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Ultiem genieten met Silverjet.

Ontdek de wereld van comfort, service en stijl.

Ons uiterst professionele team selecteert alle vakantieonderdelen tot in de kleinste details, 

zodat u zorgeloos kunt genieten van uw vakantie op fantastische locaties, met een sublieme verzorging en excellent eten.
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TRAVEL IN STYLE

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

te kiezen. Wij stellen alles in het werk om uw wensen te reali seren. Onze 

arrangementen zijn standaard gebaseerd op Economy Class vliegen met een 

door ons geselecteerde vliegmaatschappij, zo mogelijk rechtstreeks vanaf 

Brussels Airport. U bent echter volledig vrij om een andere vliegmaatschappij, 

een andere luchthaven van vertrek of waar mogelijk een luxere stoel te kiezen.

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

indicatie van de hiervoor geldende toeslag. Daarnaast heeft u op een aantal 

bestemmingen de mogelijkheid Business Class te vliegen, waarmee u heerlijk 

ontspannen en comfortabel van uw vlucht geniet.

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

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

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

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

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

luchthavens snel en uitermate comfortabel bereikbaar. Silverjet-reizen op 

maat!

EXTRA SERVICES 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. 

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

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

ticket mapje aangevuld met kofferlabels.

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

Parijs en Düsseldorf altijd gratis gebruik maken van een luxe executive 

lounge. U vermijdt hiermee de drukte en brengt uw wachttijd ontspannen in 

een rustige omgeving door. Drankjes, hapjes en dagbladen staan gratis ter 

beschikking. Ook vanaf veel luchthavens op de bestemming kunnen wij een 

lounge voor u reserveren. Zo ontspannen kan een vakantie beginnen!

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

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

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

Wat uw wensen tijdens uw vliegreis ook zijn, voor zover mogelijk regelen wij het graag!
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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 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 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 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!

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

Silverjet regelt altijd een luxe privétransfer. 

Wilt u liever zelf rijden? Dan krijgt u direct na aankomst de beschikking over een huurauto. 

Onderscheidend reizen betekent vaak ook bijzondere wensen, daarom staan wij voor alle persoonlijke wensen graag voor u klaar!
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U vliegt vanaf de luchthaven die u zelf het beste past en daar vertrekt u vanaf een 

plek waar alleen u en uw medereizigers komen. Geen grote groepen mensen 

bij elkaar, geen chaos bij het boarden, maar een exclusieve check in voor u al-

leen. Aangename bijkomstigheid, u hoeft slechts kort voor vertrek op de lucht-

haven aanwezig te zijn. 

U bepaalt zelf de vertrektijd, zowel voor de heen- als voor de terugvlucht en 

natuurlijk de dag waarop u wilt vliegen. Alles wordt in het werk gesteld om de 

vluchten geheel naar uw eigen wensen uit te voeren. Zelfs tot aan de catering 

aan boord, waarvan u zelf aangeeft wat u onderweg ter beschikking wilt heb-

ben. Houdt u van een goed glas wijn, champagne, een bepaald bier of toch liever 

een frisse versnapering, u geeft vooraf door wat uw wensen zijn en er wordt 

invulling aan gegeven.

Kortom, vliegen met maximale privacy, met alleen uw eigen reisgenoten en vol-

ledige flexibiliteit in alle facetten. Dat is ook Silverjet!

Wij bieden, in samenwerking met enkele gerenommeerde partners, moderne 

en luxe jets voor 4 tot 300 personen, waarmee alle luchthavens snel en uiter-

mate comfortabel bereikbaar zijn. 

Zeker als u met meerdere personen reist dan zou de prijs van vliegen met  

een private u zomaar mee kunnen vallen. Vraag er eens naar bij onze Luxury  

Travel Consultants, zij helpen u graag met het uitzoeken van de mogelijkheden. 

Silverjet beveelt u deze ultieme vorm 

van vliegen van harte aan!

LUXE EN
EXCLUSIVITEIT

Heeft u er wel eens aan gedacht dat 
vliegen per luxe private jet 

daar perfect bij past?
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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 ‘Travel your 

style’ 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 intieme sfeer 

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 lijk- 

heden, 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 ge- 

worden. 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’.

AUTORONDREIZEN
In de brochure die voor u ligt bieden wij u naast heel veel luxe 

strandvakanties een aantal prachtige autorondreizen aan 

in o.a. Italië en Spanje. Uiteraard zijn er nog tal van andere 

combinatiemogelijkheden. Wilt u liever zelf met de auto een land verkennen?  

Dan kunt u zelf, of met behulp van onze Luxury Travel Consultants een reis op 

maat samenstellen.

HUURAUTO OP UW BESTEMMING
Houdt u van vrijheid, gaan en staan waar u wilt en een vleugje avontuur? 

Overweeg dan een huurauto tijdens uw vakantie. Wij kunnen in plaats van een 

privétransfer vanaf de luchthaven voor de gehele verblijfsduur een huurauto 

voor u regelen. Wilt u na een lange vlucht of ongunstige aankomsttijd niet direct 

een huurauto instappen, maar liever het gemak en comfort ervaren van een 

privétransfer, dan verzorgen wij deze voor u. Wij laten de huurauto, voor zover 

mogelijk, dan de volgende dag bij uw vakantieadres afleveren. Wilt u een auto 

voor enkele dagen huren? Onze Luxury Travel Consultants adviseren u graag.

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.

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 1e 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 2e icoontje. 

U vindt er niet alleen een romantische sfeer en de daarop afgestemde service, 

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 HOTEL, imponeren  met hun unieke design en 

bijzondere architectuur. Er zijn maar liefst 292 onafhankelijke Design Hotels 

verdeeld over 58 landen wereldwijd.

 

KAMERBEZETTINGEN
Bij iedere hotelbeschrijving vindt u onder het tussenkopje ‘accommodatie’, het 

totaal aantal kamers waarover een hotel beschikt. Daarnaast vermelden wij bij 

ieder kamertype 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 zelf de maximale bezetting 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 voor kinderen hanteren, vermelden wij dit 

tevens bij de maximale bezettingsmogelijkheid.

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 website  

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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De euforie van reizen begint al ver daarvoor. Uitkijken naar het 
luxe golfhotel aan de groene kust op de Peloponnesos of dat 
paradijselijk bountyeiland in de Indische Oceaan. Spaarzame tijd 
optimaal beleven met geliefden, welverdiend niets doen, genieten 
van cultuur, heerlijk eten ... Omdat Silverjet weet hoe belangrijk het 
is dat verwachtingen worden waargemaakt, anticiperen we op het 
verlangen om duurzaam te genieten van vakantie.

We snappen allemaal dat er iets moet gebeuren om de kust op de 

Peloponnesos groen te houden en het bountyeiland paradijselijk. Maar 

willen we het reizen er niet voor laten. Daarom voegt Silverjet iets tóe. 

Onze missie om een hoge mate van service, comfort, luxe, kwaliteit en 

flexibiliteit te bieden, breiden we uit met het doel om ook op duurzaamheid 

te excelleren. We noemen dat duurzaam genieten: dat de euforie van 

een vakantie op alle fronten een goed gevoel geeft. In het besef dat het 

complex is om duurzaam te reizen, weten wij bij Silverjet dat het kan. In 

kleine stapjes, maar toch… Elke dag een stapje duurzamer, dat is onze 

strategie.

A L ONZE HOTELS W ER K EN A A N DU U RZA A M H EID
Onze eerste stap is dat we bij het contracteren van hotels hebben onder-

zocht wat het hotel doet aan duurzaamheid. We kunnen zeggen dat ieder 

hotel in deze brochure daar bewust werk van maakt. Hetzij door gebruik 

te maken van groene stroom en duurzame energiebronnen, hetzij door 

verspilling van voedsel en water tegen te gaan. Sommigen kiezen voor 

hervulbare flesjes voor shampoo en conditioner van luxe merken. Een aan- 

tal heeft zelfs een eigen groente- en kruidentuin zodat de chef-kok en 

zijn team op biologische en duurzame wijze ingrediënten gebruiken die 

de smaakpapillen verwennen. Goed beschouwd is het logisch dat juist 

de luxe hotels hier volop mee bezig zijn. In Europa maar ook verder weg.  

Het streven naar perfectie, ook op het gebied van duurzaamheid, is de 

manier om zich te onderscheiden.

EXTR A A A N DACHT VOOR HOTELS 
DIE U ITZON DER LI JK PR ESTER EN
Onze tweede stap is dat we hotels die uitzonderlijk presteren op het gebied 

van duurzaamheid in het zonnetje zetten. Zo wordt het selecteren van de 

accommodatie die het beste aansluit bij de verwachtingen nog makkelijker. 

In deze brochure zijn deze hotels herkenbaar aan

Met deze stappen dragen wij eraan bij dat we ook in de toekomst die schit-

terende plekken op aarde kunnen bezoeken. Reizen is van alle tijden en hoe 

mooi is het als we dat, al genietend, zo duurzaam mogelijk kunnen doen. 

DUURZAAM GENIETEN MET 
SILVERJET
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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 (juli 2021). 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
Heeft u wel eens aan een cruise gedacht? Bij Silverjet boekt u de meest unieke 

cruises naar alle uithoeken van de wereld. Raadpleeg onze website voor uw 

Luxe-, Expeditie-, Yachten Zeilcruise en ervaar de reis van uw leven.
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SPANJE

HET SPAANSE VASTELAND
Van de Pyreneeën in het noorden tot de zonnige 

kust van de Middellandse Zee beslaat Spanje het 

leeuwendeel van het Iberisch schiereiland, waarvan 

voor Portugal een lange, smalle strook in het 

westen overblijft. Spanje 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 verdeeld. Er zijn verschillende half autonome 

gebieden in het noorden, waaronder Cataluña, 

Baskenland en Galicië, met elk een eigen taal. In 

de historische hoofdstad Madrid, het Barcelona van 

Gaudí en Valencia kunnen liefhebbers van kunst en 

uitgaan hun hart ophalen. 

In de regio Cataluña liggen alom bekende fijne 

stranden, bijvoorbeeld aan de Costa Brava en Costa 

Dorada, maar wie een paar km het binnenland intrekt 

ontdekt een landschap met welhaast middeleeuwse 

dorpjes en overeenkomstige historische, 

gerestaureerde hotels, veelal boerderijen of finca’s. 

Met uw huurauto ligt alles onder handbereik, zelfs 

de wereldstad Barcelona!

De Costa Blanca is van oudsher een bestemming 

met bruisende, levendige badplaatsen, boulevards 

en een druk uitgaansleven.

In het zuiden van Spanje ligt de regio Andalusië 

met talloze populaire strandbestemmingen langs 

de Costa del Sol (met Malaga als belangrijkste 

aanvlieghaven). Het achterland van Andalusië biedt 

prachtige steden als Malaga, 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 en golfen is hier 

een van de belangrijkste sporten. 

De mooiste zandstranden liggen aan de nog niet 

door massatoerisme ontdekte Costa de la Luz. 

Samen met het bekoorlijke achterland met vele 

kleine witte dorpjes vormt deze Costa een ideale 

bestemming voor families met kinderen. 

MALLORCA & IBIZA
In de Middellandse Zee liggen de Balearen, een 

eilandengroep waarvan Mallorca en Ibiza zich in de 

grootste populariteit mogen verheugen. Het zuiden 

van Mallorca biedt fijne zandstranden en volop 

uitgaansgelegenheden. Voor natuurliefhebbers is 

vooral het noorden van het eiland aan te raden. 

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.

Ibiza is inmiddels wereldberoemd vanwege de 

internationale sfeer en het uitbundige uitgaansleven. 

Dit eiland biedt echter ook talloze mooie en rustige 

stranden, natuurschoon en een rijke historie. 

CANARISCHE EILANDEN
De zonovergoten stranden van de Canarische 

Eilanden oefenen al jaren een enorme aantrekkings-

kracht 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. 

Fuerteventura ligt slechts 100 kilometer uit de 

Afrikaanse kust, waardoor het landschap woestijn-

achtig aandoet. Het heeft het grootste aantal 

kilometers zandstrand van alle eilanden en is zeer 

geliefd bij surfers. 

Gran Canaria biedt niet alleen schitterende stranden 

en het hele jaar een mild klimaat, maar ook een 

verrassend binnenland met prachtig natuurschoon. 

Tenerife is het grootste en meest tropische eiland 

van de archipel en wordt gedomineerd door de 

vulkaan de Teide. Van oorsprong heeft Tenerife 

zwarte stranden. 

Tegenwoordig zijn er ook kunstmatig aangelegde, 

maar evenzo bekoorlijke witte stranden.

La Gomera is een klein, bergachtig eiland, bijzonder 

geschikt voor natuurliefhebbers en rustzoekers. 

Het is te bereiken met een ferry vanuit Tenerife. Een 

echt paradijs voor wandelaars.

HOTELVOORZIENINGEN
In de Spaanse hotels en resorts kunnen uw kinderen 

gewoonlijk gratis gebruik maken van de kidsclubs 

(die aan de Costa del Sol en op de Balearen 

alleen in de vakantieperioden zijn geopend). In de 

meeste gevallen zijn ook de niet-gemotoriseerde 

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

tennissen in de avonduren bij verlichting). Gemoto-

riseerde watersporten en babysitting zijn tegen 

betaling. Wellnessfaciliteiten zijn in de meeste 

gevallen gratis. Uitzonderingen op bovenstaande 

regels vindt u bij de beschrijvingen van de betref-

fende hotels en resorts. De openstelling van de bij 

de hotel beschrijvingen genoemde restaurants is 

veelal seizoengebonden: niet alle restaurants zijn 

het gehele jaar dan wel dagelijks geopend.

FRANKRIJK
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IBIZA

Een uiterst gezellige, internationale sfeer en een eldorado voor wie een uitbundig uitgaansleven op prijs stelt. Daarnaast vindt u hier pittoreske 

baaien, mooie stranden en een rijke historie en cultuur.

AUTOHUUR

De hotels op Ibiza bieden wij inclusief privétransfers 

aan. Uiteraard is het ook mogelijk om een huurauto 

bij te boeken, in aanvulling op, of ter vervanging van 

de privétransfers.

SPECIAAL AANBEVOLEN

OP IBIZA HEEFT VOORAL HET AGUAS DE IBIZA 

ONS HART GESTOLEN. KIJK OP PAGINA 25.

Ibiza, het wellicht meest populaire eiland van de 

Balearen, gelegen voor de oostkust van Spanje, 

heeft de laatste decennia een solide reputatie 

opgebouwd onder feestgangers. Naast deze 

uitbundige clubcultuur biedt het eiland echter ook 

een reeks van afgelegen baaitjes, ideaal voor wie 

de rust op wil zoeken, vooral in het gebied rondom 

Santa Eulàlia. 

Dicht bij het oude centrum van Ibiza-Stad bieden 

wij het trendy Art-hotel Ibiza Gran Hotel met 

spectaculair uitzicht. Bij het Talamanca strand het 

Od Talamanca met zijn ‘retro glamour’ stijl. 

Verspreid over Ibiza liggen meer dan vijftig mooie 

stranden, baaien en inhammen. Een aanrader is 

bijvoorbeeld het strand Cala Llenya in het oosten 

van het eiland bij Santa Eulàlia. Hier treft u het 

toonaangevende Insotel Fenicia Prestige Suites & 

Spa voor gezinnen met kinderen, het designhotel 

Aguas de Ibiza Grand Luxe Hotel met een exclusieve 

en verfijnde ambiance. Verder bevinden zich in 

Santa Eulàlia het lifestyle boutique hotel Riomar 

Ibiza en het trendy W Ibiza, beiden direct gelegen aan 

de boulevard voor het fijne zandstrand. Het trendy  

Nativo Hotel is een rustiek boutique hotel waar de 

ware bohemienstijl van Ibiza de boventoon voert.  

Tenslotte is er het trendy ME Ibiza voor wie van 

entertainment en muziek houdt. 

In Cala Nova ligt het elegante Bless Hotel Ibiza  dat 

direct toegang heeft tot een fraai zandstrand. 

Aan de westkust bevinden zich het schitterende 

7Pines Kempinski Ibiza, met deze zomer de Villa 

Experience, speciaal voor een groep vrienden of 

familie, maar ook het adults only Amare Beach 

Hotel, bijzonder mooi gelegen aan de baai van San 

Antonio en vooral geschikt voor een jong en trendy 

publiek. 

In Puerto de San Miguel ligt het adults only Siau 

Hotel met Mediterraanse architectuur en verfijnd 

design en in Cala Xarraca ligt het exclusieve en 

bijzondere Six Senses Ibiza.

Of u nu gaat voor zon, zee, strand en feesten, actief 

bezig wilt zijn of juist wilt genieten van weldadige 

rust; Ibiza staat garant voor een ongedwongen en 

geslaagde vakantie in stijl.

Formentera

Ibiza-Stad

Sta. Eulàlia del Rio

Ibiza
Gran Hotel

Aguas de Ibiza
Riomar
Nativo
W Ibiza

insotel Fenicia Prestige

Me Ibiza

Od Talamanca

7 Pines Resort
Amare Beach Hotel

Six Senses Ibiza

Siau Ibiza

Bless Ibiza

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

Dagtemperatuur in °C 12 12 14 16 20 23 26 26 25 20 16 13

Watertemperatuur in °C 14 13 14 15 17 20 24 24 22 21 18 15

Zonne-uren per dag 5 6 7 8 10 10 11 10 8 6 5 4

Dagen met enige neerslag 5 4 5 4 3 2 1 2 4 7 6 6
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Portinatx | Ibiza | SPANJE

SIX SENSES IBIZA
HIDEWAY | WELLNESS

       

Sea View Premium

Wanneer u naar Six Senses Ibiza reist, komt u niet alleen op een bestemming 

aan, u reist ook naar een andere ‘frequentie’. De flora van de glooiende heuvels 

en bossen, samen met de inheemse zeefauna in de baaien aan de kust, bieden 

een onvergelijkbare ervaring en biodiversiteit. Ontspan in het resortwaar 

muziek, kunst, wellness en spiritualiteit een belangrijke rol spelen. Het hotel ligt 

aan de baai van Cala Xarraca aan de noordkust en heeft direct toegang tot de zee 

(via verschillende trappen). De luchthaven bevindt zich op ca. 35 km.

FACILITEITEN
Alle voorzieningen liggen verspreid over een groot terrein (ca. 40.000 m²) 

en bestaan uit o.a.een infinity zwembad, bibliotheek, openlucht bioscoop 

(seizoensgebonden), kookschool, biologische moestuin, modewinkel en de Six 

Senses Spa (1.200 m²) met verschillende behandelkamers voor schoonheids- 

en lichaamsbehandelingen. Er bevinden zich hier o.a. een hamam, sauna, 

ontspanningsruimte, de Rosebar, fitnesszaal en er worden yoga lessen gegeven. 

De Six Senses Kids Club (van 5 tot 12 jaar) heeft bijzondere activiteiten. In het 

Experiences Center kunt u o.a. fietsen huren en worden verschillende (sport-)

activiteiten georganiseerd zoals snorkelen, kajakken en boottochten. Verder is 

er livemuziek in de Live Cave. De verzorging is op basis van logies/ ontbijt. The 

Farmers Market is een buffetrestaurant voor ontbijt waar gasten op hun gemak 

een selectie van marktkramen kunnen ontdekken. Het HaSalon restaurant is 

geopend voor lunch en diner en biedt gerechten met pure ingrediënten van 

uitzonderlijke kwaliteit. De naastgelegen Orchard is een openlucht à la carte 

restaurant, dat heerlijke grill vlees- en visgerechten en houtgestookte pizza’s 

serveert, geopend voor diner.  In de Beach Caves heeft u de keuze uit twee 

restaurants met bar en terras. Ibiza 500 is de wijnkelder met biologische wijnen. 

De Pharmacy Bar serveert vele verschillende gezonde drankjes.

 

ACCOMMODATIE
Alle 133 kamers en suites beschikken over wifi, koffie-/theezetfaciliteiten, 

minibar, satelliet-tv, kluisje, kussenmenu, yogamat en Bluetooth speaker. 

Badkamer met bad en/of douche, badjassen, slippers en haardroger. 

Deluxe  Kamer (ca. 44 m², max. 2 pers.): op de 2e en 3e verdieping van de Studio 

Wing. Moderne, gezellige sfeer met een zithoek. Panoramaraam met bos- of 

zeezicht. Badkamer met douche. Ook boekbaar in de Village Wing op de bovenste 

verdieping met balkon met tuin (ca. 67 m²) en zeezicht als Seaview Deluxe (ca. 30 m²).   

Sea View Premium (ca. 42 m², max. 2 pers.): stijlvolle kamer op de 1e verdieping 

van de Studio Wing. Balkon met ligbad.

Junior Suite (ca. 58 m², max. 3 pers.): ruime en stijlvolle open plan suite 

(Village Wing) met zitgedeelte en balkon. Badkamer met bad en inloopdouche. 

Gedeeltelijk zeezicht. Ook boekbaar met zeezicht als Junior Suite Sea View (max. 

3 pers.) of met directe toegang tot het zwembad als Junior Suite Sea View Pool.  

Junior Suite Premium Sea View (ca. 58 m², max. 3 pers.): open plan suite  

(Village Wing) met moderne zithoek. Balkon met kleine tuin met zeezicht.  

Suite Sea View (ca. 81 m², max. 3 pers.): stijlvolle suite met woonkamer met 

houten vloeren. Balkon of terras en zeezicht. Ook boekbaar met panoramisch 

zeezicht als Suite Sea Scape.

Two Bedroom Suite Xarraca (ca. 119 m², max. 5 pers.):  woonkamer met 

twee aparte slaapkamers in de Studio Wing met ruime balkon met buitenbar, 

ligbedden en eettafel. Zeezicht. 

3- Bedroom Townhouse (ca. 257 m², max. 6 pers.): geschakelde gastenverblijf 

met alle moderne gemakken zoals een comfortabele woonkamer en volledig 

ingerichte keuken. Slaapkamers met eigen badkamer op aparte niveaus. 

Privétuin met zwembad en eigen parkeerplaats. Ook boekbaar met 4, 5 of 7 

slaapkamers. Voor overige type kamers vraag uw reisagent. 

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Ibiza, luchthavenbelasting, Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Deluxe Kamer  2756 3797 5265 2794

Junior Suite Sea View  3794 3813 7381 3832

3-Bedroom Townhouse  (6 pax)  4425 6213 8742 4461

Honeymoon: Cava wijn, fruit en chocolade op de kamer bij aankomst.

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

www.silverjet.be.
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SPANJE | San Miguel | Ibiza

SIAU IBIZA HOTEL
ADULTS ONLY

       

Deluxe Zeezicht

Ontdek het unieke Siau Ibiza Hotel, gelegen aan de noordkust van Ibiza, net 

buiten het voormalige vissersplaatsje San Miguel in een natuurlijke en groene 

omgeving. Dit adults only hotel (vanaf 18 jaar) is in fris-moderne mediterrane 

kleuren ingericht en is een oase van rust voor een heerlijke vakantie. Het hotel 

ligt ca. 200 m van het strand en ca. 4 km van San Miguel. Ibiza-stad bevindt zich 

op ca. 25 km afstand en de luchthaven op ca. 28 km.

FACILITEITEN
U komt binnen in een trendy vormgegeven receptie met lounge en lobbybar. Het 

hotel beschikt over een buitenzwembad met zonneterras, ligbedden en parasols. 

Voor gasten van de My Favorite Club is er een exclusieve infinitypool met Balinese 

bedden. Om uw conditie op peil te houden is er een volledig uitgeruste fitness 

en tevens worden er spinning lessen gegeven. In de avond dj’s en livemuziek 

(seizoengebonden).De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Halfpension of 

Unlimited Experience is mogelijk. Voor de overige maaltijden heeft u de keuze 

uit de volgende restaurants: In het hoofdrestaurant wordt gebruik gemaakt van 

verse producten van de hoogste kwaliteit en kunt u genieten van internationale 

gerechten voor ontbijt en diner met showcooking. De Kentia Pool Club, gelegen 

bij het zonneterras biedt maaltijden uit de gezonde, mediterrane keuken. In de 

casual Gastrobar serveert u dagelijks verschillende gastronomische hapjes 

en drankjes en het Aziatische restaurant Gohan verrast  u met heerlijke sushi 

en vergetarische opties. De Foodtruck, exclusief voor My Favorite Club gasten, 

serveert snacks en kleine maaltijden. Drankjes, smoothies, cocktails en snacks 

vindt u zowel in de lobbybar als in de poolbar. Met Unlimited Experience kunt u 

gebruik maken van zowel het hoofdrestaurant als à la carte dineropties, waar 

alles inclusief is. Verder onder andere nationale en internationale sterke drank, 

frisdranken en fruit juices, minibar (frisdranken en bier) en vele activiteiten en 

entertainment inclusief.

ACCOMMODATIE
De 96 kamers en suites zijn alle trendy, in Ibiza style ingericht en beschikken 

over een kingsizebed of twinbedden, airconditioning, kluisje, satelliet-tv, wifi, 

minibar, Nespresso-apparaat, waterkoker. Badkamer met regendouche, haar-

droger, badjassen en –slippers. Balkon of terras met zitje.

Deluxe Tuinzicht (ca.27 m², max. 2 volw.): comfortabele kamer in warme kleuren 

met tuinzicht. Ook boekbaar met Zeezicht.

Gasten die verblijven met het My Favorite Club arrangement genieten de 

volgende voordelen: persoonlijke check-in/-out, conciërge services, kamers 

gelegen in meest exclusieve gedeelte van het hotel. Verder tablet in de kamer, 

minibar inclusief, exclusief privé gedeelte op het zonneterras, het zwembad, het 

hoofdrestaurant en de Foodtruck. Tevens worden gedurende de dag drankjes en 

snacks geserveerd in de privé lounge waar ook dagelijks het continentale ontbijt 

kan worden gebruikt.

My Favorite Club Tuinzicht (ca. 27 m², max. 2 volw.): modern ingerichte kamer in 

mediterrane kleuren met tuinzicht. Ook boekbaar met Zeezicht.

My Favorite Club Swim Up Tuinzicht (ca. 27 m², min./max. 2 volw.): sfeervolle 

kamer met directe toegang tot het zwembad.

My Favorite Club Junior Suite Tuinzicht met  privé Plungepool (ca. 45 m², min./

max. 2 volw.): ruime open plan junior suite met zitgedeelte. Badkamer met bad 

en aparte douche. Met tuinzicht en plungepool. Ook boekbaar met Zeezicht.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Ibiza, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar de 

luchthaven.

Kamertype  mei jun aug okt

Deluxe Tuinzicht  988 1275 1453 948

Deluxe Zeezicht  1057 1381 1617 1018

My Favorite Club Zeezicht  1280 1801 2168 1266

My Favorite Club Junior Suite Tuinzicht  1924 2792 3371 1924

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 30/04/22 t/m 23/10/22 indien geboekt voor 31/01/22 en 15% 

indien geboekt voor 30/04/22.

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

bezoek www.silverjet.be. 
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Cala Nova | Ibiza | SPANJE

BLESS HOTEL IBIZA
WELLNESS | DESIGN | CULINAIR

       

Deluxe Zeezicht

“Om onvervangbaar te zijn moet je altijd anders zijn” zei Coco Chanel ooit. En 

dat geldt zeker voor Bless Hotel Ibiza. Ontdek een nieuw concept van luxe en 

elegantie in dit rustige resort dat is gelegen in het oosten, aan de baai van Cala 

Nova met direct toegang tot het strand. Santa Eulalia bevindt zich op slechts 5 

km afstand. Ibiza stad ligt op ca. 24 km en de luchthaven op ca. 30 km.

FACILITEITEN
Elegant lobby met 24-uurs receptie. Het hotel beschikt over drie zwembaden 

omgeven door ligstoelen en parasols. De infinity pool met Balinese bedden 

bevindt zich op het dakterras (tegen betaling). In de Magness Soulful Spa vindt 

u een zwembad met watercircuits en hydrotherapie, Turkse hamam, sauna, 

aromatherapiedouches, jacuzzi’s en meerdere behandelcabines voor massages 

en schoonheidsbehandelingen. Verder is er een kapper, fitnessruimte en worden 

activiteiten georganiseerd zoals yoga en Pilates. 

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

Etxeko Ibiza van Martín Berasategui (chef-kok met 12 Michelin-sterren) biedt 

een exclusief haute cuisine degustatiemenu met lokale en internationale 

gerechten voor het diner. Voor de lunch is er het à la carte restaurant Salao- 

Atlantic, een mediterrane traktatie met verrassende gerechten. Er is geen beter 

uitzicht dan van de rooftopbar ‘’ Epic Infinity Lounge Bar en Restaurant’’ waar 

u kunt genieten van fusion-gerechten voor lunch en diner. Overdag biedt Llum 

Premium Pool Club een menu met hapjes, drankjes met uitzicht op zee en op 

zondag DJ muziek gedurende de brunch (tijdens het hoogseizoen). Verder is er 

Tris Vermut & Bar, voor cocktails en tapas. 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
De 151 kamers en suites hebben een interieur dat is geïnspireerd door Coco 

Chanel. Alle zijn voorzien van airconditioning, kluisje, minibar, wifi,  espresso-

apparaat, theezetfaciliteiten, tv, kussenmenu, strijkfaciliteiten, iPod-dock en 

gemeubileerd balkon. Badkamer met douche, badjas, slippers en haardroger. 

