassing zijnde specials. 

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

pension: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.be.

 Ras al Khaimah | VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

THE RITZ-CARLTON AL WADI DESERT
ACTIVE | FAMILY | HIDEAWAY 

        

 Al Sahari Tented Pool Villa  Al Sahari Tented Pool Villa

Dit exclusieve woestijnresort lijkt op een majestueus Arabisch fort met de 

karakteristieke kenmerken van de vermaarde Ritz-Carlton hotelgroep en is 

woestijnluxe op zijn best. Hier kunt u genieten van sublieme zonsondergangen, 

een behandeling in de Aziatisch geïnspireerde Spa of de beachclub van het 

nabijgelegen zusterhotel. Het natuurreservaat wordt omringd door duinen en 

vegetatie en bewoond door vele dieren zoals de oryx en Arabische gazellen die 

in vrijheid in het reservaat rondlopen. Het centrum van Ras Al Khaimah ligt op 

ca. 20 km. De luchthaven Dubai ligt op ca. 50 autominuten.

FACILITEITEN
Schitterende Ritz-Carlton Spa met 10 behandelkamers, sauna’s, stoombad, 

ijsgrot, voetmassage en luxe douches die zorgen voor een totale ontspanning. 

Ritz-Carlton Kidsclub voor kinderen vanaf 4 jaar en educatieve activiteiten 

voor kinderen van 6 tot 16 jaar als kamelentocht, observatie van vogels, boog-

schieten en videospellen. Verder beschikt het resort over een bibliotheek, 

fitnessruimte, luxe boetiek, valkerij en een stal met Arabische paarden. Er 

worden kameel- en woestijnsafari’s, begeleide wandelingen en fietstochten 

georganiseerd (tegen betaling). Voorts een Activity Center met informatie over 

de flora en fauna. Het restaurant Kaheela voor internationale gerechten en 

lokale Arabische specialiteiten met buitenterras en uitzicht over de zandduinen. 

Het in Afrikaanse stijl opgezette Farmhouse staat bekend om de authentieke 

grillgerechten. Dineren is tevens mogelijk bij het kampvuur onder de sterren. 

In de lounge worden Arabische koffie en signature cocktails geserveerd. Op 

het schitterende dakterras van de Moon Bar kunt u genieten van de shisha, de 

Arabische waterpijp. In de Al Wadi Tower, gebouwd naar het voorbeeld van een 

traditionele wachttoren, kan men terecht voor een romantisch diner. U kunt 

gebruik maken van alle faciliteiten van de Ritz Carlton Al Wadi Beachclub met 

zwembad, ligstoelen en parasols (inclusief), bar, restaurant (op 20 autominuten, 

3-5x per dag gratis shuttleservice). De nabijgelegen 18-holes golfbaan Al Hamra 

biedt een unieke kans om te spelen onder de sterrenhemel (9-holes zijn verlicht). 

ACCOMMODATIE
Het resort bestaat uit een hoofdgebouw en 101 villa’s, verspreid over een 

uitgestrekt woestijngebied. De  elegante villa’s zijn ontworpen in bedoeïenenstijl 

in Afrikaans geïnspireerde interieurs en hoge plafonds. Voorzien van een 

schrijftafel, flatscreen-tv, minibar, koffie-/theezetfaciliteiten, ‘Bose’ Music 

player en iPod-dockingstation. Zeer luxueuze badkamer met separate douche 

en vrijstaand bad. Groot zonneterras met dagbedden en privézwembad. Max. 

bezetting 2 volw. en 2 kinderen.

Al Rimal Deluxe Pool Villa (ca. 158 m²): geschakelde villa. Met 2 twinbedden of 

kingsizebed. Ook boekbaar met meer privacy (Rimal Enclosed Pool Villa).

Al Khaimah Tented Pool Villa (ca. 253 m²,): smaakvol ingerichte vrijstaande villa 

met de charme van een exclusieve bedoeïenentent. De villa beschikt over glazen 

gevels en is verdeeld in twee vleugels, die beide direct toegang bieden tot het 

grote terras en het zwembad. Slaapkamer met kingsizebed en fraaie badkamer. 

De villa wordt op basis van volpension aangeboden en 1 activiteit per persoon 

per dag is inclusief.

Al Sahari Tented Pool Villa: als Al Khaimah Villa maar met meer privacy.

Inclusief: 3 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Dubai, luchthavenbelas-

ting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon 01/11-30/11 01/12-20/12 21/12-10/01 11/01-31/01 01/02-31/03

Al Rimal Deluxe Pool Villa 1985 1795 2560 1795 1850

Rimal Enclosed Pool Villa  2110 1925 2695 1925 1960

Deze accommodatie biedt diverse soorten extra’s en kortingen aan, waarbij de voorwaarden wat 

betreft de uiterste boekingsdatum en periode van het verblijf voortdurend veranderen: 

Gratis nachten - Meal upgrade - Vroegboekkorting

Tevens worden in de loop van het seizoen voortdurend nieuwe extra’s en kortingen geïntroduceerd. 

Neem contact op met onze verkoopafdeling of bezoek onze website voor de meest actuele informatie 

omtrent de specifieke details en voorwaarden van de van toepassing zijnde specials. 

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

pension: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.be.
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Between the Bridges | Abu Dhabi | VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

SHANGRI-LA HOTEL QARYAT AL BERI
CULINAIR | WELLNESS

       

Premier Kamer

Shangri-La ligt aan een 1 km lang poederwit zandstrand en biedt een fraai 

uitzicht over zee met aan de overkant de imposante Sheikh Zayed Moskee. 

De inrichting is luxueus en plezierig met een elegante ambiance en een 

onberispelijke service. Uitstekende restaurants bieden een ruime keuze aan fine 

dining. De fraai ingerichte kamers en suites kijken uit over het zwembad en de 

zee. Het hotel ligt op 20 autominuten van de Corniche en het stadscentrum en 

10 autominuten van de luchthaven van Abu Dhabi, de 18-holes golfbaan, Ferrari 

World en Water World. Shuttleservice naar het centrum van Abu Dhabi.

FACILITEITEN
De infinity pool die over lijkt te gaan in zee heeft een gedeeltelijk overdekt 

kinderbad. In de tuin nog 2 zwembaden en extra kinderbad. Comfortabele 

ligbedden met parasols op het privéstrand en rond de zwembaden. Het 

uitstekende restaurant Sofra met live cooking stations serveert oosterse en 

mediteraanse gerechten in buffetvorm. Shang Palace voor authentieke Chinese 

gerechten, het gourmetrestaurant Bord Eau biedt Franse gerechten en het 

restaurant Hoi An is gespecialiseerd in de moderne Vietnamese keuken. In de 

schitterende CHI-Spa worden traditionele Chinese schoonheidsbehandelingen 

uit de Himalaya aangeboden, een weldaad voor lichaam en geest. Voorts gratis 

gebruik van fitnessruimte, sauna en jacuzzi. Naast het hotel bevindt zich een 

traditionele Arabische soek. Het hotel is met de soek verbonden door een 

kronkelende waterweg met Arabische traditionele boten, bekend als abras.

ACCOMMODATIE
Het hotel bestaat uit 7 verdiepingen met 214 kamers en suites, in moderne 

Arabische stijl ingericht. Alle met balkon of terras en schitterend uitzicht over de 

tuin en de zee. Voorzien van minibar, airconditioning, flatscreen-tv, dvd-speler 

en koffie-/theezetfaciliteiten. Fraaie badkamer met separate regendouche.

Deluxe Kamer (ca. 45 m², max. 2 pers.): ingericht in een moderne Arabische stijl. 

Kingsizebed of 2 twinbedden. Deze kamer kan via een kleine hal gecombineerd 

worden met een Executive Suite, Deluxe Kamer of Premier Kamer.

Horizon Club Deluxe Kamer: inclusief de faciliteiten van de Horizon Club Lounge: 

ontbijtrestaurant, lichte snacks en drankjes gedurende de dag, cocktails en 

hapjes van 17:30 tot 19:30 uur. Een brede selectie van kranten en tijdschriften. 

In- en uitchecken op de kamer. Late check-out tot 16.00 uur op de dag van 

vertrek (indien beschikbaar). Strijken van 1 kledingstuk en butlerservice.

Executive Kamer (ca. 55 m², max. 2 pers.): met terras en uitzicht over de tuin.

Premier Kamer (ca. 67 m², max. 3 pers.): ruim ingericht met zithoek en 

schrijftafel. Kingsizebed en inloopkast. Balkon of terras. Ook boekbaar inclusief 

de Horizon Club Lounge.

Executive Suite (ca. 90-110 m², max. 2 volw. + 2 kind.): aparte woon- en 

slaapkamer met kingsizebed, eettafel, zithoek en groot balkon met mooi uitzicht 

over het kanaal. Inclusief de toegang tot de Horizon Club Lounge.

Garden Suite (ca. 110 m², max. 2 volw. + 2 kind.): gelegen nabij het zwembad 

en het strand. Voorzien van slaapkamer met eigen terras en een aparte woon/

eetkamer. Nespresso-apparaat en dagelijks vers fruit. Badkamer met walk-in 

regendouche. Inclusief de faciliteiten van de Horizon Club Lounge.

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Abu Dhabi, luchthaven-

belasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon  01/11-30/11 01/12-18/12 19/12-06/01 07/01-31/03

Deluxe Kamer  2125 1825 2640 1825

Executive Kamer   2235 1930 2775 1930

Deze accommodatie biedt regelmatig de volgende soorten extra’s en kortingen aan, waarbij de voor-

waarden wat betreft de uiterste boekingsdatum en periode van het verblijf voortdurend veranderen: 

Gratis nachten - Meal upgrade - Vroegboekkorting

Tevens worden in de loop van het seizoen voortdurend nieuwe extra’s en kortingen geïntroduceerd. 

Neem contact op met onze verkoopafdeling of bezoek onze website voor de meest actuele informatie 

omtrent de specifieke details en voorwaarden van de van toepassing zijnde specials. 

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

pension en verplichte galadiners rond Oud & Nieuw: vraag uw reisadviseur of bezoek  

www.silverjet.be.

ABU DHABI

Ook Abu Dhabi ontwikkelt zich de laatste jaren tot een belangrijke toeristische bestemming. 

Vooral vanwege de ideale temperaturen in de winter strijken hier vele toeristen uit Europa neer.

met Anantara Qasr al Sarab Desert Resort. 

Dit resort ligt verscholen tussen majestueuze 

zandduinen, genesteld in de Liwa-oase aan de rand 

van de beroemde Rub Al Khali-woestijn. Bijzonder 

indrukwekkend zijn de kleurrijke zonsondergangen. 

Tijdens een kameelrit, valkeniersshows of een diner 

bij kaarslicht onder de ontelbare sterren aan de 

hemel, kunt u de oosterse sfeer het best ervaren. Dit 

schitterende paleisachtige resort is ook te boeken 

in combinatie met een verblijf in Dubai.

Abu Dhabi is de grootste staat van de zeven emiraten 

en tevens de federale hoofdstad ervan. Het is even 

wennen aan de verlokkingen van dit land, zoals 

de opvallend rustige stranden en golfbanen van 

wereldklasse waar u ongestoord kunt golfen. 

Abu Dhabi-stad ligt op een vlak zandeiland direct 

voor het vasteland waarmee het met twee bruggen 

met meerdere rijbanen is verbonden. Moskeeën zijn 

in het stadsbeeld alom aanwezig. Daarnaast worden 

zowel de modernste wol kenkrabbers, spiegelende 

glazen paleizen en winkel centra met gevels met 

neo-islamitische stijlkenmerken gebouwd. Veel 

wes ter lingen staan versteld bij het zien van deze 

luxueuze bouwwerken die uit het woestijnzand 

zijn opgetrokken. Abu Dhabi heeft er met het 

Observation Deck at 300 in de Etihad Towers een 

nieuw hoogtepunt bij. 

Een grote trekpleister is zeker ook het kunstmatig 

aangelegde schiereiland Yas, waar op het Yas 

Marina Circuit de Formule 1-race van Abu Dhabi 

wordt gehouden. Naast het circuit bevindt zich 

Ferrari World, het grootste overdekte themapark 

ter wereld en het indrukwekkende Waterworld, 

een pretpark voor jong en oud. Op het schiereiland 

Saadiyat wordt momenteel de laatste hand gelegd 

aan het Guggenheim uit New York. In het ontwerp 

van het Abu Dhabi Louvre museum heeft de architect 

getracht om de hedendaagse architectuur te 

combineren met de lichtval en de cultuurelementen 

zoals men die in Arabische steden aantreft. 

Wij hebben voor uw strandvakantie louter tophotels 

uitgekozen, zoals het direct aan het strand gelegen 

Shangri-La Qaryat al Beiri en het centraal gelegen 

St. Regis Abu Dhabi. Op het schiereiland Saadiyat 

selecteerden wij het in mediterrane stijl ingerichte 

St. Regis Saadiyat Island Resort, het aantrekkelijk 

geprijsde familiehotel Saadiyat Rotana Resort & 

Villa’s en het moderne Park Hyatt. Deze hotels 

liggen aan ongerepte, natuurlijke zandstranden 

en grenzen aan de prestigieuze 18-holes 

championship golfbaan Saadiyat Beach. Wat verder 

zuidelijk ligt het Jumeirah at Saadiyat Island Resort, 

een van de nieuwste aanwinsten van de Jumeirah 

Groep. De hotels aan het strand of in Abu Dhabi 

stad zijn uitstekend geschikt om te combineren 

Abu Dhabi

O
M

A
N

St. Regis Saadiyat

Park Hyatt

Anantara Qasr al Sarab

St. Regis Abu Dhabi

Saadiyat Rotana

Jumeirah Saadiyat

Shangri La

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

Dagtemperatuur in °C 21 21 24 27 31 33 35 36 34 30 27 23

Watertemperatuur in °C 24 22 23 26 27 28 30 31 28 27 27 26

Zonne-uren per dag 6 7 8 9 11 13 12 12 12 10 8 6

Dagen met enige neerslag 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2

Jumeirah Saadiyat Island Resort
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VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN | Abu Dhabi | West Corniche

THE ST. REGIS ABU DHABI
CITY | CULINAIR | WELLNESS

        

 Suite

St. Regis ligt aan de levendige Corniche in het centrum van Abu Dhabi. Het 

hotel biedt Arabische gastvrijheid gecombineerd met een uitzonderlijke service 

en onderscheidende restaurants. Het is de perfecte plek voor ontspanning en 

entertainment. Het hotel is verbonden met een shopping mall met 70 winkels 

en restaurants. De Sheikh Zayed Moskee, Yas Island met Ferrari World, Water 

World en de 18-holes golfbaan liggen op ca. 10 autominuten. Het hotel ligt op ca. 

30 minuten van de luchthaven.

FACILITEITEN
De Riviera Beach Club van het hotel ligt aan een 200 m lang privéstrand en 

biedt een keur aan recreatieve faciliteiten zoals een zwembad met swim-up 

bar, 3 restaurants, beachvolleybal, Treasure Island Kidsclub met glijbaan en 

kinderzwembad. De toegang tot de beachclub, ligstoelen, handdoeken en 

mineraalwater, zijn inclusief voor hotelgasten. De club is direct toegankelijk 

vanuit het hotel via een luxe ondergrondse passage. De Remede Spa beslaat ca. 

3.200 m² met een scala aan schoonheids behandelingen en Spa-arrangementen, 

jacuzzi, sauna, stoombad en fitnessruimte. Verder een State-of-the-Art 

fitnessruimte met TechnoGym. De 6 restaurants van het hotel staan hoog 

aangeschreven. Villa Toscana is gespecialiseerd in de Italiaanse keuken, 

voor lunch zowel binnen als buiten op het terras met aangrenzende bar en 

wijnkelder. Azura serveert de mediterrane & Arabische keuken met schitterend 

uitzicht. Cabana Bar & Grill aan het strand voor internationale gerechten. Voorts 

de Terrace on the Corniche met internationale cuisine. De Tea Lounge serveert 

meer dan 100 soorten thee. Deze lounge heeft onlangs een award gewonnen 

voor de beste afternoon tea in de regio. De St. Regis Bar voor signature cocktails 

en live jazz-optredens. De Crystal lounge voor champagne-cocktails. Napoleon 

zei ooit: ‘Champagne, in de overwinning verdient men het, in een nederlaag heb 

je het nodig’. Het openen van een fles champagne met een sabel is sindsdien 

een dramatische manier om mousserende wijn te serveren. Silverjet-gasten 

ontvangen gratis 1x een champagne sabrering, dé traditie van het St. Regis.

ACCOMMODATIE
St. Regis Abu Dhabi beschikt over 283 kamers en suites met schitterend uitzicht 

op de Arabische Golf en de stad. Elegant ingericht met kingsizebed (maximaal 

2 volwassenen en 1 kind) of 2 queensizebedden (maximaal 2 volwassenen en 

2 kinderen). Voorzien van flatscreen-tv, airconditioning, minibar, schrijftafel 

en thee-/koffiezetfaciliteiten. Fraaie badkamer met separate regendouche. 

Kamers kunnen gecombineerd worden. Alle kamers zijn inclusief de St. Regis 

butlerservice.

Superior Kamer (ca. 45 m²): elegant en smaakvol ingericht in warme kleuren, 

gecombineerd met donker hout. Uitzicht over de stad. Ook met zeezicht. 

Junior Suite (ca. 58 m²): gelegen op de hoeken van het hotel. Luxueus ingericht 

met een kleine woonkamer en slaapkamer met kingsizebed. Uitzicht op zee. 

Grand Deluxe Suite (ca. 65 m², max. 3 pers.): halfopen woonkamer en slaapkamer 

met kingsizebed. Badkamer met signature bad en separate regendouche. 

St. Regis Suite (ca. 87 m², max. 3 pers.): gelegen op de hoeken van het hotel 

Woonkame met eettafel, riante slaapkamer en badkamer met signature bad. 

Incl. limousinetransfer van en naar de luchthaven van Abu Dhabi.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 3 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Abu Dhabi, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en 

naar de luchthaven.

Prijs per persoon  01/11-30/11 01/12-18/12 19/12-06/01 07/01-31/03

Superior Kamer Stadzicht  1180 1090 1580 1180

Superior Kamer Zeezicht   1215 1130 1625 1215

Deze accommodatie biedt regelmatig de volgende soorten extra’s en kortingen aan, waarbij de voor-

waarden wat betreft de uiterste boekingsdatum en periode van het verblijf voortdurend veranderen: 

Gratis nachten - Meal upgrade - Vroegboekkorting

Tevens worden in de loop van het seizoen voortdurend nieuwe extra’s en kortingen geïntroduceerd. 

Neem contact op met onze verkoopafdeling of bezoek onze website voor de meest actuele informatie 

omtrent de specifieke details en voorwaarden van de van toepassing zijnde specials. 

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

pension: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.be.

Saadiyat Island | Abu Dhabi | VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

THE ST. REGIS SAADIYAT ISLAND
ACTIVE | CULINAIR | WELLNESS

        

Premium Kamer

Het St. Regis is een spectaculair resort gelegen aan de ongerepte en natuurlijke 

witte zandstranden van Saadiyat. Met de combinatie van traditie en moderne 

luxe blijft St. Regis trouw aan haar streven naar onberispelijke perfectie. Het 

interieur is een mix van mediterrane en Arabische invloeden waardoor een 

uniek aanzien wordt gecreëerd. Het hotel grenst aan de prestigieuze 18-holes 

golfbaan ontworpen door de legendarische golfspeler Gary Player (korting op de 

greenfees + gratis buggyservice van hotel naar de golfbaan). Op 20 autominuten 

van de Abu Dhabi luchthaven en 10 autominuten van het Louvre Museum.

FACILITEITEN
Het resort beschikt over 5 zwembaden w.o. een adults-only zwembad. De 

exclusieve Iridium Spa biedt een geselecteerd programma met massages en 

schoonheidsbehandelingen, alsmede sauna, stoombad en ontspanningsruimte. 

In een apart gedeelte van het resort bevindt zich de exclusieve St. Regis 

Athletic Club, met een ultramoderne fitnessruimte, een juice-bar, een 25 

meter lang binnenbad, 2  tennisbanen en 2 squashbanen (inclusief). Tevens 

groepslessen en persoonlijke trainingssessies mogelijk. De Sandcastle Club met 

kinderzwembad ligt nabij het strand en verzorgt vele activiteiten voor kinderen 

(4-12 jaar). Het restaurant Oléa is gespecialiseerd in de mediterrane keuken 

voor ontbijt, lunch en diner in buffetvorm zowel binnen als buiten op het terras, 

55&5th is een traditioneel grillrestaurant geopend voor diner. Sontaya ligt 

nabij het strand en serveert gerechten uit de oosterse keuken. The Manhattan 

Lounge is geïnspireerd op de beroemde bar in het St. Regis in New York. De 

Drawing Room biedt een selectie van zelfgemaakte pralines en unieke taarten. 

De legendarische Buddha-Bar is een icon op het gebied van gastronomie en 

muziek. Serveert exclusieve cocktails als aanvulling op Japanse en andere pan-

Aziatische gerechten. Dj’s zorgen voor de perfecte muzikale soundtrack en een 

aantal keren per week speelt een saxofonist. 

ACCOMMODATIE
De 376 kamers en suites zijn in warme kleuren ingericht en voorzien van 

kingsizebed of 2 queensizebedden, flatscreen-tv, airconditioning, kluisje, iPod-

dockingstation, strijkservice (2 kledingstukken inclusief) en minibar. Fraaie 

badkamer met signature bad en separate regendouche. Balkon of terras. Alle 

kamers zijn inclusief de 24-uurs St. Regis Butler Service.

Superior Kamer Landzicht (ca. 55 m², max. 2 volw. + 2 kind.): elegant ingericht.

Superior Kamer Zijdelings Zeezicht: met gedeeltelijk uitzicht op zee.

Premium Kamer (ca. 55 m², max. 2 volw. + 2 kind.): met frontaal zeezicht.

St. Regis Suite (ca. 85 m², max. 2 volw.): open plan met woon/slaapkamer, riante 

badkamer, inloopkast en schitterend uitzicht over zee.  

Astor Suite (ca. 90 m², max. 3 pers.): aparte woon- en slaapkamer met 

kingsizebed en inloopkast. Balkon met panoramisch uitzicht op zee.

Ocean Suite (ca. 105 m², max. 2 volw. + 2 kind.): woonkamer met eetgedeelte, 

fraaie en suite badkamer, slaapkamer en zeezicht. Ook boekbaar met 2 

slaapkamers.

Majestic Suite (ca. 207 m², max. 6 pers.): luxueus ingerichte suite. Woonkamer 

met apart eetgedeelte, 2 slaap- en badkamers met kingsizebed en 2 queen-

sizebedden. Riant terras op de begane grond met privézwembad en zeezicht.

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Abu Dhabi, luchthaven-

belasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon  01/11-30/11 01/12-18/12 19/12-06/01 07/01-31/03

Superior Kamer Landzicht  2275 1955 2735 2095

Superior Kamer Zijdelings Zeezicht  2465 2145 2950 2305

Deze accommodatie biedt regelmatig de volgende soorten extra’s en kortingen aan, waarbij de voor-

waarden wat betreft de uiterste boekingsdatum en periode van het verblijf voortdurend veranderen: 

Gratis nachten - Meal upgrade - Vroegboekkorting

Tevens worden in de loop van het seizoen voortdurend nieuwe extra’s en kortingen geïntroduceerd. 

Neem contact op met onze verkoopafdeling of bezoek onze website voor de meest actuele informatie 

omtrent de specifieke details en voorwaarden van de van toepassing zijnde specials. 

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

volpension en verplichte galadiners rond Oud en Nieuw: bezoek www.silverjet.be.
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VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN | Abu Dhabi | Saadiyat Island

PARK HYATT ABU DHABI HOTEL & VILLA’S
DESIGN | FAMILY | WELLNESS

        

Park Suite

Dit elegante resort ligt aan het schitterende Saadiyat strand en nabij de 

prestigieuze Saadiyat Beach Golf Club. Park Hyatt biedt uitstekende restau-

rants en een Spacenter van het hoogste niveau. Het onder natuurbescherming 

staande 9 km lange poederwitte zandstrand is ideaal voor wandelingen. Het 

attractiepark Ferrari World, de Sheikh Zayed Moskee en het spectaculaire Water 

World bevinden zich op ca. 20 autominuten De luchthaven ligt op ca. 20 km. 

FACILITEITEN
In de fraaie tuinen bevinden zich 3 zwembaden, waaronder een kinderzwembad 

en adults only zwembad, ligstoelen en parasols. Aan het strand tevens ligstoelen 

en parasols (inclusief). De Camp Hyatt kidsclub organiseert een scala aan in- 

en outdoor activiteiten (5-12 jaar). De exclusieve Atarmia Spa is gelegen op 2 

verdiepingen. Het biedt een keur aan luxe schoonheidsbehandelingen, manicure, 

pedicure en kapsalon. Het ultra moderne fitnesscenter biedt verschillende 

programma’s (24 uur geopend), stoombad, sauna en jacuzzi en een 20-meter 

zwembad. Tennisbaan (inclusief). The Café, met een indrukwekkende open 

keuken en houtoven serveert een selectie internationale gerechten. Elke vrijdag 

brunch. De Beach House met heerlijk uitzicht over zee biedt gerechten uit de 

mediterrane keuken, vergezeld van een selectie wijnen en cocktails, binnen of 

buiten op het terras. Met cocktaillounge op het dakterras. De bibliotheek is een 

eigentijdse theelounge en serveert thee- en koffiespecialiteiten en zelfgemaakte 

pralines. De Park Bar serveert wereldcocktails. Het Grill Restaurant voor 

visspecialiteiten.

ACCOMMODATIE
De 306 kamers en suites zijn in hedendaagse Arabische stijl ingericht. Voorzien 

van en suite badkamer met vrijstaand bad, aparte regendouche. Flatscreen-tv, 

dvd-speler, strijkfaciliteiten, iPod-dockingstation, minibar, Nespresso-apparaat 

en airconditioning. Elke dag vers fruit en mineraalwater op de kamer. Balkon 

met uitzicht op zee of de tuinen. Kamerbezetting is 3 personen. Alle Suites 

beschikken over een kingsizebed.

Park Kamer Tuinzicht (ca. 50 m²): elegant en stijlvol ingericht met parketvloeren.

Family Park Kamer (ca. 100 m², max. 2 volw. + 4 kind.): 2 Park Kamers die middels 

een tussendeur gecombineerd worden.

Family Zeezicht Kamer: als de Family Park Kamer maar met zeezicht.

Park Kamer Zeezicht (ca. 50 m²): met schitterend uitzicht.

Park Suite (ca. 100 m²): aparte woon- en slaapkamer. Groot balkon met zeezicht.

Park Executive Suite (ca. 120 m²): ruimer en groot balkon met zeezicht.

Park Terrace Suite (ca. 130-150 m²): met groot terras, ligstoelen en zeezicht.

Garden Suite ca. 170 m²,): riante woonkamer, inloopkast, luxe badkamer en 

slaapkamer met kingsizebed. Balkon met zeezicht.

Suite - 1 slaapkamer (ca. 120 m²): mooie suite met woon- en slaap kamer, 

kitchenette, terras met plungepool, regendouche en ligbedden. Uitzicht over de 

tuin. Tevens boekbaar met zeezicht en met 2 slaapkamers met king sizebed en 2 

queensizebedden tuin- of zeezicht (max. 6 pers.)

Executive Villa (ca. 340 m², max. 6 pers.): gelegen langs het strand met 2 slaap- 

en badkamers. Riante woonkamer. Groot terras met zeezicht, regendouche, 

massagebed en plungepool. Inclusief butlerservice.

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Abu Dhabi, luchthaven-

belasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon   01/11-18/12 19/12-10/01 11/01-31/03

Park Kamer Tuinzicht   2025 2420 1930

Park Kamer Zeezicht    2325 2725 2165

Deze accommodatie biedt regelmatig de volgende soorten extra’s en kortingen aan, waarbij de voor-

waarden wat betreft de uiterste boekingsdatum en periode van het verblijf voortdurend: 

Gratis nachten - Meal upgrade - Vroegboekkorting

Tevens worden in de loop van het seizoen voortdurend nieuwe extra’s en kortingen geïntroduceerd. 

Neem contact op met onze verkoopafdeling of bezoek onze website voor de meest actuele informatie 

omtrent de specifieke details en voorwaarden van de van toepassing zijnde specials. 

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

pension en verplichte galadiners rond Oud en Nieuw: www.silverjet.be.

Saadiyat Island | Abu Dhabi | VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

SAADIYAT ROTANA RESORT & VILLA’S 
ACTIVE | CULINAIR | FAMILY  

      

Classic Kamer

Aan een licht glooiend parelwit zandstrand, met het turkooizen water waar 

dolfijnen zwemmen, ligt dit imposante resort van het de Rotana-groep. Met 

een opvallende moderne Arabische architectuur en ononderbroken uitzicht op 

de Arabische Golf staat deze hotelgroep bekend om de excellente restaurants, 

kinderfaciliteiten en ruime kamers. De luchthaven Abu Dhabi ligt op ca. 30 km.

FACILITEITEN
Schitterende lobby met uitzicht over zee. Het middelpunt van het resort is 

het riante zwembad met apart kinderbad. Bodylines Leisure & Fitness Club is 

een volledig uitgeruste fitnessruimte (24 uur geopend). Voorts 2 tennisbanen, 

minigolf en een beachclub aan een ongerept wit zandstrand. Ontspan in 

de ruime Zen Spa met 10 behandelkamers en geniet van de verschillende 

schoonheidsbehandelingen. Voorts sauna en 2 Turkse hamams.  Aladdin’s Cave 

Kidsclub (4-16 jaar) met diverse activiteiten, Lazy River, waterglijbaan, speeltuin 

en ruimte voor teenagers. Er zijn in totaal 7 restaurants en bars. Terwijl u in 

het Sim Sim Restaurant een rijke selectie internationale delicatessen kunt 

verwachten, wordt u verwend met Italiaanse specialiteiten in het Si Ristorante 

Italiano. Hamilton’s Gastropub serveert traditionele Amerikaanse gerechten. 

Turtle Bay Bar & Grill Restaurant biedt een mooi uitzicht op de oceaan en 

serveert uitstekende grillspecialiteiten. Lichte snacks zijn verkrijgbaar aan de 

poolbar. De Nasma Beach Bar voor verfrissende cocktails en livemuziek. Bij 

het boeken van halfpension-plus en volpension-plus, zijn geselecteerde niet-

alcoholische dranken inbegrepen bij de maaltijden. Er geldt een dine around 

indien u op halfpension of volpension boekt (geselecteerde gerechten).

ACCOMMODATIE
De 327 kamers en 13 strandvilla’s zijn in modern design ingericht met felle 

kleuren in combinatie met Arabische stijlelementen. Voorzien van flatscreen-tv, 

airconditioning, minibar, koffie-/theezetfaciliteiten, kluisje. Fraaie badkamer 

met bad en separate regendouche. Balkon met uitzicht op de tuin of het strand. 

De kamers zijn voorzien van kingsizebed of 2 queensizebedden.

Classic Kamer (ca. 40 m², max. 2 volw. + 2 kind.): balkon met uitzicht op de tuin 

of de golfbaan. Deze kamer kan ook gecombineerd worden (Family Kamer).

Deluxe Kamer: balkon met zijdelings uitzicht over zee.

Premium Kamer: balkon met schitterend uitzicht op zee.

Club Rotana Kamer: gelegen op de 4e verdieping met zeezicht. Inclusief 

de clubfaciliteiten: check-in, ontbijt tot 11:00 uur, koffie, thee en frisdranken, 

afternoon tea gedurende de dag en geselecteerde alcoholische drankjes en 

canapés van 18:00-20:00 uur.

Club Rotana Suite 1-slaapkamer (ca. 80 m², max. 4 pers.): voorzien van aparte 

woon- en slaapkamer met kingsizebed en balkon met zeezicht. Inclusief de 

clubfaciliteiten. Ook boekbaar met 2 slaapkamers (ca. 130 m², max. 4 pers.).

Terrace Suite (ca. 90 m², max. 4 pers.): schitterend uitzicht op zee vanuit het 

grote terras (ca. 100 m²). Aparte woon- en slaapkamer en fraaie badkamer.

Beach Villa - 1 slaapkamer (ca. 77 m², max. 2 volw. + 3 kind.): schitterend 

gelegen aan het strand, in moderne stijl ingericht met een aparte woon- en 

slaapkamer. Groot zonneterras met ligbedden en plungepool. Ook boekbaar met 

2 slaapkamers (ca. 150 m², max. 5 pers.). Inclusief toegang tot de clubfaciliteiten.

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Abu Dhabi, luchthaven-

belasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon 01/11-30/11 01/12-18/12 19/12-06/01 07/01-12/02 13/02-31/03

Classic Kamer 1995 1685 2495 1685 1995

Deluxe Kamer 2095 1765 2580 1765 2095

Deze accommodatie biedt regelmatig de volgende soorten extra’s en kortingen aan, waarbij de voor-

waarden wat betreft de uiterste boekingsdatum en periode van het verblijf voortdurend veranderen: 

Gratis nachten - Meal upgrade - Vroegboekkorting

Tevens worden in de loop van het seizoen voortdurend nieuwe extra’s en kortingen geïntroduceerd. 

Neem contact op met onze verkoopafdeling of bezoek onze website voor de meest actuele informatie 

omtrent de specifieke details en voorwaarden van de van toepassing zijnde specials. 

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

volpension en verplichte galadiners rond Oud en Nieuw: bezoek www.silverjet.be.
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 Liwa-woestijn | Abu Dhabi | VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN 

ANANTARA QASR AL SARAB DESERT RESORT
ACTIVE | FAMILY | HIDEAWAY

     

Deluxe Kamer 

In de legendarische Liwa-woestijn, een van de grootste aaneengesloten 

zandwoestijnen ter wereld, ligt Qasr Al Sarab. Dit luxe desertresort is gebouwd 

in een paleisachtige villastijl en combineert de unieke stilte van de woestijn 

met de gastvrijheid van de Anantara-hotelgroep. Tot 300 meter hoge duinen 

omringen het resort. Een aantal nachten in Qasr al Sarab in combinatie met een 

verblijf in een van de luxe hotels aan het strand van Saadiyat vormt een unieke 

vakantie belevenis. De luchthaven van Abu Dhabi ligt op ca. 2,5 uur rijden. 

FACILITEITEN
Riant zwembad met waterval, kinderbad, terrassen en swim-up bar. De 

schitterende Anantara Spa ligt in een apart gedeelte van het resort en is 

ontworpen in traditionele Arabische stijl. Beschikt over een Vichydouche, 

hamam, jacuzzi, stoombad, ijskamer en een breed aanbod aan schoonheids-

behandelingen. Fitnessruimte, sauna en stoombad. Het resort beschikt over 

4 restaurants en bars. Al Waha is een gastronomische oase met buffet, ‘live-

cooking’ en thema-avonden. Het fine dining restaurant Suhail biedt internationale 

gerechten en tevens een selectie wijnen en champagnes.Terras met schitterend 

uitzicht. De poolbar Ghadeer voor lichte snacks en ‘s avonds romantisch 

restaurant met terras. Al Liwan Bar in de lobby voor Arabische koffie, muntthee 

en dadels van Liwa. Voorts kidsclub (3-12 jaar) met veel activiteiten, spelletjes, 

lectuur en films. Bibliotheek en boetiek. Verder kameelrijden, boogschieten, 

woestijnwandelingen, quad, safari per 4x4 en mountainbiken (tegen betaling)

ACCOMMODATIE
De 206 kamers en suites zijn in Arabisch design en met kostbare meubelen 

ingericht. Voorzien van flatscreen-tv, telefoon, dvd-speler, minibar, aircondi-

tioning en Nespresso-apparaat. Luxe marmeren badkamer met groot signature 

bad en separate regendouche. De 42 villa’s liggen in een apart gedeelte van het 

resort en bieden veel privacy. 

Deluxe Kamer (ca. 40 m², max. 2 volw. + 1 kind): gelijkvloers met terras en 

toegang tot de tuin. Met kingsizebed of 2 twinbedden.

Deluxe Kamer Balkon (ca. 42 m²): op de 1e verdieping met balkon. 

Deluxe Terrace Kamer (ca. 50 m²): ruim ingericht met schrijftafel en kingsizebed. 

Gelegen op de hoeken van het resort met groot terras, ligbedden en zithoek.  

Suite (ca. 86 m², max. 3 pers.): met kleine woonkamer, aparte slaapkamer met 

kingsizebed en balkon of terras. Combinatie met een Deluxe Kamer mogelijk.

Villa 1-slaapkamer (ca. 125 m², max. 3 pers.): zeer fraai in Arabische stijl 

ingericht met mooie woonkamer, slaapkamer met kingsizebed en fraaie bad-

kamer. Groot terras met ligbedden, plungepool en schitterend uitzicht. 

Villa 2-slaapkamer (ca. 190 m², max. 5 pers.): met 2 slaap- en badkamers. Ook 

met 3 slaapkamers boekbaar (ca. 210 m², max. 7 pers.).

Op ca. 5 autominuten van het hoofdgebouw te midden van de majestueuze 

woestijnduinen liggen de 10 exclusieve Royal Pavilion Villas by Qasr al Sarab 

(ca. 150 m², max. 2 pers.). Deze villa’s bieden het toppunt van luxe en Arabische 

elegantie. Ingericht met kleurrijke stoffen en Arabische ornamenten. Voorzien 

van een aparte woon- en slaapkamer met kingsizebed. Fraaie badkamer met 

bad en separate regendouche. Groot terras met ligbedden en privézwembad.

Tevens een receptie, lounge, fitnessruimte en restaurant.  

Inclusief: 3 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Abu Dhabi, luchthaven-

belasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon  01/11-30/11 01/12-18/12 19/12-10/01 11/01-31/03

Deluxe Kamer  1645 1530 2160 1645

Deluxe Kamer Balkon   1720 1595 2230 1720

Deze accommodatie biedt regelmatig de volgende soorten extra’s en kortingen aan, waarbij de voor-

waarden wat betreft de uiterste boekingsdatum en periode van het verblijf voortdurend veranderen: 

Gratis nachten - Meal upgrade - Vroegboekkorting

Tevens worden in de loop van het seizoen voortdurend nieuwe extra’s en kortingen geïntroduceerd. 

Neem contact op met onze verkoopafdeling of bezoek onze website voor de meest actuele informatie 

omtrent de specifieke details en voorwaarden van de van toepassing zijnde specials. 

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

volpension en verplichte galadiners rond Oud & Nieuw: bezoek www.silverjet.be

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN | Abu Dhabi | Saadiyat Island

JUMEIRAH AT SAADIYAT ISLAND RESORT
ACTIVE | FAMILY | WELLNESS

       

Ocean Deluxe Kamer 

Het Jumeirah Saadiyat Island Resort behoort de bekende Jumeirah hotelgroep. 

Gelegen aan een schitterend zandstrand met een fantastisch uitzicht op zee. 

Dolfijnen en zeeschildpadden zijn hier niet zeldzaam. Het hotel biedt modern 

ingerichte kamers en suites, restaurants en bars in een aantrekkelijke ambiance, 

verschillende zwembaden en een Spa van wereldklasse. De Abu Dhabi Mall en 

het Louvre museum liggen op ca. 9 km. Yas Island met het themapark Ferrari 

World en Water World op ca. 15 km. De schitterende 18-holes Saadiyat Beach 

Golf Club ligt op ca. 10 autominuten. De luchthaven van Abu Dhabi ligt op ca. 34 

km.

FACILITEITEN
Aan het mooie zandstrand staan ligbedden en parasols ter beschikking. Het 

Spacenter beslaat 2.700 m² en beschikt over 15 behandelkamers, sauna, 

zwembaden met hydrotherapie, stoombad, zoutkamer, hamam en een 

traditionele Rasul-ruimte. Sportcenter (ca.700 m²) met Bodyism Gym, cardio en 

krachttrainingapparatuur. Voorts een tennisbaan, yoga en een zwembad voor 

volwassenen. Aan het strand kajakken en peddelboarding. Kidsclub en Teens 

Club. De 8 restaurants, bars en lounges bieden veel afwisseling. White is een ‘all 

day dining’ restaurant met live cooking stations voor lokale en internationale 

specialiteiten. Geopend voor ontbijt, lunch en diner. Mare Mare bij het zwembad 

is gespecialiseerd in de Italiaanse keuken en Tean serveert het beste van de 

Arabische keuken. Majlis is een populaire ontmoetingsplaats in de lobby voor 

thee, koffie en lichte versnaperingen. Sports Lounge is een sportbar met biljart, 

drankjes en snacks.The Lounge voor sundowners en ontbijt voor suite-gasten.

ACCOMMODATIE
De 293 stijlvol en luxueus ingerichte kamers zijn voorzien van panoramische 

ramen, flatscreen-tv, schrijftafel, minibar, dagelijks gratis water op de kamer, 

koffie-/theezetfaciliteiten, telefoon, kluisje en airconditioning. Fraaie badkamer 

met aparte regendouche. Balkon of terras. Kamerbezetting is maximaal 2 

volwassenen en 2 kinderen.

Resort Deluxe Kamer (ca. 46-50 m²): elegant ingericht met resortzicht.

Ocean Deluxe Kamer (ca. 46-50 m²): met gedeeltelijk uitzicht op zee. Een 

kingsizebed of twee aparte bedden. Op aanvraag met verbindingsdeur naar een 

Family Suite.

Ocean Terrace Kamer (ca. 46-50 m²): gelegen op de begane grond met een groot 

gemeubileerd terras en directe toegang tot de tuin. Voorzien van een kingsizebed 

of twee aparte bedden. 

Family Suite (ca. 88 m²): aparte woon- en slaapkamer met kingsizebed. De 

woonkamer heeft een comfortabele slaapbank voor maximaal 2 kinderen. 

Mogelijk met verbindingsdeur naar een Ocean Deluxe of Ocean Terrace Kamer.

Ocean Suite (ca. 88 m²): ruime suite met aparte woon- en slaapkamer met 

kingsizebed en gedeeltelijk uitzicht op zee. 

Ocean Terrace Suite (ca. 88 m²): gelegen op de begane grond met aparte woon- 

en slaapkamer met kingsizebed. Groot terras en toegang tot de tuin. 

Panoramic Ocean Suite (ca. 90 m²): voorzien van aparte woon- en slaapkamer 

met een kingsizebed. Groot balkon met schitterend uitzicht op zee.

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Abu Dhabi, luchthaven-

belasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon  01/11-30/11 01/12-18/12 19/12-10/01 11/01-31/03

Resort Deluxe Kamer  1895 1660 2760 1580

Ocean Deluxe Kamer   2295 1975 3195 1940

Deze accommodatie biedt de volgende soorten extra’s en kortingen aan, waarbij de voorwaarden wat 

betreft de uiterste boekingsdatum en periode van het verblijf voortdurend veranderen:

Gratis nachten - Meal upgrade - Vroegboekkorting

Tevens worden in de loop van het seizoen voortdurend nieuwe extra’s en kortingen geïntroduceerd. 

Neem contact op met onze verkoopafdeling of bezoek onze website voor de meest actuele informatie 

omtrent de specifieke details en voorwaarden van de van toepassing zijnde specials.

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

galadiners rond Oud en Nieuw: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.be.
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OMAN

Oman, nog redelijk onontdekt door toeristen, 

biedt naast ruige bergen, oases, rode zandduinen, 

zoutvlakten, watervallen en vruchtbare heuvels ook 

een kustlijn van liefst 1.700 kilometer. U kunt er 

uitstekend duiken en diepzeevissen! Het sultanaat 

Oman ligt in het zuidoosten van het Arabische 

schiereiland. Behalve een heerlijk vakantieland, is 

Oman ook een van de gebieden waar de westerse 

beschaving haar oorsprong vond. Rond 4000 voor 

Chr. was Oman een belangrijk handelscentrum 

voor zee- en landroutes. Onder meer langs de 

wierookroute ontstonden steden die in de loop der 

tijd uitgroeiden tot machtige koninkrijken.

MUSANDAM
Het sultanaat Oman bestaat uit twee delen. Op het 

noordelijkste puntje van het Arabisch schiereiland 

ligt Musandam. Dit gebied wordt gescheiden van 

de rest van het land door een 110 kilometer brede 

strook van de Verenigde Arabische Emiraten. Voor 

duikers en snorkelaars is het kristalheldere water 

een waar paradijs. In Musandam ligt wel een 

heel bijzonder toevluchtsoord: Six Senses Zighy 

Bay. Deze hideaway bevindt zich in een volledig 

afgezonderde baai die alleen toegankelijk is via een 

bergpas - wie wil paragliden kan zijn aankomst nog 

specialer maken. De architectuur van de gebouwen 

is zeer traditioneel. Veel natuurlijke materialen zijn 

gebruikt waardoor het lijkt op een Omani-dorp. 

Aanvlieghaven voor Zighy Bay is Dubai.

MUSCAT EN OMGEVING
Met de magnifieke Sultan Qaboos-moskee en 

het nieuwe operagebouw is de hoofdstad Muscat 

het culturele centrum. In Muscat zijn een aantal 

golfbanen w.o. de prestigieuze 18-holes golfbaan Al 

Mouj. Barr Al Jissah van het Shangri-La is een groot 

resort dat is verdeeld in drie hotels. Voor degenen 

die van moderniteit houden is de Chedi de perfecte 

keuze. Dit resort combineert een minimalistische 

stijl met Arabische accenten, zoals koepels, 

poorten en waterpartijen. Aanraders zijn tevens 

Eindeloze stranden met zeewatertemperaturen van ruim 25 ºC en schilderachtige havenplaatsen maken Oman 

ideaal voor een veelzijdige, luxe zonvakantie. Een uitgelezen combinatie van oosterse mystiek, 

 westers comfort en een gastvrije bevolking.

het aantrekkelijke en moderne Kempinski Muscat 

en het imposante Al Bustan Palace. Nieuw is het 

recentelijk geopende W Muscat, het eerste lifystyle 

hotel van het sultanaat.

DE WOESTIJN VAN OMAN
Vanuit bovengenoemde resorts kunt u diverse 

dagtochten maken, zoals een 4-WD excursie naar 

Wahiba Sands & Wadi Bani Khalid. Wahiba Sands, 

ten zuiden van Muscat, is een miljoen jaar oud 

woestijnlandschap met hoge duinformaties. Het 

wordt bewoond door nomadische bedoeïenen. 

Wilt u kennismaken met een oorspronkelijke sfeer 

en rijke historie, dan is onze privéreis door Oman 

zeer aan te bevelen U kunt in de Wahiba woestijn 

kiezen voor een verblijf in het Desert Nights Camp 

en het luxueuze Magic Camp Wahiba Sands. Voor 

een wel zeer bijzondere ervaring bieden wij ook het 

exclusieve Magic Private Camp aan. Midden in de 

woestijn overnachten op de meest adembenemende 

plekken omgeven door oranje zandduinen en ver 

weg van de mensenmassa. Dit is een once-in-a-

lifetime ervaring. Dit luxueuze privé-camp wordt 

exclusief voor u opgezet op een locatie naar keuze. 

JABAL AKHDAR
Het machtige Hajar-gebergte met hoogtes tot 3.000 

meter loopt door het noorden. Tussen de bergen 

liggen geïsoleerde idyllische wadi’s - droge rivieren 

die na regen water vervoeren. Als u op een hoog 

plateau wilt verblijven, bijvoorbeeld als onderdeel 

van een privérondreis door Oman, zijn de hotels 

Alila Jabal Akhdar en Anantara Jabal Akhdar met 

meest geschikt. Het duurzame boutique hotel Alila 

ligt midden in het rotsmassief en laat de natuur van 

dichtbij zien. Het uitzicht op het omringende ruige 

berglandschap is indrukwekkend. Het resorthotel 

Anantara Jabal Akhdar ligt op de legendarische 

Green Mountain op 2.000 meter hoogte. Beide 

hotels zijn tevens een uitstekende keuze wanneer 

u in één reis strand en het spectaculaire achterland 

wilt combineren.

HOTELVOORZIENINGEN
In Oman kunnen uw kinderen gewoonlijk gratis 

gebruik maken van de kidsclubs. In de meeste 

gevallen zijn ook de niet-gemotoriseerde water-

sporten en de landsporten gratis (m.u.v. tennissen 

in de avonduren bij verlichting), alsmede de toe-

gang tot de wellnessfaciliteiten. Gemotoriseerde 

wa ter sporten en babysitting zijn tegen betaling. 

Uitzonderingen op bovenstaande regels vindt u 

bij de beschrijvingen van de betreffende hotels en 

resorts.

 Perzische Golf

Golf van Oman

ARABISCHE ZEE

Wahiba Sands

MUSCAT

Zighy Bay

Sur

Nizwa

Ras
al Jinz

QATAR

VERENIGDE
ARABISCHE
EMIRATEN

SAUDI
ARABIË

Six Senses
Zighy Bay

Shangri La

Al 
Bustan

The Chedi

Desert
Nights Camp

Alila
Anantara

Jabal Akhdar

Kempinski

Magic
Private Camp

Magic Camp
Wahiba Sands

W-Muscat

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

Dagtemperatuur in °C 23 23 26 30 34 36 34 32 32 31 28 24

Watertemperatuur in °C 24 24 25 27 28 29 27 28 27 27 27 26

Zonne-uren per dag 10 10 10 11 12 12 10 10 11 11 10 9

Dagen met enige neerslag 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2
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OMAN | Privéreis

 BETOVEREND OMAN

Dag 1: Brussel - Muscat

Vertrek per Etihad naar Muscat (via Abu Dhabi) 

en na aankomst luxe privétransfer naar het 

vijfsterrenhotel Shangri-La Barr Al Jissah, 

Al Bandar. U verblijft 2 nachten op basis van 

logies/ontbijt (zie onze website voor een be- 

schrijving van deze accommodatie). 

Dag 2: Muscat

Na het ontbijt maakt u een stadsrondrit door 

Muscat. De tour begint met een bezoek aan 

het Natural History Museum. Er wordt hier een 

uitvoerige informatie gegeven over de dierenwereld 

van Oman. Vervolgens zult u een bezoek brengen 

aan de Grote Moskee (gesloten op vrijdag en 

op feestdagen). Deze behoort tot de grootste 

moskeeën van de wereld en vervult een belang- 

rijke functie in zowel het religieuze als sociale 

leven van de stad. De moskee heeft schitterende 

kunstwerken en een tapijt dat de gehele 

gebedsruimte van ongeveer 4.300 m² bedekt. Na 

het bezoek wordt de tour vervolgd naar Al Alam 

Palace van Sultan Qaboos. Aan weerszijden van 

het paleis ziet u de forten Mirani en Jalali, gebouwd 

in de 16e eeuw door de Portugezen om de stad te 

verdedigen (fotograferen is hier niet toegestaan). 

Aansluitend bezoek aan de Muttrah soek, de  

oudste soek van Oman.

Dag 3: Muscat - Sur

In de ochtend wordt u per 4-WD opgehaald met 

privéchauffeur/gids voor een tocht langs de 

kust in de richting van Sur. Onderweg heeft u 

een adembenemend uitzicht over de prachtige 

stranden aan de Golf van Oman. Vanaf het vis- 

sersdorp Quriyat richting Fins Beach, met lunch in 

een strandrestaurant en gelegenheid tot zwemmen. 

In de smalle, vruchtbare Wadi Shab met over- 

hangende kliffen, watervallen en kleine tuinen 

kunt u een wandeling maken (wandelschoenen 

aan te raden). Shab in Arabisch betekent letterlijk 

‘Ravijn tussen de kliffen’. Avondexcursie naar Green 

Turtle Beach (seizoengebonden). Verblijf in het een- 

voudige Hotel Sur Plaza op basis van logies/ontbijt 

(raadpleeg onze website voor een beschrijving). 

Dag 4: Sur - Wahiba woestijn

Na het ontbijt stadstour door Sur en vertrek naar 

Wadi Bani Khalid met kleine dorpjes en weelderige 

vegetatie. Vertrek in de richting van de Wahiba 

zandwoestijn, welke een groot contrast vormt 

met Wadi Bani Khalid. Deze woestijn wordt vaak 

omschreven als een perfect voorbeeld van een 

zandzee met een lange rij duinen, sommige tot 

wel 100 m en oranje van kleur. Verblijf in Desert 

Nights Camp op basis van halfpension (zie de be- 

schrijving van deze accommodatie op pagina 147). 

Dag 5: Wahiba woestijn - Nizwa

Na de onvergetelijke indrukken in de woestijn 

bezoek aan Nizwa. De voormalige hoofdstad van het 

land is tegelijkertijd een religieus centrum. De oase- 

stad is de grootste in het binnenland van Oman. U zult 

eerst een bezoek brengen aan de soek van Nizwa. 

De soek is bekend vanwege de verkoop van zilveren  

juwelen en khanjars (zilveren kromdolk). Vervolgens 

neemt u een kijkje in het fort van Nizwa. De enorme 

toren van het fort is in de 17e eeuw gebouwd om de 

route naar de binnenkant van het fort te verdedigen. 

Het fort domineert het hele gebied waarbij de stad 

rond het gebouw is gegroeid. De toegang tot de 

top is alleen door middel van een smalle draaitrap 

te bereiken. Vanaf de top van de toren heeft u 

schitterend uitzicht op de stad Nizwa. Lunch in 

een lokaal restaurant. Aansluitend bezoek aan het 

Bahla Fort en Jabrin (note: Jabrin is op vrijdag 

gesloten). Bahla is een van de mooiste en grootste 

forten en ligt in het Jabal Akhdar gebergte. Over- 

nachting in Anantara Jabal al Akhdar Resort 

op basis van logies/ontbijt (zie de be- 

schrijving van deze accommodatie op pagina 148).

Dag 6: Jabal Akhdar

Het Anantara Jabal Akhdar heeft een spectaculaire 

ligging in het centrale deel van het Al Hajar 

gebergte. Het resort is omringd door bergen, 

kleine dorpjes, steile ravijnen en diepe kloven. Het 

resort is volledig geïntegreerd in de natuur. De  

restaurants serveren traditionele smaken uit 

de regio. De perfecte uitvalsbasis voor het 

verkennen van de schitterende omgeving. Deze 

plek, een paradijs voor avontuurlijke reizigers en 

natuurliefhebbers. Ver van de drukke hoofdstad 

Muscat heerst hier rust en stilte. De stenen 

waarmee het hotel is gebouwd zijn afkomstig uit de 

bergachtige omgeving zelf.  

Dag 7: Jabal Akhdar - Muscat

Terugreis naar Muscat. Aan het strand van Al Bandar 

kunt u nagenieten van de geweldige ervaringen van 

de afgelopen dagen. 

Dag 8: Muscat

In de vroege avond wordt u naar de luchthaven van 

Muscat gebracht en vliegt u met Etihad weer terug 

naar Brussel. Een late check-out tot 16:00 uur is 

inclusief. Uiteraard is verlenging van uw verblijf in 

Muscat mogelijk.

Dag 9: Aankomst op Brussels Airport in de ochtend.

Betoverend Oman: 9-daagse privéreis

Prijs per persoon 01/11-13/12 14/12-06/01 07/01-31/03

In een Tweepersoonskamer  3870 4830 3870  

Hotels

Muscat Shangri La Al Bandar 5* 

Sur Sur Plaza 4*

Wahiba Desert Desert Nights Camp 4*

Jabal Akdhar Anantara Jabal Akhdar 5*

Bij de prijs is inbegrepen:

• Vliegreis van en naar Muscat en inclusief luchthavenbelasting

• Privéchauffeur/gids in Oman 

• Beschreven excursies inclusief entreegelden

• Lunch bij een strandrestaurant

• Executive lounge op Brussels Airport

•  7 overnachtingen: 3 nachten + late check-out tot 16:00 uur in 

Muscat in een Deluxe Kamer Zwembadzicht o.b.v. logies/ont-

bijt, 1 nacht in Sur in een Deluxe Kamer o.b.v. logies/ontbijt, 1 

nacht in Wahiba Desert in een Deluxe Suite o.b.v. halfpension 

en 2 nachten in Jabal Akhdar in een Premier Canyon Kamer 

o.b.v. logies/ontbijt. 

Neem voor de actuele prijzen, andere kamertypen of prijzen voor 

meer personen, contact op met onze verkoopafdeling. Een visum 

voor Oman is verplicht en kan men online verkrijgen (onder voor-

behoud van wijzigingen).

Silverjet Vakanties laat u kennismaken met Oman. Een land met een rijke historie en een imposante 

oriëntaalse architectuur met eeuwenoude forten en kleurrijke moskeeën. Deze rondreis is inclusief privétransfer, 

verblijf in vier- en vijfsterrenhotels en Engelssprekende privéchauffeur/gids.

Golf van Oman
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Muscat | OMAN

THE CHEDI MUSCAT
CULINAIR | DESIGN | WELLNESS

     

Chedi Club Suite 

The Chedi Muscat ligt in een enorme palmentuin, direct aan een 370 meter 

lang privéstrand. De elegante sfeer van het hotel wordt aangevuld door een 

schitterend Spacenter en een van de beste restaurants in Muscat. Twee van de 

drie zwembaden bevinden zich direct aan het strand - hier kunt u ontspannen en 

genieten van de bar aan het zwembad met een schitterend uitzicht op de Golf van 

Oman. Het hotel hecht veel belang aan persoonlijke service en een privésfeer. ‘s 

Avonds wordt het resort door elementen van vuur en licht omgetoverd tot een 

Arabische sprookjeswereld. De luchthaven Muscat ligt op ca. 15 minuten. 

FACILITEITEN
Stijlvolle lounge met receptie, lobbybar, boetiek, juwelier, tropische tuinen 

met vijvers en fonteinen. Strand met ligbedden en parasols. Club Lounge 

met groot assortiment boeken en kunstgalerie. Volledig in harmonie met de 

natuur liggen 3 zwembaden omgeven door zonneterrassen, hangparasols en 

waterpartijen. Een bekroonde Spa met een breed aanbod aan massages en 

schoonheidsbehandelingen. Uitstekend restaurant met 4 open keukeneilanden, 

opgesplitst naar specialiteiten per werelddeel; van westerse specialiteiten 

tot Indische, Arabische en Aziatische gerechten. The Beach Restaurant 

gespecialiseerd in visgerechten is gelegen aan het strand (seizoensgebonden). 

Verder beschikt het resort over 2 tennisbanen, lappool van 103 m, moderne 

healthclub met aerobic en yogalessen, sauna en stoombad. Langs de Indische 

Oceaan op ca. 20 km ligt de prestigieuze 18-holes golfbaan Al Mouj.

ACCOMMODATIE
De 158 moderne kamers en suites in Aziatische stijl bieden uitzicht over zee 

of de fraaie tuinen. Voorzien van hoge plafonds, airconditioning, flatscreen-tv, 

gratis minibar (water, bier, frisdrankjes), Nespresso-apparaat, Bose-Wave 

systeem en kluisje. Badkamer met regendouche en luxe badproducten. Geen 

balkon. Kamerbezetting max. 2 personen.

Serai Kamer (ca. 33 m².): gelegen in de moderne Seraivleugel, verdeeld over 3 

verdiepingen met queensizebed. Dagelijks vers fruit.

Serai Kamer Zeezicht: in de Seraivleugel maar uitzicht over zee.

Serai Terrace Kamer: met terras en uitzicht over de tuin.

Deluxe Kamer (ca. 39 m²): ruim ingerichte kamer met kingsizebed en aparte 

zithoek. Gelegen in de Chedi-vleugel. Ook boekbaar met 2 aparte bedden.

Deluxe Club Kamer (ca. 39 m²): inclusief de faciliteiten van de Club Lounge: 

(alcoholische) drankjes gedurende de dag, afternoon tea, cocktails en canapés 

van 18:00-19:30 uur. Gratis minibar inclusief sterke dranken en noten en fruit op 

de kamer. Inclusief transfer naar de luchthaven Muscat v.v. en laundry-service. 

Deluxe Club Terrace Kamer: als de Deluxe Club Kamer maar met balkon.

Chedi Club Suite (ca. 67 m², max. 2 volw. + 2 kind. t/m 14 jaar): fraaie suite met 

ruime woon- en slaapkamer met kingsizebed. Badkamer met verzonken bad 

en regendouche. Gelegen op de begane grond of 1e verdieping. Groot terras of 

balkon. Inclusief toegang tot de Club Lounge. Ook boekbaar met zeezicht.

Chedi Club Suite Villa: villa met veel privacy en gelegen bij het strand. 

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Muscat, luchthavenbe-

lasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon   01/11-15/12 16/12-08/01 09/01-31/03

Serai Kamer   3295 3580 2815

Deluxe Kamer    3860 4155 3865

Extra: Bij min. 3 nachten verblijf van 11/04/21 t/m 30/09/21 gegarandeerd early check-in vanaf 

07.00 uur en late check-out tot 19.00 uur. Een Balinese massage per persoon per verblijf bij min. 3 

nachten verblijf van 11/04/21 t/m 30/09/21 in de Club Kamers en Club Suites.

Kamer upgrade: Upgrade van Serai Kamer naar Deluxe Kamer bij min. 3 nachten verblijf van 

11/04/21 t/m 30/09/21. Upgrade van Deluxe Club Kamer naar Deluxe Club Terrace Kamer en van 

Deluxe Terrace kamer naar Chedi Club Suite bij min. 7 nachten verblijf van 06/01/21 t/m 31/10/21.

Mealupgrade: upgrade naar halfpension van 06/01/21 t/m 31/10/21 bij min. 5 nachten verblijf.

Vroegboekkorting: 25% bij verblijf van 01/11/20 t/m 23/12/20 indien 60 dagen voor aankomst ge-

boekt, 15% indien 30 dagen voor aankomst geboekt en 10% indien 14 dagen voor aankomst geboekt. 

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, aanbiedingen en verplichte galadiners rond Oud en Nieuw: 

vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.be.

 OMAN | Muscat

W MUSCAT
DESIGN | CULINAIR | WELLNESS

      

Fabulous Kamer

Het recentelijk geopende W Muscat is het eerste lifeystyle hotel in de hoofdstad 

van Oman. Het nieuwe hotel zit vol verrassingen terwijl het steeds verwijst naar 

het gastland. Opgezet in modern design in combinatie met trendy bars en stijlvol 

ingerichte kamers. Bij binnenkomst in de lobby krijgt men een goed idee van de 

stijl; marmeren vloeren, kleurrijke meubels en tapijten met patronen zetten de 

toon. De in totaal 7 restaurants en bars serveren een scala aan internationale 

gerechten. De fitnessruimte en het zwembad zijn 24-uur per dag geopend 

en de Away Spa is een uitstekende plek om te genieten van een signature 

behandeling. Het mooie zwembad en het terras kijken uit op zee en zijn voorzien 

van ligbedden en schaduwrijke cabana’s. Gelegen aan het strand in de levendige 

wijk Shatti Al Qurum. De prestigieuze 18-holes golfbaan Al Mouj ligt op ca. 24 

km. Het oude stadcentrum en de Al Muttrah soek liggen op ca. 12 km en de 

luchthaven van Muscat op ca. 20 km afstand. 

FACILITEITEN
De Siddharta Lounge kijkt uit over WET waar zich glamoureuze cabana’s, 

ligbedden in het water en een lappool bevinden. U kunt zwemmen, genieten 

van de zon en de signature cocktails terwijl u luistert naar live DJ-optredens op 

vrijdag. AWAY Spa biedt behandelingen gebaseerd op de nieuwste wetenschap, 

manicure & pedicure, aparte heren- en dameslounge, vichy showers en 

stoombad. De utramoderne fitnessruimte FIT met Technogym-apparatuur. 

De Siddharta Lounge by Buddha-bar is een lifestyle concept met een lounge 

en rooftop terras. Het is de ideale bar om tot laat in de nacht door te brengen 

in een ontspannen sfeer. Ba Ban ontleent zijn sfeer aan Shanghai en roept 

scènes uit de jaren dertig op. CHAR serveert uitstekende grillgerechten en is 

de perfecte plek voor lunch en diner. Voorzien van een binnen- en buitenlounge. 

Harvest combineert verse, lokale en biologische ingrediënten met smaakvolle 

gerechten. De WET bar is afgeleid door de Bimmah Sinkhole, een met water 

gevuld natuurwonder in Oman. Kamerhoge spiegels sieren de wanden waardoor 

het lijkt alsof je wordt ondergedompeld in het omringende heldere water. The 

Living Room deelt passie voor design, mode en muziek en serveert daarnaast 

signature cocktails en andere drankjes.

ACCOMMODATIE
Alle 279 kamers en suites zijn ingericht met Art Deco-details met Arabische 

motieven. De signature minibar is gevuld met cocktails. De kledingkasten hebben 

een met stof bekleed interieur. Opvallende kenmerk is de stijlvolle marmeren 

badkamer met signature bad en separate douche. Alle kamers zijn voorzien van 

de nieuwste apparatuur, koffie-/theezetfaciliteiten, schrijftafel, airconditioning, 

iPod-dockingstation, strijkfaciliteiten en zithoek. Kamers kunnen gecombineerd 

worden.

Wonderful Kamer (ca. 40 m², max. 3 pers.): voorzien van een kingsizebed of 2 

queensizebedden. Fraaie ruime badkamer. Balkon met tuin-/zeezicht.

Spectaculair Kamer (ca. 40 m², max. 3 pers.): slaapkamer met kingsizebed  of 

2 queensizebedden en zithoek. Terras met toegang tot de tuin en het zwembad. 

Fabulous Kamer (ca. 40 m², max. 3 pers.): hoger gelegen. Slaapkamer met 

kingsizebed  of 2 queensizebedden. Balkon met schitterend uitzicht op zee. 

Fantastic Suite ca. 58 m², (ca. 40 m², max. 3 pers.): opgezet in open plan 

met zithoek en biedt ultiem comfort en de nieuwste voorzieningen. En suite 

badkamer met signature bad en separate douche. Balkon met zeezicht. 

Marvelous Suite (ca. 87 m², max. 4 pers.): trendy suite met aparte woon- en  en 

slaapkamer met kingsizebed. Balkon met zeezicht. 

Inclusief: 3 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Muscat, luchthavenbe-

lasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon   01/11-15/12 16/12-08/01 09/01-31/03

Wonderful Kamer   1470 1625 1470

Spectaculair Kamer    1550 1705 1550

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

volpension en galadiners rond Oud & Nieuw: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.be. 
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 OMAN  | Muscat

AL BUSTAN PALACE, A RITZ CARLTON HOTEL
CULINAIR | HERITAGE | WELLNESS

       DELUXE

Junior Suite 

Het Al Bustan Palace, a Ritz Carlton Hotel, oorspronkelijk gebouwd als een 

paleis voor de Sultan van Oman biedt een combinatie van luxueuze elegantie en 

spectaculaire Arabische architectuur, moderne technologie en traditionele 

Omaanse gastvrijheid. Het hotel is gelegen aan de kust van de Golf van Oman, 

in een groene oase van 200 ha tegen de achtergrond van ruige bergen. Wie hier 

naar binnen gaat, komt terecht in een wereld van luxe en comfort. Muscat en 

Muttrah met de beroemde soek liggen op 8 km (1x per dag gratis shuttleservice). 

De luchthaven van Muscat ligt op ongeveer 40 km afstand.

FACILITEITEN
De indrukwekkende lobby van 38 meter hoog is een oriëntatiepunt van oosterse 

pracht en straalt een bijzondere oosterse charme uit. De uitgebreide tuinen met 

twee lagune zwembaden, een groot zwembad en het kilometerslange strand 

bieden veel ruimte voor ontspanning en recreatie. Kids/teensclub (5-17 jaar) 

met kinderzwembad, speeltuin en een scala aan activiteiten voor alle leeftijden. 

Aan het strand ligstoelen en parasols. Voorts 5 verlichte tennisbanen en 

joggingparcours. Diverse watersportmogelijkheden w.o. windsurfen, kajakken, 

zeilen (tegen betaling). De spectaculaire Six Senses Spa van 3.600 m², is gebouwd 

als een miniatuurdorp in lokale bouwstijl met 17 behandelkamers, variërend 

van schoonheidsbehandelingen en Ayurvedische massages, tot aromatherapie, 

hamam, kapsalon, manicure & pedicure, yoga, fitnessruimte, juicebar, 

binnenzwembad en privéstrand voor dames. Het award-winning restaurant 

Al Khiran Terrace voor een uitgebreid ontbijtbuffet en themabuffetten voor 

diner. Beach Pavilion Bar & Grill is één van de meest romantische restaurants 

in Muscat. Serveert verse visgerechten. China Mood voor authentieke Chinese 

gerechten, met groot buitenterras. Afternoon tea met een selectie lekkernijen 

in de imposante Atrium Lounge onder begeleiding van een Omani-harpiste. Blu 

serveert snacks en drankjes. 