Deluxe Kamer (ca. 27 m², max. 2 pers.): elegant, luxe in de tinten wit, zwart 

en lichtroze gedecoreerd met bureau. Balkon en uitzicht op de met pijnbomen 

rondom Cala Nova. Ook boekbaar met uitzicht op zee als Deluxe Zeezicht.

Bless your Savage Mind (ca. 27 m², max. 2 pers.): als extra heeft deze kamer een 

Balinees bed en eettafel op het ruime balkon (ca. 23 m²). Met boszicht.

Studio Suite (ca. 38 m², max. 3 pers.): open plan suite met sofabed. Badkamer 

met douche en hydromassagebad. Met boszicht. Ook boekbaar met extra 

hydromassagebad op het ruime balkon en (zij)zeezicht als Studio Suite Savage 

of met zeezicht als Studio Suite Zeezicht.

Suite (ca. 47 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.):  ruime suite gelegen dicht 

bij het zwembad met woonkamer met zitgedeelte en eettafel en aparte 

slaapkamer met kingsizebed, apart gastentoilet, badkamer met douche en 

hydromassagebad. Met balkon met boszicht. Ook boekbaar met ruim balkon 

met jacuzzi en zijzeezicht als Suite Savage of met zeezicht als Suite Zeezicht.

Mediterrane Suite (ca. 48 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): ruime open 

plan suite met tuin- en/of zwembadzicht  of panoramisch uitzicht over zee. 

Badkamer met douche en hydromassagebad.

Presidential Suite (ca. 133 m², max. 5 volw. + 1 kind.): ruime, exclusieve suite met 

butlerservice, woonkamer met zitgedeelte, bar en eettafel. Twee ruime terrassen 

met hydromassagebad en panoramisch uitzicht op zee. Verder twee slaapkamers 

waarvan één met kingsizebed en de ander met twee queensizebedden en twee 

badkamers ensuite waarvan één met hydromassagebad. Verder gastentoilet.

Indicatieprijzen p.p. inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar 

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

Kamertype  mei jun aug okt

Deluxe Kamer  1853 2289 2359 1884

Studio Suite Zeezicht  2351 2959 3066 2396

Suite Savage  2478 3126 3245 2522

Extra: Toegang tot Magness Soulful & Spa (1 x per persoon per verblijf).

Long Stay: 5% korting bij min 5 nachten verblijf van 29/04/22 t/m 15/10/22.

Vroegboekkorting: 25% bij min 8 nachten verblijf van 30/04/22 t/m 08/05/22 en van 15/10/22 t/m 

30/10/22 indien geboekt voor 31/01/22.

Voor actuele prijzen: vraag uw reisagent of bezoek www.silverjet.be.  
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SPANJE | Ibiza | S’Argamassa - Santa Eulália

ME IBIZA
DESIGN

       

Mode Kamer

Het ME Ibiza is een trendy strandhotel met moderne architectuur gelegen aan 

een afgelegen fraaie baai op ca. 12 km van Ibiza stad. Hier beweegt alles op 

het ritme van mode, muziek en gastronomie in een levendige en sfeervolle 

omgeving. Een perfecte locatie voor gasten die van entertainment en muziek 

houden. Naast het hotel bevindt zich het beroemde Nikki Beach. Het hotel ligt op 

ca. 1,5 km afstand van Es Canar en op ca. 4 km van Santa Eulália.

FACILITEITEN
In de moderne lobby bevindt zich de receptie met zitjes. Verder vindt u een 

zwembad omringd door Balinese bedden, ligstoelen en parasols. Er worden 

vele activiteiten georganiseerd zoals kunsttentoonstellingen of live-optredens 

van DJ’s. Op het dak met schitterend uitzicht bevindt zich een infinitypool 

voor volwassenen met daaromheen Balinese- en ligbedden. Er is tevens een 

fitnessruimte. In de Thai Room Wellness & Spa gelegen naast de entree kunt 

u genieten van een zwembad, Turks bad, sauna en jacuzzi. Verder zijn er 

mogelijkheden voor diverses massages en behandelingen. 

De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Bianco Mare is een mediterraan bar- 

en restaurant-concept voor ontbijt, lunch en diner met een selectie aan gezonde 

gerechten en cocktails. Restaurant Noura & Pool Bar naast het zwembad biedt 

de beste gerechten uit de Libanese keuken met mediterrane invloed voor lunch 

en diner. The Radio Rooftop is ‘‘the place to be’’ met een restaurant en een bar 

waar u kunt genieten van een haute cuisine diner of cocktails vergezeld van 

goede muziek. Ten slotte is er 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
Het hotel biedt 205 ruime en lichte kamers en suites. Alle kamers zijn voorzien 

van airconditioning, minibar, telefoon, tv, kluisje, dockingstation, wifi en 

sfeerverlichting. De kamers hebben open kasten die een afscheiding vormen 

tussen het slaapgedeelte en de badkamer. Badkamer met regendouche, 

haardroger, badjassen en slippers. Kamers met verbindingsdeur zijn mogelijk 

(Aura en Energy).

Aura Kamer (ca. 28 m², max. 2 volw.): gelegen op de 1e t/m 2e verdieping. Sfeer-

volle modern ingerichte kamer met panoramaraam. 

Energy Kamer (ca. 28 m², max. 2 volw.): gelegen op de 1e t/m 3e verdieping. Met 

uitzicht op Nikki Beach en/of gedeeltelijk zeezicht en panoramaraam.  

Mode Kamer (ca. 28 m², max. 2 volw.): gelegen op de 1e t/m 3e verdieping. Met 

zwembad- en zeezicht en panoramaraam. Ook te boeken met balkon als Mode 

Kamer Balkon.

Suite-gasten ontvangen extra service zoals butlerservice en privé check-in/out 

in de suite, een audio-entertainmentsysteem, Nespresso-apparaat, Playstation, 

Wii en persoonlijk ingerichte minibar. 

Chic Suite (ca. 46 m², max. 3 pers.): open plan suite met zitgedeelte. Badkamer 

met regendouche en bad voor het balkon. Balkon met zicht op Nikki Beach en/

of zeezicht.

Personality Suite (ca. 61 m², max. 3 pers.): aparte woon- en slaapkamer met 

frontaal zeezicht. Badkamer met regendouche en bad voor het balkon. Groot 

balkon met ligbedden.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en 

naar Ibiza, luchthavenbelasting, Executive Lounge en huurauto tijdens uw gehele verblijf.

Kamertype  mei jun aug okt

Aura Kamer  1085 1229 1922 1122

Energy Kamer  1275 1478 2238 1309

Mode Kamer   1584 1853 2707 1621

Chic Suite  2575 3093 4043 2612

Gratis nachten: 7=5 bij verblijf van 28/04/22 t/m 24/10/22 indien geboekt voor 30/04/22.

Long Stay: 25% korting bij min 8 nachten verblijf van 28/04/22 t/m 24/10/22.

Vroegboekkorting: 25% bij verblijf van 28/04/22 t/m 24/10/22  indien geboekt voor 28/02/22 en 

20% indien geboekt voor 30/04/22.

Voor actuele prijzen: vraag uw reisagent of bezoek www.silverjet.be. 
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Santa Eulália | Ibiza | SPANJE

AGUAS DE IBIZA LIFESTYLE & SPA
DESIGN | WELLNESS

       

Premier Kamer

Een hotel met een exclusieve en verfijnde ambiance. De naam Aguas de Ibiza 

Grand Luxe Hotel is afgeleid van het kristalheldere water rond Ibiza dat door de 

Unesco tot Werelderfgoed is gekozen. Het Aguas de Ibiza ligt in Santa Eulália, 

dichtbij de jachthaven. Het is gesitueerd aan het eind van de boulevard en in 

de directe omgeving zijn vele restaurants, bars, cafés, winkels en openbaar 

vervoer. Ibiza-Stad ligt op ca. 15 km en de luchthaven op ca. 20 km afstand.

FACILITEITEN
Fraaie entree met receptie, lobby, beautysalon en fitnessruimte. Twee 

buitenzwembaden met ligstoelen en parasols en twee zwembaden op het 

dakterras (vanaf 14 jaar). De Spa (1500 m², vanaf 16 jaar) bestaat uit 3 kleine 

zwembaden, een Turks en Romeins bad en stoomsauna en biedt verschillende 

behandelingen. Voor kinderen (3-14 jaar) is er kidsclub “Minibiza” (11.00-

19.00 uur). De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Óligo restaurant biedt 

ontbijtbuffet in mediterrane stijl. Voor traditionele specialiteiten kunt u terecht 

in het à la carte lunchrestaurant Alabastro met een uitgebreide wijnselectie. 

Het terras van de Alabastro Lounge is het trefpunt voor snacks, cocktails of een 

glas wijn. Op het dakterras vindt u het restaurant Maymanta met een cuisine, 

gebaseerd op de pure smaken van Peru, voor lunch en diner. Het terras met 

uitzicht op Formentera en de marina. Restaurants zijn seizoengebonden.

ACCOMMODATIE
De 145 elegante kamers zijn in moderne mediterrane stijl ingericht en voorzien 

van balkon, airconditioning, telefoon, B&O-tv, internet, minibar en kluisje. 

Kinderen slapen op een sofabed van minimaal 1,70 x 0,75 m.

Dreamer Kamer (ca. 30 m², max. 2 volw. + 1 kind t/m 9 jaar): ruime comfortabele 

kamer met zitgedeelte en straatzicht. Badkamer met bad/douche. Tevens met 

interconnectingdeur. Ook boekbaar met tuin-/zwembadzicht als Deluxe Kamer. 

Premier Kamer (ca. 35 m², max. 2 volw.): in mediterrane stijl ingerichte kamer 

met koperen accenten en kingsizebed. Badkamer met kiezelvloer, met bad en 

aparte douche. Met straatzicht. Tevens beschikbaar met interconnectingdeur. 

Ook boekbaar met baaizicht als Premier Baai.

Junior Suite (ca 38 m², max. 3 pers.): woon-/slaapkamer. Badkamer met bad en 

aparte douche. Met zwembadzicht. Ook boekbaar met zeezicht.

Corner Suite (ca. 50 m², max. 2 volw. + 2 kind. t/m 9 jaar of 3 volw.): suite met 

180º ononderbroken uitzicht. Woon-/slaapkamer, badkamer met bad en aparte 

douche. Balkon van ca. 20 m² met zwembad- of straatzicht. Ook boekbaar met 

zeezicht als Grand Corner Suite (ca. 70 m²). De laatste kamer is tevens te 

combineren met Junior Suite zeezicht.

Cloud 9 Suite (ca. 54 m², max. 2 volw. + 2 kind. t/m 9 jaar of 3 volw.): op de 4e 

etage. Woon-/slaapkamer in mediterrane hedendaagse stijl met parketvloer, 

exclusieve meubelen en balkon van ca. 20 m². Met zeezicht.  Ook boekbaar als 

Cloud 9 Corner Suite (ca. 70 m²): uitzicht over de baai en de omliggende heuvels. 

Presidential Suite (ca. 125 m², max. 4 pers.): ruimere open plan woon-/

slaapkamer Suite met extra slaapkamer. Balkon van ca. 45 m² met zeezicht. 

Indicatieprijzen p.p. inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar 

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

Kamertype  apr jun aug okt

Deluxe Kamer  1114 1763 1892 1167

Junior Suite Zeezicht  1214 1882 2011 1267

Extra: 1x 30 minuten massage of diner (voor max.2 personen en excl. drankjes) bij verblijf van 

min. 7 nachten van 08/04/22 t/m 18/05/22 en van 25/09/22 t/m 30/10/22. Gratis nachten: 4=3 bij 

verblijf van 08/04/22 t/m 27/04/22 en van 16/10/22 t/m 30/10/22, 14=12 bij verblijf van 08/4/22 

t/m 06/07/22 en van 28/08/22 t/m 30/10/22.  7=6 bij verblijf van 02/06/22 t/m 03/09/22 en 7=5 bij 

verblijf van 08/04/22 t/m 01/06/22 en van 04/09/22 t/m 30/10/22 indien geboekt voor 15/02/22. 

7=6 bij verblijf van 08/04/22 t/m 01/06/22 en van 04/09/22 t/m 30/10/22 indien geboekt vanaf 

16/02/22. Seniorenkorting: 10% bij 60 jaar of ouder. Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 08/04/22 

t/m 30/10/22 indien geboekt voor 02/02/22 en 10% indien 30 dagen voor aankomst geboekt.

Voor actuele prijzen: vraag uw reisagent of bezoek www.silverjet.be. 

SPECIAAL AANBEVOLEN

DIT HOTEL WORDT DOOR ONS AANBEVOLEN VANWEGE DE AANGENAME SFEER, 

DE MOOIE LOCATIE MET FRAAI UITZICHT OP DE JACHTHAVEN, HET DESIGN 

EN DE UITGEBREIDE SPA. EEN ECHTE AANRADER.
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SPANJE | Ibiza | Santa Eulália del Rio

HOTEL RIOMAR IBIZA
DESIGN

    

Deluxe Sea View

Hotel Riomar is een lifestyle boutique hotel met een kenmerkend design. De van 

oorsprong klassieke uitstraling in combinatie met moderne faciliteiten maakt 

van het hotel een bestemming voor stijlvol reizen; een toevluchtsoord met de 

resonantie van romantische heimwee naar het verleden, gericht op gasten die 

op zoek zijn naar een plek van overwogen verfijning. Het hotel ligt slechts door 

de wandelboulevard gescheiden van het strand. Santa Eulalia ligt op ca. 500 m 

afstand en staat bekend om zijn gastronomische en culterele centrum. De fraaie 

jachthaven, kunstgalerijen en enkele van de beste restaurants van het eiland 

bevinden zich hier . De luchthaven van Ibiza ligt op  ca. 22 km.

FACILITEITEN
U komt binnen in een comfortabele, moderne lobby met zitjes. Hier bevindt zich 

de 24-uurs receptie en lobbybar met terras dat een fantastisch uitzicht op zee 

biedt. Het aangename zwembad ligt vlak voor het strand en wordt omgeven door 

een terras met ligbedden en parasols. Aan het strand staan tevens parasols. 

Verder is er fitness studio en mogelijkheid voor yoga en meditatie. 

De verzorging is op basis van logies/ontbijt. U heeft de keuze uit verschillende 

restaurants en bars: in het Modern Restaurant geniet u van zowel ontbijt als à 

la carte diner met internationale gerechten. In de Lobby Lounge bevindt zich 

de Ocean Bar met zeezicht voor koffie en cocktails. De Tribe Secrets Garden 

& Tiki Bar, gelegen achter het zwembad, is de ideale plek om van een cocktail 

te genieten, te dansen op livemuziek of gewoon een goed gesprek te voeren 

met vrienden. Gedurende de gehele dag en avond worden hier ook snacks en 

fingerfood geserveerd.

ACCOMMODATIE
De 116 kamers en suites van het hotel zijn alle ingericht met een tijdloze charme 

en beschikken over king- of queensizebed, dan wel twinbedden, airconditioning, 

wifi, hoofdkussenmenu, terras of balkon, satelliet-tv, Nespresso-apparaat 

en theefaciliteiten, minibar en kluisje. Badkamer met douche, badjassen en –

slippers, haardroger.

Deluxe Rio (ca. 22 m², max. 2 volw.): charmante kamer gelegen op de 1e t/m 4e 

verdieping met balkon en stadszicht. Ook te boeken als Deluxe Sea View (ca. 24 

m²): gelegen op de 1e t/m 4e verdieping, met frontaal zicht op de baai van Santa 

Eulalia en de Middellandse Zee.

Terrace Rio (ca. 34 m², max. 2 volw.): kamer op de 1e verdieping met ruim 

balkon en stadszicht.

Family Deluxe Kamer (ca. 48 m², max. 4 pers.): bestaat uit twee Deluxe Sea View 

kamers, een met kingsizebed en een met twinbedden.

Premium Sea View (ca. 24 m², max. 2 volw. + 1 kind): met queensizebed en 

balkon met frontaal zeezicht. De derde persoon slaapt op een sofabed. Op de 1e 

t/m 4e verdieping.

Suite (ca. 44 m², max. 2 volw. + 1 kind): gelegen op de 1e t/m 3e verdieping. Open 

plan woon- en slaapkamer en een sofabed voor de derde persoon. 2 balkons 

met zeezicht. Ook te boeken als Riomar Suite: op de 4e verdieping, met ruimere 

balkons.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Ibiza, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar de 

luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Deluxe Rio  755 953 1257 777

Deluxe Zeezicht  961 1166 1471 987

Premium Zeezicht  1068 1273 1577 1094

Suite  1387 1501 2143 1559

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 11/04/22 t/m 31/10/22 indien geboekt voor 31/03/22. 

Voor Deluxe en Terrace Rio kamers:  Gratis nachten: 7=6 bij verblijf van 11/04/22 t/m 31/10/22 

indien geboekt voor 31/03/22. Seniorenkorting: 10% bij 65 jaar en ouder bij verblijf van 11/04/22 

t/m 31/10/22.

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

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

SPANJE | Ibiza | Santa Eulália
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W IBIZA
DESIGN

     

Cool Corner Kamer

Gelegen op slechts ca. 21 km van de luchthaven van Ibiza, tussen de chique 

jachthaven en andere hotspots vindt u het trendy W Ibiza. Het hotel, gebouwd 

in een V vorm, is zeer geschikt voor trendy publiek. Het weerspiegelt de magie 

van de bestemming door middel van een gedurfd en innovatief ontwerp, 

dat de vrije geest van Ibiza vastlegt. Ibiza is meer dan een eiland, het is een 

merk waarbij flower power de clubcultuur ontmoet. Santa Eulalia bezigt een 

ontspannen tempo en kosmopolitische houding en biedt een bedwelmende mix 

van kunstgalerijen, trendy boetieks en restaurants.

FACILITEITEN
Lobby met receptie, waar direct de onmiskenbare vibe van Ibiza rondzingt en 

tot uiting komt in de boheme sfeer. Op het WET deck ligt een intiem zwembad 

met directe toegang tot de boulevard en het zandstrand met ligbedden. Op het 

dakterras vindt u – alleen voor volwassenen – een 2e zwembad: GLOW Rooftop. 

Voor de kleintjes is er de Games Room; een kidsclub met kinderzwembad. 

Voor de ultieme ontspanning is er de Away Spa, die beschikt over een Turks 

bad, sauna en 6 behandelkamers waar een uitgebreid menu met lichaams- 

en gezichtsbehandelingen wacht. Daarnaast is de FIT Gym 24/7 geopend.  

Parkeergelegenheid (gratis) o.b.v beschikbaarheid. De verzorging is op basis van 

logies/ontbijt. Het ontbijt wordt geserveerd in het à la carte restaurant La Llama, 

alwaar u tevens kunt dineren. Het serveert een mix van lokale en internationale 

gerechten. In Chiringuito Blue geniet u op het strand van de Ibizaanse en oost-

mediterrane keuken en in het Ve café van vegetarische gerechten. W Lounge 

biedt u naast cocktails en koffie tevens gerechten van internationale cuisine. 

Op het WET Deck worden cocktails, snacks en hapjes gedurende de dag 

geserveerd en de Bridge Bar biedt een uitgebreide selectie cocktails. Liever 

met volwassenen onder elkaar? Dan is Glow op het dakterras ‘the place to 

be’. Voor de late uurtjes is er nog nachtclub Below. Er is 24-uurs roomservice. 

ACCOMMODATIE
W Ibiza heeft 162 kamers en suites, die alle beschikken over een unieke, boho 

chique inrichting met kleurrijke stoffen die het levendige karakter van Ibiza 

weerspiegelen. Alle moderne kamers zijn voorzien van Nespresso-apparaat, 

waterkoker, minibar en kluisje. Badkamer met douche, haardroger, badjassen 

en –slippers.

Cozy Kamer (ca. 28 m², max. 2 pers.): trendy ingerichte kamer met kingsizebed 

en panoramaraam op receptieniveau. Met zwembadzicht of stadszicht. 

Wonderful Kamer (ca. 28 m², max. 2 pers.): fraaie kamer met kingsizebed, 

balkon of terras met zitje en stadzicht. 

Cozy Kamer Pool (ca. 16 m², max. 2 pers.): gelegen op de begane grond, met 

kingsizebed. Terras (ca. 30 m²) met privé plungepool. Met stadszicht.

Fabulous Kamer (ca. 23 m², max. 2 pers.): gelegen op de 2e, 3e of 4e etage. 

Balkon met zwembad- of zijzeezicht. 

Cool Corner Kamer (ca. 24 m², max. 2 pers.): op de 2e, 3e of 4e etage met 

kingsizebed. Groter balkon met zeezicht. 

Spectacular Kamer (ca. 31 m², max. 2 pers.): gelegen op de begane grond met 

kingsizebed of twinbedden, terras met privézwembad en uitzicht op de stad.

Fantastic Suite (ca. 35 m², max. 3 pers.): open plan suite met woongedeelte, 

gelegen op de 1 t/m 4e etage. Balkon met zeezicht. 

Marvelous Suite (ca. 50 m², max. 3 pers.): fraaie open plan suite met woongedeelte  

met kingsizebed, gelegen op de 5e etage. Groot balkon met ligbedden en zeezicht.  

Wow Suite (ca. 55 m², max. 3 pers.):  fraaie suite met aparte woon- en slaapkamer 

met kingsizebed, gelegen op de 5e etage. Groot gemeubileerd balkon met zeezicht.  

E Wow Suite (ca. 115 m², max. 3 pers.): duplex suite met aparte woon- en 

slaapkamer met kingsizebed. De suite beschikt over 2 ruime gemeubileerde 

balkons en een dakterras van ca. 100 m², dat via een trap te bereiken is.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., LO, vliegreis van en naar 

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

Kamertype  apr jun aug oct

Wonderful Kamer  1430 2030 2627 1473

Fantastic Suite  1790 2396 3436 1770

Extra: 20% korting op spa behandelingen. Gratis nachten: 7=6 bij verblijf van 25/04/22 t/m 22/10/22. 

Geldig voor Fabulous kamer, Cool Corner kamer en Fantastic Suite. Welkomstattentie: bij aankomst 

ontvangt u een welkomstattentie.

Voor actuele prijzen: vraag uw reisagent of bezoek www.silverjet.be. 
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Santa Eulália  | Ibiza | SPANJE

INSOTEL FENICIA PRESTIGE SUITES & SPA
FAMILY | WELLNESS

       

Junior Suite

Dit qua comfort en technische snufjes moderne en toonaangevende hotel staat 

absoluut garant voor een goede service en kwaliteit. Het Insotel Fenicia Prestige 

Suites & Spa ligt aan de rivier de Santa Eulália, dichtbij het gelijknamige  

strand en andere natuurlijke stranden en kreken. Santa Eulália is uitermate 

geschikt voor gezinnen met kinderen en voor wie een wat rustiger verblijf dan 

in het uitermate levendige (maar ook lawaaierige) Ibiza-Stad op prijs stelt. Het 

stadje heeft een mooie haven, leuke winkels, goede restaurants en flink wat 

kunstgaleries. De luchthaven ligt op ca. 21 km afstand.

FACILITEITEN
De sfeervolle, comfortabele lobby bevat een receptie en leeskamer. Het hotel 

biedt een groot buitenzwembad met jacuzzi, omringd door tuinen en een ruim 

terras. Parkeren is gratis. Babysitservice tegen betaling. Voor kinderen van 

4-12 jaar is er een seizoengebonden Mini Club met activiteitenprogramma. 

De Fenicia Spa (1200 m² en tegen betaling) beschikt over een beautycenter 

met diverse behandelingen, een verwarmd zwembad, een buitenbad met 

hydromassage, solarium, sauna, kruidenbad, sensatiedouche, ijsfontein en 

ontspanningsruimtes. Er is ook een fitnesscenter. 

De verzorging is op basis van halfpension. Het ontbijtbuffet wordt geserveerd 

in restaurant Fenicia, met live cooking. Voor de liefhebbers zijn er verder het 

gourmetrestaurant La Vinoteca en het elegante, van een terras voorziene 

Oriental Monsoon met oosterse gerechten. Bij het zwembad serveert Tanit 

lokale gerechten. Voor cocktails kunt u terecht in de lobbybar Ibosim, waar ’s 

avonds pianomuziek ten gehore wordt gebracht.

ACCOMMODATIE
Het hotel beschikt over 172 kamers en suites, smaakvol en comfortabel 

ingericht en voorzien van airconditioning, flatscreen-televisie, radio, wifi, 

telefoon, haardroger, kluisje en badjassen. Badkamer met bad en aparte 

hydromassagedouche (behalve de Deluxe Kamer). De hieronder vermelde 

oppervlaktes zijn inclusief het terras.

Deluxe Kamer (ca. 35 m², max. 2 volw.) ruime kamer met zithoek. Badkamer 

met bad-/ of douche.

Junior Suite (ca. 49 m², max. 2 volw. + 1 kind t/m 12 jaar): elegante open plan 

woon-/slaapkamer. De 3e persoon slaapt op een sofabed.

Family Junior Suite (min. 3 volw. + 1 kind., max. 4 volw. + 2 kind t/m 12 jaar): 

Twee Junior Suites met verbindingsdeur, ideaal voor gezinnen.

Prestige Junior Suite (ca. 80 m², max. 2 volw. + 1 kind t/m 12 jaar): op de bovenste 

verdieping met panoramisch zeezicht en Nespresso-apparaat. Dakterras (26 m²) 

met hydromassagepool en buitendouche. Badkamer met hydromassagebad.

Presidential Suite (ca. 195 m², max. 2 volw. ): verdeeld over twee verdiepingen. 

Woonkamer met exclusief meubilair, kitchenette, slaapkamer met rond of laag 

bed. Tweede badkamer met hydromassagedouche. Dakterras (ca. 90 m²) met 

hydromassagebad. 

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., halfpension, vliegreis van 

en naar Ibiza, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar de 

luchthaven.

Kamertype  mei jun aug okt

Deluxe Kamer  1327 1583 1902 1345

Junior Suite  1411 1685 2002 1429

Family Junior Suite (o.b.v. 4 volw.)  1395 1669 1986 1413

Prestige Junior Suite  1786 2183 2663 1804

Vroegboekkorting: 20% bij min. 4 nachten verblijf van 01/05/22 t/m 29/10/22 indien geboekt voor 

15/01/22 en 10% indien geboekt voor 28/02/22. Geldig voor Deluxe kamer, Junior Suite, Family Ju-

nior Suite en Prestige Junior Suite.

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

reisagent of bezoek www.silverjet.be. 
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Santa Eulália  | Ibiza | SPANJE Ibiza-Stad | Ibiza | SPANJE

IBIZA GRAN HOTEL
DESIGN | WELLNESS

        DELUXE

Junior Suite

Het Ibiza Gran Hotel maakt haar reputatie waar als het gaat om een geweldige 

vakantie-ervaring, waarin kwaliteit en service worden gecombineerd met een 

maximum aan privacy. Ibiza Gran Hotel is een ´Art hotel´. Kunst is overal in het 

hotel aanwezig, vanaf de lobby tot in de privacy van uw kamer. 

Dit hotel ligt in een bijzonder deel van Ibiza met spectaculair uitzicht op Dalt Vila 

en de Middellandse Zee, recht tegenover de haven (Marina) en dichtbij het oude 

stadscentrum. Het strand van Talamanca ligt op ca. 500 meter en de luchthaven 

op ca. 9 km.

FACILITEITEN
Receptie, lobby, terras met ligstoelen en wifi in het gehele hotel. Een grote 

tuin van ca. 1000 m² met twee zwembaden, waarvan één met een jacuzzi en 

solarium, en het tweede (adults only) met uitzicht over de haven en Dalt Villa. 

Geschakeld met het hotel ligt het Casino van Ibiza. De beroemde disco Pacha 

ligt op enkele minuten. 

De Open Spa (1300 m² en tegen betaling) biedt verschillende faciliteiten die 

elkaar aanvullen, zoals Open Aqua, Open Fitness, Open Spa Experience en Open 

Beauty. 

De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Ontbijten kunt u in restaurant Costa 

Mara met diverse producten uit de mediterrane keuken of u kunt dineren in 

restaurant Heart Ibiza met  dinershow. Bij het zwembad kunt u lichte maaltijden 

en snacks verkrijgen in het Pool Restaurant. Restaurant La Gaia beschikt 

over een terras met tuin- en zwembadzicht en biedt Japanse en Peruaanse 

specialiteiten. Op het terras boven de Spa bevindt zich nog een poolbar. 

Bovengenoemde restaurants en bars zijn seizoengebonden geopend.

ACCOMMODATIE
De 185 kamers en suites hebben een moderne inrichting en beschikken over 

airconditioning, verwarming, telefoon (ook in de badkamer), badjassen, televisie, 

wifi, kluisje, minibar, schrijftafel, radio, dvd-speler en terras met zwembad-, 

zee-, haven- of Dalt Vila-zicht.

Junior suite (ca. 45 m², max. 2 volw. + 1 kind t/m 14 jaar): open plan woon-/

slaapkamer met naast het bed een hydromassagebad. Aparte douche.

Superior Suite (ca. 65 m², max. 2 volw. + 1 kind t/m 14 jaar): terras met houten 

ligbedden.

Deluxe Suite (ca. 85 m², max. 2 volw. + 1 kind t/m 14 jaar): op de 5e verdieping, 

zeer ruime open plan woon-/slaapkamer, badkamer en kleedruimte. Jacuzzi op 

het balkon.

Grand Suite (ca. 150 m², max. 3 volw. + 1 kind t/m 14 jaar): grote woonkamer 

met B&O-stereosysteem en 2 slaapkamers in open plan stijl. Groot balkon (ca. 

150 m²) met verwarmd zwembad, solarium en een spectaculair uitzicht.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 personen, logies/ontbijt, vliegreis 

van en naar Ibiza, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Kamertype  mei jun aug okt

Junior Suite  1526 2233 2447 1618

Superior Suite  2037 3092 3542 2201

Deluxe Suite  2571 4007 4529 2746

Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 22/04/22 t/m 15/10/22 indien geboekt voor 28/02/22 (niet 

geldig in een Grand Suite).

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

   halfpension vraag uw reisagent of bezoek www.silverjet.be. 
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SPANJE | Ibiza | Cala de Bou - San Antonio

AMÀRE BEACH HOTEL IBIZA
ADULTS ONLY  

       

Sunset View Kamer

Het adults only (vanaf 16 jaar) Amàre Beach Hotel Ibiza ligt in San Antonio Bay, 

direct aan het strand van het Cala de Bou. Het kosmopolitische, moderne, fris 

ogende hotel heeft de uitstraling van een trendy beachhotel dat zeer geschikt is 

om een gezellige vakantie te vieren met uw partner of een stel goede vrienden. 

Het hotel ligt dichtbij het bekende bruisende recreatie- en uitgaanscentrum van 

San Antonio met zijn rijke nachtleven en vrolijke, jonge partypubliek. Ibiza stad 

ligt op ca. 20 km en de luchthaven op ca. 18 km afstand. 

FACILITEITEN
U komt binnen in de moderne lobby met receptie en zitjes. Het hotel is opgedeeld 

in verschillende zones met ieder zijn eigen unieke locatie en inrichting: De Amàre 

Club heeft twee buitenzwembaden die worden omringd door comfortabele 

ligbedden met parasols. Tevens is er hier een jacuzzi en vaak livemuziek van 

de beste dj’s. De Amàre Beach is een gedeelte dat directe toegang geeft tot het 

strand. Amàre’s Fitness by Technogym, waar ook verschillende behandelkamers 

zijn voor schoonheids- en wellnessbehandelingen en massages (tegen betaling). 

Op het dak bevindt zich een infinitypool, omringd door comfortabele ligstoelen 

en parasols. Ten slotte worden er yogalessen op het strand gegeven, zijn er 

fietsen te huur en is er parkeergelegenheid rond het hotel (tegen betaling). De 

verzorging is op basis van logies/ontbijt. Het buffetrestaurant Mare Nostrum met 

terras en uitzicht op zee serveert ontbijt en diner met showcooking. Op het dak 

van het hotel bevindt zich het op Latijns-Amerika geïnspireerde fusionrestaurant 

Hayaca met creatieve gerechten en een unieke touch van Michelin-sterrenchef 

Mauricio Giovanini. In de Amàre Lounge kunt u terecht voor een laat ontbijt, een 

lichte lunch en diner (internationaal, à la carte). Bij Grab & Go, gelegen naast 

de receptie, zijn de hele dag takeaway hapjes en drankjes te krijgen. Belvue, 

de ‘coole’ rooftopbar serveert o.a. originele cocktails.Tenslotte is er de Amàre 

Poolbar aan het zwembad.  

ACCOMMODATIE
De 366 in eilandstijl gedecoreerde kamers en suites met minimalistische lijnen 

beschikken over een tweepersoonsbed of twinbedden, airconditioning, kluisje, 

minibar, satelliet-tv, wifi, koffie-/theezetfaciliteiten en open kasten. Badkamer 

met douche en haardroger. Balkon met zitje. Door de bouw van het hotel kunnen 

de kamers qua uitzicht en afmeting verschillen. 

Sunset View Kamer (ca. 17 m², max. 2 volw.): trendy ingerichte kamer. Gelegen 

aan de voorzijde, op de hogere verdiepingen. Uitzicht over gebouwen richting 

zee met in de avond de zonsondergang. 

Zwembad-/ Zeezichtkamer (ca. 23 m², max. 2 volw.): ruimere kamer met 

zwembad- of zeezicht. 

Baaizicht Kamer (ca. 23 m², max. 2 volw.): fris ingerichte kamer met zicht op de 

baai van San Antonio. 

Junior Suite (ca. 45 m², max. 2 volw.): ruimere open plan kamer met lounge. 

Alle bovengenoemde kamers kunnen geboekt worden met een The One 

arrangement waarbij gasten gebruik kunnen maken van een privélounge (van 

11.00-23.00 uur) met terras met zeezicht, inclusief aperitieven, alcoholische 

drankjes, frisdranken en internationale kranten. Tevens zijn deze kamers 

gelegen op de hoger gelegen verdiepingen en beschikken ze over een Nespresso-

apparaat en in de badkamer badjassen en slippers. 

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Ibiza, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar de 

luchthaven.

Kamertype  mei jun aug okt

Sunset View Kamer  781 1213 1273 799

Zwembad-/ Zeezicht Kamer  829 1291 1358 847

Baaizicht Kamer  883 1392 1467 898

The One Zwembad-/ Zeezicht Kamer  1049 1517 1594 1067

Gratis nachten: 7=6, 14=12 en 21=18 bij aankomst op 29/04/22 t/m 21/05/22 en 04/10/22 t/m 

22/10/22. Niet geldig voor Junior Suites

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 29/04/22 t/m 22/10/22 indien geboekt voor 28/02/22 en 10% 

indien geboekt voor 31/03/22. Niet geldig voor Junior Suites.

Voor actuele prijzen: vraag uw reisagent of bezoek www.silverjet.be. 
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Sa Talaia | Ibiza | SPANJE

7PINES RESORT IBIZA 
WELLNESS

       

Resort Suite

Het werkelijk schitterende 7Pines Resort Ibiza part of Destination by Hyatt 

ligt bijzonder mooi aan zee, kent een oppervlakte van ca. 56.000 m² en 

biedt, ondanks de alom aanwezige dennenbomen, geweldige zeezichten. De 

combinatie van luxe, comfort, hoogstaande culinaire creaties, maar vooral ook 

het serviceniveau van het 7Pines Resort Ibiza maken van deze vakantie-oase 

een heerlijke ervaring. Het resort ligt aan de westkust van Ibiza, ca. 200 m van 

het strand van Cala Colodar. Ibiza Stad ligt op een afstand van ca. 25 km, de 

luchthaven op ca. 22 km.

FACILITEITEN
Het hotel beschikt over een sfeervolle 24-uurs receptie met souvenirshop. Twee 

zwembaden, waaronder een infinitypool (voor gasten vanaf 16 jaar) met ligbedden 

en parasols in het hart van het resort en een Lagoon-pool (vooral geschikt voor 

families met kinderen) in The Laguna. Verder vindt u hier een kidsclub met 

verschillende activiteiten en een fitnesscentrum. In het Spacentre Pure for Life 

wacht u een scala aan behandelingen (tegen betaling), alsmede een buitenjacuzzi, 

wellnesscircuit met sauna’s stoombaden en waterbedden. Tevens is er een 

kapsalon en beautycenter. U verblijft in 7Pines Resort op basis van logies/ontbijt. 

Voor het ontbijt en eventueel overige maaltijden staan twee restaurants ter 

beschikking. The View, geopend van woensdag t/m zondag voor ontbijt en à la 

carte diner, met gebruik van lokale producten. In de Cone Club, geopend voor 

lunch en diner geniet u van maaltijden uit de mediterrane keuken. Het Pershing 

Yacht Terrace serveert vanaf 17.00 uur heerlijke cocktails en Japaanse gerechten. 

Voor een sapje of een kopje koffie of thee met iets lekkers kunt u terecht in de 

Lobbybar. Aan de Infinity Pool Bar geniet u niet alleen van een drankje en van de 

Tex-Mex food truck, maar tevens van het spectaculaire uitzicht over zee.

ACCOMMODATIE
Alle 44 suites in The Laguna en 144 suites met woonkamer en aparte 

slaapkamer in de Ibiza Village beschikken over airconditioning, tv, wifi, koffie-/ 

theezetfaciliteiten, telefoon, minibar. Slaapkamer met kingsizebed of twee 

aparte bedden. En suite badkamer met douche. Balkon of terras met zitje.

Laguna Suite (ca. 48 m², max. 2 volw. en 1 kind t/m 12 jr): op de begane grond 

met een ruim terras met ligbedden en directe toegang tot het Laguna zwembad. 

Ook te boeken als Laguna Suite Infinity op de 1e verdieping, met balkon en 

uitzicht richting zee. 

Laguna Suite Swim Up (ca. 48 m², max. 2 volw. en 1 kind t/m 12 jr): op de begane 

grond met terras met ligbedden en directe toegang tot het semi privézwembad.

Ibizan Vilage: Resort Suite (ca. 54 m², max. 2 volw. en 1 kind t/m 12 jr): op de 1e 

verdieping met tuinzicht. 

Resort Suite Deluxe (ca. 65 m², max. 3 pers.): op de 1e verdieping met tuinzicht. 

Garden Suite (ca. 54 m², max. 2 volw. en 1 kind t/m 12 jr): op de begane grond 

met een privétuin. 

Garden Suite Deluxe (ca. 65 m², max. 3 pers.): ruimer dan de Garden Suite.

Garden Pool Suite 2 slaapkamers (ca. 119 m², max. 4 volw.): gelegen op de 

begane grond met privétuin en plungepool. Drie badkamers waarvan een met 

bad en de overige met douche.

Villa Experience: Voor de ultieme Ibiza-ervaring, speciaal voor een groep 

vrienden of familie biedt 7Pines Kempinski Ibiza de Villa Experience in Villa 

Bohemia of Villa Es Vedrà. De villa’s bestaan uit 2 of 3 units, elk met een eigen 

entree en beide geschikt voor max. 8 personen. Basisvoorwaarden zijn ruimte 

en privacy, daarnaast geniet u van een aantal extra’s. 

Indicatieprijzen p.p. incl.: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Ibiza, 

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

Kamertype  mei jun aug okt

Laguna Suite  1562 2120 2393 1615

Resort Suite  1428 1953 2196 1446

Garden Suite  1428 1953 2196 1446

Long Stay: 30% korting bij min 7 nachten verblijf van 01/05/22 t/m 30/06/22 en van 21/08/22 t/m 

31/10/22; 27% korting van 01/07/22 t/m 20/08/22 indien geboekt voor 15/02/22. (niet geldig voor 

de villa’s). Vroegboekkorting: 27% bij verblijf van 01/05/22 t/m 30/06/22 en van 21/08/22 t/m 

31/10/22 ; 22% bij verblijf van 01/07/22 t/m 20/08/22 indien geboekt voor 15/02/22 (niet geldig 

voor de villa’s). 5% bij verblijf in een villa van 01/05/22 t/m 31/10/22 indien geboekt voor 15/02/22.

Voor actuele prijzen: vraag uw reisagent of bezoek www.silverjet.be.
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MALLORCA

Mallorca, op slechts ca. 2 uur vliegen, is samen met Ibiza een van de populairste eilanden van de Balearen. Geniet van uitgestrekte zandstranden 

en pittoreske baaien, maar vergeet ook het uigaansleven en de bezienswaardigheden van de hoofdstad Palma de Mallorca niet!

AUTOHUUR

De hotels op Mallorca bieden wij inclusief privé-

transfers aan. Uiteraard is het ook mogelijk om 

een huurauto bij te boeken, in aanvulling op, of ter 

vervanging van de privétransfers.

SPECIAAL AANBEVOLEN

OP MALLORCA HEEFT VOORAL HET JUMEIRAH 

PORT SOLLER ONS HART GESTOLEN.

KIJK OP PAGINA 37.

Niet alleen het feit dat Mallorca slechts op 2 uur 

vliegen van België ligt,  maakt het een zeer 

populaire vakantiebestemming. Een levendige 

hoofdstad met trendy uitgaans- een eetgele-

genheden en uitstekende hotels aan - naar wens 

- fraaie stranden of juist wat meer naar het 

fascinerende binnenland gericht, vormt een 

uitermate aantrekkelijke combinatie. Wij nemen u 

mee over het eiland, teneinde zo een welbewuste 

keuze te kunnen maken.

Ten zuidwesten van de hoofdstad Palma selec-

teerden wij het het klassiek ogende Nixe Palace, een 

prima keuze om te genieten van het strand en de 

stad Palma te ontdekken. 

Het moderne en innovatieve Iberostar Grand 

Portals Nous bevindt zich in één van de meest 

exclusieve enclaves van het eiland. Geniet hier van 

een ontspannen vakantie in een fraaie omgeving.  

Dichtbij in Paguera ligt het elegante only adults 

hotel Secrets Mallorca Villamil bijzonder mooi aan 

een zandstrand en op loopafstand van winkels en 

restaurants. 

Het stijlvolle suite hotel Zafiro Palace Andratx is 

een nieuwe aanwinst in Camp de Mar, dat een 

combinatie van ontspanning, comfort en verfijning 

biedt. Ten zuidoosten van Palma treft u het adults 

only hotel Pure Salt Garonda, een perfecte mix 

van moderniteit, heerlijk eten, spafaciliteiten en 

vriendelijke service, vlakbij Palma. 

In Port de Soller langs de pittoreske kust bieden 

wij u het spectaculair gelegen Jumeirah Port Soller 

Hotel & Spa. Hier heeft u de meest fraaie uitzichten 

van het eiland, zowel op de zee, als op de bergen 

en Port Soller, dat tevens bekend staat vanwege de 

beste (zwem-)stranden van het eiland.

Het Zoetry Mallorca Balearic Islands hotel is 

gebouwd rondom de historische Finca (landhuis) 

van Sa Torre in het zuidoosten van het eiland. De 

uitgestrekte tuinen die het hotel omringen creëren 

een oase van rust. 

In de prachtige omgeving van de gezellige 

jachthaven Port d’Alcudia in het noordwesten van 

het eiland,  hebben wij het moderne, direct aan het 

fraaiste strand gelegen hotel Iberostar Selection 

Playa de Muro Village geselecteerd. Een perfecte 

keuze voor een zon-, strand- en zeevakantie, zowel 

voor koppels als voor families.

Port  de
Pollença

Port  d'Alcúdia

Port
d'Antratx

Port 
de Sóller

Manacor
Palma de Mallorca

El Arenal

Zoëtry
Mallorca

Nixe
Palace

Jumeirah

Iberostar Grand
Portal Nous
Secrets Villamil

Iberostar 
Playa de Muro

Pure Salt Garonda
Zafiro
Palace

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

Dagtemperatuur in °C 12 12 14 16 20 23 26 26 25 20 16 13

Watertemperatuur in °C 14 13 14 15 17 20 24 24 22 21 18 15

Zonne-uren per dag 5 6 7 8 10 10 11 10 8 6 5 4

Dagen met enige neerslag 5 4 5 4 3 2 1 2 4 7 6 6
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Andratx | Mallorca | SPANJE

ZAFIRO PALACE ANDRATX
FAMILY | GOLF | WELLNESS

       

Junior Suite Privézwembad

Ontdek het stijlvolle resort Zafiro Palace Andratx, een suitehotel dat gelegen is 

aan de westkust bij Camp de Mar (op 500 m van het strand). Het is ontworpen 

om de beste combinatie van ontspanning, comfort en verfijning te bieden. U 

kunt hier een wandeling maken naar het strand of een bezoek brengen aan de 

nabijgelegen levendige havenstad Puerto de Andratx. Het resort bestaat uit een 

hoofdgebouw met daaromheen diverse gebouwen van drie verdiepingen hoog. 

De hoofdstad Palma bevindt zich op ca. 25 km en de luchthaven op ca. 38 km.

FACILITEITEN
Moderne lobby met zitgedeelte. Het resort telt meerdere zwembaden die gelegen 

zijn in de tuinen waaronder het hoofdzwembad en het Sky zwembad. Het Oasis 

zwembad is voor adults only. Alle omgeven door terrassen met ligbedden en 

Balinese bedden. Verder zijn er twee overdekte zwembaden: een verwarmd 

binnenzwembad voor zowel volwassenen als kinderen en een zwembad in 

het Spa centrum. Voor de kinderen is er een kinderbad en een Miniclub met 

verschillende activiteiten (seizoengebonden). Babysit op aanvraag. Tevens 

verhuur van (elektrische) fietsen. In de directe omgeving kunt u golfen (op de 

naastgelegen Andratx golfbaan), snorkelen, tennissen, paardrijden en zeilen 

(tegen betaling). De Zen Spa & Welness heeft verschillende behandelkamers, 

sauna, Turks bad en fitnessruimte. U kunt hier terecht voor verschillende 

schoonheidsbehandelingen en massages. ‘s Avonds is er live muziek en 

entertainment (seizoengebonden). Ten slotte is er parkeergelegenheid.

De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Halfpension en Signature All Inclusive 

is mogelijk. The Market is het internationale buffetrestaurant met showcooking 

voor ontbijt, lunch en diner, met verschillende thema’s (hoogseizoen). Verder 

zijn er vier à la carte restaurants (seizoengebonden): Het bistro-restaurant La 

Veranda serveert mediterrane gerechten in een ontspannen en moderne sfeer en 

is geopend voor de lunch. Voor het diner serveert Portico traditionele Italiaanse 

gerechten en Tastes & Sushi Bar Japanse en internationale specialiteiten. En 

Caliu is het uitstekende grillrestaurant. The Zafiro Lounge Bar is de plek om te 

ontspannen onder het genot van een cocktail of glas wijn. De Sylvan Drink Truck 

ligt naast het zwembad met fraai uitzicht en de Wet Bar ligt in het zwembad.

ACCOMMODATIE
Het hotel telt 304 elegante suites met een Mallorcaans karakter die verspreid 

liggen over verschillende gebouwen en beschikken over airconditioning, wifi, 

tv, espressoapparaat, theezetfaciliteiten, minibar en kluisje. Badkamer met 

regendouche, haardroger, badjassen en slippers. Uitzicht op de zee of de bergen. 

Junior Suite (ca. 37 m², max. 2 volw. + 2 kind. of 3 volw.): elegante open plan 

suite met zitgedeelte met sofabed en hydromassagebad met fraai uitzicht. Deze 

suite is ook boekbaar als Junior Suite Couples (min./max. 2 volw.). 

Junior Suite Privézwembad (ca. 37 m², max. 2 volw. + 2 kind. of 3 volw.): gelijk 

aan de Junior Suite met als extra een terras met privézwembad en ligbedden. 

Junior Suite Penthouse Plungepool (ca. 35 m², max. 2 volw. + 2 kind. of 3 

volw.): op de bovenste verdieping gelegen, balkon met ligbed en dakterras met 

plungepool. 

Suite Zwembadzicht (ca. 46 m², max. 2 volw + 2 kind. of 3 volw.): ruimere suite 

met woon- en aparte slaapkamer. Ook boekbaar met privézwembad of met 

plungepool op het dakterras als Suite Penthouse Plungepool. 

Owner Suite (ca. 138 m², max. 4 pers.): u kunt hier genieten van een eigen 

zwembad en terras met uitzicht op de baai, twee slaapkamers met en suite 

badkamers, kleedkamers, een ruime woonkamer en een hydromassagebad.

  

Indicatieprijzen p.p. incl.: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Palma, 

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

Kamertype  mei jun aug okt

Junior Suite  964 1072 1226 910

Junior Suite Privézwembad  1257 1465 1688 1210

Suite Penthouse Plungepool  1689 1858 2181 1635

Long Stay: 10% korting bij min 7 nachten verblijf o.b.v. halfpension of All Inclusive van 01/05/22 

t/m 08/05/22 en van 21/10/22 t/m 05/11/22. Vroegboekkorting: 22% indien geboekt voor 31/01/22 

en 20% indien geboekt voor 28/02/22. 16% bij verblijf van 23/05/22 t/m 11/07/22 en van 27/08/22 

t/m 05/11/22 indien geboekt van 01/03/22 t/m 31/03/22.

Voor actuele prijzen: vraag uw reisagent of bezoek www.silverjet.be.  
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SPANJE | Mallorca | Calviá

IBEROSTAR GRAND PORTALS NOUS
BOUTIQUE | DESIGN

       

Dit moderne en innovatieve hotel is gelegen in een van de meest exclusieve 

enclaves van Mallorca. Het Iberostar Grand Portals Nous is ontworpen door de 

prestigieuze Nederlandse designer Marcel Wanders studio en nodigt gasten uit 

om te genieten en te ontspannen in een fraaie omgeving met de meest moderne 

technologie. De bekende jachthaven Puerto Portals met vele winkels en 

restaurants bevindt zich op ca. 2 km, Palma stad op ca.11 km en de luchthaven 

van Palma op ca. 22 km afstand.

FACILITEITEN
Het design hotel ligt bij een klein intiem zandstrand en beschikt over een 

zwembad met terras en ligstoelen. Verder zijn er verschillende golfbanen 

in de directe omgeving. In de Physica Health & Spa (650 m²) met Turks bad, 

Finse sauna en verschillende douches en behandelkamers kunt u terecht voor 

schoonheidsbehandelingen en massages. Tevens is er een Wellness Bar voor 

gezonde drankjes, fitnessruimte en parkeergelegenheid. 

De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Het gourmetrestaurant Astir met 

zeezicht is gespecialiseerd in lokale en internationale organische gerechten. De 

lobbybar Selini biedt cocktails en aperitieven aan. Er is 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
Het boutique hotel telt 66 designkamers en (thema-)suites die zijn voorzien van 

Europese designmeubelen, airconditioning, tv, wifi, minibar en kluisje. Badkamer 

met bad en aparte douche, badjassen en slippers. 

Marcel Wanders Kamer (ca. 28-40 m², max. 2 volw. + 1 kind): ruime kamer in 

avant-gardistisch design. Minder gunstig gelegen.

Beach Level Kamer (ca. 40 m², max. 2 volw. 1 kind ): met kingsizebed en met 

terras. 

Games Suite (ca. 50 m², max. 2 volw. + 1 kind): voor de liefhebbers van (video-)

spelletjes een grote videogame console en tafelvoetbal (5e verdieping). 

Spa Suite (ca. 60 m², max. 2 volw.): warme harmonieuze suite met sauna en 

balkon of terras.

Naugthy Suite (ca. 46 m², max. 2 volw.): op de 8e of 9e verdieping met rond bed, 

spiegels aan het plafond, ‘dancing pole’ en andere ‘provocatieve’ elementen. 

Junior Suite Zijzeezicht (ca. 40 m², max. 2 volw. + 1 kind): comfortabele en 

moderne kamer. Balkon of terras met zijzeezicht. Ook boekbaar met Zeezicht 

(max. 2 volw.). 

Junior Suite Panoramisch Zeezicht (ca. 25-40 m², max. 2 volw.): op de 7e 

verdieping of hoger met panoramisch zeezicht en balkon.

Suite Stargazer (ca. 43 m², max. 2 volw.): op de 10e verdieping met astrologie 

als thema. Een sterrenhemel op het plafond en telescoop op het balkon. 

Penthouse Suite Zeezicht (ca. 45 m², max. 2 volw.): op de bovenste verdieping 

met op het dak een groot terras met jacuzzi, ligbedden en zeezicht.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Palma, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar de 

luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Marcel Wanders Kamer  1311 1296 1791 1285

Beach Level Kamer  1584 1850 2208 1558

Spa Suite  1644 1915 2297 1618

Junior Suite Zeezicht  2030 2409 2874 2004

Junior Suite Panoramisch Zeezicht  2233 2647 3160 2207

Extra:  15% korting in restaurant Astir tijdens verblijf.

Long Stay: 10% korting bij min 8 nachten verblijf van 08/04/22 t/m 31/10/22.

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 08/04/22 t/m 31/10/22 indien geboekt voor 28/02/22.

Welkomstattentie; fles wijn/cava bij aankomst op de kamer.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, aanbiedingen en toeslagen voor halfpension: vraag uw 

reisagent of bezoek www.silverjet.be. 
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Paguera | Mallorca | SPANJE

SECRETS MALLORCA VILLAMIL
ADULTS ONLY | GOLF | WELLNESS

       

Deluxe Kamer Zeezicht

Het elegante kasteelachtige gebouw van Secrets Mallorca Villamil Resort & 

Spa ligt bijzonder mooi direct aan een zandstrand en wordt omgeven door fraai 

aangelegde schaduwrijke tuinen. Het is de ideale plek voor een zon-, zee-, en 

strandvakantie. Het interieur is een combinatie van klassiek design met warm 

meubilair en kleuren en is uitermate geschikt voor couples. Het adults only 

hotel  (vanaf 18 jaar) biedt een vriendelijke service en ligt in het vredige dorp 

Paguera met winkels, bars en andere uitgaansgelegenheden op loopafstand. De 

hoofdstad Palma ligt op ca. 20 km en de luchthaven op ca. 36 km.

FACILITEITEN
In de tuinen bevindt zich het zwembad, omringd door terrassen met ligbedden 

en parasols. Het beschikt over een tilhulp voor mindervaliden. Het Beauty & 

Wellness Center (tegen betaling) heeft een sauna, Turks bad, hydromasssagebad, 

hydrotherapeutische douches en een verwarmd binnenzwembad. Hier 

kunt u terecht voor diverse massages. Verder is er een kleine fitnessruimte, 

fietsenstalling en parkeergelegenheid. In de directe omgeving bevinden 

zich vier golfbanen zoals de Andratx golfbaan en er zijn verschillende 

watersportmogelijkheden. 

De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Half- en volpension (Unlimited 

Experience) mogelijk. In het World Café Restaurant (internationale keuken) met 

showcooking en buitenterras worden zowel ontbijt als diner geserveerd. Het 

restaurant Seaside Grill voor diner met internationale gerechten met een lokale 

touch. Voor de lunch is er het restaurant Olio met mediterrane keuken en de 

Barefoot Grill met snacks en directe toegang tot het strand. Voor drankjes zijn 

er de Barracuda poolbar en de Sugar Reef, de strandbar (seizoengebonden). In 

de Pianobar met terras (Sky Bar) kunt u vaak genieten van livemuziek onder 

het genot van een drankje of een exclusieve cocktail, terwijl in het Coco Café 

heerlijke koffiespecialiteiten op u wachten. Ten slotte is er 24-uurs roomservice. 

ACCOMMODATIE
Het hotel telt 162 klassieke kamers die zijn voorzien van airconditioning, tv, 

wifi, tablet, koffiezetapparaat, minibar (tegen betaling) en kluisje. Badkamer 

met regendouche, badjassen en slippers. Terras of balkon met zitje. De kamers 

bieden uitzicht op de straat, de tuinen of de Middellandse Zee. 

Tweepersoonskamer (ca. 25 m², max. 2 volw.): comfortabele kamer met king-

size-, queensizebed of twee twinbedden. Met straatzicht. Ook boekbaar met 

zeezicht als Tweepersoonskamer Zeezicht. 

Deluxe Kamer Tuinzicht (ca. 30 m², max. 2 volw.): elegante kamer met tuinzicht. 

Ook boekbaar met zeezicht. 

Gasten van de Preferred Club genieten van de volgende extra’s:

De kamers liggen in het meest exclusieve gedeelte van het hotel, concierge-

service en persoonlijke check-in en check-out, Ontbijt in een afgescheiden 

gedeelte van het het World Café, hogere kwaliteit drankjes in de minibar, 

kussenmenu, butlerservice in de Preferred Club-zone, ‘s middags aperitief in de 

clublounge, gebruik van de computer in de clublounge en leeshoekje.

Deluxe Kamer Zeezicht Preferred Club (ca. 38 m², max. 2 volw.): elegante 

kamer met kingsizebed. 

Junior Suite Zeezicht Preferred Club (ca. 33 m², max. 3 volw.): ruimere open 

plan suite met zeezicht.

Swim Up Kamer Preferred Club (ca. 38 m², max. 2 volw.): met kingsizebed en 

directe toegang tot het Swim up zwembad en zeezicht. 