ACCOMMODATIE
De 250 gerenoveerde kamers en suites zijn met veel zorg ontworpen in een 

combinatie van Arabische moderne inrichting, fijne stoffen en in art-decostijl. 

Voorzien van airconditioning, flatscreen-tv, Nespresso-apparaat, kluisje, 

minibar. Vers fruit en water bij aankomst. Luxe badkamer met bad/douche en 

balkon of terras. Kamerbezetting is maximaal 3 personen.

Deluxe Kamer Zwembadzicht (ca. 40 m²): kamer met uitzicht op de tuinen en 

zwembad. Kingsizebed of 2 aparte bedden.

Deluxe Kamer Bergzicht (ca. 40 m²): gelegen op de 5e en 6e verdieping.

Deluxe kamer Lagunetoegang (ca. 40 m²): kamer met groot terras (ca. 16 m²) en 

direct toegang tot het lagunezwembad. Badkamer met separate douche.

Deluxe Kamer Zeezicht (ca. 40 m²): gelegen op de 5e en 6e verdieping.

Junior Suite (ca. 60 m²): in open plan met woon/slaapkamer, zithoek, inloopkast 

en fraaie badkamer met separate douche. Gelegen op de 1e-3e verdieping.

Executive Suite Bergzicht (ca. 80 m², max. 2 volw. + 2 kinderen t/m 15 jaar: ruim 

ingerichte luxe suite met aparte woon- en slaapkamer. Bij een min. verblijf van 

3 nachten ontvangt u een een luxe transfer van en naar de luchthaven Muscat, 

laundry-service van max. 2 kledingstukken per dag en van 14:00-17:00 uur 

Palatial afternoon tea in de Atrium Lounge van het hotel.

Executive Suite Zeezicht: als de Executive Suite Bergzicht maar met schitterend 

uitzicht over zee.

Family Suite (ca. 100 m², max. 4 volw. + 1 kind): een combinatie van een Junior 

Suite met een Deluxe Kamer Zwembadzicht. Uitermate geschikt voor families.

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Muscat, luchthavenbe-

lasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon   01/11-15/12 16/12-08/01 09/01-31/03

Deluxe Kamer Bergzicht   2735 3905 2735

Deluxe Kamer Zwembadzicht    2865 4075 2865

Mealupgrade: upgrade van logies/ontbijt naar halfpension bij verblijf van 01/11/20 t/m 25/12/20 en 

van 07/01/21 t/m 31/10/21 indien 9 maanden voor aankomst geboekt.

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

volpension en verplichte galadiners rond Oud & Nieuw: bezoek www.silverjet.be

Het Desert Nights Camp ligt op een unieke locatie te midden van de imposante zandduinen 

van de Wahiba Sands en biedt een uitstekende gelegenheid om de woestijn te ontdekken. Dit 

afgelegen gebied beslaat 11 km aan adembenemend landschap met goudkleurige duinen. Het is 

een intieme plek om te ontspannen. Op 2 uur rijden van Muscat en 11 km van het dorpje Al Wasil.

FACILITEITEN
Het Two Dunes Restaurant met terras serveert lokale gerechten in buffetvorm. De Oasis bar voor 

wijn, cocktails en vruchtensappen. Lounge en telescoop. Traditionele Omaanse live-muziek. Er 

worden diverse excursies georganiseerd als kamelen- en quadtochten, zandsurfen en 4x4 dune-

riding (tegen betaling). 

ACCOMMODATIE
Het Desert Nights Camp bestaat uit 39 comfortabele bedoeïenententen. Het dak van de kamers is 

van tentdoek, de muren zijn van steen. Tevens gratis wifi. Slaapkamer met queensizebed.

Deluxe Suite (ca. 35 m², max. 2 pers.): sfeervol ingericht met airconditioning, zithoek, minibar, 

thee-/koffiezetfaciliteiten en telefoon. Badkamer met douche. Vanaf uw terras heeft u een 

spectaculair uitzicht op de goudkleurige zandduinen. 

Family Deluxe Suite (ca. 110 m², max. 5 pers.): als de Deluxe Suite maar ingericht met 2 

slaapkamers waarvan de 2e slaapkamer over 2 twinbedden beschikt. Badkamer met douche.

Inclusief: 2 overnachtingen o.b.v. 2 pers., halfpension, vliegreis naar en van Muscat, luchthavenbelasting, Executive 

Lounge en privétransfer per 4-WD ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon    01/11-15/12 16/12-08/01 09/01-31/03

Deluxe Suite o.b.v. 2 personen    1480 1715 1480

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen en aanbiedingen: bezoek www.silverjet.be. 

DESERT NIGHTS CAMP - WAHIBA SANDS
ACTIVE | HIDEAWAY

     DELUXE

 KEMPINSKI HOTEL MUSCAT
CULINAIR | DESIGN | WELLNESS

     

Muscat - Wahiba Desert | OMAN 

Dit hotel biedt een harmonieuze mix van moderne en Omaanse decoratie. Op loopafstand van de 

moderne wijk Al Mouj nabij promenade ‘The Walk’ met winkels, restaurants en jachthaven. Op 5 

km van de prestigieuze 18-holes golfbaan Al Mouj, ontworpen door Greg Norman. Het hotel biedt 

ongeëvenaarde lifestyle, een uitstekend aanbod aan restaurants en elegante kamers & suites. 

FACILITEITEN
In de grote tuin een riant familiezwembad, poolbar en een zwembad voorbehouden aan 

volwassenen. Kids Club, een bowlingbaan, moderne fitnessruimte met sauna en stoombad en 

een 1.100 m² grote Kempinski Spa. De trendy Zale Beach Club met livemuziek. Café One voor 

koffie, gebak, desserts en à la carte ontbijt. In het Soi Soi worden authentieke Thaise gerechten 

geserveerd en The Kitchen serveert seizoengebonden gerechten met lokale ingrediënten, voor 

ontbijt, lunch en diner. De 1897 Cigar Lounge & Bar whisky’s en een uitgebreide selectie sigaren. 

ACCOMMODATIE
De 310 uitermate luxueuze kamers en suites zijn voorzien van Nespresso-apparaat, schrijftafel, 

flatscreen-tv, kussenmenu en airconditioning. Badkamer met bad en separate douche. De (Junior) 

Suites zijn inclusief toegang tot de Club Lounge met drankjes en snacks.

Superior Kamer (ca. 42 m², max. 3 pers): ingericht met een kingsizebed of 2 aparte bedden.

Inclusief: 3 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Muscat, luchthavenbelasting, Executive 

Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon    01/11-15/12 16/12-08/01 09/01-31/03

Superior Kamer    1595 1750 1660

Deluxe Kamer Resort View     1640 1795 1710

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen en aanbiedingen: bezoek www.silverjet.be. 
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Een schitterend hotel in de rotsachtige contouren van het Saiq Plateau op de legendarische 

Green Mountain, gelegen op 2.000 m hoogte op de gebogen rand van een grote canyon. Het resort 

is volledig geïntegreerd in de natuur. Op ca. 3 uur rijden per 4-WD van Muscat. 

FACILITEITEN
Infinity pool, terras met telescoop en bioscoop voor films onder de sterren. De 3 restaurants 

serveren de traditionele smaken uit de regio. Exotische Arabische gerechten, speciale theesoorten 

en unieke kruidenmixen van onderscheidende Aziatische keukens. In het fort bevinden zich de 

Asfour Kids Club met veel activiteiten en de Jabal Teens Club voor tieners. Fraaie Anantara Spa 

met stoombad, plungepool en jacuzzi. Het resort organiseert diverse activiteiten als ‘Rise & 

Shine’ Yogalessen en mountainbiking. Tevens de traditionele Spice Spoons kooklessen. 

ACCOMMODATIE
Het resort beschikt over 82 kamers en 33 villa’s. Sfeervol ingericht met Arabische ornamenten, 

handgemaakte meubels en kleurrijke stoffen. Voorzien van airconditioning, inloopkast, 

flatscreen-tv, iPod-dockingstation, schrijftafel, theezetfaciliteiten en Nespresso-apparaat. Luxe 

badkamer met bad en aparte regendouche. Kingsizebed of 2 queensizebedden.

Premier Canyon Kamer (ca. 60 m²): balkon met uitzicht over de kloof. 

Inclusief: 3 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis naar en van Muscat, luchthavenbelasting, Executive 

Lounge en privétransfer per 4-WD ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon   01/11-30/11 01/12-15/12 16/12-08/01 09/01-31/03

Premier Canyon Kamer   2065 1735 2510 2245

Deluxe Canyon Kamer    2150 1825 2640 2290

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen en aanbiedingen: bezoek www.silverjet.be. 

ANANTARA JABAL AKHDAR
ACTIVE | CULINAIR | HIDEAWAY

       

Alila heeft een spectaculaire ligging in het centrale deel van het Al Hajar-gebergte en biedt een 

uitzonderlijk panoramisch uitzicht. Deze regio is bekend dankzij de schitterende landschappen 

w.o. de hoogste berg van Oman en de fruitteelt. Authentieke elementen sieren het interieur zoals 

koperen ornamenten en fortachtige deuren. Een ideaal toevluchtsoord voor iedereen die het 

wilde rotsmassief wil verkennen of gewoon wil genieten van de afgelegen stilte van de bergidylle. 

Het hotel hecht bijzonder veel belang aan duurzaamheid en zorgvuldige omgang met het unieke 

natuurlijke landschap waarin het subtiel is geïntegreerd. Op 2,5 uur rijden per 4-WD van Muscat. 

FACILITEITEN
Verwarmd zwembad met uitzicht op de bergen, bibliotheek en fitnessruimte. Het gourmet-

restaurant Juniper serveert gerechten met verse en seizoensgebonden streekproducten. De 

Rose Lounge voor snacks en cocktails. De Alila Spa biedt unieke oosterse behandelingen. 

ACCOMMODATIE
De 84 kamers en suites bevinden zich in het hoofdgebouw of in de omliggende gebouwen. Zeer 

ruim en in een eigentijdse stijl, gecombineerd met klassieke elementen uit de rijke Omaanse 

geschiedenis en hun tradities, integreren ze in de schoonheid van het wilde landschap. 

Mountain View Kamer (ca. 52 m², max. 3 pers.): op de bovenverdieping van het hoofdgebouw. 

Inclusief: 3 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis naar en van Muscat, luchthavenbelasting, Executive 

Lounge en privétransfer per 4-WD ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon   01/11-30/11 01/12-15/12 16/12-08/01 09/01-31/03

Mountain View Kamer   2125 1965 2935 2125

Horizon Kamer    2245 2080 3095 2245

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen en aanbiedingen: bezoek www.silverjet.be. 

ALILA JABAL AKHDAR
BOUTIQUE | CULINAIR | HIDEAWAY

        SIX SENSES ZIGHY BAY
CULINAIR | HIDEAWAY | WELLNESS

        

 

 Pool Villa Beachfront     

De transfer van de luchthaven van Dubai lijkt u naar het einde van de wereld 

te brengen, zeker als u hoog in de bergen over dient te stappen op een 4x4 

terreinwagen. Maar dan ontrolt zich het indrukwekkende Zighy Bay voor uw 

ogen. In de diepte tussen de bergen ligt het verborgen vissersdorpje waar u de 

luxe oase van Zighy Bay vindt. Het resort is gebouwd op het noordelijk gelegen 

schiereiland Musandam, tussen de imposante bergen waar Oman zo bekend om 

is. Zighy wordt via Dubai aangevlogen en ligt op ca. 120 min. van de luchthaven.

FACILITEITEN
Wijnkelder, diverse bars, winkeltjes, Zighy soek, zwembad, poolbar en 

zonneterrassen. Aan het 1,6 km lange zandstrand mogelijkheid tot windsurfen, 

kanoën, snorkelen en duiken. Speciaal zijn ook de Arabische kooklessen 

(2x per week en op verzoek). De fraaie Six Senses Spa biedt een keur aan 

schoonheidsbehandelingen zoals signature behandelingen, Aziatische 

therapieën, Arabische voetbaden en scrub met minerale zouten. De Chaica’s 

Club biedt een scala aan activiteiten voor kinderen van 4-10 jaar. Een aantal 

uitstekende restaurants: Spice Market serveert heerlijke gerechten uit de 

Arabische keuken. Summer House voor gerechten met biologisch geproduceerde 

ingrediënten. De Zighy Bar serveert klassieke cocktails terwijl u uitkijkt op de 

Wadi. Sense on the Edge, het gastronomische restaurant op de bergtop is de 

perfecte plek om te genieten van een zeer gedenkwaardige avond. Geopend 

voor diner van woensdag tot zondag (reserveren is verplicht). Shua Shack is een 

unieke Bedoeïen-dinerervaring. Geserveerd worden lokale biologische salades, 

gevolgd door lamsvlees bereid in de speciale oven. Wine Cellar de uitgebreide 

wijnkelder met vooraanstaande wijnen en tevens geopend voor een intiem diner. 

Op speciaal verzoek stellen de chefs en sommelier een diner samen gebaseerd 

op uw wijnvoorkeur. In-villa dining is eveneens mogelijk.

ACCOMMODATIE
Six Senses Zighy Bay biedt 82 privévilla’s in de eigen Innovative Style. Gebouwd 

in een combinatie van Omaans decor en eigentijdse luxe. De villa’s zijn voorzien 

van airconditioning, flatscreen-tv, telefoon, Nespresso-apparaat en minibar. 

Badkamer met oversized bad, binnen- en buitendouches, zonneterras, eettafel 

en butlerservice. Elke villa beschikt over een klein zwembad met ligstoelen. 

Combinaties van villa’s mogelijk. Kamerbezetting max. 3 personen.

Pool Villa (ca. 247 m²): in open plan met zithoek met en suite badkamer. Gelegen 

2- en 3e lijn van het strand en privétuin.

Pool Villa Beachfront: direct gelegen aan het strand.

Pool Villa Suite (ca. 412 m²): met aparte woon- en slaapkamer en groot terras 

met zithoek en dagbedden. 3e lijn van het strand met privétuin.

Pool Villa Suite Beachfront: groot terras en direct aan het strand gelegen.

Zighy Pool Villa 2-slaapkamers (ca. 334 m², max. 5 pers.): in duplex. Een 

slaapkamer, en suite badkamer en op de 1e verdieping een slaap- en badkamer 

met douche. Woonkamer met balkon en terras. Gelegen 2e lijn t.o.v. het strand.

Zighy Pool Villa Suite Beachfront 2-slaapkamers (ca. 438 m²): direct aan het 

strand in duplex. Riant terras met overdekte eethoek, ligbedden en infinity pool.

Raadpleeg onze website voor een uitgebreide beschrijving van alle villa’s.

Inclusief: 3 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Dubai, luchthavenbelas-

ting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon  01/11-30/11 01/12-15/12 16/12-08/01 09/01-31/03

Pool Villa  2850 2275 4155 2850

Pool Villa Beachfront   3465 2795 4995 3465

Deze accommodatie biedt regelmatig de volgende soorten kortingen en extra’s aan, waarbij de 

voorwaarden wat betreft de uiterste boekingsdatum en periode van het verblijf voortdurend  

veranderen: Gratis nachten - Meal upgrade - Vroegboekkorting

Tevens worden in de loop van het seizoen voortdurend nieuwe extra’s en kortingen geïntrodu-

ceerd. Neem contact op met onze verkoopafdeling of bezoek onze website voor de meest actuele  

informatie omtrent de specifieke details en voorwaarden van de van toepassing zijnde specials. 

Note: er is geen visum vereist voor Musandam. 

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

pension en verplichte galadiners rond Oud en Nieuw: bezoek www.silverjet.be. 

 OMAN  | Jabal Akhdar Zighy Bay I Musandam | OMAN 
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De hoge zandduinen van de Wahiba Sands, het woestijngebied van Oman, vormen de perfecte 

en unieke setting van het Magic Camp, een eco-luxe tentenkamp dat elegantie combineert met 

comfort met de natuur en respect voor lokale tradities. Met zijn exclusieve ontwerp en locatie 

biedt het Camp haar gasten een unieke ervaring. U wordt verwelkomd door legendarische 

Arabische gastvrijheid terwijl u geniet van de rust en de imposante omgevig. Het kamp ligt op 3 

uur rijden van Muscat en Nizwa en 40 minuten van de bewoonde wereld.

FACILITEITEN
De Sunset Lounge is de perfecte plek om van de zonsondergang te aanschouwen. In het 

restaurant worden authentieke verse gerechten geserveerd. U heeft de keuze uit een 

aantal woestijnactiviteiten als kameeltrekking, dune bashing per 4-WD, wandelen met een 

bedoeïenengids, het bezoeken van traditionele dorpen (tegen betaling). Inclusief sandboarden. ‘s 

Avonds kunt u de sterrenhemel ontdekken door een telescoop of ontspannen bij het kampvuur.

ACCOMMODATIE
De 10 kamers bestaan uit een slaapkamertent (ca. 20 m², max. 3 pers.) met tweepersoonsbed of 

2 eenpersoonsbedden. Naast de slaapkamer is er een badkamertent met toilet en douche. Buiten 

de tent een gemeubileerde zithoek. Tevens is het mogelijk om de tent weg van het kamp op te 

zetten en het bed in de buitenlucht op te zetten om onder de sterren te slapen (tegen betaling).

Inclusief: 2 overnachtingen o.b.v. 2 pers., halfpension (incl. frisdrankjes), vliegreis naar en van Muscat, luchthavenbelas-

ting, Executive Lounge en privétransfer per 4-WD ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon    01/11-15/12 16/12-05/01 06/01-31/03

Tent o.b.v. 2 personen    2480 2635 2480 

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen en aanbiedingen: bezoek www.silverjet.be. 

MAGIC CAMP WAHIBA SANDS
ACTIVE | HIDEAWAY

     DELUXE

Midden in de woestijn overnachten op de meest adembenemende plekken in de Wahiba woestijn 

omgeven door oranje zandduinen en ver weg van de mensenmassa. Dit is een once-in-a-lifetime 

ervaring. Dit luxueuze privécamp wordt exclusief voor u opgezet op een locatie naar keuze. Dit 

kan dus midden in de woestijn zijn, maar ook aan de rand van de Grand Canyon. 

FACILITEITEN
Het Magic Private Camp is een eco-tentenkamp, waarbij gebruik wordt gemaakt van zonne-

energie en een verantwoorde hoeveelheid water. Er is tevens een loungetent met mooie kussens, 

tapijten en sfeerverlichting. Kaarsen en olielampen verlichten de sterrenhemel terwijl uw 

gastronomische diner wordt geserveerd onder leiding van een chef-kok. Er worden hierbij enkel 

overheerlijke verse ingrediënten uit de streek bereidt. Frisdrankjes en water zijn inbegrepen bij 

het diner. Naast genieten van de rust kunt u het landschap verkennen met een 4-WD, een tochtje 

per kameel maken, een bedoeïenenhuis bezoeken of quad-biken in de woestijn (exclusief). Magic 

Camp kan tot 10 tenten op privébasis opzetten. 

ACCOMMODATIE
De luxueuze privétent (ca. 30 m², max. 3 pers.) wordt volledig in Arabische stijl voor u opgezet en 

is voorzien van een tweepersoonsbed of twee eenpersoonsbedden en een badkamer met douche, 

(droog) toilet en wastafel. Het Camp is gesloten van 12 april t/m 30 september 2021.

Inclusief: 2 overnachtingen o.b.v. 2 pers., halfpension, vliegreis naar en van Muscat, luchthavenbelasting, Executive 

Lounge en privétransfer per 4-WD ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon    01/11-15/12 16/12-08/01 09/01-31/03

Magic Tent o.b.v. 2 personen    3410 3565 3410

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen en aanbiedingen: bezoek www.silverjet.be. 

MAGIC PRIVATE CAMP
HIDEAWAY

OMAN | Wahiba Desert

     DELUXE MAGICAL OMAN

  

 

Wahiba woestijn

Dag 1: Brussel – Muscat

U vliegt met Etihad naar Muscat. Bij aankomst wordt 

u welkom geheten door uw privéchauffeur die u 

naar uw accommodatie zal brengen. The Chedi is 

een chique, minimalistisch toevluchtsoord gelegen 

aan de Indische Oceaan. De serene sfeer is perfect 

om te ontspannen en te genieten van een van de 

vier zwembaden en schitterend aangelegde tuinen. 

Hier verblijft u twee nachten op basis van logies/

ontbijt.

Dag 2: Muscat 

Vandaag neemt de gids u mee op ontdekkingstocht 

langs de mooiste plekjes van Muscat. De tour begint 

bij het meest imposante gebouw van Oman, de 

Grand Mosque. Eén van de grootste moskeeën ter 

wereld. De moskee heeft niet alleen een religieus 

doel, maar dient ook als sociaal middelpunt van de 

maatschappij (gesloten op vrijdag en op feestdagen). 

Uiteraard mag een bezoek aan het historische 

centrum en de Muttrah Soek niet ontbreken. U sluit 

de ochtend af met een lunch in een traditioneel 

Omaans restaurant. 

Dag 3: Muscat – Wahiba Sands

U verlaat de hoofdstad en geniet van de mooie 

vergezichten van het Hajar gebergte en de witte 

stranden om vervolgens het landschap wederom 

te zien veranderen naar de groene, met palmen 

omzoomde, Wadi Shab. Hier maakt u een korte 

wandeling. Lunch in Wadi Shab Resort om 

vervolgens door te rijden naar de imposante duinen 

van Wahiba Sands. U verblijft 2 nachten in Magic 

Private Camp op basis van halfpension. Dit luxueuze 

privécamp wordt exclusief voor u opgezet. Een 

once-in-a-lifetime ervaring onder de sterrenhemel.

Dag 4: Magic Private Camp - Bani Khalid

Na het ontbijt vertrekt u naar de paradijselijke oase 

van Bani Khalid met kleine authentieke dorpjes. 

Tegen lunchtijd komt u aan bij een bedoeïenen-

familie waar u de lunch zult nuttigen. Bij terugkomst 

kunt u een ritje per kameel maken, quad-biken of 

dune-bashing met de 4-WD (exclusief).

Dag 5: Wahiba Sands - Jabal Akhdar

U laat de woestijn achter om verder op ontdekking 

te gaan, langs de oude karavanenroute, naar 

de wachttorens uit de 18e eeuw van het dorpje 

Mudayrib. Het dorpje heeft de karakteristieke sfeer 

weten te behouden. Voor u de bergen in gaat, brengt 

u een bezoek aan Birkat Al Mauz, een verlaten vallei 

vol met dadelpalmen. Vervolgens door naar Jabal 

Akhdar, een bergmassief dat zijn naam ontleent aan 

de rijke vegetatie. U overnacht in het boutique hotel 

Alila Jabal Akhdar op basis van logies/ontbijt. 

Dag 6: Jabal Akhdar - Muscat 

Check-out rond de middag en via een mooie route 

bezoekt u een aantal pittoreske en traditionele 

dorpjes en een traditioneel Omaans huis. Na de 

lunch rijdt u terug naar Muscat en overnacht 

wederom in The Chedi op basis van logies/ontbijt. 

Dag 7: Muscat 

Aan het strand van The Chedi kunt u nagenieten van 

de geweldige ervaringen van de afgelopen dagen. 

Laat in de avond vertrek naar de luchthaven voor 

uw vlucht terug naar Brussel. 

Dag 8: Aankomst in Brussel

Magical Oman: 8-daagse privéreis

Prijs per persoon 01/11-14/12 15/12-06/01 07/01-31/03

In een Tweepersoonskamer  5745               5895               5340

Hotels

Muscat The Chedi Muscat 5*

Wahiba Sands Magic Private Camp 4*deluxe

Jabal Akhdar Alila Jabal Akhdar 5*

Bij de prijs is inbegrepen:

• Vliegreis naar en van Muscat

• Luchthavenbelasting.

• Executive Lounge Brussels Airport.

• Luxe privétransfers ter plaatse van en naar de luchthaven.

• 5x een lunch

•  6 overnachtingen: 3 nachten in Muscat + een late check-out in 

een Serai Kamer, 1 nacht in Jabal Akhdar in een Kamer Berg-

zicht o.b.v. logies/ontbijt en 2 nachten in Wahiba Sands in een 

Tent o.b.v. halfpension incl. frisdrankjes.

NB: Een visum is verplicht voor Oman 

Op ontdekkingsreis door het land van duizend-en-een-nacht: soeks en moskeeën, groene wadi’s, hooggelegen bergdorpen en forten, 

diepe canyons en per 4-WD langs de stranden op weg naar woestijn en oases. Magische momenten...

Privéreis | OMAN

 Perzische Golf

Golf van Oman

ARABISCHE ZEE

WAHIBA SANDS

MUSCAT

Sur

Nizwa Wadi Shab

Jabal Akhdar

QATAR

VERENIGDE
ARABISCHE
EMIRATEN

SAUDI
ARABIË

Magic Private Camp
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INDONESIË & SINGAPORE

In het zuidoosten van Azië strekt zich de Indo-

nesische archipel uit, sinds jaar en dag een 

bijzonder populaire bestemming en ongetwijfeld 

een van de mooiste landen in deze regio: zo exotisch, 

sappig groene rijstvelden tegen vulkaanhellingen, 

parelwitte stranden, tropisch regenwoud, unieke 

flora en fauna en een hartelijke bevolking. Indonesië 

is nauwelijks een land te noemen. De archipel is 

zo divers, er leven zo veel verschillende culturen, 

er zijn zo veel verschillende land schap pen dat 

Indonesië eigenlijk een werelddeel op zich is. 

Meer dan 15.000 eilanden, aan weerszijden van de 

evenaar gelegen tussen het Aziatische continent en 

Australië. Van oost naar west beslaat het zo’n 5000 

km. Honderden verschillende bevolkingsgroepen 

die voor een deel nog hun eigen taal en gebruiken 

hebben weten te behouden. De oude hindoeïstische 

en boeddhistische tempels van Indonesië zijn er 

in alle soorten en maten. Tot de meest populaire 

behoren de mystieke tempels Borobudur, Tanah Lot 

en Uluwatu. Indonesië heeft enkele van de beste 

stranden ter wereld; van verleidelijke tropische 

hotspots tot afgelegen oevers met oogverblindend 

wit zand dat smelt in schitterende blauwe zeeën, 

van palmbomen tot kiezelstranden. Onder water 

is Indonesië een duikerparadijs dat enkele van 

de meest spectaculaire duiklocaties ter wereld 

aanbiedt. Het bevindt zich precies in het midden van 

de ‘koraaldriehoek’, een gebied dat wordt erkend in 

het mondiale centrum van marine biodiversiteit. De 

34.000 kilometer tropische kustlijn bevat ongeveer 

20% van de koraalriffen ter wereld,

JAVA
Op Java bevinden zich adembenemende land-

schappen met sierlijke tempels en een bruisend 

cultureel leven. U heeft de gelegenheid om de 

zon te zien opkomen boven het eiland van de 

onmisbare Borobudur-tempel, terwijl dikke wolken 

van fluweelachtige mist langzaam de stralende 

landschappen en oceanen beneden onthullen. 

Yogya karta in het centrale deel van het eiland is 

met recht ’s lands cultuurhoofdstad met tal van 

beziens waardigheden. Niet al te ver van deze stad 

vindt u de wereldberoemde tempelcomplexen 

Borobudur en Prambanan. In Oost-Java bevindt zich 

het grootste kratermeer ter wereld, de Kawah Ijen.

Onze privéreis - van Java naar Bali - biedt een uit ge-

breide kennismaking (zie pag. 156-157).

Imposante vulkanen, weelderig regenwoud, ongerepte stranden, ontzagwekkende tempelcomplexen en een betoverende natuur. 

Ervaar de natuurlijke schoonheid en cultuur van de verschillende Indonesische eilanden. 

Ontdek de bruisende stad Singapore en combineer deze stad een aantal dagen met Bali.

BALI
Bali wordt al eeuwen aanbeden door avontuurlijke 

toeristen en geboeid door kunstenaars. Het is ook 

een feest voor de zintuigen. De glooiende groene 

heuvels en de eindeloze witte stranden, maar 

het biedt ook onderdak aan bruisende steden 

en overheerlijke restaurants; rijstterrassen en 

talloze historische tempels van de vele religies 

die op het eiland voorkomen. De beste manier 

om de vele gezichten van het eiland te leren 

kennen is door Bali te reizen. Op pagina 261 vindt 

u de privéreis ‘Betoverend Bali’. Niet alleen de be- 

zienswaardigheden zijn indrukwekkend, maar ook 

de overnachtingen in de geselecteerde boutique 

hotels.

SINGAPORE
Singapore bestaat uit een hoofdeiland met daar-

omheen 63 kleinere eilanden. Al in de 14e eeuw 

was het toenmalige Temasek (zeestad) door zijn 

strategische geografische ligging de natuurlijke 

ontmoetingsplaats voor Chinese jonken, Arabische 

dhows, Indische zeilschepen en Portugese schepen. 

Het huidige Singapore is een van de grootste 

havens ter wereld en een welvarend economisch, 

financieel en industrieel handelscentrum. Als 

kos mo politische moderne stad is Singapore een 

metro pool vol contrasten. U kunt er eindeloos 

shoppen in een van de vele luxe winkelcentra aan 

de bekende straat Orchard Road, alsmede bij de 

kunstmatig aangelegde baai van Marina Bay. In het 

trendy Marina Bay vindt u ook vele restaurantjes en 

uitgaansmogelijkheden. 

Wij selecteerden hier het centraal gelegen 

Fullerton Bay met een adembenemend uitzicht 

over de baai. Wederom in ons programma is het 

Raffles hotel. Sinds zijn ontstaan in 1887 heeft het 

legendarische hotel veel make-overs ondergaan, 

maar het blijft sterk regeren als een van ‘s werelds 

favoriete ‘grand-dame’ hotels. Het gerenommeerde 

Kempinski hotel bestaat uit The Capitol Building uit 

1933 en het Stamford House uit 1904. Het hotel is 

op minutieuze wijze gerenoveerd en biedt de luxe 

en kwaliteit van de bekende Kempinski hotelgroep. 

JAVA ZEE

ZUID-CHINESE ZEE

INDISCHE OCEAAN

PACIFIC

Sumatra

Java
Bali

Sulawesi 

Kalimatan

Flores

Timor
Lombok

Komodo

Raja
Ampat

MedanMedan

Yogyakarta

Bandung
JAKARTA

Solo

Singapore

MALEISIË

BRUNEI
MALEISIË

OOST TIMOR
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SINGAPORE

 Grand Deluxe Kamer

FULLERTON BAY HOTEL
CITY 

THE CAPITOL KEMPINSKI HOTEL 
 CITY | CULINAIR

          

Dit hotel ligt in het hart van Singapore en direct aan Marina Bay. Het hotel ligt 

niet alleen centraal maar biedt ook een schitterend uitzicht op de skyline en 

de Singapore Flyer. De elegante kamers en de uitstekende service maken het 

verblijf compleet. De bezienswaardigheid van Singapore, de Merlion, ligt op ca. 

100 meter afstand. Talrijke shoppingcenters en het nachtleven van Clarque 

Quay zijn binnen een paar minuten bereikbaar. De luchthaven van Singapore ligt 

op ca. 22 kilometer.

FACILITEITEN
Het zwembad op het dakterras van het hotel biedt een adembenemend uitzicht 

op de skyline van Singapore. Tevens moderne fitnessruimte. In 3 verschillende 

restaurants en bars kunnen gasten genieten van culinaire hoogstandjes en 

het fantastische uitzicht op de stad. The Landing Point: lobby bar met snacks 

en afternoon tea. Clifford is een elegante brasserie met Franse, Aziatische 

en internationale gerechten. Op de bovenste verdieping ligt The Lantern met 

schitterend uitzicht en serveert internationale gerechten, cocktails en wijn. The 

Clifford Pier is het buffetrestaurant met internationale gerechten.

ACCOMMODATIE
De 100 ruime kamers en suites zijn ingericht in een stijlvolle mix van moderne 

elegantie met klassieke Aziatische elementen. Voorzien van airconditioning, 

kluisje, minibar, Nespresso-apparaat, schrijftafel flatscreen-tv, cd/dvd-speler, 

iPod-dockingstation en strijkfaciliteiten. Badkamer met aparte douche en tv. 

Deluxe Kamer (ca. 45 m², max. 2 volw. + 2 kind.): ruim ingericht met balkon.

Premier Kamer: als Deluxe Kamer met uitzicht op Merlion Park en Clifford Pier.

Inclusief: 3 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis naar en van Singapore, luchthaven-

belasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon   01/11-20/12 21/12-06/01 07/01-31/03

Deluxe Kamer   1865 2070 1865

Bayview Kamer    2160 2365 2160

Bovenstaande prijs is een indicatie. Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen en 

aanbiedingen: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.be.

 

Het recentelijk geopende Capitol Kempinski bestaat uit twee monumentale 

panden die samen een luxe hotel, een winkelcentrum en een theater vormen. 

Het vier verdiepingen tellende hotel beslaat het voormalige The Capitol Building 

uit 1933 en het Stamford House uit 1904. Het hotel is op minutieuze wijze 

gerenoveerd en biedt de luxe en kwaliteit van de bekende Kempinski hotelgroep. 

Het hotel ligt op een steenworp afstand van het Nationaal Museum en de 

National Gallery. De metro is op 5 loopminuten van het hotel. 

FACILITEITEN
Lobby Lounge voor afternoon tea en cocktails. Een Spacenter, een 24-uurs 

fitnessruimte en een zoutwaterzwembad. De Kempinski Boutique heeft een 

selectie bonbons en een verzameling van meer dan 250 rumlabels. Het signature 

restaurant is het Stamford by Alvin Leung met gerechten uit de Zuidoost-

Aziatische keuken onder leiding van de 3*Michelinchef Alvin Leung. Het hotel 

grenst direct aan Capitol Piazza waar een aantal uitstekende restaurants en luxe 

boetieks gevestigd zijn waaronder het restaurant Odette met een voortreffelijke 

Franse keuken door de 2*Michelinchef Julien Royer. 

ACCOMMODATIE
De 157 kamers met originele Chengal-houten vloeren, hoge plafonds en 

meubilair met decoratieve versieringen gepolijste salontafels van Italiaans 

marmer. Nespresso-apparaat, gratis non-alcoholische dranken uit de minibar, 

en luxe toiletartikelen van Ferragamo. Luxe badkamer met separate douche.

Deluxe Kamer (ca. 40 m², max. 2 pers.): elegant ingericht.

Grand Deluxe Kamer (ca. 45 m², max. 2 volw. + 1 kind): ruimer.

Inclusief: 3 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis naar en van Singapore, luchthaven-

belasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon   01/11-20/12 21/12-06/01 07/01-31/03

Deluxe Kamer   1790 1995 1790

Grand Deluxe Kamer    1880 2085 1880

Bovenstaande prijs is een indicatie. Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen en 

aanbiedingen: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.be.

 

SINGAPORE

RAFFLES HOTEL SINGAPORE
CULINAIR  | HERITAGE | WELLNESS

       DELUXE

Raffles Singapore, geopend in 1887, is een van de weinige overgebleven 

geweldige 19e-eeuwse hotels ter wereld en een perfecte keuze voor uw luxe 

vakantie in Singapore. Het legendarische hotel begon een nieuw hoofdstuk 

na een uitgebreide restauratie en heeft zijn iconische sfeer, charme en 

erfgoed behouden, terwijl het beschikt over nieuw geopende bars, restaurants 

en boetieks. Bewonder de opvallende architectuur terwijl u door sierlijke 

binnenplaatsen slentert en ontspant in gezellige lounges, of ga naar de Raffles 

Spa voor een heerlijke behandeling. Bijzonder opmerkelijk zijn de vermaarde 

service, uitstekende gastronomie en de nobele kenmerken van de suites, 

allemaal onderstreept door de toewijding van de legendarische butlers. Absoluut 

proberen: de fameuze Singapore Sling. Het beroemde hotel bevindt zich op 

een centrale locatie, op loopafstand van het gelijknamige winkelcentrum. De 

luchthaven ligt op ca. 23 km.

FACILITEITEN
Schitterend nieuw zwembad met zonneterrassen en parasols. Gelegen in de 

elegante Raffles Arcade, is de fraaie Raffles Spa een stijlvol toevluchtsoord 

van sereniteit dat ontspannende en revitaliserende wellness-therapieën 

biedt, geïnspireerd door de Aziatische wellness-filosofie. De spa heeft een 

glamoureus grijs en gouden kleurenschema en bestaat uit een aromatisch 

stoombad, een ijsfontein, sauna, een zwembad, ontspanningslounges en een 

24-uurs fitnesscenter met de nieuwste apparatuur. Verder de Raffles Culinary 

Academy kookschool, kunstgalerie en beroemde Raffles boetiek. Raffles was 

het eerste hotel in Singapore dat een Franse chef-kok inhuurde en reizigers 

kennis liet maken met de authentieke Franse keuken. Raffles Singapore biedt 

het allemaal in een scala aan verfijnde restaurants en bars. U kunt dineren in 

de Chinese, Indiase en Franse keuken, bereid door beroemde chef-koks. 

Doc Cheng’s serveert internationale gerechten met Aziatische invloeden. Tiffin 

Room voor internationaal buffet met Indiase gerechten. Empire Café voor lokale 

specialiteiten. Raffles Courtyard voor de beste zeevruchten, Raffles Creamery 

voor huisgemaakt ijs en koffie en Raffles Grill voor Franse specialiteiten. 

De Long Bar is de thuisbasis van de Singapore Sling-cocktail. Deze fantastische 

bar met twee verdiepingen grijpt terug naar de Maleisische plantages uit de jaren 

1920. ‘s Avonds speelt een band een mengeling van hedendaagse en populaire 

muziek.

ACCOMMODATIE
De 103 elegante suites bevinden zich in de vier vleugels van het gebouw en 

beschikken over een mooi uitzicht op de tropische binnentuinen. Smaakvol 

ingericht met koloniale meubelen, parketvloeren en hoge plafonds. Voorzien van 

schrijftafel, inloopkast, zithoek, flatscreen-tv, koffie-/theezetfaciliteiten, aircon- 

ditioning, plafondventilator, kluisje, gratis minibar met frisdrankjes (dagelijks 

bijgevuld), elke dag vers fruit en butlerservice. Kingsizebed of 2 queensizebedden 

en een kussenmenu. Marmeren badkamer met signature bad en inloopdouche. 

Kamers met verbindingsdeur mogelijk.

Courtyard Suite (ca. 58 m², max. 3 pers.): gelegen in het hoofdgebouw boven de 

lobby van het hotel met uitzicht op de rustige binnenplaats.

Palm Court Suite (ca. 70 m², max. 3 pers.): schitterende ruime suite in open plan 

met uitzicht over de palm court vanuit de gedeelde veranda.

Personality Suite (ca. 58-79 m², max. 3 pers.): deze 12 suites zijn een eerbetoon

aan gerenommeerde gasten die Raffles de afgelopen eeuw hebben bezocht. De

suites hebben een uniek aandenken met betrekking tot elke legendarische naam

in de woon- en slaapkamer. Zoals Somerset Maugham, Britse toneelschrijver 

en romanschrijver. Deze suite bevat een persoonlijke brief geschreven door 

Maugham. ‘Het leven op zijn best’ zei Michener, een Pulitzer Prize-winnende 

schrijver die een vaste gast werd na zijn eerste bezoek in 1949. Een andere 

fameuze gast was Pablo Neruda, een van Chili’s meest invloedrijke dichters.

Inclusief: 3 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Singapore, luchthaven-

belasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon   01/11-20/12 21/12-06/01 07/01-31/03

Courtyard Suite   2420 2625 2420

Palm Court Suite    2565 2770 2565

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

of bezoek www.silverjet.be. 
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INDONESIË | Java & Bali | Privéreis

JAVA - BALI

Deze reis gaat van start op het Indonesische eiland 

Java: het historische Batavia. U begint in het oosten 

van het eiland waar de fameuze tempelcomplexen 

Borobudur en Prambanan zijn gevestigd. Ook 

ontbreekt een bezoek aan het culturele centrum 

van Oost-Java niet. Met een verblijf in Ubud op het 

eiland Bali eindigt deze gevarieerde reis.

Dag 1-2: Brussel - Yogyakarta - Borobudur

U vliegt per KLM naar Yogyakarta, waar u in 

de namiddag van dag 2 zult aankomen. Per 

privétransfer wordt u naar het Plataran Borobudur 

gebracht. Dit resort ligt op de heuvels van Tanjungan 

op slechts 1 km van de beroemde Borobudur-

tempel. U verblijft hier 2 nachten.

Dag 3: Borobudur & Candirejo (20 km)

Vroeg in de ochtend bezoekt u ‘s werelds grootste 

boeddhistische monument ter wereld, de Borobudur. 

Deze stoepa is rond het jaar 800 gebouwd en is 

prachtig gedecoreerd met reliëfs over het leven van 

Boeddha. Op de bovenste etages van dit bouwwerk 

bevinden zich maar liefst 132 Boeddhabeelden 

waarvan 72 in stoepa’s. Het aanraken van deze 

beelden brengt volgens het volksgeloof geluk. 

Eeuwenlang was dit complex vergeten en lag het 

onder dikke lagen vulkanisch as. Nu kunt u hier in 

alle rust genieten van dit magische bouwwerk.

Dag 4: Magelang - Prambanan - Yogya (75 km)

Vandaag bezoekt u Kraton, het paleis waar de Sultan 

en zijn hofhouding nog steeds wonen. In vroegere 

tijden was het paleis min of meer een eigen 

stad waar meer dan 25.000 mensen verbleven. 

Vervolgens bezoek aan het wereldberoemde 

tempelcomplex, maar dan van het hindoeïstische 

geloof; de Prambanan. Dit complex werd gebouwd 

tijdens de hoogtijdagen van de hindoe-Javaanse 

architectuur in de 9e en 10e eeuw en is het grootste 

hindoebouwwerk van Java. Het wordt gedomineerd 

door een 46 meter hoog Shiva-heiligdom. 

Aansluitend door naar  het culturele centrum van 

Oost-Java, Yogyakarta. Hier verblijft u 2 nachten in 

het Phoenix Hotel gelegen in hartje stad.

Dag 5: Yogyakarta - Kota Gede (20 km)

Voor het proeven van de Javaanse kunst in de 

zuiverste vorm bent u hier op de juiste plaats. De 

oude Javaanse hofcultuur met musici, dansers 

en traditionele ambachtslieden is hier ontstaan. 

Met de tour van vandaag bezoekt u de historische 

bezienswaardigheden van Kota Gede met een 

fietstaxi of de fiets. De tour gaat door Bumen 

Village, Kembang Waru en de traditionele markt 

van Pasar Legi. Onderweg bezoekt u ook een van de 

oudste moskeeën (uit 1575). De middag is ter vrije 

besteding.

Dag 6: Yogyakarta - Bromo (440 km)

Na een vroeg ontbijt neemt u de trein voor een ruim 

4 uur durende rit in een airconditioned treinstel naar 

Mojokerto. De trein rijdt door valleien, langs groene 

sawa’s en pittoreske kampongs. Na aankomst in 

Mojokerto rijdt u per auto in ca. 3,5 uur naar het 

Plataran Bromo hotel, gelegen in Tosari vlakbij de 

Bromo-vulkaan. Het hotel is schitterend gelegen en 

biedt een spectaculair uitzicht over de vallei en de 

vulkaan. U verblijft hier 2 nachten.

Dag 7: Bromo

Bromo ligt te midden van nog vier vulkanen en samen 

vormen zij een bijna buitenaards landschap. Een 

bezoek aan Bromo is een onvergetelijke ervaring. 

De 2.392 meter hoge vulkaan heeft een bijzondere 

ligging in een zandzee van 8 bij 10 kilometer. 

De ochtenden bij de Bromo vulkaan behoren tot 

de mooiste ter wereld. De combinatie van het 

spectaculaire maanlandschap, de optrekkende mist 

en de gouden zonnestralen maken de zonsopkomst 

bij Bromo één van de meest bijzondere ervaringen 

Een bezoek aan  Bromo begint gewoonlijk midden in 

de nacht om bij zonsopgang de eerste zonnestralen 

van de krater te kunnen zien. Het kan er rond die 

tijd zeer druk met toeristen zijn. Daarom is het ook 

mogelijk Bromo later in de ochtend bezoeken. U 

kunt dan in alle rust de imposante vulkaankrater en 

het omliggende landschap bewonderen. 

Dag 8: Bromo - Ijen (ca. 225 km)

Vandaag reist u verder oostwaarts. Eerst per auto 

naar de kustplaats Probolinggo waar u de trein 

rond 11:00 uur neemt naar Banjuwangi. De rit 

in een airconditioned treinstel duur ca. 2,5 uur. 

Na aankomst wordt u per privétransfer in ca. 

30 minuten naar het Dialoog Banyuwangi hotel 

gebracht waar u 1 nacht verblijft. Het resort is 

gelegen in een adembenemende omgeving aan de 

kust.

Dag 9: Ijen Vulkaan - Menjangan (Bali)

Na het ontbijt vertrek per 4-WD door dorpen, 

koffie- en kruidnagelplantages en vervolgens 

naar een van de laatste regenwouden van Java. 

U begint een 90 minuten durende wandeling naar 

de rand van de Ijen Crater. Het adembenemende 

uitzicht wordt onthuld op 2.883 meter hoogte. Het 

meer biedt intense kleuren en rook van felgele 

zwavelafzettingen die een spectaculair landschap 

creëren. U ziet de mijnwerkers afdalen in de krater 

en opnieuw tevoorschijn komen met tot 80 kilo erts 

op bamboemanden lopend langs het verraderlijke 

pad. Het is een adembenemende realiteit. Daarna 

loopt u de berg af en rijdt u terug naar het hotel. Na 

een korte rustpauze naar de Watudodol-pier, waar u 

aan boord gaat van een privéboot voor de overtocht 

naar Bali. Onderweg is er bij Menjangan Island 

tijd om te snorkelen of te zwemmen. U verblijft 2 

nachten in het Menjangan Plataran, gelegen in de 

schitterende natuur van het West Bali National Park. 

Dag 10: Menjangan

Vrije dag om uit te rusten na alle indrukken die u 

de afgelopen week heeft opgedaan. Het Menjangan 

Plataran biedt de mogelijkheid om de omliggende 

stranden en het bos onder begeleiding van een gids 

per fiets of te voet te verkennen. 

Dag 11: Menjangan - Munduk (67 km)

Begin de dag met een bezoek aan Banjar Village 

om de warmwaterbronnen te bezoeken (met de 

mogelijkheid om te zwemmen) en om Brahma 

Vihara Arama, de boeddhistische tempel, te 

bezoeken. Daarna gaat u naar Lovina voor de 

lunch. Verder naar Beji Temple of Sangsit Village 

en bekijk de voormalige hoofdstad van Singaraja. 

Onze laatste stop is bij Git-Git, dat bekend staat om 

zijn prachtige waterval omringd door weelderige 

tropische rijstterrassen. Verder naar Munduk en 

verblijf in het boutique hotel Sanak Retreat voor 1 

nacht.

Dag 12: Munduk - Jatiluwih - Ubud (83 km)

Vandaag bezoek aan de UNESCO rijstterrassen van 

Jatiluwih per e-bike. Deze rijstvelden behoren tot 

de mooiste van Indonesië U fietst door prachtige 

landschappen begeleid door een ervaren lokale gids 

die graag zijn kennis deelt over deze door UNESCO 

erkende natuurlijke site. De lunch wordt geserveerd 

in een lokaal restaurant. Voortzetting van de reis 

richting Ubud. U verblijft 2 nachten in COMO Uma 

Ubud.

Deze reis laat u kennis maken met enkele hoogtepunten van het Indonesische eiland Java: de fameuze tempelcomplexen 

Borobudur en Prambanan, het culturele centrum van Oost-Java, Yogyakarta en de beroemde vulkanen Bromo en Ijen. 

U sluit de reis af met een verblijf in het culturele hart van Bali. 

 Bromo

Dag 13: Ubud

Ubud ligt tussen weelderige groene rijstterrassen in 

het midden van het eiland en is het culturele hart 

van Bali. U vindt er tal van kunstwinkeltjes, musea. 

Tot de hoogtepunten van Ubud behoort zeker het 

Museum Puri Lukisan. Dit culturele instituut wordt 

omringd door een prachtige, tropische tuin, en biedt 

onderdak aan een grote collectie van Balinese kunst. 

Het is het oudste museum van het eiland en zeker 

een bezoekje waard. Er worden oude kunstwerken 

uit de omgeving tentoongesteld, er is een speciale 

vleugel voor moderne kunst, en uiteraard zijn er 

ook een heleboel traditionele werken te zien. In de 

avond vinden er Balinese dansvoorstellingen plaats. 

Dag 14: Ubud - Denpasar - Brussel

Per privétransfer wordt u vandaag naar de 

luchthaven gebracht voor uw vlucht naar Brussel. U 

kunt naar wens uw verblijf op Bali verlengen in een 

van onze hotels aan het strand. 

Dag 15: Aankomst Zaventem

Vandaag arriveert u in de ochtend weer op 

Zaventem.

Java-Bali: 15 daagse reis met privéchauffeur en gids.

Indicatieprijs per persoon 01/11-14/12    15/12-06/01    07/01-

31/03

In een tweepersoonskamer 4140               4445                4140

Hotels

Borobudur Plataran Borobudur  4*deluxe

Yogyakarta The Phoenix Hotel  4* deluxe

Bromo Plataran Bromo  4*

Banyuwangi Dialoog Banyuwangi  4*

Menjangan Plataran Menjangan  4*deluxe

Munduk Sanak Retreat  4*deluxe

Ubud COMO Uma Ubud  5*

Bij de prijs inbegrepen:

• Vliegreis naar Yogyakarta en van Bali en luchthavenbelastingen.

• Executive Lounge op Zaventem.

•  Privétransfers en vervoer over land in een comfortabele auto of 

minibus met airco en privéchauffeur en aircondioning treinstel.

• Begeleiding door Engelssprekende privégids.

• Beschreven excursies inclusief entreegelden.

•  12 overnachtingen op basis van logies/ontbijt: 2 nachten  bij 

de Borobudur in een Garden Pool Villa, 2 nachten in Yogyakarta 

in een Deluxe Legency Kamer, 2 nachten bij de Bromo in een 

Deluxe Kamer, 1 nacht Banyuwangi in een Suite,  1 nacht in 

Munduk in een Bungalow, 2 nachten in Menjangan in een Forest 

Villa en 2 nachten in Ubud in een Terrace Kamer.

Neem voor andere hotelcombinaties, andere kamertypen of prij-

zen voor meer personen contact op met onze verkoopafdeling.
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MANGGIS - UBUD - SEMINYAK

 Alila Seminyak

 Pura Besakih

Ubud 

Dag 1 en 2: Brussel - Bali

U vliegt per KLM naar Bali, waar u in het begin van de 

avond van dag 2 zult aankomen en per privétransfer 

naar Alila Manggis (ca. 90 minuten) wordt gebracht 

voor een verblijf van 2 nachten.

Dag 3: Manggis

Alila Manggis heeft een adembenemende locatie 

tussen de zee en de heilige berg Mount Agung. 

Het gebied staat bekend om zijn spectaculaire 

schoonheid en magische landschappen. Het fraaie 

zwembad van het hotel ligt te midden van kokos-

palmen aan het strand. Manggis is al lange tijd 

populair bij duikers en snorkelaars. Tevens een 

perfecte uitvalsbasis om het ongerepte Oost-Bali 

te verkennen. Toegangspoort tot de moedertempel 

van Besakih en de waterpaleizen. Manggis ligt op 

ca. 10 autominuten van Candidasa (shuttleservice).

Dag 4: Manggis - Ubud

Vandaag brengt een rit van ca. 90 minuten u naar 

het culturele hart van Bali, Ubud. Hier verblijft u 2 

nachten in het Alila Ubud, gelegen in de vallei van 

de Ayung rivier. Het hotel is een oase van rust en 

toegankelijk via smalle wegen die zich door groene 

rijstvelden slingeren. Hoewel het hotel is ingericht 

naar een traditioneel Balinees dorp, straalt het 

een hippe, eigentijdse sfeer uit. Het spectaculaire 

infinity zwembad biedt een ongeëvenaard uitzicht 

op de omgeving. Het centrum van Ubud ligt op ca. 

15 minuten rijden van het hotel.

Dag 5: Ubud

Ubud is gelegen tussen de Ayung rivier in het 

westen en de Melangit rivier in het oosten en 

staat bekend als het culturele centrum van Bali.

De hoofdstraat van Ubud heeft vele kunstgaleries, 

cafés, restaurants en het Puri Saren Agung paleis. 

Dit paleis is m.n. bekend door de optredens van 

diverse Balinese dansgroepen. In het museum Puri 

Lukisan zijn exposities van moderne en traditionele 

Balinese kunst te zien. De fraaie landschappen,  

gevormd door rivierdalen die door heuvelruggen en 

rijstterrassen van elkaar zijn gescheiden, lenen zich 

goed voor wandelingen. 

Dag 6: Ubud - Seminyak

Vandaag voert de reis naar Seminyak (ca. 80 

autominuten). Alila Seminyak is een modern hotel 

op een rustig gedeelte van een van de populairste 

stranden van Bali. De in totaal 4 zwembaden zijn 

omgeven door houten terrassen. Een restaurant, 

strandbar en een Spacenter maken het aanbod 

compleet. U verblijft 3 nachten in het Alila Seminyak.

Dag 7-8: Seminyak

Drie heerlijke dagen aan de zonovergoten stranden 

van Seminyak. Seminyak is het laatste decennium 

omgetoverd tot een trendy vakantiebestemming 

met mooie zandstranden, chique cafés, restaurants 

en andere uitgaansgelegenheden als de befaamde 

Ku De Ta, La Lucciola en Potato Head. 

Dag 9: Bali - Brussel

Per privétransfer wordt u in de namiddag terug-

gebracht naar de luchthaven vanwaar u weer terug 

naar België vliegt.

Dag 10: Aankomst Brussel

In de vroege ochtend aankomst op Zaventem.

Manggis-Ubud-Seminyak: 10-daagse Combinatiereis

Indicatieprijs p.p. 01/11-15/12 16/12-06/01 07/01-31/03

Tweepersoonskamer  2195 3185 2195

Hotels

Manggis Alila Manggis 4* deluxe

Ubud Alila Ubud 4* deluxe

Seminyak Alila Seminyak 5*

Bij de prijs is inbegrepen:

• Vliegreis naar en van Denpasar en luchthavenbelasting.

• Executive Lounge op Zaventem.

•  Privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven en tussen 

de accommodaties.

•  Totaal 7 overnachtingen op basis van logies/ontbijt: 2 nachten 

in Manggis in een Deluxe Kamer, 2 nachten Ubud in een Deluxe 

Kamer en 3 nachten in Seminyak in een Deluxe Terrace Suite.

Neem voor andere hotelcombinaties, kamertypen of prijzen con-

tact op met onze verkoopafdeling.

Bali is een bruisende mix van tropische en culturele kleurenpracht. Talloze tempels, eindeloze rijstterrassen op vulkaanhellingen en door 

palmbomen omzoomde stranden. In deze reis combineert u deze facetten met verblijf in fraai gelegen hotels uit de befaamde Alila-keten.

Combinatiereis | BALI

Sanur

Gilimanuk

Seminyak
Kuta

Nusa Dua

Tanah Lot

Batur
Ubud Manggis

Jimbaran

Denpasar

BALI

Bali, het ‘eiland van goden en demonen’, betovert reizigers met zijn sierlijke tempels, schilderachtige rijstterrassen, 

lange zandstranden en schitterende hotels. De gastvrijheid van de Balinezen maken Bali tot een droombestemming.

Bali biedt volop plaatsen waar u ontspannen kunt 

genieten van het heerlijke klimaat, het warme 

water van de Indische Oceaan, de fantastische 

zandstranden en de uitmuntende service. Silverjet 

Vakanties selecteerde voor u de beste resorts 

aan de kust voor een heerlijke vakantie, waar u 

overigens met genoegen ook nog een 18-holes kunt 

lopen op een van de fraaie golfbanen.

De beste manier om het eiland te leren kennen is 

in het gezelschap van een gids en privéchauffeur. 

Niet alleen de dagelijkse bezienswaardigheden 

zijn indrukwekkend, maar ook de gevarieerde 

overnachtingen in de hotels. Op pagina 160 vindt u 

een voorbeeld van een dergelijke reis.

Het Verre Oosten staat alom bekend vanwege haar 

exotische natuur en cultuur, maar Bali is in alle 

opzichten anders. En mooier. Een fotograaf voor 

toonaangevende reisboeken, beschrijft Bali als 

volgt: “Nergens heb ik ooit een bruisender mix van 

tropische en culturele kleurenpracht gevonden als 

op Bali”. Bali is al meer dan een halve eeuw een 

geliefd vakantieparadijs. En ondanks de toestroom 

van toeristen houdt de Balinese gemeenschap 

vast aan haar eigen geloof en tradities. Op Bali 

overheerst de hindoeïstische cultuur die sterk 

vervlochten is met het dagelijkse leven, zoals te 

zien is aan de talloze tempels, klederdracht, feesten 

en dansen. Het is ook deze cultuur die de Balinezen 

tot één van de meest gastvrije en tolerante volkeren 

van de 14.000 eilanden van de Indonesische 

archipel maakt.

Wat iedere bezoeker opvalt, zijn de kleurcontrasten. 

De natuur biedt witte en zwarte stranden tegen de 

achtergrond van de talloze soorten groen van het 

oerwoud. De glinsterende sawa’s die terrasvormig 

tegen de hellingen van statige vulkanen liggen, 

behoren zonder twijfel tot de mooiste van heel 

Indonesië. En als u vanaf de vulkaan de zon in de 

zilvergrijze nevel op ziet komen, komt het eiland 

onder uw voeten in nauwelijks een half uur tijd tot 

leven in een explosie van kleur, geur en geluid.

Net zo afwisselend als de natuur, zijn de vele 

bijzondere plaatsen. Van de heilige dorpen hoog 

in de bergen die de Pura Basakih - moedertempel 

van het Hindoeïsme - herbergen, tot de oude 

koningsstad Tirta Ganga in het oosten, waar het 

waterpaleis herinnert aan vervlogen dynastieën. 

Het dorpje Ubud is het kunstzinnige centrum van 

het eiland. Naast schilders en beeldhouwers is 

Ubud het domicilie van vele meester-houtsnijders. 

Het is fascinerend om te zien hoe ze uit wortels en 

takken als vanzelf beelden van fragiele schoonheid 

“losmaken”. In Ubud selecteerden wij een aantal 

uitstekende hotels w.o. het boutique hotel COMO 

Uma Ubud en Shambhala Retreat, bekend om het 

toonaangevende spaconcept. Alila Ubud herbergt 

een van de mooist gelegen zwembaden. Het 

Mandapa, Ritz-Carlton ligt tussen de rijstvelden en 

de Ayung rivier. Een heerlijke plek om te verblijven 

in combinatie met een hotel aan de kust.

Java
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Manggis

Hyatt Regency
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COMO Shambhala
COMO Uma Ubud

The Legian

Four Seasons
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Bali jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Dagtemperatuur in °C 30 30 30 30 29 28 28 28 29 29 30 30

Watertemperatuur in °C 28 28 28 28 28 28 27 27 28 28 29 29

Zonne-uren per dag 6 6 7 5 5 5 5 6 6 7 6 6

Dagen met enige neerslag 20 22 13 13 8 9 13 7 4 11 17 17

Mandapa, a Ritz-Carlton Reserve
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INDONESIË | Bali | Privéreis

BETOVEREND BALI

Laat u betoveren door Bali. Mystiek en betoverend, 

biedt Bali een spirituele mix van natuurlijke 

wonderen, lokale kleuren en eeuwenoude tradities. 

Watervallen, tempels, kunst en cultuur in Ubud, 

een tocht door het West Bali National Park en een 

zeiltocht bij het eiland Menjangan. U verblijft tijdens 

deze privéreis in aantrekkelijke boutique hotels.

Dag 1-2: Brussel - Bali

U vliegt per KLM naar Bali, waar u in het begin van 

de avond op dag 2 zult aankomen. Op de luchthaven 

ontvangst door uw chauffeur en gids. Vervolgens 

per privétransfer naar uw hotel aan de westkust 

van Bali. U verblijft 2 nachten in het elegante Villa 

Soori in Kerambitan. 

Dag 3: Kerambitan - Tanah Lot (50 km) 

Rond de middag bezoekt u Mengwi, de thuisbasis 

van het op een na grootste heiligdom van Bali, de 

‘Pura Taman Ayun’. Zelfs vandaag de dag wordt 

de voormalige Koninklijke tempel gebruikt voor 

speciale ceremonies; letterlijk vertaald heet deze 

tempel ‘de drijvende bloementuin’ gezien de ligging 

in het midden van een meer. Aansluitend naar de 

beroemde Tanah Lot, een van de belangrijkste 

tempels van Bali; het is gebouwd op een klein 

eiland voor de kust; een perfecte plek om te 

genieten van een geweldige zonsondergang in de 

adembenemende omgeving. 

Dag 4: Kerambitan - Munduk (63 km) 

Na het ontbijt vertrek naar Jatiluwih voor een 

bezoek aan de verstrekkende en adembenemend 

mooie rijstterrassen. Dit gebied behoort tot het 

werelderfgoed van UNESCO. De rijstvelden- en 

terrassen behoren tot de mooiste van Indonesië. 

In combinatie met de hoge bergen en de bossen 

zorgt dat voor een prachtig uitzicht. U heeft de 

mogelijkheid per e-bike door het schitterende 

landschap te fietsen onder begeleiding van een 

lokale gids. Lunch in een Balinees restaurant. Niet 

ver daar vandaan ligt de Ulun Danu-tempel op een 

klein eiland in het Bratan-meer, opgedragen aan de 

godin van het water ‘Dewi Danu’. Via een schitterende 

bergroute naar Munduk maakt u nog een stop bij de 

Ulundanu-tempel. U verblijft 2 nachten in het Sanak 

Retreat. Dit boutique hotel biedt een schilderachtig 

uitzicht op de bergen en het tropische landschap.

Dag 5: Munduk & omgeving 

Het charmante plaatsje Munduk ligt tussen de 

mistige heuvels en hiervandaan kijkt u uit op de 

groene rijstterrassen in het dal; dit is het pure Bali. 

Het bosachtige gebied is bij uitstek geschikt voor het 

maken van wonderschone wandelingen De dag is 

ter vrije besteding. U kunt de schitterende omgeving 

verkennen, plantages en lokale dorpen bezoeken, 

inclusief een bezoek aan een van de watervallen. 

Dag 6: Munduk - West-Bali National Park (68 km) 

In de loop van de ochtend vertrekt u naar Menjangan. 

Onderweg bezoek aan Banjar Village met de hot 

springs (en de mogelijkheid om te zwemmen) en 

de boeddhistische tempel Brahma Vihara Arama. 

Verder naar het West Bali National Park waar u 2 

nachten zult verblijven in het Plataran Menjangan 

Hotel in een Forest Kamer. Het West Bali National 

Park herbergt 175 soorten planten en 167 soorten 

vogels (entree $ 35 per persoon exclusief). Net voor 

de kust ligt het Menjangan-eiland, een populaire 

plek om te snorkelen en duiken, met majestueuze 

wandduiken, dramatische drop-offs en enkele van 

de beste koraalriffen in Bali.

Het Plataran Menjangan Resort & Spa is een luxe 

eco-lodge in het West Bali National Park, een plek 

waar het aangenaam vertoeven is. Een kudde herten 

is in de verte te zien, terwijl ze behendig door de 

mangroves draven. Er is weinig verschil tussen de 

schitterende blauwe zee en het zwembad van het 

hotel. Ervaar het summum van privacy en comfort in 

de traditionele villa’s van dit unieke toevluchtsoord. 

Voor natuur- en avontuurliefhebbers biedt Plataran 

Menjangan een betoverende ervaring.

Dag 7: Menjangan Island & Phinisi

Vanmorgen gaat u aan boord van een traditionele 

Phinisi-boot voor een privézeiltocht rond het eiland 

Menjangan. Het Menjangan-marinepark wordt be -

schouwd als een van de beste plekken op Bali om te 

snorkelen. De middag is ter vrije besteding.

Dag 8: Menjangan - Ubud (67 km) 

Na het ontbijt bezoek aan Singaraja, een voormalige 

hoofdstad van Bali, met o.a. het Yudha Mandala 

Tama-monument in de haven. Hier is te zien waar 

de Nederlanders voor het eerst Singaraja binnen-

kwamen en u brengt een bezoek aan de Beji-tempel, 

bekend als de Subak-tempel. Vervolgens daalt 

u af naar Kintamani, een bergachtig gebied met 

een adembenemend uitzicht over het meer van 

Batur. Via Tegalalang vervolgt u de weg naar het 

aantrekkelijke plaatsje Ubud. U verblijft 2 nachten 

in COMO Uma Ubud. 

Dag 9: Ubud 

Ubud is gelegen tussen de Ayung rivier in het 

westen en de Melangit rivier in het oosten en 

staat bekend als het culturele centrum van Bali. 

In Ubud en de omringende dorpen kunt u naar 

hartenlust rondkijken in de vele kunstgaleries en 

winkels. De fraaie landschappen zijn gevormd door 

rivierdalen die door heuvelruggen en rijstterrassen 

van elkaar zijn gescheiden en lenen zich goed voor 

wandelingen.

Dag 10: Ubud - luchthaven Denpasar 

In de vroege avond transfer naar de luchthaven voor 

uw terugvlucht met de KLM naar Brussel. Uiteraard 

is een verlenging van uw verblijf mogelijk!

Dag 11: aankomst in Brussel

Vroeg in de ochtend landt u weer op Zaventem.

Betoverend Bali: 11-daagse privéreis

Indicatieprijs per persoon 01/11-15/12    16/12-06/01    07/01-

31/03

In een tweepersoonskamer  3495    4800  3495

Hotels

Kerambitan Villa Soori 5*  

Munduk Sanak Retreat 4* 

Menjangan Plataran Menjangan Resort  4*

Ubud COMO Uma Ubud 5*

Bij de prijs is inbegrepen:

•  Vliegreis Brussel-Denpasar v.v. inclusief luchthavenbelasting

• Privéchauffeur en gids in Bali en alle beschreven excursies

• Lunch op dag 4

• Executive lounge op Zaventem

•  8 overnachtingen o.b.v. logies/ontbijt: 2 nachten in Kerambitan 

in een Beach Pool Villa, 2 nachten in Munduk in een 1-slaapka-

mer Bungalow, 2 nachten in Menjangan in een Forest Villa en 2 

nachten in Ubud in een Terrace Kamer

Neem voor andere hotelcombinaties, andere kamertypen of prij-

zen voor meer personen contact op met onze verkoopafdeling.

 De beste manier om de vele gezichten van het eiland te leren kennen is door Bali te reizen. Comfortabel in het gezelschap van een privégids en 

chauffeur. Niet alleen de bezienswaardigheden zijn indrukwekkend, maar ook de overnachtingen in de geselecteerde boutique hotels.

West Bali
National park

Tabanan
Tanah Lot

Ubud

Denpasar

Munduk
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Ubud | Bali | INDONESIË

COMO SHAMBHALA RETREAT
CULINAIR | HIDEWAY | WELLNESS

       DELUXE

 t Pool Villa

Langs weelderige rijstvelden en landelijke dorpjes komt een klein landweggetje 

dat leidt naar de COMO Shambhala Estate, dat op een 9 ha landgoed langs de 

Ayung-vallei ligt. Como Shambhala is een serene oase gelegen op een heuvelrug 

in een tropische tuin met spectaculair uitzicht op de Ayung-rivier. Schitterende 

residences en villa’s met privézwembad bieden comfort en ontspanning van 

topkwaliteit. Inheemse planten en bomen, lokaal hout en een traditionele 

inrichting dompelen gasten onder in de Balinese cultuur. Gasten kunnen 

genieten van de lelievijvers en het fantastische landschap van deze unieke 

locatie. Een aantal nachten verblijf in Shambhala is een onvergetelijke ervaring. 