Master Suite Zeezicht Preferred Club (ca. 45 m², max. 2 volw.): klassieke open 

plan suite met zitgedeelte en zeezicht. Badkamer met bad en aparte douche.                                                                  

  

Indicatieprijzen p.p. incl.: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Palma, 

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

Kamertype  apr jun aug okt

Tweepersoonskamer  1127 1404 1518 1244

Tweepersoonskamer Zeezicht  1459 1743 1858 1576

Deluxe Kamer Zeezicht  1572 1849 1970 1689

Junior Suite Zeezicht Preferred Club  1983 2260 2380 2100

Vroegboekkorting:15% bij verblijf van 01/04/22 t/m 30/04/22 indien geboekt voor 28/02/22 en 15% 

bij verblijf van 01/05/22 t/m 31/10/22 indien geboekt voor 31/03/22.

Voor actuele prijzen: vraag uw reisagent of bezoek www.silverjet.be.  



36 - SILVERJET

SPANJE | Mallorca | Palma-Illetas

NIXE PALACE
       

Superior Kamer

Nixe Palace is een klassiek ogend hotel dat geïnspireerd lijkt te zijn door de 

allure van het nabijgelegen koninklijke Marivent Paleis. Hier bestaat de luxe niet 

alleen uit het bijzondere, onvergetelijke uitzicht over zee. Ook de kamers bieden 

alle comfort, luxe en laatste technologie. Alle door ons geselecteerde kamers 

liggen aan de voorkant bij het strand, daar langs de achterkant een drukke 

straat -  boulevard loopt. Het hotel ligt in Cala Mayor, direct aan het strand en 

slechts enkele minuten van het levendige, historische centrum van Palma (5 

km) en de jachthaven Puerto Portals (5 km). De Paseo Maritimo bevindt zich op 

1 km. Een ideale locatie om van de hoogtepunten van deze stad en zijn omgeving 

te genieten. De luchthaven ligt op ca. 18 km afstand.

FACILITEITEN
24-uurs receptie, sfeervolle lounge met talrijke kunstwerken en lobbybar met 

pianomuziek. Verder zijn er een klein ‘Half Moon’ verwarmbaar zwembad voor 

volwassenen, kinderzwembad, zonneterras met ligstoelen en binnenzwembad. 

Voorts een fitnessruimte, businesscenter, parkeergarage en golfdesk. In de 

omgeving diverse golfbanen. Nixe Herbal Spa (toegang vanaf 14 jaar), gelegen 

op de begane grond heeft een verwarmd zwembad, sauna, whirlpoolcircuit, 

ontspanningsruimte met verwarmde stoelen, Turks bad, ijsfontein, jacuzzi, 

Vichy-douche, massageruimtes en op natuur gebaseerde behandelingen en 

therapieën. 

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

de maaltijden heeft u de keuze uit de volgende restaurants. In het Santemar 

restaurant kunt u terecht voor het internationaal ontbijtbuffet. Het stijlvolle à la 

carte restaurant A Popa serveert visspecialiteiten. De Swimmingpool Snack Bar 

biedt lichte maaltijden en hapjes overdag, terwijl de Lobby Bar Bistro 269 met 

pianobar een informeel restaurant voor snacks is. 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
Het hotel beschikt over 133 kamers en suites zijn alle voorzien van telefoon, 

airconditioning, satelliet-tv, wifi-internet, kluisje, minibar, espressoapparaat, 

badkamer meestal met douche, slippers en haardroger.

Premium Kamer (ca. 25 m², max. 2 volw. + 1 kind): balkon met zitje en zeezicht. 

Superior Kamer (ca. 35 m², max. 2 volw. + 1 kind): ruime, elegant ingerichte 

kamer met zitgedeelte en balkon met zeezicht.

Privilege Kamer (ca. 35 m², max. 3 pers.): elegante kamer met groot balkon met 

ligbedden en Balinees bed met  zeezicht.

Junior Suite (ca. 35-40 m², max. 2 volw. + 1 kind): in natuurlijke kleuren 

gedecoreerde suite bestaat uit een slaapkamer met zithoek. Balkon met 

zeezicht.

Suite (ca. 50-55 m², max. 2 volw.): woonkamer en aparte slaapkamer met 

hemelbed. Balkon met zeezicht.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Palma, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar de 

luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Premium Kamer  1021 1315 1678 1153

Superior Kamer  1128 1653 2059 1499

Privilege Kamer  1420 1957 2362 1731

Junior Suite  1347 1880 2286 1653

Suite  1598 2112 2589 1915

Extra: 20 minuten massage per persoon bij min 7 nachten verblijf van 27/04/22 t/m 05/05/22 en 

van 12/10/22 t/m 27/10/22.

Seniorenkorting: 5% bij 65 jaar en ouder bij verblijf van 07/04/22 t/m 31/05/22 en van 01/10/22 

t/m 31/10/22.

Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 01/05/22 t/m 31/10/22 indien geboekt voor 31/03/22. 10% 

bij verblijf van 01/05/22 t/m 31/05/22 en van 01/10/22 t/m 31/10/22 indien 30 dagen voor aan-

komst geboekt. 20% bij verblijf van 07/04/22  t/m 30/04/22 indien 60 dagen voor aankomst geboekt; 

15% indien 45 dagen voor aankomst geboekt en 10% indien 30 dagen voor aankomst geboekt. 3% 

extra korting bij minimum verblijf van 10 nachten.

Welkomstattentie: water en chocolade bij aankomst.

Voor actuele prijzen: vraag uw reisagent of bezoek www.silverjet.be. 
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Port Sóller | Mallorca | SPANJE

JUMEIRAH PORT SOLLER HOTEL & SPA
WELLNESS

       

Grand Deluxe Zeezicht

Het Jumeirah Port Soller Hotel & Spa in traditioneel Mallorcaanse stijl is 

spectaculair gelegen op een klif aan de ruige pittoreske kust in het noordwesten 

van Mallorca. Men kan hier genieten van een adembenemend uitzicht op de 

Tramuntana-bergen, de zee of de vissershaven Port Sóller. Het resort bestaat 

uit 11 gebouwen, elk met een maximum hoogte van 3 verdiepingen, die de 

contouren van het landschap volgen. De intieme stijl van het hotel zorgt ervoor 

dat gasten volop kunnen genieten van alle faciliteiten, met uitstekende service 

en de warme traditionele gastvrijheid. De golfbaan Son Termens ligt op ca. 15 

autominuten en de luchthaven op ca. 35 km afstand. 

FACILITEITEN
Elegante lobby-lounge met receptie en zitjes. Twee zwembaden waarvan één 

infinitypool (vanaf 12 jaar) omgeven door zonneterras met ligstoelen en parasols. 

Kinderbad en Barbaroja’s Kids Club (3-12 jaar) met activiteiten. De Talise Spa 

welke 2.220 m² groot is (vanaf 16 jaar) beschikt over een sauna, zoutbad, 

hamam, ijsfontein, stoombad, state-of-the-art fitnessruimte en een verwarmd 

hydro-zwembad. Verder 10 behandelkamers voor schoonheidsbehandelingen 

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

is mogelijk. Voor diner kunt u terecht in het Es Fanals by Javier Soriano 

restaurant, met seizoengebonden producten, authentieke tapas en een selectie 

van bekende gerechten. Cap Roig Brasserie met casual gerechten voor ontbijt 

en lunch. Voor het diner zijn er vis- en vleesspecialiteiten en lokale gerechten. 

De Sa Talaia poolbar gelegen bij het zwembad met zeezicht biedt lichte maal- 

tijden en snacks. Sunset Sushi Lounge op het dakterras van het hoofdgebouw 

met een 360º uitzicht (toegang vanaf 12 jaar) serveert cocktails en sushi. Verder 

is er de 180º Lobby bar voor cocktails, frisdrankjes en versgeperste sapjes met 

uitzicht over zee en Port Sóller. De Infinity Pool Bar serveert drankjes, snacks 

en lichte maaltijden. 

ACCOMMODATIE
De 121 ruime elegante kamers en suites beschikken over airconditioning, 

minibar, kluisje, satelliet-tv, Nespresso-apparaat, wifi, slippers en badjassen. 

Badkamer met bad en douche. Een eventuele derde persoon slaapt op een 

sofabed (1.30 x 2 m.). 

Deluxe Kamer (ca. 40 m², max. 2 pers.): stijlvolle kamer met bergzicht. Balkon of 

Frans balkon. Ook boekbaar met balkon met zeezicht. 

Premium Kamer (ca. 50 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind): ruime kamer met 

bergzicht. Balkon of Frans balkon. Ook boekbaar met balkon met zeezicht. 

Junior Suite (ca. 56 m², max. 3 pers.): riante open plan suite. Balkon met 

bergzicht. Ook boekbaar met zeezicht (69 m²).

Lighthouse Suite (ca. 110 m², max. 2 volw.): spectaculaire suite verdeeld over 2 

verdiepingen. Op de begane grond woonkamer met zithoek, eettafel en keuken. 

Met terras (223 m²) en jacuzzi. Boven slaapkamer met panoramisch uitzicht, en 

suite badkamer met jacuzzi en tv. Mogelijk met verbindingsdeur naar Junior Suite. 

Observatory Suite (ca. 157 m², max. 2 pers.): luxueuze suite met veel privacy en 

ingericht met modern meubilair en kunst van lokale kunstenaars. Woonkamer 

met eethoek, volledig ingerichte keuken. Aparte slaapkamer. Balkon (ca. 46 m²).

Mar Blau Suite (ca. 185 m², max. 4 pers.): luxueuze en modern ingerichte suite in 

duplexstijl. Woonkamer met eetgedeelte en 2 slaapkamers met inloopkast. Ruim 

terras van ca. 98 m² met plungepool.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Palma, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar de 

luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Deluxe Kamer Bergzicht  1808 1809 2365 1809

Premium Kamer Zeezicht  2575 2576 3377 2576

Junior Suite Zeezicht  3181 3182 4233 3182

Gratis nachten: 7=6 bij verblijf van 01/04/22 t/m 29/06/22 en van 01/09/22 t/m 31/10/22 indien 

geboekt voor 20/01/22.

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 01/04/22 t/m 29/06/22 en van 01/09/22 t/m 31/10/22 indien 

geboekt voor 20/01/22 en 15% indien geboekt voor 28/03/22.

Welkomstattentie: welkomstdrankje en welkomstattentie bij aankomst.

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

sion: vraag uw reisagent of bezoek www.silverjet.be. 
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SPANJE | Mallorca | Lucmajor

ZOËTRY MALLORCA
HERITAGE | HIDEAWAY

       

Ponent Kamer

Het Zoetry Mallorca Balearic Islands hotel is gebouwd rondom de historische 

Finca (landhuis) van Sa Torre, één van de mooiste gebouwen in het zuidoosten 

van het eiland. Het complex uit de veertiende eeuw kent een rijke geschiedenis 

en ligt op een groot terrein. Het hoofdgebouw heeft een grote binnenplaats die 

toegang geeft tot de toren waar zich nu de hoofdingang van het hotel bevindt. 

Verder zijn er onder meer een kapel en een graanmolen. De uitgestrekte tuinen 

die het hotel omringen creëren een oase van rust. Het dichtstbijzijnde strand 

bevindt zich op ca. 15 minuten rijden. De luchthaven ligt op ca. 25 km afstand.

FACILITEITEN
U wordt verwelkomd in de sfeervolle lobby met 24-uurs receptie. In de tuin bevindt 

zich het fijne zwembad met een apart zwembad voor de kleintjes, omgeven door 

een zonneterras met ligbedden en parasols. Voor de sportliefhebbers zijn er 

twee tennisbanen met kunstgras, een voetbalveld en een joggingparcours van 

1,4 km. De Spa (vanaf 16 jaar, 500 m²) is voorzien van een verwarmd zwembad 

met waterbedden en jets. Het watercircuit bestaat o.a. uit een Turks Bad met 

eucalyptus-aroma, sauna, ijsfontein, voetbad en belevingsdouches. Uiteraard is 

er tevens een scala aan massages en andere behandelingen te boeken. Verder 

worden er yoga- en meditatielessen gegeven en is er een volledig uitgeruste 

fitness die 24 uur per dag geopend is. Nabijgelegen attracties zijn onder andere 

de golfclubs Maioris en Son Antem, de Mhares Sea Club, de Bordoy bodega, 

Aqualand Park, het Palma Aquarium, fietsroutes en de beroemde stranden van 

Es Trenc, Ses Covetes en Cala Pi. 

De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Halfpension en Endless Privileges 

zijn mogelijk. Het Es Mercat restaurant is geopend voor ontbijt, lunch en diner en 

serveert een veelheid aan lokale specialiteiten. Het elegante gourmetrestaurant 

Giró Ros voor diner heeft een cuisine, geïnspireerd op de mediterrane smaken 

en producten en met verschillende fusion-gerechten. Gastrobar Ses Bovedes 

serveert traditionele Spaanse tapas. In de Sa Clastra Bar, gelegen in het 

hoofdgebouw, kunt u genieten van verschillende warme en koude drankjes en 

lichte maaltijden. De Es Clot Pool Bar biedt drankjes, snacks en sandwiches bij 

het zwembad. ’s Avonds sluit u de dag af in de Cotó Cocktail Bar met een cocktail 

of ander drankje. 

ACCOMMODATIE
Zoetry Mallorca Balearic Islands biedt 90 kamers en suites in diverse gebouwen. 

Alle combineren een klassieke en comfortabele inrichting met een hoogstaande, 

moderne stijl. Alle kamers en suites beschikken over airco, minibar, kussenmenu, 

wifi, smart-tv, koffie- en theezetfaciliteiten, kluisje en strijkfaciliteiten. 

De onderstaande kamers zijn te boeken in het hoofdgebouw (historische ge- 

bouw) met landzicht of uitzicht op de patio en met frans balkon:

Tramuntana Kamer (ca. 32 - 41 m², max.  2 pers.): hedendaagse stijl met modern 

comfort. 

Tramuntana Deluxe Kamer (ca. 42 - 52 m², max.  2 pers.): ruimere kamer.

Tramuntana Junior Suite (ca. 48 - 63 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): open 

plan woon/-slaapkamer met zitgedeelte. 

De volgende kamers liggen in de nevengebouwen:

Ponent Kamer (ca. 32 – 35 m², max.  2 pers.): comfortabele, moderne kamer. Met 

terras of Frans balkon. 

Ponent Deluxe Kamer (ca. 35 – 58 m², max.  2 pers.): ruimere kamer met terras. 

Ponent Junior Suite (ca. 42 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): open plan 

woon/-slaapkamer met zitgedeelte en terras.

Ponent Suite (ca. 42 – 48 m², max.  3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): ruime suite met 

open plan woon/-slaapkamer. Enkele met aparte slaapkamer. Met terras.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en 

naar Palma, luchthavenbelasting, Executive Lounge en huurauto tijdens uw gehele verblijf.

Kamertype  mei jun aug okt

Tramuntana Kamer  1112 1320 1514 1070

Ponent Deluxe Kamer  1212 1487 1748 1215

Vroegboekkorting: 25% bij verblijf van 30/04/22 t/m 30/10/22 indien geboekt voor 31/01/22 en 15% 

indien geboekt voor 30/04/22.

Voor actuele prijzen: vraag uw reisagent of bezoek www.silverjet.be. 
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Playa de Palma | Mallorca | SPANJE

PURE SALT GARONDA
ADULTS ONLY

    SUPERIOR

Tweepersoonskamer

Pure Salt Garonda biedt een perfecte mix van moderniteit, vriendelijkheid en 

vrije tijd, mooie spafaciliteiten, heerlijk eten en prettige service. Het adults only 

hotel is gelegen in het hart van de populaire badplaats Playa de Palma in de 

directe nabijheid (ca. 8 km afstand) van de hoofdstad Palma met zijn actieve 

nachtleven en rijke kunsthistorie. Het combineert design met de sfeer van een 

comfortabel strandhotel met directe toegang tot het strand. De luchthaven ligt 

op ca. 5 km afstand.

FACILITEITEN 
Uw verblijf in Pure Salt Garonda begint in de moderne lobby waar zich de 

receptie bevindt. Op de eerste etage ligt het zwembad met zonneterras,  

ligbedden en parasols. Een tweede zwembad bevindt zich op het dakterras waar 

u kunt genieten van een panoramisch uitzicht. ONA Spa biedt een verwarmd 

binnenzwembad met directe toegang tot de tuin, sauna, jacuzzi, Turks bad 

en verschillende spabehandelkamers. U kunt hier terecht voor diverse  

schoonheidsbehandelingen en massages. Verder zijn er een kapsalon, een 

fitnesscentrum en kunt u fietsen huren. Tevens een entertainmentprogramma 

van livemuziek tot yogalessen. Rond het hotel bevinden zich 12 geweldige 

golfbanen. 

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

Restaurant met terras is geopend voor het ontbijt in buffetvorm, lichte lunch en à 

la carte diner met een breed scala aan mediterrane en internationale gerechten. 

Mikel & Pintxo is een moderne tapasbar en restaurant die is geopend voor lunch 

en diner met mooi terras. Het biedt een uitgebreid menu met gerechten en tapas 

die de rijke culinaire tradities van Spanje combineert met de moderne keuken 

in een elegante en sfeervolle omgeving. Restaurant L’A Trattoria Pizzeria By 

L’Arcada is perfect voor lunch of diner en is een gastvrij Italiaans restaurant 

met een terras aan de boulevard van Playa de Palma op slechts 50 meter 

van het hotel. Met specialiteiten zoals authentieke houtovenpizza’s, evenals 

verschillende pasta’s. De bar op de eerste verdieping van het hotel serveert 

cocktails, snacks, aperitieven. Tevens een bar aan het zwembad. Ten slotte is 

er  24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE 
Alle moderne en comfortabele 149 kamers en junior suites beschikken over 

airconditioning, kluisje, wifi, minibar, flatscreen-tv en koffie-/theezetfaciliteiten. 

De badkamer beschikt over een douche, haardroger, badjassen en - slippers. 

Verder is er een balkon met zitje. 

Tweepersoonskamer (ca. 22 m², max. 2 volw.): comfortabel ingerichte kamer in 

zachte kleuren met parketvloer en tuinzicht. Tevens boekbaar met zijzeezicht 

als Tweepersoonskamer Zijzeezicht. 

Premium Kamer (ca. 25 m², max. 2 volw.): moderne kamer met ontwerp 

geïnspireerd op de Kaap de Formentor, wat de kamer een mediterraan tintje 

geeft. Balkon met tuinzicht. Tevens boekbaar met zijzeezicht als Premium 

Kamer Zijzeezicht, gelegen op de 5e etage. 

Junior Suite (ca. 33 m², max. 2 volw.): elegante en ruime open plan suite met 

sofa en jacuzzi voor het raam. Verder zijn er een docking station, Nespresso-

apparaat en strijkfaciliteiten. Zonnebedden op het balkon met frontaal zeezicht.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Palma, luchthavenbelasting, Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Tweepersoonskamer Zijzeezicht  695 863 967 790

Premium Kamer  731 901 1005 825

Premium Kamer Zijzeezicht  783 932 1036 856

Junior Suite  883 1063 1236 987

Gratis nachten: 7=6 en 14=12 bij verblijf van 01/10/22 t/m 31/10/22 indien geboekt voor 31/07/22.

Long stay: 25% bij min 7 nachten verblijf van 01/04/22 t/m 31/10/22 indien geboekt voor 31/01/22 

en 15% indien geboekt voor 28/02/22.

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 01/04/22 t/m 31/10/22 indien geboekt voor 31/01/22 en 

10% indien geboekt voor 28/02/22.  20% bij verblijf van 01/10/22 t/m 31/10/22 indien geboekt voor 

30/04/22.

Voor actuele prijzen: vraag uw reisagent of bezoek www.silverjet.be. 
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VALENCIA & COSTA BLANCA

Aan de Costa Blanca waar de zon meer dan 300 dagen schijnt, wisselen fijne zandstranden en ruige kliffen elkaar af, met daartussen beschutte 

baaien. Ten noorden hiervan ligt de bruisende stad Valencia. Voor een gevariëerde vakantie voor zowel zonaanbidders als cultuurliefhebbers!

De Costa Blanca en Valencia zijn niet alleen in hartje 

zomer, maar zeker ook in voor- en najaar ideale 

bestemmingen voor een korte of langere vakantie.

Daarnaast zijn deze beide bestemmingen heel goed 

met elkaar te combineren om zo deze fraaie kust te 

ontdekken.

AUTOHUUR

De hotels aan de Costa Blanca en in Valencia bieden 

wij inclusief privétransfers aan. Aan de Costa Blanca 

is het ook mogelijk om bij uw verblijf een huurauto 

bij te boeken in aanvulling op of ter vervanging van 

de privétransfers.

Langs de Costa Blanca vindt u talloze plaatsjes 

als Benidorm, Villajoyosa, Calpe, Altea en 

Dénia. Villajoyosa is vooral bekend vanwege de 

felgekleurde huizen in het centrum: zo konden 

vroeger de vissers op zee hun dorp herkennen. 

Vanuit Dénia, met de drukke (vissers-)haven, kunt 

u per boot naar het eiland Ibiza, slechts een kleine 

100 km uit de kust gelegen. 

U kunt op allerlei manieren sportief bezig zijn: 

het bergachtige achterland leent zich uitstekend 

voor wandelingen en langs de Costa Blanca liggen 

diverse uitdagende golfbanen te wachten om 

bespeeld te worden.

Het vroegere vissersdorpje Benidorm aan de Costa 

Blanca is tegenwoordig een van de bekendste 

badplaatsen in Europa. Benidorm ligt ongeveer 

40 km ten noorden van Alicante en biedt fraaie 

stranden, een gezellige boulevard en een druk 

uitgaansleven. 

Wij kozen iets buiten Benidorm voor het unieke  Asia 

Gardens Hotel & Thai Spa, a Royal Hideaway een 

designhotel in Aziatische bouwstijl en The Level at 

Meliá Villaitana, met Mediterrane lifestyle hotel en 

fraaie  architectuur.

De ten noorden van de Costa Blanca gelegen stad 

Valencia is qua grootte de derde stad van Spanje. Een 

bruisende stad waar veel te zien en te ondernemen 

is. Het meest opvallende bouwwerk in de stad is 

ongetwijfeld het Ciudad de las Artes y las Ciencias, 

met het ultramoderne wetenschapscentrum en het 

‘Oceanográfico’. 

En wist u trouwens dat Valencia de bakermat is 

van vele geurige rijstgerechten ook wel paella 

genoemd? 

In deze interessante stad selecteerden wij The 

Westin Valencia, Hospes Palau de la Mar en het Las 

Arenas Balneario Resort dat direct gelegen is aan 

het strand en waar elegantie en comfort uitstekend 

worden gecombineerd.

Costa
 B

la
nca

Benidorm

Alicante

Valencia   
The Westin

Asia Gardens 
hotel & Thai Spa

Hospes Palau de la Mar

Las Arenas

The Level at 
Melia Villaitana

Valencia & Costa Blanca Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Dagtemperatuur in °C 13 13 15 17 20 24 27 26 24 20 17 14

Watertemperatuur in °C 14 14 14 15 17 20 24 25 24 21 18 15

Zonne-uren per dag 5 6 7 8 10 11 12 10 8 6 6 5

Dagen met enige neerslag 4 5 3 4 4 2 0 1 3 4 3 4
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Valencia | SPANJE

Deluxe Kamer Superior Kamer

THE WESTIN VALENCIA
CITY

HOSPES PALAU DE LA MAR
CITY | BOUTIQUE

             

Het Westin Valencia is gevestigd in een monumentaal pand uit het begin van 

de 20e eeuw dat jarenlang dienst heeft gedaan als textielfabriek. Het hotel 

is ideaal gelegen vlakbij het historische centrum van de ‘Stad der Kunst en 

Wetenschappen’ en telt slechts drie verdiepingen. Het biedt haar gasten alle 

comfort in een sfeervolle ambiance waarin moderne en traditionele bouwstijlen 

een harmonieus geheel vormen. De luchthaven ligt op ca. 10 km afstand.

FACILITEITEN
Fraaie entree in art-decostijl met receptie en lobby. Verder is er een binnentuin 

(1.800 m²) met palmbomen en terrassen. In het Jardí Wellness Center vindt 

u een binnenzwembad, sauna, stoombad, Vichy douche en fitnessruimte.  

In het Rosmarino restaurant wordt het ontbijt geserveerd in buffetvorm. 

Voor lunch en diner kunt u terecht in El Jardi Restaurant en Bar waar u van 

mediterrane gerechten kunt genieten. In Komori komen Japanse tradities en 

mediterrane smaken bijeen tijdens lunch en diner.

ACCOMMODATIE
Alle 135 kamers zijn bijzonder comfortabel ingericht en voorzien van tv, wifi, 

minibar, kluisje en koffie-/theezetfaciliteiten. Complete badkamer met ligbad en 

aparte douche. 

Deluxe Kamer (ca. 38 m², max. 3 pers.) met meestal binnenplaats-/ tuinzicht. 

Grand Deluxe Kamer (ca. 40 m², max. 3 pers.): met stadszicht en terras.

Junior Suite (ca. 60 m², max. 3 pers.): open plan woon-/slaapkamer met stads- 

of binnenplaatszicht.

Executive Suite (ca. 80 m². max. 2 pers.) met aparte woon- en slaapkamer.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 3 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis naar 

en van Valencia, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar de 

luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Deluxe Kamer  1601 1601 1613 1601

Grand Deluxe Kamer  1677 1677 1689 1677

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

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

Dit kleinschalige maar majestueuze, stijlvolle stadshotel is gevestigd in een deel 

van een 19e eeuws paleis, midden in de historische binnenstad van Valencia. 

Authentieke architectuur gecombineerd met een innovatief, eigentijds interieur. 

Op loopafstand bevinden zich vele winkels, bars en restaurants. Het strand en 

vele bezienswaardigheden zijn snel en gemakkelijk bereikbaar. De luchthaven 

ligt op ca. 10 km afstand.

  

FACILITEITEN
Fraaie entree met receptie. Sfeervolle patio met begroeiing. De bijzondere Spa 

Bodyna biedt een keur aan lichaams- en schoonheidsbehandelingen alsook 

massages. Verder vindt u hier een sauna, zwembad, jacuzzi, stoombad en 

fitnessruimte. Lokale en mediterrane gerechten voor diner worden in à la carte 

restaurant Ampar geserveerd.   

ACCOMMODATIE
Alle 66 moderne kamers hebben een strakke inrichting, waarbij gebruik 

gemaakt is van natuurlijke materialen. Ze beschikken over airconditioning, tv, 

wifi en minibar. Badkamer met ligbad en/of douche en badjassen. 

Dreamer (ca. 25 m², max. 2 pers.): met binnenpatio- of straatzicht. 

Superior Kamer (ca. 30 m², max. 3 pers.): ruimere kamer.

Deluxe Kamer (ca. 36 m², max. 3 pers.): ruime kamer ingericht met warme 

kleuren. Meestal met uitzicht op de binnenplaats.

Junior Suite (ca. 51 m², max. 3 pers.): open plan suite met zitgedeelte. Badkamer 

met bad en aparte douche.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 3 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis naar 

en van Valencia, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar de 

luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Dreamer  1538 1547 1527 1547

Superior Kamer  1581 1592 1570 1592

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

sion: vraag uw reisagent of bezoek www.silverjet.be. 
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SPANJE | Valencia

        LAS ARENAS BALNEARIO RESORT
CITY | WELLNESS

       

Deluxe Kamer

Het Las Arenas Balneario Resort ligt op een uitzonderlijke locatie en is zonder 

twijfel een van de beste ‘spots’ waar u het ritme van het bruisende Valencia 

kunt combineren met de ontspanning van een comfortabel hotel aan een 

fraai breed zandstrand. Het gebouw, met een klassiek aanzicht, combineert 

de architectonische schoonheid van het historische Balneario Las Arenas, 

dat in 1898 werd gebouwd, met de elegantie en het comfort van moderne 

architectuur. De 7 km lange stranden van Las Arenas en La Malvarrosa liggen 

direct voor het hotel en zijn ideaal om heerlijk te relaxen tijdens uw vakantie. 

Alle bezienswaardigheden van de stad zijn dichtbij en eenvoudig te bereiken. De 

luchthaven van Valencia bevindt zich op ca. 23 km afstand.

FACILITEITEN
Elegante lobby met zitgedeelte. In de tuin ligt boven de Spa een groot 

buitenzwembad omringd door terrassen met ligstoelen en parasols. Op een 

lagergelegen niveau is er een kinderbad. Voor de jonge gasten is er tevens de 

Octopus miniclub (4 tot 12 jaar) met kinderentertainment. De Spa Las Arenas 

biedt een thermaalcircuit en is een uitgelezen plek om te ontspannen en 

verschillende gezichts-  en lichaamsbehandelingen of massages te ondergaan. 

Verder is er een sauna, koude plungepool, stoombad, ijsfontein, aromatherapie 

douche, jacuzzi’s, verwarmd binnenzwembad, fitnessruimte met ‘state of 

the art’ apparatuur en een kapper. De verzorging is op basis van logies/

ontbijt. Het ontbijt wordt geserveerd in buffetvorm en kan eveneens genoten 

worden op het terras in de tuin. Brasserie Sorolla biedt een gevarieerd menu 

met traditionele gerechten en is geopend voor lunch en diner. De Lobbybar 

Porchada is een trefpunt voor bijzondere cocktails en heeft een fraai uitzicht 

over de Middellandse Zee. Het Blue Bar Restaurant gelegen naast het zwembad 

biedt verfrissende drankjes, verrassende cocktails, snacks, salades en lichte 

maaltijden. Het Snack Restaurant is ’s middags en ’s avonds geopend en biedt 

een gevarieerd menu met onder andere pasta’s. L’Aperitief Corner voor Sherry’s 

en Marini’s. Ten slotte is er 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
De in totaal 253 kamers en suites zijn in hedendaagse stijl ingericht en voorzien 

van espressoapparaat, airconditioning, tv, cd-speler, wifi en kluisje. Badkamer 

met bad en aparte douche, badjassen, slippers en haardroger.

Classic Kamer (ca. 30 m², max. 2 volw. + 1 kind): comfortabele kamer met Frans 

balkon met panoramaraam. Met stadszicht. Ook te boeken voor min./max. 3 

pers. (ca. 35 m²) als Triple Classic Kamer.

Deluxe Kamer (ca. 40 m², max. 2 volw. + 1 kind): ruime en elegante kamer met 

balkon met zeezicht. Ook te boeken voor min./max. 3 pers. (ca. 35 m²)  als Triple 

Deluxe Kamer.

Executive Kamer (ca. 40 m², max. 2 volw. + 1 kind): gelegen op de 4e verdieping 

met balkon en zeezicht. Als extra geeft deze kamer gratis toegang tot het 

thermaalcircuit van de Spa.

Suite Mare Nostrum (ca. 70 m², max. 2 volw + 2 kind. of 3 volw.): ruime woon-

kamer en aparte slaapkamer. Tevens gratis minibar. Balkon met zeezicht. Als 

extra geeft deze Suite gratis toegang tot het thermaalcircuit van de Spa en 

Balinees bed bij het zwembad. 

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Valencia, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Classic Kamer  1943 2116 2160 1943

Deluxe Kamer  2116 2296 2339 2116

Executive Kamer  2256 2436 2479 2256

Extra: 1 x Spa circuit per volwassene per verblijf en gratis parkeren bij het hotel bij min. verblijf van 7 

nachten. Kamerkorting: 15% bij min 3 nachten verblijf van 01/04/22 t/m 30/04/22, bij min 4 nachten 

verblijf van 01/05/22 t/m 14/07/22 en van 01/09/22 t/m 31/10/22 en bij min 7 nachten verblijf van 

15/07/22 t/m 31/08/22 en indien 5 dagen voor aankomst geboekt. 

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 01/04/22 t/m 31/10/22 indien geboekt voor 28/02/22 en 

indien 45 dagen voor aankomst geboekt.

Welkomstattentie: fles water en petit fours bij aankomst op de kamer.

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

sion: vraag uw reisagent of bezoek www.silverjet.be. 
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Benidorm | Alicante | SPANJE

THE LEVEL AT MELIÁ VILLAITANA
FAMILY | GOLF | WELLNESS

       

The Level Premium Kamer

Het The Level at Meliá Villaitana is een fijne keuze voor een heerlijke vakantie 

voor zowel koppels als families aan de Costa Blanca. Dit mooie hotel biedt 

u een prachtig zicht over de skyline van Benidorm en is gebouwd door de 

gerenommeerde architecten Andres en Juan Carlos Pineiro, als een mediterraan 

dorp, inclusief kerkplein met kerk, gezellige hoekjes en vele mooie ‘huizen’ 

met typerende Spaanse gevels. Ervaar de perfecte mix van natuur, golf en 

architectuur in een mediterrane lifestyle met vele faciliteiten. De boulevard ligt 

op ca. 4 km, de luchthaven van Alicante op ca. 50 km afstand en attractieparken 

zoals Terra Mitica en Terra Natura zijn gemakkelijk bereikbaar. 

FACILITEITEN
Elegante receptie met lounge. In de fraai aangelegde buitenruimte vindt u de 

grootse lake-pool en tevens een verwarmd zwembad, beide met ligbedden en 

parasols. Miniclub (5  t/m 11 jaar, seizoengebonden). Verder zijn er twee 18-holes 

golfbanen, een grote fitness, 2 tennisbanen, 6 paddelbanen en een voetbalveld. 

De ruime YHI Spa (ca. 1.200 m², 18-65 jaar) met thermale baden, sauna, 

Turks bad en verschillende behandelkamers biedt een scala aan massages 

en schoonheidsbehandelingen en is dé plek om tot volledige ontspanning te 

komen. Ten slotte is er parkeergelegenheid. 

De verzorging is op basis van logies en ontbijt, halfpension en volpension zijn 

tevens mogelijk. U heeft de keuze uit verschillende restaurants en bars: u kunt 

genieten van barbecues bij het zwembad of dineren op het terras. Mosaico is 

het buffetrestaurant voor het ontbijt en diner. Botanic biedt mediterrane en 

internationale keuken met showcooking, voor ontbijt, lunch en diner. Gourmet 

restaurant Indigo zal u verrassen met een voortreffelijk, nieuw en avant-

gardistisch menu met traditionele mediterrane ingrediënten. Papa Mambo 

biedt snacks en salades, alsook warme en koude drankjes. Voor traditionele 

grillgerechten is er het Barbeque Restaurant en Casa Nostra serveert moderne 

Italiaanse gerechten en er is ook een heerlijke Spaans tapasbar La Tasca. In 

de loungebar vindt u dagelijks snacks en koffie, aperitiefjes met tapas en er is 

tevens exclusieve animatie ’s Avonds geniet u van een drankje op een van de 

vele terrasjes die het hotel telt. Verschillende faciliteiten bevinden zich in het 

naastgelegen zusterhotel Meliá Villaitana.

ACCOMMODATIE
Het hotel telt 99 ruime kamers en suites met een modern interieur, verspreid 

over 2 gebouwen met een 4-tal verdiepen, alle bereikbaar met lift. Alle kamers 

zijn voorzien van airconditioning, hoofdkussenmenu, telefoon, satelliet-tv, 

schrijftafel, kluisje, wifi en minibar. Badkamer met douche en bad, badjassen 

en haardroger. Alle kamers hebben een balkon of terras met zee-, golf-, tuin- of 

zwembadzicht.

The Level Premium kamer (ca. 35 m², max. 2 volw. + 2 kind. of 3 volw.): ruime 

modern ingerichte kamer met zithoek. Groot balkon/terras. Ook boekbaar met 

verbindindingsdeur als The Level Premium Familie Kamer (max. 6 pers.). 

The Level Junior Suite (ca. 51m², max. 2 volw. + 2 kind. of 3 volw.): ruime open 

plan suite met zithoek, gedecoreerd met warme kleuren. Balkon (ca. 25 m²) .

The Level Grand Suite (ca. 60 m², max. 2 volw. + 2 kind. of 3 volw.): ruime suite 

met aparte woon- en slaapkamer. Ruim balkon (ca. 30 m²). 

The Level Penthouse (ca. 60 m², max 2 volw. + 1 kind of 3 volw. ): elegante suite 

met woonkamer met eettafel en aparte slaapkamer. Ruim balkon (ca. 40 m²) 

met ligbedden.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Alicante, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

The Level Premium Kamer   923 1289 1573 1293

The Level Junior Suite  1448 1643 1921 1646

The Level Grand Suite  1518 - 2230 -

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 01/05/22 t/m 31/10/22 indien geboekt voor 31/03/22.

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

volpension: vraag uw reisagent of bezoek www.silverjet.be.  
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SPANJE | Alicante | Finestrat

      ASIA GARDENS HOTEL & THAI SPA
FAMILY | WELLNESS

       

Superior Kamer

Het unieke Asia Gardens Hotel & Thai Spa is een designhotel in Aziatische 

bouwstijl omringd door mooie tuinen met vele zwembaden en een fraai uitzicht. 

Het hotel ligt 150 meter boven zeeniveau in een groot bosrijk gebied (370.000 

m²) in de bergen van de Sierra de Cortina en in de buurt van verschillende 

themaparken zoals Terra Mitica en Terra Natura waar de kleinsten van de 

familie een geweldige tijd kunnen beleven. Het dichtstbijzijnde strand, Benidorm 

ligt op ca. 2 km. De luchthaven van Alicante bevindt zich op ca. 55 km en die van 

Valencia op ca 153 km afstand. 

FACILITEITEN
U komt binnen in een indrukwekkend ruime lobby en atrium met houtgevlochten 

plafonds en wordt geleid naar de fraaie uitgestrekte tropische tuinen met vijvers 

en fonteinen. Het Asia Gardens Hotel & Thai Spa met uitzicht over de skyline van 

Benidorm is geïntegreerd in een natuurlijke omgeving met meer dan 150.000 

planten waardoor u zich in een ver werelddeel waant. In de tuinen bevinden 

zich vijf zwembaden, waarvan twee verwarmbaar, een adults-only zwembad, 

een kinderzwembad, en een apart zwembad voor gasten die in de Suites 

verblijven. Alle zwembaden worden omringd door terrassen met parasols en 

ligbedden. Voor de jongste gasten is er de miniclub ‘Los Piratas’ met speeltuin 

met piratenboot en entertainment. Er zijn speciale voorstellingen zoals Peter 

Pan, Sneeuwwitje en Disney (seizoengebonden). 

De Thai Spa (tegen betaling) met een rustige ambiance voor schoonheids-

behandelingen en massages. Er is een verwarmd binnenzwembad, Turks bad, 

buitenjacuzzi, behandelkamers voor Thaise massages, zonneterras en ontspan-

ningsruimte. Kinderen vanaf 16 jaar op aanvraag. Naast de Spa bevindt zich 

de beautycorner. Ook kunnen er yoga-, pilates- en stretchinglessen worden 

gevolgd. Tevens is er een fitnessruimte, kapsalon, verschillende joggingcircuits, 

heliport, paddlebaan, winkels en in de directe omgeving twee golfbanen. Er 

worden diverse activiteiten georganiseerd en er is een aantal keren per week 

livemuziek (seizoengebonden). 

De verzorging is op basis van logies/ontbijt. U heeft de keuze uit de volgende 

restaurants (seizoengebonden): het buffetrestaurant Udaipur voor ontbijt en 

diner biedt fusiongerechten met originele smaken uit Azië gecombineerd 

met traditioneel mediterrane ingrediënten. In het gastronomische à la carte 

restaurant In Black kunt u genieten van bijzondere internationale gerechten. 

Het à la carte restaurant Koh Samui is gespecialiseerd in verfijnde Aziatische 

gerechten voor diner. Voor mediterrane lunchgerechten kunt u terecht in het à 

la carte restaurant Palapa. Het Lombocci restaurant is gelegen naast het Zen 

zwembad en biedt authentieke Italiaanse gerechten (niet dagelijks geopend). 

Hier ligt tevens de Zen Snack bar met kleine informele lunchgerechten. In de 

tuinen naast de infinitypool bevindt zich de Palapa Bar voor een ontspannend 

drankje. De Bonsai Bar met terras is de ideale ontmoetingsplek gedurende 

dag en nacht met een verfrissend drankje. Tenslotte is er de Champagne Bar 

voor een exclusieve cocktail of een glas champagne. Het hotel biedt 24-uurs 

roomservice.

ACCOMMODATIE
Het hotel telt 312 kamers en suites die ruim en elegant zijn ingericht in 

Balinese stijl met zachte kleuren en gelakt hout. De kamers zijn voorzien van 

airconditioning, telefoon, wifi, lcd-tv, dvd-speler, kluisje en minibar. Badkamer 

met schuifdeuren, geïnspireerd op Japan en voorzien van dubbele wastafel, bad 

en aparte douche, badjassen en slippers. De derde persoon slaapt in een extra 

bed (90 x 1,80 cm).

Deluxe Kamer (ca. 30 m², max. 2 volw. + 1 kind): ruime comfortabele kamer 

in moderne Balinese stijl ingericht met balkon. Ook boekbaar met beperkt 

zeezicht.

Superior Deluxe Kamer (ca. 35 m², max. 2 volw. + 2 kind.): ruimere kamer met 

zitgedeelte. Kinderen slapen op een sofabed van 1,35 cm breed. Ook boekbaar 

met beperkt zeezicht.

Suite (ca. 60 m², max. 2 volw. + 1 kind): elegante suite met aparte woon- en 

slaapkamer en inloopkast. Verbindingsdeur mogelijk met een Deluxe Kamer wat 

het zeer geschikt voor families maakt. Ook boekbaar met privétuin. 

Deluxe Suite (ca. 47 m², max. 2 volw. 1 kind): luxueuze suite gelegen op de 

bovenste etages met hemelbed en groot balkon (52 m²). Ook te boeken met 

jacuzzi op het balkon.

Langkawi Suite (ca. 88 m², max. 2 volw.): open plan suite gelegen op de bovenste 

etage met houtgevlochten plafonds. Met balkon.
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Presidential Suite (ca. 112 m², max. 2 volw. + 1 kind): op de bovenste etage, 

met woonkamer, kitchenette, slaapkamer, badkamer met bad en inloopdouche. 

Balkon (ca. 98 m²) met jacuzzi. Met land- en zeezicht. Deze kamer is te 

combineren met een Deluxe Kamer.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Alicante, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Deluxe Kamer   1244 1347 1615 1195

Superior Deluxe Kamer  1541 1644 1915 1492

Suite  2378 2465 2736 2313

Deluxe Suite   2915 1042 5058 3890

Kamerkorting: 20% bij min 4 nachten verblijf van 30/04/22 t/m 08/05/22 en van 23/10/22 t/m 

31/10/22. 15% bij min 7 nachten verblijf van 01/04/22 t/m 31/10/22, 10% bij min 5 nachten verblijf 

en 5% bij min 3 nachten verblijf.

Kinderen in eigen kamer: 25% korting voor min. 3 kinderen  t/m 11 jaar bij verblijf van 01/04/22 

t/m 31/10/22.

Seniorenkorting: 5% extra bij 60 jaar of ouder. Niet geldig bij verblijf in Deluxe Kamers.

Vroegboekkorting: 15% bij min 4 nachten verblijf van 01/04/22 t/m 13/04/22 en van 19/04/22 t/m 

31/10/22  indien 30 dagen voor aankomst geboekt.

Welkomstattentie: fles water bij aankomst op de kamer. 

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

sion: vraag uw reisagent of bezoek www.silverjet.be. 
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COSTA DEL SOL & COSTA DE LA LUZ

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 en de Costa de la 

Luz bieden wij inclusief privétransfers 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 PUENTE 

ROMANO MARBELLA ONS HART GESTOLEN.

KIJK OP PAGINA 54-55.

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 in Ronda) 

en boeiende steden als Sevilla, Córdoba en 

Granada met bijzonder fraaie cultuurhistorische 

overblijfselen. In de bruisende hoofdstad Màlaga, 

Picasso’s  geboorteplaats, ligt het historische 

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 met 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, 

het gerenommeerde Puente Romano Marbella, 

het uitstekende Don Carlos, het in charmante 

mediterrane stijl opgetrokken Melia Marbella Banus 

of het prestigieuze Marbella Club Hotel met het 

karakter van een wit Andalusisch dorp. Onze nieuwe 

aanwinst in Marbella is het adults only Amáre 

Beach Hotel Marbella dat direct aan het strand is 

gelegen. Ten zuidwesten van Marbella treft u de 

badplaats Estepona, bekend vanwege haar wel 21 

kilometer lange strand en een microklimaat dat 325 

zonnige dagen per jaar oplevert. In deze omgeving 

kozen wij het in Moorse stijl gebouwde Kempinski 

Bahia Estepona en het nieuwe Ikos Andalusia van 

de befaamde Ikos-keten. Tevens  treft u hier het 

Anantara Villa Padierna, direct aan de golfcourse.

De Costa de la Luz biedt een heerlijk klimaat. De 

Atlantische kust van Andalusië wordt beheerst door 

een stralende zon, een intens blauwe hemel en 

eindeloze gouden zandstranden. Nergens in Spanje 

schijnt de zon zo lang als hier, vandaar ook de naam: 

kust van het licht!. De urbanisatie Novo Sancti Petri 

is de luxe buitenwijk van Chiclana de la Frontera. 

Aan de Playa de la Barrosa selecteerden wij het ruim 

opgezette en stijlvolle Gran Meliá Sancti Petri en het 

Iberostar Andalucia Playa. Iets noordelijker vindt u 

in Conil de la Frontera het gloednieuwe 4 sterren 

adults only hotel Barceló Conil Playa. Tenslotte 

bieden we in een onvergelijkbare natuurlijke 

omgeving, tussen Costa del Sol en Granada het 

gerenomeerde hotel La Bobadilla aan.

Gibraltar

Jerez            
de la Frontera

Córdoba

Ronda

Sevilla

Granada

Estepona
MarbellaMálaga

Puerto BanúsCádiz

Costa del SolCosta de la Luz

Ikos
Andalusia

Kempinski 
Bahia Amare Beach Hotel

Gran Melià Don Pepe
Marbella Club Hotel
Puente Romano
Melia Marbella Banus

Don Carlos

Gran Hotel
Miramar

Gran Melia Sancti Petri
Iberostar Andalucia Playa

Barcelo Conil Playa

Anantara
Villa Padierna

La Bobadilla

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
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GRAN HOTEL MIRAMAR SPA & RESORT
CITY | HERITAGE | WELLNESS

       

Deluxe 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 à 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 hebben 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 met zeezicht of zeezicht met 

balkon.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Málaga, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar de 

luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Premier Kamer Straat- of Tuinzicht  1299 1303 1297 1338

Deluxe Kamer Zeezicht  1747 1745 1739 1780

Deluxe Kamer Zeezicht met balkon  1977 1974 1969 2009

Suite Deluxe Zeezicht  3385 3364 3358 3399

Seniorenkorting: 5% bij 60 jaar of ouder bij verblijf van 01/04/22 t/m 09/04/22.

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 01/04/22 t/m 31/10/22 indien 45 dagen voor aankomst ge-

boekt. 15% bij min 3 nachten verblijf van 01/04/22 t/m 09/04/22, van 18/04/22 t/m 16/06/22 en 

van 30/08/22 t/m 31/10/22 indien 15 dagen voor aankomst geboekt. 15% bij min 5 nachten verblijf 

van 10/04/22 t/m 17/04/22 en van 17/06/22 t/m 29/08/22 indien 15 dagen voor aankomst geboekt.

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

bezoek www.silverjet.be. 
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KEMPINSKI HOTEL BAHÍA
FAMILY | WELLNESS

       

Deluxe 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. 2 volw. + 2 kind. of 3 volw. + 1 kind.): 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. 

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Malaga, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar de 

luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Deluxe Kamer  1682 1682 1990 1418

Mediterranean Kamer  1787 1787 2116 1508

Grand Mediterranean Kamer  1920 192 2249 1622

Suite del Mar  5350 5350 6666 3974

Gratis nachten: 7=6 en 14=12 bij verblijf van 30/04/22 t/m 08/05/22 en van 01/10/22 t/m 31/10/22.

Seniorenkorting: 10% bij 55 jaar en ouder.

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

volpension: vraag uw reisagent of bezoek www.silverjet.be. 
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ANANTARA VILLA PADIERNA PALACE
GOLF | WELLNESS

       

Junior Suite Lake View

Anantara Villa Padierna Palace Resort heeft een schilderachtige ligging in 

Andalusië tussen Marbella, Benahavís en Estepona in het zuiden van Spanje.

Het hotel staat symbool voor elegantie aan de Costa del Sol. Deze in origineel 

Toscaanse stijl gebouwde villa biedt onderdak aan een uniek hotel. Trek u terug 

in een fraai toevluchtsoord omringd door drie golfbanen, een rustig meer en 

meer dan 1200 originele kunstwerken. Gelegen op enkele kilometers van de 

kust. Het bekende Puerto Banús ligt op ca. 13 km en de luchthaven van Málaga 

bevindt zich op ca. 60 km afstand.

FACILITEITEN
Sfeervolle entree met receptie en lobby met lounge. Licht klassiek meubilair, 

fonteinen, antieke schilderijen en kunstvoorwerpen kenmerken het hotel. 

Anantara Villa Padierna beschikt over een buitenzwembad, terrassen met 

ligbedden, beachclub ‘By The Sea beach Club’ met gratis ligbedden (gratis 

shuttleservice; seizoengebonden), amfitheater en parkeergarage (tegen 

betaling). Verder zijn er een kidsclub, de Racquet Club met zes paddlebanen 

en twee tennisbanen en de Villa Padierna Golf Club en Academy. Rondom het 

hotel liggen drie 18-holes golfbanen: Flamingos Golf, Alferini Golf en Tramores 

Golf Club. In de Anantara Spa (2.000 m² en tegen betaling) kunt u terecht voor 

lichaamsbehandelingen en massages. Tevens een verwarmd binnenbad, 

hamam, hydromassagejets, thermaalcircuit, diverse stoombaden en sauna’s. 

De verzorging is op basis van logies/ontbijt; halfpension is mogelijk. Voor lokale 

en internationale specialiteiten in een informele sfeer is La Loggia geopend 

voor ontbijt en diner. La Pergola biedt snacks, lichte maaltijden en drankjes bij 

het zwembad. Op de golfbaan kunt u bij Hole 55 terecht voor een hapje en een 

drankje en Bij The Sea Beach Club voor cocktails, salades, vis-, en vleesgerechten 

op het strand. Voor Japanse specialiteiten tijdens het diner is er de 99 Sushi Bar. 

Ten slotte Eddy’s Bar voor whiskey & cigars in een traditioneel Engelse setting.

ACCOMMODATIE
De 132 sfeervolle, elegante kamers, suites en villa’s zijn verdeeld over drie 

gebouwen. Alle beschikken over een zitgedeelte, airconditioning, flatscreen-tv, 

wifi, minibar, koffie-/theezetfaciliteiten en kluisje. Badkamer met ligbad, 

regendouche en badjassen.

Deluxe Kamer (ca. 37 m². max. 2 pers.): ruimere klassieke kamer met Frans 

balkon. Met uitzicht op het zwembad, tuin of de golfbaan. Ook boekbaar als 

Deluxe Kamer met Balkon.

Junior Suite (ca. 44 m², max. 3 pers.): elegante open plan suite met comfortabel 

zitgedeelte. Frans balkon met uitzicht op zwembad, tuin of golfbaan. Ook 

boekbaar als Junior Suite Lake View met uitzicht op het meer of de golfbaan.

Suite(ca. 57 m², max. 3 pers.): met gescheiden woon- en slaapkamer en 

Nespresso-apparaat. Frans balkon met uitzicht op het resort of de golfbaan. 

Ook boekbaar als Suite met Balkon (ca. 75 m²). 

Villa- 1 Slaapkamer (ca. 95 m², max. 3 pers.): elegante woonkamer met kitche-

nette en aparte slaapkamer. Met resortzicht en privézwembad. Groot dakterras. 

Villa- 2 Slaapkamers (ca. 145 m², max. 5 pers.): woonkamer met kitchenette. 

Verder zijn er twee slaapkamers en twee badkamers. Terras met privézwembad. 

Villa Obama (ca. 200 m², max. 6 pers.): op de begane grond ruime woonkamer 

met kitchenette en slaapkamer. Op de eerste verdieping tweede slaapkamers. 

Verder romantische veranda en privézwembad. 

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en 

naar Malaga, luchthavenbelasting, Executive Lounge en huurauto tijdens uw gehele verblijf.

Kamertype  apr jun aug okt

Deluxe Kamer  1568 1575 1568 1480

Junior Suite  1960 1985 1964 1759

Villa- 2 Slaapk. (o.b.v. 4 pers.)  3012 3543 3457 2888

Gratis nachten: 7=6 bij verblijf van 01/04/22 t/m 31/10/22 . Geldig bij verblijf in Suite of Villa 1- en 

2 slaapkamer. Senioren korting: 5% bij 60 jaar of ouder(  min. 5 nachten verblijf )van 01/04/22 t/m 

07/04/22, van 01/05/22 t/m 26/05/22 en van 21/08/22 t/m 31/10/22 geldig in Suite of Villa 1- en 

2 slaapkamer. Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 01/05/22 t/m 31/10/22 in een Suite of Villa 

en 15% bij verblijf in een Superior of Deluxe Kamer of Junior Suite indien geboekt voor 28/02/22.

Voor actuele prijzen: vraag uw reisagent of bezoek www.silverjet.be. 
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IKOS ANDALUSIA
ALL-INCLUSIVE | ACTIVE | FAMILY

       

Dompel u zelf onder in de zorgeloze en ultra-coole mediterrane stijl van Ikos 

Andalusia, aan de zonnige Costa del Sol. Het gloednieuwe hotel ligt direct aan het 

Guadalmansa-strand en niet ver van het centrum van het mondaine Marbella en 

de historische stad Estepona. Het exclusieve Ikos Andalusia brengt een nieuwe 

standaard van luxe en mediterrane gastvrijheid naar de Spaanse zuidkust. 

Het ‘Infinite Lifestyle’ all-inclusive concept van Ikos staat bekend om zijn 

superieure kwaliteit. Op het culinaire vlak zult u hier dan ook niets te kort 

komen. De luchthaven van Màlaga ligt op ca. 75 km, Marbella op ca. 21 km en 

Estepona op ca. 10 km afstand.

FACILITEITEN
In de In de stijlvolle lobby van het resort bevindt zich de receptie en een lounge 

met zitjes. Het resort beschikt over 8 zwembaden, omgeven door terrassen 

met ligbedden en parasols. Er zijn tevens ligbedden en parasols beschikbaar 

op het strand, alsmede beachservice. De Creche (4 mnd -3 jaar, tegen betaling), 

Kids Club (4-12 jaar) en Teenager Club (13-17 jaar - seizoengebonden) maken 

Ikos Andalusia zeer geschikt voor gezinnen met kinderen. Het resort biedt 

een scala aan activiteiten voor kinderen van alle leeftijden, zoals bijvoorbeeld 

knutselen, sportactiviteiten, zwemmen in het kinderzwembad, maar ook een 

Eco-leerprogramma, waarbij de kids de unieke biodiversiteit van het resort 

kunnen ontdekken. Avondentertainment met livemuziek en films. De MINI 

Drive Adventure biedt u een MINI-car voor een gehele dag om te omgeving te 

verkennen (reservering verplicht). In de Ikos Spa by Anne Semonin Paris (vanaf 

16 jaar) bevinden zich een stoombad, sauna en relaxruimtes. Verder kunt u hier 

gebruik maken van de indoor Spapool en fitnessstudio, met moderne apparatuur 

en trainingsprogramma’s. Tegen betaling kunt u zich laten masseren of een 

van de schoonheidsbehandelingen ondergaan. Tevens wordt er les gegeven in 

bijvoorbeeld pilates en yoga. Op sportief gebied is er een keur aan activiteiten 

te ondernemen, bijvoorbeeld tennis, basketbal, beachvolley en aerobics. 

Verschillende (water-)sporten tegen betaling. De verzorging is op basis van 

all-inclusive. U heeft de keuze uit 6 à la carte restaurants, waarvan er drie 

onder leiding staan van Michelin-chefs, naast het mediterrane buffetrestaurant 

Flavors, waar u zonder reservering gebruik kunt maken van ontbijt, lunch en 

diner. Flavors biedt de mediterrane keuken met een uitgebreide wijnselectie. 

À la carte restaurant Ouzo biedt de beste gerechten uit de modern Griekse 

keuken voor diner. Verse vis, excellente vleesgerechten en mooie bijgerechten 

vormen de ingrediënten voor de moderne Italiaanse cuisine van Fresco, waar u 

terecht kunt voor ontbijt, lunch, snacks en diner. De gerechten van Provence zijn 

natuurlijk geïnspireerd op het gelijknamige gebied in Frankrijk. U dineert hier in 

een elegante ambiance die uitstekend geschikt is voor een intiem etentje. Chef 

Katsu levert in zijn restaurant Anaya een scala aan aromatische gerechten uit 

Azië en de Orient. Geopend voor diner. In Beach Club geniet u de gehele dag 

van gerechten uit de klassieke, internationale keuken. Authentiek Spaanse 

gerechten met een Andalusisch tintje, gecombineerd met een levendige, 

familiaire atmosfeer vindt u in à la carte restaurant Oliva voor ontbijt, lunch, 

snacks en diner. Het resort beschikt tevens over 6 bars, gelegen in de weelderige 

tuinen en aan de zwembaden. Deze serveren cocktails, bereidt door bekroonde 

bartenders, maar natuurlijk ook de beste wijnen, frisdranken en sapjes. Met de 

‘Dine Out Service’ heeft u de mogelijkheid om in een lokaal Spaans restaurant 

het diner te gebruiken. Ten slotte is er 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
De 411 kamers en suites zijn elegant ingericht en voorzien van alle gemakken 

voor een luxueus, comfortabel verblijf zoals een kingsizebed of 2 aparte bedden, 

airconditioning, kluisje, minibar, Nespresso-apparaat, theefaciliteiten, telefoon, 

flatscreen-tv en wifi. Comfortabele badkamer met bad, separate douche,  

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

Superior Kamer Tuinzicht (ca. 33 m², max. 2 pers.): comfortabele kamer bed- 

bank, tuinzicht met balkon of terras. Ook boekbaar als Superior Kamer Zwem-

badzicht (max. 2 volw. + 1 kind), Superior Kamer Zijzeezicht  of als Superior 

Kamer Zeezicht, met balkon.