Op 10 km van Ubud en 75 autominuten van de luchthaven.

FACILITEITEN
Het hotel organiseert begeleide wandelingen langs de rijstvelden, aqua-circuit 

meditatie-, yoga- en pilateslessen. Een 25-meter zwembad omgeven door 

zonneterrassen. De befaamde COMO Shambhala Spa is gericht op een holistische 

benadering van wellness en biedt een ultramoderne fitnessruimte, sauna en 

stoombad, ontspannende massagetherapieën en tal van buitenactiviteiten. 

Specialisten in yoga en pilates werken in harmonie met gidsen voor 

mountainbiken, wandelen, klimmen, wildwatervaren en outdoorcircuit training. 

Aziatische therapieën en een gezonde keuken maken deel uit van een dynamisch 

pakket wat is samengesteld op basis van persoonlijke voorkeur. Een toegewijde 

Ayurvedische arts, een expert in oosterse geneeskunde, gecertificeerde 

yogaleraar en voedingsdeskundige staan ter beschikking (tegen betaling). 

Het niveau van aandacht van het personeel is ongeëvenaard. Een lokale 

bron, waarvan wordt aangenomen dat deze genezende eigenschappen heeft, 

verschaft water voor het resort. Elke zondag brunch. Kudus House biedt diverse 

gerechten uit de Indonesische regio’s. Het hoofdrestaurant Glow serveert 

lokale gerechten. Vegetarische en veganistische opties zijn tevens beschikbaar. 

Picknicklunch naast de rivier en de waterval tegen reservering.

ACCOMMODATIE
De 30 elegante kamers en villa’s zijn ingericht met donkerhouten vloeren, 

Balinese kunstobjecten en handgemaakte meubels. Voorzien van airconditioning, 

flatscreen-tv, dvd-speler, kluisje, minibar, yogamat, thee-/koffiezetfaciliteiten., 

en Nespresso-apparaat. Badkamer met ligbad, separate douche en Shambhala-

badartikelen. Elke uniek ingerichte Residence heeft een eigen zwembad en een 

woonpaviljoen De kamers en suites hebben toegang tot het gedeelde zwembad 

en lounges van de Residences. Butlerservice. Bezetting max. 2-3 personen.

Garden Kamer (ca. 45 m², max. 2 pers.): stijlvol ingericht en gelegen in de 

tropisch tuin. Semi-open badkamer. Terras met dagbed. 

Terrace Suite (ca. 60 m², max. 2 pers.): royale suite met groot terras of tuin. 

COMO Shambhala Suite (ca. 85 m², max. 3 pers.): ingericht met Indonesisch 

kunstvoorwerpen. Royale badkamer met jacuzzbad. Terras met privézwembad.

Retreat Pool Villa 1-slaapkamer (ca. 235 m², max. 3 pers.): moderne villa met 

een slaapkamer en riante woonruimte. Riant terras met een 11-meter zwembad 

en jacuzzi. Uitzicht over de jungle. Ook boekbaar met 2 slaapkamers.

Inclusief: 3 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Bali, luchthavenbelas-

ting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon   01/11-15/12 16/12-05/01 06/01-31/03

Reserve Suite   2100 2530 2100

Pool Villa - 1 slaapkamer    2270 2695 2265

  

Extra: bij boeking van min. 3 nachten in COMO Shambhala Estate EN min. 2 nachten in COMO Uma 

Ubud of 2 nachten in COMO Uma Canggu gratis transfers tussen de hotels.

Honeymoon: welkomstattentie en beddecoratie

Vroegboekkorting: 25% bij verblijf van 01/11/20 t/m 20/12/20, van 07/01/21 t/m 07/02/21 en van 

17/02/21 t/m 31/03/21 indien 90 dgn voor aankomst geboekt; 20% indien 30 dagen voor aankomst 

geboekt en  10% indien 7 dagen voor aankomst geboekt. 20% bij verblijf van 01/04/21 t/m 14/07/21 

en van 16/09/21 t/m 31/10/21 indien 30 dagen voor aankomst geboekt en 10% indien 7 dagen voor 

aankomst geboekt. 10% bij verblijf van 15/07/21 t/m 15/09/21 indien geboekt voor 31/03/21.

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

volpension: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.be. 

INDONESIË | Bali | Ubud

COMO UMA UBUD
BOUTIQUE | HIDEAWAY | WELLNESS

     

Pool Suite

Dit liefdevol ingerichte boutique hotel ligt verscholen tussen rijstvelden en 

heuvels net buiten Ubud. Door de kokospalmen en geurige frangipanibomen 

heeft men uitzicht op de Tjampuhan-vallei en de rivier. COMO Uma Ubud 

dompelt je onder in de cultuur van Bali en biedt luxe voorzieningen, van trendy 

restaurants en de befaamde Shambhala Spa tot een eigentijdse accommodatie. 

Een uitstekende locatie om het culturele centrum van Bali te verkennen. Ubud 

ligt op ongeveer 2 km (shuttleservice) en de luchthaven op ca. 43 km afstand.

FACILITEITEN 
In de met palmen omzoomde tuin ligt het zwembad met ligbedden en parasols. 

Souvenirwinkel en boetiek. Fitnessruimte met step-aerobics, yogapaviljoen en 

de bekende COMO Shambhala Spa met dagelijkse fitnesslessen en holistische 

schoonheidsbehandelingen. Elke ochtend een begeleide wandeling langs 

de rijstvelden en een yogales (inclusief). Aantal keer per week livemuziek, 

kook- en danslessen. Uma Cucina is een Italiaans geïnspireerd restaurant 

en een loungebar met buitenterras. De menu’s zijn gebaseerd op verse, 

lokaal geproduceerde producten en smaken van Italië. Specialiteiten zijn 

handgemaakte pasta’s en houtgestookte pizza’s. Aangrenzende loungebar. 

Het Kemiri restaurant voor ontbijt, lichte maaltijden, seizoensgebonden en 

vegetarische gerechten. De Uma-bar bij het zwembad serveert lunch en diner 

en het interieur is ontworpen door de Japanse Koichiro Ikebuchi. Kinderen 

zijn welkom en activiteiten voor hen zijn kite- en batik-maken en rijst planten. 

Kindermenu’s zijn ook beschikbaar. 

ACCOMMODATIE
De 46 stijlvolle kamers beschikken over hoge rieten daken, romantisch 

gedrapeerde bedden en een minimalistische inrichting in witte en neutrale 

kleuren. Alle kamers beschikken over yogamatten, terras of patio met ligbedden, 

kingsizebed, klamboe, airconditioning, plafondventilator, dvd-/cd-speler, iPod-

dockingstation, koffie-/theezetfaciliteiten, schrijftafel, strijkfaciliteiten, minibar, 

flatscreen-tv en zithoek. Badkamer met bad en regendouche. Balkon met 

uitzicht op de tuin. Elke dag mineraalwater en tropisch fruit op de kamer.

Ubud Kamer (ca. 55 m², max. 2 pers.): op de bovenste verdieping een slaapkamer 

met hemelbed. Via de openslaande deuren loopt u naar het balkon met uitzicht 

op de tuinen. Onder het rieten dak vindt u een zithoek en een bedbank. De semi-

open badkamer is voorzien van een extra groot bad en een aparte douche. 

Terrace Kamer (ca. 103 m², max. 2 pers.): de grote openslaande deuren bieden 

toegang  tot het privéterras met uitzicht op de tuin. De slaapkamer is voorzien 

van een hemelbed. Badkamer met een verzonken bad en een buitendouche. Ook 

boekbaar met plungepool.

Pool Suite (ca. 167 m², max. 3 pers.): gelegen op de begane grond met inloopkast, 

badkamer met een aparte douche en een verzonken bad. Riant zonneterras met 

plungepool, ligstoelen en zithoek, waar u heerlijk kunt ontspannen. 

COMO Villa (ca. 287 m², max. 4 pers.): deze signature villa imponeert met zijn 

interieur en een spectaculair uitzicht. Voorzien van 2 slaapkamers en een 

ruime woonkamer, 2 badkamers met bad en separate douche. Er is een grote 

buitenruimte met zonneterrassen, ligbedden en lappool met uitzicht op de vallei.

Inclusief: 3 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Bali, luchthavenbelas-

ting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon   01/11-15/12 16/12-05/01 06/01-31/03

Ubud Kamer   1580 2135 1580

Terrace Kamer    1645 2195 1645

Extra: bij boeking van min 2 nachten in COMO Uma Ubud EN min 2 nachten in COMO Uma Canggu of 

3 nachten in COMO Shambhala Estate gratis transfers tussen de hotels.

Honeymoon: fles wijn en chocolade op de kamer bij aankomst.

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 01/11/20 t/m 07/02/21 en van 17/02/21 t/m 31/03/21 indien 

60 dagen voor aankomst geboekt en bij verblijf van 01/04/21 t/m 14/07/21 en van 16/09/21 t/m 

31/10/21 indien 30 dagen voor aankomst geboekt. 10% bij verblijf van 01/11/20 t/m 07/02/21, van 

17/02/21 t/m 14/07/21 en van 16/09/21 t/m 31/10/21 indien 7 dagen voor aankomst geboekt. 10% 

bij verblijf van 15/07/21 t/m 15/09/21 indien geboekt voor 31/03/21.

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

volpension: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.be. 
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Jimbaran Bay | Bali | INDONESIË

FOUR SEASONS RESORT BALI AT JIMBARAN BAY
CULINAIR | FAMILY | HIDEAWAY

       DELUXE

 Premier Ocean Villa 

Four Seasons Resort Bali at Jimbaran Bay is een van de meest prestigieuze 

resorts van Bali. Beschut gelegen in een rustige zandbaai is het resort opgezet 

als een authentiek Balinees dorp. Kiest u voor een rustige vakantie in een 

prachtige natuur, maar stelt u prijs op maximale privacy met topservice in 

een luxe omgeving, dan ligt de keuze voor dit resort voor de hand. De unieke 

architectuur van de bungalows en de tropische tuinen zorgen voor volledige 

privacy. De Bali Golf & Country Club en de luchthaven liggen op ca. 10 km. Een 

combinatie met Ubud is zeer aan te raden.

FACILITEITEN
Open lounge, bibliotheek en een art gallery. Riant zwembad met waterval, 

ligbedden en parasols. Zowel rond het zwembad als op het strand 

handdoekenservice en vers fruit. 2 tennisbanen, fitnessruimte en fietsverhuur 

(inclusief). Kids For All Seasons programma omvat een scala aan activiteiten 

als zandkastelen bouwen, kokosnoot bowling, tennis, video games, Balinese 

danslessen en speurtochten (4-12 jaar, dagelijks geopend van 08:00-21:00 

uur). Nieuw Spacenter met een scala aan schoonheids- en therapeutische 

behandelingen, Balinese en Aziatische massages, body scrubs & wraps 

alsmede de kapsalon van Rossano Ferretti. Sundara is een van de meest trendy 

restaurants van Bali en biedt Aziatische en gegrilde gerechten. De beachclub 

aan het strand en zwembad serveert elke dag een brunch. In het hoog gelegen 

restaurant Taman Wantilan geniet u van een fraai uitzicht over de baai. Serveert 

westerse en Indonesische gerechten. Tijdens het diner live pianomuziek. Pool 

Terrace Cafe met een ruime keuze uit salades en sandwiches. The Terrace Bar 

& Lounge voor cocktails en afternoon tea. Verder een Master Chef kookschool 

(tegen betaling). Aan het strand diverse watersportmogelijkheden.

ACCOMMODATIE
Elke villa is ingericht naar het voorbeeld van een Balinees huis, rijkelijk versierd 

met kunstwerken en met de hand vervaardigd meubilair, een eigen binnenplaats 

met stenen muren en paviljoens met rieten daken. Elke villa biedt ruime binnen- 

en buitenruimtes met eethoek, een eigen zonneterras met buitendouche en 

privézwembad. Alle 156 villa’s zijn voorzien van minibar, schrijftafel, gastentoilet, 

telefoon,  kluisje, airconditioning, flatscreen-tv en een plafondventilator. Fraaie 

badkamer met groot bad en regendouche.

Garden Villa (ca. 250 m², max. 3 pers.): gelegen in de tuin. Slaapkamer met 

kingsizebed of 2 aparte bedden. Groot terras met tuinzicht.

Jimbaran Bay Villa: als de Garden Villa maar met gedeeltelijk zeezicht.

Deluxe Villa (280 m²): hoger gelegen met zeezicht.

Premier Ocean Villa (ca. 300 m²): groot privézwembad en panoramisch uitzicht.

Family Premier Villa (ca. 320 m², max. 2 volw. + 2 kind.): slaapkamer met 

kingsizebed en een kinderkamer met uitschuifbed en een badkamer. Schittterend 

uitzicht over zee.

2-slaapkamer Garden Villa (ca 470 m², max. 6 pers.): tussen 2 Garden Villa’s 

ligt een open woon- en eetkamerpaviljoen en infinity-pool,  2 slaapkamers met 

kingsizebed en 2 twinbedden en en suite badkamers. Kitchenette en tuinzicht.

2-slaapkamer Jimbaran Bay Villa: met gedeeltelijk zeezicht.

2-slaapkamer Premier Ocean Villa (ca. 500 m², max. 6 pers.): signature villa 

hoog gelegen met panoramisch uitzicht over zee. Twee slaapkamers met houten 

terrassen, en suite badkamers, groot zonnedek, open lounge en infinity-pool.

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Bali, luchthavenbelas-

ting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon   01/11-15/12 16/12-05/01 06/01-31/03

Garden Villa   3880 4170 3880

Jimbaran Bay Villa    4475 4740 4475

Honeymoon: bloemen in de kamer bij aankomst, bruidstaart en badceremonie.

Kamerkorting: 25% bij verblijf van 01/11/20 t/m 23/12/20, van 03/01/21 t/m 09/07/21 en van 

01/09/21 t/m 31/10/21. 15% bij verblijf van 24/12/20 t/m 02/01/21 en van 10/07/21 t/m 31/08/21. 

Niet geldig voor Imperial Villa.

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

volpension: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.be. 

INDONESIË | Bali | Nusa Dua

ST. REGIS BALI RESORT
CULINAIR | WELLNESS

       DELUXE

 Lagune Villa

Het elegante St Regis biedt een schitterend uitzicht op de zee en ligt naast een 

van de meest exclusieve golfclubs van het eiland, direct aan het fijne zandstrand 

van Nusa Dua. Het luxe resort van de gerenommeerde St. Regis hotelgroep biedt 

hoogwaardige villa’s en een uitstekende service. Met recht is het St. Regis het 

topresort van Bali. De locatie direct aan zee is uniek en ongeëvenaard. Een 

geweldig resort, geschikt voor zowel koppels als gezinnen. Het vliegveld van 

Denpasar ligt op ca. 20 autominuten. Een aantal nachten St. Regis in combinatie 

met een van onze gepubliceerde hotels in Ubud is zeer aan te raden.

FACILITEITEN
Imposante lobby met uitzicht op zee, boetiek en bibliotheek. Fietsverhuur 

inclusief. Zwembad aan het strand met kinderbad en poolbar. Verder een 

schitterend lagunezwembad (3.668 m²). De Iridium Spa beschikt over een 

moderne thalassopool en 12 behandelkamers. Daarnaast een sauna, stoombad, 

yogaruimte en een fitnesscenter. Het Children’s Learning Center is de kidsclub 

voor kinderen van 4 t/m 11 jaar. Naast een speeltuin is er een muziekkamer en 

worden er leerzame activiteiten georganiseerd. Het restaurant Boneka serveert 

het beroemde St. Regis ontbijt met o.a. kreeftomelet en ei met kaviaar. Kayuputi 

ligt aan het strand en biedt visspecialiteiten. De King Cole Bar is gemodelleerd 

naar het origineel in het St. Regis New York. Voor afternoon tea, cocktails en 

champagne met livemuziek. Dulang voor Indonesische gerechten. Vista Bar is 

een cocktailbar op het strand. Gourmand Deli voor delicatessen. 

ACCOMMODATIE
De 124 suites en villa’s zijn ruim en elegant ingericht in een Balinees ontwerp. 

Voorzien van airconditioning, plafondventilator, kluisje, schrijftafel, inloopkast, 

minibar, koffie-/theezetfaciliteiten en iPod-dockingstation. Badkamer met bad 

en regendouche. Balkon of terras. Uw persoonlijke butler staat 24 uur voor u 

klaar. Hij serveert koffie of thee, pakt uw koffer uit, laat ‘s avonds het bad voor u 

vollopen en strijkt 2 kledingstukken per dag. Kamerbezetting max. 3 personen.

St. Regis Suite (ca. 92 m²): warm gedecoreerde suite in open plan met woon-/

slaapkamer met zithoek. Balkon met uitzicht op de Bali Golf & Country Club. 

St. Regis Suite Zeezicht (ca. 92 m²): hoger gelegen. Balkon met zeezicht..

St. Regis Pool Suite (ca. 189 m²): op de begane grond met uitzicht over de 

tropische tuin. Terras van 90 m² met ligbedden en plungepool.

Gardenia Villa (ca. 411 m²): ruime villa met veel privacy. Slaapkamer met en 

suite badkamer, stijlvolle woonkamer met zithoek. Tropische tuin met groot 

terras, paviljoen en privézwembad.

Lagune Villa - 1 slaapkamer (ca. 370 m²): villa met aparte woon- en slaapkamer. 

Vanaf het terras met ligbedden en privézwembad heeft u toegang tot het grote 

lagunezwembad dat centraal in het resort ligt. 

Lagune Villa - 2 slaapkamers (ca. 485 m², max. 6 pers.): luxe villa met aparte 

woonkamer en twee slaapkamers. Terras met ligbedden en privézwembad.  

Direct toegang tot het schitterende lagunezwembad. De kidsclub is inclusief.

Strand Villa (ca. 604 m²): aparte woon- en slaapkamer en gastentoilet. Terras 

met privézwembad en grote tuin met directe toegang tot het strand.

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Bali, luchthavenbelas-

ting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon   01/11-15/12 16/12-05/01 06/01-31/03

St. Regis Suite   3015 3445 3015

St Regis Suite Zeezicht    3600 4040 3600

Extra: 1x buffetdiner in Boneka Restaurant voor 3 personen (exclusief drankjes) bij verblijf van min. 

5 nachten. Bovendien 1x gratis Balinese massage van 60 minuten in de Remede Spa en een Aqua 

Vitale Pool-behandeling bij verblijf van min. 7 nachten van 01/11/20 t/m 24/12/20 en van 11/01/21 

t/m 31/03/21. Niet geldig voor Grande Astor Presidental Suite en Strand Residence.

Honeymoon: 1x ontbijt geserveerd op de kamer, bloemenbad en huwelijksgeschenk.

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 01/11/20 t/m 24/12/20 en van 11/01/21 t/m 31/03/21 indien 

90 dagen voor aankomst geboekt en 15% indien 60 dagen voor aankomst geboekt (m.u.v. Grande 

Astor Presidental Suite en Strand Residence).

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

volpension en verplichte galadiners rond Oud en Nieuw: bezoek www.silverjet.be. 
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INDONESIË | Bali | Seminyak

THE LEGIAN & THE CLUB AT THE LEGIAN
BOUTIQUE | CULINAIR | WELLNESS

    

Studio Suite 

Te midden van een tropische tuin ligt dit fijne boutique hotel direct aan het 

schitterende strand van Seminyak. Niet voor niets behoord The Legian Seminyak  

Bali tot de ‘The Leading Hotels of the World’. Kenmerkend is de attente, 

onopvallende service en de elegante ambiance. Winkels, restaurants en bars 

liggen op loopafstand. De luchthaven Denpasar ligt op ca 15 kilometer afstand.  

FACILITEITEN
Elegante entree, lobby-lounge, bibliotheek en boetiek. De Legian heeft 3 

zwembaden die trapsgewijs in de tuin liggen. De Pool Bar is een paviljoen 

waar de signature cocktails worden geserveerd en is tevens de perfecte plek 

om te genieten van de zonsondergang. In de leading Spa worden Balinese 

schoonheidsbehandelingen aangeboden. Toegang tot Wellness by The Legian 

met technogym, yogales, spinningles en pilates in The Studio. Sauna, stoombad 

en plungepools. The Restaurant serveert Franse en Aziatische gerechten. De 

Ocean Champagne Bar is een informeel loungerestaurant aan het strand voor 

tapas, lunch en natuurlijk champagne. 2x per week live jazzmuziek

ACCOMMODATIE
Alle 67 luxueuze suites zijn elegant ingericht met teakhouten vloeren en 

Balinese kunstvoorwerpen. Voorzien van airconditioning, kluisje, minibar, 

koffie-/theezetfaciliteiten, Bose cd-speler, iPod-dockingstation en Nespresso-

apparaat. Luxe badkamer met aparte regendouche. Ruime veranda of balkon 

met zeezicht. Inclusief de dagelijks bijgevulde minibar met homemade snacks, 

frisdrankjes en bier.  Dagelijks afternoon tea in de suite, de poolbar of de Ocean 

Champagne Bar. Dagelijkse krant en vers seizoensfruit.

Studio Suite (ca. 100 m², max. 2 pers.): open plan woon-/slaapkamer met 

kingsizebed. Badkamer met regendouche. Balkon met ligbedden en zeezicht.

Superior Suite (ca. 100 m², max. 3 pers.): riante slaapkamer met een hemelbed. 

Een aparte eet- en woonruimte met direct toegang tot het balkon met een ligbed 

en zeezicht. Badkamer met bad, een aparte douche en een kleedruimte.

Deluxe Suite 1-slaapkamer (ca. 110 m², max. 2 volw. + 1 kind): ruime woon- en 

eetkamer, slaapkamer met en suite badkamer. Balkon met loungebank.

Deluxe Suite 2-slaapkamers (ca. 155 m², max. 4 volw. + 1 kind): slaapkamers 

met kingsizebed en 2 aparte bedden, woonkamer met eettafel en 2 badkamers.

Seminyak Suite (ca. 274 m², max. 4 volw. + 1 kind.): exclusieve suite met 2 luxe 

slaapkamers, en suite badkamer met bad en regendouche. Ruime woonkamer 

met eettafel en dubbele balkons. Butlerservice en champagne bij aankomst. 

Cocktails en canapés van 18:00-20:00 uur in de suite en laundry-service. 

Sunset Suite: als de Seminyak Suite maar hoger gelegen.

Beach House (ca. 800 m², max. 4 volw. + 2 kind.) unieke villa met 3 slaapkamers. 

Gelegen in een ommuurde tropische tuin aan het strand. Voorzien van een 

16-meter zwembad met houten zonneterrassen met ligbedden. Open plan 

woon- en eetkamer en ruime teakhouten balkons. Veel exclusieve extra’s.

The Club at The Legian bestaat uit 12 vrijstaande villa’s met privézwembad in 

een rustige enclave: een perfecte luxe ‘hideaway’ in het midden van Seminyak 

met eigen Club Lounge en butlerservice. The Club beschikt over een restaurant 

en een zwembad voor gezamenlijk gebruik.

Villa - 1 slaapkamer (ca. 400 m², max. 2 volw. + 2 kind.): luxe villa met woon- 

en slaapkamer met queensizebed. Buitenpaviljoen met eettafel, terras met 

ligbedden en privézwembad van 10 m. Ook boekbaar met 2 en 3 slaapkamers.

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Bali, luchthavenbelas-

ting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon   01/11-15/12 16/12-05/01 06/01-31/03

Studio Suite   3015 4235 3015

Superior Suite    4180 5300 4180

Honeymoon: honeymooncake en bloemenbad in uw kamer.

Kamerkorting: 15% bij min 5 nt verblijf van 01/11/20 t/m 21/12/20 en van 07/01/21 t/m 31/03/21.

Long Stay: 1x balinese massage van 60 minuten voor 2 pers. bij verblijf van min. 7 nachten.

Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 01/11/20 t/m 31/03/21 indien 45 dgn voor aankomst geboekt.

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

volpension: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.be. 

Seminyak | Bali | INDONESIË

THE OBEROI BEACH RESORT, BALI 
BOUTIQUE | CULINAIR | WELLNESS

       

Pool Villa

The Oberoi Bali is een van de eerste hotels in het nu bruisende plaatsje 

Seminyak. De rieten daken van de villa’s kijken uit boven de stenen muren over 

de bloemrijke omgeving waar de talrijke beelden en tempels verspreid liggen 

tussen bomen en lelievijvers. Stenen paden slingeren zich door 15 hectare 

paradijselijke tuinen. Het resort combineert het beste van twee werelden: 

het zwembad aan het strand, de elegante restaurants en het schitterende 

Spacenter. Het strandresort is zo vredig dat het moeilijk te geloven is dat 

het omringd wordt door de drukte van de restaurants en het uitgaansleven 

van Seminyak. Een wandeling van 5 minuten langs het strand leidt naar vele 

levendige winkelstraten. De luchthaven ligt op 13 km.

FACILITEITEN
Elegante entree met receptie, boetiek en uitzicht op zee. In het hart van het 

resort ligt het riant zwembad, dat uitkijkt over het strand en omringd is met 

ligbedden en kleurrijke parasols. Een tennisbaan, fitnessruimte en een serene 

Spa te midden van vijvers en fonteinen. Een amfitheater waar gratis afternoon 

tea wordt geserveerd en 2x per week Balinese dansvoorstellingen plaatsvinden. 

De 2 restaurants en een bar zijn allemaal in de open lucht en bieden uitzicht 

op het strand. Het romantische Kura Kura serveert lokale gerechten en Indiase 

tandoori, plus een selectie van zeevruchten. Frangipani Café ligt aan het strand 

in de schaduw van kleurrijke parasols. Het à la carte ontbijt wordt dagelijks 

geserveerd. De Kayu Bar leent zich prima voor een pre-dinner cocktail bij een 

prachtige zonsondergang. 

ACCOMMODATIE
De 79 kamers en villa’s bieden veel privacy. Traditionele interieurs met 

originele teakhouten meubels, schilderijen van de beroemde Indonesische 

kunstenaar Hendra Gunawan en marmeren badkamers met verzonken bad 

en aparte douche. Alle kamers zijn voorzien van een schrijftafel, Nespresso-

apparaat, airconditioning, flatscreen-tv, iPod-dockingstation, minibar, koffie-/

theezetfaciliteiten en kluisje. Terras. Kamerbezetting max. 2 volw. en 1 kind.

Luxury Lanai Tuinzicht (ca. 48 m²): de Lanai Kamers zijn gevestigd in een blok 

van 4 bungalows. Kingsizebed en terras. Ook boekbaar met gedeeltelijk zeezicht.

Luxury Lanai Zeezicht: gelegen op de eerste rij vanaf het strand en met uitzicht 

op zee.

Luxury Villa Tuinzicht (ca. 200 m²): open plan woon-/slaapkamer en ruime 

badkamer. Ook boekbaar met zeezicht.

Luxury Pool Villa Tuinzicht (ca. 350 m²): open plan woon-/slaapkamer en groot 

terras met ligbedden en privézwembad. Ook boekbaar met zeezicht.

Royal Pool Villa Zeezicht (ca. 400 m²): ruime villa met apart woon- en 

slaappaviljoen. Riant terras met ligbedden en privézwembad en zeezicht.

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Bali, luchthavenbelas-

ting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon   01/11-15/12 16/12-05/01 06/01-31/03

Luxury Lanai Tuinzicht   2930 3360 2930

Luxury Lanai Zeezicht    3360 3795 3360

Extra: 50% korting op tweede kamer voor max 2 kinderen t/m 11 jaar bij verblijf van 01/11/20 t/m 

24/12/20, van 05/01/21 t/m 31/07/21 en van 01/09/21 t/m 31/10/21. Geldig voor Luxury Lanai 

Tuinzicht.

Honeymoon: honeymooncake, bloemen, 1x ontbijt voor 2 personen en 1x 60 min. Spabehandeling 

voor 2 personen bij min. verblijf van 3 nachten.

Kamerkorting: 25% bij min. verblijf van 3 nachten van 01/11/20 t/m 24/12/20 en van 05/01/21 

t/m 31/03/21; 25% bij min. verblijf van 6 nachten van 01/04/21 t/m 31/07/21 en van 01/09/21 t/m 

31/10/21 en 20% bij min. verblijf van 4 nachten.

Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 01/11/20 t/m 24/12/20 en van 05/01/21 t/m 31/03/21 indien 

45 dagen voor aankomst geboekt. 10% bij verblijf van 01/04/21 t/m 31/07/21 en van 01/09/21 t/m 

31/10/21 indien 30 dagen voor aankomst geboekt.

Welkomstattentie: fles wijn en bloemen bij aankomst en  tevens 1x diner (3-gangen menu) bij min. 

verblijf van 3 nachten in een Villa.

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

volpension: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.be. 
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INDONESIË | Bali | Seminyak

ALILA SEMINYAK
DESIGN | WELLNESS

        

 Deluxe Ocean Suite

Alila Seminyak is een chique, tropisch hotel op een rustig gedeelte van een 

van de populairste stranden van Bali. Het moderne hotel bestaat uit meerdere 

gebouwen van 4 verdiepingen. Vanuit de suites, zwembaden, het restaurant en 

de strandbar biedt Alila gasten direct uitzicht op de oceaan. De 4 zwembaden zijn 

omgeven door houten terrassen, ligbedden en parasols. Een restaurant en een 

Spacenter maken het aanbod compleet. Op loopafstand vindt u hier vele cafés, 

restaurants en andere uitgaansgelegenheden zoals het befaamde restaurant 

Ku De Ta, La Lucciola en de Potato Head beachclub. De prima ligging en het 

uitstekende serviceniveau staan garant voor een heerlijke Balinese vakantie. 

Silverjet biedt alleen de suites aan in de twee gebouwen die nabij of aan het 

strand liggen. Op ca. 45 minuten van de luchthaven.

FACILITEITEN
Indrukwekkende entree met receptie, lobby-lounge en boetiek. Er zijn vier 

zwembaden verspreid over het resort aan het strand, waarvan één voor 

volwassenen en één voor gezinnen. De Alila Spa biedt Aziatische geïnspireerde 

behandelingen evenals een vichy-douche. Fitness ruimte met moderne 

apparatuur. Het Seasalt Restaurant aan het strand beschikt over een groot terras 

en serveert een uitstekende selectie Aziatische gerechten en visspecialiteiten 

van de grill. De koffiebar met uitzicht op de oceaan is op elk moment van de dag 

de perfecte pitstop. De Beach Bar is een plek om te ontspannen onder de zon 

en de sterren. Tot diep in de nacht kunt u hier relaxen onder het genot van een 

tropische cocktail.

ACCOMMODATIE
De 144  minimalistische suites van Alila Seminyak weerspiegelen het eigentijdse 

design van het resort. De trendy badkamer, die zich bijna over de hele lengte 

van de kamer uitstrekt, bevindt zich achter een schuifpaneel. Alle suites zijn 

voorzien van airconditioning, flatscreen-tv, minibar, Nespresso-apparaat, 

theezetfaciliteiten en kluisje. Luxe badkamer met ligbad en/of separate douche. 

Ruim balkon of terras met loungebank.

Deluxe Studio (46 m², max. 2 pers.): comfortabele kamer met balkon of terras 

en uitzicht op een zwembad of gedeeltelijk zeezicht. Badkamer met douche. Dit 

kamertype is gelegen in het bijgebouw dat d.m.v. een loopbrug van ca. 40 meter 

met het hoofdgebouw is verbonden.

Deluxe Terrace Suite (ca. 60 m², 2 volw. + 2 kind.): open plan woon-/slaapkamer 

met kingsizebed en sofa. Terras met ligbedden en zwembadzicht.

Deluxe Ocean Suite (ca. 66 m², max. 2 volw. + 2 kind.): open plan woon-/

slaapkamer met kingsizebed en sofa. Balkon met zeezicht.

Alila Terrace Suite ca. 72 m², max. 2 volw. + 2 kind.): ruime open plan slaapkamer 

met kingsizebed en sofa. Terras met ligbedden en resortzicht.

Alila Ocean Suite (ca. 72 m², max. 2 volw. + 2 kind.): ruime open plan woon-/

slaapkamer met kingsizebed en sofa. Balkon met zeezicht.

Seminyak Suite (ca. 117 m², max. 2 volw. + 2 kind.): suite met aparte woon- en 

slaapkamer. Ruim balkon met zeezicht.

Beach Suite (ca. 177 m², max. 2 volw. + 2 kind.): slaapkamer met kingsizebed en 

en suite badkamer, woonkamer met sofa(bed), zithoek en aparte eettafel. Groot 

terras of balkon. Gelegen aan het strand en schitterend uitzicht.

Alila Penthouse (ca. 811 m², max. 6 volw. en 3 kind.): fraaie suite met 3 

slaapkamers, en suite badkamers, woonkamer, eettafel en keuken. Groot 

dakterras met privézwembad van 8x4m. Panoramisch uitzicht op de oceaan.

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Bali, luchthavenbelas-

ting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon   01/11-15/12 16/12-05/01 06/01-31/03

Deluxe Studio   1995 2430 1995

Deluxe Terrace Suite    2895 3325 2895

Extra: indien 2 of meer Alila hotels op Bali worden geboekt en bij verblijf van min. 2 nachten in elk 

hotel gratis transfers tussen de hotels (Alila Manggis, Alila Ubud en Alila Seminyak.

Honeymoon: fruit en bruidstaart bij aankomst op de kamer.

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

volpension: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.be. 

Sanur | Bali | INDONESIË

HYATT REGENCY BALI
FAMILY | WELLNESS

     

 Deluxe Kwwamer

Dit hotel ligt op een schitterende locatie aan een wit zandstrand in een 9 ha 

weelderige tropische tuin met meer dan 500 soorten planten en bloemen. Hyatt 

Regency Bali is compleet vernieuwd en gerenoveerd en ligt in het centrum van 

het gezellige plaatsje Sanur. De vernieuwde Spa is voor wellnessliefhebbers 

een must. Gastvrijheid en persoonlijke service staan hier  hoog in het vaandel. 

Het hotel is gunstig gelegen nabij de belangrijkste toeristische attracties van 

Bali. Op loopafstand van het resort bevinden zich meerdere restaurants. De 

luchthaven Ngurah Rai ligt op ca. 16 km afstand. 

FACILITEITEN
Fraaie open lobby met receptie en loungebar die uitzicht biedt op de tuinen. 

Drie zwembaden, een kinderbad, poolbar en zonneterrassen met ligbedden 

en parasols. Voor kinderen is er de Camp Hyatt kidsclub. De Hyatt Spa 

heeft meerdere behandelkamers en biedt een uitgebreide selectie aan 

schoonheidsbehandelingen zoals aromatherapie en Balinese massages. Het 

moderne fitness center is 24 uur per dag geopend. Omang Omang presenteert 

’s ochtends een ontbijtbuffet met internationale en Aziatische favorieten. 

Indonesische en westerse gerechten worden geserveerd voor lunch en diner. 

Pizzaria bevindt zich direct aan het strand van Sanur. Hier kunt u terecht 

voor pizza’s, pasta’s en andere Italiaanse specialiteiten voor lunch en diner. 

Geniet van authentieke Italiaanse smaken. Voor tropische cocktails en andere 

verfrissende dranken is er de bar van Pizzaria. De Piano Lounge bij de lobby is 

de gehele dag geopend voor snacks, koffie, thee en andere dranken. 

ACCOMMODATIE
Alle 363 kamers zijn comfortabel ingericht in Balinese stijl en voorzien van 

airconditioning, flatscreen-tv, minibar, koffie-/theezetfaciliteiten en kluisje. 

Badkamer met bad/douche. Balkon of terras met dagbed. Gasten die in de Club 

Kamers verblijven hebben toegang tot de Regency Club met eigen zwembad. 

Hier worden gedurende de dag snacks, lichte maaltijden en drankjes geserveerd. 

Van 17:00-19:00 uur alcoholische drankjes en snacks.

Tweepersoonskamer (ca. 30 m², max. 2 volw. + 1 kind): comfortabele kamer met 

kingsizebed of 2 aparte bedden. Gemeubileerd balkon en resortzicht. 

Deluxe Kamer (ca. 39 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): ruime kamer met 

kingsizebed of 2 aparte bedden. Balkon of terras met loungebank en tuinzicht.

Premium Kamer (ca. 39 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): ruime kamer 

met zithoek, slaapkamer met kingsizebed of 2 aparte bedden. Balkon met 

loungebank en zeezicht.

Club Kamer (ca. 30 m², max. 2 volw. + 1 kind): comfortabele kamer met balkon, 

resortzicht en toegang tot de Regency Club.

Deluxe Club Kamer (ca. 39 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): ruime kamer 

met balkon of terras met loungebank en tuinzicht. Inclusief toegang tot de 

Regency Club.

Premium Club Kamer (ca. 39 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): ruime kamer 

met balkon met loungebank en zeezicht. Inclusief toegang tot de Regency Club.

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Bali, luchthavenbelas-

ting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon   01/11-15/12 16/12-05/01 06/01-31/01

Tweepersoonskamer   1765 2195 1765

Premium Kamer    2020 2450 2020

Honeymoon: huwelijksgeschenk, 1x ontbijt op de kamer , 1x gratis diner voor 2 personen en gratis 

toegang tot de health club  bij min. 7 nachten verblijf.

Long Stay: 1x gratis diner voor 2 personen en 1x 30 minuten massage voor 2 personen bij verblijf 

van min. 9 nachten.

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 01/11/20 t/m 26/12/20 en van 05/01/21 t/m 31/10/21 indien 

90 dagen voor aankomst geboekt en 15% indien 60 dagen voor aankomst geboekt.

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

volpension: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.be. 
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THAILAND

Met zijn levendige cultuur, glinsterende kustlijn en 

schitterende landschappen, is Thailand al jaren 

een topkeuze voor vakantiegangers die op zoek 

zijn naar de perfecte luxe vakantie. Als u heerlijke 

gerechten wilt proeven, fascinerende geschiedenis 

en ongelooflijke jungle wilt beleven en enkele van 

de beste stranden ter wereld wilt bezoeken, is 

Thailand uw favoriete bestemming.

U zult keer op keer versteld staan van de 

buitengewone vriendelijkheid van de bevolking. 

Thailand is reeds 700 jaar een monarchie. Het 

koninkrijk heeft haar erfgoed en tradities zorgvuldig 

bewaard. Tegelijkertijd is het een natie die nieuwe 

invloeden en culturen snel heeft geadopteerd. 

Deze voorspoed brengende combinatie van oud en 

nieuw, van traditie en innovatie, maakt het land zo 

aantrekkelijk. Van de charme van het platteland tot 

het uitgaansleven in de badplaatsen. 

De eeuwenoude handelsbetrekkingen hebben een 

groot effect gehad op de Thaise keuken. De pittige 

specerijen en verse ingrediënten zijn wereldberoemd 

evenals de gezonde bereidingswijze. Zo kijkt een 

Thai op de markt  eerst naar het aanbod van verse 

kruiden en groenten. Vlees en vis komen pas later 

in beeld. Van oorsprong kent de Thaise keuken drie 

kookmethoden; stoven, roerbakken en grillen. Door 

de relatief korte bereidingstijd blijft de smaak van 

verse kruiden en groenten bijzonder goed bewaard.

De eilanden van Thailand behoren onmiskenbaar 

tot de mooiste ter wereld en zouden bovenaan 

elke bucket-list moeten staan. En er is nog steeds 

een veelvoud aan ongerepte baaien die verborgen 

liggen voor de drukte en perfect zijn voor ultieme 

ontspanning. De torenhoge rotseilandjes in de 

baaien van Krabi, Koh Phi Phi en Phuket, beroemd 

geworden in de James Bond-klassieker, ‘The Man 

with the Golden Gun’, zijn een iconische achtergrond 

die men op elke tour door Thailand moet zien. 

Mooie witte zandstranden, helder warm water; 

 Thailand wordt vaak het reiscentrum van Zuidoost-Azië genoemd en omvat alles; van kristalhelder water, witte zandstranden en kokospalmen 

tot bruisende steden, natuur en cultuur. Schitterende hotels op het vasteland en de eilanden nodigen uit om te ontspannen.

weelderige tropische tuinen en een zachte zeewind 

treft u in Koh Samui. De beste reisperiode voor dit 

eiland is in onze zomer. Misschien wel de meest 

populaire attractie van het eiland is de Grote 

Boeddha in Wat Phra Yai. Of wat dacht u van een 

verblijf in de fantastische hideaway van Six Senses 

Yao Noi. Het hotel heeft een duurzaam concept en 

biedt veel privacy met uitzicht op de bizarre rotsen 

van de baai van Phang Nga.

Wij selecteerden voor u exclusieve resorts in de 

badplaatsen Hua Hin en Krabi, alsmede op de 

prachtige tropische eilanden Phuket en Koh Samui 

en een viertal stadshotels in het levendige en 

boeiende Bangkok. 

Het bruisende Bangkok met zijn drijvende 

markten, designer winkelcentra en tuk tuks. In de 

nachtmarkten wordt onderhandelen voor koopjes 

al snel een verworven kunst. Trakteer uzelf op een 

diner in een van de exclusieve restaurants op het dak 

van de stad voordat u geniet van het flamboyante 

nachtleven. De hoofdstad van Thailand is de toe-

gangspoort tot dit uitgestrekte land. Een bezoek 

aan de gouden paleizen en kleurrijke tempels van 

Bangkok laat zich uitstekend combineren met een 

strandverblijf. Naast het be roem de Grand Palace, 

de voormalige residen tie van de koninklijke familie, 

zijn de kleurrijke Wat Arun, de ‘Wat Phra Kaeo’, 

de tempel van de Boeddha van Smaragd, en de 

naastgelegen Wat Po met zijn liggende Boeddha een 

bezoek meer dan de moeite waard.  

Het noorden van Thailand is de perfecte plek voor 

mensen die kennis willen maken met de levendige 

cultuur van dit land. Steden als Chiang Mai en Chiang 

Rai zitten vol met marktkramen en schilderachtige 

galerijen. Hoewel het steeds populairder wordt, 

behoudt het een sfeer van intimiteit. Historisch 

berucht om zijn verbinding met de opiumhandel, 

is de Gouden Driehoek getransformeerd in een 

landschap van koffie-, thee- en fruitplantages 

in terrasvormige velden. Exotische ambachten 

van bergstammen zoals sieraden, zilverwerk 

en borduursels kunnen worden gekocht naast 

producten van lokale boerderijen. 

De 700 jaar oude stad Chiang Mai wordt beschouwd 

als de culturele hoofdstad van Thailand. In en 

rond de stad zelf zijn er boeddhistische tempels in 

overvloed. Natuurliefhebbers zullen genieten van 

het Doi Intanon Nationaal Park met zijn dramatische 

berglandschap, oude groenblijvende bossen, 

zeldzame vogels en spectaculaire watervallen. 

Maak een mooie wandeling langs de Kew Mae Pan 

Nature Trail of ontspan tijdens een riviercruise 

met een long-tail boot om het Karen Hill-stamdorp 

te bezoeken. Een must is een bezoek aan de vele 

levendige markten om lokaal handwerk te kopen en 

te genieten van de lokale straatkeuken.

In deze brochure hebben we een schitterende 

10-daagse privéreis ‘Land van de Glimlach’ en een 

reis van Bangkok naar het noorden van Thailand 

opgenomen. Zie de pagina’s 172-173 en 179.
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Hua Hin
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Koh Kood

Chiang Rai

Kanchanaburi

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

Dagtemperatuur in °C 28 29 31 32 31 31 30 30 30 29 29 27

Watertemperatuur in °C 28 28 29 29 29 29 30 30 29 29 29 29

Zonne-uren per dag 9 9 9 9 7 6 6 5 5 6 8 9

Dagen met enige neerslag 1 1 2 4 11 11 12 14 16 12 4 1
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THAILAND | Privéreis

LAND VAN DE GLIMLACH

Dag 1 en 2: Brussel - Bangkok

U vliegt per Thai Airways naar Bangkok, waar u in 

de loop van de ochtend op dag 2 zult aankomen en 

per privétransfer naar het Sukhothai Hotel Bangkok 

wordt gebracht, waar u 2 nachten zult verblijven. 

In de late namiddag transfer naar de Chao Phraya 

rivier voor een luxe dinercruise. Aan boord geniet u 

van een voortreffelijk Thais meergangendiner.

Dag 3: Bangkok

Na het ontbijt brengt u een bezoek aan enkele 

hoogtepunten van Bangkok. U begint bij het Grand 

Palace, de voormalige residentie van de koninklijke 

familie. Het complex telt tal van imposante 

gebouwen. Het bekendste is de tempel van de 

Boeddha van Smaragd. Vervolgens bezichtigt u 

de naastgelegen Wat Po, een van de beroemdste 

tempels van de stad. De Chao Phraya-rivier die door 

het hart van Bangkok stroomt steekt u per boot 

over om de tempel van de dageraad, Wat Arun te 

bezoeken. Lunch en terugkeer naar het hotel.

Dag 4: Bangkok - Kanchanaburi (140 km)

Vandaag vertrekt u naar de provincie Kanchanaburi. 

Na een bezoek aan het indrukwekkende 

Thais-Birmaanse Spoorwegmuseum volgt het 

naastgelegen Allied War Cemetery, een gedenkplaats 

voor de 6000 geallieerde krijgsgevangenen die 

langs de spoorlijn zijn omgekomen. Vervolgens 

door naar de wereldberoemde Bridge over the 

River Kwai waarvan de aanleg een zo prominente 

rol heeft gespeeld in de Aziatische geschiedenis 

van de Tweede Wereldoorlog. Een tocht per lokale 

longtailboot over de Kwai-rivier brengt u bij uw 

drijvende hotel; The Float House. Na de lunch een 

kort bezoek aan het nabijgelegen Mon Tribal Village. 

Dag 5: Kanchanaburi - Ayutthaya (230 km)

Na het ontbijt vertrekt u per longtailboot voor 

een bezoek met wandeling aan de Hellfire Pass 

Memorial. Terugkeer naar de Float house, check out 

en lunch in een lokaal restaurant. In Kanchanaburi 

gaat u aan boord van de trein voor een historische 

tocht van ca. 30 min. over een gedeelte van de 

voormalige Birmaspoorlijn. Aansluitend door 

naar Ayutthaya. Deze voormalige hoofdstad wordt 

gevormd door een eiland omringd door drie rivieren 

die bij elkaar stromen. De overblijfselen van de 

oude hoofdstad liggen aan de rand van het eiland, 

in het Historisch Park, dat op de Werelderfgoedlijst 

van de UNESCO prijkt. U overnacht in het hotel Sala 

Ayutthaya met uitzicht op de tempels en de rivier.

Dag 6: Ayutthaya - Lopburi - Sukhothai (360 km)

Na het ontbijt verkent u Ayutthaya per Tuk Tuk U 

bezoekt hier de vele indrukwekkende overblijfselen 

in het Historisch Park. De grootste attractie is 

hier de Wat Mahathat met ruïnes van meerdere 

chedis en vijvers met lotusbloemen. Ooit was 

dit tempelcomplex het spirituele centrum van 

Sukhothai. U vervolgt uw reis in noordelijke richting. 

Door het vlakke landschap van centraal Thailand 

met vele rijstvelden rijdt u naar Sukhothai, ooit de 

hoofdstad van het gelijknamige koninkrijk uit de 

13e tot 15e eeuw. U verblijft in het boutique hotel 

Sriwilai Sukhothai Resort & Spa. 

Dag 7: Sukhothai - Lampang - Chiang Mai (280 km)

‘s Ochtends brengt u een bezoek aan het historisch 

park van Sri Satchanalai, in de 14e eeuw een 

zusterstad van Sukhothai en uitgeroepen tot 

UNESCO-werelderfgoed. Het park bevat bijna 

200 chedi’s in schitterende staat. Tevens 

bezoek het aardewerkdorp Ganesha waar lokale 

ambachtslieden handgeschilderde gerechten en 

andere voorwerpen produceren. Lunch in Lampang. 

Door het Noord-Thaise heuvel- en berglandschap 

reist u in de middag naar Chiang Mai, de tweede 

stad van Thailand. Onderweg bezoekt u Wat Phra 

Dhat Lampang Luang, U verblijft 3 nachten in het 

boutique hotel Na Nirand in het centrum.

Dag 8: Chiang Mai 

Na het ontbijt rijdt u naar de schitterend gelegen 

Wat Doi Suthep. Gelegen op een heuveltop en te 

bereiken via een trap van 360 treden bereikt u deze 

meest heilige tempel van Chiang Mai. U vindt hier 

een schat aan Boeddhabeelden, muurschilderingen 

en boeddhistische kunst. Op de terugweg naar de 

stad bezoekt u de twee belangrijke tempels, de Wat 

Chedi Luang, de tempel van de Grote Stupa, en de 

Wat Phan Tao, een oude tempel die bekend staat om 

zijn prachtige Lanna-stijl. De laatste stop is bij de 

grootste markt van de stad. 

Dag 9: Chiang Mai 

Vroeg in de ochtend gaat u per Samlor 

(driewielerfiets) naar een nabijgelegen tempel 

voor een ontmoeting met de monniken. Thaise 

boeddhisten geloven dat ze door een dienst of deugd 

te verlenen, geluk en vrede in het leven en de kans 

op vooruitgang in hun volgende leven verdienen. Na 

deze indrukwekkende ceremonie terugkeer naar 

het hotel voor het ontbijt. Later in de namiddag rijdt 

u naar het zuiden van de stad om Wat Ton Kwen 

te bezoeken, een van de mooiste voorbeelden van 

klassieke Lanna-architectuur. Vervolgens beleeft 

u een typische dag uit het leven van een familie 

in een echte Thaise buurt. U kookt met de familie 

traditionele huisgemaakte recepten en geniet van 

een heerlijke zelfgemaakte maaltijd met het hele 

gezin. Terugkeer naar het hotel.

Dag 10: Chiang Mai - Bangkok - Brussel

Check out in de namiddag en transfer naar de 

luchthaven. U vliegt met Thai Airways via Bangkok 

naar Brussel, waar u de volgende ochtend vroeg 

aankomt.

Uiteraard kunt u uw reis verlengen met een verblijf 

in een van onze hotels aan de tropische stranden 

van Thailand. Vanuit Chiang Mai zijn er directe 

vluchten naar Phuket, Krabi en Koh Samui. U kunt 

ook kiezen voor een verblijf in Hua Hin dat op 

slechts 3 uur rijden van Bangkok ligt.

Land van de Glimlach: 10-daagse privéreis

Indicatieprijs p.p. 01/11-15/12 16/12-05/01 06/01-31/03

In een Tweepersoonskamer 3690  3845  3690

Hotels

Bangkok Sukhothai Hotel Bangkok 5*  

Kanchanaburi The Float House 4* 

Ayutthaya Sala Ayutthaya 4*

Sukhothai Sriwilai Sukhothai  4*de luxe

Chiang Mai Na Nirand Boutique Hotel  4*de luxe

Bij de prijs is inbegrepen:

•  Vliegreis Brussel - Bangkok en Chiang Mai - Brussel inclusief 

luchthavenbelasting

• Privéchauffeur/gids in Thailand en alle beschreven excursies

• Dinercruise. 5x lunch en 3x diner. 

• Executive lounge op Zaventem

•  9 overnachtingen o.b.v. logies/ontbijt: 3 nachten in Bangkok in 

een Superior Kamer, 1 nacht in Kachanaburi in een Floating Vil-

la (o.b.v. halfpension), 1 nacht in Ayutthaya in een Superior Ka-

mer, 1 nacht in Sukhothai in een Superior Kamer en 3 nachten 

in Chiang Mai in een Deluxe Kamer.

Neem voor andere hotelcombinaties, andere kamertypen of prij-

zen voor meer personen contact op met onze verkoopafdeling.

Van het bruisende Bangkok, de beroemde brug over de River Kwai, de fascinerende oude tempels van Ayutthaya en Sukhothai naar de culturele 

hoogtepunten in het noorden. U zult gecharmeerd zijn van dit magische land tijdens deze luxe culturele privéreis.
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Rosewood Bangkok een echte aanvulling op de collectie van uitzonderlijke hotels in Bangkok. Het 

creatieve architectonische ontwerp is geïnspireerd op de ‘wai’ - het beroemde Thaise gebaar van 

begroeting - terwijl het interieur de traditionele Thaise cultuur weerspiegelt door waterpartijen, 

lokale kunstwerken en rijke stoffering. De warme Thaise gastvrijheid en onberispelijke aandacht 

voor detail, gecombineerd met de uitzonderlijke restaurants en de serene Spa, maakt Rosewood 

Bangkok een ideale keuze voor uw luxe vakantie naar Thailand.

FACILITEITEN
De gerechten van de diverse restaurants variëren van biologische wellnessmenu’s tot Europese 

specialiteiten en authentieke oosterse gerechten. Elk restaurant maakt gebruik van de meest 

verse ingrediënten, maar ook van een uniek interieur en een geweldig uitzicht over de stad. Het 

Spacenter beschikt over een zoutwaterzwembad, een fitnessruimte en een biologisch café.

ACCOMMODATIE
De 158 kamers en suites zijn ontworpen naar een luxueus Thais landhuis en voorzien van 

een warme inrichting, houten vloeren, elegante ornamenten, verfijnde kunstwerken en Thaise 

boeken, evenals handgemaakte meubels. Schitterende badkamer. 

Deluxe Kamer (ca. 42 m², max. 3 pers.): kingsizebed of 2 twinbedden. Incl. frisdrankjes minibar.

Inclusief: 3 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis naar en van Bangkok, luchthavenbelasting, Executive 

Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon    01/11-17/12 18/12-07/01 08/01-31/03

Executive Kamer    1640 1850 1640

Premier Kamer     1840 2065 1840

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen en aanbiedingen: bezoek www.silverjet.be. 

ROSEWOOD BANGKOK
CITY | CULINAIR | WELLNESS

       

PARK HYATT BANGKOK
CULINAIR | DESIGN | WELLNESS

        

 

 

   

 

Internationaal geïnspireerde architectuur en interieurdesign, uitzonderlijke accommodatie, een 

voortreffelijk culinair aanbod en verfijnde kunstwerken. Met een ontwerp van het bekroonde New 

Yorkse ontwerpbureau Yabu Pushelberg beschikt dit luxe hotel over tal van buitenterrassen en 

de diverse restaurants van de Penthouse Bar & Grill. Het hotel ligt in het hart van de belangrijkste 

winkel- en uitgaanswijken van Bangkok en is gehuisvest op de 9e tot 36e verdieping. 

FACILITEITEN
Een lappool van 40 meter op de 9e verdieping met uitzicht op de stad. Het Spacenter onthult 

een wereld van ultieme verwennerij en luxe biologische behandelingen. Vanuit het hotel direct 

toegang tot het luxe winkelcentrum en de skytrain. Het fitnesscenter is 24 uur geopend. Een 

steakhouse op de 35e verdieping in Manhattan-style, een Cocktail Bar voor live entertainment 

en jazz-optredens van bekende artiesten. The Whiskey Room heeft een indrukwekkende selectie 

van 160 whiskeylabels en de Rooftop Bar dé plek om te ontspannen tijdens zonsondergang. 

ACCOMMODATIE
De 299 kamers en suites bieden een verfijnd en eigentijds interieur met de hand vervaardigde 

meubels en kamerhoge ramen. Badkamer met signature bad en regendouche.

Deluxe Kamer (ca. 50 m², max. 2 volw. + 2 kind.): kingsizebed of 2 aparte bedden. 

Inclusief: 3 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis naar en van Bangkok, luchthavenbelasting, Executive 

Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon    01/11-17/12 18/12-07/01 08/01-31/03

Deluxe Kamer    1590 1800 1590

Deluxe Kamer Rivierzicht     1690 1900 1690

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen en aanbiedingen: bezoek www.silverjet.be. 

       

        

Deze voormalige villa, ontworpen in de Lanna-koloniale stijl, gaat terug in de tijd naar de periode 

van koning Rama V, toen architectuur een impact had op het ontwerp van Thaise residenties. 

Hoewel volledig gerenoveerd heeft Na Nirand nog veel van de historische ambiance weten te 

behouden. U kunt hier genieten van de charme en persoonlijke service waar het hotel bekend om 

staat. Direct gelegen aan de oevers van de Ping-rivier en naast de Chai Mongkhon-tempel. De 

avondmarkt en de historische binnenstad van Chiang Mai liggen op loopafstand. De luchthaven 

ligt op ca. 15 autominuten. Dit hotel is onderdeel van de privéreis ‘Land van de Glimlach’.

FACILITEITEN
Het zwembad wordt omgeven door ligstoelen, parasols en een poolbar. Bibliotheek, kooklessen 

en fietsverhuur. Wellnesscenter met stoombad en moderne fitnessruimte. De Riverfront Cuisine 

& Bar is ingericht in vintage stijl en ligt direct aan de rivier. Serveert een mix van noord-Thaise en 

westerse gerechten. Uitgebreid ontbijtbuffet met live cookingstation en afternoon tea voor zowel 

binnen als buiten op het terras. Dakterras waar u kunt genieten van heerlijke wijnen.

ACCOMMODATIE
De 45 stijlvolle kamers zijn gegroepeerd rond het zwembad en de tuin. Ingericht met donkere 

teakhouten vloeren, Lanna kunstvoorwerpen en handgemaakte meubels. De 4 suites liggen in een 

apart gebouw direct aan de rivier. De kamers en suites zijn voorzien van minibar, airconditioning, 

flatscreen-tv, kluisje en schrijftafel. Badkamer met douche of bad. Gemeubileerd balkon.

Deluxe Kamer (ca. 31 m², max. 2 pers): slaapkamer met een kingsizebed. 

Royal Deluxe Kamer (ca. 43 m², max. 3 pers.): schitterende kamer met kingsizebed of 2 bedden.

Corner Suite (ca. 53 m², max. 3 pers.) in open plan met kingsizebed, schrijftafel en zithoek. Fruit 

en een fles wijn bij aankomst en een afternoon tea voor 2 personen per verblijf. Ontbijt in de suite.

Colonial Suite (ca. 70 m², max. 3 pers.): in koloniale stijl met een sfeer die twee culturen 

combineert, Brits en Indiaas. Kingsizebed, zitgedeelte en fraaie badkamer met signature bad. 

Gemeubileerd terras met uitzicht op de rivier. De 4 suites beschikken over een gedeelde lappool.

NA NIRAND BOUTIQUE HOTEL
CITY | HERITAGE 

     DELUXE

Verscholen tussen de groene jungle en hoge bergen van Kanchanaburi liggen de drijvende villa’s 

van The Float House. Iedere villa beschikt over een privéterras met een magnifiek uitzicht op de 

omringende natuur en de snelstromende River Kwai, een van de meest historische rivieren ter 

wereld. The Float House is ontwikkeld voor de milieubewuste reiziger en wordt voornamelijk 

bemand door de lokale Mon-gemeenschap, een etnische minderheid die vanuit Myanmar 

is geëmigreerd. De omgeving is rijk aan natuur, geschiedenis en cultuur. Een bijzondere 

accommodatie op een bijzondere locatie waar u helemaal tot rust zult komen. Het resort is alleen 

bereikbaar per longtailboot in ca. 20 min. vanaf de pier van het hotel. Gelegen op ca. 60 km 

van Kanchanaburi en 237 km van Bangkok. Dit hotel is onderdeel van de privéreis ‘Land van de 

Glimlach’.

FACILITEITEN
Een zwembad mist u hier niet want wat is er heerlijker dan een duik in het heldere water van 

de rivier. U verblijft op basis van halfpension. De maaltijden worden geserveerd in het drijvende 

restaurant Pontoon gespecialiseerd in Aziatische gerechten in buffetstijl. Het resort organiseert 

kajakken, raften, zwemmen in de rivier en longtail-boottochten. Lokale attracties zijn onder meer 

het verkennen van de Lawa-grot, wandelen naar de Hellfire Pass en het bezoeken van de Mon-

tempel. Het gebied kan ook per fiets worden verkend (tegen betaling).

ACCOMMODATIE
Het resort beschikt over 18 ruime villa’s die op de River Kwai drijven. Ruim en sfeervol ingericht 

met natuurlijke materialen zoals teakhout en bamboe. Voorzien van een groot gemeubileerd 

drijvend terras (ca. 22 m²) aan de rivier met ligstoelen, schommelstoel en een dagbed.

Floating Villa (ca. 90 m², max.3 pers.): comfortabel ingericht met kingsizebed of 2 aparte 

bedden, airconditioning, tv, kluisje, minibar, gratis wifi, telefoon, koffie-/theezetfaciliteiten en een 

schrijftafel. Aparte badkamer met regendouche. Sommige villa’s kunnen gecombineerd worden. 

 

THE FLOAT HOUSE
ACTIVE | HIDEAWAY

     DELUXE

THAILAND | Bangkok Kanchanaburi - Chiang Mai | THAILAND 
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Het best bewaarde geheim van Bangkok is deze oase van rust in het midden van de bruisende 

stad. Een eerbetoon aan wat ooit de legendarische eerste hoofdstad van het koninkrijk was. De 

majestueuze oprijlaan, geurige bloementuinen en serene lotusvijvers roepen de sfeer op van 

weleer net als het weelderige interieur van teakhout en vele kunstvoorwerpen. De lobby en de 

diverse lounges zijn versierd met oude gravures in Khmer-stijl en de rustgevende geluiden van 

een Khim, een Thais hakkebord, gonzen door de gangen van het hotel. Het hotel is ideaal gelegen 

in de diplomatieke wijk van Bangkok. Vanaf hier heeft u goede verbindingen met de Skytrain. 

FACILITEITEN
Het zwembad is omgeven door ligstoelen en comfortabele cabana’s. Een 24-uurs fitnessruimte en 

ultramodern Spacenter, sauna en stoombad. Celadon werd uitgeroepen tot het beste restaurant 

in Bangkok en serveert heerlijke, authentieke Thaise gerechten. Andere culinaire opties zijn de 

afternoon tea of de zondagse champagnebrunch met het unieke chocoladebuffet.

ACCOMMODATIE
De 210 kamers en suites zijn elegant ingericht met houten vloeren, Thaise kunstvoorwerpen, 

flatscreen-tv, minibar en koffie-/theezetfaciliteiten. Badkamer met separate regendouche. 

Superior Kamer (ca. 38 m², max. 2 pers.): slaapkamer met kingsizebed of 2 queensizebedden.

Inclusief: 3 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis naar en van Bangkok, luchthavenbelasting, Executive 

Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon    01/11-17/12 18/12-07/01 08/01-31/03

Superior Kamer    1390 1610 1390

Deluxe Kamer     1495 1710 1495

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen en aanbiedingen: bezoek www.silverjet.be. 

THE SUKHOTHAI BANGKOK
CITY | HERITAGE | WELLNESS

    

Het recentelijk geopende Four Seasons Hotel in Bangkok heeft een spectaculaire ligging langs 

de Chao Phraya-rivier. De architect en ontwerper Jean-Michel Gathy bedacht een trapsgewijs 

ontwerp met open binnenplaatsen, waterpartijen en kunstwerken. De natuurlijke schoonheid van 

Thailand en de stedelijke charmes van de stad komen samen in elk aspect van het interieur, 

onderbroken door een kunstcollectie vergaard door Gathy zelf. Naast de onberispelijke service 

kunt u genieten van het fraaie Spacenter en het culinaire aanbod van wereldklasse. 

FACILITEITEN
Imposante entree en lobby. Twee indrukwekkende lappools van 30 meter met uitzicht op de rivier. 

Four Seasons Health Club, yoga en kidsclub. Diverse uitstekende restaurants w.o. een stijvol 

Kantonees restaurant, het Italiaanse specialiteitenrestaurant Riva Del Fiume van het stijlvolle 

BKK Social Club die de legendarische glamour en levensstijl van Buenos Aires weerspiegelt. 

ACCOMMODATIE
De 299 kamers en suites bieden een verfijnd en eigentijds interieur, met de hand vervaardigde 

meubels en kamerhoge ramen. Voorzien van schrijftafel, airconditioning, kleine eettafel, 

flatscreen-tv, kluisje en gekoelde privébar. Badkamer met signature bad en regendouche.

Deluxe Kamer (ca. 50 m², max. 2 volw. + 2 kind.): kingsizebed of 2 aparte bedden. 

Inclusief: 3 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis naar en van Bangkok, luchthavenbelasting, Executive 

Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon    01/11-17/12 18/12-07/01 08/01-31/03

Deluxe Kamer uitzicht binnenplaats   1700 1925 1700

Deluxe Kamer Rivierzicht     1945 2165 1945

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen en aanbiedingen: bezoek www.silverjet.be. 

 FOUR SEASONS BANGKOK
CULINAIR | DESIGN | WELLNESS

 THAILAND | Bangkok

       DELUXE

  Deluxe Kamer 

Bangkok | THAILAND 

MANDARIN ORIENTAL BANGKOK
CULINAIR | HERITAGE | WELLNESS

       DELUXE

 Deluxe Balcony Kamer

Het Mandarin Oriental is het meest gevierde hotel van Bangkok. Dit 

gerenommeerde hotel uit 1876 is bekend en geliefd om zijn sophisticated stijl 

en een ongeëvenaarde ligging. Hier komt de geschiedenis tot leven in de heerlijk 

traditionele service en in de extravagante kamers en suites, waar zachte Thaise 

zijde glinstert en orchideeën in overvloed aanwezig zijn. Niet voor niets werd 

het Mandarin Oriental al vele malen uitgeroepen tot het beste hotel van Azië. 

Gelegen op een rustige plek aan de oevers van de historische Chao Phraya rivier, 

op enkele minuten lopen van de Skytrain. De luchthaven ligt op ca. 30 minuten.

FACILITEITEN
Winkelgalerij, diverse boetieks en de sigarenlounge ‘La Casa del Habano’. In de 

riante tuin bevinden zich 2 zwembaden en poolbar. Aan de overzijde van de 

rivier (te bereiken per hotelboot) bevindt zich een sportcenter met fitnessruimte, 

2 tennis- en squashbanen, stoombad en sauna. Tevens aan de overzijde de 

luxueuze Oriental Spa. Het Spacenter biedt een keur aan internationale en 

Aziatische massages, schoonheids- en gezondheidsbehandelingen. De fameuze 

‘Thai Cooking School’ heeft reeds vele gasten uit de hele wereld de kunst van 

het bereiden van gerechten uit de exquise Thaise keuken bijgebracht. De ‘Day 

Care Centre’ voor kinderen van 0 t/m 8 jaar en geopend van 15.00-23.00 uur. 

De 9 restaurants en bars zorgen voor een verscheidenheid aan gerechten 

en bieden een echte culinaire ontdekking. Het Sala Rim Naam restaurant is 

gespecialiseerd in de traditionele Thaise keuken en ligt aan de overzijde van 

de rivier. Le Normandie biedt een fijne Franse keuken en een uitzonderlijke 

wijnkelder. The China House voor een eigentijdse Chinese keuken. Het restaurant 

is geïnspireerd op de levendige art-deco periode van Shanghai uit de jaren 1930. 

The Authors Lounge serveert de klassieke Engelse afternoon tea. The Verandah 

beschikt over een groot terras en biedt uitzicht over de rivier. 

ACCOMMODATIE
De 324 recentelijk gerenoveerde kamers en 44 suites zijn verdeeld over drie 

vleugels en ingericht in elegante Thaise stijl met kamerhoge ramen. Voorzien 

van alle luxe faciliteiten als schrijftafel, zithoek, airconditioning, minibar, koffie-/

theezetfaciliteiten, Nespresso-apparaat, kluisje en flatscreen-tv. De fraaie  

badkamer heeft  een inloopdouche en/of signature bad en luxe toiletartikelen. 

Alle kamers en suites beschikken over butlerservice.

Deluxe Kamer (ca. 40 m², max. 2 pers.): deels uitzicht op de rivier en de stad.  

Deluxe Premier Kamer (ca. 43 m², max. 3 pers.): elegante inrichting met uitzicht 

op de stad en de rivier. Voorzien van een sofa en houten vloeren.

Chao Phraya Kamer (ca. 37 m², max. 2 pers.): biedt schitterend uitzicht op de 

rivier. In open plan of split-level. Slaapkamer met kingsizebed en sofa. 

Deluxe Balcony Kamer (ca. 37 m², max. 2 pers.): balkon met een zithoek en 

schitterend uitzicht op de rivier.

Mandarin Kamer ca. 63 m², max. 3 pers.): slaapkamer met kingsizebed, ruime 

zithoek met een grote comfortabele sofa en een eettafel. Fraaie badkamer met 

bad en separate douche. Balkon met gedeeltelijk uitzicht op de rivier en de stad.

State Kamer (ca. 61 m², max. 3 pers.): in traditionele Thaise stijl ingericht met 

donkere houten meubels en Thaise zijde. Indrukwekkende slaapkamer en ruim 

balkon met panoramisch uitzicht op de rivier.

Junior Terrace Suite (ca. 97 m², max. 3 pers.): slaapkamer met kingsizebed, een 

zit- en eethoek en een terras (ca. 17 m²) met uitzicht over de rivier en de stad. 

Autors Suite (ca. 100 m², max. 3 pers.): unieke suite voorzien van een balkon met 

uitzicht op de rivier. Een eerbetoon aan enkele van de grote literaire schrijvers die 

in het hotel gelogeerd hebben. De inrichting is gebaseerd op de persoonlijkheid 

van de schrijver. Slaapkamer met kingsizebed en een ruime zitkamer.

Raadpleeg onze website voor de beschrijving van de overige kamers en suites.

Inclusief: 3 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Bangkok, luchthavenbe-

lasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon   01/11-17/12 18/12-07/01 08/01-31/03

Deluxe Kamer   2320 3175 2320

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

bezoek www.silverjet.be. Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.
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Het kleinschalige Sriwilai Resort & Spa wordt omgeven door de schoonheid van landelijk 

Thailand. Het hotel biedt uitzicht op een lotusmeer, rijstvelden en ligt tegenover het door UNESCO 

beschermde Historical Park. Binnen dit historische park bevinden zich de imposante ruïnes 

van Wat Chedi Sung. Het hotel is de ideale plek om een verblijf te combineren met het culturele 

erfgoed van Sukhothai. Het hotel is onderdeel van de privéreis ‘Land van de Glimlach’.

FACILITEITEN
Overloopzwembad met uitzicht op het Khao Luang-gebergte en de groene rijstvelden. Een 

zonneterras met ligbedden en parasols is een rustige plek voor ontspanning. De Soila Spa biedt 

een gevarieerd aanbod aan massages, therapeutische behandelingen en kruidenbaden. Het 

restaurant is gespecialiseerd in authentieke Thaise en internationale gerechten, bereid met de 

meest verse ingrediënten. Diner wordt geserveerd bij kaarslicht op het terras terwijl de zon 

ondergaat achter Wat Chedi Sung. De Pool Bar & Bistro verzorgt lichte lunches, snacks en tapas 

gedurende de dag, aangevuld met verfrissende cocktails, wijn en verse vruchtensappen en biedt 

een eindeloos uitzicht op weelderige groene rijstvelden en de omringende bergen. Gasten kunnen 

deelnemen aan diverse activiteiten. Fietsen kunnen gratis worden geleend voor een rustig tochtje 

in de omgeving. 

ACCOMMODATIE
Het hotel beschikt over 54 kamers en suites ingericht in traditionele Lanna-stijl met 

ouderwetse lantaarns, kleurrijke kussens in contrast met witgekalkte muren, hoge plafonds en 

handgemaakte meubelen. Voorzien van flatscreen-tv, airconditioning, kluisje, minibar en koffie-/

theezetfaciliteiten. Badkamer met douche. Kamerbezetting maximaal 3 personen.

Superior Kamer (ca. 33 m²): gelegen op de bovenste verdieping en uitzicht op de tuin. 

Deluxe Kamer (ca. 40 m²): voorzien van balkon of terras met uitzicht op het groene landschap. 

Sriwilai Suite (ca. 55 m²): stijlvol ingericht met fraaie en suite badkamer met bad en separate 

douche. Balkon met uitzicht op de lotusvijver en de Wat Chedi Sung tempel. 

SRIWILAI SUKHOTHAI RESORT
BOUTIQUE | WELLNESS

     DELUXE

SALA AYUTTHAYA
BOUTIQUE

     DELUXE

Superior Kamer

Suite 

Sala Ayutthaya is een fraai en kleinschalig boutique hotel. Het is mooi gelegen in het hart van de 

voormalige hoofdstad Ayutthaya aan het water waar de Lophburi-rivier en de Chao Phraya-rivier 

samenkomen. Kenmerkend zijn de moderne architectuur, trendy inrichting van de kamers en de 

gastvrije en warme service. Vanaf het hotel kijkt u uit over het historische park met Wat Phutthai 

Sawan, een schitterende oude boeddhistische tempel, waar monniken zich bij zonsopgang 

verzamelen. In de stad zijn meer dan 200 sfeervolle tempels en ruïnes te ontdekken. Het hotel 

ligt ca. 90 km van Bangkok en is onderdeel van de privéreis ‘Land van de Glimlach’.

FACILITEITEN
Elegante entree en kleine kunstgalerij. Rooftop Lounge met fantastisch uitzicht en de perfecte 

plek om te ontspannen met een glas wijn of een cocktail. Het hotel beschikt over The River 

Restaurant, schilderachtig gelegen met uitzicht op de legendarische Chao Phraya-rivier en 

Wat Phutthaisawan tempel. Het menu biedt een verscheidenheid aan heerlijke internationale 

gerechten en een gevarieerde selectie van traditionele Thaise favorieten. De bar biedt een ruime 

collectie aan wijnen, bieren en cocktails. Voor zowel binnen als buiten op het terras.

ACCOMMODATIE
Het hotel beschikt over 26 modern ingerichte kamers voorzien van kingsizebed of 2 aparte 

bedden, een sofabed, airconditioning, kluisje minibar, koffie-/theezetfaciliteiten, dvd-speler en 

flatscreen-tv. Luxe badkamer met bad en separate douche. 

Superior Kamer (ca. 35 m², maximaal 3 pers.): stijlvolle kamer 

Deluxe Kamer (ca. 40 m², max. 3 pers.): op de 2e verdieping met uitzicht op de rivier.

Terrace Kamer (ca. 40 m², max. 3 pers.): moderne kamer met balkon of terras met schitterend 

uitzicht op de Chao Phraya-rivier en de beroemde tempel aan de overkant.

Duplex Suite (ca. 115 m², max.4 pers.):  op de begane grond een slaapkamer met 2 aparte bedden, 

een en suite badkamer en terras met uitzicht over de rivier. Op de 1e verdieping een slaapkamer 

met kingsizebed en een en suite badkamer. 

BANGKOK - CHIANG RAI -  CHIANG MAI

Chiang Mai

Chiang Rai

Bangkok

Dag 1: Brussel - Bangkok

U vliegt met Thai Airways naar Bangkok. 

Privétransfer naar het Four Seasons Hotel Bangkok.

Dag 2: Bangkok 

Na het ontbijt bezoekt u het indrukwekkende Grand 

Palace en het grootste heiligdom van Thailand, 

de Emerald Buddha in Wat Phra Kaeo. Uiteraard 

ontbreekt een bezoek aan Wat Po met zijn enorme 

liggende Boeddha niet. Lunch in een lokaal 

restaurant voordat u terugkeert naar het hotel. 

Dag 3: Bangkok - Chiang Rai

Een korte ochtendvlucht brengt u naar het noorden 

van het land. Vervolgens privétransfer en tocht 

per longtailboot naar de Four Seasons. Thailand, 

Laos en Myanmar delen hier een rivier: de Mekong. 

Chiang Rai ligt dicht bij de Golden Triangle, het 

voormalige centrum van de opiumhandel. De 

regering heeft de opiumproductie in 1902 uitgeroeid 

en tegenwoordig zijn de velden de thuisbasis van 

theeplantages en fruitboomgaarden. Voor een kijkje 

in de donkere geschiedenis van deze regio kunt u de 

‘Hall of Opium’ bezoeken, een ultramodern museum 

met interactieve displays en video’s. U krijgt een 

spookachtige indruk van de geschiedenis van de 

drugshandel. U verblijft 2 nachten in het Four 

Seasons Tented Camp op basis van all-inclusive.

Dag 4: Chiang Rai

Het Four Seasons Tented Camp ligt op een unieke 

locatie verscholen tussen weelderige jungle en 

machtige rivieren met een panoramisch uitzicht. U 

kunt deelnemen aan ontmoeting met olifanten en 

trektochten door de jungle (inclusief).

Dag 5: Chiang Rai – Chiang Mai

Een schitterende tocht brengt u in ca. 4 uur naar het 

Four Seasons Chiang Mai. Dit indrukwekkende resort 

is een bezienswaardigheid op zich: droomachtige 

paviljoens gelegen in uitgestrekte rijstvelden van de 

mystieke Mae Rim Valley. U verblijft 3 nachten op 

basis van logies/ontbijt. 

Dag 6: Chiang Mai

Nog voor het ontbijt brengt u een bezoek in de Wat 

Srisoda tempel. U ervaart een levensstijl in de stad 

door ‘s ochtends vroeg een aalmoes aan te bieden 

aan boeddhistische monniken. Terugkeer naar het 

hotel voor ontbijt. Vervolgens bezoek aan de ruïne 

van de oude stad Wiang Kum Kam. Aansluitend 

een boottocht langs de Ping-rivier van ongeveer 45 

minuten. Terugkeer naar het hotel.

Dag 7: Chiang Mai

Vandaag kunt u genieten van de faciliteiten van 

het resort. U kunt ook gebruik maken van de 

shuttleservice naar het centrum van Chiang Mai.

Dag 8: Chiang Mai - Bangkok - Brussel

Check out in de namiddag en transfer naar de 

luchthaven. U vliegt met Thai Airways via Bangkok 

naar Brussel, waar u de volgende ochtend vroeg 

aankomt. Verlenging naar het strand vanuit 

Chiang Mai mogelijk. Er zijn directe vluchten 

naar de eilanden Phuket en Koh Samui voor een 

strandverlenging in een van onze gepubliceerde 

hotels. Verblijft u 3 nachten in het Four Seasons 

Tented Camp van 11 april t/m 31 oktober 2021 dan 

zijn 2 nachten op basis van logies inclusief in een 

ander Four Seasons hotel in Thailand. 

Noord Thailand: 8-daagse privéreis

Indicatieprijs p.p. 01/11-17/12   18/12-05/01   06/01-31/03

In een Tweepersoonskamer  6750  7690  6750

Hotels

Bangkok Four Seasons Bangkok 5*deluxe

Chiang Rai Four Seasons Tented Camp 5*deluxe

Chiang Mai Four Seasons Chiang Mai 5*deluxe

Bij de prijs is inbegrepen:

• Vliegreis naar Bangkok, Bangkok - Chiang Rai en Chiang Mai  - 

Bangkok. 

• Inclusief luchthavenbelasting.

• Executive Lounge Zaventem.

• Privéchauffeur/gids in Thailand en alle beschreven excursies 

•  7 overnachtingen: 2 nachten in Bangkok in een Deluxe Kamer 

o.b.v. logies/ontbijt, 2 nachten in de Golden Triangle in een Su-

perior Tent o.b.v. all-inclusive en 3 nachten in Chiang Mai in een 

Garden Paviljoen o.b.v. logies/ontbijt. 

De bruisende hoofdstad Bangkok, de Golden Triangle, het voormalige centrum van de opiumhandel en het levendige Chiang Mai 

zijn de perfecte plaatsen om te genieten van de fascinerende cultuur van Thailand. U verblijft in de gerenommeerde Four Seasons Hotels. 
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 THAILAND | Sukhothai | Ayutthaya Privéreis  | THAILAND 
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FOUR SEASONS TENTED CAMP
ALL-INCLUSIVE | HIDEAWAY | WELLNESS

       DELUXE

Superior Tent

Verscholen tussen weelderige jungle en machtige rivieren met een panoramisch 

uitzicht over de Mekong River, Birma en Laos ligt het Four Seasons Tented Camp. 

Het resort bestaat uit een 15-tal canvas tenten, voorzien van de nodige luxe, 

zonder afbreuk te doen aan de omgeving. In deze mystieke regio die bekend 

staat als The Golden Triangle, komen de grenzen en culturen van Thailand, 

Birma en Laos samen en creëren een smeltkroes van diversiteit. De rijke 

omgeving herbergt ook diverse vogelsoorten. Gasten kunnen deelnemen aan 

ontmoetingen met olifanten en trektochten door de jungle. Na een privétransfer 

van ca. 50 minuten van de luchthaven Chiang Rai, gaat u in een lokaal dorp aan 

boord van een longtailboot die u vervolgens in 10 minuten naar het hotel brengt. 

FACILITEITEN
Het resort biedt een scala aan activiteiten. In samenwerking met de Asian 

Elephant Foundation heeft het resort meer dan 20 olifanten uit de drukke straten 

van Thailand gered en geadopteerd om te helpen hen terug te brengen in hun 

natuurlijke omgeving. U kunt de charme van Aziatische olifanten zelf ervaren. 

Onder begeleiding van de ervaren mahouts, leert u om te gaan met olifanten 

en gaat u op verkenningstocht door de jungle (inclusief). Elke ochtend wordt er 

een begeleide wandeling georganiseerd van ca. 1 km over het junglepad naar 

Camp Peak. Kooklessen worden gegeven door de chef-kok. U bereidt lokale 

gerechten met kruiden en specerijen die worden geteeld in de eigen biologische 

tuin. Tevens kunt u het bereiden van cocktails leren onder leiding van een 

deskundige barkeeper (beide tegen betaling). Het Spacenter bevindt zich in de 

openlucht, omgeven door de tropische jungle en het geluid van vogelgezang. In 

het restaurant Nong Yao, gesitueerd in een halfopen paviljoen met schitterend 

uitzicht, kunt u genieten van de beste Aziatische gerechten en westerse 

klassiekers. De Birma Bar serveert signature cocktails en biedt een schitterend 

uitzicht op de Ruak-rivier. In de Wine Cellar bevindt zich een indrukwekkende 

verzameling wijnen uit alle windstreken. Uw verblijf is inclusief een ochtend 

mahouttraining met de olifanten, Golden Triangle excursie, een Spabehandeling 

van 90 minuten per persoon per verblijf, sunsetcocktails in de Burma Bar, wijn- 

en kaasproeverij in de wijnkelder en privétransfer van en naar de luchthaven van 

Chiang Rai. Het verblijf is op basis van all-inclusive. Alle maaltijden en dranken, 

inclusief huiswijnen en sterke dranken. Er kunnen tevens privédiners worden 

georganiseerd zoals een diner bij kaarslicht in het olifantenkamp of in de villa.

ACCOMMODATIE
De slechts 15 ruime en luxe ingerichte tenten liggen aan een 600 m lang pad, 

midden in de jungle en boven de Ruak-rivier. De stijl van elke tent is geïnspireerd 

op een ander thema en opgezet in open plan. Voorzien van kingsizebed 

of twee aparte bedden, hardhouten vloeren, een met hand vervaardigd 

koperen bad, lederen en houten meubels, airconditioning, Nespresso-

apparaat, plafondventilator, iPod-dockingstation en schrijftafel. Apart toilet en 

regendouche in de buitenlucht. Terras met dagbedden. Inclusief de inhoud van 

de gekoelde privébar en snacks. Gasten vanaf 10 jaar welkom.

Superior Tent (ca. 54 m², max. 3 pers.): rustiek en elegant ingericht in safaristijl. 

Groot gemeubileerd terras met uitzicht op Birma en de jungle.

Superior River View Tent: als de Superior Tent maar met uitzicht op de rivier.

Deluxe Tent: hoger gelegen uitzicht op de Ruak rivier en de jungle van Birma.

Explorers Lodge (ca. 232 m², max. 6 pers): biedt zeer veel privacy. Voorzien 

van 2 slaap- en badkamers. Riant terras met dinertafel, parasols, ligbedden, 

overloopzwembad en schitterend uitzicht. BBQ diners en filmdoek mogelijk.

Inclusief: 2 overnachtingen o.b.v. 2 pers., all-inclusive, vliegreis van en naar Chiang Rai, luchthaven-

belasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse vd luchthaven.

Prijs per persoon   01/11-17/12 18/12-05/01 06/01-31/03

Superior Tent   5745 aanvraag 5745

Vroegboekkorting: 5% bij verblijf van 01/11/20 t/m 19/12/20 en van 06/01/21 t/m 31/03/21 indien 

120 dagen voor aankomst geboekt en bij verblijf van 07/04/21 t/m 30/04/21 indien 90 dagen voor 

aankomst geboekt. 15% bij verblijf van 01/05/21 t/m 31/10/21 indien 120 dagen voor aankomst ge-

boekt, 10% indien 90 dagen voor aankomst geboekt en 5% indien 45 dagen voor aankomst geboekt. 

Voor actuele prijzen van alle kamertypen en aanbiedingen: vraag uw reisadviseur of bezoek www.

silverjet.be. 

ANANTARA CHIANG MAI RESORT
CITY | CULINAIR | WELLNESS

    

Deluxe Kamer Tuinzicht

Dit stijlvolle resort van de bekende hotelgroep Anantara ligt in het hart 

van de historische stad Chiang Mai aan de oevers van de rivier Mae Ping. 

Een schitterend resort in moderne Aziatische stijl en een eigen sfeer. Het 

onderscheidt zich vooral door de ruime inrichting van de kamers, fantastische 

Spa en de bijzondere restaurants. Centraal gelegen en ideaal voor een bezoek 

aan de historische stad en de beroemde avondmarkt. De luchthaven van Chiang 

Mai ligt op ca. 6 km afstand. Imposante lobbylounge. 

FACILITEITEN
Het 34 meter lange zwembad aan de rivier is een ontspannende oase en wordt 

geflankeerd door moderne ligstoelen, witte parasols en lelievijvers. Fitnessruimte 

met de nieuwste apparatuur en een yoga- en aerobicsruimte. Een fraai 

Spacenter in Aziatische stijl met een ruim aanbod van signaturebehandelingen 

w.o. de traditionele Thaise massage, gezichtsbehandelingen, verschillende 

kruidenbaden, aromatische sauna, jacuzzi, manicure&pedicure. Dakterras 

met ligbedden en parasols en uitzicht op de rivier. Verder een kidsclub en een 

boetiek. Het hotel heeft een aantal bijzondere restaurants. The Service 1921 is 

gevestigd in een gerestaureerd koloniaal gebouw van het Britse consulaat en 

heeft een schaduwrijk terras met schitterend uitzicht over de rivier. Serveert 

Aziatische gerechten op het hoogste niveau. The Restaurant is gespecialiseerd 

in Thaise, Indiase en internationale gerechten. The Colonial House met terras  

voor afternoon tea, tapas, wijn en cocktails terwijl men in de Lobby Lounge lichte 

snacks serveert. Het hotel heeft het kenmerkende ‘Dine by Design’: dineren 

voor twee op een plekje naar keuze, b.v. in een paviljoen aan het water in een 

romantische setting. U kunt ook deelnemen aan traditionele Spice Spoons 

kooklessen. Stap achter de schermen van de lokale gastronomie of ontdek 

Anantara’s smaakvolle Thaise gerechten. De kookles begint met een rit per tuk-

tuk naar de lokale markt om verse ingrediënten uit te kiezen. De kookles eindigt 

met een lunch (de activiteiten zijn tegen betaling).

ACCOMMODATIE
De 84 kamers en suites zijn bijzonder stijlvol ingericht in een modern Aziatisch 

design, kunstvoorwerpen, kamerhoge ramen en houten vloeren. Alle voorzien 

van airconditioning, kluisje, koffie-/theezetfaciliteiten, telefoon en gratis minibar. 

Trendy en suite badkamer met signature bad en separate regendouche.

Deluxe Kamer Tuinzicht (ca. 50 m², max. 2 pers.): slaapkamer met kingsizebed 

of 2 twinbedden. Balkon met loungebed en uitzicht over de tuin.

Deluxe Kamer Rivierzicht (ca. 50 m², max. 2 pers.): luxueuze kamer met ruim 

balkon met ligbed en uitzicht op de Ping rivier.

Kasara Suite Tuinzicht (ca. 105 m², max. 2 volw. + 2 kind.): ingericht in open 

plan met woon-/slaapkamer met kingsizebed of 2 aparte bedden, ruime 

zithoek, eettafel en wijncooler. Balkon met 2 ligbedden en tuinzicht. Inclusief 

butlerservice en gebruik van de Kasara Lounge. De lounge serveert ontbijt, 

culinaire lekkernijen en drankjes gedurende de dag, cocktails en wijn met 

gastronomische hapjes in de avond. De lounge is geopend van 07:00-20:00 uur. 

Kasara Suite Rivierzicht: als de Kasara Suite Tuinzicht maar met schitterend 

uitzicht over de rivier. 

Inclusief: 3 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Chiang Mai, luchthaven-

belasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon   01/11-17/12 18/12-05/01 06/01-31/03

Deluxe Kamer Tuinzicht   1995 2345 1995

Kasara Suite    2360 2900 2360

Honeymoon: beddecoratie en fles mousserende wijn bij aankomst op de kamer.

Long Stay: een gratis diner inclusief een fles huiswijn voor 2 personen en een Thaise massage van

60 minuten voor maximaal 2 personen per kamerbij minimaal 5 nachten verblijf. Bij minimaal 7 

nachten verblijf tevens 5% korting.

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 01/11/20 t/m 17/12/20 en van 06/01/21 t/m 31/10/21 indien 

120 dagen voor aankomst geboekt; 15% indien 90 dagen voor aankomst geboekt en 10% indien 45 

dagen voor aankomst geboekt.

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

of volpension: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.be.

 THAILANDi | Golden Triangle | Chiang Rai Chiang Mai  | THAILAND 
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HUA HIN

Hua Hin is de oudste badplaats van Thailand met kilometerslange zandstranden en een tropisch achterland.  

Makkelijk bereikbaar via Bangkok en een aanrader voor rustzoekers en golfliefhebbers. 

met villa’s van twee verdiepingen en paviljoens 

verdeeld over de tropische tuin met lotusvijvers, 

verrassende bloementuinen en tal van palmbomen. 

Ten zuiden ligt het imposante InterContinental Hua 

Hin. Dit resort biedt haar gasten ruime kamers en 

veel faciliteiten voor gezinnen. Het exclusieve V 

Villas Hua Hin beschikt over moderne villa’s met 

privézwembad en butlerservice. Het is de perfecte 

plek voor romantiek en voor gasten die op zoek zijn 

naar privacy en ontspanning. 

Aan de Golf van Thailand, op ongeveer 3 uur rijden 

ten zuiden van Bangkok ligt de badplaats Hua Hin 

Deze badplaats draagt het predicaat ‘koninklijk’ 

sinds Koning Rama 7 het in de twintiger jaren van 

de vorige eeuw ontdekte als ‘getaway’ uit het toen 

al chaotische Bangkok. Hij liet er het Klai Kanwon 

Paleis bouwen, wat vrij vertaald ‘zonder zorgen’ 

betekent. 

Het traditionele vissersdorpje ontwikkelde zich 

mede door de aanleg van een wereldberoemde 

spoorlijn tot een vakantiebestemming voor de rijke 

Thaise bevolking. U geniet hier van de historische 

charme van de oudste badplaats van Thailand 

en tegelijkertijd de luxe van moderne hotels. Hua 

Hin combineert traditie en hedendaags comfort. 

Vanwege de schitterende stranden aan de Golf van 

Thailand en de uitstekende verbinding met Bangkok, 

is de badplaats een populaire reisbestemming voor 

de jetset van de hoofdstad. Ook vandaag de dag 

verblijft de Koninklijke familie nog een groot deel 

van het jaar in het paleis en hangt er in Hua Hin nog 

altijd de speciale sfeer van ‘lang vervlogen tijden’.

De kleine straatjes veranderen ‘s avonds in een grote 

markt, waar men heerlijk kan rondwandelen bij de 

vele kraampjes. Hier verkoopt men werkelijk alles; 

van typisch Thaise decoraties en houtsnijwerk tot de 

nieuwste dvd’s en ‘merkkleding’. De restaurantjes 

in de haven staan op palen in het water gebouwd 

en bieden verse visspecialiteiten en natuurlijk de 

authentieke Thaise cuisine. Golfliefhebbers komen 

hier vol aan hun trekken. Op 20-30 autominuten van 

Hua Hin liggen maar liefst 5 prestigieuze golfbanen 

waaronder de oudste golfbaan van Thailand ‘The 

Royal’ en de schitterende 18-holes golfbaan Black 

Mountain.

De hotels die wij voor u in Hua Hin selecteerden 

liggen alle direct aan het strand. In Hua Hin zelf 

bieden wij het sfeervolle Centara Grand Beach 

Resort met haar Frans-koloniale architectuur, 

omringd door stijlvol aangelegde tuinen met 

fonteinen en vijvers. Dit voormalige spoorweghotel 

wordt nog steeds beschouwd als een van de 

meest toonaangevende hotels van Thailand. 

Iets ten noorden ligt het Anantara Hua Hin. Het 

resort is ontworpen in de stijl van een Thais dorp 

Golf van 
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Hua Hin Centara Grand

InterContinental
V-Villas

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

Dagtemperatuur in °C 28 29 30 30 30 30 30 29 29 28 27 27

Watertemperatuur in °C 26 27 28 28 28 29 28 28 28 28 27 27

Zonne-uren per dag 8 9 9 8 8 7 6 6 6 6 5 6

Dagen met enige neerslag 4 1 2 4 12 12 12 13 14 14 16 10

FOUR SEASONS RESORT CHIANG MAI
CULINAIR | FAMILY | WELLNESS

       DELUXE

 Family Residence

Het Four Seasons Resort ligt in een schitterende omgeving ten noorden van 

Chiang Mai en is een tijdloze klassieker. Het resort biedt uitzicht op de uitgestrekte 

rijstvelden en tropische tuinen van de mystieke Mae Rim Valley, ook het Lanna 

Kingdom genoemd, wat ‘land van een miljoen rijstvelden’ betekent. Het resort 

is opgezet in de stijl van een elegant Thais dorp met originele schilderijen en 

Siamese kunstwerken. Het centrum van Chiang Mai ligt op ca. 30 autominuten, 

de luchthaven op ca. 40 minuten.

FACILITEITEN
Elegante entree en lobby. Twee zwembaden waarvan een voor volwassenen 

met zonneterras, ligstoelen en parasols. Vanuit het zwembad kunt u genieten 

van een weids uitzicht op de omliggende rijstvelden en het verre Doi Suthep-

gebergte. Voorts tennisbaan, fitnessruimte en fietsverhuur. In de Thai Cookery 

School kunt u leren hoe Thaise gerechten te bereiden met een bezoek aan 

de levendige en kleurrijke lokale markt om verse lokale ingrediënten te 

verzamelen (tegen betaling). The Gecko Club voor jonge gasten van 4-12 jaar. 

Een verscheidenheid aan activiteiten wordt dagelijks georganiseerd door het 

gekwalificeerde personeel. De restaurants van het resort bieden een uitstekende 

selectie internationale en Thaise specialiteiten. Het Sala Mae Rim is een Thais 

restaurant met uitzicht over de vallei. In het fine dining restaurant Terraces 

dineert men buiten op het terras waar u kunt genieten van een mooi uitzicht op 

de omliggende rijstvelden. Op verzoek wordt het diner geserveerd in uw eigen 

villa of de omliggende rijstvelden. Gratis shuttleservice naar het centrum (4x 

per dag), waar u de bruisende avondmarkt kunt bezoeken of een wandeling 

kunt maken langs Sankamphaeng Road of ‘Handicraft Highway’. De 18-holes 

golfbaan Summit Green Valley Country Club ligt op ca. 10 autominuten. 

ACCOMMODATIE
 De in totaal 99 pavilions en villa’s liggen verspreid over de exotische tuinen. Alle 

ingericht in authentieke stijl met teakhouten vloeren en Thaise kunstwerken. 

Voorzien van schrijftafel, inloopkast, Nespresso-apparaat, strijkfaciliteiten, 

airconditioning, kluisje, minibar en koffie-/theezetfaciliteiten. Badkamer met 

bad en regendouche. Riant terras met dagbed, eethoek en schommelstoel. 

Garden Pavilion (ca. 70 m², max. 3 pers.): gelegen op de begane grond. Elegant 

en luxueus ingericht met terras en uitzicht op de tuin.

Upper Garden Pavilion: als Garden Pavilion maar op de 1e verdieping met 

balkon en uitzicht op de tuin of de bergen.

Rice Terrace Pavilion: op de begane grond. Terras en uitzicht op de rijstvelden.

Upper Rice Terrace Pavilion: hoger gelegen met balkon. 

Pool Villa (ca. 403 m², max. 2 pers.): deze villa biedt veel privacy. De woonkamer 

is ingericht met lokale architectuur en de romantische slaapkamer beschikt 

over een hemelbed. Terras van ca. 282 m², zwembad, eetpaviljoen en tuin. 

Family Residence (ca. 244 m², max. 2 volw. + 2 kind.): gelegen op de bovenste 

verdieping en perfect voor een familie. Voorzien van 2 slaapkamers waarvan 

een met een kingsizebed en een met twee aparte bedden, 2 royale en suite 

badkamers en een kitchenette. Balkon met uitzicht over de tuin.

Family Residence Plungepool (ca. 284 m²): met een plungepool en tuinzicht. 

Raadpleeg onze website voor de beschrijving van de overige kamers en suites.

Inclusief: 3 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Chiang Mai, luchthaven-

belasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon   01/11-17/12 18/12-05/01 06/01-31/03

Garden Pavilion   2940 3600 2940

Upper Garden Pavilion    3600 4290 3600

Honeymoon: bloemen en fles mousserende wijn in de kamer bij aankomst en beddecoratie.

Kamerkorting: 30% bij min 7 nachten verblijf van 01/05/21 t/m 30/09/21 en van 08/10/21 t/m 

31/10/21, 25% bij min 5 nachten verblijf en 20% bij min 3 nachten verblijf.

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 01/11/20 t/m 21/12/20, van 04/01/21 t/m 09/02/21, van 

17/02/21 t/m 01/04/21 en van 07/04/21 t/m 30/04/21 indien 90 dagen voor aankomst geboekt en 

10% indien 45 dagen voor aankomst geboekt. 

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

volpension: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.be. 

 THAILAND | Chiang Mai
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THAILAND | Hua Hin Hua Hin | THAILAND

V-VILLAS HUA HIN
BOUTIQUE | CULINAIR | WELLNESS

        

Hua Hin werd begin jaren twintig een populaire badplaats met de aanleg van 

de spoorlijn die de stad aan de kust van de Golf van Thailand met de hoofdstad 

Bangkok verbond. Toen de Koninklijke familie met hun zomerresidentie naar Hua 

Hin verhuisde, beleefde het slaperige vissersdorp een echte bloeiende handel 

en een toestroom van lokale toeristen. Zelfs vandaag de dag doet het prachtige 

stationsgebouw denken aan de glorieuze tijd van weleer. V Villas Hua Hin ligt 

op loopafstand van talloze restaurants, strandbars en boetiekjes. Maar liefst 6 

prestigieuze 18-holes golfbanen w.o. Black Mountain en de oudste golfbaan van 

Thailand, Royal Hua Hin, liggen op ca. 15-30 autominuten (shuttleservice). Het 

hotel ligt op ca. 3 uur rijden van de luchthaven Bangkok.

Het resort ligt op een gunstige locatie aan het parelwitte zandstrand van 

Hua Hin nabij het zomerpaleis van de koning. V Villas is een creatie van het 

gerenommeerde Franse architectenbureau J + H Boiffils. De fraaie villa’s liggen 

verborgen in een prachtig terrasvormig ontwerp en geraffineerd Italiaans 

design. Niet alleen het moderne en stijlvolle design, maar vooral de vele kleine 

details maken het verblijf in V Villas Hua Hin zo bijzonder. De Thaise gastvrijheid 

is op een onopvallende manier geperfectioneerd en wordt waarschijnlijk alleen 

overtroffen door de schoonheid van de villa’s zelf. Het is de perfecte plek voor 

romantiek en voor gasten die op zoek zijn naar privacy en ontspanning. 

FACILITEITEN
Open lobby met schitterend uitzicht op de tuin en zee. Vanuit de lobby loopt 

u door een lange, groene haag naar beneden naar het zwembad waar u kunt 

genieten van een panoramisch uitzicht over de Golf van Thailand. De uitgestrekte 

infinity pool met jacuzzi ligt parallel aan het strand. Zonneweide met ligbedden 

en parasols en uitzicht over zee. Moderne fitnesruimte, yoga- of tai chilessen en 

introductiecursus Thai boxen. Het V-Spacenter biedt signature en traditionele 

schoonheidsbehandelingen en heeft haar eigen speciaal ontwikkelde 

verzorgingsproducten. U kunt tevens van de Spabehandelingen genieten in uw 

eigen villa. Het Villazzo restaurant biedt een voortreffelijk menu en ontving een 

nominatie als het beste restaurant van Thailand door de prestigieuze Tatler’s 

Best Restaurant Guide. Het wordt geprezen om zijn uitzonderlijke keuken en 

warme service. In Villazzo wacht u ‘s ochtends zowel een uitgebreid buffet als 

een à la carte ontbijt en’ s avonds een brede selectie Thaise en internationale 

gerechten, waarbij de beste wijnen worden geschonken. De gerechten worden 

geserveerd ‘al fresco’ aan de exotische ´ingezonken´ dinertafels. De chef-koks 

van het Villazzo restaurant laten u kennismaken met de geheimen van de Thaise 

keuken. De kooklessen zijn exclusief. De elegante bar biedt uitstekende wijnen, 

een brede selectie cocktails en heerlijke snacks. Vanuit de bar heeft u een 

mooi uitzicht op de Golf van Thailand. Van een gevarieerd aanbod aan koffie, 

de bekende Mariage Frères theesoorten of een afternoon tea kunt u in alle rust 

genieten bij de Coffee & Tea Lounge La Vie. Daarnaast is het mogelijk om bij uw 

eigen pool een privé barbecue te laten verzorgen. 

ACCOMMODATIE
De 28 exclusieve villa’s beschikken alle over een tuin, privézwembad met 

jacuzzi, ligbedden en parasols. Riante  slaapkamer met kingsizebed en suite 

badkamer met regendouche en bad. Woonkamer met sofa en eettafel. Voorzien 

van alle moderne faciliteiten als airconditioning, flatscreen-tv, kluisje, iPod-

dockingstation, minibar, koffie-/theezetfaciliteiten en Nespresso-apparaat. De 

Villa’s zijn ontworpen om een oase van rust en privacy te creëren. De villa’s 

hebben 24-uurs butlerservice.

Pool Villa - 1 slaapkamer (ca. 260 m², max. 3 pers.): voorzien van een riante 

slaapkamer met een kingsizebed en een badkamer met regendouche en 

een dubbele jacuzzi. De ruime woonkamer beschikt over een Bose-home-

entertainmentsysteem, een wijncooler en een eethoek. De tuin heeft een 

privézwembad van 9 x 3,75 meter, ligbedden, parasols en een eettafel.

Pool Villa - 2 slaapkamers (ca. 340 m², max. 5 pers.): deze villa beschikt over 

twee ruime slaapkamers met kingsizebedden en en suite badkamer met 

regendouche en jacuzzi voor twee. De privétuin heeft een zwembad van 9 x 3,75 

m, ligbedden en tafel voor een diner in de buitenlucht.

Pool Villa - 3 slaapkamers (ca. 405 m², max. 7 pers.): riante villa bestaande uit 

twee verdiepingen en 3 ruime slaapkamers, elk met een kingsizebed, een en 

suite badkamer met een regendouche en een dubbele jacuzzi. Woonkamer en 

eethoek. De privétuin beschikt over een zwembad van 9 x 3,75 meter, ligbedden, 

parasol en dinertafel. 

Presidential Villa (ca. 1.111 m², max. 6 pers.): deze luxueuze villa aan het strand 

is opgezet in duplex. Schitterend ontworpen in minimalistische stijl en voorzien 

van handgemaakte meubels en unieke kunstvoorwerpen. De ruime villa 

beschikt over 3 slaapkamers met elk een eigen badkamer met een regendouche 

en een dubbele jacuzzi. De riante woonkamer met eethoek komt uit op de tuin 

en een groot terras met een privézwembad van 11,5 x 3,75 meter, ligbedden en 

parasols. 

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Bangkok, luchthavenbe-

lasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon   01/11-17/12 18/12-06/01 06/01-31/03

Pool Villa - 1 slaapkamer   4315 6025 4315

Pool Villa - 2 slaapkamers (o.b.v. 4 pers.)   3145 4175 3145 

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 01/11/20 t/m 31/10/21 indien 60 dagen voor aankomst ge-

boekt en 10% indien 30 dagen voor aankomst geboekt.

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

volpension en verplichte galadiners rond Kerst en Oud en Nieuw: vraag uw reisadviseur of bezoek 

www.silverjet.be. 
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THAILAND | Hua Hin

ANANTARA HUA HIN
ACTIVE | FAMILY | WELLNESS

     

Premium Kamer Zeezicht 

Het Anantara Hua Hin Resort ligt in de populaire Thaise badplaats Hua Hin, direct 

aan de kust. Het resort is ontworpen in de stijl van een Thais dorp met villa’s 

van twee verdiepingen en paviljoens verdeeld in de tropische tuin. De fraaie 

14 ha grote tuin met verrassende bloementuinen en tal van palmbomen werd  

ontworpen door de bekende architect Bill Bensley uit Bangkok. Onderdeel van 

het exotische  landschap zijn de uitgebreide Anantara Spa, diverse schitterende 

zwembaden en een indrukwekkende vijver met waterlelies. Op 10 autominuten 

van het centrum en op ca. 3 uur rijden van de luchthaven Bangkok. 

FACILITEITEN
Direct gelegen aan zee en een parelwit zandstrand (door getijden kan een deel 

van het strand wegspoelen). Open lounge, bibliotheek en bar met livemuziek. 

In de tropische tuinen een riant zwembad met poolbar en een klein zwembad 

aan de lagune omringd door zonneterrassen, ligbedden en parasols. Voorts 2 

tennisbanen, tafeltennis, fitnessruimte, mountainbikeverhuur en miniclub (2-12 

jaar). De bekroonde Anantara Hua Hin Spa ligt in de exotische tuin aan de lagune 

en biedt een scala aan behandelingen. Verder 2 stoombaden. Het hotel biedt 

een aantal uitstekend restaurants. Het all-day dining restaurant Issara Café 

voor Thaise en internationale gerechten. Rim Nam staat bekend om de originele 

Thaise keuken met gerechten uit de 4 Thaise regio’s. Baan Thalia is een Italiaans 

à la carte restaurant met fijne gerechten. Het elegante restaurant staat vooral 

bekend om zeevruchten. Sai Thong Gril ligt direct aan zee en biedt zijn gasten 

voortreffelijke gegrilde gerechten als verse zeevruchten en vis. Loy Nam aan het 

zwembad voor cocktails en snacks. Voor golfliefhebbers zijn er in de omgeving 

van Hua Hin maar liefst 6 toonaangevende 18-holes golfbanen (shuttleservice). 

ACCOMMODATIE
De villa’s van twee verdiepingen en paviljoens zijn gebouwd in harmonie met 

de natuur en verdeeld in een tropische tuin. Alle 119 kamers zijn voorzien 

van houten vloeren, schrijftafel, airconditioning, telefoon, flatscreen-tv, kluisje, 

koffie-/theezetfaciliteiten en minibar. Badkamer met bad en aparte douche. 

Balkon of terras. Kamerbezetting maximaal 3 personen.

Premium Kamer Tuinzicht (ca. 32 m².): comfortabele kamer op de begane grond 

of balkon. Kingsizebed of 2 twinbedden en badkamer met bad/douche.

Deluxe Kamer (ca. 34 m²): balkon of terras tuinzicht. Badkamer met regendouche.

Premium Kamer Zeezicht: fraaie kamer met terras of balkon en zeezicht.

Junior Suite Lagunezicht (ca. 44 m², max. 2 volw. en 2 kind.): gelegen op de 

begane grond. Slaapkamer met kingsizebed of 2 twinbedden en Nespresso-

apparaat. Badkamer met bad en aparte douche. Ruim balkon met uitzicht over de 

lagune. Inclusief toegang tot de Lagoon Bar voor sunset cocktails en hapjes van 

17:00-18:00 uur, 30% korting op Spabehandelingen, 15% korting op drankjes in 

de Lagoon Bar, late check-out tot 16:00 uur (indien beschikbaar), shuttleservice 

naar het centrum en het wassen/strijken van 4 kledingstukken p/d. 

Anantara Suite Tuinzicht (ca. 64 m²): open plan woon-/slaapkamer met 

kingsizebed en inloopkast. Badkamer met separate regendouche. Groot balkon 

met tuinzicht. Incl. de faciliteiten van de Lagoon Bar. Ook boekbaar met zeezicht.

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Bangkok, luchthavenbe-

lasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon  01/11-17/12 18/12-06/01 07/01-28/02 01/03-31/03

Premium Kamer Tuinzicht  1800 2600 1995 1800

Premium Kamer Zeezicht  2025 2900 2315 2025 

Honeymoon: Welkomstattentie, 20% korting op Dining by Design, THB 500,- Spa credit per verblijf.

Kamerupgrade: Upgrade van Premium Kamer Tuinzicht naar een Deluxe Kamer bij verblijf van 

01/11/20 t/m 23/12/20 en van 01/03/21 t/m 31/10/21.

Kamerkorting: 25% bij min 7 nachten verblijf in een Kamer van 01/11/20 t/m 31/10/21 en 30% bij 

verblijf in een Suite.

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 01/11/20 t/m 31/10/21 in een Kamer indien 90 dagen voor 

aankomst geboekt en 15% indien 60 dgn voor aankomst geboekt; 25% bij verblijf van 01/11/20 t/m 

31/10/21 in een Suite indien 90 dgn voor aankomst geboekt en 20% indien 60 dgn voor aankomst.

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

volpension en verplichte galadiners rond Oud en Nieuw: bezoek www.silverjet.be.

Hua Hin | THAILAND

INTERCONTINENTAL HOTEL HUA HIN
ACTIVE | FAMILY | WELLNESS

        

Premier Kamer

Aziatisch en westers design smelten samen tot buitengewone stijl, elegantie en 

comfort in dit exclusieve vakantieresort. Geniet van de luxe accommodatie, laat 

u verwennen in het Spacenter of proef verse zeevruchten in het grillrestaurant 

op het strand. Het centrum met talrijke restaurants en de beroemde avondmarkt 

ligt op ca. 3 km. Een aantal toonaangevende 18-holes golfbanen ligt op 15-30 

autominuten (shuttleservice). De luchthaven van Bangkok bevindt zich op ca. 3 

autominuten.

FACILITEITEN
In de tuinen nabij het strand zorgt het ruime zwembad met apart kinderbad 

voor verkoeling. Tevens ligbedden, parasols en een poolbar. Er is een speeltuin 

voor jonge gasten en een kidsclub met een wisselend activiteitenprogramma 

(4-12 jaar). Bibliotheek met verhuur van boeken en dvd’s. Moderne 

fitnessruimte met de nieuwste apparatuur. Naast een selectie van massages 

en schoonheidsbehandelingen, biedt het Spacenter  Ayurvedische yoga. In de 

‘Cure Salon by Bastien Gonzales’ manicure & pedicure. Op ca. 10 autominuten 

ligt het Vana Nava waterpark en het True Arena Sport Complex met zwembad, 

fitnesscenter en tennisbanen (gratis toegang & shuttleservice; lessen en 

sportacademie tegen betaling). Verder biedt het hotel Thaise kooklessen en 

een boetiek. Achter het hotel ligt het luxe BluPort winkelcentrum met een groot 

aanbod restaurants en winkels. 

ACCOMMODATIE
De in totaal 119 ruim ingerichte kamers en suites zijn voorzien van de 

modernste technologie zoals flatscreen-tv, Bose-geluidssysteem, cd/dvd-

speler, schrijftafel, iPod-dockingstation, airconditioning, plafondventilator, 

kluisje, minibar en koffie-/theezetfaciliteiten. Badkamer met separate douche. 

Balkon of terras met ligbed. Gasten die in de Club kamers, Club Suites en Villa’s 

verblijven kunnen gebruik maken van de Club Lounge voor het ontbijt, afternoon 

tea en cocktails in de avond. De Superior Kamers en Suites zijn gelegen in de 

BluPort Wing, via een loopbrug over de weg verbonden met het hoofdgebouw.

Superior Kamer (ca. 40 m², max. 3 pers.): stijlvolle ruim ingerichte kamer met 

resort-/zwembadzicht. Gelegen in de BluPort Wing.

Resort Classic Kamer (ca. 44 m², max. 3 pers.): elegante kamer met zithoek. 

Uitzicht over de tuinen en vijvers. Kamers met verbindingsdeur mogelijk.

Premier Kamer (ca. 55 m², max. 3 pers.): ruime kamer met gedeeltelijk zee- en/

of zwembadzicht. Riant balkon. Ook boekbaar als Club InterContinental Kamer.

Superior Suite (ca. 60 m², max. 3 pers.): ruim ingericht met aparte woon- en 

slaapkamer en balkon met resort-/zwembadzicht. Gelegen in de BluPort Wing.

Premier Pool Terrace Kamer (ca. 55 m², max. 3 pers.): op de begane grond, 

terras met loungebank en ligbed, toegang tot een lagune zwembad dat wordt 

gedeeld met andere kamers. Tuinzicht. Ook boekbaar inclusief de Club Louge.

Premier Suite (ca. 130 m², max. 3 volw of 2 volw. + 2 kind.): ruime suite met 

aparte woon- en slaapkamer. Riant balkon met zitje en loungebank. Gedeeltelijk 

zee- en/of zwembadzicht. Ook boekbaar als Club InterContinental Suite.

Beach Villa (ca. 145 m², max. 2 volw. + 2 kind.): luxe villa aan het strand met 

veel privacy. Aparte woon- en slaapkamer. Terras met loungebank, ligbedden, 

privézwembad en tuin. Inclusief toegang tot de Club Lounge.

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Bangkok, luchthavenbe-

lasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon   01/11-17/12 18/12-06/01 07/01-31/03

Superior Kamer   1865 2755 1865

Premier Kamer    2090 2980 2090 

Honeymoon: Chocolade en fruit op de kamer bij aankomst.

Longstay: 5% bij min. 7 nachten verblijf. Tevens massage van 60 minuten en een diner voor 2 perso-

nen bij min. 7 nachten verblijf.

Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 01/11/20 t/m 21/12/20 en van 17/04/21 t/m 31/10/21 indien 

90 dagen voor aankomst geboekt en 5% indien 60 dagen voor aankomst geboekt. 10% bij verblijf van 

22/12/20 t/m 04/01/21 indien 120 dagen voor aankomst geboekt.

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

volpension en verplichte galadiners rond Kerst en Oud en Nieuw: bezoek www.silverjet.be
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PHUKET - KRABI -  KOH YAO NOI

De aantrekkelijkste strandbestemmingen van Zuid-Thailand: 

Het vakantieparadijs Phuket, het tropische eiland Krabi en het nostalgische Koh Yao Noi.

ervaren. Wij selecteerden hier Six Senses Yao Noi. 

Ervaar luxe en comfort op het hoogste niveau, 

midden in de tropische jungle en tegen de achter-

grond van de beroemde kalkstenen kliffen die bizar 

uit zee oprijzen. 

Verscholen tussen kalksteenbergen en midden in de 

jungle staan de unieke boomhutten van Tree House 

Villa’s, een adults only concept met een schitterend 

uitzicht op zee en de groene kliffen van Phang 

Nga Bay. Een nieuw exclusief concept dat vooral 

liefhebbers van natuurlijke schoonheid aanspreekt.

Palmbomen, baaien, poederwitte zandstranden en 

tophotels: Phuket is een puur vakantieparadijs! Het 

grootste eiland van Thailand heeft ook cultureel 

veel te bieden. Statige woningen en handelshuizen 

in koloniale stijl getuigen van Chinese en Portugese 

invloeden, die met name Phuket Town een 

bijzondere charme geven. Het iconische beeldmerk 

van het eiland is het ten noordoosten gelegen Phang 

Nga Bay, bekend geworden als locatie in een James 

Bond film. 

Aan de westkust van Phuket strekt zich de baai van 

Bang Tao uit met het gelijknamige mooie strand. 

Hier kozen wij voor het bijzonder luxueuze Banyan 

Tree. U kunt er heerlijk ontspannen in de vrijstaande 

villa’s met privézwembad en genieten van een 

spabehandeling in een van de beste spacenters 

ter wereld. De 18-holes Laguna Phuket Golf Club 

bevindt zich naast het resort. Verder naar het 

noorden in een verborgen naburige baai ligt nog een 

tophotel. Het Trisara hotel is een tropisch paradijs 

en werd onlangs uitgeroepen tot een van het meest 

intieme en exclusieve hotels van Zuidoost-Azië. Het 

Rosewood Phuket bevindt zich aan het afgelegen 

zandstrand van Emerald Bay aan de westkust van 

Phuket. Deze luxe strandresidentie, ingericht in 

tijdloze elegantie en innovatieve architectuur gaat 

harmonieus op in het tropische landschap. 

KRABI
Hemelse zandstranden, kristalhelder water en een 

verscheidenheid aan luxe hotels. Zuid-Thailand 

is een droombestemming.  Hier kunt u genieten 

van een uitstekende infrastructuur en goede 

verbindingen - en bent u nog ver van de drukte. 

Het iconische Rayavadee op Krabi is omgeven 

door de fascinerende kalkstenen kliffen van Krabi 

Marine National Park en omringd door palmbomen 

en kristalhelder water. De pavilions liggen in een 

tropisch tuinlandschap. Het gebied is ideaal om te 

snorkelen, wandelen en kajakken. Vanuit Bangkok 

zijn er directe vluchten naar het eiland. Maar ook 

vanuit Phuket is Krabi bereikbaar.

KOH YAO NOI
Dit nostalgische eiland ligt tussen Phuket en Krabi 

en is per boot vanuit Phuket bereikbaar. Hier kan 

men de natuur en levensstijl nog steeds authentiek 

Krabi

Chalong

Patong

Karon

KOH YAO NOI

PHUKET

Rayavadee
Banyan Tree

Rosewood

Trisara

Six Senses

Twin Palms

Treehouses

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

Dagtemperatuur in °C 28 29 30 30 30 30 30 29 29 28 27 27

Watertemperatuur in °C 26 27 28 28 28 29 28 28 28 28 27 27

Zonne-uren per dag 8 9 9 8 8 7 6 6 6 6 5 6

Dagen met enige neerslag 4 1 2 4 12 12 12 13 14 14 16 10

CENTARA GRAND HOTEL HUA HIN
GOLF | HERITAGE | WELLNESS

     

Volledig gebouwd in koloniale stijl wordt Centara Grand Beach Resort nog 

steeds beschouwd als een van de meest toonaangevende hotels van Thailand. 

Het resort heeft een benijdenswaardige ligging aan het schitterende zandstrand 

van Hua Hin. Men kan lange wandelingen maken in de uitgestrekte tuinen 

met schitterende creaties van hagen in de vorm van olifanten en vogels. Het 

centrum van Hua Hin met de vele winkels en restaurants ligt binnen handbereik. 

Dit unieke resort dat populair is bij zowel gezinnen als koppels maakt indruk 

met zijn persoonlijke en warme service. Maar liefst 6 toonaangevende 18-holes 

golfbanen liggen op 15-30 autominuten (shuttleservice). De luchthaven van 

Bangkok ligt op ca. 3 uur rijden.

FACILITEITEN
Stijlvolle open entree, lobby en boetiek. In de grote tuinen vindt u gazons 

met ligbedden, 3 zwembaden waarvan 1 met kindergedeelte, 2 tennisbanen, 

moderne fitnessruimte, Tai Chi-lessen en 2 putting greens. Kidsclub (6-12 

jaar) en speeltuin. De Centara Spa biedt een uitgebreide selectie massages en 

schoonheidsbehandelingen. Diners aan het strand of in de schitterende tuinen 

zijn de norm. Coast Beach Club & Bistro is de ‘place to be’ voor vers gevangen 

vis, smakelijke pizza’s en gegrild vlees in een relaxte strandomgeving. Het all-

day dining restaurant Railway is geïnspireerd op het originele treinstation van 

Hua Hin. Suan Bua voor Thaise specialiteiten en Hagi voor de beste Japanse 

gerechten. The Museum met zijn veelgeprezen afternoon tea en zelfgemaakte 

scones. De Elephant Bar biedt een uitgebreide keuze aan cocktails en whisky’s.

ACCOMMODATIE
De 209 kamers en suites zijn verdeeld over de drie vleugels van het 

hoofdgebouw; de Railway, Colonial en de Garden Wing. Hoge plafonds, donker 

hout en fijne stoffen domineren de inrichting. Alle voorzien van airconditioning, 

plafondventilator, flatscreen-tv, kluisje, koffie-/theezetfaciliteiten en minibar. 

Badkamer met bad en/of douche. Balkon of terras. Kamerbezetting 3 personen.

Deluxe Kamer (ca. 36 m²): stijlvol ingerichte kamer met zithoek.

Premium Deluxe Kamer (ca. 45 m²): kingsizebed of 2 queensizebedden. 

Bij onderstaande kamers en suites is de toegang tot The Club Lounge inclusief: 

ontbijt, overdag non-alcoholische dranken, snacks, afternoon tea, ‘s avonds 

cocktails en canapé’s. 10% korting op Spabehandelingen.

Premium Deluxe Club Kamer (ca. 55 m², max. 3 pers.): ruime kamer met zithoek 

en badkamer met bad en separate regendouche.

Junior Suite (ca. 60 m², max. 3 pers.): open plan woon- en slaapkamer met 

moderne oosterse inrichting. Badkamer met bad en separate regendouche.

Deluxe Suite (ca. 72 m², max. 3 pers.): gelegen in de Railway of Colonial Wing 

met fraai ingerichte woon- en slaapkamer met en suite bad kamer. Ook boekbaar 

als Duplex Suite in de Garden Wing met op de begane grond de woonkamer en 

op de 1e verdieping de slaapkamer. Tevens boekbaar een Duplex Suite met 2 

slaapkamers (ca. 130 m², max. 4 volw. + 2 kind.).

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Bangkok, luchthavenbe-

lasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon  01/11-17/12 18/12-06/01 07/01-28/02 01/03-31/03

Deluxe Kamer  1940 2350 2665 2045

Premium Deluxe Kamer   2075 2485 2815 2200

Gratis  kinderen: Maximaal 2 kinderen t/m 11 jaar verblijven gratis op de kamer bij de ouders. 

Wanneer beide ouders op basis van halfpension verblijven, ontvangen kinderen gratis halfpension 

(max 2 kinderen t/m 11 jaar).

Honeymoon: Mousserende wijn, fruit, cake, bloemen en souveniers bij verblijf van min. 3 nachten. Bij 

verblijf van 18/04/21 t/m 31/10/21 tevens upgrade van Deluxe kamer naar Premium Deluxe kamer 

en Premium Deluxe Club Kamer naar Junior Suite (indien 60 dgn voor aankomst geboekt).

Kamerkorting: 20% bij verblijf van 01/11/20 t/m 30/04/21 en 5% bij verblijf van 01/11/20 t/m 

31/10/21 indien 120 dagen voor aankomst geboekt.

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 01/11/20 t/m 17/01/21 en van 01/03/21 t/m 31/10/21 bij 

verblijf in een Suite en 10% bij verblijf in een Kamer en Junior Suite, indien 60 dgn voor aankomst 

geboekt.

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

pension en verplichte galadiners rond Kerst en Oud en Nieuw: bezoek www.silverjet.be.

THAILAND | Hua Hin
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BANYAN TREE PHUKET
CULINAIR | GOLF | WELLNESS

        

 Serenity Villa Lagoon Pool Villa

Het stijlvolle Banyan Tree Resort & Spa Phuket ligt aan een rustige 

zoutwaterlagune aan de westkust van Phuket. Het resort is geïntegreerd in het 

ongerepte groene landschap en fascineert met zijn moderne architectuur en 

Thaise uitstraling. De luxe villa’s van Banyan Tree Phuket bevinden zich in het 

bekende Laguna-complex, dat een golfbaan, met palmen omzoomde lagunes, 

een tuinlandschap, ongerepte stranden en restaurants omvat. De diverse 

faciliteiten en het strand zijn gemakkelijk te bereiken per fiets, buggy of te 

voet. De Spa is diverse malen tot de beste ter wereld gekozen en de 18-holes 

golfbaan heeft ook prestigieuze prijzen gewonnen. Het levendige Patong Beach 

en de luchthaven liggen op ca. 25 minuten rijden.

FACILITEITEN
Elegante open lobby met vijvers, fonteinen, boetieks en loungebar. In de 

tropische tuinen bevindt zich een lagunezwembad met zonneterras, ligbedden, 

parasols en een poolbar. De Turtle Club organiseert diverse activiteiten voor de 

jonge gasten. Een fitnessruimte met de nieuwste cardio- en fitnessapparatuur 

en verschillende cursussen, waaronder yoga, tai chi, pilates, aerobics, 

thaiboksen en aquarobics zorgen voor een gevarieerd aanbod aan recreatieve 

activiteiten. Voorts 3 tennisbanen, mountainbikeverhuur en traditionele Thaise 

kookcursussen. Het nabijgelegen strand biedt watersporten zoals windsurfen, 

zeilen, snorkelen, kajakken en waterfietsen. Het hotel heeft een van de beste 

spafaciliteiten in Thailand met een eigen opleidingsinstituut, zeer ervaren 

therapeuten en een aantal heerlijke behandelingen. Verder 8 toonaangevende 

restaurants en diverse bars. In-villa dining of dineren op een plekje in de lagune 

of op een traditionele longtailboot is tevens mogelijk. Naast het resort te midden 

van exotische flora en fauna ligt de indrukwekkende 18-holes golfbaan van het 

Laguna Phuket met drivingrange, clubhouse en golf-academy. 

ACCOMMODATIE
De 173 vrijstaande villa’s bieden veel privacy en zijn gesitueerd in de riante  

tropische tuin van het resort. Alle voorzien van groot terras, privézwembad, 

tuin en ligbedden. Elegant ingericht in Thaise stijl met teakhouten vloeren en 

handgeschilderde muren, kingsizebed, airconditioning, flatscreen-tv, minibar, 

koffie-/theezetfaciliteiten, schrijftafel en kluisje. Badkamer met signature bad 

en separate douche.

Banyan Pool Villa (ca. 175 m², max. 2 volw. + 1 kind): ruime villa met riante  

slaapkamer met kingsizebed en een lounge. Badkamer met inloopkast. 

Openslaande deuren naar de privétuin met zonneterras en privézwembad.

Banyan Lagoon Pool Villa: als de Banyan Pool Villa maar uitzicht op de lagune.

Serenity Pool Villa (ca. 140 m², max. 3 pers.): deze schitterende nieuwe villa 

is ingericht in een modern design. In open plan met een slaapkamer met 

kingsizebed, een zithoek en fraaie badkamer met signature bad en regendouche. 

Signature Pool Villa (ca. 270 m², max. 3 pers.):  deze spectaculaire villa is ruim 

ingericht en biedt veel privacy. Voorzien van kingsizebed, zithoek en ruime 

badkamer met inloopkast. Ommuurde tuin met geurige planten en palmbomen, 

privézwembad, ligbedden, een openluchtpavilion, buitendouche en een Thaise 

sala voor een  spabehandeling. Ook boekbaar met 2 slaapkamers.

Raadpleeg onze website voor de beschrijving van de overige kamers en suites.

Inclusief: 5 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Phuket, luchthavenbe-

lasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon  01/11-17/12 18/12-06/01 07/01-28/02 01/03-31/03

Banyan Pool Villa  2330 5495 3125 2330

Banyan Lagoon Pool Villa  2375 5720 3225 2375

Honeymoon: fles wijn, fruit en bloemen bij aankomst en 20% korting op 90-120 minuten massage. Bij 

minimaal 3 nachten verblijf tevens 1x diner voor 2 personen.

Long stay: 30% bij min 7 nachten verblijf van 01/11/20 t/m 28/12/20, van 02/01/21 t/m 30/09/21 

en van 07/10/21 t/m 31/10/21.

Vroegboekkorting: 50% bij verblijf van 01/11/20 t/m 23/12/20, en van 08/01/21 t/m 31/10/21 in-

dien 120 dagen voor aankomst geboekt. 30% bij verblijf van 01/11/20 t/m 31/10/21 indien 30 dagen 

voor aankomst geboekt.

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

volpension: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.be. 

TRISARA PHUKET
HIDEAWAY | CULINAIR | WELLNESS

       DELUXE

 Ocean Pool View Villa

Gelegen aan het kristalheldere water van de Andaman Zee is Trisara een 

klasse apart. Een tropisch paradijs genesteld aan de rustige en ongerepte 

noordwestkust van Phuket in een afgelegen baai. Het hotel werd onlangs 

uitgeroepen tot een van de meest intieme en exclusieve hotels van Zuidoost-Azië. 

De uniek ingerichte villa’s en suites beschikken alle over een privézwembad en 

bieden een schitterend uitzicht op zee. Een perfecte combinatie van ontspanning, 

privacy en een excellente service. De luchthaven Phuket en de 36-holes Blue 

Canyon golfbaan liggen op ca. 15 autominuten. 

FACILITEITEN
Een indrukwekkend zoutwaterzwembad van 45 meter omringd door 

ligbedden en parasols ligt langs het strand. De Kidsclub is dagelijks geopend 

van 8:30-17:30 uur en er is de mogelijkheid tot spelletjes, kunstnijverheid, 

buitenactiviteiten. De Jara Spa is omringd door tropische vijvers met uitzicht op 

zee. De behandelingen omvatten gezichtsbehandelingen en een brede selectie 

massages. De fitnessruimte is volledig uitgerust met de nieuwste apparatuur. 

Ook is er een speciale boksring waar iedereen Muay Thai boksen kan leren. 

Tevens yogalessen en 2 tennisbanen. Privékooklessen onder leiding van het 

Trisara keukenteam. Het hotel beschikt over uitstekende restaurants. The 

Deck serveert authentieke Thaise en internationale keuken. De Sunday Jazz 

Brunch is een samengesteld menu van exotische gerechten met zeevruchten 

en BBQ. Phuket’s must-do ervaring op zondag onder begeleiding van de 

swingende soundtracks van live jazz-muziek. Seafood at Trisara biedt vers 

bereide zeevruchten, geïnspireerd door de iconische visrestaurants aan de 

Franse Rivièra en Capri en Pru voor verse lokale ingrediënten in een intieme 

setting bij kaarslicht. In-villa dining tevens mogelijk. Diverse watersporten als 

catamaranzeilen, windsurfen, stand-up paddle, kajakken (van december t/m 

april, niet-gemotoriseerde watersporten zijn inclusief). Tevens een privécharter 

beschikbaar voor snorkeltrips. 

ACCOMMODATIE
De 63 villa’s liggen verspreid over een groot terrein met palmbomen. Het interieur 

combineert moderne elegantie met traditionele Thaise accenten. Alle voorzien 

van een kingsizebed, schrijftafel, airconditioning, flatscreen-tv, dvd/cd-spelers, 

minibar, telefoon, kluisje en iPod-dockingstation. Luxe badkamer met signature 

bad en buitendouche. Riant terras met privézwembad en spectaculair uitzicht. 

Dagelijks vers fruit en chocolade op uw kamer. Het resort is tegen een helling is 

gebouwd en daardoor zijn er veel hoogteverschillen. 

Ocean View Pool Junior Suite (ca. 135 m², max. 2 volw.): hoog gelegen in open 

plan. Groot teakhouten terras met een zithoek en een 4-meter lange lappool.

Signature Ocean View Pool Villa (ca. 230 m², max. 2 volw. + 2 kind.): slaapkamer 

en een riante woon- en eetkamer, gastentoilet. Groot terras met een 9-meter 

lange lappool met ligbedden, zithoek, Spabed en buitendouche.

Ocean View Pool Villa (ca. 240 m², max. 2 volw. + 2 kind.): ruim ingericht en 

schitterend uitzicht over zee. Slaapkamer met kingsizebed en sofabed. Riant 

terras met een 10-meter lang zwembad met eethoek, buitendouche en privétuin.  

Ocean Front Pool Villa (ca. 240 m², max. 2 volw. + 2 kind.): deze villa ligt dichtbij 

het strand. Grote slaapkamer met kingsizebed en sofabed. Riant terras met een 

10-meter lang zwembad met eethoek, buitendouche en privétuin.  

2-slaapkamer Ocean Front Pool Villa (ca. 300 m², max. 5 pers.): deze fraaie 

villa ligt ca. 8 meter boven de baai met een spectaculair uitzicht. Voorzien van 

twee aparte slaap- en badkamers met kingsizebed en met 2 twinbedden. Aan 

weerszijde van de slaapkamers ligt een centrale woon- en eetkamer, die leidt 

naar het terras met een 10-meter lange infinitypool, een eethoek en ligbedden. 

Inclusief: 5 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Bangkok, luchthavenbe-

lasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon   01/11-17/12 18/12-06/01 07/01-31/03

Ocean View Pool Junior Suite   2630 6100 2630

Signature Ocean View Pool Villa  4300 7100 4300

Vroegboekkorting: 35% bij verblijf van 01/11/20 t/m 23/12/20 en van 07/01/21 t/m 31/10/21 indien 

45 dagen voor aankomst geboekt.

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

pension en verplichte galadiners rond Kerst en Oud en Nieuw: bezoek www.silverjet.be.

THAILAND | Phuket | Bang Tao Beach Phuket | THAILAND
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ROSEWOOD PHUKET
FAMILY | HIDEAWAY | WELLNESS

       DELUXE

 Ocean Viel Pool Villa

Langs de afgelegen kustlijn van Emerald Bay aan de westkust van Phuket ligt 

het prestigieuze Rosewood hotel. Het resort is ontworpen met een duurzame 

focus op de bosrijke omgeving. Deze luxe strandresidentie, ingericht in tijdloze 

elegantie, innovatieve architectuur en met subtiele Thaise invloeden gaat 

harmonieus op in het tropische landschap. Een paradijs voor zonaanbidders 

vanwege het zachte witte zand en warme ondiepe water dat zich bij vloed 

uitstrekt tot in de koraalbaai. De luchthaven Phuket bevindt zich op ca. 70 min.

FACILITEITEN
Imposante tuin aan het strand met zonneterrassen en looppaden ligt een 

vrij gevormd overloopzwembad. Tevens een speciaal wedstrijdbad, een 

activiteitenbad en een gedeelte voor kinderen. Rosewood Explorers Club biedt 

een scala aan faciliteiten; van een clubhuis tot een leuk activiteitenprogramma. 

Unieke klimwanden, kunst- en handwerk en een podium voor optredens. Het 

eerste Rosewood-resort met het nieuwe wellnessconcept Asaya. De bijzondere 

Spa biedt tal van wellness-therapieën en massages. Het is mogelijk uw eigen mix 

te creëren van kruiden en essentiële oliën voor een schoonheidsbehandeling. 

De restaurants bieden een scala aan verfijnde culinaire specialiteiten.Ta 

Khai is gespecialiseerd in de authentieke Thaise keuken en een selectie van 

internationale delicatessen. U geniet hier van een rustieke Thaise dorpssfeer 

dicht bij de oceaan. In The Shack proeft u lokale visgerechten. De gerechten 

worden bereid in de open keuken met steenoven en houtskoolgrill. In Red Sauce 

geniet je van Italiaanse klassiekers vergezeld van een uitgebreide selectie 

heerlijke wijnen. De Mai-lounge voor lichte snacks en cocktails.

ACCOMMODATIE
Op een steenworp afstand van het strand met uitzicht op de sprankelende baai 

of de bosrijke omgeving gaan alle 71 paviljoens en villa’s op in het weelderige 

tropische landschap. De kamerhoge ramen geven toegang tot het terras met 

een plungepool, een zithoek en een dagbed. De halfopen badkamer beschikt 

over een regendouche en signature bad. Kamers kunnen gecombineerd worden. 

Kamerbezetting is 3 personen tenzij anders aangegeven.

Garden Pool Pavilion (ca. 130 m²): royale woon- en slaapkamer met kingsizebed 

of 2 aparte bedden. Het zonneterras heeft een dagbed, zithoek en een plungepool. 

Terras met uitzicht op de groene vegetatie. 

Partial Ocean View Pool Pavilion (ca. 130 m²): elegante open plan woon-/

slaapkamer, zithoek en terras met privézwembad. Gedeeltelijk uitzicht over zee.

Lagoon Pool Pavilion (ca. 211 m²): opgezet in open plan woon-/slaapkamer, 

zithoek met sofa. Terras met ligbedden en privézwembad. Uitzicht over zee. 