Junior Suite Zwembadzicht (ca. 57 m², max. 2 volw. + 2 kind.): gecombineerde 

woon-/slaapkamer met bedbank, privétuin en terras. Ook boekbaar met balkon 

als Junior Suite Zijzeezicht of Zeezicht (beide max. 3 pers.).

Suite met Privétuin (ca. 68 m², max. 3 volw. +2 kind.): woonkamer met zitje en 

bedbank, separate slaapkamer, privétuin en terras. Tevens boekbaar als Suite 

Zijzeezicht of Zeezicht (beide max. 3 volw.  1 kind of 2 volw. + 2 kind.) met balkon.

Familie Kamer Zwembadzicht (ca. 66 m², max. 4 pers.): ruime kamer die luxe en 

stijl combineert. Met twee aparte slaapkamers en zwembadzicht.
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Deluxe Junior Suite met Plungepool

Familie Suite Zwembadzicht (ca. 114 m², max. 2 volw. + 3 kind. of 4 volw.+ 1 kind.): 

2 ruime open plan suites met verbindingsdeur, 2 badkamers en zwembadzicht. 

Tevens boekbaar als Familie Suite Zeezicht met uitzicht over zee.

Boekt u een van de Deluxe Suites, dan geniet u van een breed scala aan 

privileges en services, waaronder het gebruik van een exclusief zwembad en 

gereserveerde strandzones. Premium roomservice en minibar zijn beschikbaar 

en een Deluxe Concierge zorgt er voor dat aan al uw wensen wordt voldaan.

Deluxe Junior Suite Zeezicht (ca. 57 m², max. 3 pers.): gecombineerde woon-/

slaapkamer met bedbanken balkon of terras. Ook boekbaar als Deluxe Junior 

Suite Zeezicht met Plungepool met terras en privézwembad.

Deluxe Suite Zeezicht (ca. 68 m², max. 3 volw. + 2 kind. of 2 volw. + 3 kind.): woon- 

kamer met zitje en bedbank of extra bed, separate slaapkamer en balkon. 

Tevens boekbaar als Deluxe Suite Frontaal Zeezicht (max. 3 volw. + 1 kind of 

2 volw. + 2 kind.) of als Deluxe Suite Tuinzicht met Plungepool met terras en  

privézwembad.

Deluxe Suite Zeezicht - 2 slaapkamers (ca. 125 m², max. 2 volw. + 4 kind. of 4 

volw.+ 2 kind.): met zitgedeelte, twee aparte slaapkamers, 2 badkamers, balkon 

en een fantastisch uitzicht over zee. Ook boekbaar als Deluxe Suite Zeezicht 

met Plungepool – 2 slaapkamers met terras en privézwembad.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., all-inclusive, vliegreis van 

en naar Málaga, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer tijdens uw gehele verblijf.

Kamertype  apr jun aug okt

Superior Kamer Tuinzicht  1971 2599 2913 1811 

Family Suite Zwembadzicht (o.b.v. 4 volw.)  2160 2907 3263 2129 

Deluxe Junior Suite Zeezicht  2601 3558 4445 2577

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 01/04/22 t/m 27/04/22 en van 15/10/22 t/m 29/10/22 indien 

geboekt voor 28/02/22. 15% bij verblijf van 28/04/22 t/m 18/05/22 en van 28/09/22 t/m 14/10/22 

indien geboekt voor 28/02/22.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen en aanbiedingen: vraag uw reisagent of bezoek www. 

silverjet.be. 
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AMÁRE BEACH HOTEL MARBELLA
ADULTS ONLY 

   

The One Frontaal Zeezicht

Amàre Beach Hotel Marbella is een uniek hotel aan de Costa de Sol die de 

perfecte ingrediënten samenbrengt voor een heerlijk verblijf: het is een adults 

only hotel (vanaf 16 jaar), gelegen aan de promenade, direct aan zee en slechts 

5 minuten lopen van het oude centrum van Marbella met een keur aan winkels 

en restaurants. De mediterrane naam Amare probeert de essentie van dit fijne 

hotel te vatten. “Amàre” betekent niet alleen liefde maar geeft ook het gevoel van 

de ‘‘zee” weer. De luchthaven van Málaga ligt op ca. 52 km afstand 

FACILITEITEN
Bij binnenkomst in de lobby met receptie ervaart u onmiddellijk het ‘beach’-

gevoel. De inrichting is, zoals ook in de overige ruimtes, licht en luchtig. Eén 

van de charmes van het hotel is de Amàre Club, drie exclusieve gedeeltes, die 

samen een unieke setting vormen: Amàre Beach op het strand; Amàre Pool met 

een buitenzwembad en een zonneterras (beide met ligbedden en parasols); en 

de Amàre Lounge.

De Spa by Germaine de Capuccini biedt naast een hydrotherapiecircuit, sauna, 

jacuzzi en Turks bad, een breed scala behandelingen voor gasten die zich willen 

laten verwennen en de Gym by Techogym is de perfecte plek om in vorm te 

blijven. Parkeergelegenheid tegen betaling.

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

buffetrestaurant Mare Nostrum met terras en uitzicht op zee serveert ontbijt 

en diner met showcooking. In de Amàre Lounge kunt u terecht voor thee, koffie 

en  lichte lunch en in het openlucht restaurant Amàre Beach  kunt u à la carte 

lunchen. In het naast het hotel gelegen restaurant Messina (1 Michelin-ster), 

waarmee het hotel samenwerkt, kunt u genieten van de gerechten van Chef 

Mauricio Giovanni. Bij Grab & Go, gelegen naast de receptie, zijn de hele dag 

takeaway hapjes en drankjes te krijgen. Belvue, de ‘coole’ rooftopbar serveert 

o.a. originele cocktails. U kunt hier genieten van lekkere muziek en de prachtige 

zonsondergang. Roomservice van 08.00-24.00 uur.

ACCOMMODATIE
De 236 kamers zijn comfortabel en licht ingericht, de meeste hebben uitzicht 

op zee. Ze zijn geschikt voor max. 2 volwassenen en beschikken over een twee-

persoonsbed of twinbedden, airconditioning (centraal geregeld), kluisje, minibar, 

satelliet-tv en Chromecast, wifi, koffie- en theezetfaciliteiten en strijkfaciliteiten. 

Badkamer met bad of douche en haardroger. Balkon.

Tweepersoonskamer Zijzeezicht (ca. 25 m², max. 2 volw.): trendy ingerichte 

kamer, gelegen op de lagere etages. Ook boekbaar als Tweepersoonskamer 

Zijzeezicht Bovenverdieping (ca. 26 m²).

Tweepersoonskamer Frontaal Zeezicht (ca. 30 m², max. 2 volw.): ruimere 

kamer met direct zeezicht. 

Junior Suite (ca. 40 m²): ruimere suite met gescheiden woon - een slappkamer. 

Met stadzicht.  

Tweepersoonskamer The One Frontaal Zeezicht (ca. 26 m²): deze kamers 

bevinden zich op de hogergelegen verdiepingen en beschikken over een 

Nespresso-apparaat en in de badkamer badjassen en slippers. Met een The One 

arrangement kunnen gasten gebruik maken van een privélounge (van 11.00-

23.00 uur) met terras met zeezicht, inclusief aperitieven, alcoholische drankjes, 

frisdranken en internationale kranten.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Malaga, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar de 

luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Tweepersoonskamer Zijzeezicht  1133 1351 1645 1276

Tweepersoonskamer Zijzeezicht Bovenverdieping  1300 1575 1910 1452

Tweepersoonskamer Frontaal Zeezicht  1332 1603 1911 1463

Gratis nachten: 7=6, 14=12 en 21=18 bij aankomst op 04/03/22 t/m 01/04/22 en 7=6 bij aankomst 

op 01/11/22 t/m 10/11/22. Niet geldig voor The One Kamers.

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 04/03/22 t/m 01/06/22 en van 10/09/22 t/m 19/11/22 indien 

geboekt voor 31/01/22 en 10% indien geboekt voor 28/02/22. Niet geldig voor The One Kamers.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, aanbiedingen en toeslagen voor halfpension: vraag uw 

reisagent 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 slaap- 

kamer, een ruim dakterras met jacuzzi.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Malaga, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar de 

luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Premium Kamer  1357 1619 1971 1401

RED Level Supreme Kamer  1687 1928 2256 1715

Grand Ocean Suite  3315 3280 5119 3026

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 01/05/22 t/m  31/10/22 indien geboekt voor 31/01/22 en 

15% indien geboekt voor 31/03/22.

Voor actuele prijzen: vraag uw reisagent of bezoek www.silverjet.be.
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PUENTE ROMANO MARBELLA
CULINAIR | GOLF | WELLNESS

       DELUXE

Junior Suite

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 ontbijt, lunch en diner met mediterrane gerechten kunt u terecht in Sea & 

Grill in de Beach Club. El Chiringuito serveert internationale specialiteiten voor 

lunch en diner. Daarnaast kunt u een keuze maken uit diverse restaurants, zoals 

Bibo voor tapas, het Nobu met Japanse specialiteiten voor het diner, het à la carte 

restaurant Serafina met Italiaanse gerechten, de Thai Gallery met authentieke 

Thaise cuisine, het Monkey Club restaurant met mediterrane smaken en Pizza 

Romano voor typisch Italiaanse gerechten met fraai uitzicht. Voor glutenvrije 

gerechten gedurende de hele dag kunt u terecht in Celioso en voor gezonde 

natuurlijke producten zoals juices en salades bij Rachel’s. Verder is er Lena 

by Dani Garcia, een steakhouse waar traditie, innovatie en heerlijke gerechten 

worden gecombineerd zoals alleen de chef weet hoe het moet. Tenslotte zijn er 

voor een lichte lunch de Pool Snack Bar bij het zwembad en The Tennis Club Bar 

gelegen naast de tennisbanen. ’s Avonds is La Suite voor drankjes en muziek 

geopend (vrijdag en zaterdag). 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, 

bidet, veelal aparte douche en badjassen. Ruim balkon met zitje.

Junior Suite (ca. 55 m², max. 3 pers.): elegante open plan woon- en slaapkamer 

(verschillend ingericht), niet in het hoofdgebouw.

Deluxe Junior Suite (ca. 60 m², max. 3 pers..): open plan woon-en slaapkamer 

met  tuinzicht. Ook boekbaar met zijzeezicht (max. 2 pers.) of zeezicht (max. 2 

pers.).

Garden Suite (ca. 60 m², max. 3 volw. of  2 volw. + 2 kind.): woon- en aparte 

slaapkamer met tuinzicht.

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 Deluxe Kamer.

Grand Junior Suite (ca. 70 m², max. 3 pers.): open plan woon- en slaapkamer 

met inloopkast en met jacuzzibad. Ook boekbaar met zijzeezicht.

Grand Junior Suite Keuken  (ca. 100 m², max. 3 pers.): woonkamer met keuken. 

Aparte slaapkamer, inloopkast en badkamer met douche en aparte bad. Met 

tuinzicht.

Mediterranean Suite (ca. 125 m², max. 4 pers.): 2 slaapkamers en aparte woon-

kamer met mediterrane accenten. Met zeezicht.

Royal Suite Beach (ca. 140 m², max. 2 volw. + 1 kind.): luxueuze suite met sauna 

en jacuzzibad. Balkon (76 m²) met ligbedden, jacuzzi en zeezicht.
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Villa Armonía

Villa Pereza

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Malaga, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar de 

luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Junior Suite  1984 3643 3364 2670

Deluxe Garden Suite  2356 4507 4142 3238

Family Deluxe Kamer (o.b.v. 4 volw.)  2286 4374 4015 3120

Grand Junior Suite  2412 4672 4292 3346

Extra: 1 gratis lunch (excl. drankjes)  bij min 7 nachten verblijf van 01/04/22 t/m 30/06/22 en van 

01/09/22 t/m 31/10/22.  1 x gratis green fee per persoon per verblijf op Marbella Club Golf Resort.

Seniorkorting: 5% bij 60 jaar of ouder bij verblijf van 01/04/22 t/m 30/06/22 en van 01/09/21 t/m 

31/10/22. Niet geldig voor Junior Suite.

Vroegboekkorting: 30% bij verblijf van 01/05/22 t/m 26/05/22 indien geboekt voor 31/01/22, bij 

verblijf van 27/05/22 t/m 03/09/22 indien geboekt voor 28/02/22 en bij verblijf van 04/09/22 t/m 

29/10/22 indien geboekt voor 31/03/22. 40% bij verblijf van 30/10/22 t/m 31/10/22 indien geboekt 

voor 31/07/22. Bij verblijf in een Junior Suite, Deluxe Garden Suite, Deluxe Junior Suite Tuinzicht, 

Grand Junior Suite, Garden Suite en Family Kamer.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen en aanbiedingen: vraag uw reisagent 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 La Margarita (ca. 150 m², max. 6 pers.): gelegen in het hart van 

het resort en gedecoreerd in Mediterrane stijl met wit en zachte aarden 

tinten. Beschikt over drie elegant ingerichte slaapkamers en twee 

badkamers (waarvan een met bad/douche en één alleen met douche), 

woonkamer met kitchenette. In de 400 m² privétuin bevinden zich een 

barbecue en een privézwembad (verwarmd) met ligbedden. De villa 

heeft een privéparkeerplaats.

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 bevindt zich een zwembad met 

zeezicht.

Villa La Pereza (ca. 210 m², max. 8 pers.): ruime en elegante villa met 

hedendaagse inrichting en directe toegang tot het strand met vier 

slaapkamers en badkamers. Verder 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.

 

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

of bezoek www.silverjet.be. 

PUENTE ROMANO VILLAS

        DELUXE



56 - SILVERJET

SPANJE | Costa del Sol | Marbella

MARBELLA CLUB HOTEL 
GOLF | FAMILY

        DELUXE

Marbella Club Hotel Golf Resort & Spa is een exclusief gerenommeerd hotel 

met het karakter van een klassiek wit Andalusisch dorp. Persoonlijke service 

en elegantie is verzekerd te midden van fraaie subtropische tuinen die door het 

milde klimaat het hele jaar door bloeien. Dit resort met alle denkbare faciliteiten 

ligt direct aan het strand in het hart van de ‘Golden Mile’ tussen Marbella en 

Puerto Banús en biedt u een verfijnde sfeer en hoge kwaliteit. De luchthaven van 

Málaga bevindt zich op ca. 60 km. 

FACILITEITEN
Elegante receptie met sfeervolle lounge en diverse boetieks waaronder een 

juwelier. In de fraaie subtropische tuinen liggen 2 zwembaden (verwarmbaar) 

omgeven door zonneterrassen, ligbedden en parasols. De Kids Club (5.000 m², 

tegen betaling) is een paradijs voor de jongste gasten. Hier kunnen kinderen 

tussen 4 en 14 jaar zich uitstekend vermaken met o.a. een dansstudio, 

kinderkeuken en een muziek- en computerkamer. Babysit is mogelijk op 

aanvraag. Tevens is er een fitnessruimte en een elegante Beach Club met 

verschillende watersportmogelijkheden. Bij het zusterhotel Puente Romano 

kunt u gebruik maken van de tennis- en paddlebanen. Voor paardrijden kunt u 

terecht in de stallen van Marbella Club die op ca. 20 minuten afstand liggen. Voor 

golfliefhebbers is er het door Dave Thomas ontworpen Marbella Club Golfresort 

(18-holes) op ca. 18 km afstand. De Thalasso Spa & Wellness (800 m² en tegen 

betaling) met tuin is een centrum voor ontspanning en beschikt onder andere 

over een zeewaterzwembad, stoombad, sauna en hamam. U vindt hier ook een 

ontspanningsruimte en verschillende behandelkamers. Hier kunt u terecht voor 

diverse schoonheids-en lichaamsbehandelingen, massages en bodywraps. Er 

is tevens een ruime keuze uit traditionele Thalassotherapiebehandelingen en 

holistische therapie-behandelingen zoals reflexology en acupunctuur wordt 

hier aangeboden. Verder is de Spa de plaats bij uitstek voor een voedings- en 

detoxprogramma. De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Half- of volpension 

zijn mogelijk. De restaurants worden gekenmerkt door design, elegantie en een 

ontspannen sfeer. Voor een fijne start van de dag kunt u uw ontbijt gebruiken in 

de Winter Garden met vers gebakken brood, heerlijke sappen en/of een goed glas 

champagne. Neem plaats op het terras van het stijlvolle MC Beach en geniet van 

het strandleven. Het restaurant serveert gourmetsalades en grillgerechten voor 

lunch en diner. De Beach Club is dagelijks geopend voor lunch en biedt naast een 

uitzonderlijk internationaal buffet, traditionele paella’s en verse visgerechten. In 

het hart van de Marbella Club ligt Garden Pool en  ‘al fresco’ snackbar. Hier kunt 

u terecht voor salades, broodjes en andere lichte maaltijden. Voor een heerlijk 

diner in een romantische setting bent u bij The Grill op het goede adres. Bestel 

hier een klassieker of één van de gerechten gecreëerd door de bekroonde chef-

kok, Juan Gálvez. In El Olivar kunt u terecht voor gezonde gerechten en in La 

Bodega kunt u terecht voor private dining. Het terras van de Golf Club House 

leent zich uitstekend voor een lunch. Op het menu staan populaire Andalusische 

en Spaanse gerechten. ’s Avonds kunt onder het genot van een digestief of 

cocktail genieten van livemuziek in de Summer Bar en in Rudi’s van tapas in 

een Bohemische lounge. In de exclusieve Champagneroom heeft u maar liefst 

de keuze uit maar liefst 65 verschillende soorten Champagnes. Het hotel biedt 

24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
Dit in Andalusische stijl ontworpen resort beschikt over 110 kamers en suites 

en 15 villa’s die zijn ontworpen om u ware luxe en elegantie te bieden. Alle 

zijn voorzien van airconditioning, satelliet-tv, minibar en kluisje, marmeren 

badkamer met bad, douche, badjassen, slippers en haardroger. Balkon of terras 

met zitje.

Deluxe Kamer (ca. 45 m², max. 3 pers.): kamer met modern design, zitgedeelte 

en resortzicht. 

Deluxe Zijzezicht Kamer (ca. 45 m², max. 3 pers.): ruime, elegante kamer gelegen 

boven de Beach Club met  ruim balkon met zijzeezicht.

Junior Suite (ca. 50 m², max. 3 pers.): open plan suite met zitgedeelte gelegen 

bij het zwembad met tuinzicht. 

Deluxe Junior Suite (ca. 55 m², max. 3 pers.): moderne, ruime suite met privéterras. 

Tuin Suite (ca. 60 m², max. 3 pers.): elegante woonkamer en slaapkamer met 

resort of tuinzicht.

Deluxe Tuin Suite (ca. 70 m², max. 2 volw. + 2 kind. of 3 volw.): ruime, modern 

ingerichte suite in mediterrane stijl met aparte woon- en slaapkamer met 

gemeubileerd privé terras of balkon en tuinzicht.

Chiquita Suite (ca. 66 m², max. 2 pers.): fraaie suite in mediterrane neutrale 

kleuren woonkamer en separate slaapkamer met kingsizebed. Intiem terras.
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Villa Añil Junior Suite

Villa Bel AirDeluxe Kamer

Mc Suite (ca. 80 m², max. 2 volw. + 2 kind. of 3 volw. + 1 kind): ruime en stijlvolle 

suite met veel natuurlijk licht, gelegen in het hart van het resort. Woonkamer en 

separate slaapkamer met kingsizebed. Met uitzicht op het groene achterland.

Suite Conde Rudi (ca. 80 m², max. 2 pers.): eigentijdse stijl in een aparte slaap-

kamer en ruime woonkamer die uitkomt op een charmant dakterras met uitzicht 

op de boomtoppen.

Mediterranean Suite (ca. 90 m², max. 2 pers.): heerlijk vrolijke en luchtige suite, 

met gewelfde plafonds en ruime balkons met open uitzicht op de natuur en 

de Middellandse Zee. Piedita Suite (ca. 120 m², max. 5 pers.): ingericht met 

traditioneel Andalusisch houtwerk en handgemaakte meubelstukken, heeft 

veel natuurlijk licht, een woonkamer met 2 slaapkamers, 2 badkamers en 

gastentoilet. Ruim balkon met uitzicht op de boomtoppen.

Casa Hubertus (ca. 80 m², max. 5 pers.): stijlvolle en kleurrijk ingerichte 

bungalow in duplex, met 2 slaapkamers, een met kingsizebed en een met 

twinbedden, beide met eigen badkamer. Verder een woonkamer, keukentje 

met o.a. een Nespresso-apparaat. Terras met waterfontein en jacuzzi. Gelegen 

tussen lavendel-, olijf- en sinaasappelbomen, biedt deze bungalow veel privacy.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Malaga, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar de 

luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Deluxe Kamer  3328 3643 3201 3242 

Junior Suite  3727 4212 3688 3729

Deluxe Junior Suite  3954 4348 3805 3846

Extra: 1 x lunch (excl. drankjes) bij verblijf van min. 7 nachten van 01/04/22 t/m 07/04/22 en van 

24/04/22 t/m 26/05/22. Niet geldig voor de villa’s.

Vroegboekkorting: 40% bij verblijf van 21/08/22 t/m 29/10/22 indien geboekt voor 31/01/22 en 

30% bij verblijf van 01/04/22 t/m 20/08/22 indien geboekt voor 31/01/22. Niet geldig voor de villa’s.

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

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

Tijdloze majestueuze villa’s voor uw luxe vakantie aan de Costa del Sol. 

Villa del Mar (ca. 2.500 m², max. 12 pers.): luxueuze villa direct aan 

het strand (direct toegang) met discrete entree, fraaie binnenplaats met 

fontein en tropische vegetatie. Zes slaapkamers (van ca. 80 tot 250 m²). 

De ‘Master Bedroom’ heeft een jacuzzi en directe toegang tot de hamam. 

Verder zijn er negen badkamers, woon- en eetkamer, filmzaal, keuken 

en groot zwembad. De fraaie tuinen (ca. 3.700 m² ) zijn geïnspireerd op 

het Alhambra met bomen, fonteinen en watervallen. 

Bungalow - 2 slaapkamers met Zwembad (ca. 150 m², max. 5 pers.): 

in mediterrane stijl ingerichte villa met twee slaapkamers met eigen 

badkamer en aparte woonkamer. Met privétuin-/patio met resortzicht 

met privézwembad.

Villa - 3 slaapkamers met Zwembad (ca. 240 m², max. 7 pers.): gelegen 

in het hart van het resort op de begane grond met twee slaapkamers 

en ieder zijn eigen badkamer, woonkamer en een compleet uitgeruste 

keuken. Op de eerste verdieping een ruime slaapkamer met badkamer. 

Met privétuin met zwembad. Met resortzicht. Ook te boeken als Villa Bel 

Air (in het hart van het resort) of als Villa Cascabel (gelegen naast de 

Kidsclub). Tevens boekbaar met vier slaapkamers (275 m²) als 

Villa - 4 slaapkamers met Zwembad of Villa El Cortijo met een 

modernere inrichting en een kitchenette.

Villa Añil (ca. 350 m², max. 11 personen): elegante villa bestaande uit 

twee woonkamers, compleet ingerichte keuken, vijf slaapkamers en vijf 

badkamers. Verder een fitnessruimte, massageruimte en een sauna. 

Privétuin met zwembad.

Voor actuele prijzen van alle Villa’s en Bungalow, kinderkortingen, aanbiedingen, en toe-

slagen voor half- en/of volpension: vraag uw reisagent of bezoek www.silverjet.be. 

MARBELLA CLUB VILLAS & VILLA DEL MAR

        DELUXE
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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 PALM 

BEACH EN HET LOPESAN VILLA DEL CONDE 

ONS HART GESTOLEN. 

KIJK OP PAGINA’S 62-63 EN 70-71

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 disco

theken. Op de uitgestrekte promenades, boulevards 

en in kleine en grote winkelstraten heerst altijd een 

gezellige drukte. 

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. 

Het is een bijzonder en beschermd natuurgebied.

In Maspalomas selecteerden wij het verfijnde 

designhotel Palm Beach en het exclusieve boutique 

hotel Grand Hotel Residencia. Tevens vindt u hier 

het gloednieuwe Faro Lopesan Collection, dat zich 

vooral richt op volwassenen en direct naast de 

vuurtoren licht.

In het hart van Playa del Ingles kozen wij voor het 

adults only Bohemia Suites & Spa. Dit designhotel 

biedt een adembenemend panoramisch uitzicht over 

de Oceaan en de duinen vanaf het dakrestaurant.

Aan de nabijgelegen Costa Meloneras kunt u 

een keuze maken uit het moderne, trendy en 

kindvriendelijke Lopesan Baobab Resort, het 

moderne en fraaie Lopesan Costa Meloneras Resort 

met koloniale architectuur en het in traditioneel 

Canarische stijl opgetrokken Lopesan Villa del 

Conde Resort. 

Las Palmas

Meloneras Maspalomas

Bohemia
Suites

Palm BeachCosta Meloneras Residencia
Villa del Conde

Baobab

Faro

Gran Canaria

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

Maspalomas
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BOHEMIA SUITES & SPA
ADULTS ONLY | DESIGN | WELLNESS

       

Junior Suite Zeezicht

Het acht verdiepingen hoge designhotel Bohemia Suites & Spa is een smaakvolle 

oase te midden van Playa del Inglés en combineert luxe met een levendige 

omgeving. Het adults only hotel is met name geschikt voor ‘freeminded people’ 

en een trendy publiek dat van het leven geniet op ieder niveau. Het strand ligt op 

ca. 300 m en de luchthaven op ca. 32 km afstand.

FACILITEITEN
In de intieme tuin bevinden zich twee bescheiden zwembaden, waarvan 1 ver

warmd en een jacuzzi omringd door terrassen met ligbedden en parasols. In 

de Wellness (tegen betaling) is er buiten een verwarmd zoutwaterzwembad en 

een verwarmde whirlpool. Binnen vindt u een Finse sauna, biosauna, stoombad, 

ijsfontein en belevenisdouches. Een watercircuit (vitality pool) en een 24/7 

fitnessruimte. Verder is er de mogelijkheid voor verschillende massages, 

schoonheids en lichaamsbehandelingen.

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

MyfoodWAYplan kunt u zelf kiezen voor een lunch of diner van 13.00 uur tot 

23.00 uur in alle restaurants.  Het 360º à la carte restaurant met terras serveert 

creatieve, medi terrane gerechten en is gelegen op de bovenste verdieping. Het is 

geopend voor ontbijt, lunch en diner en biedt een adembenemend panoramisch 

uitzicht over de oceaan en de duinen van Maspalomas aan de ene kant en de 

bergen aan de andere kant. De Atelier cocktailbar met livemuziek en DJ’s is 

de perfecte plek voor een prachtige zonsondergang. Naast het zwembad ligt 

de Saffire Poolbar waar u terecht kunt voor een laat ontbijt, kunt lunchen en 

genieten van tropische cocktails. Er is 24uurs roomservice beschikbaar.

ACCOMMODATIE
De 80 elegante en sfeervolle, modern ingerichte kamers en suites zijn ontworpen 

in warme natuurlijke kleuren met mahoniehouten vloeren en olijfhouten 

meubelen. De kamers beschikken over airconditioning, B&O tv, kluisje, minibar 

en wifi. Badkamer met douche, haardroger, badjassen en slippers. Gasten 

ontvangen een eigen tablet met 4G wifiverbinding om ook buiten het hotel te 

gebruiken.

Deluxe Kamer (ca. 23 m², max. 2 volw.): comfortabele kamer met tuinzicht 

of gedeeltelijk zeezicht. Badkamer met regendouche. Gelegen op lagere 

verdiepingen (1,2,3). Ook boekbaar met zeezicht.

Studio Deluxe (ca. 39 m², max. 3 volwassenen): ruimere kamer gelegen op de 1e 

verdieping met Queens size bed en sofabed. Badkamer met bad. Verder keuken 

met kookplaat, vaatwasser, ijskast, oven en magnetron.

Studio Suite (ca. 43 m², max. 3 volwassenen): ruimere kamer gelegen op de 1e 

of 2e verdieping met Queens size bed en sofabed. Badkamer met regendouche. 

Verder keuken met kookplaat, vaatwasser, ijskast, oven en magnetron. Balkon 

of terras.