Partial Ocean View Pool Villa (ca. 211 m²): aparte woon- en slaapkamer met 

eettafel en zithoek. Terras met dagbed, privézwembad en gedeeltelijk zeezicht. 

Ocean View Pool Pavilion - 2 slaapkamers (ca. 253 m², max. 5 pers.): elegante 

suite met 2 slaapkamers elk met en suite badkamer, woonkamer met zithoek, 

sofa en terras met ligbedden en privézwembad. Zeezicht.

Beachfront Pool Villa (ca. 326 m²): deze schitterende villa ligt nabij het strand. 

Riante slaapkamer en aparte woon- en eetkamer. Een groot terras te midden 

van een weelderige, aangelegde tuin met een dagbed, zithoek en een plungepool. 

Inclusief: 5 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Phuket, luchthavenbe-

lasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon   01/11-17/12 18/12-06/01 07/01-31/03

Ocean View Pool Pavilion   3085 5750 3515

Partial Ocean View Pool Pavilion  3245 5915 3695  

Extra: gratis retourtransfer van/naar de luchthaven van Phuket bij verblijf in Partial  Ocean View Pool 

Pavilion (2 slaapkamers), The Beach House en The Ocean House.

Gratis nachten: 3=2, 6=4 en 9=6 bij verblijf van 01/11/20 t/m 19/12/20, van 04/01/21 t/m 10/02/21 

en van 18/02/21 t/m 31/10/21.

Honeymoon: cocktails en canapés, en 1x 30 minuten Spabehandeling bij verbijf van min 5 nachten. 

Bij een verblijf van 7 nachten extra een romantisch 4-gangen diner (excl. drankjes).

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 01/11/20 t/m 31/10/21 indien 60 dagen voor aankomst ge-

boekt en 15% indien 30 dagen voor aankomst geboekt.

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

volpension: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.be. 

TREEHOUSE VILLAS LUXURY RESORT
ACTIVE | ADULTS ONLY | WELLNESS

        

TreeHouse Villa 

Het romantische TreeHouse Villas is genesteld in de jungle van het eiland Koh Yao 

Noi, een van de laatste overgebleven Thaise eilanden dat grotendeels ongerept 

is gebleven. Het eiland Koh Yao Noi staat bekend om zijn natuurlijke stranden en 

het heerlijk zachte zand. Verscholen tussen kalksteenbergen en te midden van 

de jungle staan deze unieke boomhutten met een schitterend uitzicht op zee en 

de groene kliffen van Phang Nga Bay. De slechts 32 schitterend ontworpen villa’s 

gaan naadloos op in de ongerepte omgeving. Een nieuw exclusief concept dat 

vooral liefhebbers van natuurlijke schoonheid aanspreekt. Een groot deel van 

het eiland is gewijd aan een nationaal park waardoor een perfecte hideaway is 

ontstaan. Een exotisch paradijs voor adults-only. Het kleine eilandje Koh Yao Noi, 

is alleen per boot bereikbaar en ligt op ongeveer 45 minuten varen van Phuket. 

De transfer van de luchthaven naar de haven van Phuket is ca. 45 autominuten.

FACILITEITEN
Zwembad met grot en waterval. Geniet van de zon vanuit uw comfortabele ligstoel 

op het strand of van de vele activiteiten die worden aangeboden. Er kunnen 

duikcursussen en excursies worden georganiseerd. Ook kunt u deelnemen aan 

een tocht met lokale vissers op een traditionele Thaise longtailboot. Kajakken 

naar de iconische kalksteenrotsen, grotten en stranden van de Phang Nga-baai 

is een andere manier om het opvallende landschap te verkennen. In het resort 

worden Thaise kooklessen en Batik-schilderlessen gegeven. De luxe Serenity 

Spa met uitzicht op een lelievijver belooft een ontspannende ervaring. Voorzien 

van sauna, stoombad, manicure & pedicure. Yogalessen worden dagelijks 

georganiseerd in de rustige strandsala. In het Restaurant Roots worden 

westerse en Thaise gerechten geserveerd. Direct aan het strand ligt Al Fresco 

voor mediterrane gerechten en houtgestookte pizza’s, In de Sundowners Bar 

geniet men van cocktails met livemuziek en een schitterend uitzicht op de baai. 

ACCOMMODATIE
De 32 villa’s zijn gebouwd tussen de weelderige tropische vegetatie en aan 

het strand. De minibar met een selectie drankjes is inclusief (mineraalwater, 

frisdrank, vruchtensappen, bier en 2 alcoholische dranken per dag). Alle villa’s 

zijn voorzien van een bluetooth muziekstation, flatscreen-tv en Nespresso-

apparaat. Badkamer met bad en separate douche. In-villa dining mogelijk. 

Gasten vanaf 16 jaar welkom.

TreeHouse Villa (ca. 100 m², max. 2 volw.): via een hangbrug bereikt u de twee 

verdiepingen tellende boomhut. De villa is bijna rondom voorzien van een 

glazen wand. Ingericht in moderne ‘beach chic’ stijl. Op de begane grond een 

open loungegedeelte met groot terras, zwembad met jacuzzi, een eettafel en 

bar. Op de bovenste verdieping een slaapkamer, airconditioning en flatscreen-tv. 

Badkamer met bad en ‘jungle-douche’. Balkon met een schitterend uitzicht.

Beachfront Pool Villa (ca. 120 m², max. 2 volw.): gelegen aan het strand. Deze 

villa is gelijkvloers en heeft een groot terras met zithoek, dagbed, schommelstoel 

en een zwembad met jacuzzi (7 m). Open loungegedeelte met zithoek. Aparte 

slaapkamer met airconditioning en schitterend uitzicht op de baai.

Hilltop Pool Villa (ca. 390 m², max. 4 volw.): deze villa in duplex beschikt over 

2 woonkamers met keuken en bar. Twee slaapkamers met kingsizebed, en 

suite badkamers en jacuzzibad. Groot terras met een 12 meter lappool en een 

adembenemend uitzicht. Spabehandeling en yogasessie mogelijk. Deze villa 

biedt veel privacy ligt op 5 min. van het hoofdgebouw en is bereikbaar per buggy.

Inclusief: 3 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis en boottocht van en naar Koh Yao 

Noi, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven. 

en gedeelde speedboat transfer naar Yoa Noi Island.

Prijs per persoon   01/11-17/12 18/12-06/01 07/01-31/03

Treehouse Villa   1990 2205 2050

Beachfront Pool Villa   2185 2400 2245

Honeymoon: fles mousserende wijn en bloemen bij aankomst en 20% korting op Spabehandelingen.

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 01/11/20 t/m 23/12/20 en 10% bij verblijf van 08/01/21 t/m 

31/03/21 indien 45 dagen voor aankomst geboekt. 20% bij verblijf van 01/04/21 t/m 31/10/21 indien 

30 dagen voor aankomst geboekt. 

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, aanbiedingen, toeslagen voor half- en/of volpension en 

verplichte galadiners rond Kerst en Oud en Nieuw: bezoek www.silverjet.be.

THAILAND | Phuket | Emerald Bay Koh Yao Noi | Phuket I THAILAND
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SIX SENSES YAO NOI
ACTIVE | HIDEAWAY | WELLNESS

     

Ocean Pool Villa

Koh Yao Noi is een eiland in de Andaman Zee tussen Phuket en Krabi en biedt 

schitterende zandstranden, een ongerept regenwoudlandschap en kleine   

vissersdorpjes. Genesteld in de schilderachtige Thaise heuvels en met uitzicht 

op de smaragdgroene zee liggen de villa’s met privézwembad van de Six Senses 

Yao Noi. De uitstekende spa zorgt voor een ontspannen verblijf. Hier vindt 

u heerlijke rust en privacy in combinatie met een spectaculair uitzicht op de 

wereldberoemde Phang Nga-baai met zijn pittoreske kalkstenen kliffen.Van de 

luchthaven van Phuket is het ca. 25 minuten naar de haven. Aansluitend brengt 

een speedboot u in 45 minuten naar het resort.

FACILITEITEN
Het resort ligt direct aan twee baaien met fijn zand, beide omgeven door 

diepgroene vegetatie. Een van de hoogtepunten van het resort is het hooggelegen 

overloopzwembad dat uitkijkt over de baai van Phang Nga. Ligstoelen, parasols 

en een poolbar nodigen uit om hier te ontspannen. Verder tennis, kidsclub, Thai 

boksen, kooklessen, fitnessruimte, fietsverhuur, waterskiën, catamaranzeilen, 

volleybal en kajakken. Bibliotheek met internet en dvd-verhuur en een boetiek. 

De ‘Cinema under the Stars’ voor  klassiekers in de open lucht. U kunt ook 

begeleide fietstochten maken door het unieke eilandlandschap. Het hotel 

werkt samen met een PADI-duikschool, zodat u de onderwaterwereld met zijn 

kleurrijke koraalriffen kunt leren kennen en duikcursussen kunt volgen. Tevens 

kajaktochten door de mangrovebossen. De Six Senses Spa is gebouwd in de 

stijl van een traditioneel Thais dorpshuis. De locatie midden in de tropische 

natuur helpt hier om rust te vinden. Meerdere keren per week vinden er thema-

avonden met landspecifieke buffetten plaats. De kruiden worden verbouwd in 

de tuin van het hotel. De eigen ijssalon verwent gasten met een grote selectie 

zelfgemaakte ijsjes en sorbets gedurende de dag (inclusief). 

ACCOMMODATIE
De 55 villa’s liggen verscholen in het groen en zijn in harmonie met de natuur 

gebouwd. Elke villa beschikt over een ruim zonneterras met een privézwembad, 

buitendouche en ligbedden. Voorzien van airconditioning, wijnkoelkast, koffie-/

theezetfaciliteiten, kluisje, minibar, telefoon, Nespresso-apparaat, flatscreen-tv, 

dvd-speler, Bose-geluidssysteem en iPod-dockingstation. Halfopen badkamer 

met bad en separate douche met een fantastisch uitzicht over de baai of de 

omliggende tropische bossen. Alle villa’s beschikken over butlerservice.

Hideaway Pool Villa (ca. 154 m², max. 3 pers.): verscholen in de tropische 

bossen ligt deze Hideaway. Voorzien van groot terras van 56 m² met zwembad, 

ligbedden en een pavilion met eettafel en dagbed. Slaapkamer met kingsizebed 

en zithoek. Ook boekbaar met 2 of 4 slaapkamers.

Ocean Pool Villa (ca. 154 m², max. 3 pers.): als Hideaway Pool Villa maar met 

zeezicht. Ook boekbaar met 2 slaapkamers.

Beachfront Pool Villa (ca. 154 m², max. 3 pers.): mooie Villa met eettafel, groot 

terras en privézwembad. Vanuit de tuin via trappen toegang tot het strand. 

Beachfront Pool Villa Suite (ca. 228 m², max. 5 pers.): duplex villa met 2 

slaapkamers met en suite badkamers. Riant terras met ligbedden, zithoek en 

privézwembad. Vanuit de tuin via trappen toegang tot het strand.

Inclusief: 3 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Phuket, luchthaven-

belasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven en gedeelde 

speedboat transfer naar Yoa Noi Island.

Prijs per persoon   01/11-17/12 18/12-06/01 07/01-31/03

Hideaway Pool Villa   2875 4565 2945

Ocean Pool Villa   3615 6035 3750

Honeymoon: mousserende wijn, chocolade, fruit, candlelight diner in de villa voor 2 personen en 60 

minuten Spamassage voor 2 personen bij min. verblijf van 5 nachten.

Kamerkorting: 15% bij min 7 nachten verbijf van 01/11/20 t/m 18/12/20 en van 10/01/21 t/m 

16/04/21 en 10% bij min 5 nachten verblijf. 20% bij min 7 nachten verblijf van 17/04/21 t/m 31/10/21. 

Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 01/11/20 t/m 18/12/20, van 10/01/21 t/m 31/01/21, van 

01/03/21 t/m 26/03/21 en van 10/04/21 t/m 16/04/21 indien 45 dgn voor aankomst geboekt. 15% 

bij verblijf van 17/04/21 t/m 31/07/21 en van 01/09/21 t/m 31/10/21 indien 30 dgn voor aankomst.

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

volpension: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.be. 

RAYAVADEE KRABI
ACTIVE | HIDEAWAY | WELLNESS

         

Pool Villa

Aan de rand van het Krabi Marine National Park en verscholen in het hart van 

het schiereiland Phranang bevindt zich Rayavadee. Dit unieke resort ligt discreet 

tussen weelderige tropische tuinen, exotische kokospalmen en aan het heldere 

water van de Andaman Zee met op de achtergrond steile kliffen die zorgen 

voor een verbazingwekkend uitzicht. De luxe paviljoens zijn zowel geschikt 

voor gezinnen als koppels. Het hotel werd meerdere malen bekroond met 

internationale prijzen voor zowel zijn Thaise architectuur als zijn authentieke 

sfeer. Het hotel ligt op 25 automin. van de luchthaven Krabi en 20 min. per 

speedboot. Vanaf Phuket is is ca. 2,5 uur overland en 20 min. per speedboot.

FACILITEITEN
Het riante zwembad nodigt uit om te ontspannen. Ligbedden en parasols zowel 

aan het zwembad als in de tuin met uitzicht over de schitterende baai. Het sport- 

en recreatieprogramma van het hotel omvat tennis, squash, windsurfen, zeilen, 

snorkelen, tafeltennis, klimmen, kajakken en wandelen. Het activiteitencentrum 

biedt een aantal excursies naar de meest interessante plaatsen van Krabi als 

uitstapjes met speedboot naar de Phi Phi eilanden. Verder Thaise kooklessen, 

fruit snijden en batik schilderen. In de boetiek kunt u souvenirs uit de omgeving 

kopen. Dagelijkse activiteiten zijn beschikbaar voor jongere gasten en omvatten 

tennislessen, Thaise gerechten en kunstnijverheid. Vier restaurants en bars 

verwennen gasten met lekkernijen van over de hele wereld. Privédiners kunnen 

op uw eigen terras geserveerd worden. Het Raya Dining voor zeevruchten en 

gegrilde specialiteiten. Krua Phranang voor Thaise specialiteiten, met een 

schitterende ligging aan het strand. Het strandrestaurant The Grotto ligt te 

midden van kalkstenen kliffen en serveert snacks en cocktails.

ACCOMMODATIE
De 94 paviljoens en 7 villa’s passen perfect in de natuurlijke omgeving en het 

resort lijkt op het ontwerp van een idyllisch Thais dorp met een eigentijdse 

uitstraling. De paviljoens van twee verdiepingen bevinden zich in een schitterende 

tuin met tropische planten en kokospalmen. Ruim en comfortabel ingericht met 

een woonkamer en gastentoilet op de begane grond en een slaapkamer met 

badkamer op de eerste verdieping. Elke kamer beschikt over terras met zithoek, 

airconditioning, kluisje, minibar, koffie-/theezetfaciliteiten en flatscreen-tv. 

Ruime badkamer met bad en separate douche. Kamerbezetting max. 3 pers. 

Deluxe Paviljoen (ca. 90 m²): in het hart van het resort tussen de kokospalmen.

Terrace Paviljoen (ca. 90 m²): groot terras met loungeruimte en nabij het strand.

Pool Paviljoen (ca. 90 m²): voorzien van tuin en privézwembad.

Family Paviljoen (ca. 130 m², max. 5 pers. ): met extra slaapkamer en badkamer 

op de begane grond. Terras met ligbedden. Ook boekbaar met privézwembad.

Rayavadee Villa (ca. 417 m², max. 6 pers.): aan Phra Nang Beach. Ruime 

woonkamer, kitchenette, 2 slaap- en badkamers. Terras met privézwembad.

Phranang Villa (ca. 417 m², max. 9 pers.): deze villa biedt veel privacy en biedt 

uitzicht op het strand. Terras met een privézwembad, een grote slaapkamer met 

badkamer en twee extra (niet-aangrenzende) slaapkamers, elk met een eigen 

badkamer. Ruime woonkamer, eetkamer en kitchenette. Inclusief butlerservice.

Inclusief: 4 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Krabi, luchthavenbelas-

ting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon   01/11-17/12 18/12-06/01 07/01-31/03

Deluxe Pavilion   2400 3625 2400

Terrace Pavilion   3360 4415 3360 

Extra: 1x diner voor 2 personen in het Krua Phranang restaurant (excl. drankjes) bij min. 7 nachten 

verblijf van 01/11/20 t/m 19/12/20 en van 11/01/21 t/m 31/10/21.

Gratis nachten: 4=3, 7=5, 10=7 en 14=10 bij verblijf van 01/11/20 t/m 19/12/20, van 11/01/21 t/m 

10/02/21, van 18/02/21 t/m 01/04/21 en van 06/04/21 t/m 31/10/21 (niet voor de Deluxe Pavilion).

Honeymoon: welkomstdrankje, fruit en bloemen bij aankomst bij een min. verblijf van 3 nachten van 

01/11/20 t/m 19/12/20 en van 11/01/21 t/m 31/10/21 en bij verblijf van min. 4 nachten tevens  1x 

massage van 75 minuten per verblijf.

Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 01/11/20 t/m 19/12/20, van 11/01/21 t/m 10/02/21, van 

18/02/21 t/m 01/04/21 en van 06/04/21 t/m 31/10/21 indien 60 dagen voor aankomst geboekt.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, aanbiedingen, toeslagen voor half- en/of volpension en 

verplichte galadiners rond Kerst en Oud en Nieuw: bezoek www.silverjet.be.

THAILAND | Phuket | Koh Yao Noi Ao Nang Beach | Krabi | THAILAND
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KOH SAMUI

Het op twee na grootste eiland van Thailand maakt indruk met zijn gevarieerde gastronomische aanbod, tropische stranden en luxe hotels

Onze aanbevolen hotels bieden allemaal directe toegang tot een mooi strand of een pittoreske baai, en een schitterend uitzicht op zee. 

ingericht. Aan het serene strand van Maenam 

bieden wij u het fraai gelegen en familievriendelijk 

resort Santiburi met een championship golfbaan. 

Het hippe resort W Samui ligt aan een van de 

mooiste stranden van het eiland. Een stijlvolle 

oase met elegante villa’s die alle beschik ken 

over een privézwembad en geheel in harmonie 

met het tropisch landschap zijn geïntegreerd. 

Het prestigieuze Banyan Tree Samui bevindt 

zich te midden van een landschap van tropische 

waterpartijen en palmbomen. Ontdek hier de 

legendarische Thaise gastvrijheid, kom tot rust 

in het unieke Spa Village en laat de restaurants u 

meevoeren op een culinaire reis door de Thaise 

keuken.

Het bijzonder charmante eiland Koh Samui voor 

de oostkust van Zuid-Thailand heeft veel te bieden. 

Het is het grootste eiland in een archipel van meer 

dan tachtig eilanden, waaronder het Ang Thong 

National Marine Park. Het is het op twee na grootste 

eiland van Thailand. Koh Samui betekent ‘eiland 

van duizenden kokospalmen’ en is een oase van 

natuurlijke schoonheid. Een favoriete excursie 

is een tocht per jeep door het dichte tropische 

regenwoud en de uitgestrekte kokospalmplantages 

naar de twee prachtige watervallen van het eiland, 

de Namuang en de Hin Hat waterval. Voor de kust 

ligt de schilderachtige, 12 m hoge ‘Big Buddha’. Of 

wat dacht u van een dagje snorkelen of duiken in 

de kristalheldere wateren rondom de 41 eilandjes 

van het Ang Thong Marine National Park, terwijl 

de dolfijnen om u heen zwemmen. Het eiland was 

voor de komst van het toerisme, bijna een grote 

kokospalmplantage. Nog meer variatie is slechts 

een boottocht verwijderd: want in de Golf van 

Siam bevinden zich drie droomeilanden met witte 

stranden, kokospalmen en turkoois water. 

En natuurlijk kunt u op Koh Samui heerlijk Thais 

eten. De verse vis wordt hier op barbecues op het 

strand voor u bereid. Terwijl de plaats Chaweng 

Beach met zijn mooie stranden is uitgegroeid tot 

de meest populaire en bruisende plaats van Koh 

Samui hebben het rustige Bophut en Maenam in het 

noorden van het eiland hun uitstraling van slaperige 

vissersdorpjes weten te behouden. Hier vindt u 

aan de kleine, gemoedelijke boulevard talloze 

restaurants en trendy barretjes. 

Het eiland Samui ligt in een tropische klimaatzone. 

De temperatuur is constant en ligt het gehele jaar 

rond de 30 graden. Op het eiland wordt onderscheid 

gemaakt in drie seizoenen. De moesson beïnvloedt 

het hele eiland en zorgt ervoor dat het tussen 

september/oktober en december het meeste 

regent. Het warme seizoen loopt van maart tot 

september. Hoge temperaturen en regenachtige 

dagen kenmerken deze maanden. Het derde 

seizoen op Koh Samui is het koele seizoen. Dit is van 

november tot februari en overlapt het regenseizoen.

 

In het noordwesten van het eiland, tegen een met 

kokospalmen begroeide helling ligt het topresort 

Four Seasons. De mooie, in typisch Thaise stijl 

gebouwde villa’s zijn met zeer veel oog voor detail 

Ban
Mae Nam

Nathon

Ban Lamai

Ban
Chaweng

Ban
Bo Phut

SantiburiFour 
Seasons

Banyan Tree

W Koh Samui

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

Dagtemperatuur in °C 28 29 30 30 30 30 30 29 29 28 27 27

Watertemperatuur in °C 26 27 28 28 28 29 28 28 28 28 27 27

Zonne-uren per dag 8 9 9 8 8 7 6 6 6 6 5 6

Dagen met enige neerslag 4 1 2 4 12 12 12 13 14 14 16 10

W SAMUI
DESIGN | WELLNESS

       

Ocean Front Heaven

Dit trendy hotel ligt tussen Maenam en Bo Phut op het levendige eiland Koh 

Samui, aan een van de mooiste stranden van het eiland. De W Samui brengt 

een nieuwe dimensie van modern design naar de noordkust van het steeds 

populairder wordende eiland  Koh Samui. Een stijlvolle oase met elegante 

villa’s die alle beschik ken over een privézwembad en geheel in harmonie met 

het tropisch landschap zijn geïntegreerd. De luchthaven van Koh Samui en het 

populaire Chaweng Beach liggen op ca. 15 minuten rijden.

FACILITEITEN
Open lobby met panoramisch uitzicht over het resort en de Golf van Thailand. 

W Lounge met loungebanken verzonken in een waterpartij. Verspreid over het 

lommerrijke terrein ligt een fraaie infinity pool, een fitnessruimte met zeezicht, 

tennisbanen en watersportcentrum (met gratis paddleboards, kajaks en 

gigantische waterballen. Dagelijkse fitnessactiviteiten zijn onder meer waterpolo 

en yoga bij zonsondergang. De Away Spa biedt behandelingen, variërend van 

traditionele Thaise massages tot aloë vera bodywraps en gezichtsbehandelingen. 

Diverse bars en restaurants, waaronder de Tonic Bar, met een gezond spa-

menu, of Namu, dat Japanse gerechten biedt. De  Lounge is perfect voor een 

zonsondergang. Direct naast The Lounge is de prachtige WooBar. Vanaf hier 

is het uitzicht op de Golf van Thailand en de omliggende heuvels schitterend. 

Hier worden ‘W Happenings’ georganiseerd, evenementen die de passie van het 

merk W Hotels voor muziek, design, mode en film weerspiegelen. Sip is een 

trendy beachbar met loungebanken voor tapas, barbecue en cocktails.  

ACCOMMODATIE
Strakke lijnen en elegante steentinten domineren de 74 villa’s met glazen 

wanden, onderstreept door reflecties van de privézwembaden en verwarmd 

door aardetinten van houten voorwerpen. Het interieur is opvallend: gedurfde 

naast elkaar geplaatste kleuren geven een gevoel van extravagante en 

creatieve moderniteit. Het privézwembad is betegeld met een luxe mozaïek en 

is verbonden met de spectaculaire buitenbadkamer. Alle villa’s zijn voorzien van 

een kingsizebed, airconditioning, flatscreen-tv, dvd-speler, iPod-dockingstation, 

minibar, espresso-apparaat en kluisje. Ruime badkamer met ligbad en aparte 

regendouche. Terras met outdoor living en privézwembad. Kamerbezetting is 

maximaal 2 volwassenen + 2 kinderen of 3 volwassenen.

Jungle Oasis (ca. 163 m²): hoger gelegen villa bestaande uit een airconditioned 

paviljoen met open plan woon-/slaapkamer en ruime badkamer. Terras met 

privézwembad. Gedeeltelijk zeezicht.

Tropical Oasis (ca. 223 m²): ommuurde villa nabij het strand met tuin en outdoor 

living en privézwembad.

Ocean View Escape (ca. 163 m²): villa gelegen op het hoogste punt van het resort 

met privézwembad en weidse uitzichten over de Golf van Thailand.

Ocean Front Heaven (ca. 223 m²): villa met privé zwembad, gelegen aan en met 

directe toegang tot het zandstrand.

WOW Jungle Oasis (ca. 350 m²): hoger gelegen villa met slaapkamer, aparte 

woon-/eetkamer met eettafel en zithoek. Outdoor living en groot privézwembad .

WOW Ocean Haven (ca. 350 m², 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): als WOW Jungle 

Oasis maar met directe toegang tot het zandstrand.

Extreme WOW Ocean Haven (ca. 892 m², max. 6 pers.): toppunt van luxe met 

2 slaapkamers, lounge, outdoor living, terras en privézwembad. Panoramisch 

uitzicht over de zee.

Inclusief: 5 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Koh Samui, luchthaven-

belasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon   01/11-17/12 18/12-06/01 07/01-31/03

Jungle Oasis   2995 5215 3195

Tropical Oasis   4385 6670 4597 

Honeymoon: huwelijksgeschenk en chocolade fondue.

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 01/11/20 t/m 23/12/20, van 05/01/21 t/m 10/02/21, van 

19/02/21 t/m 30/09/21 en van 06/10/21 t/m 31/10/21 indien 90 dagen voor aankomst geboekt; 

10% indien 30 dagen voor aankomst geboekt.

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

volpension en verplichte galadiners rond Kerst en Oud en Nieuw: bezoek www.silverjet.be

Maenam | Koh Samui | THAILAND
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THAILAND | Koh Samui | Maenam

SANTIBURI BEACH RESORT & SPA
ACTIVE | FAMILY | GOLF

         

Deluxe Garden Villa

Dit aantrekkelijke resort ligt direct aan het eindeloze, met palmbomen 

omzoomde strand Mae Nam, een van de mooiste stranden op Koh Samui. Het 

hotel biedt naast een uitgebreide kidsclub, een gerenommeerde golfbaan, fraai 

spacenter en vele andere activiteiten. Naast de kamers in het hoofdgebouw, 

beschikt Santiburi tevens over vrijstaande villa’s in de riante tuin. Een heerlijk 

resort om te verblijven met een sublieme service. Een uitstekende prijs/

kwaliteitverhouding. De luchthaven ligt op ca. 30 autominuten.

FACILITEITEN
Lounge met elke middag afternoon tea en hapjes (inclusief). In de riante tuin een 

groot zwembad met kinderbad,  ligbedden en poolbar. Het resort beschikt over 

een modern sportcentrum. U kunt er darten, tennissen, Muay Thai bokslessen 

nemen of een privé yoga- of pilatesles volgen. Een (verlichte) tennisbaan 

(tennisles mogelijk), authentieke Thaise kooklessen en boetiek. Het tropische 

terrein omvat een 1,2 km lang joggingpad dat door het hele resort en langs 

het strand slingert. Er zijn begeleide mountainbiketochten beschikbaar. De Kids 

Club en Activity Centre zorgen voor een perfect evenwicht tussen entertainment 

en onderwijs en zorgen voor kinderen vanaf 3 jaar voor een onvergetelijk 

verblijf. Tijdens de schoolvakanties worden er sportcompetities, acrobatische 

shows en een heerlijk kinderbuffet georganiseerd. De Santiburi Spa is een 

serene oase tussen de tropische tuinen van het hotel en combineert innovatieve 

behandelingen met lokale producten. Naast de sublieme gerechten die worden 

aangeboden in de restaurants van Santiburi, zijn er speciale dagelijkse thema-

avonden, zoals strandbarbecues of Thaise buffetten. De 18-holes championship 

golfbaan van Santiburi Samui Country Club is al jaren een essentiële stop op de 

PGA Asian Tour. De golvende fairways bieden een spectaculair uitzicht op zee 

(gelegen op 10 autominuten van het hotel, inclusief shuttleservice).

ACCOMMODATIE
De 12 duplex suites bevinden zich in het hoofdgebouw, de 65 vrijstaande villa’s 

liggen harmonieus in de tropische palmentuin. Ingericht in een traditionele 

Thaise stijl en voorzien van airconditioning, plafondventilator, flatscreen-tv, 

dvd-speler, minibar, kluisje en koffie-/theezetfaciliteiten. Riante badkamer met 

bad en separate douche. Balkon of terras. Kamerbezetting 2 volwassenen + 2 

kinderen of 3 volwassenen; tenzij anders aangegeven.

Duplex Suite (ca. 53 m², max. 2 volw. + 1 kind): woon- en badkamer op de begane 

grond en de slaapkamer op de 1e verdieping. Ook boekbaar met 2 slaapkamers.

Deluxe Garden Villa (ca. 60 m²): vrijstaande ruim ingerichte villa met zithoek. 

Grand Deluxe Garden Villa (ca. 65 m²): aparte woon- en slaapkamer gescheiden 

door een schuifdeur. Ook boekbaar met plungepool.

Deluxe Pool Villa (ca. 136 m²): moderne villa met veel privacy. Terras met 

privézwembad, buitendouche en gemeubileerd terras. 

Grand Deluxe Pool Villa (ca. 285 m², max. 4 volw. + 1 kind: nieuwe stijlvolle villa 

met woon-/eetkamer, privétuin en zwembad. Spabehandelkamer van 27 m².

Deluxe Beach Front Villa (ca. 65 m²): schitterende villa aan het strand. Woon- en 

slaapkamer in open plan en groot terras. Ook boekbaar met plunge pool.

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Koh Samui luchthaven-

belasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon   01/11-17/12 18/12-06/01 07/01-31/03

Duplex Suite   2650 5425 3315

Grand Deluxe Garden Villa   3700 6400 4350

Extra: 20% korting op greenfees van de Santiburi Golfbaan tijdens het verblijf.

Family: 25% korting op tweede kamer voor kinderen t/m 12 jaar bij verblijf van 01/11/20 t/m 

25/12/20 en van 11/01/21 t/m 31/10/21.

Vroegboekkorting: 40% bij verblijf van 01/11/20 t/m 25/12/20, van 12/04/21 t/m 15/07/21 en van 

01/09/21 t/m 31/10/21 indien 180 dagen voor aankomst geboekt. 30% bij verblijf van 11/01/21 t/m 

11/04/21 en van 16/07/21 t/m 31/08/21 indien 180 dagen voor aankomst geboekt. 20% bij verblijf 

van 01/11/20 t/m 31/10/21 indien 120 dagen voor aankomst geboekt; 15% indien 60 dagen voor 

aankomst geboekt en 10% indien 30 dagen voor aankomst geboekt.

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

volpension en verplichte galadiners rond Kerst en Oud en Nieuw: bezoek www.silverjet.be. 

Lamai | Koh Samui | THAILAND

BANYAN TREE SAMUI
CULINAIR | HIDEAWAY | WELLNESS

    

 

Family Ocean Pool Villa

Vanaf een bevoorrechte locatie op een heuveltop, uitkijkend over de parelwitte 

stranden en de pittoreske baai van Lamai, biedt het Banyan Tree Samui alle 

faciliteiten die u van een vijfsterrenresort mag verwachten. De magische 

omgeving en het adembenemende uitzicht maken dit resort tot een oase van 

romantiek. Kom tot rust in de alom bekende Spa, het privézwembad van uw 

eigen villa en geniet van Thaise specialiteiten in een zacht verlicht privépaviljoen 

op het strand. De luchthaven Samui ligt op ca. 19 km afstand. 

FACILITEITEN
Aan het strand een groot zwembad met kinderbad. Het fitnesscenter beschikt 

over een aerobicsstudio en yogaruimte. Snorkeluitrusting, kajaks, catamarans 

en mountainbikes zijn te huur. Kidsclub voor kinderen van 4-12 jaar met een 

aantal begeleide en leuke activiteiten waaronder traditionele Thaise danslessen 

en lokaal geïnspireerde kunstnijverheid. Bibliotheek en boetiek. De spectaculaire 

Rainforest Spa herbergt als enige op Koh Samui een hydrotherapie-ruimte 

evenals 10 overdekte paviljoens met uitzicht op het strand. De exclusieve 

Spa biedt verschillende hydrothermale behandelingen, zoals de Rain Walk, 

Ice Shower en Aroma Steam, waarbij gasten worden getrakteerd op een 

kenmerkend spapakket dat alleen bij Banyan Tree Samui te vinden is. De 5 

restaurants en bars zorgen voor culinaire specialiteiten van het hoogste niveau.  

Privédiners kunnen worden georganiseerd in een paviljoen dat is opgezet op een 

door lampen verlicht strand. In-Villa dining is tevens mogelijk. Restaurant The 

Edge ligt op een perfecte locatie met schitterend uitzicht op zee terwijl u geniet 

van verse gerechten uit de Aziatische keuken. Het restaurant Saffran serveert 

Thaise gerechten en Sands aan het strand is gespecialiseerd in grillgerechten.

ACCOMMODATIE
De 88 villa’s liggen verspreid in de tropische bossen en tegen de met jungle 

bedekte heuvels en bieden een spectaculair uitzicht op het omringende 

landschap. Opgezet in klassieke Thaise stijl met natuurlijke materialen zoals 

rotan, bamboe en Thaise zijde. Elke villa is voorzien van een aparte woon- en 

slaapkamer, airconditioning, flatscreen-tv, Blue-Rayspeler, iPod-dockingstation, 

telefoon, kluisje, minibar en koffie-/theezetfaciliteiten. Badkamer met bad 

en aparte douche. Groot terras met ligbedden en privézwembad. Bezetting 

maximaal 3 personen.

Deluxe Pool Villa (ca 130 m²): deze mooie villa biedt uitzicht op de tropische 

vegetatie. Ruime woonkamer en een grote slaapkamer met kingsizebed.

Partial Ocean View Villa (ca 130 m²): zijdelings uitzicht op zee.

Ocean Pool Villa (ca 130 m²): ongeëvenaard uitzicht op zee.

Horizon Hillcrest Pool Villa (ca 130 m²): hoog gelegen met een schitterend 

uitzicht. Groot zonnedek en een open woonruimte.

Royal Banyan Ocean Pool Villa (ca. 155 m²): deze villa is hoog gelegen met een 

schitterend uitzicht op zee vanuit de royale woonkamer. Lappool met jacuzzi. 

Family Ocean Pool Villa (ca. 200 m², max. 5 pers.): deze villa is ontworpen 

voor gezinnen en biedt een schitterend uitzicht op zee. Voorzien van een 

ruime woonkamer en een grote slaapkamer met een kingsizebed en een 2e 

slaapkamer met twee eenpersoonsbedden. Groot terras met privézwembad. 

Inclusief: 5 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Koh Samui, luchthaven-

belasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon   01/11-15/12 16/12-06/01 07/01-31/03

Deluxe Pool Villa   4410 6315 5680

Ocean Pool Villa   5425 7480 6750

Extra: 1x 90 minuten spabehandeling voor 2 pers. bij een min. verblijf van 7 nachten van 01/11/20 

t/m 21/12/20 en van 11/01/21 t/m 31/10/21.

Gratis nachten: 5=4, 7=5, 9=6 en 12=8 bij verblijf van 01/11/20 t/m 21/12/20 en van 11/01/21 t/m 

31/10/21.

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 01/11/20 t/m 21/12/20 en van 11/01/21 t/m 31/10/21 indien 

60 dagen voor aankomst geboekt en 10% indien 30 dagen voor aankomst geboekt.

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

volpension en verplichte galadiners rond Kerst en Oud en Nieuw: vraag uw reisadviseur of bezoek 

www.silverjet.be. 
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MALEDIVEN

Omringd door niets dan de turkooizen wateren van 

de Indische Oceaan liggen de bijna 1.200 bounty-

eilandjes van de Malediven. Deze tot de ver beel ding 

sprekende tropische archipel ten zuiden van India en 

Sri Lanka bestaat uit 26 koraalatollen. Slechts 200 

eilandjes zijn bewoond, waarvan er ongeveer 100 

door de overheid zijn aangewezen als bestemming 

voor toerisme. De lokale leefwijze en tradities 

worden op deze manier zo min mogelijk aangetast, 

waardoor ze zeker kunnen blijven voortbestaan.

Alle hotels en luxe resorts op de Malediven 

bevinden zich op individuele eilanden, waar 

vakantiegangers kunnen ontspannen en genieten 

van veel ontspanning en luxe. Op blote voeten 

door het fijne zand, snorkelen en duiken bij de 

kleurrijke riffen, een cocktail op het terras van 

de eigen watervilla, een romantisch diner bij 

zonsondergang of een goed boek bij het zwembad: 

de Malediven zijn ideaal voor een ontspannen 

vakantie weg van de alledaagse stress. Afhankelijk 

van de afstand tot het eiland vindt de transfer plaats 

per speedboot, watervliegtuig of binnenlandse 

vlucht. Onder het motto “no news, no shoes” zijn 

alle resorts ontspannen en ongedwongen: doe 

na aankomst eerst je schoenen uit en trek ze pas 

weer aan als je weggaat! Parelwit zand omringt 

de eilanden met hun tropische vegetatie van 

kokospalmen, banyanbomen en frangipanistruiken. 

De architectuur volgt grotendeels de traditionele 

bouwstijl met natuurlijke materialen, maar ook 

moderne, minimalistische stijl komt steeds vaker 

voor. Wij hebben de beste hotels op de Malediven 

exclusief voor u samengesteld

De twee hoofdseizoenen die men op de Malediven 

kent, worden bepaald door passaatwinden. Het 

droge en zonnige seizoen duurt van oktober tot 

april. Daarna komt de zuidwestelijke moesson van 

mei tot oktober. De wind brengt dan vochtige lucht 

mee en er ontstaan boven de Malediven korte buien, 

vooral in juli en augustus. De temperatuur van het 

Idyllische eilanden omringd door blauwe lagunes, parelwitte zandstranden, 

veel kleurige koraalriffen en een oogverblindend onderwaterleven. 

De Malediven lenen zich uitstekend voor een duikvakantie, huwelijksreis of een luxe verwenvakantie.

zeewater ligt constant tussen de 27 en 29 °C. De zon 

schijnt het hele jaar door! 

Op een half uur varen per speedboot vanaf de 

luchthaven liggen in het Zuid-Malé Atol het 

familievriendelijke Anantara Dhigu en het trendy 

Velassaru Maldives. Dit eiland biedt zowel 

strandvilla’s als exclusieve watervilla’s. In het 

Noord-Malé Atol ligt het aantrekkelijke Baros, 

omgeven door kokospalmen, tropische vegetatie, 

koraalriffen en het kristalheldere water van de 

Indische Oceaan. De architectuur van het resort 

is perfect geïntegreerd op het kleine privé-eiland. 

Baros biedt fantastische duikmogelijkheden. 

In het Rasdhoo Atol ligt het prijsvriendelijke 

Kuramathi Resort. Dit resort is zeer geschikt voor 

een actieve familievakantie. Er bevinden zich maar 

liefst 25 duiklocaties in de buurt. Kuramathi ligt 

tevens nabij het verbazingwekkende Hammerhead 

Point, een van de weinige overgebleven plekken ter 

wereld waar deze prachtige haaien nog te zien zijn. 

Noordelijker in het Baa Atol selecteerden wij voor u 

het zeer exclusieve Milaidhoo Resort, gelegen in een 

UNESCO biosfeer-reservaat. Een prachtige plek om 

te snorkelen en te duiken. 

Het LUX*South Ari Atol beschikt over een eigen 

Marine Biology Centre dat volledig gewijd is aan 

het onderzoek en behoud van de walvishaai. Naast 

duiken en snorkelen kunt u kiezen uit vele andere 

watersportactiviteiten. Ten noorden hiervan het 

romantische Kandolhu met een schitterend huisrif 

en het stijlvolle Robinson Crusoë eiland Constance 

Moofushi. U verblijf hier op basis van all-inclusive. 

In het zuidelijk gelegen Laamu Atol bevindt zich 

het exotische Six Senses Laamu. De beach- en 

watervilla’s zijn in harmonie met de natuur 

gebouwd. Naast een PADI-duikschool biedt de 

Six Senses Spa onvergelijkbare schoonheids- en 

wellnessbehandelingen op basis van natuurlijke 

producten. Ten zuiden van de Daalu Atol vindt u 

het schitterende COMO Maalifushi. De parelwitte 

zandstranden en het ongerepte huisrif zijn zelfs 

voor de Malediven ongeëvenaard. Al deze resorts 

worden per (water)vliegtuig bereikt.

COMBI MALEDIVEN & DUBAI OF ABU DHABI

Een strandvakantie op de Malediven is uitstekend te 

combineren met een verblijf in Dubai of Abu Dhabi. 

Neem contact op met onze luxury travel consultants.

Baa-atol

Noord Male-atol

Zuid Ari-atol
Zuid Male-atol

Lhaviyani-atol

Rasdhoo-atol

Dhaalu-atol

Laamu-atol

Thaa-atol

MALE

Anantara Dighu

Velassaru

Kuramathi

Six Senses 

Baros

Milaidhoo

Lux*South Ari Atol

COMO Maalifushi

Constance
Moofushi Kandolhu

INDISCHE
OCEAAN

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

Dagtemperatuur in °C 28 29 30 30 29 29 29 29 28 28 28 28

Watertemperatuur in °C 27 28 29 29 28 28 28 27 27 27 27 27

Zonne-uren per dag 9 10 10 8 7 7 6 7 6 7 7 8

Dagen met enige neerslag 3 2 3 9 13 10 13 12 13 13 11 10 Anantara Dhigu  
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MALEDIVEN | Noord-Ari Atol | Kandolhu

KANDOLHU MALDIVES 
CULINAIR | HIDEAWAY | WELLNESS

        

 Ocean Villa

Kandolhu is een klein paradijs op een bijzondere plek en ver weg van de drukte. 

In de lagune heerst weldadige rust, maar in het omringende rif wemelt het 

van kleurrijke vissen. Het eiland heeft een fascinerende onderwaterwereld en 

biedt discrete luxe. Ontspanning is gegarandeerd in uw luxe villa, de Spa of in 

het uitstekende restaurant. Zelfs op de Malediven is er geen eiland zo perfect 

gevormd als Kandolhu. Genoemd naar de Kandolhu-bloem, is dit idyllische 

eiland ideaal voor rustzoekers en geeft de bezoeker een uniek Robinson Crusoë-

gevoel. Hoge palmbomen vormen een schaduw langs de brede zandstranden en 

het smaragdgroene water. Kandolhu biedt ideale omstandigheden om te duiken. 

Het huisrif bevindt zich op slechts 20 - 100 meter. Het eiland ligt op ca. 70 

kilometer ten zuidwesten van Malé in het Noord Ari-atol en is per watervliegtuig 

in 20 minuten te bereiken. 

FACILITEITEN
Het fraaie Varu Spacenter beschikt over 4 behandelkamers, een sauna, 

stoombad en een jacuzzi. Het hotel heeft een aantal uitstekende restaurants. The 

Market voor internationale en lokale specialiteiten. In Olive worden mediterrane 

gerechten geserveerd. De Sea Grill voor steaks en verse vis van de grill. Ata-

Roa serveert Mexicaanse en Peruaanse gerechten en Banzai biedt Japanse 

specialiteiten. Voorts boetiek, bibliotheek en fitnessruimte. Niet gemotoriseerde 

watersporten zijn inclusief als kajakken, catamaranzeilen en windsurfen. Tegen 

betaling diepzeevissen. Men kan ook Ultimate Inclusions Package boeken, dit is 

inclusief lunch, diner in een van de 5 à-la-carte restaurants, meer dan 30 speciaal 

geselecteerde internationale en mousserende wijnen. Tevens inbegrepen zijn 

drankjes in de wijnkoeler op de kamer, premium sterke dranken, frisdrankjes, 

10% korting op de Spabehandelingen, een privé-snorkeltocht rond het huisrif 

met gids of een champagne + canapé sunset-cruise (1x per persoon per verblijf).

ACCOMMODATIE
De 30 villa’s zijn elegant ingericht in natuurlijke kleuren en voorzien van telefoon, 

flatscreen-tv, wijnkoeler, kluisje, airconditioning, plafondventilator, minibar en 

koffie-/theezetfaciliteiten. Badkamer met separate douche. Terras met uitzicht 

op zee. Gasten vanaf 6 jaar welkom. Kamerbezetting max. 3 pers.

Beach Villa (ca. 85 m², max. 2 pers.): strandvilla met kingsizebed en een tuin 

met een jacuzzibad en buitendouche. Terras met dagbed, eethoek en ligstoelen.

Pool Villa ca. 150 m²): slaapkamer met kingsizebed, tuin en buitendouche. 

Terras met dagbed, eethoek, privézwembad, ligstoelen en parasol. 

Duplex Pool Villa (ca.150 m²): in duplex. Op de eerste verdieping een slaapkamer 

met balkon en een badkamer met douche en toilet, op de begane grond de 

woonkamer, badkamer, zonneterras en privézwembad.

Ocean Villa (ca. 80 m²): ruime slaapkamer met kingsizebed, een dagbed en 

inloopkast. Half open badkamer met separate douche. Riant terras met uitzicht 

op de zonsondergang, ligstoelen en parasol.

Ocean Pool Villa (ca. 90 m²): over-water villa. Ruime slaapkamer met 

kingsizebed. Zonneterras met plungepool en direct toegang tot de lagune.

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar de Malediven luchtha-

venbelasting, Executive Lounge en watervliegtuig ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon   01/11-16/12 17/12-05/01 06/01-31/03

Beach Villa   4120 5320 4935

Pool Villa   4765 6255 5800

Honymoon: beddecoratie, fruit op de kamer, candlelight diner op het strand, 30 minuten massage per 

persoon bij een min. verblijf  van 5 nachten. 

Kamerkorting: 15% bij min 5 nachten verblijf van 01/05/21 t/m 30/09/21.

Mealupgrade: gratis upgrade van volpension naar all-inclusive bij min. 5 nachten verblijf van 

01/05/21 t/m 31/10/21 indien geboekt voor 31/03/21 en bij verblijf van 01/11/20 t/m 23/12/20 

indien geboekt voor 31/10/20.

Vroegboekkorting: 10% bij min 5 nachten verblijf van 06/01/21 t/m 30/04/21 indien geboekt voor 

30/09/20. 20% bij verblijf van 01/11/20 t/m 23/12/20 indien geboekt voor 31/10/20 en 15% bij ver-

blijf van 24/12/20 t/m 30/04/21 indien geboekt voor 31/10/20.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, aanbiedingen, toeslagen voor volpension, Ultimate Inclusi-

ons Package en verplichte galadiners rond Kerst en Oud en Nieuw: bezoek www.silverjet.be. 

Kuramathi   | Rasdhoo | MALEDIVEN

KURAMATHI ISLAND RESORT
ACTIVE | CULINAIR | FAMILY

Water Pool Villa 

Het paradijselijke Kuramathi ligt aan een kristalheldere lagune en een koraalrif 

met een grote diversiteit aan tropische vissen. Kenmerkend voor het eiland is 

de ongerepte natuur en poederwitte zandstranden. De regio is bekend om de 

schitterende duik- en snorkellocaties. Een uitstekend verzorgd resort met een 

uitstekende prijs/kwaliteitverhouding. Op ca. 20 minuten per watervliegtuig.

FACILITEITEN
Zwembad en kinderbad met loungebedden en poolbar. Bibliotheek, tennisbaan, 

yoga, volleybal, fitnessruimte en kooklessen. De Bageecha Kids Club organiseert 

veel activiteiten (3-12 jaar). De Spa is bekend om ayurvedische behandelingen. 

Het resort beschikt over 9 restaurants: Siam Garden biedt een authentieke 

Thaise keuken. Tandoor Mahal is gespecialiseerd in de Tandoori keuken. The 

Reef is een uitstekend visrestaurant. De vis kunt u zelf selecteren en wordt 

aansluitend voor u gegrild. Restaurant Island voor bbq en een groot aanbod aan 

uitstekende wijnen. Trendy champagne bar. Diverse watersportmogelijkheden 

als, kanoën, windsurfen, waterskiën, diepzeevissen en PADI-duikschool (tegen 

betaling). Er bevinden zich 25 duiklocaties in de buurt. Kuramathi ligt nabij het 

verbazingwekkende Hammerhead Shark Point, een van de weinige overgebleven 

plekken ter wereld waar deze prachtige haaien nog te zien zijn. Tevens een 

Eco Center, waar u alles kunt vinden over het marineleven in zee. U verblijft op 

basis van volpension (geselecteerd restaurant afhankelijk van de locatie van uw 

accommodatie). Tevens is het mogelijk om op basis van all-inclusive te boeken: in 

de buffetrestaurants Haruge, Malaafaiy of Farivalhu, 50 verschillende cocktails, 

huiswijn, bier en per verblijf 2 excursies, gevulde minibar en snorkelset. Ook 

Select All-Inclusive mogelijk: lunch en diner in alle restaurants (m.u.v. bepaalde 

gerechten) en geselecteerde wijnen tijdens de maaltijden. 

ACCOMMODATIE
De 360 gerenoveerde villa’s liggen verspreid over het eiland en zijn voorzien 

van minibar, airconditioning, plafondventilator, flatscreen-tv en koffie-/theezet-

faciliteiten. Ruime badkamer.

Beach Villa (ca. 70 m²): verscholen in de tuin en voorzien van kingsizebed. 

Halfopen badkamer met regendouche en bad. Groot terras met een dagbed. 

Beach Bungalow (ca. 90 m²): gelegen in de tropische vegetatie. Open badkamer 

met jacuzzibad en regendouche. Groot houten terras met dagbed en ligstoelen.

Superior Beach Villa (ca. 90 m²): modern ingericht met dagbed in de woonkamer 

en op het terras, Nespresso-apparaat. Jacuzzi in de halfopen badkamer.

Deluxe Beach Villa ca. 95 m²): nabij het strand. Riant houten zonneterras met 

ligstoelen en dagbed. Kingsizebed. Badkamer met regendouche en jacuzzi.

Water Villa (ca. 90 m²): elegante over-water villa met uitzicht over de lagune. 

Slaapkamer met kingsizebed. Terras met buitendouche, jacuzzi en dagbedden. 

Beach House (ca. 205 m², max. 6 pers.): in duplex. Op de benedenverdieping een 

aparte woon- en slaapkamer. Op de bovenverdieping tevens een aparte woon- 

en slaapkamer. Beide slaapkamers met kingsizebed. 2 badkamers.

Thundi Water Pool Villa (ca. 142 m²): luxueuze over-water villa in open plan.

Raadpleeg onze website voor een beschrijving van de overige kamertypen.

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., volpension, vliegreis van en naar Malé, luchthavenbelasting, 

Executive Lounge en watervliegtuig van en naar Kuramathi.

Prijs per persoon   01/11-16/12 17/12-05/01 06/01-31/03

Beach Villa   3095 3910 3220

Beach Bungalow   3550 4400 3670

Honeymoon: Bloemdecoratie op bed, chocolade of macarons en fles wijn bij een min. verblijf van 5 nt.

Meal Upgrade: Gratis upgrade van Volpension naar All-Inclusive en van All-Inclusive naar Se-

lect All-Inclusive  bij  een min. 5 nachten verblijf van 01/05/21 t/m 19/07/21 indien geboekt voor 

31/03/21 en van 20/07/21 t/m 31/10/21 indien geboekt voor 31/05/21 in een Water Villa, (Honey-

moon) Pool Villa,  Deluxe Water Villa, Water Villa Pool, Thundi Water Villa Pool.

Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 01/11/20 t/m 23/12/20 en van 06/01/21 t/m 30/04/21 indien 

geboekt voor 30/09/20. 25% bij min. 5 nachten verblijf van 01/05/21 t/m 31/10/21; 30% bij min. 5 

nachten verblijf van 01/05/21 t/m 31/10/21 in Beach House 2 slaapkamers en 10% bij min. 5 nach-

ten verblijf van 01/05/21 t/m 31/10/21 in  Beach Villa.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen, aanbiedingen, toeslagen voor Basic of 

Select All-Inclusive en verplichte galadiners rond Kerst en Oud en Nieuw: bezoek www.silverjet.be. 

      SUPERIOR
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MALEDIVEN | Zuid-Malé Atol | Velassaru

VELASSARU MALDIVES
HIDEAWAY | CULINAIR | WELLNESS

        

 Water Villa

Trendy hotel op een ongerept koraaleilandje in de Zuid-Malé Atol met fijne 

poederwitte zandstranden en een turkooisgekleurde lagune met goede snorkel- 

en duikmogelijkheden. Genesteld in een tropische vegetatie biedt het resort alle 

ingrediënten voor een onbezorgde vakantie. Ontspannen kunt u in uw luxe villa 

aan het strand of in een over-water villa met een ongeëvenaard uitzicht over de 

Indische Oceaan. Op ca. 25 min. per speedboot van de luchthaven.

FACILITEITEN
Mooi zwembad met ligstoelen en parasols. Het resort beschikt over een aantal 

uitstekende restaurants: Turquoise voor internationale gerechten. Teppanyaki 

biedt een fantastisch uitzicht over de lagune en is gespecialiseerd in zeevruchten 

sushi en sashimi. Vela is een internationaal buffetrestaurant (voor halfpension). 

Het gastronomisch restaurant Sand serveert grillgerechten. Etesian voor Zuid-

Amerikaanse gerechten. In de Fen Bar en het zonnedek Chill worden heerlijke 

cocktails geserveerd. The Spa maakt uw ontspannen verblijf compleet met 

een ruim aanbod aan spaverwenpakketten. Snorkelen onder begeleiding, 

yoga, boottocht in de ochtend en kajakken inclusief. Duikschool, windsurfen en 

waterskiën tegen betaling. Verblijf op all-inclusive mogelijk.

ACCOMMODATIE
Velassaru is geïnspireerd op de lokale architectuur. Frisse kleuren voeren de 

boventoon met helder groen en levendig turkoois. De kamers zijn voorzien van 

flatscreen-tv, dvd-speler, minibar, plafondventilator, koffie-/theezetfaciliteiten 

en airconditioning. Luxe badkamer met separate douche. Kamerbezetting 

maximaal 3 personen.

Deluxe Bungalow (ca. 70 m²): gelegen in de tuin nabij het strand. In split-level 

opgezet. Terras met zithoek en open badkamer met buitendouche.

Deluxe Villa (ca. 75 m², max. 2 volw. en 2 kind.):  modern ingericht. Terras met 

dagbed en fraaie halfopen badkamer met inloopdouche en dubbele wastafels.

Beach Villa (ca. 96 m²): aan het strand. Schitterende halfopen badkamer met 

binnen- en buitendouche en signature bad.

Beach Pool Villa: als de Beach Villa maar met plungepool en direct aan zee.

Water Pool Bungalow (ca. 80 m²): moderne over-water bungalow op palen. Riant 

terras met plungepool, ligstoelen en direct toegang tot zee. Fraaie badkamer.

Water Villa (ca. 112 m², max. 2 volw. + 1 kind): exclusieve over-water villa met 

houten vloeren, gekoelde wijnbar, Nespresso-apparaat en kingsizebed. Riant 

terras met ligbedden en direct toegang tot de lagune. Panoramisch uitzicht.

Water Pool Villa (ca. 112 m²): als de Water Villa maar met privézwembad.

Deluxe Villa Pool (ca. 110 m²): in split-level met een slaap- en woonkamer. De 

openlucht badkamer grenst aan een tuin met binnenplaats en plungepool.

Pool Villa (ca. 175 m²): stijlvolle split-level woon- slaapkamer. Genesteld tussen 

de tropische vegetatie aan het strand. Grote veranda met eettafel en zwembad. 

Deze exclusieve villa is inclusief butlerservice.

Water Suite (ca. 270 m², max. 2 pers.): mooie over-water suite. Riant zonneterras, 

dagbed, lappool, buitendouche en eettafel. Ontbijt wordt geserveerd in de villa. 

Badkamer met signature bad, bar, wijnkoeler en inloopkast. Butlerservice.

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Malé, luchthavenbelas-

ting, Executive Lounge en speedboottransfer van en naar  Velassaru.

Prijs per persoon   01/11-16/12 17/12-05/01 06/01-31/03

Deluxe Bungalow   2920 3690 3345

Deluxe Villa   3230 3995 3655

Gratis kinderen: max. 2 kinderen t/m 11 jaar gratis op de kamer bij min. 2 volwassenen bij verblijf 

van 13/04/21 t/m 31/10/21 in een Deluxe Villa, Deluxe Villa Pool en Pool Villa.

Honeymoon: Fles champagne, 1x tapas in de Chill Bar met 2 glazen mousserende wijn, 1x Honey-

moon Welcome-package`en USD25 spacredit tijdens het verblijf.

Kamerkorting: 20% bij verblijf van 13/04/21 t/m 30/04/21. 30% bij verblijf van 01/05/21 t/m 

31/10/21, niet geldig voor Deluxe Bungalow en Deluxe Villa. 25% bij verblijf van 01/05/21 t/m 

31/10/21 in Deluxe Bungalow en Deluxe Villa.

Vroegboekkorting: 25% bij verblijf van 01/11/20 t/m 26/12/20 indien 60 dagen voor aankomst ge-

boekt; 20% bij verblijf van 06/01/21 t/m 12/04/21 indien 60 dagen voor aankomst geboekt en 10% 

bij verblijf van 13/04/21 t/m 31/10/21 indien 60 dagen voor aankomst geboekt.

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

all-inclusive en verplichte galadiners rond Kerst en Oud&Nieuw: bezoek www.silverjet.be. 

Dhigufinolhu | Zuid-Malé Atol | MALEDIVEN

ANANTARA DHIGU MALDIVES RESORT
FAMILY | HIDEAWAY | WELLNESS

        

Over-Water Pool Suite

Anantara Dhigu biedt een luxe, onberispelijke stijl met de warme en gracieuze 

service waar deze hotelketen om bekend staat. Van het verfrissende ochtendbad 

in zee, vanuit de op het water gebouwde suites tot de sundowncocktail in het 

adembenemende tropische decor van de Malediven. Het resort strekt zich 

uit over twee idyllische eilandjes die naast elkaar liggen. De eilanden worden 

omgeven door een grote, ondiepe lagune waar u heerlijk kunt zwemmen en 

snorkelen. De luchthaven Malé ligt op 35 minuten per speedboot.

FACILITEITEN
Aan het schitterende strand ligt de infinitypool met poolbar en open restaurant. 

De fraaie over-water gesitueerde Anantara Spa is de ultieme plaats om te 

relaxen en biedt een uitgebreid assortiment van ontspannende massages en 

holistische behandelingen. Voorts sauna, stoomba en jacuzzi. Een scala aan 

sportieve voorzieningen als fitnessruimte, tennisbaan, PADI-duikschool en 

diverse watersportmogelijkheden. Spice Spoons is de bekende kookschool 

van Anantara. Hier komen zowel de Thaise als de Maldivische keuken aan bod. 

Dineren kunt u in uw eigen villa of in één van de 8 restaurants, zoals Terrazzo 

Terrazzo voor verse zeevruchten en traditionele Italiaanse gerechten. De 

aangrenzende wijnkelder heeft topwijnen uit diverse Italiaanse regio’s. Het 

over-water restaurant Baan Huraa serveert Thaise specialiteiten. Sea Fire Salt 

is een geweldig over-water gelegen restaurant en serveert grillgerechten. 

ACCOMMODATIE
De 70 beachvilla’s en 40 over-water suites zijn sfeervol en modern ingericht. 

Alle voorzien van een kingsizebed, airconditioning, flatscreen-tv, cd-/dvd-speler, 

sofa, telefoon, kluisje en minibar met wijnselectie. Luxe natuurstenen badkamer 

met bad, separate douche en toilet. Groot terras met direct toegang tot het 

strand en de lagune. Villabezetting max. 2 volwassenen + 2 kinderen.

Sunrise Beach Villa (ca. 125 m²): ruime villa met een halfopen badkamer met 

buitendouche in de tuin. Slaapkamer met kingsizebed. Aan de voorzijde terras 

met ligbedden aan het strand. Tevens boekbaar als Sunset Beach Villa.

Sunrise Over-Water Suite (ca. 119 m², max. 3 volw.): zeer fraaie suite, gebouwd 

op palen in de lagune. Beschikt over 2 zitgedeeltes, Nespresso-apparaat, mooie 

badkamer en een groot terras met dagbedden en eettafel. Direct toegang tot de 

lagune. Tevens boekbaar als Sunset Over-Water Suite.

Sunset Pool Villa (ca. 180 m²): aan het strand met woon- en slaapkamer met 

kingsizebed, tuin met plungepool en groot terras met ligbedden.

Pool Villa - 1 slaapkamer (ca. 150 m²): elegant ingericht aan het strand in open 

plan met woon/slaapkamer, open-air badkamer. Terras met zwembad.

Pool Villa - 2 slaapkamers ca. 312 m², max. 5 pers.) 2 beach villa’s naast elkaar 

met 2 slaap- en badkamers. Groot terras en zwembad.

Over-Water Pool Suite (ca. 130 m², max. 3 volw.): elegante villa op palen met 

kingsizebed, groot terras en zwembad. Directe toegang tot de lagune. 

Family Villa (ca. 165 m², max. 2 volw. + 3 kind.): aan het strand, slaapkamer met 

kingsizebed. Een 2e slaap- en badkamer speciaal ingericht voor kinderen.

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Malé, luchthavenbelas-

ting, Executive Lounge en speedboottransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon   01/11-16/12 17/12-05/01 06/01-31/03

Sunrise Beach Villa   4130 5594 5295

Sunset Beach Villa   4645 6870 6270

Extra: 50% korting op retourtransfers bij min. verblijf van 5 nachten van 01/11/20 t/m 23/12/20 en 

van 09/01/21 t/m 31/10/21 indien geboekt voor 30/11/20. Gratis retourtransfers, 1x diner en 1x 

surfles bij min. verblijf van 7 nachten van 01/11/20 t/m 23/12/20 en van 09/01/21 t/m 31/10/21 in-

dien geboekt voor 30/11/20. Bij min verblijf van 10 nachten tevens USD 300,- resortcredit per verblijf.

Honeymoon: champagne, chocolade en beddecoratie bij een min. verblijf van 4 nachten.   

Kamerkorting: 30% bij min. verblijf van 7 nachten van 01/11/20 t/m 31/10/21.

Mealupgrade: gratis upgrade naar halfpension bij verblijf van 01/11/20 t/m 23/12/20 en van 

09/01/21 t/m 31/10/21.

Vroegboekkorting: 5% bij verblijf van 09/01/21 t/m 31/10/21 indien geboekt voor 30/11/20.

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

plichte galadiners rond Kerst en Oud&Nieuw: bezoek www.silverjet.be. 
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MALEDIVEN | Noord-Malé Atol | Baros

BAROS MALDIVES
HIDEAWAY | CULINAIR | WELLNESS 

        

 Baros Suite

Met zijn schitterende stranden, wuivende palmbomen en blauwe lagune biedt 

Baros misschien wel het meest fotogenieke plaatje van alle eilanden. Dit 

intieme resort biedt exclusieve faciliteiten w.o. het architectonisch spectaculaire 

Lighthouse restaurant, het exclusieve ‘Piano Deck’ en een zandbank voor een 

ontbijt of diner midden in de sprankelende lagune. Het resort is een perfecte 

uitvalsbasis voor een romantische vakantie. De kleurrijke onderwaterwereld 

wordt beschouwd als een van de meest indrukwekkende van het Noord-Malé 

Atol. De luchthaven ligt op ca. 25 minuten per speedboot. 

FACILITEITEN
Lobby lounge en riant zwembad. Voorts een boetiek, cd/dvd-verhuur en 

bibliotheek. In het ‘fine dining’ restaurant The Lighthouse kunt u niet alleen 

uitstekend eten; er zijn ook regelmatig exposities van lokale kunstenaars. Het 

gastronomisch restaurant Lime voor mediterrane en Aziatische specialiteiten. 

De Cayenne Grill is een halfopen restaurant. Op het ‘Piano Deck’ een klein eiland 

uit de kust wordt ontbijt geserveerd (tegen betaling). Sails en de Lighthouse 

Lounge bieden een fijne selectie van champagne, tropische cocktails en een 

uitgebreide wijnkaart. ‘s Avonds entertainment. Baros beschikt over een eigen 

zeilboot Nooma en een exclusief motorjacht Serenity. Aan het strand kanoën, 

windsurfen, snorkelen en catamaranzeilen. Een gerenommeerde 5*PADI-

duikschool onder Nederlandse leiding. De Aquum Spa is een inspiratie voor 

de zintuigen en biedt een uitgebreide selectie aan schoonheidsbehandelingen. 

Tevens yogalessen, yogapaviljoen en fitnessruimte.

ACCOMMODATIE
De 75 villa’s zijn schitterend geïntegreerd in de tropische vegetatie. Lokale 

architecten ontwierpen de villa’s met natuurlijke materialen. De inrichting is 

modern en aangenaam, een combinatie van kleuren en modern meubilair. De 

villa’s zijn voorzien van een yogamat, telefoon, strijkfaciliteiten, flatscreen-tv, 

plafondventilator, cd/dvd-speler, minibar, koffie-/theezetfaciliteiten, wijncooler, 

iPod-dockingstation en airconditioning. Badkamer met buitendouche. Zonne-

terras met dagbed. Kamerbezetting max. 3 pers. Gasten vanaf 8 jaar welkom.

Deluxe Villa (ca. 89 m²): recentelijk gerenoveerde individuele rietgedekte villa. 

Voorzien van kingsizebed, zithoek, open-air badkamer met separate douche en 

toegang tot het strand.

Baros Villa (ca. 103 m²): met groot houten terras, aan het strand nabij de lagune.

Water Villa (ca. 92 m²): over-water villa met hemelbed en direct toegang tot zee.

Pool Villa (ca. 134 m²): luxe villa aan het strand met groot terras en zwembad.

Water Pool Villa (ca. 126 m²): schitterende over-water villa met veel privacy. 

Slaapkamer en Bose-surroundsysteem. Hardhouten terras, dagbed, ligbedden, 

grote plungepool en direct toegang tot de lagune. 24-uurs villahost.

Baros Suite (ca. 160 m²): schitterende villa aan het strand. In open plan woon- 

en slaapkamer met hemelbed. Groot hardhouten terras met dagbedden, 

buitendouche en zwembad. Deze villa biedt veel privacy. 24-uurs villahost.

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Malé, luchthavenbelas-

ting, Executive Lounge en speedboottransfer van en naar Baros.

Prijs per persoon   01/11-15/12 16/12-05/01 06/01-31/03

Deluxe Villa   4045 5240 4610

Baros Villa   4855 6050 5425

Honeymoon: Fles mousserende wijn en chocolade bij aankomst, ‘honeymoon’-foto en 1 x Candlelit 

diner tijdens verblijf. Tevens  $100,- credit per verblijf per couple in The Baros Spa bij verblijf in Baros 

Pool Villa, Baros Suite, Water Pool Villa en The Residence.

Kamerkorting: 15% bij min 4 nachten verblijf van 01/11/20 t/m 22/12/20 en van 13/04/21 t/m 

31/10/21.

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 01/05/21 t/m 31/10/21 indien 45 dagen voor aankomst ge-

boekt en 10% bij verblijf van 01/11/20 t/m 22/12/20 en van 11/01/21 t/m 30/04/21 indien 60 dagen 

voor aankomst geboekt.

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

verplichte galadiners rond Kerst en Oud&Nieuw: bezoek www.silverjet.be. 

Moofushi | Zuid Ari Atol | MALEDIVEN

CONSTANCE MOOFUSHI MALDIVES
ALL-INCLUSIVE | CULINAIR | WELLNESS

       

   Senior Water Villa

Dit stijlvolle resort in trendy design combineert de tropische charme van een 

Robinson Crusöe eiland met de hoge service van de gerenommeerde Constance 

hotelgroep. Het is een plaats van serene rust omdat er nauwelijks andere resorts 

zijn. Het kristalheldere water van de ondiepe lagune met exotische vissen strekt 

zo ver als het oog reikt. Het eiland, bedekt met tropische vegetatie, kokospalmen 

en bananenbomen, heeft poederwitte zandstranden en een schitterend huisrif. 