Junior Suite (ca. 46 m², max. 2 volw.): moderne open plan kamer (4e t/m 7e 

verdieping) met verfijnd interieur, espressoapparaat en inloopkast. Ligbed op 

het balkon. Met uitzicht over de tuin. Ook boekbaar met zeezicht.

Corner Junior Suite (ca. 70 m², max. 2 volw.): kleurige kamer gelegen op de 3e, 

4e of 5e verdieping met twee balkons en badkamer met douche en apart toilet. 

Verder een extra toilet en een vrijstaand bad.

Sky Suite (ca. 105 m², max. 3 volw.): stijlvolle en ruimere suite met woon en 

aparte slaapkamer, gelegen op de 6e of 7e verdieping. Badkamer met douche en 

bad. Twee balkons met zee of duinzicht. 

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Gran Canaria, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en 

naar de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Deluxe Kamer   1150 903 1062 1124

Deluxe Kamer Zeezicht  1258 1015 1195 1266

Junior Suite  1504 1182 1396 1487

Junior Suite Zeezicht  1634 1324 1562 1663

Gratis nachten: 7=6 bij verblijf van 18/05/22 t/m 30/06/22 in een Junior Suite en Junior Suite zee-

zicht. Vroegboekkorting: 30% bij verblijf van 01/04/22 t/m 31/10/22 indien geboekt voor 31/01/22.

Voor actuele prijzen: vraag uw reisagent of bezoek www.silverjet.be. 
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FARO LOPESAN COLLECTION HOTEL
DESIGN 

       

Art Impression

Deluxe View

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. 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. 

Palocortado is het à la carte restaurant gelegen op de begane grond, naast het 

zwembad. 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 Blue Marlin Ibiza Sky Lounge 

Gran Canaria, de rooftopbar die toegankelijk is voor zowel hotelgasten als voor 

ander publiek, met twee kleinen zwembaden en ligbedden (Betalend). In de Blue 

Marlin Ibiza is er regelmatig livemuziek en optredens van internationale DJ’s.

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

tionele inrichting beschikken alle over een tweepersoonsbed, schrijftafel,  

airconditioning, smarttv, waterkoker en Nespressoapparaat. Verder wifi, mini

bar 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. 

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Gran Canaria, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en 

naar de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Deluxe Kamer   1549 938 1058 1175

Deluxe View Kamer  1752 1037 1176 1312

Superior View Kamer  2004 1169 1362 1481

Junior Suite  2354 1347 1526 1706

                   

Kamerkorting: 30% bij aankomst op 30/04/22 t/m 08/05/22 en 15/10/22 t/m 31/10/22 indien 30 

dagen voor aankomst geboekt.

Long Stay: 5% korting bij min 21 nachten verblijf van 01/04/22 t/m 30/04/22.

Seniorenkorting: 5% bij 60 jaar of ouder.

Vroegboekkorting: 20% bij aankomst op 01/05/22 t/m 31/10/22 indien geboekt voor 31/01/22 en 

15% indien geboekt voor 28/02/22. Welkomstattentie: Fles water en fruit op de kamer bij aankomst.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, aanbiedingen en toeslagen halfpension: vraag uw reis

agent of bezoek www.silverjet.be. 
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PALM BEACH
DESIGN

    

Tweepersoonskamer

Het Palm Beach hotel heeft een meer dan uitstekende reputatie, een verfijnde 

keuken en vele terugkerende tevreden gasten. Dankzij de bijzondere 

kleurencombinaties en de retro inrichting uit de jaren ‘70 behoort dit hotel tot de 

Designhotelgroep. De architect Alberto Pinto combineerde een fris en kleurrijk 

interieur op eigen wijze met de ronde vorm van het gebouw. Palm Beach heeft 

een elegante, sfeervolle ligging midden in een oase van palmbomen in het zuiden 

van het eiland. Vanwege de unieke atmosfeer, excellente service en ligging is dit 

hotel een uitstekende keuze om vakantie te vieren. Het strand en de beroemde 

duinen en vuurtoren van Maspalomas liggen op korte afstand van het hotel (ca. 

70 m). De luchthaven van Gran Canaria ligt op 36 km afstand en de hoofstad Las 

Palmas met zijn historische centrum op ca. 61 km.

FACILITEITEN
Het hotel heeft een ruime lichte hal met atrium, receptieruimte, winkeltjes, 

internethoek en zitgelegenheid. In de weelderige tuin liggen een verwarmd 

zwembad en een adults only zwembad omgeven door een terras met ligbedden 

en parasols. Voor de jongste gasten is er de Pepes Kids Club (412 jaar) met 

onder andere een funpool (het hele jaar verwarmd), babybadje, speeltuin en 

kinderanimatie. 

De Health Garden (toegang vanaf 16 jaar) is de ideale plek om te ontspannen 

en biedt een Turks bad, verwarmd zoutwaterzwembad, zoutgrot en sauna 

(gratis). Verder zijn er thalassotherapie, massagecabines en Rasul en 

Cleopatrabaden. U kunt hier tevens terecht voor verschillende lichaams en 

schoonheidsbehandelingen en massages. Er is ook een fitnessruimte met even

tueel een personal trainer. Voor jong en oud zijn er verschillende activiteiten 

zoals schaken op een groot schaakbord in de tuin, jeu de boules, darts, 

tafeltennis, yoga, aquarobics en Tai Chi. ‘s Avonds is er regelmatig een verzorgd 

entertainmentprogramma (vijf maal per week). Verder kunt u tennissen op de (‘s 

avonds verlichte) tennisbaan en is er een tv kamer en bridge tafels. Mocht u een 

huurauto hebben dan is er bij het hotel parkeergelegenheid. Ten slotte krijgen 

gasten korting op hun greenfees voor de drie verschillende golfbanen die in de 

directe omgeving liggen. 

De verzorging is op basis van halfpension. U heeft de keuze uit verschillende 

restaurants en bars. Er is een uitgebreid al fresco ontbijtbuffet in het 

hoofdrestaurant met groot terras. Voor het diner is er vier maal per week 

een à la carte keuzemenu van 4gangen en drie maal per week een thema 

barbecuebuffet. Voor de kinderen is er een apart kindermenu. Verder beschikt 

het hotel over het à la carte restaurant Esencia dat in Retro stijl is ingericht en 

traditionele mediterrane gerechten serveert, gemaakt van de beste verse lokale 

producten. In de Bodega Tapas bar kunt u terecht voor ‘haute cuisine’ Spaanse 

hapjes en wijnen (beide seizoensgebonden). De Bar Africano met terras is 

gelegen bij het zwembad en serveert onder andere crêpes, zoetigheden of 

regionale tapas en Canarische specialiteiten voor de lunch. De Bar Salon voert 

u terug naar de jaren 70. Hier kunt onder het genot van een drankje of cocktails 

meerdere malen per week van livemuziek of een show genieten. 

Ten slotte is er van 08.00 tot 24.00 uur roomservice.

ACCOMMODATIE
Het hotel telt 328 design kamers en suites die alle kleurig en smaakvol zijn 

ingericht en voorzien van airconditioning (afhankelijk van de temperatuur), 

minibar, koffie/theezetfaciliteiten, wifi, telefoon, tv en kluisje. De kamers 

hebben een middelgrote badkamer met douche of bad, haardroger, badjassen 

en slippers. Vanaf kamer Deluxe C ontvangen alle kamers dagelijks een krant. 

De Corner kamer en alle suites hebben tevens een espressomachine op de 

kamer. Balkon met zitje. 

Tweepersoonskamer Superior B + Deluxe C (ca. 25 m², max. 2 volw. + 1 kind 

t/m 12 jaar): gelegen op de 2e t/m 5e (B) resp. 5e t/m 7e etage (C) met tuin, 

zwembad of zeezicht. Ook boekbaar met verbindingsdeur als Family Kamer 

Superior of Deluxe (max. 2 volw. + 3 kind. t/m 12 jaar).

Corner  Deluxe Kamer (ca. 27 m², max. 2 volw. 1 kind t/m 12 jaar): gelegen op de 

2e t/m 7e etage. Met uitzicht op het zwembad of de tuin.

Junior Suite (ca. 34 m², max. 3 pers.): gelegen op de 5e t/m 7e etage, in open 

plan stijl met zithoek. Uitzicht op de tuin, het zwembad of op zee.

Suite (ca. 37 m², max. 3 pers.): ruime suite gelegen op de 5e t/m 7e etage, open 

plan woon/slaapkamer. Twee balkons met uitzicht op de tuin, het zwembad of 

op zee.
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Master Suite (ca. 65 m², max. 3 pers.): grote suite gelegen op de 6e en 7e etage 

met luxueuze open plan woon en slaapkamer. Twee balkons en uitzicht op de 

tuin en het zwembad.

 

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., halfpension, vliegreis van en 

naar Gran Canaria, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Tweepersoonskamer Superior B                               1635 1147 1307 1634

Family Superior (o.b.v. 2. volw.)   1635 1147 1307 1634

Corner Deluxe Kamer  1993 1382 1580 2005

Junior Suite  2235 1500 1714 2183

Suite  2465 1657 1893 2435

Master Suite  3078 2088 2388 3107

Extra: Bij min 7 nachten verblijf  1 spa behandeling tijdens verblijf (body collection peeling of body 

wrap). Honeymoon: 5% korting bij min 5 nachten verblijf.

Kamerupgrade: upgrade van Superior B kamer naar Deluxe C kamer bij aankomst op 01/07/22 t/m 

15/07/22.

Long Stay: 10% bij min 29 nachten verblijf van 01/04/22 t/m 31/10/22.

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 01/04/22 t/m 31/10/22 indien geboekt voor 15/12/21 en 

12% indien geboekt voor 28/02/22. 10% bij verblijf van 01/05/22 t/m 31/10/22 indien geboekt van 

01/03/22 t/m 31/03/22. 10% bij verblijf van 01/10/22 t/m 31/10/22 indien geboekt van 01/04/22 

t/m 30/06/22. Welkomstattentie:  fruit en mineraalwater op de kamer.

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

bezoek www.silverjet.be. 

SPECIAAL AANBEVOLEN

HET DESIGN HOTEL PALM BEACH IS VANWEGE DE FANTASTISCHE LIGGING, 

DE UNIEKE SFEER, HET HOGE SERVICENIVEAU EN DE UITSTEKENDE KEUKEN 

ONZE PERSOONLIJKE FAVORIET.
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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 (gratis). 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.
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Presidential Suite

Tweepersoonskamer

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

kamer, 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. 90 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.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Gran Canaria, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en 

naar de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Tweepersoonskamer type A  2445 1531 1781 2447

Tweepersoonskamer type B  2674 1706 1998 2741

Tweepersoonskamer type C  3079 1958 2292 3161

Junior Suite  3705 2385 1789 3868

Master Suite (o.b.v. 4 pers.)  3833 2515 2944 4103

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: vraag uw 

reisagent of bezoek www.silverjet.be. 
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LOPESAN COSTA MELONERAS
FAMILY | GOLF | WELLNESS

       SUPERIOR

Het Lopesan Costa Meloneras Resort & Spa is een groots vakantieresort met 

een fraaie ligging aan zee en vele faciliteiten en activiteiten voor jong en oud. 

U kunt hier heerlijk relaxen bij één 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 Canarisch

koloniale 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 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 ruimelobby met warme kleuren en vele zitjes, diverse boetieks en bars 

is spectaculair. De tussen het hotel en de boule vard gelegen tuin van maar 

liefst 76.000 m² telt meer dan 700 palmbomen. Het hotel telt 5 zwembaden 

waarvan enkele verwarmbaar en één voorzien van een kunstmatig aangelegd 

strand. Zo zijn er het hoofdzwembad ‘de Lake Pool’ en het rivierzwembad 

met Swim up Bar. Het Ladon en de Swimup zwembaden zijn speciaal 

voor Unique gasten. Alle zwembaden worden omringd door diverse 

zonneterrassen met ligbedden en parasols. Voor de sportliefhebbers zijn er 

verder verschillende faciliteiten en mogelijkheden. 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 met animatie. Babysit op aanvraag. Ook 

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

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

ook korting krijgen op de greenfees. Het moderne OM Spacenter (3.500 m², 

toegang vanaf 18 jaar en tegen betaling) heeft een hidrocircuit met Afrikaanse 

sauna, 2 stoombaden, ijsgrot, Kneippbad, hamam, Himalaya zoutwatergrot 

en buitenzwembaden. Verder is er een beautycenter met verschillende 

behandelkamers voor diverse massages en schoonheidsbehandelingen. 

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

keuze uit de volgende restaurants: Het grote “Gastro Market Buffet Alameda” 

restaurant telt maar liefst 13 showcooking stations. Halfpensiongasten kunnen 

hier van het ontbijt en diner (met verschillende themaavonden) genieten. La 

Toscana is een exclusief à la carte restaurant met Italiaanse gerechten voor 

diner (tevens geopend voor ontbijt voor Unique gasten).  El Churrasco is een 

grillrestaurant met terras gespecialiseerd in Aberdeen Angusvlees met meer 

dan 100 rode en witte wijnen. Het Aziatische restaurant Nihao by Kabuki biedt 

voor diner o.a. gerechten uit de Japanse keuken zoals Teppanuyaki. Café del 

Mar is gelegen aan Faro Boulevard en biedt livemuziek en shows onder het 

genot van een hapje en drankje. Er bevinden zich verschillende bars rondom 

de zwembaden en tuinen zoals Ladon bar, Laguna Bar, Arenal Bar en de 

Solarium bar voor cocktails en tapas. Ten slotte is er roomservice.

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

gebouwen van maximaal 8 verdiepingen, alle voorzien van marmeren vloer, 

airconditioning, tv, telefoon, minibar, wifi en huurkluisje. Badkamer met 

douche, haardroger en badjassen.

Deluxe Kamer (ca. 33 m², max. 3 pers.): comfortabele kamer met balkon en 

straatzicht. Ook boekbaar als Deluxe Kamer View met tuin en/of zwembad, of 

gedeeltelijk zeezicht. Tevens boekbaar als comfortabele Family Kamer (ca. 33 

m², max. 3 volw. + 1 kind of 4 volw.) met tuin, berg, zwembad en/of straatzicht.  

Supreme Zwembadzicht (ca. 33 m², max. 3 pers.): met zwembadzicht. Ook boek 

baar als Supreme Zeezicht gelegen op de bovenste verdiepingen met  (zij)zeezicht. 

Premium Pool (ca. 33 m², max. 3 pers.): terras en directe toegang tot zwembad. 

Suite (ca. 63 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind. t/m 12 jaar): aparte woon en 

slaapkamer, in de woonkamer sofabed en zitje. Met tuin of straatzicht. Ook 

boekbaar als Suite View  met tuin, of zwembad, of gedeeltelijk zeezicht.  

Master Suite (ca. 63 m², max. 3 volw + 1 kind. of 2 volw. + 2 kind. t/m 12 jaar): 

grotendeels identiek aan de Suite, maar ruimere badkamer met hydro

massagebad en in woonkamer groot sofabed. Ruim balkon (ca. 17 m²) 

met tuin of gedeeltelijk zeezicht. Ook boekbaar als Master Suite View met 
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zeezicht. 

Indien u verblijft in een Unique kamer of suite (Deluxe, Deluxe View, Family 

Kamer, Premium Pool, Suite, Suite View, Master Suite View, Prince en 

Royal Suite ontvangt u onder andere de volgende extra services (Unique 

by Lopesan): exclusieve checkin/out, ontbijt in het restaurant La Toscane 

met premium producten, exclusief gedeelte bij één van de zwembaden met 

comfortabele ligbedden en de Unique Club Bar, toegang tot de exclusieve 

lounge met drankjes en snacks, eenmaal per volwassene per verblijf toegang 

in het Wellness Center, in de kamer premium amenities, Nespresso apparaat 

met cupjes en een waterkoker met theefaciliteiten, flesje wijn en een doosje 

bonbons. Welkomstdrankje bij aankomst. 

Unique Premium Private Pool (ca. 25 m², max. 3 pers.): gelegen op de begane 

grond met terras met privézwembad en zwembadzicht. 

Prince Suite (ca. 154m², max. 2 volw.): ruime suite met woon en aparte 

slaapkamer met houten vloer. Ruime balkon met ligbedden en zeezicht. 

Royal Suite (ca. 241 max. 4 pers.): woonkamer en 2 slaapkamers, 2 marmeren 

badkamers, groot balkon van ca. 90 m².

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Gran Canaria, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en 

naar de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Deluxe Kamer  1423 896 1033 1071

Deluxe Kamer View   1563 969 1120 1159

Suite  2060 1242 1440 1484

Kamerkorting: 30% bij aankomst op 30/04/22 t/m 08/05/22 en 15/10/22 t/m 31/10/22 indien 30 

dagen voor aankomst geboekt. Seniorenkorting: 5% bij 60 jaar of ouder. Vroegboekkorting: 25% 

bij aankomst op 01/05/22 t/m 31/10/22 indien geboekt voor 31/12/21, 20% indien geboekt voor 

31/01/22 en 15% indien geboekt voor 28/02/22. . 

Voor actuele prijzen: vraag uw reisagent of bezoek www.silverjet.be. 

Deluxe Kamer
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LOPESAN BAOBAB RESORT
FAMILY | GOLF

    

Tweepersoonskamer

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 

boekbaar 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 

afgescheiden woon en slaapgedeelte met 2 plasmatv´s. Met tuin/zwembad

zicht 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. 
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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.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Gran Canaria, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en 

naar de luchthaven.

Kamertype  apr jun  aug okt

Tweepersoonskamer  1325 764 898 926

Superior Kamer  1990 1173 1398 1456

Family Kamer  1535 1043 1238 1285

Junior Suite  2025 1238 1476 1541

Kamerkorting: 30% bij aankomst op 30/04/22 t/m 08/05/22 en 15/10/22 t/m 31/10/22 indien 

30 dagen voor aankomst geboekt. Long Stay: 5% korting bij min 21 nachten verblijf van 01/04/22 

t/m 30/04/22. Seniorenkorting: 5% bij 60 jaar of ouder. Vroegboekkorting: 20% bij aankomst op 

01/05/22 t/m 31/10/22 indien geboekt voor 31/01/22 en 15% indien geboekt voor 28/02/22. Wel-

komstattentie: Fles water en chocolade op de kamer bij aankomst.

     

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

sion: vraag uw reisagent of bezoek www.silverjet.be.
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LOPESAN VILLA DEL CONDE RESORT
FAMILY | GOLF | WELLNESS

       

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.
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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.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Gran Canaria, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en 

naar de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Tweepersoonskamer  1367 848 987 1034

Zeezicht Kamer  1535 937 1096 1149

Junior Suite  2067 1290 1513 1572

Kamerkorting: 30% bij aankomst op 30/04/22 t/m 08/05/22 en 15/10/22 t/m 31/10/22 indien 

30 dagen voor aankomst geboekt. Long Stay: 5% korting bij min 21 nachten verblijf van 01/04/22 

t/m 30/04/22. Seniorenkorting: 5% bij 60 jaar of ouder. Vroegboekkorting: 20% bij aankomst op 

01/05/22 t/m 31/10/22 indien geboekt voor 31/01/22 en 15% indien geboekt voor 28/02/22. 

     

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

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

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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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.

AUTOHUUR

Op Tenerife en La Gomera bieden wij de hotels 

inclusief privétransfers aan, m.u.v. Las Terrazas 

de Abama, welke inclusief auto is. Uiteraard is 

het ook mogelijk bij de overige accommodaties 

een huurauto bij te boeken, in aanvulling of ter 

vervanging van de privétransfers

SPECIAAL AANBEVOLEN

OP TENERIFE HEBBEN VOORAL 

HET BAHIA DEL DUQUE EN THE RITZ-CARLTON, 

ABAMA ONS HART GESTOLEN.

KIJK OP PAGINA’S 74-75 EN 88-89.

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 levendige 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 Bahia del 

Duque met een apart villagedeelte en Iberostar 

Selection 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.

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 

is een bekende badplaats waar zich het hotel Jardin 

Tecina bevindt met zijn in lokale bouwstijl gebouwde 

bungalows.

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

Dreams Jardin Tropical

Gran Melià
Palacio de Isora

Corales Beach
Corales Suites

Jardin Tecina

Tenerife

La
Gomera

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
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VILLAS BAHIA DEL DUQUE
 CULINAIR | WELLNESS

        DELUXE

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. 

Indicatieprijzen per persoon 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 luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Las Palmeras   3467 3176 3209 3310

las Retamas (o.b.v. 3 volw.)  2843 2633 2666 2745

Las Mimosas (o.b.v. 4 volw.)  4487 4474 4507 4555

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

de VIP Lounge (Montana Roja) bij het vertrek vanaf Reina Sofia Airport wanneer deze open is en 1 x 

gratis toegang tot de Spa en Aqua di Parma set in de Villa.

Honeymoon: 10% korting voor beide personen.

Long Stay: 10% korting bij min 21 nachten verblijf.

Seniorenkorting: 10% bij 60 jaar en ouder.

Vroegboekkorting:  25% bij aankomst op 01/04/22 t/m 31/10/22 indien geboekt voor 28/02/22 en 

20% indien geboekt voor 31/03/22.

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

sion: vraag uw reisagent of bezoek www.silverjet.be. 
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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 (3-12 

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). Tegen 

betaling kunt u gebruik maken van de tennisbanen, squashbaan, pitch & putt en 

mountainbikes, alsmede verschillende excursies boeken. 

In het Spa & Thalassotherapiecenter (tegen betaling en vanaf 16 jaar) 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. La Hacienda 

voor internationale gerechten en Mexicaanse specialiteiten. Alisios Market Food 

serveert lokale en internationale gerechten gemaakt van verse lokale producten 

en Kensei is er voor Japanse specialiteiten. Café la Bahia serveert snacks voor 

de lunch, in de Beach Club staan mediterrane specialiteiten op de menukaart. 

Tenslotte biedt het met een Michelin-ster bekroonde Nub het beste uit de 

Europese en Latijns-Amerikaanse keuken. 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.
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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.

Indicatieprijzen per persoon 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 luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Deluxe Kamer Tuinzicht  1603 1189 1222 1495

Junior Suite Zeezicht  2410 1935 1968 2241

Tweekamer Suite Zeezicht  2709 2182 2215 2488

Driekamer Family Suite (o.b.v. 5 pers.)  1517 1330 1363 1412

Deluxe Kamer Casa Sofia  2016 1556 1589 1862

Casas Ducales Deluxe Kamer Tuinzicht  2074 1604 1637 1910

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

toegang tot de VIP Lounge bij vertrek op Montana Roja airport wanneer deze open is, geldig bij  min 

7 nachten verblijf van 01/04/22 t/m 30/04/22 in een Junior Suite en Suite. 

Bij verblijf van 01/05/22 t/m 31/10/22: 1 x toegang tot de Spa bij min 7 nachten verblijf in Deluxe 

kamer tuinzicht en Deluxe kamer zeezicht; 1 x toegang tot de Spa en Aqua di Parma set in de suite 

bij min 7 nachten verblijf in Junior Suite en Suite Casa Ducales; 1 x gratis vastgestelde lunch in 

de Beach Club (incl. lokale wijn en water) bij min 7 nachten verblijf in een Junior Suite en Suite en 

gratis toegang tot de VIP Lounge bij vertrek op Montana Roja airport wanneer deze open is bij min 7 

nachten verblijf in een Suite.

Honeymoon: 10% korting voor beide personen.

Kamerupgrade: upgrade van Deluxe kamer tuinzicht naar Deluxe kamer zeezicht (Bahia en casa 

Ducales) bij aankomst op 01/06/22 t/m 15/06/22

Long Stay: 10% korting bij min 21 nachten verblijf.

Seniorenkorting: 10% bij 60 jaar en ouder.

Vroegboekkorting: 25% bij aankomst op 01/04/22 t/m 31/10/22 indien geboekt voor 28/02/22 en 

20% indien geboekt voor 31/03/22.

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

sion: vraag uw reisagent 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



76 - 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 (3-12 jaar) met een overdekte speelruimte. Babysit (tegen 

betaling) op aanvraag. Verder een kapper, schoonheidssalon voor diverse 

lichaams- en gezichtsbehandelingen zoals Ayurveda therapie, massages en 

een gezondheidsbar. Tevens is er een squashbaan en fietscentrum. 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 ontbijt in Fuel 

RestoBar of BB Beach Club. Ook de lunch is beschikbaar in deze gelegenheden.  

Sucas is het gourmet restaurant voor diner. Roomservice is beschikbaar van 

11 - 21.30 uur.

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.

Indicatieprijzen per persoon 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 luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Tweekamer Suite  1237 965          1037         1190       

Tweekamer Pool Suite  1671 1390        1475          1635               

Driekamer Suite (o.b.v. 4 pers.)  1010 838          876          1025 

Honeymoon: Cava wijn en fruit op de kamer bij min 5 nachten verblijf.

Kamerkorting: 5% bij verblijf van 30/04/22 t/m 10/05/22

Long Stay: 15% korting bij min. 10 nachten verblijf van 01/04/22 t/m 30/04/22 en 

15% korting bij min 14 nachten verblijf van 01/05/22 t/m 31/10/22.

Seniorenkorting: 10% bij 55 jaar en ouder bij min 7 nachten verblijf van 01/05/22 

t/m 31/10/22. Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 01/05/22 t/m 31/10/22 

indien geboekt voor 31/03/22 en 15% indien geboekt voor 30/04/22.

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

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

bezoek www.silverjet.be. 
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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. 

Indicatieprijzen per persoon 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 luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Junior Suite  1811 1117 1221 1311

Superior Junior Suite  2321 1492 1596 1686

Junior Suite Zeezicht Star Prestige  2636 1788 1911 2001

Extra: 1 x vastgesteld diner (excl. drankjes) in restaurant La Pergola bij min 5 nachten verblijf op 

basis van halfpension en 1 x een circuit behandeling in de Spa tijdens verblijf.

Long Stay: 10% korting bij verblijf van min. 21 nachten van 01/04/22 t/m 31/10/22

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 01/05/22 t/m 31/10/22 indien geboekt voor 31/01/22, 10% 

indien geboekt voor 28/02/22 en 5% indien geboekt voor 31/03/22.

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

vraag uw reisagent of bezoek www.silverjet.be. 
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IBEROSTAR SELECTION ANTHELIA
 FAMILY | WELLNESS

    

Anthelia

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.

Indicatieprijzen p.p. incl.: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Tene-

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

Kamertype  apr jun aug okt

Tuinzicht Kamer  1391 980 1090 1215

Zeezicht Kamer  1678 1111 1221 1346

Priority Location Kamer  1475 1046 1156 1281

Suite  2147 1391 1536 1661

Extra: 1 x vastgesteld diner (excl. drankjes) in restaurant Poseidon of Portofino bij min 5 nachten 

verblijf op basis van half pension en 1 x een circuit behandeling in de Spa tijdens verblijf.

Long Stay: 10% korting bij verblijf van min. 21 nachten van 01/04/22 t/m 31/10/22.

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 01/05/22 t/m 31/10/22 indien geboekt voor 31/01/22, 10% 

indien geboekt voor 28/02/22 en 5% indien geboekt voor 31/03/22.

Welkomstattentie: Fles cava bij aankomst.

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

of all-Inclusive: vraag uw reisagent of bezoek www.silverjet.be. 
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Zeezicht Kamer

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. 

Indicatieprijzen per persoon 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 luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Suite Terras  2603 1664 1821 1965

Superior Suite  2893 1949 2114 2250

Extra: 1 x vastgesteld diner (excl. drankjes) in restaurant Poseidon of Portofino bij min 5 

nachten verblijf op basis van half pension en dagelijks Spa circuit tijdens verblijf.

Long Stay: 10% korting bij verblijf van min. 21 nachten van 01/04/22 t/m 31/10/22.

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 01/05/22 t/m 31/10/22 indien geboekt voor 

31/01/22, 10% indien geboekt voor 28/02/22 en 5% indien geboekt voor 31/03/22.

Welkomstattentie: Fles champagne bij aankomst.

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

all-Inclusive vraag uw reisagent of bezoek www.silverjet.be. 

IBEROSTAR GRAND SALOMÉ

      

79 - SILVERJET



80 - SILVERJET

SPANJE | Tenerife | Costa Adeje

DREAMS JARDIN TROPICAL RESORT & SPA
    SUPERIOR

Preferred 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 is er de Explorer’s Club (4-12 jaar) een de Core Zone Club 

(13-17 jaar). De Tropical Wellness biedt onder meer een sauna, hydromassage 

bad 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. Verder fietscentrum. Er is parkeergelegenheid (tegen 

betaling). De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Halfpension en all-

inclusive (Unlimited Luxury) is ook mogelijk. De World Cafe is het gastronomisch 

buffetrestaurant voor ontbijt en diner. Voor de lunch bij het zwembad is er de 

Barefoot Grill.  Voor het diner is er het Italiaanse à la carte restaurant Trattoria, de 

American Grill voor steaks en TBC voor Spaanse specialiteiten, tapas en wijnen. 