Ontspanning en modern comfort zijn gegarandeerd in uw luxe villa, de Spa of in 

één van de uitstekende restaurants. Het ‘all inclusive’ pakket laat niets te wensen 

over. Moofushi ligt op 25 minuten per watervliegtuig van het hoofdeiland Malé.

FACILITEITEN
Zwembad met apart kinderbad, boetiek en PADI-duikschool. DJ in de avond. 

Meer dan 35 duikplekken bevinden zich in de buurt. Het kleurrijke huisrif is 

bereikbaar vanaf het strand. Snorkeluitrusting inbegrepen. Verder fitnesscenter, 

yogalessen, beachvolleybal, biljart, windsurfen, catamaran, waterfietsen 

en kajakken (inclusief). Nacht- en diepzeevissen. De fraaie U-Spa ligt over-

water en beschikt over 8 behandelkamers. Het hoofdrestaurant Manta met 

internationale themabuffetten en groot terras. Alizée is het à la carte restaurant 

gespecialiseerd in  gegrilde gerechten. Verder 2 bars en een wijnkelder. Het 

hotel wordt op basis van all inclusive aangeboden en bestaat uit een uitgebreid 

ontbijtbuffet, lunchbuffet in Manta, à la carte lunch in de Totem Bar en diner 

in buffetvorm in Manta. Verder afternoon tea, geselecteerde alcoholische en 

niet-alcoholische dranken in alle bars en restaurants van 10:00-00:30 uur, 

champagne bij de maaltijden, minibar (water, frisdranken, bier, wijn, snacks, 

1x per dag bijgevuld), een excursie per Dhoni boot (bij een min. verblijf van 10 

nachten), begeleid snorkelen vanaf het strand naar het rif. Indien u minimaal 

10 nachten verblijft is 2x dineren in à la carte restaurant Alizée inbegrepen. 

Kindermenu’s zijn mogelijk in de twee restaurants.

ACCOMMODATIE
De 110 Villa’s zijn ingericht met natuurlijke materialen, rieten daken en 

kledingkasten in de vorm van gigantische reiskisten. Een Apple Mac Mini® 

is verborgen in een paarlemoeren schrijftafel. Alle villa’s zijn voorzien van 

airconditioning, plafondventilator, minibar en thee/koffiezetfaciliteiten. Half-

open badkamer met buitendouche. 

Beach Villa (ca. 57 m², max. 3 pers.): vrijstaande villa. Houten veranda met 

hangmat, ligbedden en direct toegang tot het strand.

Water Villa (ca. 66 m², max. 3 pers.): het grote zonnedek (ca. 29 m²) strekt zich 

uit op palen boven de zee. Direct toegang tot de ondiepe lagune. 

Senior Water Villa (ca. 94 m², max. 2 volw. + 2 kind.): mooie ruim opgezette 

villa Het riante zonnedek (ca. 41 m²) beschikt over ligbedden en zithoek. Direct 

toegang tot de ondiepe lagune.

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., all-inclusive, vliegreis van en naar Malé, luchthavenbelas-

ting, Executive Lounge en watervliegtuig ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon   01/11-16/12 17/12-05/01 06/01-31/03

Beach Villa   6620 7590 6735

Water Villa   7010 8150 7130

Gratis kind: max. 1 kind t/m 12 jaar verbllijft gratis bij de ouders op de kamer bij verblijf in een Beach 

Villa en Water Villa van 11/04/21 t/m 30/09/21. Bij verblijf in Senior Villa verblijven max. 2 kinderen 

t/m 12 jaar gratis op de kamer bij de ouders.

Honeymoon en huwelijksjubileum: mousserende wijn en fruit bij aankomst, welkomstattentie en 

50% korting per persoon op Spabehandelingen.

Kamerkorting: 20% bij verblijf van 01/11/20 t/m 26/12/20, van 04/01/21 t/m 10/04/21 en van 

01/10/21 t/m 31/10/21. 50% bij verblijf in een Water Villa van 11/04/21 t/m 30/09/21 en 40% bij 

verblijf in een Beach Villa en Senior Villa van 11/04/21 t/m 30/09/21.

Vroegboekkorting: 40% bij verblijf van 01/11/20 t/m 26/12/20, van 04/01/21 t/m 10/04/21 en van 

01/10/21 t/m 31/10/21 indien 45 dagen voor aankomst geboekt. 20% bij verblijf in een Water Villa 

van 27/12/20 t/m 03/01/21 indien 45 dagen voor aankomst geboekt.

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

of bezoek www.silverjet.be.
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MALEDIVEN | Zuid-Ari Atol | Dhidhoofinolhu

LUX*SOUTH ARI ATOLL
ACTIVE | HIDEAWAY | WELLNESS

      

 Water Villa

Het moderne LUX*South Ari Atoll is een perfecte mix van witte zandstranden, 

helderblauw water en tropische vegetatie. Het resort beschikt over een eigen 

Marine Biology Centre dat volledig gewijd is aan het onderzoek en behoud van de 

walvishaai. Naast duiken en snorkelen kunt u kiezen uit vele andere activiteiten 

zoals kajakken, windsurfen en eilandhoppen. Het eiland is bijna twee 2 km lang 

en is per watervliegtuig vanuit de luchthaven Malé in ca. 30 minuten te bereiken.

FACILITEITEN
Het resort beschikt over 2 infinitypools met poolbar. Eigen koffiebranderij, 

het Marine Biology Centre en verhuur van (onderwater) camera’s en 

fotografiecursussen. De kidsclub Play (3-12 jaar) en Teens Club Studio 17 (12-

17 jaar). Discotheek en openluchtbioscoop op het strand. Befaamd duikcenter 

(5*duikschool van Euro Divers). Excursies per catamaran met picknick op een 

verlaten eiland, snorkelexcursies naar het koraalrif, (tegen betaling). Voorts 

windsurfen, waterskiën, waterfietsen, kajakken, jetski, catamaranzeilen, 

kitesurfen, snorkelen en bootexcursie naar het spotten van de walvishaai 

(tegen betaling). Beachvolleybal, tafeltennis, badminton, 2 tennisbanen, biljart 

en tafelvoetbal (inclusief). Een bijzonder activiteitenprogramma ‘LUX*IT UP’. 

Fitnessruimte en de schitterende LUX*Me Spa (1.550 m²) met een ruim aanbod 

aan schoonheidsbehandelingen. Het hotel beschikt over een aantal uitstekende 

restaurants: Senses serveert oosterse gerechten. MIXE voor internationale 

keuken, Umami voor Japanse ge rechten, East Market gespecialiseerd in de 

Aziatische keuken. In de avond livemuziek. LUX* biedt het unieke ‘Island Light’ 

concept: een bijzonder all-inclusive concept, met ‘dine around’ in 8 restaurants 

en een ruime keuze uit diverse dranken.

ACCOMMODATIE
De 193 kamers en over-water villa’s zijn in moderne stijl in heldere witte 

kleuren en veel extra’s. Badkamer met aparte douche, cd/dvd-speler, inloopkast, 

plafondventilator, flatscreen-tv, telefoon, ‘home theatre-system’ met iPod-

dockingstation, kluisje, minibar en koffie-/theezetfaciliteiten. Open badkamer 

met signature bad en separate douche. Hardhouten terras met zithoek.

Beach Pavilion (ca. 60 m², max. 2 volw. + 1 kind): aan zee gelegen met direct  

toegang tot het strand. Combinatie met 2 villa’s mogelijk.

Beach Villa  (ca. 95 m², max. 2 volw. + 2 kind.): vrijstaande villa aan het strand.

Beach Pool Villa (ca. 116 m², max. 2 volw. + 1 kind): slaapkamer met kingsizebed, 

terras met plungepool en direct toegang tot het strand. Gelegen aan de 

zonsondergangzijde van het eiland.

Family Lagoon Pavilion (ca. 130 m², max. 4 volw. + 2 kind.): aan het strand 

met 2 slaapkamers waarvan een met kingsizebed en een met 2 twinbedden, 2 

badkamers. Aparte ingang. Groot terras en zithoek.

Water Villa (ca. 98 m², max. 2 volw. + 1 kind): over-water villa. Slaapkamer 

met kingsizebed en slaapbank. Riante badkamer met groot ligbad en separate 

douche. Terras met ligbedden en dagbed. Direct toegang tot zee. 

Romantic Pool Water Villa (ca. 110 m², max. 2 pers.): over-water villa met 

zwembad. Badkamer met 2 regendouches. Groot terras met dagbedden, 

buitendouche en een schommelstoel voor twee.

Temptation Pool Water Villa (ca. ca. 220 m², max. 2 per.): zeer moderne over-

water villa met schitterend uitzicht. Woonkamer met kamerhoge ramen en 

slaapkamer met design bed in ronde vorm. Badkamer met jacuzzibad. Riant 

houten terras met eetgedeelte en een 14 meter infinity pool.

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Malé, luchthavenbelas-

ting, Executive Lounge en watervliegtuig van en naar South Ari Atoll.

Prijs per persoon   01/11-16/12 17/12-05/01 06/01-31/03

Beach Pavilion   2925 5250 4095

Beach Villa   3715 6015 4830

Honeymoon en Jubileum: vers fruit en fles mousserende wijn bij aankomst in de kamer en een 

massage van 30 minuten voor 2 personen en sunset cruise tijdens verblijf. 

Vroegboekkorting: 30% bij verblijf van 01/11/20 t/m 26/12/20, van 04/01/21 t/m 08/02/21, van 

18/02/21 t/m 31/03/21 en van 08/04/21 t/m 31/10/21 indien 31 dagen voor aankomst geboekt.

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

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

Milaidhoo Island  | Baa Atol | MALEDIVEN

MILAIDHOO ISLAND
HIDEAWAY | CULINAIR | WELLNESS

        

 Water Pool Villa  Beach Residence

Gelegen op het kleine tropische eiland Milaidhoo in het Baa-atol, benadrukt 

het resort de combinatie van ontspanning met compromisloze luxe en echte 

gastvrijheid. Het eiland Milaidhoo wordt omgeven door poederwitte zandstranden 

en ligt in het hart van de UNESCO World Biosphere Reserve in de Baa Atol. Het 

kleurrijke koraalrif biedt fantastische omstandigheden om te snorkelen en te 

duiken. Dit juweeltje is uitermate geschikt voor koppels en honeymooners. Elke 

villa is ontworpen om het meeste uit de betoverende natuurlijke schoonheid 

van het eiland te halen, met charmante rieten daken en 180° uitzicht over de 

Indische Oceaan. Milaidhoo ligt op ca. 35 minuten per watervliegtuig van het 

hoofdeiland Malé.  

FACILITEITEN
Zwembad met zonneterras, poolbar en uitzicht over zee. De over-water 

Serenity Spa biedt een Spamenu met holistische en biologische behandelingen. 

Dagelijks worden gratis yoga- en meditatielessen gegeven in het spa-paviljoen 

met schitterend uitzicht op de oceaan. Fitnessruimte, bibliotheek, snorkelen, 

windsurfen, kajakken, catamaranzeilen en paddling (inclusief). Het Signature 

restaurant is ingericht als een lokale vissersboot. U dineert op een heuse Dhoni 

waarvan het dek is ingericht als restaurant. De Ba’theli Lounge voor cocktails. 

Het restaurant The Grill biedt lokale specialiteiten van de grill en teppanyaki. 

Hier kunt u  heerlijke vers gevangen vis en zeevruchten proeven. Dineren op 

het strand of een avond bij de chef-kok’s ‘teppanyaki’ tafel waar in overleg 

een maaltijd voorbereid wordt. Tevens is het mogelijk te dineren (inclusief 

wijnproeverij) in de wijnkelder. 

ACCOMMODATIE
De 50 elegante rieten dakvilla’s zijn schitterend ingericht met kunstvoorwerpen 

en designmeubilair speciaal ontworpen voor Milaidhoo. Veel lichtinval door 

de kamerhoge ramen. Voorzien van airconditioning, plafondventilator, koffie-/

theezetfaciliteiten, minibar, wijnkoeler, flatscreen-tv en Nespresso-apparaat. 

Uitermate fraaie badkamer met signature bad, separate regendouche en luxe 

toiletartikelen van Acqua Di Parma. Riant zonnedek met privézwembad, zithoek 

en schommelstoel. Verder 24-uurs eilandhost, champagne bij aankomst, fles 

champagne in de villa, welkomstcadeau, dagelijks water en vers fruit. Gasten 

vanaf 9 jaar welkom.

Water Pool Villa (ca. 245 m², max. 3 pers.): over-water villa gebouwd op palen in 

zee. Slaapkamer met kingsizebed en schitterend uitzicht over de oceaan. Grote 

badkamer met bad en tropische regendouche. 

Beach Pool Villa (ca. 290 m², max. 3 pers.): deze villa ligt direct aan het witte 

zandstrand tussen tropische palmbomen en de tuin (ca. 66 m²). Riant zonnedek 

met privézwembad (ca. 36 m²), zithoek, dagbed en schommelstoel. Fraaie 

badkamer en buitendouche. Groot terras van ca. 95 m². 

Beach Residence (ca. 490 m², max. 2 pers.): aparte woon- en eetkamer. De 

comfortabele woonkamer heeft een aangrenzende kitchenette. Half overdekt 

terras met zwembad (ca. 60 m²). Opzet van een bioscoopscherm op het terras 

en een privé-excursie van een halve dag naar keuze tijdens het verblijf.

Ocean Residence (ca. 475 m², max. 3 pers.): deze schitterende over-water villa 

is voorzien van een ruime slaapkamer en een infinity pool.

Inclusief: 5 overnachtingen o.b.v. 2 pers., halfpension, vliegreis van en naar Malé, luchthavenbelas-

ting, Executive Lounge en watervliegtuig naar Milaidhoo v.v.

Prijs per persoon   01/11-16/12 17/12-05/01 06/01-31/03

Water Pool Villa   8575 9345 8300

Beach Pool Villa   9540 10300 9265

Honeymoon: bruidstaart, badceremonie, 1x  spabehandeling en 1 x candle light diner voor 2 pers.

Kamerkorting: 15% bij verblijf van 13/04/21 t/m 31/10/21 in een Water Pool en Beach Pool Villa.

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 01/11/20 t/m 22/12/20, van 11/01/21 t/m 30/04/21 in een 

Beach Residence en Ocean Residence en 10% bij verblijf in een Water Pool Villa en Beach Pool Villa  

indien 90 dagen voor aankomst geboekt. 15% bij verblijf van 01/05/21 t/m 31/10/21 in een Beach 

Residence en Ocean Residence en 10% bij verblijf in een Water Pool Villa en Beach Pool Villa indien 

60 dagen voor aankomst geboekt.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, aanbiedingen en toeslag voor all-inclusive (Milaidhoo 

Gourmet Plan): vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.be.
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MALEDIVEN | Thaa-Atol | Maalifushi

COMO MAALIFUSHI
ACTIVE | FAMILY | WELLNESS

       DELUXE

  Water Villa

Dit schitterende eiland ligt op het noordelijke Thaa-atol. De pittoreske stranden 

en het ongerepte huisrif zijn zelfs op de Malediven ongeëvenaard. Het eiland is 

bijna volledig omringd door koraalriffen met een aantal uitstekende duikplekken 

in de omgeving, waaronder een ontmoetingsplaats voor walvissen. Het hotel is 

ontworpen door de Japanse architect Koichiro Ikebuchi bekend om de integratie 

in de natuurlijke vegetatie. Tropisch minimalistische stijl tot in de perfectie 

opgezet in strakke lijnen, rieten daken en gebleekt hout. COMO Maalifushi wordt 

bereikt via een spectaculaire vlucht per watervliegtuig vanuit Malé in ca. 50 min. 

FACILITEITEN
Via een lange steiger kunnen duikers en snorkelaars gemakkelijk de rand van 

het rif  bereiken. De beschermende koraalriffen bieden ideale omstandigheden 

voor watersporten zoals windsurfen en kajakken. Andere activiteiten zijn 

sunrise-yoga en stand-up paddle boarding. Voorts duikcenter, boetiek en 

bibliotheek. Een 44-meter zwembad met ligbedden en parasols. In de populaire 

COMO Shambala Spa kunt u genieten van een traditionele behandeling zoals 

de COMO signature schoonheidsbehandelingen en Thaise massages. Het 

eiland is zeer kindvriendelijk met talloze activiteiten Er is een uitgebreid 

kindermenu, een geweldige kidsclub (4 tot 12 jaar) met dagelijkse activiteiten 

als natuurwandelingen, picknicken op het strand, vissen en het bouwen van 

zandkastelen. Tegen betaling diepzeevissen, dolfijncruises en nachtsnorkelen. 

Gasten kunnen deelnemen aan yogalessen in het aparte paviljoen. Cardio- en 

krachttraining zijn mogelijk in de moderne fitnessruimte. Het hotel beschikt over 

een aantal uitstekende restaurants. Madi serveert mediterrane gerechten met 

een focus op zeevruchten. Het Japanse restaurant Tai staat op palen in het water 

en biedt een spectaculair uitzicht op de zonsondergang. Voedingsevenwichtige 

maaltijden van COMO Shambala zijn beschikbaar bij elke maaltijd.

ACCOMMODATIE
Het eiland beschikt over 65 villa’s, alle met privézwembad. De hoogwaardige 

villa’s zijn zeer stijlvol en bieden het ultieme comfort. Minimalistisch ingericht 

met ruime woon- en slaapkamer, kamerhoge glazen deuren en een riant 

zonneterras met dagbed. Voorzien van cd/dvd-speler, PlayStation, koffie-/

theezetfaciliteiten, minibar, flatscreen-tv, airconditioning en plafondventilator. 

Badkamer met een verzonken marmeren bad en een buitendouche.

Beach Suite (ca. 100 m², max. 3 volw. + 1 kind): groot terras met ligbedden en 

privézwembad. Directe toegang tot het strand. Ook boekbaar met 2 slaapkamers.

Beach Villa (ca. 116 m², max. 2 volw. + 2 kind.): als de Beach Suite, maar ruimer.

Water Suite (ca. 107 m², max. 3 volw. + 1 kind): op palen in zee. Slaapkamer en 

een ruime woonkamer met toegang tot het terras met privézwembad. 

Water Villa (ca. 120 m², max. 3 volw. + 1 kind): riante slaapkamer en een aparte 

woonkamer met een eigen kleine badkamer met douche. Het ruime terras is 

ingericht met een dagbed, ligsbedden en een zwembad.

Raadpleeg onze website voor de overige kamertypen.

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Malé, luchthavenbelas-

ting, Executive Lounge en watervliegtuig ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon  01/11-16/12 17/12-05/01 06/01-25/01 26/01-31/03

Beach Suite  6720 12465 8385 7105

Beach Villa  8680 15085 10345 8670

Extra: 30% korting, dagelijks halfpension en 2 excursies bij min. 5 nachten verblijf van 11/01/21 t/m 

19/12/21; 35% korting, dagelijks halfpension, 50% korting op retourtransfers en USD 150,- resort-

credit per kamer per verblijf bij min. 7 nachten verblijf van 11/01/21 t/m 19/12/21.

Honeymoon: champagne, fruit, huwelijksgeschenk en USD 60,- spacredit per persoon per verblijf bij 

min. 4 nachten verblijf van 01/11/20 t/m 31/10/21. Bij min. 7 nachten verblijf champagne, fruit, hu-

welijksgeschenk, 1x 60 min. massage voor 2 pers. per verblijf en candlelight diner voor 2 personen.

Kamerkorting: 25% bij min. 4 nachten verblijf van 01/11/20 t/m 19/12/20 en van 11/01/21 t/m 

19/12/21; 30% bij min 7 nachten verblijf van 35% bij min. 14 nachten verblijf.

Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 01/11/20 t/m 19/12/20 en van 11/01/21 t/m 19/12/21 indien 

60 dagen voor aankomst geboekt.

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

volpension: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.be. 

Olhuveli Island | Laamu Atol | MALEDIVEN

SIX SENSES LAAMU
CULINAIR | FAMILY | WELLNESS

Water Pool Villa 

Dit bijzondere stijlvolle resort is in harmonie met de natuur gebouwd en ligt in 

het zuiden van de Laamu Atol. De service is uitermate zorgvuldig en discreet. De 

cuisine en de wijn zijn er zonder meer voortreffelijk. Six Senses staat wereldwijd 

bekend om haar unieke concept: ecologisch verantwoord en persoonlijk. De rust 

van deze exclusieve zilte oase wordt alleen verstoord door de wind, de branding 

en de af en toe passerende boten. Op ca 45 min. per lokale vlucht van Malé. 

FACILITEITEN
Six Senses Laamu biedt een scala aan restaurants, met wereldse gerechten, 

een zwembad met een verzonken bar, een ijssalon (inclusief) en een 

kenmerkende Chill-bar. Vele activiteiten en excursies zowel over-water als 

onder water. Lounge, bibliotheek, openluchtbioscoop op het strand, boetieks en 

kidsclub geopend van 9:00-18:00 uur. Het restaurant LEAF biedt een fusion van 

lokale gerechten van de grill met groenten en kruiden uit eigen tuin. Gasten 

eten niet alleen uitstekend maar ook gezond. Zen biedt Japanse specialiteiten. 

De innovatieve keuken van het over-water restaurant Longitude serveert 

internationale gerechten. In het 6 meter hoog gelegen Altitude kunt u genieten 

van de beste wijnen en kazen. Verder Ice & Chocolate Studio, Sip Sip Bar en 

Chill Lounge & Bar. Op verzoek wijnproeverijen in de wijnkelder. Naar wens 

kunt u ook dineren op het strand of op een eiland voor de kust. De fraaie Six 

Senses Spa biedt oriëntaalse massages en holistische behandelingen. Niet-

gemotoriseerde watersporten zoals windsurfen, kajakken, kanoën, zeilen 

(catamaran, laser), snorkelen, snorkeluitrusting zijn inclusief. Waterskiën, 

parasailing, diepzeevissen en zeillessen (tegen betaling). Het resort beschikt 

over een schitterend huisrif. PADI-duikschool met first class duikplaatsen.

ACCOMMODATIE
De 97 luxe villa’s zijn in harmonie met de natuur gebouwd. Aan de buitenkant 

steken de grijs verweerde onbewerkte planken prachtig af tegen de intens 

blauwe zee, de parelwitte zandstranden en groene palmbomen. Het interieur 

is stijlvol en voorzien van subtiele luxe: flatscreen-tv, Bose geluidsinstallatie, 

schrijftafel, Nespresso-apparaat, minibar, plafondven tilator en kingsizebed of 2 

twinbedden. Open badkamer en aparte regen douche. Dakterras met uitzicht en 

zithoek. Riant hardhouten terras met ligbedden, zithoek en schitterend uitzicht. 

Kamerbezetting max. 2 volwassenen + 2 kinderen.

Lagoon Water Villa (ca. 108 m²): over-water villa met groot terras, dagbed en 

direct toegang tot de lagune. Ook boekbaar met uitzicht op de oceaan.

Lagoon Beach Villa (220 m²): direct gelegen aan het strand. Privétuin en groot 

terras met dagbedden. Uitzicht op de lagune. Tevens boekbaar zeezicht.

Laamu Water Villa (ca. 108 m²): gelegen aan het einde van de steiger met een 

panoramisch uitzicht en veel privacy. Ook boekbaar met zwembad. 

Family Beach Villa (ca. 253 m²): direct aan het strand. Terras met zwembad. 

Voorzien van 2 slaap- en badkamers waarvan 1 kleinere slaapkamer speciaal 

ingericht voor kinderen.

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Malé, luchthavenbelas-

ting, Executive Lounge en lokale vlucht ter plaatse van en naar het Laamu Atol. Aansluitend korte 

speedboottransfer van 20 min.

Prijs per persoon   01/11-15/12 16/12-05/01 06/01-31/03

Lagoon Water Villa   5490 8675 6435

Lagoon Beach Villa   5700 8800 6555

Gratis nachten: 5=4 en 10=8 bij verblijf van 01/11/20 t/m 21/12/20.

Honeymoon: honeymooncake en beddecoratie, mousserende wijn en welkomstattentie en een 

‘couple’massage van 60 minuten bij verblijf van min. 4 nachten.

Meal Upgrade: gratis upgrade naar halfpension bij min. 4 nachten verblijf van 11/04/21 t/m 

30/09/21 indien geboekt voor 31/03/21.

Kamerkorting: 20% bij min 5 nachten verblijf van 06/01/21 t/m 27/03/21 en van 01/10/21 t/m 

31/10/21; 25% bij min 4 nachten verblijf van 11/04/21 t/m 30/09/21.

Vroegboekkorting: 25% bij verblijf van 22/12/20 t/m 29/12/20 indien geboekt voor 30/09/20; 37% 

bij verblijf van 06/01/21 t/m 27/03/21 indien geboekt voor 30/11/20 en bij verblijf van 11/04/21 t/m 

30/09/21 indien geboekt voor 31/03/21.

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

verplichte toeslagen voor galadiners gedurende Kerst en Oud&Nieuw: bezoek www.silverjet.be. 
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MAURITIUS

 

Mauritius ligt ca. 800 kilometer ten oosten van 

Madagaskar in de Indische Oceaan en maakt deel 

uit van de eilandengroep der Maskarenen. In 1598 

gingen de Hollanders er tijdens een razende storm 

aan wal. Zij doopten het eiland Mauritius, naar 

stadhouder Maurits van Nassau en maakten het tot 

een toevluchthaven op de route naar Oost-Indië. De 

Nederlanders waren niet alleen verantwoordelijk 

voor de naam van het eiland, maar ook voor de 

invoer van het suikerriet. Daarnaast kent Mauritius 

sinds die tijd een zeer internationale bevolking, 

waardoor het een geva ri eerde en voortreffelijke 

keuken heeft. De hoofd stad Port Louis heeft het 

nationale museum, de kleur rijke centrale markt, de 

Chinese wijk en het Fort Adelaïde als voornaamste 

bezienswaardigheden. Mauritius staat ook bekend 

als het eiland waar in 1640 de laatste dodo heeft 

geleefd. Deze vogel is op veel uitingen, zoals munten 

en postzegels, terug te vinden.

Mauritius is een ideale bestemming voor een 

strandvakantie: parelwitte stranden, ondiep en 

helder water, uitgestrekte koraalriffen met een 

verbazing wekkende verscheidenheid aan tropische 

vissen en planten en niet te vergeten vele uitste-

kende hotels. Silverjet heeft haar aanbod aan hotels 

aanzienlijk uitgebreid op Mauritius.

De west- en noordkust van Mauritius worden 

gekenmerkt door schitterende, poederwitte 

stranden. De be kend ste badplaats is Grand 

Baie, waar wij het prestigieuze hotel Royal Palm 

selecteerden. Vele beroemdheden verbleven hier. 

Ten westen hiervan treft u het romantische en 

luxueuze Trou aux Biches aan het gelijknamige 

strand. De mooie suites en villa’s liggen in individuele 

chalets. Op de uiterste noordwestpunt van Mauritius 

ligt het populaire een aantrekkelijk geprijsde en 

geheel gerenoveerde resorthotel Canonnier Golf 

Resort & Spa. Aan de zuidelijker gelegen Baie 

aux Tortues ligt het Maritim Hotel, zowel geschikt 

voor gezinnen als koppels en honeymooners. Aan 

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.

de andere kant van de Baie aux Tortues ligt het 

exclusieve, in Aziatisch/Afrikaanse stijl opge trok

ken resort The Oberoi Mauritius. De mooie villa’s 

bieden een summum aan privacy. Verder zuidelijk 

ligt het gezellige Flic en Flac. De hotels die wij hier 

voor u selecteerden benadrukken een boho chique 

stijl. La Pirogue is gelegen in een ruime tuin met 

authentieke bungalows. Toegankelijke luxe voor de 

hele familie. Daarnaast The Sands Resort, uitermate 

geschikt voor een rustige vakantie, een cocktail bij 

zonderondergang is hier onvergetelijk.

 

Het koraalrif langs de oostkust van Mauritius zorgt 

hier voor een bijzonder rustige, bijna golfloze 

zee. Hier vindt u ook tal van kleine baaien, door 

rotspartijen van elkaar gescheiden. Aan deze kust 

bieden wij een groot aantal uitstekende hotels aan. 

Het fraaie en idyllisch gelegen Constance Prince 

Maurice heeft mooie op de Balinese architectuur 

geïnspireerde suites en heeft de sfeer van een lodge, 

gelegen in de beslotenheid van een azuurblauwe 

lagune. Het kindvriendelijke Constance Belle Mare 

Plage met zijn exclusieve villa’s en uitstekende 

golffaciliteiten is zowel geschikt als familiehotel 

als golfhotel. Het elegante all-suite hotel LUX* 

Belle  Mare kent een informele sfeer. One & Only 

Le Saint Géran is een hotel van topklasse. Onlangs 

verbouwd en bijzonder stijlvol vormgegeven aan 

een poederwit strand. Culinair bent u hier ook aan 

het juiste adres.

Nieuw in ons aanbod is het recentelijk volledig 

gerenoveerde Salt of Palmar. Hier geniet u van 

een relaxte sfeer en luxe waarbij de nadruk niet 

ligt op pracht en praal, maar op experiences en 

persoonlijke aandacht.

LUX* Grand Gaube is onze persoonlijke favoriet. 

Met een modern en eigentijdse ontwerp komt het 

tegemoet aan de trendy reiziger die een moderne 

setting zowel als trendy luxe prefereren. Voor 

surfliefhebbers is de zuidkust van het eiland ideaal. 

Bovendien is het uitstekend wandelen en golfen 

in het heuvelachtige achterland. Uiter aard treft u 

hier ook fraaie, witte zand stranden, vooral aan de 

zuidwestkust. Op het schiereiland Le Morne bieden 

wij u het romantische Dinarobin met uitstekende 

mogelijk heden om te golfen. Het ernaast gelegen 

hotel Le Paradis Golf Resort & Spa is door de vele 

faciliteiten uitermate geschikt voor families met 

kinderen. Het elegante St. Regis Mauritius Resort, 

gelegen aan de zuidwestkant van het schiereiland 

com bineert traditie met moderne luxe en biedt 

vele watersportfaciliteiten. Verder oostelijk aan 

de grillige zuidkust selec teerden wij voor u het 

Heritage Le Telfair, gebouwd op het landgoed 

van een voormalige rietsuiker plantage met de 

prestigieuze 18holes golfbaan aan de achterzijde 

van het hotel. 

SPECIAAL AANBEVOLEN

OP MAURITIUS HEEFT VOORAL LUX* GRAND GAUBE 

ONS HART GESTOLEN.
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 Sands Suites Resort

INDISCHE
OCEAAN

Le Prince Maurice

Trou aux Biches

The Oberoi

Dinarobin

Royal
Palm

St. Regis

Canonnier

Salt of Palmar

LUX* 
Grand Gaube

One&Only Le Saint Géran

Le Morne
Mahébourg

Grand Baie

PORT LOUIS

Flic en Flac

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
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THE ROYAL PALM
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 (312 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, 

flatscreentv en dvdspeler. 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. 

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

belasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon  01/11-30/11 01/12-15/12 16/12-06/01 07/01-31/03

Junior Suite  5390 5160 7965 4855

Ocean Suite  7395 7095 12360 6690

Kamerkorting en Honeymoon: er zijn meerdere kortingen van toepassing gedurende het seizoen. 

Voor de actuele korting voor uw reisperiode en het gekozen kamertype, kunt u terecht op onze web-

site of bij onze Luxury Travel Consultants.

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

Beachcomberhotels.

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, 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 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 kitesurfcenter. Voor de kleine gasten miniclub aan 

het strand met speeltuin (312 jaar). Naast het hotel een 18holes 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 Fusiongerechten en biedt gerechten die zijn geïnspireerd 

op de beste smaken van Azië. 

ACCOMMODATIE
De villa’s van 13 verdiepingen herbergen de 172 schitterende suites 

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

koffie/theezetfaciliteiten, strijkfaciliteiten, minibar, inloopkast en flatscreentv. 

Luxe badkamer met separate douche. 

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

Junior Suite Beach: 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 (allinclusive) inbegrepen.

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 of allinclusive, vliegreis van en naar Mauri-

tius, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar de lucht-

haven.

Prijs per persoon  01/11-30/11 01/12-15/12 16/12-06/01 07/01-31/03

Junior Suite  3300 2995 5885 2995

Club Junior Suite  3770 3465 6590 3465

Kamerkorting en Honeymoon: er zijn meerdere kortingen van toepassing gedurende het seizoen. 

Voor de actuele korting voor uw reisperiode en het gekozen kamertype, kunt u terecht op onze web-

site of bij onze Luxury Travel Consultants.

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

Beachcomberhotels. 

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 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 (312 jaar) met veel activiteiten, speeltuin en playstation. Tevens teensclub 

12-17 jaar. 

Het verblijf is op basis van logies/ontbijt, halfpension, volpension en allinclusive 

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, 

taichi en fitnessruimte. Watersportcenter met snorkelen, zeilen, windsurfen, 

kajakken en waterskiën (inclusief). ‘s Avonds liveoptredens en shows. Gratis 

shuttleservice naar de 18holes 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, flatscreentv, plafondventilator, kluisje, strijkfaciliteiten 

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

ting max. 2 volwassenen + 1 kind t/m 16 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 

Nespressoapparaat. 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, luchthaven-

belasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon  01/11-30/11 01/12-15/12 16/12-06/01 07/01-31/03

Junior Suite  3025 2695 4800 2695

Tropical Junior Suite  3150 2845 5020 2845

Kamerkorting en Honeymoon: er zijn meerdere kortingen van toepassing gedurende het seizoen. 

Voor de actuele korting voor uw reisperiode en het gekozen kamertype, kunt u terecht op onze web-

site of bij onze Luxury Travel Consultants.

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

Beachcomberhotels. 

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, aanbiedingen en toeslagen voor allinclusive: vraag uw 

reisadviseur of bezoek www.silverjet.be.

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 koppels 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 (311 jaar en ge opend van 10:0022:00 uur) met 

speeltuin en speciale kindermenu’s, tevens Studio 17 (1217 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 KBar. 

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

theeceremonie. Het romantische Amari by Vineet o.l.v. een 2*michelinchef, 

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. MariKontan 

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 flatscreentv. 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 fitnesssessie 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 Villa’s: ruim en elegant ingericht met 

butlerservice, woonkamer en 1 of 2 slaapkamers en keuken. Fraaie badkamer 

met separate douche. Patio met privézwembad en zeezicht of strandtoegang.

Raadpleeg onze website voor een uitgebreide beschrijving van deze Villa’s.

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

luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon  01/11-30/11 01/12-15/12 16/12-06/01 07/01-20/01 

   21/01-31/03

Junior Suite  2860 2530 3750 2860 

Pool Junior Suite  3195 2870 4140 3195

Honeymoon en Jubileum: mousserende wijn en canapes op de kamer, 1x  cocktailmaking class, 1x 

tropisch ontbijt 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.

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

zen van alle kamertypen, kinderkortingen, aanbiedingen en toeslagen voor allinclusive: vraag uw 

reisagent of bezoek www.silverjet.be. 

MAURITIUS | Noordkust | Trou-aux-Biches Belle Mare | Oostkust | MAURITIUS
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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 phonehome, 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 standup paddle (inclusief). Duiken, diepzeevissen, mountainbikeverhuur 

en korting op de greenfees voor de 18holes 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, flatscreentv, 

airconditioning, minibar, schrijftafel, Nespressoapparaat. 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 Emirates, 

luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon  01/11-30/11 01/12-15/12 16/12-06/01 07/01-20/01 

   21/01-31/03

Superior Kamer  2860 2530 3750 2860

Deluxe Kamer  3030 2700 3935 3030

Honeymoon en Jubileum: mousserende wijn en canapes op de kamer, 1x  cocktailmaking class, 1x 

tropisch ontbijt 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.

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 miniclub 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, dvd, 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 Emirates, 

luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon  01/11-30/11 01/12-15/12 16/12-06/01 07/01-20/01 

   21/01-31/03

Superior Kamer  2895 2530 3780 2895

Junior Suite  3190 2845 4130 3190

Honeymoon en Jubileum: mousserende wijn en canapes op de kamer, 1x  cocktailmaking class, 1x 

tropisch ontbijt 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.

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 | MAURITIUS
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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. 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 chefkok 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, luchthaven-

belasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon  01/11-30/11 01/12-15/12 16/12-06/01 07/01-20/01 

   21/01-31/03

Tweepersoonskamer Tuinzicht  2455 2160 2840 2455

Tweepersoonkamer Best on Beach 3085 2800 3630 3085

Honeymoon en Jubileum: skillswap sessie: eigen bruidstaart maken met de SALT bakker, aperitief in 

de rooftopbar,  1 x romantisch diner (bij verblijf op basis van HP) en bij min. 10 nachten verblijf tevens 

1 massage van 45 minuten per persoon per verblijf.

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

halfpension, volpension en allinclusive, 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 (412 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. Invilla 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, dvdspeler, Nespressoapparaat, iPoddockingstation, flatscreentv 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, luchthaven-

belasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon  01/11-30/11 01/12-15/12 16/12-06/01 07/01-31/03

Luxury Pavilion  3570 3275 4200 3250

Luxury Villa  4760 4540 5545 4500

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.

MAURITIUS | Oostkust | Pointe de Flacq
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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 

adembenemend 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 JeanMarc 

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 (411 jaar) met 

kinderzwembad en speeltuin. Watersportcentrum met gratis waterskiën, kano’s, 

laserboten, windsurfen en snorkelen. Voorts yogalessen, PADIduikcentrum, 

fly fishing, SUP, parasailing en diepzeevissen (tegen betaling). Gasten kunnen 

tegen een kleine vergoeding gebruik maken van de twee 18holes golfbanen 

bij het zusterhotel Belle Mare Plage (10 minuten per shuttleservice). De fraaie 

Constance Spa met een ruim aanbod aan spaverwenpakketten. Voorts 7 

massageruimtes (5 singles en 2 voor koppels) 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, houten vloeren, 

airconditioning, telefoon, Apple Mac Mini, gratis WiFi minibar, kluisje, koffie/

theezetfaciliteiten, Nespressoapparaat en flatscreentv. 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.

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

belasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon   01/11-15/12 16/12-06/01 07/01-31/03

Junior Suite Tuinzicht   4635 5655 3910

Junior Suite Zeezicht   5480 6500 4970

Gratis kind: Max. 1 kind t/m 12 jaar gratis bij de ouders op de kamer op basis van logies/ontbijt 

bij verblijf van 11/04/21 t/m 03/10/21 in een Junior Suite of Princely Villa. Honeymoon: Fles wijn, 

strandtas en canapes en diner bij kaarslicht tijdens het verblijf. EUR 100 resortcredit per kamer per 

nacht te besteden in bars, restaurants en in de spa bij verblijf van 03/05/21 t/m 03/10/21. Kamer-

korting: 40% bij verblijf van 03/05/21 t/m 03/10/21. 30% bij verblijf van 07/01/21 t/m 02/05/21 

en 04/10/21 t/m 31/10/21 en 15% van 01/11/20 t/m 22/12/20 in Junior Suite. 20% bij verblijf van 

01/03/21 t/m 02/05/21 en 15% bij verblijf van 01/11/20 t/m 22/12/20, van 07/01/21 t/m 28/02/21 

en van 04/10/21 t/m 31/10/21 (overige kamertypes). Vroegboekkorting: 45% bij verblijf van 

01/03/21 t/m 02/05/21; 40% bij verblijf van 07/01/21 t/m 28/02/21 en van 04/10/21 t/m 31/10/21 

en 30% van 01/11/20 t/m 22/12/20 in een Junior Suite, indien 45 dagen voor aankomst geboekt. 

35% bij verblijf van 01/03/21 t/m 02/05/21 en 30% bij verblijf van 01/11/20 t/m 22/12/20, van 

07/01/21 t/m 28/02/21 en van 04/10/21 t/m 31/10/21 indien 45 dagen voor aankomst geboekt (in 

overige kamertypes).

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, aanbiedingen, toeslagen voor halfpension, allinclusive 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 

18holes 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 (411 jaar en geopend van 09:0022:00 uur), 4 tennis banen en 

minigolf. Diverse watersportfaciliteiten zoals windsurfen, water skiën, kajakken 

en zeilen (inclusief). PADIduikschool. Gasten kunnen tegen kleine vergoeding 

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

De fraaie Constance Spa by Constance 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 biedt mediterraanse 

dinergerechten. De Deer Hunter bij de golfbaan serveert internationale 

gerechten. 

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

minibar, airconditioning, flatscreentv, 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 checkin 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): 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).  

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., halfpension (m.u.v. de villa’s), vliegreis van en naar Mauri-

tius met Emirates, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en 

naar de luchthaven.

Prijs per persoon  01/11-30/11 01/12-15/12 16/12-06/01 07/01-28/02 

   01/03-31/03

Prestige Kamer  3400 3150 3675 3400

Prestige K. Beachfront  3610 3360 3885 3610

Gratis kinderen: Max. 1 kind t/m 12 jaar gratis van 04/05/20 t/m 02/08/20 (op verblijf, bij ouders op 

kamer)in Prestige Kamer en in Villa. Max. 2 kind. t/m 12 jaar gratis in een junior Suite of Deluxe Suite.

Honeymoon: bloemen, fles wijn met canapés op kamer, 20% korting op spabehandelingen en 1 Cand-

lelight diner (2 pers.) tijdens verblijf.  80% korting voor 2e persoon bij verblijf in Prestige Kamer, 

Junior en Deluxe Suite. 60% korting 2e persoon in een Prestige Kamer, Junior en Deluxe Suite. Meal 

Upgrade: Gratis halfpension bij verblijf van 04/05/20 t/m 04/10/20 in een villa.  

Kamerkorting: 20% bij verblijf van 04/05/20 t/m 02/08/20 en 15% bij verblijf van 01/04/20 t/m 

03/05/20 en van 03/08/20 t/m 22/12/20.

Vroegboekkorting: 40% bij verblijf van 04/05/20 t/m 02/08/20 en 30% van 01/04/20 t/m 03/05/20 

en van 03/08/20 t/m 22/12/20 indien 45 dagen voor aankomst geboekt.  50% bij verblijf van 

04/05/20 t/m 02/08/20; 40% bij verblijf van 01/04/20 t/m 03/05/20 en van 03/08/20 t/m 31/10/20 

indien 120 dagen voor aankomst geboekt. 

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

zen van alle kamertypen, kinderkortingen, aanbiedingen en toeslagen voor allinclusive: 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 KidsOnlyprogramma (311 

jaar) en One Tribe verwelkomt tieners van 11 tot 17 jaar in hun eigen chillout 

ruimte met veel activiteiten als bootcamp en outdoor training. Georganiseerde 

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

bowlen en 9holes 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 glasbodemboot. 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 chefkoks lokale en internationale specialiteiten serveren. Het beroemde 

steakhouse Prime serveert het beste Australische Wagyurundvlees. 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 flatscreentv. 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. 6065 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, luchthaven-

belasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon   01/11-15/12 16/12-06/01 07/01-31/03

Lagoon Kamer   4500 8315 4500

Ocean Balcony Kamer   4845 8920 4840

Kamerkorting en Honeymoon: er zijn meerdere kortingen van toepassing gedurende het seizoen. 

Voor de actuele korting voor uw reisperiode en het gekozen kamertype, kunt u terecht op onze web-

site of bij onze Luxury Travel Consultants.

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

       

Frangipani Junior Suite 

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

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

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 18holes 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. Nietgemotoriseerde watersporten bij het resort. Het 

rustige privéeilandje 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 (412 jaar) met een scala aan activiteiten en 

kinderzwembad. Ook voor teenagers van 1318 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 showcooking. 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 DJavonden.

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, Nespressoapparaat, flatscreentv, 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 Frangipanieiland 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. Adultsonly 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 Emirates, 

luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon   01/11-15/12 16/12-06/01 07/01-31/03

Deluxe Kamer Zeezicht   4200 5720 4200 

Deluxe Kamer Strandtoegang   4540 6060 4540

Honeymoon: 1 fles mousserende wijn bij aankomst en 1 x massage van 60 min. p.p. per verblijf en 

30% korting bij min. 7 nachten verblijf van 01/04/20 t/m 12/04/20 en van 29/04/20 t/m 20/12/20.

Kamerkorting: 20% bij verblijf van 01/04/20 t/m 03/05/20, van 22/09/20 t/m 20/12/20 indien 60 

dgn voor aankomst geboekt en bij verblijf van 04/05/20 t/m 21/09/20 indien 30 dgn voor aankomst.

Kinderen in eigen kamer: 50% korting bij verblijf van 04/05/20 t/m 21/09/20 in Deluxe Ocean View 

kamer en Junior Suite Hibiscus Ocean View.

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 

MAURITIUS | Oostkust | Belle Mare Trou d’Eau Douce | Oostkust | MAURITIUS
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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). PADIduikschool 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 

grillrestaurant aan het strand. Le Manoir met MauritiaansFranse 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 chefkok. Bar 1904 met 

jazzmuziek en cocktails. Er geldt een dinearound 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 iPoddockingstation, Nespressoapparaat, flatscreentv, cd/

dvdspeler, 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, luchthaven-

belasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon  01/11-30/11 01/12-15/12 16/12-06/01 07/01-31/01 

   01/02-31/03

Junior Suite  3225 2700 4580 3225

Beachfront Junior Suite (balkon) 3450 2915 4840 3450

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 ge-

boekt.

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.

Foto bijschrift

Foto bijschrift

HERITAGE LE TELFAIR GOLF & WELLNESS RESORT
ACTIVE | GOLF | WELLNESS 

     DELUXE

Suite Deluxe Beachfront

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 211 jaar

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

Geopend van 08:3023:00 uur. Tevens apart gedeelte voor baby’s (035 

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

schitterende 18holes championship golfbaan werd ontworpen door Peter 

Matkovich (kleine vergoeding greenfees; buggy tegen betaling). Korting op de 

greenfees van de 18holes 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 wandelentochten 

,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 19eeeuwse 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 allinclusive 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, 

flatscreentv, koffie/theezetfaciliteiten, minibar, iPoddockingstation en 

Nespressoapparaat. 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 Emirates, 

luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon 01/11-30/11 01/12-15/12 16/12-06/01 07/01-31/01 01/02-31/03

Deluxe Suite 3875 3395 4300 3650 3485

Deluxe Suite Zeezicht 4415 3665 4605 4150 3720

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 en 20% bij 

verblijf van minstens 4 nachten tijdens de periode van 01/1120/12/2020 & 04/0131/10/2021. Niet 

geldig tijdens de kerst periode.

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

bezoek www.silverjet.be. 

Bel Ombre | Zuidwestkust | MAURITIUS
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HERITAGE AWALI GOLF & SPA RESORT
ACTIVE | ALLINCLUSIVE | FAMILY

    

Deluxe Garden View

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, standup paddle, glasbodemboot, duiken, 2 tennisterreinen 

(balletjes mits supplement), beachvolley, 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, Nespressoapparaat, 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., allinclusive, vliegreis van en naar Mauritius met Emirates, 

luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon 01/11-30/11 01/12-15/12 16/12-06/01 07/01-31/01 01/02-31/03

Deluxe Tuinzicht kamer 3445 3165 3800 3325 3280

Deluxe Beachfront 4455 4070 4910 4295 4240

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. 15% korting op 

de hotelnachten bij verblijven van minstens 5 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.

MALEDIVEN | Zuidwestkust | Bel Ombre

LA PIROGUE
ACTIVE | ALLINCLUSIVE | FAMILY

      DELUXE

Deluxe Beach Family

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 (411jaar van 

10 tot 22 uur), met een gevuld animatie programma. Sun Teens Club (1217jaar) 

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 kingsize 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 Emirates,

luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon  01/11-19/12 10/12-16/12 17/12-06/01 01/02-31/03 

   07/01-31/01

Bungalow Tuinzicht  2720 2430 3055 2430

Premium Garden Bungalow  3615 3170 4140 3155

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.

FlicenFlac | Westkust | MAURITIUS
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MAURITIUS | Westkust | FlicenFlac 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 

(411 jaar) biedt een geanimeerd programma en is prachtig ingericht. De SUN 

TEENS Club (1217) 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 is 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 kingsize 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.

Executive Beachfront Suite ( ca. 100m², max. 2 volw.): gelegen op het gelijkvloers, 

met aparte slaapkamer, salon, dressing en groot terras met prachtig zeezicht.

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

luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon  01/11-30/11 01/12-15/12 16/12-06/01 07/01-31/03

Deluxe Sea View Room  2980 2790 3220 2790

Deluxe Beachfront Room  3380 3150 3630 3150

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 (211 

jaar) is voorzien van een kinderbad en een speelpleintje en biedt een gevarieerd 

programma. De Waves Teen Club (1217 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. Family Suite (ca. 85 m², max. 2 volw + 3 kind.): suite met aparte 

slaapkamer en kamer met 2 sofabedden; Er zijn 2 badkamers. Deze kamers zijn 

gelegen op het gelijkvloers of de eerste verdieping dicht bij de kids club. 

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

luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon 01/11-30/11 01/12-15/12 16/12-07/01 08/01-17/02 18/02-31/03

Junior Suite 2680 2415 3050 2415 2280

Junior Suite Zeezicht 2985 2665 3430 2665 2510

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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REUNION

Officieel is het tropische eiland La Réunion, dat ten 

oosten van Madagaskar ligt, geen zelfstandig land 

maar een overzees departement van Frankrijk. Een 

prettig voordeel hiervan voor u als bezoeker is dat 

u er met de Euro kunt betalen, uw pinpassen overal 

worden geaccepteerd en de infrastructuur van de 

wegen zondermeer modern is te noemen.

Dan is er het heerlijke klimaat, dat in onze winter 

een gemiddelde temperatuur van 27°c laat zien en 

in onze zomer het kwik vasthoudt tussen de 22°c 

en de 24°c. ook het geringe tijdsverschil van slechts 

2 uur in de zomer en 3 uur in de winter draagt bij 

om van La Réunion een zeer aantrekkelijke vakantie- 

bestemming te maken.

De grootste troefkaart van het eiland is echter 

de ruige, ongerepte en zeer contrastrijke natuur, 

met roodbruine vulkaanlandschappen, groene 

keteldalen (cirques) en gouden stranden.

Bijna de helft van de oppervlakte van het eiland 

ligt op een hoogte van meer dan 1000 meter met 

als spectaculaire uitschieters twee vulkanische 

massieven, de Piton de Neiges (3069m) en de 

veel jongere Piton de la Fournaise (2631m). De 

uitbarstingen van de Piton de Neiges hebben ooit, 

zo’n drie miljoen jaar geleden, gezorgd voor het 

ontstaan van La Réunion. De uitgespuwde lava 

vormde de bodem van het eiland, waar langzaamaan 

planten gingen op groeien.

De Piton des Neiges is al 20.000 jaar geleden uit-

gedoofd. De erosie en de gedeeltelijke instorting 

van de bergwanden hebben geleid tot het ontstaan 

van de drie beroemde keteldalen van La Réunion: 

Cilaos, Mafate en Salazie. Op deze plaatsen zijn 

grandioze landschappen met een ongerepte natuur 

ontstaan. Lang geleden boden ze een schuilplaats 

aan gevluchte slaven.

Reunion ligt in het hartje van de Indische Oceaan, op zo’n 30 minuten vliegen van Mauritius.

Reunion wordt het ‘intens eiland’ genoemd, met de keteldalen, grote vlaktes, een actieve vulkaan en fantastische zandstranden.

De natuurwonderen van het eiland zijn uitgeroepen tot UNESCO werelderfgoed.

Een rondreis met huurwagen is dé ideale manier om op uw eigen ritme het eiland te verkennen!

Later kwam de gegoede klasse er ontspanning 

zoeken, genietend van de rust, de gezonde lucht, 

de natuur en de weldaden van het thermale 

water. Vandaag de dag zijn deze keteldalen – de 

zogenaamde cirques - een paradijs voor wandelaars, 

bergbeklimmers en liefhebbers van diverse vormen 

van wildwatervaren. In tegenstelling tot de Piton de 

Neiges is de Piton de la Fournaise nog regelmatig 

actief, zelfs zo recent als mei 2015. De dan romme-

lende vulkaan toont feeërieke uitbarstingen. Een 

onvergetelijk spektakel!

Bijna de helft van La Réunion is beschermd als 

nationaal park. Wilde orchideeën, tamarindes, 

vijgenbomen savannehagedissen, kameleons en 

vogels die uniek zijn in de wereld bevolken er 

de bossen, net als in de oertijden. Ook de kust, 

met een koraalrif van 8000 jaar oud, toont een 

opmerkelijke biodiversiteit. Over een afstand van 

meer dan 30km worden de zandstranden door de 

riffen afgeschermd van de deining. Ze vormen een 

uitnodiging voor allerlei sporten. En in het water 

zelf kunt u de verrassende zeebodem verkennen of 

met dolfijnen gaan zwemmen.

Wij bieden u een waaier aan mogelijkheden om deze 

natuurpracht te ontdekken; Met onze autoreizen 

combineert u de indrukwekkende vulkanische 

gebieden in het binnenland met de grillige kust 

en is naar uw wensen aan te passen. Het is ook 

mogelijk om uw domicilie op te slaan in het zeer 

aantrekkelijke strandhotel LUX* Saint Gilles 

nabij de gelijknamige gezellige badplaats aan de 

westkust en van daaruit verschillende dagexcursies 

te ondernemen. Een ideale mix van genieten en 

ontdekken.

COMBINATIE MET MAURITIUS
Op slechts 50 minuten vliegen van La Réunion 

ligt het eiland Mauritius, met zijn grote keuze aan 

tophotels van wereldklasse. Verleng uw autoreis 

over La Réunion met een verblijf aan de geweldige 

stranden van Mauritius of verzin zelf uw combinatie. 

We helpen u graag verder met een aangepaste 

offerte.

FLY&DRIVE
Silverjet heeft voor u enkele fly&drive programma’s 

uitgewerkt. Het is de ideale manier om op uw eigen 

tempo het eiland te verkennen. De huurwagen staat 

voor u klaar bij aankomst op de luchthaven, en daar 

kunt u de wagen ook weer achterlaten bij vertrek. 

Vanzelfsprekend werken we met veel plezier een 

fly&drive op maat uit, al dan niet met verlenging aan 

het strand van Reunion of Mauritius.
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REUNION | St. Gilles

LUX* SAINT GILLES
HONEYMOON | BOUTIQUE 

       

 

 

Dit aantrekkelijke strandhotel ligt aan de westkust nabij de gezellige badplaats 

Saint Gilles-Les-Bains met directe toegang tot het strand en de beschutte 

lagune van l’Hermitage. Het hotel is ruim opgezet in traditioneel Creoolse stijl. 

De kamers zijn verdeeld over verschillende villa’s, liggen verscholen onder de 

kokospalmen en Casuarina bomen nabij het strand . De gezellige badplaats met 

winkeltjes en restaurants ligt op ca. 3km en de luchthaven op ca. 45 minuten. 

Het is het enige vijfsterren hotel van La Réunion en tevens het hotel met het 

grootste zwembad van het eiland. Het hotel is een uitstekend uitgangspunt om 

het eiland te verkennen.

FACILITEITEN
In de tropische tuin ligt een riant zwembad van 1.100m² met geïntegreerd 

kinderzwembad, omgeven door zonneterrassen, ligbedden en poolbar. In de 

koraal beschermde lagune kunt u zwemmen en snorkelen. Tevens ligbedden 

en parasols aan het strand. De miniclub Play voor kinderen van 3-12 jaar 

(open tijdens de schoolvakanties). Verder snorkel, tennis, strandvolleybal en 

tafeltennis (inclusief). Fitnessruimte onder leiding van toonaangevende SP & 

CO uit Londen. LUX* ME biedt alles voor een persoonlijk advies over welzijn, 

fitness, yoga, meditatie, voeding, schoonheidsbehandelingen en massages. Ter 

plaatse worden excursies georganiseerd als canyoning, rafting, duiken, jetski 

en vissen (tegen betaling). Het à la carte restaurant Orangine serveert culinaire 

gerechten aangevuld met een uitzonderlijke  selectie Franse wijnen. La Cuisine 

is het hoofdrestaurant voor ontbijt en diner in buffetvorm met een mengeling 

van Indische en Chinese gerechten.  La Plage is een sfeervol restaurant aan 

het strand en gespecialiseerd in de traditionele Creoolse keuken en op zondag 

een brunch. U kunt dineren op het houten dek met uitzicht over de lagune. Le 

Bar, met uitzicht op het zwembad biedt lichte lunch gerechten, pizza of verse 

seizoensgebonden salades en verfrissende cocktails gedurende de middag en 

avond. In café LUX* wordt de plaatselijk geroosterde koffie en een selectie van 

theesoorten geserveerd.

ACCOMMODATIE
De 164 kamers en suites zijn verdeeld over 23 villa’s en liggen verspreid in 

de tuin. Voorzien van terras of balkon, telefoon, flatscreen tv, radio, IPOD 

dockingstation (m.u.v. de superior kamers), airconditioning, kluis, minibar, 

koffie-/theezet faciliteiten. Badkamer met bad/douche. 

Superior kamer (ca. 34m², max. 2 volw + 1 kind): terras met tuinzicht.

Deluxe kamer (ca. 36m²,  max 2 volw + 1 kind t/m 16 jaar): gelegen op de 1e 

etage; Balkon met tuin- of (gedeeltelijk) zeezicht.

Junior suite (ca. 46m², max 2 volw + 1 kind t/m 16 jaar): in open plan met 

kingsize bed, zithoek en Nespresso apparaat. Badkamer met bad en separate 

douche.

Family Deluxe kamer (ca. 68m², max 4 volw + 2 kind t/m 16 jaar): 2 Superior 

kamers met een tussendeur, waardoor dit kamertype zeer geschikt is voor 

gezinnen.

Inclusief: 5 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Reunion met Air 

Austral, luchthavenbelasting. Executive Lounge en huurwagen ter plaatse.

Prijs per persoon  01/11-30/11 01/12-14/12 15/12-06/01 07/01-31/03

Superior Kamer  2030 1645 2550 1645

Deluxe Kamer  2130 1745 2655 1745

Honeymoon: 1 fles schuimwijn bij aankomst en bij verblijf op basis van half pension, een gratis 

romantisch diner (excl. Drank). Niet cumuleerbaar.

Combi offer: combineer 2 LUX* hotels en ontvang een korting van 30% op de hotelnachten. Niet 

cumuleerbaar.

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. 

PALM HOTEL & SPA
BOUTIQUE | ACTIVE 

       

 

 

Dit geraffineerd hotel bevindt zich in het zuiden van het eiland, te Grand Anse. 

Mooi gelegen aan het palmbomen strand, te midden een tropisch natuurgebied 

van 3 hectares en een suikerrietplantage, is dit mooie hotel ideaal voor mensen 

die op zoek zijn naar een comfortabel en discreet luxe hotel, met een rustige 

zen sfeer.

Het hotel staat gekend voor zijn uitstekende service en is ideaal als vertrekpunt 

voor uw uitstappen in het mooie zuiden, zoals le Cirque de Cilaos en andere 

vulkanen en natuurparken. Maar ook voor een ontspannende vakantie  bent u  

hier aan het juiste adres. Tussen juni en oktober kan men hier walvis spotten 

vanop het grote terras. Het hotel is op 90 minuten van de luchthaven gelegen.

FACILITEITEN
Open receptie met concierge, twee mooie zwembaden, waarvan een verwarmd.  

Gratis shuttle service naar het onder gelegen strand. Kah Beach, een prachtig 

strand met ligbedden. Akea Spa & Beauty het wellness centrum van 435m² 

bestaat uit 6 massage kamers en biedt een waaier aan verzorgingen en massage 

mogelijkheden. Ook hamam en jacuzzi Het restaurant Makassar is geopend 

voor het ontbijt en het diner  en biedt een geraffineerde keuken met dagverse 

producten. Op de wijnkaart staan meer dan 300 lekkere wijntjes. Kah Beach 

is geopend voor een lichte  lunch. Le Kokoa is de lounge bar met een prachtig 

uitzicht over de oceaan. U kan er proeven de heerlijke cocktails en tapas.

ACCOMMODATIE
De 65 kamers en suites zijn verdeeld over prachtige villa’s in de creoolse stijl, te 

midden de tropische tuinen van het hotel. Alle kamers zijn voorzien van gratis 

WiFi, IPOD docking station, Nespresso apparaat, airconditioning, badjassen, 

badkamer, kluisje , televisie en concierge service. 

Superior kamer (ca. 34m², max 2 volw ) : gelegen op het 1e verdiep of het 

gelijkvloers van de creoolse villa’s.

Deluxe kamer (ca. 41m², max. 2 volw): identiek aan de superior kamer maar met 

een salon en een open zicht op de tuinen.

Suite (ca. 55m², max 2 volw + 1 kind): met buitendouche, terras met ligstoelen 

en jacuzzi. 

Familie Suite ( 55m², max. 2 volw + 2 kinderen): identiek aan de suite, maar met 

extra kamer voor 2 kinderen, voorzien van televisie en spelletjes console. 

Lodge ( ca. 100m², max. 2 volw): prachtige gelegen met uitzicht over de baai van 

Grand Anse, met veel privacy en salon, bad en douche en terras met Jacuzzi 

ligstoelen.

Inclusief: 5 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Reunion met Air Aus-

tral, luchthavenbelasting. Executive Lounge en huurwagen ter plaatse.

Prijs per persoon  01/11-30/11 01/12-14/12 15/12-06/01 07/01-31/03

Superior Kamer  1935 1785 2230 1710

Deluxe Kamer  2010 1860 2310 1785

Lang verblijf: 20% korting op alle verblijven van min. 7 nachten 

Early booking: 25% reductie op de hotelnachten bij verblijf van minstens 7 nachten en reservatie tot 

60 dagen voor afreis.

Honeymoon: 25% korting voor alle verblijven en romantisch diner indien gereserveerd in half pen-

sion. 

Huwelijksverjaardag: attentie op de kamer en gratis kamer upgrade indien beschikbaar.

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. 

Grand Anse | REUNION
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FLY & DRIVE

Dag 1 : St. Denis - Ste-Anne 

Verwelkoming bij aankomst op de luchthaven, waar 

u de huurwagen in ontvangst neemt. Vertrek richting 

het oosten. In Sainte Suzanne kan u de vanille teelt 

bezoeken om daarna verder naar de Oostkust te 

rijden. Onderweg rijdt u langs de rivier des Roches, 

le bassin de la paix en stopt u bij het uitzicht punt 

van Takamaka. In Saint André rijdt u verder naar 

de Mat rivier en bevindt u zich te midden de vele 

watervallen. Daarna rijdt u verder naar het dorpje 

Hell Bourg, wat gekend staat als een van de mooiste

dorpjes van Frankrijk. Breng zeker een bezoekje 

aan het Creoolse Maison Folio met de typische 

meubeltjes van weleer. Overnachting in Sainte 

Anne.

Dag 2 : Saint Anne - St. Pierre

Vandaag rijden we naar de zuidwest kust. 

Onderweg stoppen we bij de kerken van Ste Anne 

en Ste Rose, vandaar gaat het richting vissersdorp 

Anse de Cascades, waar u tevens de mooie, grote 

watervallen kan bewonderen en de gigantische 

versteende lavastromen van de uitgebarsten 

vulkaan. De stromen lopen tot in de zee en vormden 

destijds de zwarte vulkaanstranden en voelen zeer 

warm aan wanneer de zon er op schijnt.

Daarna kan u verder rijden naar St Philippe waar 

u de parfum en botanische tuinen kan bezoeken. 

Er staan meer dan 1500 verschillende planten en 

bloemen, waaronder vanille en orchideeën. Je kan 

de tuinen ook bezoeken met een privé gids tegen 

betaling. Verder naar Grande Anse en Manapany 

Les Bains, waar u de prachtige stranden kan 

bezoeken. Verder rijden naar St Pierre, zeker op 

zaterdag voormiddag is een bezoekje aan de markt 

hier een absolute must. Het is de mooiste en meest 

kleurrijke markt van het eiland vol met kruiden, fruit 

en groenten. Overnachting in St Pierre.

Dag 3 : St-Pierre

Vroeg vertrek richting vulkaan. U maakt een stop 

aan het uitzichtpunt Nez de Boeuf en rijdt vervolgens 

naar het hoogste punt Piton de la Fournaise 

(2631m). Maak een stop bij de immense krater van 

Commerson, waar u kan rijden over de vulkaanzand 

vlaktes naar de volgende krater Dolomieu over de 

Bellecombe pas. Een echte fantastische ervaring 

waarbij u de indruk krijgt over de maan te rijden. U 

rijdt naar de top van de Piton en kan genieten van de 

prachtige uitzichten . Hier kan u ook lokale gidsen 

reserveren tegen een betaling en een wandeling 

maken rond de vulkaan. In Bourg Murat kan u het 

vulkanologisch museum bezoeken, waar u meer 

opsteekt over de actieve vulkanen.

Verder naar Belvedere de Bois Court, van waar we 

een prachtig uitzicht hebben over Grand Bassin. U 

kan er ook een stevige wandeling maken en genieten 

van de mooie natuur. Vervolgens kan u terug rijden 

naar St Pierre. Overnachting in St Pierre.

Dag 4 :  Cilaos

Vertrek in de voormiddag richting cirque de Cilaos 

en het dorpje Cilaos. Gesitueerd aan de voet van 

het hoogste punt van het eiland is dit een prachtige 

streek met een machtige natuur die u zeker moet 

gezien hebben. U kan er wandeltochten maken, 

tochten per mountainbike of een trekking met 

ervaren gidsen. In het centrum van Cilaos vindt u de

typische Creoolse huisjes en leuke pleintjes. We 

bevinden ons op 1200 meter hoogte. Zeker ook 

een bezoekje waard is het uitzichtpunt van La 

Roche Merveilleuse, La Maison de la Broderie, de 

wijngaarden en het museum Zafer Lontan, waar 

u kan lokale kunstwerken, beeldhouwwerken en 

schilderijen kan bewonderen.

Overnachting in Cilaos.

Dag 5 : Cilaos - St-Gilles

Vandaag rijdt u terug naar de westkust. Maak 

een stop in het pittoreske dorpje Entre-Deux, een 

typisch Creools dorpje gelegen tussen 2 rivieren, 

vandaar de naam. Het dorpje is een bezoek waard 

vanwege de typische huisjes maar ook vanwege de 

vele ambachtelijke winkeltjes en mogelijkheden om 

mooie wandelingen te maken. 

Maak ook een stop bij Etang-Salé een prachtig 

vulkanisch strand waar veel inwoners van het 

eiland in het weekend gaan picknicken. Voor u 

aankomt bij St Leu kan u een stop maken bij de 

geisers van Trou du Souffleur. Aangekomen in 

St Leu kan u het onderzoekscentrum voor de 

zeeschildpadden bezoeken Kélonia genaamd en het 

botanisch conservatorium Mascarins. Overnachting 

in St Gilles les Bains.

 

Dag 6 : St-Gilles

Vandaag kan u genieten van een dagje aan het 

strand van St Gilles. Uiteraard kan u deze rondreis 

verlengen met een verlenging aan het strand 

van Reunion of een combinatiereis maken met 

Mauritius.

Fly&Drive 6 dagen / 5 nachten

Prijs per persoon 01/11-30/11 01/12-15/12 16/12-03/01 

  04/01-31/03

Tweepersoonskamer 1845 1740 2155    

Hotels

St-Anne  Diana Dea Lodge   5*

St-Pierre  Lodge Palmae   3*

Cilaos  Tapacala    3*

St-Gilles  LUX* St Gilles   5*

Inclusief:

•  vluchten H/T naar Reunion en luchthaventaksen

•  toegang tot de Executive Lounge op de luchthaven van vertrek  

•  Huurwagen gedurende het verblijf

• 5 nachten op basis van logies en ontbijt: 1 nacht in Ste-Anne 

in een Classic Kamer. 2 nachten in St-Pierre in een standaard 

tweepersoonskamer. 1 nacht in Cilaos in een standaard tweeper-

soonskamer en 1 nacht in St. Gilles in een Superior Kamer.

Fly&Drive Charme (6 dagen / 5 nachten)

Ontdek de meest noemenswaardige sites van Reunion.

Mogelijkheid om te verlengen aan één van de stranden van Reunion of Mauritius.

Fly&Drive | REUNION

  

  

REUNION | St. Leu - Ste. Anne

DIANA DEA LODGE
BOUTIQUE

             

BLUE MARGOUILLAT
BOUTIQUE

Dit schitterende boutique hotel kijkt uit over de baai van Saint Leu en biedt een adem-

benemend uitzicht op het helderblauwe water van de Indische Oceaan. Het bijzondere 

hotel wordt gekenmerkt door een imponerende kunstcollectie in de openbare ruimtes 

en de kamers. Na een dag sightseeing over het eiland is het de perfecte plek om te 

ontspannen. Het hotel ligt op ca. 66km van de luchthaven Roland Garros. 

FACILITEITEN
U kunt heerlijk relaxen aan het zwembad of een van de vele boeken lezen in 

de bibliotheek; Het hotel staat bekend om zijn uitstekende keuken. ’s Ochtends 

wordt het ontbijt op het terras geserveerd. Lunch aan de poolbar of bij het 

zwembad, hapjes en cocktails bij zonsondergang. Het fine dining restaurant 

serveert mediterrane gerechten vergezeld van een champagne- en wijnkaart.

ACCOMMODATIE
De 14 kamers en suites zijn recentelijk gerenoveerd en bieden een panoramisch 

uitzicht op de zee. Elke kamer heeft een bijzonder design. Voorzien van 

airconditioning, telefoon, flatscreen televisie, gratis WiFi, kluisje, minibar, thee 

en koffiezet faciliteiten, aangrenzende open badkamer met bad en separate 

douche. Frans balkon. Tweepersoonskamer (ca. 25m², max 2 pers): king size 

bed of twee bedden. Suite (ca. 61m², max 2 pers): schitterende suite met veel 

privacy; gelegen in de tuin nabij het zwembad en modern ingericht in open 

plan slaap- woonkamer met zithoeken voorzien van IPOD docking station en 

Nespresso apparaat. Privé tuin met hardhouten terras, ligbedden, buitendouche 

en jacuzzi voor twee. Schitterend uitzicht over de zee. 

Inclusief: 5 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Reunion met Air Aus-

tral, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon  01/11-30/11 01/12-14/12 15/12-06/01 07/01-31/03

Tweepersoonskamer  1875 1630 2490 1630

Suite  2550 2310 3185 2310

Lang verblijf: 20% korting op de hotelnachten bij een verblijf van minstens 4 nachten tussen 29/11-

17/12/2020 & 3/1-30/09/2021. Early booking: 10% korting op de hotelnachten bij een verblijf van 

minstens 4 nachten tussen 01/11-14/12/2020 & 07/01-31/03/2021 Honeymoon: 25% korting op de 

hotelnachten voor verblijven van minstens 4 nachten tussen 29/11-17/12/2020 & 03/01-30/09/2021

In de heuvels van Sainte Anne ligt Diana Dea Lodge & Spa. De verhoogde ligging 

biedt een geweldig uitzicht over het natuurgebied en de Indische Oceaan. De 

lodge is een schitterend charme hotel en werd gebouwd met natuurlijke 

materialen. Het ligt in het hart van een uitgestrekt domein van 150 hectaren. Dit 

Bebour-Bélouve natuurgebied is uitermate geschikt om te wandelen en wordt 

gedomineerd door enorme, prehistorisch uitziende boomvarens. Er leven vele 

herten. De lodge is gelegen op 9km van Saint Anne en 48km van de luchthaven.

FACILITEITEN
Bij mooi weer kunt u ontbijten of dineren op het terras. In de gezellige 

loungebar met open haard kunt u heerlijk ontspannen met een drankje.  Het 

hotel beschikt over WiFi. Het hotel beschikt over een bibliotheek, zwembad 

en parkeergelegenheid. Na een drukke dag komt u volledig tot rust in de spa. 

Hier kunt u genieten van het stoombad en schoonheidsbehandelingen. Het 

gastronomische restaurant serveert een selectie van internationale gerechten 

en specialiteiten uit Reunion vergezeld van een uitstekende wijnkaart. 

ACCOMMODATIE
De 29 kamers zijn comfortabel en stijlvol ingericht in koloniale stijl. De kamers 

zijn voorzien van airconditioning, king size bed of twin bedden, flatscreen 

televisie, minibar, thee- en koffiezet en kluisje. Badkamer met bad. Vanaf uw 

terras of balkon heeft u een panoramisch uitzicht op de mooie omgeving.

Classic kamer (ca. 20m², max. 2 volw + 1 kind), met uitzicht op de tuin.

Superior kamer (ca. 20m², max 2 volw + 1 kind) met zicht op de Indische Oceaan. 

Inclusief: 5 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Reunion met Air Aus-

tral, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon  01/11-30/11 01/12-14/12 15/12-06/01 07/01-31/03

Classic Kamer  1515 1455 1695 1440

Superior Kamer  1565 1505 1745 1490

Long stay: 10% reductie bij een verblijf tot 2 nachten, 25% reductie bij een verblijf tussen de 4 en 7 

nachten, 30% reductie vanaf 8 nachten verblijf. Niet cumuleerbaar.

Honeymoon: 50% korting voor de bruid, attentie op de kamer en romantisch diner voor 2 (excl dran-

ken) wanneer u verblijft in half pension. Niet cumuleerbaar.
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SEYCHELLEN

De meest levendige fantasie komt niet in de buurt 

van de onbeschrijfelijke schoonheid van deze uit 

115 eilanden bestaande archipel in de Indische 

Oceaan, die in 1502 door Vasco da Gama werd 

ontdekt. Met een oppervlakte van slechts 443 km², 

een ligging op enkele graden ten zuiden van de 

evenaar en 1.600 km ten oosten van Afrika, zijn de 

Seychellen letterlijk duizenden mijlen van de rest 

van de bewoonde wereld verwijderd. 

Hoewel de eilanden vandaag de dag goed bereik-

baar zijn, blijven ze hun ietwat mysterieuze en 

mythische beeld behouden. De rustige stranden, 

de kristalheldere zee en de uitstekende service 

zijn stuk voor stuk redenen om de Seychellen te 

bezoeken. Maar er is meer dan alleen zon, zee en 

strand. De meeste inwoners van de Seychellen 

stammen af van Afrikaanse slaven, anderen van 

migranten uit Europa, India, China en Arabische 

landen. Tot meer dan tweehonderd jaar geleden 

waren de eilanden die de Seychellen vormen 

echter onbewoond. De afgelegen ligging en de late 

komst van mense lijke bewoners hebben voor een 

unieke flora en fauna op de eilanden gezorgd. In 

het nevelwoud op de berghellingen van de eilanden 

Mahé en Silhouette, maar ook op lagere plaatsen 

komen boom- en plantensoorten voor die alleen 

op deze eilanden te vinden zijn. Een voorbeeld is 

de met mythes omgeven Coco de Mer, de grootste 

kokosnoot ter wereld die tot 40 kilo kan wegen. Voor 

duikers en snorkelaars zijn de Seychellen een waar 

paradijs. De eilanden zijn het hele jaar door goed 

te bezoeken. Er heerst een warm klimaat, maar 

dankzij de passaatwinden is het erg aangenaam. 

MAHÉ
Ruim 90% van de bevolking van de Seychellen 

woont op het hoofdeiland Mahé met zo’n 70 schitte

rend witte palmstranden en een indrukwekkend 

berg achtig binnenland. U vindt hier de meest 

unieke planten en vogelsoorten die vrijwel nergens 

elders op de wereld voorkomen. In het noorden 

Dicht tegen de evenaar liggen de Seychellen, een exotische droombestemming met volop ‘bountyeiland romantiek’ 

voor een huwelijksreis. Een culturele smeltkroes, met rustige stranden en een kristalheldere zee. 

Het summum voor een luxe vakantie.

van Mahé ligt de hoofdstad Victoria met de enige 

haven van het eiland. Langs de westkust treft u 

bij Anse Louis een van de mooiste stranden en het 

klein scha lige, zeer exclusieve Maia Luxury Resort 

& Spa, een geweldig resort voor honeymooners. 

Langs de noordwestkust, lieten wij ons oog vallen 

op het familievriendelijke Constance Ephelia 

Resort, gelegen aan het Marine National Park. Iets 

noordelijker ligt het H Resort aan het levendige 

strand van Beau Vallon. Het groene achterland is 

werkelijk prachtig. Wekelijks is hier een gezellige 

lokale markt op het strand. Aan de noorkant van het 

eiland vindt u het moderne CaranaBeach, met ruime 

kamers in villa’s naar wens met plungepool. 

PRASLIN
Het palmeneiland Praslin, op 15 minuten vliegen 

van Mahé is het op één na grootste eiland van de 

Seychellen. Ooit vooral een schuilplaats voor pi ra ten 

is het vandaag de dag een stukje paradijs op aarde. 

Het grootste deel van het eiland wordt door jungle 

ingenomen, omzoomd door geweldige stranden. 

Dankzij het koraalrif voor de kust is er een prachtige 

onderwaterwereld met vele verschillende vis soor-

ten en kleurrijke schelpen. Aan de noordwestkust 

van Praslin wordt het bij honeymooners en golfers 

geliefde Constance Lemuria Resort door drie 

parelwitte zandstranden omgeven. Geniet hier in 

uw luxe villa met eigen zwembad of in een van de 

recentelijk gerenoveerde suites.

DENIS PRIVATE ISLAND
Dit stukje paradijs op aarde ligt bij de mooiste 

koraalriffen van de Seychellen. Duizenden kokos

palmen, eindeloze zandstranden en een stralende 

blauwe lagune omringen het eiland. Op dit kleine 

romantische privéeiland ligt het gelijknamige 

resort. Dit eiland is exclusief voor de gasten van 

Denis Private Island. Het eiland is per vliegtuig te 

bereiken. Voor het resort vindt u  een prachtig huisrif 

waar u kunt snorkelen of duiken. Daarnaast zijn er 

nog tal van watersporten en activiteiten mogelijk op 

het eiland zoals fietsen en wandelen. Verder staat 

het eiland ook bekend vanwege de verschillende 

soorten schildpadden die zich nestelen op het 

eiland. Een deel van het eiland is beschermd 

natuurgebied voor verschillende diersoorten. Geniet 

na een lange dag van een wijntje uit de exclusieve 

wijnkelder. Voor een idyllisch verblijf bent u hier aan 

het juiste adres.

COMBINATIEREIZEN
Alle eilanden zijn perfect met elkaar te combineren 

en doordat ieder eiland zijn eigen karakter heeft, is 

een combinatie ook zeer aan te bevelen. De eilanden 

Mahé en Praslin zijn zowel per boot als vliegtuig erg 

goed bereikbaar, er is een dagelijkse dienstregeling 

tussen de eilanden. Ook een combinatie met La 

Digue behoort tot de mogelijkheden.

Daarnaast zijn diverse bestemming in het Midden 

Oosten ook goed te combineren met de Seychellen. 

Onze luxury travel consultants helpen u graag met 

het maken van de juiste keuze. 

PRASLIN

MAHÉ

LA DIGUE

INDISCHE
OCEAAN

The H Resort

Lemuria

Ephélia

Denis Island

 L’ Archipel
Grand'Anse

Grand'Anse

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

Dagtemperatuur in °C 27 28 28 28 28 27 26 26 27 27 27 27

Watertemperatuur in °C 27 28 29 28 28 27 26 26 27 27 27 27

Zonneuren per dag 6 7 7 8 8 9 9 10 9 8 7 6

Dagen met enige neerslag 15 10 11 10 9 9 8 7 8 9 12 15
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SEYCHELLEN | Mahé | Port Launay

CONSTANCE EPHÉLIA SEYCHELLES
ACTIVE | CULINAIR | FAMILY

     

Family Pool Villa

In een uniek decor tussen zee en lagune, weelderige vegetatie en mangroven, 

granieten rotsen en 2 fijne zandstranden, ligt dit schitterende resort. Ephélia 

biedt uitzicht op een Marine Nationaal Park en is zowel geschikt voor koppels als 

voor gezinnen. De eigentijdse villa’s zijn voorzien van alle comfort. De perfecte 

locatie om helemaal tot rust te komen. Op ca. 40 min. van de luchthaven.

FACILITEITEN
In de fraaie tuinen liggen 4 zwembaden met geïntegreerd kinderbad. Ligstoelen 

en parasols aan de 2 stranden als de zwembaden. Het resort beschikt over 

5 restaurants en 5 bars. Kindermenu’s en baby maaltijden beschikbaar. Het 

hoofdrestaurant Corossol is onderverdeeld in verschillende zones met ‘live 

cooking’, internationaal buffet, pizzaoven en een ruime keuze aan desserts. Helios 

biedt mediterrane gerechten, Adam & Eve voor grillspecialiteiten. Fine dining 

restaurant Cyann voor een fusie van Franse en Aziatische gerechten. Tevens 

sushibar. In een tropische tuin Spa Village (7.000 m², toegang vanaf 16 jaar) met 

U Spa by Constance,  yogapaviljoen, sauna en jacuzzi. Kidsclub (412 jaar) met 

kinder bad en veel activiteiten onder professionele leiding (geopend 09.00-20.00 

uur). Verder 5 boetieks en vertreklounge. Fitnessruimte, 4 tennisbanen, squash

baan en nietgemotoriseerde watersporten (catamaranzeilen, windsurfing en 

kajakken) inclusief. Tegen betaling klimmuur, PADIduikschool en diepzeevissen.

ACCOMMODATIE
Het resort beschikt over 224 suites en 42 villa’s. Voorzien van airconditioning, 

plafondventilator, flatscreentv, iPoddockingstation, cd/dvdspeler, minibar, 

telefoon, minibar en kluisje. Moderne badkamer met bad en separate douche. 

Junior Suite (ca. 62 m², max. 2 volw. + 1 kind): kingsizebed en sofa(bed). Gelegen 

in de tuin op de begane grond of 1e verdieping met balkon of terras. 

Senior Suite (ca. 80 m², max 3 pers.): met zithoek en Nespressoapparaat.

Family Villa - 2 slaapkamers (ca. 205 m², max. 4 pers.): in duplex. Op de 1e 

verdieping een slaap en badkamer en gelijkvloers een slaap en badkamer. 

Ommuurde patio voor veel privacy met terras, eettafel en privézwembad. 

Family Villa - 3 slaapkamers (ca. 350 m², max. 6 volw. + 1 kind): als hierboven 

maar met 2 slaapkamers en 1 badkamer op de 1e etage.

Beach Villa - 1 slaapkamer (ca. 185 m², max. 2 volw. en 1 kind): aan het strand op de 

begane grond met zwembad. Aparte slaap en woonkamer en fraaie badkamer.

Beach Villa - 2 slaapkamers (ca. 370 m², max. 4 volw. + 2 kind.): aan het strand, 

in duplex. 2 slaap- en badkamers en riante open woonkamer. Zwembad.

Hillside Villa - 1 slaapkamer (ca. 120 m², max. 2 volw.): slaap en woonkamer. 

Terras met privézwembad en spectaculair uitzicht. Butlerservice.

Hillside Villa - 2 slaapkamers (ca. 220 m². max. 4 volw.): als hierboven, echter 

met een extra slaap- en badkamer.

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., halfpension (de Villa’s zijn op basis van logies/ontbijt), 

vliegreis van en naar Seychellen, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter 

plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon   01/11-17/12 18/12-08/01 09/01-31/03

Junior Suite   3400 4400 3600

Senior Suite   3825 4900 4040

Gratis kind: max. 1 kind t/m 12 jaar verblijft gratis bij de ouders op de kamer bij verblijf van 01/11/20 

t/m 26/12/20, van 04/01/21 t/m 31/07/21 en van 24/08/21 t/m 31/10/21 in een Suite, Family Vil-

la - 3 slk of Beach Villa - 1+2 slk. Honeymoon:  Gebak, strandtas en een fles mousserende wijn bij 

aankomst op de kamer en 1 x 20% korting op een spabehandeling tijdens verblijf. 

Kamerkorting: 15% bij min. 3 nachten verblijf van 01/11/20 t/m 26/12/20, van 04/01/21 t/m 

31/07/21 en van 24/08/21 t/m 31/10/21; 15% bij verblijf van 01/08/21 t/m 23/08/21. 

Meal Upgrade:  upgrade naar halfpension bij verblijf van 11/04/21 t/m 13/07/21 en van 24/08/21 

t/m 31/10/21 in een Villa. 

Vroegboekkorting: 30% bij min. 3 nachten verblijf van 01/11/20 t/m 26/12/20, van 04/01/21 t/m 

11/07/21, en van 24/08/21 t/m 30/09/21 indien 45 dagen voor aankomst geboekt. 25% bij min. 3 

nachten verblijf van 12/07/21 t/m 31/07/21 en van 01/10/21 t/m 31/10/20 indien 45 dagen voor 

aankomst geboekt.

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

sion: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.be.

Beau Vallon Beach | Mahé | SEYCHELLEN

THE H RESORT & SPA
WELLNESS | FAMILY | ACTIVE

     

Beach Pool Villa

Het in koloniale stijl opgetrokken H Resort heeft een zowel authentieke als 

moderne uitstraling wat in de architectuur fantastisch tot zijn recht komt. 

Gelegen tussen de groene bergen en de turquoise zee in Beau Vallon; een van de 

meest levendige plaatsen van Mahé. De charmante Creoolse gastvrijheid lacht u 

overal toe, dat maakt de sfeer en luxe in dit resort persoonlijk en toegankelijk. De 

faciliteiten zorgen ervoor dat het een fijn toevluchtsoord is voor zowel koppels 

als families. Gelegen op ca. 30 minuten van de luchthaven en ca. 10 minuten van 

de hoofdstad Victoria.

FACILITEITEN
Ruime lobby met receptie, boetiek en bar. Zwembad met ligging aan zee, 

kinderbad, kidsclub met speeltuin (3 t/m 11 jaar), tennisbaan, fitnessruimte. 

Diverse watersporten: kajakken en snorkelen (gratis), windsurfen en duiken 

(beide tegen betaling). Sesel Spa zorgt voor ontspanning en rust en biedt 

lichaams- en schoonheidsbehandelingen evenals massage, en hydrotherapie.

De verzorging is op basis van logies/ontbijt, halfpension en volpension zijn 

mogelijk. Buffetrestaurant Vascos is geopend voor ontbijt en diner, hier kunt u 

terecht voor internationale gerechten. Er worden regelmatig thema-avonden 

georganiseerd en het restaurant beschikt over een sublieme pizzasteenoven. 

U geniet à la carte in restaurant Eden van verfijnde gerechten geïnspireerd op 

de Creoolse keuken, tevens culinaire visgerechten. Seyshima serveert mooie 

teppanyakigerechten en sushi. Trader Vic’s gelegen aan de lagune is een 

internationaal gewaardeerde plek voor tropische fusiongerechten bereid in de 

Chinese houtoven, fingerfood en wereldberoemde cocktails. Ripples poolbar 

serveert drankjes en snacks.  

ACCOMMODATIE
Alle suites zijn voorzien van een kingsize bed of twinbedden, sofa, zitje, 

flatscreentv, airconditioning, wifi, koffie/theefaciliteiten, onbeperkt gebotteld 

water, minibar, kluisje en roomservice. Ruime badkamer met bad en separate 

walkin regendouche, toilet. Badjassen en slippers. Balkon of terras met zitje.

Junior Suite (ca. 55 m², max. 3 volw.): gelegen op de 1e of 2e verdieping met 

groot balkon. Uitzicht over de tuin.

Garden Junior Suite (ca. 55 m², max. 2 volw.): gelegen op de begane grond met 

terras met zonnebedden en tuinzicht.

Family Suite (ca. 110 m², max. 4 volw. en 2 kinderen t/m 11 jaar): bestaande uit 

2 Junior Suites met verbindingsdeur.

Beach Pool Villa (ca. 150 m², max. 2 volw. en 1 kind t/m 11 jaar): geschakelde 

villa met plungepool, Nespresso-apparaat, bluetoothradio, buitendouche, tuin 

met cabana met zonnebedden en directe toegang tot het strand.

Grand Beach Pool Villa (ca. 250 m², max. 3 volw. en 1 kind t/m 11jaar): met 

separate woon/eetkamer, en slaapkamer, grote tuin met privézwembad 

met zeezicht, buitendouche, zonnedek met loungers en cabana. De villa biedt 

veel ruimte en privacy en heeft direct toegang tot het strand. Butlerservice 

beschikbaar op aanvraag.

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Seychellen, luchthaven-

belasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon   01/11-17/12 18/12-08/01 09/01-31/03

Junior Suite   2775 3850 2775

Beach Pool Villa   4925 6375 4925

Extra: fruit op de kamer bij aankomst en voucher voor gratis drankje per persoon bij min 5 nach-

ten verblijf. Honeymoon: 35% korting bij min 4 nachten verblijf van 01/11/20 t/m 24/12/20, van 

08/01/21 t/m 03/04/21 en van 12/04/21 t/m 31/10/21. Fles wijn of Prosecco, fruit en taart bij aan-

komst en tevens 1 x candle Light Diner bij verblijf o.b.v. halfpension. Vroegboekkorting:  25% bij ver-

blijf van 01/11/20 t/m 24/12/20, 08/01/21 t/m 03/04/21 en 12/04/21 t/m 31/10/21 indien 90 dagen, 

20% indien 60 dagen, 10% indien 30 dagen voor aankomst geboekt. 20% bij verblijf van 25/12/20 t/m 

07/01/21 en van 04/04/21 t/m 11/04/21 indien 90 dagen voor aankomst geboekt en 10% indien 60 

dagen voor aankomst geboekt.

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

pension en volpension en galadiners rond Kerst en Oud en Nieuw: vraag uw reisadviseur of bezoek 

www.silverjet.be. 
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SEYCHELLEN | Mahé | Anse Louis

MAIA LUXURY RESORT & SPA
ALLINCLUSIVE | CULINAIR | WELLNESS

     

Ocean Panoramic Villa

Het Maia Resort wordt beschouwd als een van de beste hotels van de Seychellen. 

Het ligt op een unieke locatie aan een van de mooiste kusten van het eiland 

waar granieten rotsformaties, uitbundige flora en fauna en de turkooizen zee 

het beeld bepalen. De exclusieve villa’s liggen in een 12 ha groot domein aan het 

on ge repte zandstrand van Anse Louis en bieden uitzonderlijke kwaliteit. Alles 

straalt roman tische luxe uit, zoals een verzonken buitenbad op hetzelfde water

niveau als het privézwembad. De zonsondergang kan bewonderd worden vanuit 

elke villa. Ideaal voor een intieme en zorgeloze vakantie dankzij de persoonlijke 

en uitmuntende service. Zo heeft u gedurende uw verblijf een persoonlijke 

butler die alles voor u regelt. De luchthaven ligt op 30 minuten rijden.

FACILITEITEN
Open lounge met boetiek en juwelier. In de fraaie tuin bevindt zich een zwem

bad met zonneterrassen en ligstoelen. Aan het strand tevens ligbedden en 

parasols. Sunset Pool Bar met zee en strandzicht voor tropische cocktails en 

lichte gerechten. Het resort biedt de volgende activiteiten: snorkelen, kanoën, Qi 

Gong (bewegingstherapie) en yoga (inclusief). Duiken en gemotoriseerde water

sporten in de nabije omgeving. Poolbar voor lichte lunchgerechten en cocktails 

tijdens zonsondergang. De Maia Spa is onovertroffen. In een natuurlijke rotstuin 

liggen de behandel kamers van het resort die het decor vormen voor de zeer 

bijzondere signature schoonheidsbehandelingen en massages. 

Het verblijf is op basis van allinclusive en ‘Whatever, Whereever en Whenever’ 

basis. Inclusief alle maaltijden, premium (alcoholische) drankjes, onbeperkt 

duiken (introductie en openwater duiken, duikspullen inclusief) en wasservice. 

Het uitstekende gourmetrestaurant Tec-Tec onder leiding van een Michelin-

sterrenkok serveert een innovatieve combinatie van mediterrane en oosterse 

gerechten. U kunt tevens in privacy dineren, opgediend door uw privébutler, op 

het strand, onder de sterren, of het terras van uw eigen villa.

ACCOMMODATIE
De 30 exclusieve villas beschikken over een riante slaapkamer met king size

bed, gepolijste teakhouten vloeren en speciaal voor het resort ontworpen 

meu bilair van Bill Bensley uit Bangkok. Badkamer en aangrenzende kleed ka mer 

met glazen wanden, pastelkleurige mozaïekvloeren, wastafels van natuursteen 

en regendouche. Verzonken buitenbad in een gedeelte van het privézwembad. 

Grote veranda met dagbed, ligbedden, eettafel, fauteuils en bar. Privézwembad 

(7x3 m). Bij aankomst een fles champagne en homemade cake.

Ocean Panoramic Villa (ca. 250 m², max. 2 volw.): gelegen tegen de tropische 

heuvels met schitterend uitzicht over zee. Voorzien van flatscreentv, 

minibar, iPoddockingstation, kluisje, koffie/theezetfaciliteiten, dvdspeler, 

airconditioning en plafondventilator.

Maia Signature Villa (ca. 250 m², max. 2 volw. + 2 kind.): direct aan het strand 

of tegen de heuvels gelegen met fantastisch uitzicht en veel extra’s zoals een 

fles champagne, invilla dining, vroege checkin en late checkout, dagelijks 

yogasessie in de villa en manicure/pedicure.

Inclusief: 5 overnachtingen o.b.v. 2 pers., all-inclusive, vliegreis van en naar de Seychellen, luchtha-

venbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon   01/11-15/12 16/12-08/01 09/01-31/03

Ocean Panoramic Villa   6315 6715 6315

Maia Signature Villa   7485 7975 7485

Gratis nachten: 7=6 en 10=8 bij verblijf van 01/11/20 t/m 23/12/20 en van 10/01/21 t/m 31/10/21.

Honeymoon: 1x 3gangen diner voor 2 personen, fles champagne en 1x een massage van 75 minuten 

bij verblijf van 01/11/20 t/m 23/12/20 en van 10/01/21 t/m 31/10/21.

Vroegboekkorting: 15% bij min 5 nachten verblijf van 01/11/20 t/m 23/12/20 en van 10/01/21 t/m 

31/10/21 indien 30 dagen voor aankomst geboekt.

Welkomstattentie: Champagne bij aankomst.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen, aanbiedingen en galadiners rond Kerst en 

Oud en Nieuw: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.be. 

Anse Takamaka | Praslin | SEYCHELLEN

RAFFLES SEYCHELLES
FAMILY | HIDEAWAY | WELLNESS

    

Pool Villa Panoramic - 1 slaapkamer Panoramic Pool Villa

Raffles Praslin is tegen de heuvels gebouwd met een sprookjesachtig decor van 

imponerende rotsformaties, poederwitte zandstranden en tropische vegetatie. 

Het hotel ligt aan een 500 meter lang zandstrand met uitzicht op het eiland 

Curieuse. De moderne en luxe villa’s beschikken over een eigen zwembad en 

een paviljoen met een adembenemend uitzicht op de oceaan en weelderige 

groene heuvels. Op ca. 30 minuten van de luchthaven van Praslin.

FACILITEITEN
Nabij het strand 2 riante zwembaden, Raffles Boutique & Café met diverse 

boetieks. Sugar Palm Club met een uitgebreid programma voor kinderen 

(4 t/m 11 jaar, tegen betaling). Het hotel organiseert diverse activiteiten als 

wandelingen en kooklessen (tegen betaling). Watersportcenter aan het strand 

voor kajakken, snorkelen en zeilen (niet gemotoriseerde watersporten inclusief). 

Tegen betaling diepzeevissen, duiken, yoga, fietsen en boottochten. De Raffles 

Spa is modern ingericht met 13 behandelkamers die een spectaculair uitzicht 

bieden en tal van signatuurbehandelingen. Met openluchtpaviljoen voor yoga en 

pilates, spaboetiek, fitnessruimte, jacuzzi, stoombad en sauna. 

De verzorging is op basis van logies/ontbijt, halfpension en volpension zijn 

mogelijk. Losean voor een uitgebreid ontbijtbuffet en mediterrane gerechten 

tijdens diner. Daarnaast zijn er diverse themaavonden met livemuziek. 

Curieuse Restaurant voor diner, met gegrilde vis en oosterse gerechten. The 

Sushi Room voor sushi en Japanse gerechten. De poolbar met restaurant is 

geopend voor drankjes gedurende de dag en voor lunchgerechten. De Danzil 

Lounge biedt klassieke cocktails en wijnen in de avond. De Takamaka Terrace 

Lounge & Shisha voor drankjes op een spectaculair dakterras. De Zil Beach Bar 

voor cocktails en snacks op het strand. Tevens bestaat de mogelijkheid om in 

uw villa te dineren (toeslag).

ACCOMMODATIE
De 86 villa’s zijn in modern eigentijds design ingericht. Voorzien van een 

kingsizebed of 2 queensizebedden, kluisje, Nespressoapparaat, dvdspeler, 

flatscreentv, iPoddockingstation en inloopkast. Fraaie badkamer met 

natuurlijk daglicht, regendouche en signaturebad. Groot terras met zwembad 

en een openluchtpaviljoen met ligbedden en eettafel.

Pool Villa Tuinzicht (ca. 125 m², max. 2 volw. en 1 kind t/m 11 jaar): op loop

afstand van de faciliteiten van het resort.

Pool Villa Gedeeltelijk Zeezicht (ca. 125 m², max. 3 volw. of 2 volw. en 2 kind. t/m 

11 jaar): hoger gelegen. Ook boekbaar als Pool Villa Zeezicht en als Panoramic 

Pool Villa met een spectaculair uitzicht over zee door de hoge ligging.

Pool Villa Tuinzicht - 1 slaapkamer (ca. 200 m², max. 3 volw. of 2 volw. en 2 kind. 

t/m 11 jaar): ideaal voor families met een woonkamer, slaapkamer met en suite 

badkamer en buiten regendouche. Riant terras en paviljoen met dagbedden, 

eettafel. Butlerservice en toegang tot de Sugar Palm Club inbegrepen. Tevens 

boekbaar met zeezicht of met panoramisch zicht. 

Pool Villa Zeezicht - 2 slaapkamers (ca. 275 m², max. 4 volw. en 2 kind. t/m 

11 jaar): bijzonder ruim, luxe ingericht met oog voor detail. Uitgerust met twee 

slaapkamers met en suite badkamer. Butlerservice en toegang tot de Sugar 

Palm Club inbegrepen. Tevens te boeken als Beachfront Villa. 

Inclusief: 5 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Seychellen, luchthaven-

belasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon   01/11-17/12 18/12-08/01 09/01-31/03

Pool Villa Tuinzicht   4100 5495 4100

Pool Villa Zeezicht   4740 6830 4740

Honeymoon: 5% korting, fles Champagne, 1 x 60 min massage p.p per verblijf bij min 4 nachten 

verblijf van 01/11/20 t/m 25/12/20 en van 07/01/21 t/m 31/10/21. Kamerkorting: 25% bij min 8 

nachten verblijf van 01/11/20 t/m 25/12/20 en van 07/01/21 t/m 31/10/21; 20% bij min 5 nachten 

en 15% bij min 3 nachten. Meal Upgrade: upgrade van LO naar HP bij min 5 nachten verblijf van 

01/11/20 t/m 25/12/20, van 07/01/21 t/m 26/03/21, van 06/04/21 t/m 30/04/21. Vroegboekkor-

ting: 15% indien 120 dagen voor aankomst geboekt en 10% indien 60 dagen voor aankomst geboekt.

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

galadiners rond Kerst en Oud en Nieuw: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.be.
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SEYCHELLEN | Praslin | Anse Kerlan

CONSTANCE LEMURIA RESORT
ACTIVE | FAMILY | GOLF

       DELUXE

Junior Suite

Op het schitterende eiland Praslin ligt Constance Lemuria op een droom loca-

tie, omgeven door een championship golfbaan en 3 poederwitte zand stranden 

waarvan Anse Georgette tot het mooiste strand ter wereld mag worden 

be schouwd. De combinatie van verfijnde luxe, originele architectuur en tropi sche 

vegetatie van de omliggende natuur zijn ingrediënten voor een onvergetelijk en 

exclusief verblijf. Dit fraaie resort ligt aan de noordwestkust van Praslin op ca. 

10 minuten van de luchthaven. Hoofdeiland Mahé ligt op ca. 15 minuten vliegen.

FACILITEITEN
Open lobby met uitzicht over het zwembad en het strand, cocktailbar en boe tieks. 

Zwembad op drie niveaus met watervallen, zonneterrassen, kinderzwembad en 

poolbar. Op de stranden tevens ligstoelen, à la carte service, pool- en strandbar. 

Het hoofdrestaurant The Legend voor ontbijt, lunch en diner. Uitgebreid buffet 

en thema-avonden. Het gastronomische restaurant Diva aan het golfbaan, open 

voor lunch en diner met een schitterende selectie wereldwijnen. The Nest met 

uitzicht over het strand, voor zeevruchten en visspecialiteiten. Catamarans, 

kajaks, laserboten, windsurfen en snorkeluitrusting (inclusief). PADIduikschool, 

diepzeevissen en boottochten (tegen betaling). Voorts 2 tennisbanen en 

spectaculaire 18holes golfbaan met glooiende hellingen ontworpen door 

Rodney Wright (gratis voor hotelgasten, buggy tegen betaling, GVB noodzakelijk). 

Proshop en clubhouse. Voor de kleine gasten de Constance Kids Club (4-12 jaar, 

geopend van 09:00 21:00 uur) met speeltuin, kindermenu’s en vele activiteiten. 

De fraaie U Spa by Constance biedt diverse schoonheidsbehandelingen. 

Fitnessruimte, sauna, jacuzzi en stoombad (inclusief). 

ACCOMMODATIE
De 26 villa’s die elk 4 suites herbergen, liggen verspreid over de tropische tuin 

van 100 ha. langs de zee en 515 minuten lopen van het hoofdgebouw. Voorzien 

van zithoek, airconditioning, plafondventilator, telefoon, minibar, kluisje en 

flatscreentv. Riante badkamer met separate douche. Balkon of terras met 

ligbedden. 

Junior Suite (ca. 60 m², max. 2 volw. + 1 kind): recentelijk gerenoveerd en elegant  

ingericht met moderne meubels en zithoek. Tuin/zeezicht.

Senior Suite (ca. 115 m², max. 2 volw. + 2 kind.): ruim ingericht met aparte woon 

en slaapkamer, 2 terrassen en jacuzzibad. 

Pool Villa - 1 slaapkamer (ca. 375 m², max. 2 volw. + 1 kind): luxueus ingericht 

met een slaap en badkamer, woonkamer, een verzonken eetgedeelte, 

een massagepaviljoen, kitchenette en gastentoilet. Riant terras met tuin, 

privézwembad, ligbedden en zithoek. Inclusief butlerservice. Ook boekbaar met 

2 slaapkamers (ca. 750 m², max. 4 volw. + 2 kind.)

Presidential Villa (max. 6 volw. + 3 kind.): schitterende villa met 3 slaap en bad

kamers, woonkamer en kitchenette. Zwembad op drie niveau’s en privéstrand.

Inclusief: 5 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Seychellen, luchthaven-

belasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon   01/11-17/12 18/12-08/01 09/01-31/03

Junior Suite   4120 4735 4030

Senior Suite   5500 6425 5350

Honeymoon: Fruit en welkomstattentie bij aankomst in de kamer. Fles mousserende wijn en  badce-

remonie in de kamer tijdens verblijf. €50 resortcredit per kamer per nacht te besteden in bars, res-

taurants en in de spa bij verblijf van 18/04/21 t/m 13/07/21. Kamerkorting: 15% bij min 3 nachten 

verblijf van 01/11/20 t/m 26/12/20, van 04/01/21 t/m 10/05/21, van 14/07/21 t/m 31/07/21 en van 

01/10/21 t/m 31/10/21. 20% bij min 3 nachten verblijf van 11/05/21 t/m 13/07/21 en van 24/08/21 

t/m 30/09/21. 15% bij verblijf van 01/08/21 t/m 23/08/21. Meal Upgrade: upgrade naar halfpension 

bij verblijf van 01/11/20 t/m 26/12/20 en van 04/01/21 t/m 31/10/21 in een Villa. Vroegboekkor-

ting: 30% bij min 3 nachten verblijf van 01/11/20 t/m 26/12/20, van 04/01/21 t/m 10/05/21, van 

14/07/21 t/m 31/07/21 en van 01/10/21 t/m 31/10/21 indien 45 dagen voor aankomst geboekt. 40% 

bij min 3 nachten verblijf van 11/05/21 t/m 13/07/21 indien 45 dagen voor aankomst geboekt en 

35% bij min 3 nachten verblijf van 24/08/21 t/m 30/09/21 indien 45 dagen voor aankomst geboekt.

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.

Au Cap | Praslin | SEYCHELLEN

HOTEL L’ARCHIPEL
HIDEAWAY | BOUTIQUE

       DELUXE

Familie Suite

Hotel l’Archipel is een kleinschalig boutiquehotel met misschien wel een van 

de mooiste en rustigste privéstranden van Praslin direct voor de deur. De 

ligging aan de prachtige befaamde ruime baai van Côte d’Or, ingesloten tussen 

de groene heuvels en de zee, is de belangrijkste troef. De kamers zijn gelegen 

in kleine plantagehuizen welke tegen de heuvels met tropische begroeiing zijn 

gebouwd en bieden een adembenemend uitzicht. Het personeel is servicegericht 

en uitermate vriendelijk wat l’Archipel de ideale plaats maakt voor een relaxte 

vakantie, waar rust en persoonlijke aandacht hoog in het vaandel staan. De 

luchthaven van Praslin ligt op ca. 12 km, en de haven op ca. 3 km. 

FACILITEITEN
Knusse lobby met receptie en boetiek, gelegen in een prachtig plantagehuis. 

Zwembad met zonneterras. Het hotel biedt watersporten als kajakken en 

snorkelen en is graag behulpzaam bij het organiseren van Padiduikcursussen, 

boottochten en excursies.

De verzorging is op basis van logies/ontbijt, halfpension en volpension zijn 

mogelijk. De restaurants van l’Archipel behoren tot de beste van Praslin. La 

Gigolette is direct aan het strand gelegen en serveert internationale en creoolse 

gerechten. Eens per week een Creoolse avond en showcooking met visgerechten 

op het strand. La Feuille d’Or gelegen naast de bar biedt kleine gerechten en 

snacks. Bij het zwembad een bar en cocktail lounge met een ontspannen sfeer. 

Tevens een bar aan het strand.   

ACCOMMODATIE
De 32 bijzonder ruime kamers zijn koloniaal ingericht met ieder een eigen stijl 

en kleurstelling en bieden een spectaculair uitzicht over de baai. Voorzien van 

tweepersoonsbed, airconditioning, flatscreentv, wifi, koffie/theefaciliteiten, 

kluisje, minibar. Roomservice beschikbaar. Badkamer met inloopdouche en 

dubbele wastafel. Balkon of terras met meubilair.

Superior Kamer (ca. 60 m², max. 3 volw.): gelegen in de heuvels of in de tuin. Met 

uitzicht over de baai.

Deluxe Kamer (ca. 60 m², max. 2 volw.): gelegen in de heuvels, in de tuin of aan 

het strand, met veel pricacy en een rustige ligging.

Senior Suite (ca. 65 m², max. 3 volw.): extra ruim, met zitgedeelte, badkamer met 

bad en separate inloopdouche. Tevens te boeken met vebindingsdeur, ideaal 

voor een familie of 2 koppels.

Familie Suite (ca. 120 m², max. 2 volw. en 3 kinderen, of 3 volw. en 1 kind): 

separate woonkamer, ruime veranda, 2 badkamers. Gelegen op de bovenste 

verdieping van het kleine hoofdgebouw.

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Seychellen, luchthaven-

belasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon   01/11-17/12 18/12-08/01 09/01-31/03

Superior Kamer   2630 3230 2630

Deluxe Kamer   2790 3410 2790

Honeymoon en huwelijksjubileum: 50% korting voor de bruid bij min 3 nachten verblijf van 01/11/20 

t/m 26/12/20 en van 05/01/21 t/m 31/10/21. Tevens cocktail bij aankomst,  fles wijn en gebak op de 

kamer en 1 x candlelight diner bij verblijf op basis van halfpension of volpension.

Long Stay: 25% bij min 13 nachten verblijf van 01/11/20 t/m 26/12/20 en van 05/01/21 t/m 

31/10/21; 20% bij min 8 nachten verblijf en 15% bij min 4 nachten verblijf.

Vroegboekkorting: 10% bij min 3 nachten verblijf van 01/11/20 t/m 26/12/20 en van 05/01/21 t/m 

31/10/21 indien 60 dagen voor aankomst geboekt.

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

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

ZANZIBAR 
Zanzibar of Unguja is een eiland aan de oostkust 

van Afrika dat behoort tot Tanzania. Samen met 

het nabijgelegen eiland Pemba vormt het eiland 

de semiautonome staat Zanzibar. Het ligt op 

ongeveer 35 km voor de kust van het vasteland 

van Afrika. Sinds de 10e eeuw hadden de Arabieren 

nederzettingen op dit eiland. Het eiland ontwikkelde 

zich tot een ware handelspost. Meer dan 200 jaar 

geleden werd Zanzibar geregeerd door Oman. 

Oosterse dhows domineerden de wateren van de 

Indische Oceaan. De schoonheid van dit gedeelte 

van Afrika  werd al in die tijd volop geroemd: 

Zayn Zal Baar, ‘Prachtig is het Eiland’. Het is zelfs 

even de hoofdstad van het sultanaat geweest en 

maakte een rijke bloei door. In 1963 werd pas de 

onafhankelijkheid uitgeroepen. Het rijke verleden 

is nog steeds zichtbaar door de typische Oosterse 

bouwkunst, aangepast aan het tropische zeeklimaat 

van het eiland waar de dhows nog even majestueus 

aan de horizon zeilen als eeuwen geleden. Ervaar de 

unieke culturele mix van het eiland, een smeltkroes 

van Afrikaanse, Engelse en Arabische invloeden. 

Zanzibar is ook bekend vanwege de wonderschone 

onderwaterwereld. Men kan hier erg goed duiken en 

snorkelen. Er zijn nog veel ongerepte koraalriffen. In 

het zuiden is er zelfs kans om dolfijnen te spotten. 

Ook zijn er veel tropische vissen, schildpadden 

en manta’s te vinden. Daarnaast worden er 

ook regelmatig rifhaaien en walvissen gezien. 

De mooiste koraalriffen zijn te vinden bij het 

prachtige Mnemba island (op 20 vaarminuten van 

Zanzibar). Naast het duiken zijn er nog vele andere 

watersporten die men kan beoefenen waaronder 

kite- en windsurfen. Zanzibar is trouwens de enige 

streek waar de Zanzibar-franjeaap, ook wel rode 

franjeaap, voorkomt.

Proef de unieke specerijen van het eiland Zanzibar met de witte zandstranden en azuurblauwe zee 

en ontdek de meest afwisselende landschappen in Tanzania tijdens een indrukwekkende safari.

STONE TOWN
Het oude centrum van Zanzibar, ook wel Stone Town 

genoemd, is een van de meest authentieke plaatsen 

op Zanzibar. Een stad met kleurige moskeeën, 

Engelse landhuizen en traditionele bouwwerken 

gekenmerkt door deuren met fraai houtsnijwerk. 

De Aziatische en Arabische invloeden zijn duidelijk 

zichtbaar in de vele smalle en kronkelige straatjes 

die u op de leukste marktjes en bazaars doen laten 

uitkomen. Ontdek de geur van Zanzibar door de vele 

specerijen waar het eiland zo bekend om is zoals 

kruidnagel, nootmuskaat, kaneel en peper. Er heerst 

een gemoedelijke sfeer en daarom een aangename 

plaats om doorheen te wandelen. Ook zijn er een 

aantal interessante plaatsen te bezoeken zoals het 

Palace Museum, Livingstone huis en de Guliana 

brug. 

Wij selecteerden  een aantal schitterende resorts 

voor u, met ieder een geheel eigen karakter en 

stijl. Aan de zuidwestkust, in het hart van een 

schitterende plantage, op een idyllische locatie 

bevindt zich The Residence Zanzibar. Bijzonder zijn 

de  ruime en elegante villa’s en vele faciliteiten. Aan 

de zuidoostkust van het eiland aan een parelwit 

zandstrand vindt u de White Sand Luxury Villa’s. 

Luxe villa’s in volledige harmonie met de natuur 

en gelegen aan een schitterend zandstrand in 

een weelderige tuin. Iets noordelijker liggen de 

hotels van de prestigieuze Zanzibar-collectie. Deze 

collectie bestaat uit een aantal in privébezit zijnde, 

luxe hotels en resorts, geïnspireerd op de magie van 

Zanzibar. U vindt hier een keur aan (water)sporten, 

excellente Spafaciliteiten en een 5*PADI-duikcenter. 

TANZANIA
Tanzania behoort tot de mooiste en meest 

afwisselende landschappen van Afrika door 

de typerende flora en fauna. Tanzania is een 

schatkamer van wild in een majestueus ongerept 

landschap. De met sneeuw bedekte bergtoppen, 

de uitgestrekte savannes in het noorden tot de 

wildernis in het zuiden maken Tanzania tot een 

ongeëvenaarde bestemming voor safari’s. Het land 

is ongekend populair onder de wildliefhebbers. 

Het hoogste punt van Tanzania is te vinden op de 

grens met Kenia en daarmee Afrika’s hoogste 

berg; de Kilimanjaro, op 5.895 meter. Tanzania is 

gedurende het hele jaar een bezoek waard vanwege 

de typerende flora en fauna. Ontdek de ‘big five’ 

maar ook de talloze vogels die men kan spotten. 

Daarnaast kunt u genieten van de spectaculaire 

zonsondergangen en oneindige sterrenhemel. 

Wij selecteerden voor u een schitterende safari-

lodge op een uitzonderlijke locatie in het relatief 

onbekende maar indrukwekkende Selous Game 

Reserve op slechts 40 minuten vliegen van Dar es 

Salaam. Juist omdat het zo afgelegen ligt én alleen 

toegankelijk per safarivliegtuig, is het nog steeds 

één van de onaangetaste juwelen van Afrika. Zeer 

aan te raden om Tanzania een aantal dagen te 

combineren met Zanzibar. 

INDISCHE
OCEAAN

Dar es Salaam

Stone Town

Fumba

Unguja

Kiwenga

Matemwe

Nungwi
Kendwa

TA
N

ZA
N

IA

Baraza

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

Dagtemperatuur in °C 30 30 30 28 27 27 26 26 27 28 29 29

Watertemperatuur in °C 28 28 28 29 27 26 25 25 25 28 29 29

Zonne-uren per dag 8 8 7 5 6 8 8 8 8 8 9 9

Dagen met enige neerslag 6 5 12 17 13 6 5 6 5 7 12 11
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ZANZIBAR | Zuidwestkust | Kizimkazi 

THE RESIDENCE ZANZIBAR
CULINAIR | FAMILY | WELLNESS

      

Frangipani Ocean Front Pool Villa

Gelegen langs een adembenemend zandstrand met wuivende palmbomen in 

het hart van een schitterende plantage op een domein van 33 ha, bevindt zich 

dit luxueuze resort op een idyllische locatie met uitsluitend stijlvolle villa’s 

en gastronomische restaurants. Gasten worden verwend in een elegante 

en verfijnde maar informele ambiance. Gelegen nabij het vissersplaatsje 

Kizimkazi, bekend om de dolfijnensafari’s bij zonsondergang. De luchthaven en 

de hoofdstad Stonetown liggen op ca. 60 km.

FACILITEITEN
Riant zwembad met aan weerszijden ligbedden en parasols. Tevens op het 

strand ligbedden en parasols. Gratis sorbets, ijswater en fruit op het strand. 

Voorts een (verlichte) tennisbaan, fietsen en fitnesscenter. Per fiets kan de 

omgeving worden verkend. Het schitterend Carita Spacenter met 6 paviljoenen 

is genesteld in het hart van een tropische tuin en biedt vele behandelingen 

met natuurlijke producten. Goed opgeleide therapeuten bieden een keur aan 

ontspannende feel-good en vitaliserende behandelingen waaronder tal van 

specialistische massages. Voorzien van plungepool, sauna, stoombad, jacuzzi 

en ontspanningsruimtes. Kidsclub (3 t/m 12 jaar) met dagelijks programma. 

Ponton van 150 meter die naar het watersportcenter leidt. Hier staan kajaks, 

waterfietsen, snorkelsets en catamarans ter beschikking (inclusief). Kitesurfen, 

diepzeevissen, Dhow-cruise en dolfijnsafari (tegen betaling).

De verzorging is op basis van halfpension, volpension en all-inclusive zijn 

mogelijk. Hoofdrestaurant Ngalawa serveert internationale gerechten met  

een Afrikaanse touch. U kunt hier genieten van wereldgerechten op topniveau. 

Geopend voor ontbijt, lunch en diner. Na het diner geniet u, met een tropische 

cocktail in de hand, van de ondergaande zon. Tevens lunch en diner op het 

strand mogelijk en tweemaal per week buffet aan het strand met livemuziek. 

The Pavilion biedt oosterse en mediterrane gerechten.

ACCOMMODATIE
Alle 66 villa’s zijn luxueus ingericht in een hedendaags, stijlvol interieur met 

Afrikaanse accenten en bieden veel privacy. Voorzien van woonkamer die 

overloopt op het terras. Slaapkamer, koffie-/theezetfaciliteiten, cd/dvd-speler, 

airconditioning, plafondventilator, flatscreen-tv, telefoon, iPod-dockingstation, 

minibar en kluisje. Luxe badkamer met separate douche en buitendouche. 

Groot terras met zithoek, ligbedden en privézwembad. Alle villa’s beschikken 

over butlerservice en fietsen. In-villa dining tevens mogelijk.

Luxury Garden Pool Villa (ca. 155 m², max. 3 volw. of 2 volw. en 2 kind.): mooi 

uitzicht over de tuin.

Luxury Ocean Front Pool Villa: (ca. 155 m², max. 3 volw. of 2 volw. en 2 kind.): 

biedt uitzicht over zee.

Prestige Ocean Front Pool Villa (ca. 194 m², max. 3 volw. of 2 volw. en 2 kind.): 

stijlvol ingerichte villa gelegen nabij het strand met schitterend uitzicht.

Frangipani Garden Pool Villa (ca. 234 m², max. 6 pers.): voorzien van twee 

slaapkamers, waarvan 1 met 2 twinbedden. Twee badkamers en tuinzicht. 

Frangipani Ocean Front Pool Villa (ca. 234 m², max. 6 pers.): als de Frangipani 

Garden Pool Villa, echter gelegen nabij het strand.

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., halfpension, vliegreis van en naar Zanzibar, 

luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon   01/11-15/12 16/12-05/01 06/01-31/03

Luxury Garden Pool Villa   2655 3605 2185

Luxury Ocean Front Pool Villa   2914 4405 2495

Gratis nachten: bij verblijf van 01/11/20 t/m 23/12/20 en van 06/01/21 t/m 23/12/21 verblijven 

max 2 kinderen (t/m 11 jaar) gratis op de kamer bij de ouders. Geldig voor Luxury Garden Pool Villa 

en Ocean front Pool Villa en Prestige Ocean front Pool Villa. Honeymoon: romantisch diner voor 2 

pers., 45 min. couple massage bij min 4 nachten verblijf van 01/11/20 t/m 23/12/20 en 06/01/21 

t/m 23/12/21. 

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, aanbiedingen en toeslag voor volpension en all-inclusive: 

en galadiners rond Kerst en Oud en Nieuw, vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.be. 

Bwejuu Beach | Zuidoostkust | ZANZIBAR

BARAZA RESORT & SPA
ALL-INCLUSIVE | CULINAIR | WELLNESS

       DELUXE

Villa Garden View

Kenmerkend voor dit resort is de architectuur, een mengeling van Arabisch 

en Indiaas design, fraai antiek, handgemaakt meubilair, bewerkte koperen 

lampen, prachtige bogen en sfeervolle binnenplaatsen. Baraza, onderdeel van 

The Zanzibar Collection, biedt ongekende luxe. Met slechts 30 villa’s geeft het 

resort een kijkje in het erfgoed van Zanzibar tot in de tijd van de sultans. Het 

witte Bwejuu zandstrand is door het gerenommeerde Conde Nast Traveller 

uitgeroepen tot een van de 30 mooiste stranden ter wereld. Baraza ligt in het 

zuidwesten van Zanzibar op ca. 70 minuten van de luchthaven. 

FACILITEITEN
In de weelderige palmentuin een riant zwembad met poolbar. De Frangipani Spa 

is een oase van rust en beschikt over een zwembad, ontspanningsruimten binnen 

en buiten, yogacenter en fitnessruimte. De professionele therapeuten bieden een 

scala aan schoonheidsbehandelingen. De natuurlijke huidverzorgingsproducten 

van de hoogste kwaliteit worden gebruikt evenals een selectie van lokale 

essentiële oliën. Kidsclub (4-12 jaar). In de maanden juli, augustus en de 

kerstperiode is er een supervisor die activiteiten voor de kinderen organiseert. 

Tevens is er een kinderbad. Verder een tennisbaan, bibliotheek en luxe boetiek. 

Het Rising Sun Duikcenter is het enige PADI 5*Gold Palm Dive Center in 

Zanzibar. Bij het zusterhotel Breezes bevindt zich een watersportcenter voor 

non-motorized sporten (tegen betaling). In de The Sultans Dining Room stelt de 

chef-kok elke avond een uitgebreid menu samen met de beste producten die het 

eiland te bieden heeft, bereid met specerijen waarmee het eiland zo bekend is. 

Op het Livingstone Terrace wordt het ontbijt geserveerd en bepaalde avonden 

in de week het diner. In Sebule vindt u een ruime keuze aan lichte maaltijden, 

saladebar, pizzaoven en een dagelijks menu met de specialiteiten van de chef-

kok. De afternoon tea wordt dagelijks geserveerd. De Dhahabu Bar & Lounge is 

de perfecte locatie voor een cocktail voor of na het diner. De verzorging is op 

basis van all inclusive, waarbij inbegrepen: ontbijt, lunch en diner, afternoon 

tea, lokale alcoholische drankjes, koffie en thee, frisdrankjes en mineraalwater.

ACCOMMODATIE 
De 30 villa’s zijn ontworpen in klassieke Swahili architectuur met voor de streek 

zo typerende decoraties. Luxueus ingericht met rijke stoffen en handgemaakte 

meubelen. Voorzien van flatscreen-tv, airconditioning, inloopkast, kluisje, minibar 

gevuld met frisdrankjes en koffie-/theezetfaciliteiten. Moderne badkamer met 

vrijstaand bad en inloopdouche. Groot terras met ligbedden en een plungepool.

Villa Garden View (ca. 148 m², max. 2 pers.): in open plan met zithoek en 

inloopkast. Gelegen in de 2e rij vanaf het strand.

Villa Oceanfront: met frontaal zeezicht.

Garden Villa (ca. 193 m², max. 4 pers.): voorzien van 2 slaapkamers en 2 

badkamers waarvan een met regendouche. Groot terras met dagbedden en 

plungepool en uitzicht op de tropische tuin.

Sultan Villa: als de Garden Villa maar nabij het strand.

Royal Beach Villa Ocean Front (254 m², max. 4 pers.): 2 slaapkamers met en 

suite badkamer met vrijstaand bad, een kleedkamer, kleine kitchenette en een 

gastentoilet. Een centrale woonkamer met een spectaculair uitzicht op zee. 

Riant terras een grote plungepool en loungebedden.

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., all-inclusive, vliegreis van en naar Zanzibar, 

luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon   01/11-15/12 16/12-05/01 06/01-31/03

Villa Garden View   3440 5210 4165

Villa Ocean Front   3615 5475 4425

Extra: max 2 kind. t/m 11 jaar verblijven gratis op de kamer bij de ouders bij verblijf van 08/01/21 t/m 

30/06/21 en van 01/09/21 t/m 19/12/21. Gratis nachten: 5=4 bij verblijf van 08/01/21 t/m 30/06/21 

en van 01/09/21 t/m 19/12/21. Honeymoon: fles wijn, bloemen, huwelijksgeschenk, 1 x 30 minuten 

massage per persoon en 7=5. Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 01/11/20 t/m 19/12/20, van 

08/01/21 t/m 30/06/21 en van 01/09/21 t/m 19/12/21 indien 150 dagen voor aankomst geboekt.

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

sion en galadiners rond Kerst en Oud en Nieuw: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.be. 
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ABC-EILANDEN

Baoase Luxury Resort - Curacao

ARUBA
Aruba is sinds 1986 een apart land binnen het 

Koninkrijk der Nederlanden. Desondanks zijn 

de banden met Nederland nog steeds voelbaar. 

Vakantiegangers zullen zich hier snel op hun 

gemak en als het ware thuis voelen. Tel daarbij 

op de heerlijke gemiddelde jaartemperatuur 

van ca. 29 graden, de hagelwitte stranden, het 

azuurblauwe water van de Caribische Zee met een 

rijke onderwaterwereld en de luxe hotels en het 

vakantieplaatje van Aruba is compleet. Oranjestad, 

de hoofdstad van Aruba, is een leven dige, gezellige 

plaats met vele winkel mogelijk heden, casino’s, 

goede restaurants en bars. In en om Oranjestad vindt 

u musea en fraaie oude koopmanshuizen daterend 

uit 1870. Temidden van het sfeervolle centrum 

bieden wij u het Renaissance Aruba hotel aan met 

het unieke Renaissance Island voor ontspanning 

aan het strand. Het bekendste strandgebied 

van Aruba is Palm Beach, aan de westkant van 

het eiland. Hier treft u tal van voorzieningen, 

restaurants en terrasjes. Een boulevard verbindt de 

meeste resorts met elkaar. Aan dit strand bieden 

wij u het aantrekkelijke Hilton Aruba. Voor velen 

is Eagle Beach het mooiste strand van Aruba. Laat 

hier uw oog vallen op het romantische Bucuti & Tara 

Beach Resort, exclusief voor koppels. 

BONAIRE
Een tropische idylle! Bonaire is dunbevolkt en geniet 

vooral bekendheid om de natuur en aangename 

stranden. Het eiland heeft wereldwijd een reputatie 

opge bouwd als een paradijs voor snorkelaars en 

duikers met prachtige koraalriffen die tot de mooiste 

ter wereld worden gerekend. Daarnaast biedt het 

Nationale Park Slagbaai 2200 ha aan natuur schoon: 

prachtige baaien, azuurblauwe zee, grote vlaktes 

met bloeiende cactussen. Karakteristiek zijn ook 

de Caribische flamingo en de divi-divi boom. In de 

hoofdstad Kralendijk zijn historische gebouwen 

en gezellige terrasjes. Vlakbij de hoofdstad selec-

teerden wij voor u de intieme en romantische 

Harbour Village Beach Club.

CURAÇAO
De grootste Nederlandse koloniale erfenis is 

te vinden op Curaçao. De zonnig gekleurde 

koopmanshuizen in Willemstad met hun trap- en 

flessengevels zijn een bezoek meer dan waard. Het 

water, de grote brug en de gezellige markt maken dit 

Aruba, Bonaire en Curaçao, gezamenlijk de ABC-eilanden. Heerlijke, zonzekere bestemmingen met gezellige 

hoofdsteden met tal van restaurants, bars en terrasjes te midden van oer-Hollandse koloniale gevels die veelal in zonnige Caribische kleuren 

zijn opgetrokken.

fraais tot de Caribische versie van Holland. Curaçao 

biedt naast de onderwaterwereld en mooie stranden 

een fraai heuvellandschap met baaien. Het heerlijke 

klimaat, ongeacht het jaargetijde, maakt iedere 

vakantie in één van de luxe hotels op Curaçao tot 

een succes. Het toerisme is dan ook een belangrijke 

bron van inkomsten. De trots is vooral de hoofdstad 

Willemstad met zijn prachtige koopmanshuizen 

langs de handelskade. Over de pontjesbrug ligt de 

historische wijk Otrobanda met fraaie pakhuizen. 

Hier bieden wij u het recent gerenoveerde 

Renaissance Curacao aan. Op iets meer dan een 

kilometer van het centrum van Willemstad vindt 

u aan een mooi zandstrand het historische Avila 

Beach Hotel. Daarnaast kunt u op Curaçao uw oog 

laten vallen op het sfeervolle Baoase Luxury Resort, 

het gezellige en sportieve Lion’s Dive Beach Resort 

vlakbij Sea Aquarium, en de exclusieve Royal Villa’s 

bij de Jan Thiel baai. Nieuw in ons aanbod is het 

Dreams Curacao, dit all-inclusive resort ligt aan de 

monding van de Piscaderabaai.

HOTELVOORZIENINGEN
Op de ABC-Eilanden kunnen uw kinderen gewoonlijk 

gratis gebruik maken van de kidsclub. In de 

meeste gevallen zijn ook de niet-gemotoriseerde 

watersporten en de landsporten gratis (m.u.v. 

tennissen in de avonduren bij verlichting). Gemo-

toriseerde watersporten en babysitting zijn tegen 

betaling. Ook wanneer u gebruik wilt maken van 

de wellnessfaciliteiten is dit in de meeste gevallen 

tegen betaling. Uitzonderingen op bovenstaande 

regels vindt u bij de beschrijvingen van de 

betreffende hotels en resorts.

AUTOHUUR

Standaard bieden wij de meeste resorts op de ABC-

eilanden aan inclusief privétransfers. Uitzondering 

hierop is het Villa Royale, hier verblijft u inclusief 

huurauto. Ook voor de overige accommodaties kunt 

u kiezen voor een huurauto of voor een paar dagen 

een auto huren en deze bij uw hotel laten bezorgen. 

SPECIAAL AANBEVOLEN

OP CURACAO HEEFT VOORAL BAOASE ONS HART 

GESTOLEN.
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CARIBISCHE ZEE

ARUBA
CURAÇAO

BONAIRE 

VENEZUELA

VENEZUELA

Harbour Village

Baoase

Renaissance
Avila

Lions Dive

Hilton
Bucuti

Villa Royale

Renaissance

Dreams

Oranjestad

Willemstad
Kralendijk

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

Dagtemperatuur in °C 28 28 28 29 30 30 30 30 30 30 29 28

Watertemperatuur in °C 27 26 26 26 27 27 28 28 28 28 27 27

Zonne-uren per dag 9 9 9 9 9 9 10 10 9 9 8 8

Dagen met enige neerslag 6 3 1 1 2 3 3 4 3 5 7 7
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Dit romantisch, kleinschalig en uitermate fraai gelegen hotel is een perfect 

adres voor zowel een huwelijksreis als een rustige strand- of duikvakantie. 

Harbour Village Beach Club ligt aan een breed zandstrand en een fantastische 

blauwe zee en behoort tot de top van Bonaire. Het eiland is dunbevolkt en 

geniet vooral bekendheid om de ongerepte natuur en aangename stranden. 

Het is een paradijs voor watersporten als (kite)surfen, snorkelen en duiken. De 

prachtige koraalriffen behoren tot de mooiste ter wereld. Karakteristiek zijn ook 

de Caribische flamingo en Nationaal Park Washington Slagbaai. Naast Harbour 

Village ligt een kleine jachthaven met een vuurtoren. De pittoreske hoofdstad 

Kralendijk ligt op ca. 2 km afstand. De luchthaven ligt op 20 minuten rijden.

FACILITEITEN
Harbour Village Beach Club ligt in een tropische tuin en biedt veel privacy. Het 

zwembad wordt omgeven door zonneterrassen met ligbedden en parasols. Op 

het privéstrand bevinden zich ligstoelen, hangmatten en parasols. Er is een 

uitstekend uitgeruste PADI-duikschool en kajakverhuur. Dagelijks snorkel- en 

duikexcursies naar het beschermde eiland Klein Bonaire of andere duiklocaties. 

De 5*duikschool is inclusief de duikconciërge, deze service is uniek voor 

Bonaire. Het biedt de duiker de gelegenheid om zich volledig op het duiken te 

concentreren. Het voorbereiden, in- en uitladen van de duikuitrusting, als ook 

het schoonmaken en opbergen worden volledig uit handen genomen. Kajaks en 

paddleboards zijn gratis voor gasten. Verder een zeer verzorgd wellnesscenter 

op de 1e verdieping met plungepool, fitnessruimte en een breed aanbod aan 

massages en schoonheidsbehandelingen. De receptie is geopend van 07:00-

22:00 uur. La Balandra Beach Bar & Restaurant met mediterrane specialiteiten 

is ont worpen als een oud Spaans schip en ligt deels in zee. Geopend voor ontbijt, 

lunch en diner à la carte. Ook een diner bij kaarslicht op het strand is mogelijk. 

Beperkte roomservice. Voldoende parkeergelegenheid bij het hotel.

ACCOMMODATIE
Het resort heeft in koloniale plantagestijl gebouwde suites. De 30 recentelijk 

gerenoveerde kamers en suites bevinden zich op de begane grond of op de 1e 

verdieping nabij het zandstrand. Zij zijn voorzien van flatscreen-tv, telefoon, 

airconditioning, kluisje, Nespresso-apparaat, plafondventilator, strijkfaciliteiten en 

klein koelkastje (in de suites is de eerste inhoud met ijsthee en water inclusief).

Courtyard Kamer (ca. 30 m², max. 2 pers.): gelijkvloers met 2 twinbedden of 

op de 1e verdieping met een kingsizebed. Comfortabel ingerichte kamer met 

uitzicht op de binnenplaats en nabij het zwembad. Badkamer met douche. 

De kamers op de 1e verdieping hebben een Frans balkon en de kamers die 

gelijkvloers liggen een terras. 

Marinazicht Kamer (ca. 30 m², max. 2 pers.): als de Courtyard Kamer maar met 

uitzicht over de jachthaven.

1-slaapkamer Beachfront Suite 1e verdieping (ca. 90 m², max. 3 volw. of 2 

volw. + 2 kind.): sfeervol ingericht. Woonkamer met (slaap)bank, slaapkamer, 

ruime badkamer met bad en in sommige suites met separate douche. Op de 1e 

verdieping met gemeubileerd balkon. 

1-slaapkamer Beachfront Premier Suite Begane Grond: gemeubileerd terras.

2-slaapkamers Beachfront Suite 1e verdieping (ca. 120 m², max. 5 volw. of 4 

volw. + 2 kind.): met een tweede slaap- en badkamer en balkon.

2-slaapkamers Beachfront Premier Suite Begane Grond: idem aan 

2-Slaapkamer Beachfront Suite 1e verdieping, maar met gemeubileerd terras.

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Bonaire, luchthavenbe-

lasting, Executive Lounge en hoteltransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon   01/11-14/12 15/12-06/01 07/01-31/03

Courtyard Kamer   2150 3550 2950

1-slaapkamer Beachfront Suite  2920 4570 3875

1e verdieping

Extra’s: bij verblijf van min. 2 nachten in het Harbour Village Beach Club, krijgt u USD 100,- resort 

tegoed (niet van toepassing in de periode 31-12-2020 t/m 03-01-2021)

.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen en kinderkortingen: vraag uw reisadviseur of bezoek www.

silverjet.be. 

Kralendijk | BONAIRE

      DELUXE

HARBOUR VILLAGE BEACH CLUB
BOUTIQUE | CULINAIR | HIDEAWAY

Harbour Village Beach Club

Beachfront Premier Suite Begane Grond
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Willemstad | CURAÇAO

 BAOASE LUXURY RESORT
ACTIVE | HERITAGE | WELLNESS

       DELUXE

Ocean Front Villa

Baoase Luxury Resort

Romantic Pool Suite

Baoase Luxury Resort is een kleinschalig en intiem boutiquehotel te midden

van tropische tuinen met Aziatische kunst, bloemen en planten aan een mooie

zandbaai. Direct aan het strand ligt een aantal exclusieve villa’s. Een bijzonder

resort met veel privacy, een uitzonderlijke service en een uitstekende cuisine.

De luchthaven ligt op ca. 15 km en Willemstad op ca. 3 km.

FACILITEITEN
Receptie met lounge en boetiek. In de tropische tuin ligt een infinitypool. Op

het 300 m lange privézandstrand heeft u de beschikking over ligstoelen en

gazebo’s. Het vernieuwde gourmetrestaurant Baoase Culinary Beach biedt u

een uitstekende keuze aan culinaire creaties voor ontbijt, lunch en diner. Het

diner kan ook in de villa of suite worden bereid.

ACCOMMODATIE
De 3 kamers, 11 suites en 9 villa’s zijn gelegen in een tropische tuin en ingericht 

in Balinese stijl. Voorzien van flatscreen-tv, dvd-speler, Nespresso- apparaat, 

minibar, plafondventilator en airconditioning. Badkamers met bad en/of douche. 

De villa’s beschikken over een compleet ingerichte luxe keuken. Dagelijks vers 

fruit op de kamer.

‘Run of the House Kamer’ (max. 2 pers.): gelegen in de tuin, voorzien van 

badkamer met douche. 

Romantic Pool Suite (ca. 98 m², max. 2 volw.): slaapkamer met kingsizebed. 

Volledige ingerichte keuken met minibar en gastentoilet. Luxe badkamer met 

douche. Overdekt terras met zithoek en eettafel. Directe toegang van het terras 

tot het privézwembad of het zwembad van het resort. Zwembad- of tuinzicht.

Tropical Pool Villa 1 slaapkamer (ca. 135 m², max. 2 pers.): luxe villa met slaap- 

en badkamer, keuken op de begane grond. Schitterende veranda met bloemen 

en planten, eettafel, buitendouche en direct toegang tot het zwembad. 

Tropical Pool Villa 2 slaapkamers (ca. 160 m², max. 4 pers.): slaap- en badkamer, 

keuken op de begane grond. Op de 1e verdieping een slaap- en badkamer en een 

balkon. Terras, eettafel, buitendouche en direct toegang tot het zwembad. Ook

te reserveren als Tropical Pool Villa 3 slaapkamers (ca. 230 m², max. 6 pers.).

Private Pool Villa 1 slaapkamer (ca. 235 m², max. 2 pers.): op de begane grond 

een slaapkamer met een open-air badkamer en keuken. Grote veranda met 

open air woonkamer (geen airco) privézwembad en tuin. 

Private Pool Villa 2 slaapkamers (ca. 280 m², max. 4 pers.): ruime villa met op 

de begane grond een slaapkamer met open air badkamer, terras, buitendouche 

en keuken. Op de 1e verdieping een 2e slaapkamer met badkamer en balkon. 

Grote open woonkamer (geen airco), veranda met ligbedden, dinertafel, zithoek 

en privézwembad met jacuzzi. Uitzicht over de mooie tuin.

Superior Private Pool Villa 3 slaapkamers (ca. 350 m², max. 6 pers.): als 

de Private Pool Villa maar op de 1e verdieping 3 slaapkamers die samen 2 

badkamers delen. Ook boekbaar met 4 slaapkamers.(ca. 390 m², max. 8 pers.).

Beach Front Pool Suite (ca. 200 m², max. 2 volw): suite met spectaculair uitzicht 

op de lagune of de zee. Exotisch ingericht in Balinese stijl met hardhouten 

vloeren, kunstvoorwerpen en hoge plafonds. Slaapkamer met kingsizebed en 

fraaie open-air badkamer met massief stenen bad en regendouche. Overdekte 

patio en terras met ligbedden en plungepool. Jacuzzi of directe toegang tot het 

strand. Deze suites bieden veel privacy.

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Curaçao, luchthavenbe-

lasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon   01/11-14/12 15/12-06/01 07/01-31/03

‘Run of the House’ Kamer   3500 6180 3680

Honeymoon Suite   3770 6520 3840

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, toeslagen voor all-inclusive, half- of volpension en aanbiedin-

gen: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.be. 

SPECIAAL AANBEVOLEN

BAOASE IS EEN KLEIN PARADIJS WAAR U KUNT GENIETEN VAN WARME 

GASTVRIJHEID, EEN HOOG SERVICENIVEAU EN DE UITSTEKENDE KEUKEN.
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CURAÇAO | Willemstad

AVILA BEACH HOTEL
  ACTIVE | HERITAGE | WELLNESS

     DELUXE

Octagon Deluxe Kamer

De uitgekiende combinatie van persoonlijke service en hedendaagse luxe maken 

het Avila Beach hotel al meer dan 65 jaar tot een aanrader. Dankzij de stijlvolle 

omgang met gasten voelt u zich direct thuis in dit aangename hotel dat al sinds 

jaar en dag een geliefde vakantiebestemming is voor meer en minder bekende 

Nederlanders. Willemstad ligt op ca. 5 minuten rijden (5 dagen per week, 2x per 

dag gratis shuttleservice) en 20 minuten op loopafstand.

FACILITEITEN
Lobby met receptie en lounge. Het onderbroken intieme strand met ligbedden 

bestaat uit twee delen. Het zwembad met de poolbar en de ligbedden ligt voor 

de Octagon-vleugel. Beleef klassieke concerten van wereldniveau in de La Belle 

Alliance Recital Hall. De Santai Spa biedt een keur aan massages, lichaams- 

en gezichtsbehandelingen, alsmede manicure/pedicure. Moderne fitnessruimte 

met sauna en jacuzzi (inclusief). Het romantisch aan zee gelegen à la carte 

restaurant The Pen biedt een uitzonderlijk menu met ingrediënten en gerechten 

uit de regio. Blues Restaurant & bar serveert heerlijke gegrilde specialiteiten en 

elke donderdag is er live jazz- en blues muziek. Avila Café met overdekt terras 

is geopend voor het ontbijtbuffet. Bij de Schooner Bar aan het strand kunt u 

overdag en ‘s avonds salades, sandwiches en cocktails bestellen. Tevens is het 

mogelijk op het strand romantisch te dineren.

ACCOMMODATIE
De 150 kamers en appartementen zijn voorzien van airconditioning, flat-

screen-tv, strijkfaciliteiten, kluisje, koelkastje en koffie-/theezetfaciliteiten. 

Badkamer met douche. Balkon of terras met zee- of tuinzicht. 2 aparte bedden 

of een kingsizebed.

Octagon Kamer (ca. 30 m², max. 2 pers.): comfortabele kamer gelegen in de 

Octagon-vleugel. Modern interieur en badkamer met douche. Balkon of terras 

met gedeeltelijk zee- of tuinzicht.

Octagon Preferred Kamer (ca. 40 m², max. 2 volw.): modern interieur en 

ingericht in frisse kleuren. Badkamer met inloopdouche en luxe badproducten. 

Balkon of terras met gedeeltelijk tuin-/zeezicht.

Octagon Deluxe Kamer (ca. 46 m², max. 2 volw. + 2 kind.): elegante kamer met 

kingsizebed of 2 queensizebedden, schrijftafel en zithoek. Badkamer met aparte 

douche en bad. Balkon of terras met gedeeltelijk zee- of tuinzicht.

Belle Alliance Kamer (ca. 30 m², max. 2 pers.): recentelijk gerenoveerde kamer 

in Caribische stijl met heldere kleuren. Slaapkamer met kingsizebed of 2 

queensizebedden. Badkamer met inloopdouche. Balkon met (zij)zeezicht.

Belle Alliance Oceanfront Kamer: balkon met frontaal zeezicht.

Appartement 1 - slaapkamer (ca. 75 m², max. 2 volw. + 2 kind.): ruim en modern 

ingericht. Het grote overdekte terras biedt zijdelings uitzicht op de Caribische 

Zee. Aparte woon- en slaapkamer met kingsizebed, gastentoilet en volledig 

ingerichte open keuken. Badkamer met inloopdouche. Ook te boeken met 2 en 

3 slaap- en badkamers.

Blues Ocean Front Kamer (ca. 30 m², max. 2 volw.): de populaire kamers in de 

Blues vleugel zijn gebouwd op de pier. De moderne kamers beschikken over een 

kingsizebed en badkamer met douche. Balkon met spectaculair uitzicht. 

Octagon Bolivar Suite (ca. 143 m², max. 3 volw.): ingericht met design meubels 

en exotische bamboevloeren. Aparte woon- en slaapkamer met kingsizebed, 

kitchenette en 2 badkamers. Balkon met ligbedden en schitterend uitzicht.

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Curaçao, luchthavenbe-

lasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon   01/11-14/12 15/12-06/01 07/01-31/03

Octagon Superior Kamer   1775 2825 2090

Octagon Preferred Kamer    1850 2920 2160

Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 03/01/21 t/m 12/02/21 en van 01/03/21 t/m 31/03/21, gel-

dig voor Octagon Superior, Preferred en Deluxe kamer, Belle Alliance Deluxe kamer en Belle Alliance 

Oceanfront kamer. 15% bij verblijf van 01/04/21 t/m 24/12/21 indien 90 dagen voor aankomst ge-

boekt, geldig voor alle kamertype. Voor de 2- en 3-kamer appartementen geldt dit ook, met uitzonde-

ring van de periode 10/07/21 t/m 31/08/21.

VILLA ROYALE
DESIGN | BOUTIQUE

        

 Villa Master bedroom

Villa Royale bestaat uit 4 villa’s, die zijn ontworpen door architect Eric Kuster, 

een van de meest toonaangevende interieurdesigners van dit moment. Zijn 

interieurs staan vooral bekend om hun glamoureuze uitstraling. De villa’s 

zijn hoger gelegen en bieden zeer veel privacy. De inrichting is een perfecte 

balans tussen klassiek en modern design, een unieke combinatie van kleur en 

licht. Hoogwaardige kwaliteit in minimalistische stijl en bijzonder mooi. Hier 

kunt u zorgeloos genieten van het adembenemende uitzicht over de tropische 

omgeving. Gelegen in de villawijk Vista Royal, op ca. 10 minuten loopafstand van 

de bekende Jan Thiel baai met beachclub en restaurants. De luchthaven ligt op 

ca. 40 autominuten en de hoofdstad Willemstad ligt op ca. 30 autominuten.

FACILITEITEN
Bij het kleinschalige villa-complex is een receptie (dagelijks geopend van 

09:00-18:00 uur), fitnessruimte, en een game room met playstation, pooltafel, 

tafeltennis- en voetbaltafel. Ideaal voor kinderen. Tevens wijnproeverij in de 

hiervoor speciaal ingerichte ruimte. Via de receptie kunt u een spabehandeling 

en kinderoppas boeken. De villa’s zijn voorzien van een eigen parkeerplaats. De 

omgeving is zeer geschikt voor duiken, snorkelen, zeilen, surfen en kajakken. 

Tevens bestaat de mogelijkheid een sloep te charteren (met of zonder skipper). 

ACCOMMODATIE
De modern vormgegeven villa’s worden omgeven door een tropische tuin. De 

villa’s zijn perfect afgewerkt met hoogwaardige producten en ingericht met luxe 

designmeubels. De hoge ramen creëren een oase van licht en ruimte. Dat in 

combinatie met de rijke decoratie, elegante meubilair en designlampen maken 

het tot een ultieme plek om te verblijven. Elke villa is ingericht met 4 slaapkamers 

en aangrenzende badkamers met regendouche. De riante woonkamer beschikt 

over exclusieve  sofa’s en een eethoek. De moderne keuken met kookeiland 

beschikt over luxe apparatuur zoals Nespresso-apparaat, blender, combi-oven, 

koelkast en een wijn-cooler. Groot gemeubileerd terras met buitendouche, 2 

ligbedden, een grote eettafel, buitenkeuken met BBQ en een privézwembad 

(8x4m). Eén slaapkamer ligt op de eerste verdieping 

en de overige drie slaapkamers op de begane grond, tezamen met een luxe 

televisie-kamer. Toegang tot de villa is enkel mogelijk via de elektrische poort. 

Een uitgebreid ontbijt wordt dagelijks geserveerd in uw eigen villa.

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2, 4, 6 of 8 pers., logies/ontbijt, elektriciteitsverbruik, 1x tussentijd-

se- en eindschoonmaak, vliegreis van en naar Curaçao, luchthavenbelasting, Executive Lounge en 

huurauto tijdens uw gehele verblijf.

Prijs per persoon   01/11-14/12 15/12-06/01 07/01-31/03

Villa o.b.v. 4 personen    2095 5580 2235

Villa o.b.v. 6 personen   1845 4985 1935

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.be. 

Jan Thiel | CURAÇAO
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RENAISSANCE CURAÇAO
CITY  | CULINAIR

    

Zwembad

Het Renaissance Curaçao Resort & Casino heeft in 2019 een uitgebreide 

renovatie ondergaan met als resultaat een sfeervolle, eigentijdse en frisse 

nieuwe uitstraling en inrichting. Geniet van de service en de unieke locatie met 

op loopafstand het gezellige centrum van Willemstad. De oude binnenstad en 

de mooie haven van Willemstad staan op de werelderf goedlijst van UNESCO. 

De stad heeft een rijke historie van monumentale panden, statige huizen 

en indrukwekkende forten. Het historische Rif Fort, aan de waterkant van 

Otrabanda (het centrum van Willemstad), maakt deel uit van het Renaissance 

Resort en reikt tot de ernaast gelegen Cruise Terminal. Het Spacenter, de 

spectaculaire infinitypool met zandstrand, het exclu sieve winkelcentrum, de 

uitstekende restaurants en het casino maken het geheel tot een resort met veel 

mogelijkheden. Het Renaissance hotel is een vakantiebestemming op zich. Het 

zal u hier aan niets ontbreken. De luchthaven ligt op ca. 10 km. 

FACILITEITEN
Sfeervolle lobby met receptie. Infinity zoutwaterzwembad met kunstmatig 

aangelegd zandstrand, massagehutten, restaurant en poolbar. De boulevard met 

luxe designwinkels en boetieks. Tevens vindt u hier een uitgebreid aanbod aan 

restaurants, variërend van internationaal tot lokaal en informeel tot gourmet. 

Blue Lobby Bar voor signature cocktails, diverse snacks en happy hour. De 

relaxte Beach Bar serveert verfrissende drankjes en een informele maaltijd, 

geopend voor lunch en diner. Nautilus voor ontbijt, lunch en diner in buffetvorm 

en a la carte dineren, serveert gerechten met lokale Curaçaose en internationale  

invloeden. Het bekende Starbucks café met verse muffins en broodjes. De 

Renaissance Spa met sauna, stoomcabine en een keur aan massages als mede 

verschillende mogelijkheden voor gezichts- en lichaamsbehandelingen. U kunt 

gratis gebruik maken van de fitnessruimte. Vanuit het Renaissance Resort 

loopt u zo naar het centrum van Willemstad, de historische hoofdstad van 

Curaçao met gezellige restaurants en een verscheidenheid aan winkels. Tevens 

is het mogelijk om all-inclusive te reserveren (bij een minimum verblijf van 4 

nachten): onbeperkt gebruik van premium drankjes, ontbijtbuffet, à la carte of 

buffetlunch, brunch of een lunchbox of buffetdiner, Tevens de mogelijkheid om 

te dineren in het restaurant Nautilus en Starbucks café (alleen de kiosk). Gratis 

parkeergelegenheid tegenover het hotel.

ACCOMMODATIE
De 237 modern ingerichte kamers zijn voorzien van airconditioning, telefoon, 

strijkfaciliteiten, flatscreen-tv, klein koelkastje en koffie-/theezetzetfaciliteiten. 

Badkamer met douche/bad. Kamers met verbindingsdeur mogelijk.

Tweepersoonskamer (ca. 22 m², max. 4 pers.): comfortabele kamer met 

een kingsizebed of twee queensizebedden. Frans balkon en uitzicht over de 

winkelpromenade.

Eilandzicht Tweepersoonskamer(ca. 22 m², max. 2 pers.): comfortabele kamer 

met een kingsizebed. Balkon met zicht over het eiland. 

Tweepersoonskamer Zeezicht (ca. 22 m², max. 2 pers.): met kingsizebed, balkon 

en zeezicht.

Executive Suite (ca. 50 m², max. 2 volw.): woon- en slaapkamer, badkamer met 

douche en jacuzzibad, balkon. Gelegen op de 2e tot 4e verdieping en uitzicht op 

de winkelboulevard of eilandzicht.

Imperial Suite (ca. 90 m², max. 2 volw.): ruime suite met aparte woon- en 

slaapkamer. Badkamer met jacuzzibad. Met uitzicht op de boulevard of zee.

Majestic Suite (ca. 90 m², max. 2 volw.): fraaie suite met slaapkamer, luxe 

woonkamer, gastentoilet, groot balkon. Badkamer met jacuzzibad. Gelegen op 

de 4e verdieping met stad- en zijzeezicht. 

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Curaçao, luchthavenbe-

lasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon   01/11-14/12 15/12-06/01 07/01-31/03

Tweepersoonskamer   1810 2735 2075

Zeezicht Kamer    1945 2890 2265

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

sion, volpension of all inclusive: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.be. 

CURAÇAO | Willemstad

BUCUTI & TARA BEACH RESORT
ADULTS ONLY | BOUTIQUE | WELLNESS

      DELUXE

Tara Suite

Het Bucuti & Tara Beach Resort is uniek in haar setting aan een van de 

mooiste stranden van het Caribische gebied. Het hotel is ook uitzonderlijk in de 

persoonlijke benadering en rustige sfeer. Bijzonder aan te raden zijn de elegante 

suites met een schitterend uitzicht over Eagle Beach. Oranjestad ligt op ca. 10 

autominuten en de luchthaven op ca. 15 autominuten. Gasten vanaf 18 jaar zijn 

welkom. Gezien de populariteit van het hotel wordt tijdig boeken aanbevolen.

FACILITEITEN
Het hotel is kleinschalig opgezet en bestaat uit 3 gebouwen van 1-4 

verdiepingen. Voorzien van fraai zwembad met ligbedden onder parasols en 

cabana’s. Ligbedden en handdoekenservice is aan het strand aanwezig. Voorts 

fitnessruimte, 2x per week openlucht-bioscoop aan het strand en Spacenter 

voor signature schoonheidsbehandelingen. Het trendy Elements restaurant 

aan het strand met aangrenzende bar en groot terras. Het restaurant biedt een 

onvergetelijke culinaire ervaring met verse ingrediënten en een adembenemend 

uitzicht over Eagle beach en serveert Europese en Caribische gerechten. Ook 

heeft u keuze uit veganistische, vegetarische en glutenvrije gerechten. Een 

fantastische plek voor een cocktail bij zonsondergang. Senses is een bijzonder 

restaurant waar de chef persoonlijk het diner naar uw keuze bereidt. Ook is het 

mogelijk om romantisch te dineren in een privé cabana op het strand. Wanneer u 

halfpension boekt heeft u de keuze uit Elements en 20 verschillende restaurants 

op het eiland (op loopafstand of per korte taxirit). NB: betaling in het hotel is 

alleen mogelijk per creditcard of pinpas (Maestro).

ACCOMMODATIE
De 104 Kamers en Suites zijn modern ingericht met kingsizebed of 2 

queensizebedden en voorzien van airconditioning, HEPA-luchtfilters, 

plafondventilator, flatscreen-tv, telefoon, koffie-/theezetfaciliteiten, minibar (op 

aanvraag), kluisje, strijkfaciliteiten en iPod-dockingstation. In de kamer ligt een 

iPad om gedurende uw verblijf, van diverse services gebruik te maken. Badkamer 

met inloopdouche. De Taravleugel heeft een eigen receptie en ontbijtrestaurant. 

Tweepersoonskamer (ca. 32 m², max. 2 volw): voorzien van een kingsizebed 

(max. 2 volwassenen). Badkamer met inloopdouche. Met balkon of terras en 

zijdelings uitzicht over de tuin.

Superior Kamer (ca. 32 m², max. 2 volw.): met balkon en uitzicht over de tuin. 

Deluxe Kamer (ca. 32 m², max. 2 volw.): kingsizebed, zithoek en zeezicht.

Bungalow Suite (ca. 38 m², max. 2 volw.): gelegen in de tuin met terras. 

kingsizebed, kitchenette, magnetron. Ook boekbaar met uitzicht op het strand. 

Junior Suite (ca. 65 m², max. 3 volw.): gelegen op de 2e en 3e verdieping. Woon- 

en slaapkamer met 2 queensizebedden, eettafel en keuken. Balkon zeezicht.

Tara Suite (ca. 46 m², max. 2 volw.): fraaie suite met woon- en slaapkamer met 

kingsizebed en gescheiden door een schuifdeur. Voorzien van zithoek met sofa, 

strijkfaciliteiten en kitchenette. Groot balkon of terras met frontaal zeezicht. 

Tara Penthouse Suite (ca. 79 m², max. 2 volw.): op de bovenste verdieping met 

woonkamer met eethoek en slaapkamer met kingsizebed. Volledig ingerichte 

keuken. Luxe badkamer met inloopdouche en bad. Groot terras met dagbedden 

en fantastisch uitzicht over zee. Privécabana (rieten palapa) op het stand.

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Aruba, luchthavenbe-

lasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon   01/11-15/12 16/12-05/01 06/01-31/03

Superior kamer   2440 3115 3075

Tara Suite    3180 3880 3945

Silverjet Exclusief: verblijft u minimaal 7 nachten in een Tara Suite in de periode van 23 december 

2020 t/m 5 april 2021, dan staat er een welkomstpakket voor u op de kamer bij aankomst. Dit bevat 

o.a. een fles champagne en diverse hartige en zoete lekkernijen.

Silverjet Exclusief: verblijft u minimaal 7 nachten in een Penthouse Suite in de periode van 23 de-

cember 2020 t/m 5 april 2021, dan kunt u voor 3 dagen gebruik maken van een medium size huur-

auto (wij informeren u graag over de voorwaarden).

Honeymoon: Fles champagne en snacks, chocolade en huwelijksgeschenk bij aankomst.

Welkomstattentie: glas champagne bij aankomst.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, aanbiedingen en toeslag voor halfpension: vraag uw 

reisadviseur of bezoek www.silverjet.be. 

Eagle Beach | ARUBA
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RENAISSANCE ARUBA RESORT & CASINO
ACTIVE | FAMILY | WELLNESS

    

Artist Impression - Marina Room

Renaissance Aruba Resort & Casino heeft een uitstekende ligging in Oranjestad. 

Het resort bestaat uit twee accommodaties met elk hun eigen sfeer en faciliteiten. 

Het Renaissance Marina Hotel ligt aan de boulevard, heeft gerenoveerde 

kamers en is adults only. De Renaissance Ocean Suites liggen circa 300m 

verder, direct aan zee en is ideaal voor gezinnen met kinderen. Gasten kunnen 

exclusief gebruik maken van Renaissance Island. Dit idyllische privé-eiland met 

strandfaciliteiten is per bootshuttle in circa tien min. varen te bereiken. Circa 

elke 15 minuten vertrekt er een gratis bootshuttle vanuit het Marina Hotel en de 

Ocean Suites. De luchthaven ligt op ca. 15 autominuten.

FACILITEITEN 
Zowel het Marina Hotel als de Ocean Suites beschikt over een moderne 

receptie en lobby lounge, het hotel beschikt over diverse zwembaden, een 

zwembad in het Marina Hotel en twee zwembaden bij de Ocean Suites. 

Twee casino’s en bars. Voor kinderen van 5 tot 12 jaar is er de Patamingo 

Kids Club met diverse activiteiten. De fraaie Okeanos Spa in het Marina 

Hotel biedt een scala aan schoonheidsbehandelingen en massages. Het 

Renaissance Island heeft twee mooie witte zandstranden, een restaurant en 

fitness- en watersportmogelijkheden. Het gebruik van onder andere kayaks, 

snorkelmaskers en paddle boards is gratis. Het resort biedt diverse restaurants 

van informeel tot gourmet en van klassiek tot trendy. Bij Fresco, gesitueerd in 

de Ocean Suites kunt u ‘s ochtends terecht voor een heerlijk ontbijtbuffet en ‘s 

avonds is het een Italiaans  à la carte restaurant. Het L.G. Smith’s Steak & Chop 

House is de place to be voor een à la carte steak diner. Op het Renaissance 

Island ligt de Papagayo Bar & Grill, hier kunt u genieten van een à la carte ontbijt 

of lunch met uitzicht op Iguana Beach. De trendy bar Blue in het Marina hotel 

staat bekend om zijn Blue Martini’s en biedt een verscheidenheid aan gerechten 

van tapas tot sushi. In The Lounge worden lichte maaltijden de hele nacht door 

geserveerd en live-entertainment gespeeld tot de zon weer opkomt. Restaurant 

Aquarius staat bekend om haar Caribische specialiteiten en verse visgerechten. 

Met meer dan 60 winkels, café’s en restaurants is de Renaissance Mall hét 

shoppingparadijs van Aruba.

ACCOMMODATIE
Het trendy Renaissance Marina Hotel beschikt over 297 moderne kamers. 

Voorzien van kingsizebed, airconditioning, kluisje en flatscreen-tv. Badkamer 

met bad/douche en Frans balkon. Het Marina Hotel is toegankelijk voor gasten 

vanaf 18 jaar. 

Resort Kamer (ca. 23 m², max. 2 volw.): met uitzicht over het atrium van het 

hotel.

Island View Kamer (ca. 25 m², max. 2 volw.): met uitzicht over Oranjestad.

Ocean King Kamer (ca. 27 m², max. 2 volw.): met gedeeltelijk uitzicht over 

zwembad en zee.

De Renaissance Ocean Suites bestaan uit 258 suites. Voorzien van 

airconditioning, flatscreen-tv, telefoon, strijkfaciliteiten, koelkastje, kluisje,

koffie-/theezetfaciliteiten en magnetron. Badkamer met bad/douche.

Island Suite (ca. 41 m², max. 4 pers.): slaapkamer met een kingsizebed, 

woonkamer met tweepersoonsslaapbank. Balkon met stadszicht.

Ocean Suite (ca. 41 m², max. 4 pers.): slaapkamer met een kingsizebed, ruime 

woonkamer met tweepersoonsslaapbank en balkon. Met zee- of zwembadzicht

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Aruba, luchthavenbe-

lasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon   01/11-15/12 16/12-05/01 06/01-31/03

Resort Kamer - Marina Tower   2365 3100 3030

Ocean Suite - Ocean Suites   3095 3915 3800

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, aanbiedingen en toeslag voor halfpension: vraag uw 

reisadviseur of bezoek www.silverjet.be.  

HILTON ARUBA CARIBBEAN RESORT
ACTIVE | FAMILY | WELLNESS

       

Gedeeltelijk Zeezicht Kamer Aruba Toren

Hilton Aruba Caribbean Resort verwelkomt haar gasten met een geheel nieuwe 

look. Dit tropische resort heeft een bevoorrechte ligging aan het mooiste strand 

van Aruba en ligt in het hart van een weelderige tuin van 15 ha met watervallen 

en exotische lagunen. Een zeer compleet resort met veel faciliteiten en ook erg 

geliefd bij families met kinderen. Oranjestad en de luchthaven liggen op ca. 15 

autominuten. Op ca. 5 km ligt de golfbaan Tierra del Sol.

FACILITEITEN
In de fraaie tuin liggen de zwembaden met een poolbar en zonneterrassen. Ook 

de bijzonder mooie en uitstekend verzorgde Eforea Spa ligt in de tuin en biedt 

een ruime keuze aan schoonheidsbehandelingen, sauna en stoombad. Moderne 

fitnessruimte. De kidsclub is geopend van 09:00-17:00 uur (tegen betaling). Het 

resort beschikt over een aantal uitstekende restaurants: Gilligan’s is gelegen 

langs het strand en biedt u tijdens de lunch keuze uit visgerechten en salades. 

Het Laguna restaurant naast de zoetwaterlagune is geopend in de ochtend voor 

een uitgebreid ontbijtbuffet. Oscar Market in de lobby voor koffiespecialiteiten, 

patisserie en salades om mee te nemen. Mira Solo Bar voor tropische cocktails. 

Dagelijks happy hour en live muziek. Castaway bij het zwembad serveert 

drankjes en kleine snacks. De sfeer en gezelligheid tijdens happy hour is een 

bezoek waard. Voor het dinner is er de Sunset Grill, zowel binnen als buiten op 

het terras, kunt u genieten van visgerechten en steaks van de grill. 

ACCOMMODATIE
De 357 elegant ingerichte kamers en suites zijn verdeeld over drie gebouwen 

(Aruba, Bonaire en Curaçao Toren). Zij zijn voorzien van airconditioning, telefoon, 

flatscreen-tv, koffie-/theezetfaciliteiten, koelkastje en kluisje. Badkamer met 

inloopdouche. Balkon of terras. Slaapkamer met kingsizebed (max. 2 pers.) of 2 

queensizebedden (alleen in Aruba Toren, max. 4 pers.). De suites zijn voorzien 

van een kingsizebed. De kamerbezetting is op basis van de aanwezige bedden.

Gedeeltelijk Tuinzicht Kamer (ca. 35 m²): lager gelegen in de tuin.

Tuinzicht Kamer: in de Bonaire of  Curaçao Toren en balkon met tuinzicht.

Gedeeltelijk Zeezicht Kamer: hoger gelegen in de Bonaire of Curaçao Toren. 

Deluxe Kamer Zeezicht: gelijkwaardig maar met uitzicht over tuin en zee.

Gedeeltelijk Zeezicht Kamer Aruba Tower (ca. 44 m²): balkon met zeezicht.

Deluxe Kamer Zeezicht Aruba Tower: met frontaal zeezicht.

Palm Beach Club Aruba Kamer: op de 8e verdieping van de Aruba Toren en 

inclusief toegang tot de Palm Beach Club, een lounge met ontbijtrestaurant, 

hapjes, drankjes en een afternoon tea en in de avond cocktails en canapés. 

Inclusief een ‘palapa’ (ligbed met parasol) op het strand.

Bonaire Suite (ca. 60 m², max. 4 pers.): luxueuze suite. Woonkamer met sofabed 

en slaapkamer met kingsizebed. Mooi uitzicht over de tropische tuinen en het 

zwembad. Gelegen in de Bonaire Toren. Boekbaar met balkon of Frans balkon.

Curaçao Suite (ca. 65 m²): in de Curacao Toren. Aparte woon- en slaapkamer.  

Groot balkon met tuin-/zeezicht of met resortzicht. 

Aruba Tower Oceanfront Suite (ca. 95 m²): Slaapkamer met kingsizebed en 

woonkamer met queensize-sofabed, zithoek. Badkamer met inloopdouche. 

Groot terras met ligbedden met tuin/zeezicht. Combinatie mogelijk met een 

Kamer Gedeeltelijk Zeezicht Aruba Toren.

Palm Beach Club Ocean Front Suite: schitterende suite inclusief de Club Lounge.

Penthouse Suite (ca. 240 m², max. 6 pers.): in de Aruba Toren op de bovenste 

verdieping met groot terras van 60 m² en een schitterend uitzicht. 3 slaap- en 

badkamers waarvan 1 met een eenpersoonsbed. Grote woonkamer.

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

luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Prijs per persoon   01/11-15/12 16/12-05/01 06/01-31/03

Tuinzicht Kamer   2485 5100 3590

Deluxe Kamer Zeezicht    2885 5700 4040

Vroegboekkorting: bij verblijf van 01/11/20 t/m 17/12/21 gelden er regelmatig, afhankelijk van de 

reisperiode, kortingen van 10%, 15% of 20%. Deze kortingen zijn reeds in de prijs verwerkt.

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

of bezoek www.silverjet.be. 

ARUBA | Oranjestad Palm Beach | ARUBA



262 - SILVERJET 263 - SILVERJET

SILVERJET LUXE CRUISES

Jaarlijks kiest slechts 4% van het totaal aantal vakantiegangers voor deze 

vorm van reizen. Waarom zult u zich misschien afvragen? Mogelijk wordt de 

beslissing om een cruisevakantie te boeken belemmerd door een van de vele 

vooroordelen die er rondom cruises bestaat. Zo zou een cruise bijvoorbeeld 

saai zijn en uitsluitend geschikt voor een oudere doelgroep. Een moderne 

cruise is echter alles behalve saai, we leven momenteel immers in de gouden 

eeuw van het reizen per schip waarin de perfecte cruisevakantie voor iedereen 

reeds bestaat van zeecruises, riviercruises tot avontuurlijke expeditiecruises. 

Een cruise biedt vele voordelen ten opzichte van traditionele vormen van reizen. 

Zo combineert u meerdere bestemmingen in één reis, hoeft u slechts één keer 

uw koffer uit te pakken en heeft u de keuze uit een uitgebreid entertainment- 

recreatie- en excursieprogramma waarbij u zelf bepaalt of u wilt deelnemen 

of niet.

LUXE REDERIJEN
Silverjet Vakanties heeft gekozen voor een selectie luxe schepen waarbij de 

bestemming en culinair genieten centraal staan. Op de schepen is veel ruimte 

waardoor er veel vierkante meters per passagier beschikbaar zijn. Door de ver- 

houding van bemanning ten opzichte van passagiers, 1 op 1,5, geniet u van een 

uitmun tende service. Veel schepen blijven soms wel tot 2 of 3 dagen in een haven 

liggen, zodat u ruim de tijd heeft om de verschillende bestemmingen te verkennen. 

EXCLUSIEVE RESTAURANTS 
Voor het diner kunt u naast het hoofdrestaurant ook vaak terecht in de 

specialiteitenrestaurants. Tegenwoordig hebben veel schepen gourmet-

restaurants van wereldklasse aan boord. Afhankelijk van de rederij zijn deze 

restaurants inclusief of kunt u tegen een kleine toeslag lunchen en dineren. 

ENTERTAINMENT
Op alle zeecruise schepen wordt een entertainment programma aangeboden, 

zodat u zichzelf iedere avond op een ‘avondje uit’ kunt trakteren. Denkt u 

hierbij aan shows, livemuziek en casino’s. 

PRIJZEN
Prijzen zijn onderhevig aan wijzigingen. Rederijen werken namelijk met 

zogeheten dagprijzen. Bij boeking geven wij u de prijs door die op dat 

moment geldig is. Daarnaast hebben veel rederijen speciale kinderprijzen, 

evenals gunstige prijzen voor passagiers die alleen reizen. Ook heeft Silverjet 

Vakanties regelmatig speciale aanbiedingen. 

EXPEDITIECRUISES
Deze cruises zijn niet allemaal op basis van all-inclusive, enkele op basis van 

volpension. Ook kunnen accommodatie en het entertainment programma 

verschillen. Voor het maken van een expeditiecruise dient u in een goede 

conditie te verkeren. U gaat regelmatig aan land met kajaks of zodiacs, de 

schepen leggen dus niet aan bij de kade. Expeditiecruises bezorgen u een 

Crystal Espritl

Silverjet Vakanties heeft prachtige cruises naar de mooiste bestemmingen in de wereld! 

Op de volgende pagina’s vindt u een kleine selectie van cruisevakanties van luxe rederijen met kleine en middelgrote schepen en uitmuntende service. 

Er is veel ruimte aan boord wat in deze tijden belangrijk is, en u heeft altijd een ruime hut of suite, in de meeste gevallen met balkon.

Een luxe cruisevakantie is wellicht een van de meest comfortabele manieren om de wereld te ontdekken!

unieke en onvergetelijke ervaring, u komt op plaatsen waar u anders dan 

per schip (bijna) niet kunt komen. Ook ontdekt u op een bijzondere manier 

de natuur zoals bijvoorbeeld met de rederij Ponant die een exclusieve 

samenwerking met National Geographic heeft.

RIVIERCRUISES
In deze brochure staan geen riviercruises, ons aanbod kunt u vinden op onze 

website. Ontdek de mooiste rivieren in luxe en comfort. Rivierschepen hebben 

minder passagiers aan boord aangezien ze kleiner en smaller zijn dan andere 

cruiseschepen zodat ze onder bruggen en smallere doorvaarten kunnen 

varen. Bovendien heeft u in iedere aanleghaven een ruime keuze uit excursies 

en activiteiten. 

EXCURSIES
Als u op de diverse bestemmingen excursies wilt maken kunt u dit van tevoren 

bijboeken of u kunt, zodra u aan boord bent hiervoor reserveringen maken. 

Voor populaire excursies is een boeking voorafgaand aan uw cruise aan te 

raden. In sommige gevallen zijn excursies inbegrepen, zoals bijvoorbeeld bij 

Regent Seven Seas Cruises en tijdens expeditie- en riviercruises. Natuurlijk is 

het ook mogelijk om de bestemming (uitgezonderd expeditiecruises) waar u 

aanlegt op eigen gelegenheid te verkennen.

VOERTAAL AAN BOORD
Voor de meeste cruises geldt dat iedereen aan boord Engels spreekt met uit-

zondering van de volgende Hapag LLoyd schepen: MS EUROPA, HANSEATIC 

Nature, HANSEATIC spirit, en de HANSEATIC nature. Aan boord van deze schepen 

is de voer taal Duits. 

SPECIALE WENSEN
De rederijen waarmee Silverjet Vakanties werkt kunnen te allen tijde reke-

ning houden met speciale (dieet)wensen. Denk hierbij aan een glutenvrij dieet, 

kosjer- of suikervrije maaltijden. Bij boeking kunt u uw wensen kenbaar maken.

MEDISCHE VERZORGING
Aan boord van alle cruiseschepen is medisch personeel aanwezig en in de 

meeste gevallen ook een arts en zelfs een klein ziekenhuis. Indien u hiervan 

gebruik maakt dient u de kosten hiervoor direct aan boord af te rekenen. 

DIT IS SLECHTS EEN BEPERKTE SELECTIE
In deze brochure vindt u slechts een aantal mogelijkheden. Staat de datum of 

cruise van uw keuze er niet bij, vraag onze Luxury Travel Consultants naar de 

mogelijkheden. Zij helpen u graag met het zoeken naar een passend aanbod.
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CRUISES |  Canarische Eilanden Caribbean | CRUISES

Tenerife
Lanzarote

Cartagena

Valencia

Tanger

La Palma

Barcelona
Adriatische

Zee

Ionische
Zee

ATLANTISCHE
OCEAAN

11 Dagen Canarische Eilanden
Seven Seas Splendor««««« 

8 april 2021

Indicatieprijs p.p. in balkon suite vanaf € 5.319 
Inclusief vluchten en transfers vanaf € 5.699

Prijzen zijn p.p. op basis van 2-persoonsbezetting en kunnen dagelijks variëren. Voor meer informatie vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.be Prijzen zijn p.p. op basis van 2-persoonsbezetting en kunnen dagelijks variëren. Voor meer informatie vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.be

Tenerife

Madeira

Agadir

Lanzarote

Casablanca

Malaga

Valencia

Cadiz

Lissabon

Barcelona
Adriatische

Zee

Ionische
Zee

ATLANTISCHE
OCEAAN

12 Dagen Canarische Eilanden
Crystal Symphony ««««« 

13 april 2021

Indicatieprijs p.p. in hut zonder balkon vanaf € 3.798 
Inclusief vluchten, hotelovernachting en transfers vanaf € 4.199

Dag Haven   A V 
1  Lissabon, Portugal   06.00
2  Cruisedag op zee                                            
3  Funchal, Portugal 08.00          
4  Funchal, Portugal     16.00
5  Santa Cruz De Tenerife  08.00  18.00
6 Arrecife, Lanzarote   07.00  17.00
7  Agadir, Marokko 07.00     16.00 
8  Cassablanca, Marokko  07.30  19.00
9  Cadiz, Spanje 08.30  21.00
10  Malaga, Spanje 08.00  22.00
11  Cruisedag op zee                                           

Dag Haven   A V 
12  Barcelona, Spanje  06.00       

Lanzarote
Tenerife

Agadir

Madeira

Cadiz

Lissabon

Barcelona

La Palma

Cassablanca

Adriatische
Zee

Ionische
Zee

ATLANTISCHE
OCEAAN

11 Dagen Canarische Eilanden
Riviera ««««« 

24 mei 2021

Indicatieprijs p.p. in hut zonder balkon vanaf € 3.249 
Inclusief vluchten, hotelovernachting en transfers vanaf € 3.679

Dag Haven   A V 
1  Lissabon, Portugal   18.00
2  Cruisedag op zee                                       
3  Funchal, Portugal  08.00  17.00
4  Santa Cruz De La Palma 09.00  19.00
5  Santa Cruz De Tenerife 08.00  21.00
6  Arrecife, Lanzarote   08.00  17.00
7  Agadir, Marokko  07.00     17.00 
8  Casablanca, Marokko 09.00  18.00
9  Cadiz, Spanje 08.00  18.00
10  Cruisedag op zee                                      
11 Barcelona, Spanje  06.00           
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Cadiz
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Barcelona
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OCEAAN

13 Dagen Canarische Eilanden
Silver Shadow ««««« 

28 april 2021

Indicatieprijs p.p. in suite zonder balkon vanaf € 4.770 Inclusief vluchten en transfers

Dag Haven   A V 
1  Lissabon, Portugal   19.00
2  Cruisedag op zee                                         
3  Funchal, Portugal 08.00         
4  Funchal, Portugal    14.00
5  San Sebastian, Gomera 09.00  18.00
6  Las Palmas, Gr. Canaria  08.00  23.00
7  Arrecife, Lanzarote 08.00     23.59 
8  Cruisedag op zee                                        
9  Casablanca, Marokko 07.00  18.00
10  Cadiz, Spanje 08.00  20.00
11  Cruisedag op zee                                        

Dag Haven   A V 
12  Palma De Mallorca 08.00     18.00
13  Barcelona, Spanje  07.00        

9 Dagen Oost Caribbean
Le Camplain ««««« 

21, 29 jan 28 feb 2021

Indicatieprijs p.p. in suite met balkon vanaf € 3.170 gebaseerd op 29 januari

Inclusief vluchten, hotelovernachting en transfers vanaf € 4.125

Dag Haven   A V 
1  Fort de France, Mart.   21.00
2  Port Elizabeth, Bequia  08.00  22.30
3  Saint Georges, Grenada    08.00  19.00
4  Mayreau, St. Vincent 08.00  23.00
5  Tobago Cays, St Vincent 09.00  19.00
6  Bridgetown, Barbados   07.00  21.00
7  Pigeon Island, St Lucia 07.00     14.00 
  Soufrière, St Lucia 16.15     22.00 
8  Îles des Saintes, Guadal. 08.00  19.00
9  Fort de France, Mart. 07.00         

11 Dagen Oost Caribbean
Riviera ««««« 

13, 23 nov 3 dec 2020
3, 27 jan 6 feb 2021

Indicatieprijs p.p. in hut zonder balkon vanaf € 1.909 gebaseerd op 23 november 

Inclusief vluchten, hotelovernachting en transfers vanaf € 2.962

Dag Haven   A V 
1  Miami, VS    18.00
2  Cruisedag op zee                                        
3  Cruisedag op zee                                        
4  Gustavia, St. Barths  09.00  18.00
5  Fort de France, Mart.  08.00  19.00
6  Castries, St. Lucia   08.00  18.00
7  St. Johns, Antigua 08.00      17.0 
8  San Juan, Puerto Rico  08.00  16.00
9  Puerto Plata, Dom.Rep. 09.00  18.00
10  Cruisedag op zee                                       
11  Miami, VS 07.00           

15 Dagen Zuid Caribbean
Seven Seas Splendor ««««« 

21 dec 2020 

Indicatieprijs p.p. in suite met balkon vanaf € 8.239 
Inclusief vluchten, hotelovernachting en transfers vanaf € 9.605

Dag Haven   A V 
1  Miami, VS   18.00
2  Cruisedag op zee                                         
3  Cruisedag op zee                                         
4  Santa Marta, Colombia 08.00  16.00
5  Oranjestad, Aruba 10.00  22.00
6  Kralendijk, Bonaire   07.00  14.00
7  St.Georges, Grenada  13.00     23.00 
8  Kingstown, St.Vincent 08.00  18.00
9  Bridgetown, Barbados  08.00  18.00
10  Rouseau, Dominica 08.00  19.00
11  St.Johns, Antigua  08.00  23.00 

Dag Haven   A V 
12  Philipsburg, St.Maarten 07.00  17.00
13  Cruisedag op zee                                       
14  Cruisedag op zee                                       
15  Miami, VS  07.00         
 

15 Dagen Oost Caribbean
Seabourn Odyssey ««««« 

30 jan 6 mrt 2021

Indicatieprijs p.p. in suite zonder balkon vanaf € 5.699 gebaseerd op 6 maart

Inclusief vluchten, hotelovernachting en transfers vanaf € 6.997

Dag Haven   A V 
1  Philipsburg, St.Maarten    23.00
2  Frenchmans Cay, BVI  08.00  17.00
3  Gustavia, St.Barths 08.00  23.00
4  Basseterre, St.Kitts 08.00  18.00
5  Terre-de-haut, Guadel. 08.00  17.00
6  Castries, St.Lucia   08.00  23.00
7  Mayreau, St.Vincent  08.00     17.00 
8  Bridgetown, Barbados 07.00  23.00
9  Port Elizabeth, Bequia  08.00  17.00
10  Trois-Îlets, Martinique  08.00  17.00
11  Basse Terre, Guadeloupe  08.00  23.00 

Dag Haven   A V 
12  Charlestown, Nevis 08.00  17.00
13  St.Johns, Antigua 08.00  23.00
14  Carambola Beach, S.Kitts  08.00  17.00
15  Philipsburg, St.Maarten  07.00         
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Dag Haven   A V 
1  Barcelona, Spain   18.00
2  Cruisedag op zee                                             
3  Cruisedag op zee                                            
4  Arrecife, Lanzarote  10.00  20.00
5 Santa Cruz De Tenerife 08.00  20.00
6 Santa  Cruz De La Palma 07.00  16.00
7 Cruisedag op zee                                           
8 Tangier, Marokko 08.00  17.00
9 Cartagena, Spanje 12.00  21.00
10 Valencia, Spanje 09.00  18.00
11  Barcelona, Spanje 08.00  00.00
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Malcapuya Island
Manila

Singapore
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Hong Kong

Kota Kinabalu
Sandakan

Semarang
Pulau Menyawakan

16 Dagen Indonesië & Borneo
EUROPA2 ««««« 

22 Jan 2021

Indicatieprijs p.p. in suite met balkon vanaf € 7.781 
Inclusief vluchten, hotelovernachting en transfers vanaf € 9.391

Prijzen zijn p.p. op basis van 2-persoonsbezetting en kunnen dagelijks variëren. Voor meer informatie vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.be Prijzen zijn p.p. op basis van 2-persoonsbezetting en kunnen dagelijks variëren. Voor meer informatie vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.be

Singapore

Phuket

Penang

Yangon

Kuala Lumpur

Langkawi

13 Dagen Maleisië & Myanmar
Crystal Symphony ««««« 

15 Jan 2021

Indicatieprijs p.p. in hut zonder balkon vanaf € 2.818 
Inclusief vluchten, hotelovernachting en transfers vanaf € 4.097

Dag Haven   A V 
1  Singapore, Singapore          
2  Singapore, Singapore           07.00
3  Kuala Lumpur, Maleisië 08.00  19.00
4  Penang, Maleisië 08.00  18.00
5 Phuket, Thailand  07.00  18.00
6  Cruisedag op zee                                               
7  Rangoon, Myanmar 10.00       
8 Rangoon, Myanmar                                     
9  Rangoon, Myanmar           09.45
10  Cruisedag op zee                                              
11  Langkawi, Maleisië  08.00  18.00

Dag Haven   A V 
12  Cruisedag op zee            
13  Singapore, Singapore 06.00        

Manila

Xiamen

Singapore

Coron

Hong Kong

Kota Kinabalu

Borocay

Hundred Islands

Puerto Princesa

Zuid-Chinese
Zee

15 Dagen Filipijnen
Seabourn Ovation ««««« 

31 Jan 2021

Indicatieprijs p.p. in suite met balkon vanaf € 5.499 
Inclusief vluchten, hotelovernachting en transfers vanaf € 6.579

Dag Haven   A V 
1  Hong Kong, China           
2  Hong Kong, China         07.00
3  Xiamen, China  08.00  18.00
4  Cruisedag op zee                         
5  Hundred Islands, Filipijnen 08.00  17.00
6  Manilla, Filipijnen  10.00        
7  Manilla, Filipijnen                 17.00  
8  Coron, Filipijnen  10.00  18.00
9  Puerto Princessa 10.00  23.00
10  Cruisedag op zee                           
11 Kota Kinabalu, Filipijnen 07.00  23.00

Dag Haven   A V 
12 Cruisedag op zee                                         
13 Cruisedag op zee                                                    
14 Singapore, Singapore 10.00                        
15  Singapore, Singapore                                         

Ho Chi Minh City

Nha Trang

Singapore

Bali

Hong Kong
Sihanoukville

Koh Samui

Bangkok

16 Dagen Thailand & Vietnam
Seven Seas Explorer««««« 

22 Feb 2021

Indicatieprijs p.p. in suite met balkon vanaf € 7.495 
Inclusief vluchten, hotelovernachting en transfers vanaf € 8.549

Dag Haven   A V 
1  Benoa, Bali   18.00
2  Cruisedag op zee                                        
3  Cruisedag op zee                                        
4  Singapore, Singapore 08.00  20.00
5  Cruisedag op zee                                       
6  Ko Samui, Thailand  09.00  18.00
7  Laem Chabang, Thailand 08.00   
8  Laem Chabang, Thailand     16.00
9  Sihanoukville, Cambodia 10.00  21.00
10  Cruisedag op zee                                        
11 Ho Chin Minh City, Vietnam 08.00       

Dag Haven   A V 
12  Ho Chin Minh City, Vietnam   14.00
13  Na Thrang, Vietnam  09.00  17.00
14 Cruisedag op zee                                        
15  Hong Kong, China 09.00         
16  Hong Kong, China                                          

14 Dagen Oman, Qatar & Emiraten
Crystal Esprit ««««« 

23 dec 2020

Indicatieprijs p.p. in suite zonder balkon vanaf € 8.999
Inclusief vluchten, hotelovernachting en transfers vanaf € 10.162

Dag Haven   A V 
1  Dubai, VAE                 21.00
2  Cruisedag op zee                                    
3  Khasab, Oman 08.00     14.00
4  Muscat, Oman 13.00                 
5  Muscat, Oman                 13.00 
6  Cruisedag op zee                                                   
7  Doha, Qatar                        08.00     22.00       
8  Sir Bani Yas, VAE  09.00  17.00   
9  Dubai, VAE 08.00                
10 Dubai, VAE                                                           
11 Dubai, VAE                 02.00                                                           

Dag Haven   A V 
12 Abu Dhabi, VAE  21.00              
13  Abu Dhabi, VAE                 08.00           
14  Dubai, VAE 08.00      

7 Dagen Emiraten & Qatar
Crystal Esprit ««««« 

3 jan 2021 4 jan 2022 

Indicatieprijs p.p. in suite zonder balkon vanaf € 4.046 gebaseerd op 3 januari

 Inclusief vluchten, hotelovernachting en transfers vanaf € 5.125

Dag Haven   A V 
1  Dubai, VAE    
2  Dubai, VAE    06.00
3  Sir Bani Yas, VAE 07.00  17.00
4  Doha, Qatar  07.00  18.00
5  Abu Dhabi, VAE 12.00  
6  Abu Dhabi, VAE      22.00
7  Dubai, VAE 08.00   
 

9 Dagen Midden Oosten
Le Jacques Cartier ««««« 

19, 27* nov 5, 21, 29* dec 2020  6, 14*, 22, 30* jan 2021

Indicatieprijs p.p. in hut met balkon vanaf € 3.980 gebaseerd op 5 decenber

Inclusief vluchten, hotelovernachting en transfers vanaf € 5.182

Dag Haven   A V 
1  Muscat, Oman   23.00
2  Sur, Oman  08.00  12.00
3  Khasab, Oman 13.00  18.30
4  Doha, Qatar 16.00               
5 Doha, Qatar     19.00
6  Sir Bani Yas, VAE  08.00  18.30
7  Abu Dhabi, VAE  06.00     23.00 
8  Dubai, VAE  06.30        
9  Dubai, VAE                                       
 

* = Route wordt in omgekeerde richting gevaren

11 Dagen Indische Oceaan
Sirena ««««« 

11 dec 2020 28 feb 2021

Indicatieprijs p.p. in hut zonder balkon vanaf € 1.859 gebaseerd op 11 december 

Inclusief vluchten, hotelovernachting en transfers vanaf € 2.964

Dag Haven   A V 
1  Dubai, VAE    
2  Dubai, VAE    23.00
3  Al Khasab, Oman 08.00  19.00
4  Fujairah, VAE 08.00  18.00
5  Muscat, Oman 08.00  18.00
6  Cruisedag op zee                            
7 Bahrein, Bahrein  08.00     18.00
8  Doha, Qatar 08.00  19.00
9  Sir Bani Yas, VAE 08.00  18.00
10  Abu Dhabi, VAE 08.00  23.00
11 Dubai, VAE 06.00       
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Dag Haven   A V 
1  Benoa, Bali   18.00
2  Cruisedag op zee                                      
3  Semarang, Indonesië  06.00  23.59
4  Pulau Menyawakan 06.00  16.00
5  Cruisedag op zee                                              
6  Singapore, Singapore  12.00         
7  Singapore, Singapore                06.30  
8  Cruisedag op zee                        
9  Kota Kinabalu, Borneo  08.00  14.00
10  Sandakan, Borneo  07.00  19.00
11 Cruisedag op zee                           

Dag Haven   A V 
12  Malcapuya, Filipijnen 08.00 19.00
13  Manilla, Filipijnen 12.00  19.00
14  Cruisedag op zee                                         
15  Hong Kong, China 13.30       
16  Hong Kong, China                                     
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16 Dagen Expeditie Cruise Zuid Afrika & Namibië
Hanseatic Inspiration ««««« 

7 mrt 2021

Indicatieprijs p.p. in suite met balkon vanaf € 9.481 
Inclusief vluchten, hotelovernachting en transfers vanaf € 11.141

Prijzen zijn p.p. op basis van 2-persoonsbezetting en kunnen dagelijks variëren. Voor meer informatie vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.be Prijzen zijn p.p. op basis van 2-persoonsbezetting en kunnen dagelijks variëren. Voor meer informatie vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.be
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Port Elizabeth

Maputo
NAMIBIË

ZUID-AFRIKA

15 Dagen Zuid Afrika & Mozambique
Nautica««««« 

5, 19 jan 2021

Indicatieprijs p.p. in hut zonder balkon vanaf € 2.669 gebaseerd op 5 januari

Inclusief vluchten, hotelovernachting en transfers vanaf € 3.821

Dag Haven   A V 
1  Kaapstad, Zuid Afrika    17.00      
2  Cruisedag op zee                                       
3  Walvis Bay, Namibië  09.00        
4  Walvis Bay, Namibië                 14.00                                      
5  Cruisedag op zee                                       
6  Cruisedag op zee                                         
7  Port Elizabeth, Z. Afrika  09.00     17.00
8  Durban, Zuid Afrika  17.00        
9  Durban, Zuid Afrika                           20.00
10  Cruisedag op zee                                         
11 Maputa, Mozambique 07.00 16.00 

Dag Haven   A V 
12  Richard Bay, Zuid Afrika 09.00     18.00
13  Cruisedag op zee                                       
14  Mossel Bay, Zuid Afrika 08.00  14.00
15  Kaapstad, Zuid Afrika 07.00        
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São Tomé

Kaapstad

Luderitz
Walvis Baai

Namibe
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Cotonou
Lome

Takoradi
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19 Dagen Oost Afrika
Silver Wind ««««« 

30 mrt 2021

Indicatieprijs p.p. in suite zonder balkon vanaf € 12.690 
Inclusief vluchten, hotelovernachting en transfers

Dag Haven   A V 
1  Kaapstad, Zuid Afrika                  18.00
2  Cruisedag op zee                                        
3  Luderitz, Namibië 07.00  14.00
4  Walvis Bay, Namibië 09.00              
5  Walvis Bay, Namibië                17.00
6  Cruisedag op zee                                          
7  Namibe, Angola  07.00 14.00
8  Lobito, Angola  07.00  14.00
9  Luanda, Angola                  08.00     18.30
10  Cruisedag op zee                                       
11 Cruisedag op zee                                        

Dag Haven   A V 
12  Sao Tomé, Principe           06.30  20.00
13  Praia, Kaapverdië              06.30  17.00
14  Cruisedag op zee                                         
15  Cotonou, Benin 08.00  20.00 
16  Lomé, Togo 06.30             
17  Lomé, Togo   17.00   
18  Takoradi, Ghana 08.00  20.00 
19  Tema, Ghana  06.30        
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15 Dagen Zuid Afrika & Namibië
Seven Seas Voyager ««««« 

8, 22 dec 2020

Indicatieprijs p.p. in suite met balkon vanaf € 9.209 gebaseerd op 8 december 

Inclusief vluchten, hotelovernachting en transfers vanaf € 10.333

Dag Haven   A V 
1  Kaapstad, Zuid Afrika    17.00      
2  Cruisedag op zee                                       
3  Walvis Bay, Namibië  10.00     19.00
4  Luderitz, Namibië  11.00     21.00
5  Cruisedag op zee                                       
6  Cruisedag op zee                                         
7  Port Elizabeth, Z. Afrika  06.00     16.00
8  Durban, Zuid Afrika  16.00        
9  Durban, Zuid Afrika                           20.00
10  Cruisedag op zee                                         
11 Maputa, Mozambique 07.00 16.00 

Dag Haven   A V 
12  Richard Bay, Zuid Afrika 09.00     18.00
13  Cruisedag op zee                                       
14  Mossel Bay, Zuid Afrika 08.00  14.00
15  Kaapstad, Zuid Afrika 08.00         

19 Dagen Australië & Nieuw Zeeland
Seabourn Encore ««««« 

6 jan 7 feb 11 mrt 2021

Indicatieprijs p.p. in suite met balkon vanaf € 8.699 gebaseerd op 11 maart

 Inclusief vluchten, hotelovernachting en transfers vanaf € 10.858

Dag Haven   A V 
1  Auckland, Nieuw Zeeland                 17.00
2  Tauranga, Nieuw Zeeland 07.00     18.00                      
3  Cruisedag op zee                                                                                 
4  Nelson, Nieuw Zeeland 10.00     20.00  
5  Wellington, N.Zeeland 08.00     18.00 
6  Akaroa, Nieuw Zeeland 08.00     19.00 
7  Dunedin, Nieuw Zeeland  08.00 20.00
8  Oban, Nieuw Zeeland  08.00  17.00
9  Milford Sound, N.Zeeland  14.00 19.00  
10  Cruisedag op zee                                       
11 Cruisedag op zee                                        

Dag Haven   A V 
12  Cruisedag op zee                                       
13  Melbourne, Australië       08.00  18.00
14  Phillip Island      08.00  23.00
15  Cruisedag op zee                                           
16  Eden, Australië       07.00  14.00 
19  Sydney, Australië  07.00        

11 Dagen Frans-Polynesië
Seven Seas Navigator ««««« 

30 jan 9, 19 feb 2021

Indicatieprijs p.p. in suite zonder balkon vanaf € 2.856 gebaseerd op 30 januari

Inclusief vluchten, hotelovernachting en transfers vanaf € 5.130

Dag Haven   A V 
1  Papeete, Frans-Polynesië                     
2  Papeete, Frans-Polynesië                 05.00                                      
  Moorea, Frans-Polynesië  08.00     16.00
3  Fakarava, Fr-Polynesië   08.00     18.00                                     
4  Cruisedag op zee                                        
5  Nuku Hiva, Fr-Polynesië  08.00     18.00                                    
6  Cruisedag op zee                                          
7  Rangiroa,Fr-Polynesië 08.00 17.00
8  Bora Bora,Fr-Polynesië 13.00        
9  Bora Bora,Fr-Polynesië                   19.00
10  Raiatea, Fr-Polynesië        07.00  17.00                                         

Dag Haven   A V 
11  Papeete, Fr-Polynesië 05.00                

15 Dagen Vanuatu
Silver Muse ««««« 

19 jan 2021

Indicatieprijs p.p. in suite zonder balkon vanaf € 6.120 
Inclusief vluchten, hotelovernachting en transfers

Dag Haven   A V 
1  Sydney, Australië   19.00
2  Cruisedag op zee                                       
3  Cruisedag op zee                                       
4  Pine Island, N-Caledonië 13.30  23.00
5  Nouméa, New-Caledonië  08.00  16.30
6  Tana Eiland, Vanuatu 09.30  18.00
7  Luganville, Vanuatu   13.00     21.00 
8  Pentecost Isl., Vanuatu 09.00  18.00
9  Cruisedag op zee                                       
10  Lautoka, Fiji  08.00  18.00
11 Dravuni Island, Fiji 07.00  13.00

Dag Haven   A V 
12  Cruisedag op zee                                       
13  Cruisedag op zee                                       
14  Bay of Islands, N-Zeeland 08.00  18.00
15 Auckland, Nieuw Zeeland 07.00        

20 Dagen Australië
Regatta ««««« 

17 dec 2020

Indicatieprijs p.p. in hut zonder balkon vanaf € 3.709 
Inclusief vluchten, hotelovernachting en transfers vanaf € 4.888

Dag Haven   A V 
1  Benoa, Bali    17.00
2  Cruisedag op zee                                       
3  Cruisedag op zee                                       
4  Exmouth, Australië  08.00  18.00
5  Cruisedag op zee                                              
6  Geraldton, Australië 08.00  18.00
7  Perth, Australië 09.00     20.00 
8  Busselton, Australië 07.00  15.00
9  Cruisedag op zee                                       
10  Cruisedag op zee                                       
11  Port Lincoln, Australië 12.00     18.00

Dag Haven   A V 
12  Adelaide, Australië 09.00     23.00
13  Penneshaw, Kangaroo Isl. 07.00  16.00
14 Portland, Australië  10.00  19.00
15  Melbourne, Australië  10.00        
16  Melbourne, Australië     23.00
17  Philip Island, Australië    08.00  23.00
18  Burnie, Tasmanië 11.00  20.00
19  Cruisedag op zee                                       
20  Sydney, Australië 08.00   
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Dag Haven   A V 
1  Kaapstad, Zuid Afrika          
2  Kaapstad, Zuid Afrika     07.00
3  Mossel Bay, Zuid Afrika  07.00  14.00
4  Cruisedag op zee                                        
5  East London, Zuid Afrika  07.00  13.00
6  Richards Bay, Zuid Afrika  19.30            
7  Richards Bay, Zuid Afrika    19.00  
8  Durban, Zuid Afrika  07.00  22.00
9  Cruisedag op zee                                        
10  Port Elizabeth, Z. Afrika  08.00         
11 Port Elizabeth, Z. Afrika    13.00 

Dag Haven   A V 
12  Cruisedag op zee                                       
13  Cruisedag op zee                                       
14  Luderitz, Namibië 15.00  20.00
15  Walvis Bay, Namibië 23.00        
16  Walvis Bay, Namibië                                         
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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.

ALGEMENE REISVOORWAARDEN VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE 
REIZEN VOOR PAKKETREIS-OVEREENKOMSTEN. 

CRUISES | Expeditie Cruises

Le Havre

Reykjavik

Saint-Malo

AlftanesBlosseville Kust

Jan Mayen 
Island

Ittoqqortootmiit 
Region

15 Dagen Expeditie Cruise Groenland
Le Commandant Charcot ««««« 

31 mei 2021

Indicatieprijs p.p. in hut met balkon vanaf € 14.910 
Inclusief vluchten en transfers vanaf €15.300

Prijzen zijn p.p. op basis van 2-persoonsbezetting en kunnen dagelijks variëren. Voor meer informatie vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.be

Tokyo
Osaka

Hong
Kong

Hualien

Keelung

Toba
Shimizu

Hakodate Kushiro

Shiretoko
Korsakov

Wakkanai
Kutsugata

Otaru
National Park

15 Dagen Expeditie Cruise Japan
Crystal Endeavor««««« 

29 mei 2021

Indicatieprijs p.p. in suite met balkon vanaf € 13.154 
Inclusief vluchten, hotelovernachting en transfers vanaf € 14.727

Dag Haven   A V 
1  Osaka, Japan    18.00
2  Toba, Japan                                 
3  Shimizu, Japan                                                  
4  Tokyo, Japan                                    
5  Tokyo, Japan                                                           
6  Cruisedag op zee                                                   
7  Hakodate, Japan                                            
8  Kushiro, Japan                                                     
9  Shiretoko National Park, Japan                          
  Abashiri, Japan                                                 
10 Abashiri, Japan                                                      

Dag Haven   A V     
11 Korsakov, Rusland                                                     
12 Korsakov, Rusland                                                 
  Wakkanai, Japan                                          
13  Wakkanai, Japan                                         
  Rishira Eiland, Japan                                   
14  Otaru, Japan                                            
15  Otaru, Japan                

WEDDELL SEA

Neumayer Channel

DRAKE PASSAGE

BOLIVIA

BRAZIL

CHILE

ARGENTINA

ANTARCTIC PENINSULA

URUGUAY

PARAGUAY

Port Lockroy

Elephant Island

Petermann Island

Deception Island

Lemaire Channel
Paulet Island

Half Moon Island

Detaille Island
Horseshoe Island

Antarctic Sound

Ushuaia

13/14* Dagen Expeditie Cruise Antarctica
Hanseatic Inspiration ««««« 

21 jan *2 feb 2021

Indicatieprijs p.p. in suite met balkon vanaf € 11.410 gebaseerd op 2 februari

Inclusief vluchten, hotelovernachting en transfers vanaf € 13.050

Dag Haven   A V 
1  Ushuaia, Argentinië   18.00
2  Drake Passage, Antartica                                
3  Zuid-Shetland Eilanden, Antarctica          
4  Zuid-Shetland Eilanden, Antarctica          
5  Weddellzee, Antarctica                                           
6  Weddellzee, Antarctica                              
7  Passage van de Zuidpoolcirkel                          
8  Marguerite Bay, Antarctica                          
9  Marguerite Bay, Antarctica                                          
10  Antarctisch Schiereiland, Antarctica         
11  Antarctisch Schiereiland, Antarctica        

Dag Haven   A V 
12  Drake Passage, Antartica                                  
13  Drake Passage, Antartica                               
14  Ushuaia, Argentinië                                               

Isla Wolf

Isla Darwin

Isla Pinta

Roca Leon Dormido

Pt.Espinosa Playa Espumilla

Caleta Tagus

Elizabeth Bay

Baltra Las Bachas

Los Gemelos

Bartolome

Cerro Dragon

Pt. Vicente Roca

Porto Baquerizo
Pt. Ayora

Post Office Bay
Isole Campeon
Pt. Cormorant

8 Dagen Expeditie Cruise Galapagos Eilanden
Silver Origin ««««« 

2 wekelijks van 07 nov 2020 t/m 29 mei 2021

Indicatieprijs p.p. in suite met balkon vanaf €8.640 gebaseerd op 21 november 

Inclusief vluchten, hotelovernachting en transfers

Dag Haven   A V 
1  Puerto Baquerizo, San Cristóbal                         
  Roca Leon Dormido                                    
2  Bartolomé, San Salvador                                              
  Playa Espumilla, San Salvador                 
3  Punta Vinente, Isabela                                
  Punta Espinosa, Fernandina                      
4  Caleta Tagus, Isabela                                 
  Elizabeth Bay, Isabela                                   
5  Post Office Bay, Floreana                            
 Isole Campeon                                                 
  Punta Cormorant, Floreana                       

Dag Haven   A V 
6 Cerro Dragon, Santa Cruz                              
 Las Bachas, Santa Cruz                                    
7  Puerto Ayora, Santa Cruz                            
8  Baltra                                                                     

Dag Haven   A V 
1  Le Havre, Frankrijk   18.00
2  St.Malo, Frankrijk                                 
3  Cruisedag op zee                           
4  Cruisedag op zee                           
5  Cruisedag op zee                           
6  Cruisedag op zee                           
7  Álftanes, IJsland                             
8  Blosseville Coast, Groenland                            
9  Blosseville Coast, Groenland                            
10  Ittoqqortoormiit, Groenland                              
11 Ittoqqortoormiit, Groenland                               

Dag Haven   A V 
12 Jan Mayen, Groenland         
13  Cruisedag op zee                           
14  Cruisedag op zee                           
15  Reykjavik, IJsland 07.00         
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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 01 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. 

Silverjet bvba
Koningin Astridlaan 29
8200 Brugge



274 - SILVERJET 275 - SILVERJET



Winterzon

Dit is een uitgave van: 
Silverjet Belgium Bvba

www.silverjet.be

Winner TM Travel Awards
‘Long Haul touroperator 2016 & 2017’

‘Best Brochure 2013, 2014, 2016 & 2019’
‘Niche touroperator 2015, 2018 & 2019’

‘Best Call Center 2018’