Las Rocas is een fraai, aan zee gelegen internationaal gourmetrestaurant voor 

vis- en rijstspecialiteiten.Tenslotte serveert That’s a Wrap koffie, salades en 

wraps. RendezVous is de lobbybar en Sugar Reef de Poolbar waar u smoothies, 

sappen en frisdranken kunt bestellen. In de Veranda geniet u van cocktails met 

een fraaie zonsondergang. De Beach Club Bar Las Rocas is er voor drankjes en 

cocktails en Coco Café voor koffie, gebakjes en cake.

ACCOMMODATIE
Het hotel beschikt over 419 trendy, modern ingerichte kamers met airconditioning, 

telefoon, flatscreen-tv, wifi, minibar, koffie-/theefaciliteiten en een kluisje. Bad-

kamer 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. Ook boekbaar met tuin-/ zwembadzicht. 

Bij verblijf in de Preferred Club kamers en suites ontvangt u extra services waar-

onder privé check-in/-out, exclusieve concierge service, kamers gelegen in het 

meest exclusieve gedeelte van het hotel met premium amenities. Minibar met 

frisdrank, water en bier, Nespresso-apparaat, tablet in de kamer en kussen menu. 

Verder ontbijt in een privé restaurant en snacks en drankjes in de middag in de 

Preferred Club Lounge. Tenslotte gebruik van het terras van de Preferred Club 

met Balinese bedden.

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

badkamer met douche. Met zeezicht. Preferred Club Junior Suite (ca. 45 m², 

max. 3 pers.): fraai gedecoreerde kamer met zitgedeelte met terras of balkon 

met zitje en landzicht. Ook boekbaar met  zeezicht. 

Preferred Club Suite (ca. 60 m², max. 3 pers. of 2 volw. + 2 kind.): smaakvol 

ingericht met ruime slaapkamer, kleedruimte, woonkamer. Badkamer met bad 

en aparte douche. Balkon met zitje en landzicht. Ook boekbaar met zeezicht.

Preferred  Club Presidential Suite (ca. 70 m², max. 2 volw. + 2 kind. of 3 pers.): 

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

aparte douche. Grote terrassen met ligbedden en zeezicht.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en 

naar Tenerife, luchthavenbelasting, Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Tweepersoonskamer Zeezicht  1225 1254 1299 1522

The Club Tweepersoonskamer Zeezicht  1427 1575 1620 1831

The Club Suite  1594 1575 1755 1974

Seniorenkorting: 5% bij 65 jaar en ouder bij verblijf van 01/05/22 t/m 31/10/22.

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 01/04/22 t/m 31/10/22 indien geboekt voor 28/02/22.

Voor actuele prijzen: vraag uw reisagent of bezoek www.silverjet.be. 
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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 zoutwater-

zwembad. 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.

Indicatieprijzen per persoon 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 luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Deluxe Kamer  1026 892 959 1040

Premium Kamer  1160 987 1054 1135

Club Kamer  1228 1054 1121 1203

La Caleta Suite  2622 2342 2409 2491

Extra: 1 x gratis toegang tot de Spa per volwassene bij min. verblijf van 7 nachten.

Kamerkorting: 15% bij verblijf van 01/05/22 t/m 05/07/22 en van 24/08/22 t/m 02/10/22 indien 

geboekt vanaf 01/05/22.

Seniorenkorting: 10% bij 65 jaar en ouder.

Vroegboekkorting: 20% bij aankomst op 01/04/22 t/m 31/10/22 indien geboekt voor 30/04/22.

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: vraag uw reisagent of bezoek www.silverjet.be. 
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ROYAL GARDEN VILLAS
BOUTIQUE | GOLF | WELLNESS

      

Receptie

Majestic Villa

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 lichaams-

behandelingen. 

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. 

Indicatieprijzen per persoon 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 luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Duchess Villa  1500 1619 1659 1756

Grand Duchess Villa   1686 1789  1780 1869

Princess Villa (o.b.v. 4 pers.)  1120 1190 1189 1314

Royal Villa (o.b.v. 6 pers.)    1302 1386 1404 1523

Extra: 1 x 25 min relaxing massage per volwassene  per verblijf.

Gratis nachten: 7=6 en 14=12 bij verblijf van 18/04/22 t/m 08/05/22.

Seniorenkorting: 10% bij 66 jaar of ouder bij verblijf van 01/04/22 t/m 08/05/22.

Vroegboekkorting: 10% bij aankomst op 01/04/22 t/m 31/10/22 indien geboekt voor 08/05/22.

Welkomstattentie: fles cava wijn bij aankomst.

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

sion: vraag uw reisagent of bezoek www.silverjet.be. 
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HOTEL SUITE VILLA MARÍA
 FAMILY | GOLF

    

Perfect geïntegreerd met de omliggende golfbaan is Hotel Suite Villa María 

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. U kunt voor schoonheids- en lichaamsbehandelingen terecht in het 

Naiad Wellness centrum, waar zich ook een thermaal circuit, hydromassagebad, 

sensation showers, Turks bad en Finse sauna bevinden.

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 volw. + 1 kind): 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 (max. 2 pers.). 

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. 

Indicatieprijzen per persoon 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 luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Villa - 1 Slaapkamer (o.b.v. 2 pers.)  1152 996 1029 1164

Villa - 2 Slaapkamers (o.b.v. 3 pers.)  1118 956 939 1064

Jacuzzi Villa - 2 Slaapkamers (o.b.v. 4 pers.)  1031 839 872 1007

Pool Villa - 3 Slaapkamers (o.b.v. 6 pers.)  943 786 819 954

Kamerkorting: 10% bij verbllijf van 30/04/22 t/m 10/05/22. Long Stay: 5% korting bij min 14 nach-

ten verblijf van 01/04/22 t/m 31/10/22. Seniorenkorting: 10% bij 55 jaar of ouder bij verblijf van 

01/04/22 t/m 31/10/22. Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 01/04/22 t/m 09/04/22 en van 

18/04/22 t/m 31/10/22 indien geboekt voor 31/01/22 en 10% indien geboekt voor 31/03/22. Geldig 

voor Villa 1 slaapkamer en Villa 1 slaapkamer met jacuzzi en Villa 2 slaapkamer en Villa 2 slaap-

kamer met jacuzzi. 15% bij verblijf van 01/04/22 t/m 09/04/22, van 18/04/22 t/m 17/07/22 en van 

25/08/22 t/m 15/10/22 in een Pool Villa 3 slaapkamer indien geboekt voor 31/01/22

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

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



84 - SILVERJET

SPANJE | Tenerife | Costa Adeje

CORALES SUITES & CORALES BEACH
ADULTS ONLY | CULINAIR | FAMILY

    

Corales Suites - Villa Suite 2-slaapkamers met zwembad Corales Beach - Junior Suite

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 het ontbijt in het Olivia buffetrestaurant (o.a. met natuurlijke en lokale 

producten). 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 by Royal Hideaway is open voor diner en in het restaurant San Hô 

worden Japanse/Peruaanse specialiteiten geserveerd (adults only). Het met een 

Michelin-ster bekroonde restaurant El Rincón de Juan Carlos staat onder leiding 

van sterrenkok Juan Carlos Padron en serveert exclusieve gerechten (vanaf 

12 jaar). Alice is een bibliotheek en La Gelataria is een traditionele Italiaanse 

ijssalon. Tenslotte is er een poolbar voor snacks en drankjes. 

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. 
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Adults Only Zwembad

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 geven u garantie tot de  

toegang tot het zwembad op het dakterras. 

Indicatieprijzen per persoon 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 luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Deluxe Suite Corales Suites  1886 1336 1533 1694

Deluxe Suite 2-Slaapk. Cor. Suites (o.b.v. 4 pers.)  1324 996 1134 1266

Villa Suite met Zwembad. Cor. Suites  2743 1955 2205 2386

Junior Suite Zeezicht Corales Beach  1768 1288 1384 1573

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 01/04/22 t/m 31/10/22 en 10% bij min 21 nachten 

verblijf. Seniorenkorting: 5% bij 55 jaar  of ouder bij verblijf van 01/04/22 t/m 31/07/22 en van 

01/09/22 t/m 31/10/22. 

Beach: Mealupgrade: upgrade van logies/ontbijt naar halfpension bij verblijf van 30/04/22 t/m 

10/05/22. Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 01/05/22 t/m 31/10/22 indien geboekt voor 

28/02/22 en 15% indien geboekt voor 31/03/22. 

Suites: Vroegboekkorting: 25% bij verblijf van 01/05/22 t/m 31/10/22 indien geboekt voor 31/01/22, 

20% indien geboekt voor 28/02/22 en 15% indien geboekt voor 31/03/22. Gratis nachten: 7=6 bij 

verblijf van 30/04/22 t/m 10/05/22.

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

pension: vraag uw reisagent of bezoek www.silverjet.be
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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
U komt binnen in een fraaie entree met uitzicht over het hart van het resort; 

het Atlántico plein. Eén van de hoogtepunten van Palacio de Isora is de grote 

lagunevormige infinity pool. Verder zijn er een familie-, een adults only- en een 

kinderzwembad en een apart peuterbad omgeven door terrassen met ligbedden 

en parasols. Tevens zijn er 3 tennisbanen, 3 paddlebanen en tennisschool. Voor 

de kinderen is er een Miniclub en Baby-club met veel spelletjes en entertainment. 

In de moderne Spa by Clarins (1.000 m², vanaf 16 jaar) vindt u een binnen- 

zwembad met jacuzzi, hydromassagebedden, sauna, Turks bad, ontspannings-

ruimte, 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. 

De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Halfpension en All Inclusive (niet in 

Red Level at Meliá Gran Palacio de Isora) zijn mogelijk. Het Food Market Pangea 

is geopend voor ontbijt, lunch en diner. Hier kunt u genieten van showcooking 

en vele verse internationale gerechten. Voor à la carte gerechten voor het diner 

kunt u terecht in het Italiaanse restaurant L’Olio en voor Aziatische gerechten 

in restaurant Nami. Agave serveert authentieke Mexicaanse gerechten zoals 

taco’s, hamburgers en salades voor lunch en diner en is gelegen naast de Infinity 

Pool. Mediterrane rijst en visspecialiteiten worden geserveerd in restaurant 

Oasis. Voor het beste vlees uit het Baskenland en de USA moet u in het Duo 

Steakhouse zijn. Tenslotte zijn er twee adults only restaurants: La Terrasse by 

Jorge Penate en Le Bistrot Provencal, beide gelegen in het Red Level Gran Meliá 

de Isora. Voor sommige restaurants geldt een dresscode. Voor snacks en ijsjes 

is er de Oasis Ice Cream. Er zijn een aantal bars die alle internationale drankjes 

en heerlijke cocktails serveren. We noemen graag de Areia beachbar, die direct 

aan het strand is gelegen, de ‘Bar 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 518 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.).
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RED Level Ocean Front Garden VilllaDeluxe Kamer

RED Level

Indicatieprijzen per persoon 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 luchthaven.

Kamertype  apr jun aug  okt

Deluxe kamer  1138 863 934 1053        

Deluxe Zeezicht Kamer  1346 1030 1107 1227     

Tweekamer Master Suite (o.b.v. 3 volw.)  1312 1041 1105  1226    

Family Red Level Tweekamer Master Suite  1460 1222 1292    1409    

(o.b.v 3 volw.)            

Gratis kinderen:  eerste kind (2 t/m 6 jaar) verblijft gratis op de kamer bij de ouders bij verblijf van 

09/05/22 t/m 23/10/22 indien geboekt voor 30/04/22.

Honeymoon: 1 fles Cava wijn en fruit bij aankomst op de kamer en 1 diner voor 2 personen tijdens 

verblijf (excl. drankjes)

Kamerupgrade: upgrade van Deluxe kamer naar Deluxe kamer zijzeezicht bij verblijf van 30/04/22 

t/m 10/05/22 en van 16/10/22 t/m 23/10/22 indien geboekt voor 30/09/22.

Long Stay: 5% korting bij verblijf van min. 21 nachten van 01/04/22 t/m 08/05/22.

Vroegboekkorting: 30% bij verblijf van 09/05/22 t/m 23/10/22 indien geboekt voor 28/02/22 en 

25% indien geboekt voor 30/04/22. 5% bij verblijf van 30/04/22 t/m 10/05/22 indien geboekt van 

01/01/22 t/m 30/04/22. 15% bij verblijf van 01/09/22 t/m 23/10/22 indien geboekt voor 30/06/22.

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

sion  en/of All Inclusive: vraag uw reisagent 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 90 elegante open 

plan kamers en villa’s. Het is eigenlijk een apart hotel binnen het resort 

en een klein paradijs voor adults only (vanaf 16 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 Terrasse’ dat gespecialiseerd is in fondue en Le 

Bistrot Provencal. 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. 600 m² tuin met privézwembad, 

Balinese bedden en eettafel.

Indicatieprijzen per persoon 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 luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

RED Level Kamer  1651 1288 1409 1533

RED Level  Ocean Front Garden Villa  3952 3241 3734 3858

RED LEVEL AT GRAN MELIÁ 
PALACIO DE ISORA
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THE RITZ-CARLTON, ABAMA
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        DELUXE

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
Elegante lobby met boetiekjes. In de tuinen bevinden zich 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. Er is vervoer tussen de lobby, 

villa’s 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. Naastgelegen 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. Boven de Abama bevinden zich een fitnessclub, 

7 tennisbanen en 4 paddletennisbanen (tegen betaling). 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, 

El Mirador met panoramisch uitzicht voor ontbijt, lunch en diner met vis- en 

rijstspecilialiteiten, het Italiaanse restaurant Verona, Casa Club op de golfbaan, 

Txoko met Internationale en Spaanse gerechten bij het zwembad voor lunch 

en diner en de met Michelin-sterren bekroonde restaurants Kabuki (Japans, 

1 ster) en MB (gourmetrestaurant, 2 sterren). De Beach Club aan het strand 

serveert salades, snacks en hamburgers. Tenslotte het Deli Café met terras en 

de Lobbybar. Er is 24-uurs roomservice. 

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 ge- 

scheiden 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 slaap-

kamers 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, dagelijks toegang tot het Spa circuit, couple 

treatment in de Spa per verblijf, toegang tot de VIP lounge bij vertrek van de 

Reina Sofia luchthaven.



89 - SILVERJET

Guia de Isora | Tenerife | SPANJE

Villa Deluxe kamer

Tagor VillasSuite

Indicatieprijzen per persoon 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 luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Deluxe Kamer Resortzicht  1697 1306 1339 1434

Junior Suite Zeezicht                                                   2278 1887          1920         2015

Citadel Family Suite resortzicht (o.b.v. 6.volw.)  1565 1174 1207 1302

Villa Deluxe Kamer Tuinzicht  2425 2034 2067 2162

Villa Kamer Zeezicht (Adults Only)  2621 2230 2263 2358

Extra: 1x gratis lunch voor 2 personen bij verblijf van min. 7 nachten van 01/04/22 t/m 31/10/22 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 01/04/22 t/m 31/10/22.

Gratis kinderen: kinderen t/m 12 jaar verblijven gratis op de kamer bij de ouders bij verblijf van 

25/04/22 t/m 31/10/22.

Seniorenkorting: 5% bij 60 jaar en ouder bij verblijf van  25/04/22 t/m 31/10/22.

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

sion: vraag uw reisagent 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 Club gedeelte van The Ritz-Carlton, Abama tussen 

het hoofdgebouwen en de zee  wordt omgeven door tropische tuinen en 

bestaat uit  144 geschakelde villakamers in gebouwen met rieten daken 

die in verschillende lagen zijn opgetrokken en alle richting zee zijn 

gebouwd. Dit gedeelte bevat vier zwembaden, waaronder de El Mirador 

Infinity pool (alleen voor gasten vanaf 18 jaar). 

Gasten van de villa’s genieten o.a.  assistentie van het Villa Ambassador 

Team, welkomst amenities, ontbijtbuffet in El Mirador,  espressoapparaat 

en theezetfaciliteiten, digitale internationale kranten en magazines, 

strijk-service voor 2 kledingstukken per kamer/per verblijf. Gedurende 

de dag worden bij het zwembad gratis canapés, frisdrank en sapjes 

verstrekt. Bij zonsondergang worden gratis drankjes geserveerd.

Villa Deluxe Kamer (ca. 50 m², max 3 pers.): ruime, sfeervolle kamer 

met kingsize bed. Met terras met tuinzicht. Ook boekbaar met 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 boekbaar in een exclusieve rij 

specifiek voor gasten vanaf 18 jaar (Adults Only) . 

THE RITZ-CARLTON, ABAMA 
VILLAKAMERS

        DELUXE
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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(s) met bad en/of douche, badjassen en slippers. 

Suite-Appartement Gedeeltelijk Zeezicht (ca. 87 m², max. 2 pers.): licht en ruim 

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 boek-

baar met zeezicht. 

Suite-Appartement 3-Slaapkamers Gedeeltelijk Zeezicht (ca. 150 m², max. 

6 pers.): ideaal voor families. Drie en-suite badkamers. Ook boekbaar met 

zeezicht.  

 

Indicatieprijzen p.p. incl,: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Teneri-

fe, luchthavenbelasting, Executive Lounge en huurauto tijdens uw gehele verblijf.

Kamertype  apr jun aug okt

Suite Appart. Gedeeltelijk Zeezicht   1202 1146 1196 1379

Suite Appart.  2- Slaapkamers Zeezicht (4 volw.)                     1106 1050 1097 1274

Suite Appart. 3-Slaapkamers Zeezicht ( 6 volw.)   988 931 975 1119

Kamerkorting: 7% bij verblijf van 30/04/22 t/m 08/05/22 en 3% bij verblijf van 16/10/22 t/m 

31/10/22. Seniorenkorting: 5% bij 65 jaar en ouder. Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 01/04/22 

t/m 08/05/22 indien 120 dagen voor aankomst geboekt en 10% indien 45 dagen voor aankomst 

geboekt. 20% bij verblijf van 09/05/22 t/m 31/10/22 indien geboekt voor 31/03/22.

Voor actuele prijzen: vraag uw reisagent of bezoek www.silverjet.be. 
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ROYAL RIVER
ADULTS ONLY | BOUTIQUE | WELLNESS

       

Grand Pool Villa

River Suite

Het fraaie en unieke Royal River Hotel is het nieuwste juweeltje aan de Costa 

Adeje. Het exclusieve Adults Only 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 zoals het centrale zwembad, twee rivierzwembaden 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, 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. Tenslotte 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. The Top 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 villa’s hebben een moderne, stijlvolle inrichting 

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. Gasten vanaf 16 jaar zijn welkom.

River Villa 1 Slaapkamer (ca. 120 m², max. 2 volw.): ruime, sfeervolle suite met 

woon- en slaapkamer. Ruim terras met sofagedeelte, eettafel, Balinees bed en  

swimup pool dat in verbinding staat met het rivierzwembad. Ook boekbaar met 

2 Slaapkamers (ca. 180 m², max. 4 volw.).

Pool Villa (ca. 140 m², max. 2 volw.): ruime villa met aparte woon- en slaapkamer. 

Met privézwembad.

Grand Pool Villa 1 Slaapkamer (ca. 140 m², max. 2 volw.): gelegen tegenover de 

golfbaan met privézwembad. Woonkamer en aparte slaapkamer. Ook boekbaar 

als Grand Pool Villa 2 Slaapkamers (ca. 207 m², max. 4 volw.) of als Grand Pool 

Villa 3 Slaapkamers (ca. 250 m², max. 6 volw.).

Paradise Pool Villa (ca. 325 m², max. 6 volw.): ruime, unieke villa met drie 

slaapkamers en privézwembad. 

Lagoon Villa 1 Slaapkamer (ca. 60 m², max. 2 volw.): unieke in Afrikaanse 

stijl ingerichte, over de lagune gebouwde ‘paalvilla’. Deze openplan suite ligt 

tegenover de golfbaan. Ook boekbaar als Lagoon Villa 2 Slaapkamers (ca. 96 m²,  

max. 4 volw.). Deze Lagoon Villa’s beschikken over hun eigen zwembad.

 

Indicatieprijzen per persoon 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 luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

River Villa 1 Slaapkamer  1517 1748 1834 1916

River Villa 2 Slaapkamers (o.b.v. 4 pers.)  1106 1277 1336 1445

Grand Pool Villa (o.b.v. 6 pers.)  1457 1723 1815 1805

Lagoon Villa  2440 1748 1834 1916

Extra: 1 x relaxing massage van 25 minuten per persoon per verblijf. 

Gratis nachten: 7=6 en 14=12 bij verblijf van 18/04/22 t/m 08/05/22. 

Seniorenkorting: 10% bij 65 jaar en ouder bij verblijf van 01/04/22 t/m 08/05/22. 

Welkomstattentie: Fles Cava bij aankomst bij verblijf van 09/05/22 t/m 31/10/22.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen en toeslagen voor halfpension: vraag uw reisagent of be-

zoek www.silverjet.be. 
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HOTEL JARDÍN TECINA
ACTIVE | GOLF  

    

Adults Only

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 keuze 

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 

over 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 binnen-

gedeelte 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. 
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Duplex suite

Tweepersoonskamer

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. 

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en 

naar Tenerife, luchthavenbelasting, 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.

Kamertype  apr jun aug okt

Tweepersoonskamer   1018 824 971 1008

Comfort Kamer   1081 887 1034 1062

Junior Suite  1257 988 1128 1158

Duplex Suite (o.b.v. 3 volw.)   1288 1107 1241 1266

  

Kamerkorting: 5% bij min 7 nachten verblijf van 30/04/22 t/m 10/05/22 en van 16/10/22 t/m 

31/10/22

Long Stay: 5% bij min 21 nachten verblijf van 01/04/22 t/m 31/10/22.

Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 01/04/22 t/m 31/10/22 indien geboekt voor 15/03/22.

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

vraag uw reisagent 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.

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 SECRETS BAHIA REAL ONS HART GESTOLEN 

EN OP LANZAROTE HET PRINCESA YAIZA.

KIJK OP PAGINA’S 95 EN 100-101.

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 de 

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 Secrets 

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 Hotel Los Fariones, direct aan zee en strand 

en op loopafstand van alle gezelligheid.

 

Playa Blanca is inmiddels 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 

Volcan Lanzarote dat is gebouwd als een klein 

dorpje in de stijl van het eiland.

FUERTEVENTURA

LANZAROTE

Costa Calma

Puerto del Rosario

Costa Teguise

Corralejo

Puerto del Carmen

Arrieta

Playa Blanca
Arrecife

Volcan Lanzarote
Princesa Yaiza

Los Fariones

Secrets Lanzarote

      Sheraton
        Fuerteventura

Secrets 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
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SECRETS BAHÍA REAL RESORT & SPA
ADULTS ONLY | CULINAIR | WELLNESS

    

Junior Suite Deluxe

Elegant en stijlvol adults only resort met vele faciliteiten op een fraaie locatie 

aan de Atlantische Oceaan in het noorden van Fuerteventura. Het Secrets Bahia 

Real Resort & Spa heeft direct toegang tot een klein vulkanisch strand waar zich 

ligbedden en parasols bevinden. De beroemde duinen van het Corralejo Natural 

Park met een schitterend lang zandstrand bevinden zich op ca. 1 km afstand. De 

luchthaven bevindt zich op ca. 35 km. 

FACILITEITEN
Elegante lobby en twee fraai aangelegde zoetwaterzwembaden met zonne-

terrassen. Verder een fitnessruimte en aan het strand mogelijkheid tot (wind)

surfen, snorkelen, zeilen en kajakken (tegen betaling). De Secrets Spa by Natura 

Bissé (3.000 m²) biedt onder andere een zwembad met onderwatermassage, 

hydrojets, hydromassagebad, stoombad, sauna en gelegenheid tot verschillende 

schoonheidsbehandelingen en massages. 

De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Halfpension (diner alleen in 

World Café) en Unlimited Luxury zijn mogelijk (met o.a. a la carte gourmet 

dining, onbeperkte (non)alcoholische  drankjes, 24 uurs conciërge service en 

dagelijkse aanvulling van minibar met frisdrankjes, bier en water). Restaurants 

(niet allemaal dagelijks open): World Café voor ontbijt en diner in buffetvorm, 

Seaside Grill lunch restaurant bij het zwembad voor mediterrane specialiteiten 

en vis gerechten, Bay Lounge lunch restaurant aan zee voor lokale gerechten en 

cocktails, Canario restaurant voor diner met traditionele maar ook innovatieve 

Canarische gerechten. Verder de Japanse restaurants Himitsu gespecialiseerd 

in pan- Aziatische gerechten  en Gohan voor sashimi, sushi, Teppenyaki en 

andere oosterse gerechten. Tenslotte Mediteraneo voor Mediterrane gerechten 

voor diner, Italiaanse restaurant Trattoria voor diner en Barefoot Snack Bar voor 

drankjes of een lichte lunch. Bars: Lobbybar Rendezvous, Cocktail Bar Music 

Lounge met dansvloer en DJ, Sugar Reef met chill out muziek en Balibedden, 

Barracuda voor cocktails aan het zwembad en Coco Cafe Coffee Shop. 

ACCOMMODATIE
Alle 245 suites zijn elegant ingericht met warme kleuren en voorzien van 

airconditioning, minibar, televisie, kluisje, koffie en theezetfaciliteiten en wifi. 

Marmeren badkamer met slippers, badjassen en haardroger. Terras of balkon.

Junior Suite (ca. 36 m², max. 2 volw.): elegante en comfortabele open plan suite  

met tuin-/zwembadzicht. Ook boekbaar met zijzeezicht en met zeezicht.

Junior Suite Deluxe (ca. 47 m², max. 2 volw.): ruimere open plan suite gelegen 

op de begane grond met tuinzicht. Ook boekbaar met zeezicht.

Grand Junior Suite Deluxe (ca. 47 m², max. 3 volw.): gelegen op de begane grond 

met uitzicht op zee, het Lobos eiland, met groot terras.

Bij verblijf in de Preferred Club ontvangt u extra service waaronder persoonlijke 

checkin/out, exclusieve conciërge service, suites gelegen in het meest 

exclusieve gedeelte van het hotel met premium amenities en kussen menu. 

Verder continentaal ontbijt in een privérestaurant en snacks en drankjes in de 

middag in de Preferred Club Lounge met butlerservice en tablets. 

Preferred Club Junior Suite Zeezicht (ca. 36 m², max. 2 volw.): fraaie open plan 

suite gelegen op de begane grond, 1ste of 2de verdieping.

Preferred Club Junior Suite Deluxe Zeezicht (ca. 47 m², max. 2 volw.): ruimere 

open plan suite  gelegen op de begane grond.

Preferred Club Master Suite (ca. 74 m², max. 3 volw.): woon en slaapkamer 

gedecoreerd in koloniale stijl, gescheiden door een schuifdeur, inloopkast, apart 

toilet, douche en hydromassagebad. Balkon met ligbedden en zeezicht.

Indicatieprijzen p.p. incl.: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., LO, vliegreis van en naar Fuerteventura, 

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

Kamertype  apr jun aug okt

Junior Suite  1308 1264 1282 1242

Junior suite Deluxe zeezicht  1617 1603 1625 1563

Pref. Club Junior Suite Zeezicht  1842 1823 1848 1777

Kamerupgrade: van Junior Suite zwembadzicht naar Junior Suite zeezicht bij aankomst op 05/05/22 

t/m 18/05/22. Vroegboekkorting: 15% indien geboekt voor 31/01/22.

Voor actuele prijzen: vraag uw reisagent of bezoek www.silverjet.be. 

SPECIAL AANBEVOLEN

VANWEGE DE KWALITEIT, HET HOGE SERVICENIVEAU EN DE SPA IS DIT 

EEN HOTEL VOOR LIEFHEBBERS VAN ELEGANTIE EN COMFORT. 
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SHERATON FUERTEVENTURA
FAMILY | WELLNESS

    

Deluxe Kamer

Een bijzonder aangename en kleurrijk ingerichte oase te midden van zon

overgoten 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 zit 

gedeelte 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): combi

natie 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.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Fuerteventura, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en 

naar de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Premium Kamer  946 823 856 862

Deluxe kamer  1046 891 930 937

Prestige Family Kamer  1557 1279 1340 1346

Junior Suite  1352 1190 1224 1229

Extra: 1x gratis toegang tot de Spa bij verblijf in een Junior suite, Executive suite of Presidential Suite 

bij aankomst op 01/05/22 t/m 31/05/22. 1 x gratis a la carte diner (excl. drankjes) bij minimum ver-

blijf van 7 nachten op basis van halfpension bij verblijf van 01/04/22 t/m 31/10/22.

Gratis kinderen: eerste kind t/m 14 jaar verblijft gratis op de kamer bij min. 2 volwassenen bij verblijf 

van 01/05/22 t/m 31/10/22 indien geboekt voor 31/03/22.

Gratis nachten: 7=6 en 14=12 bij verblijf van 01/04/22 t/m 15/07/22 en van 27/08/22 t/m 31/10/22 

in een Junior Suite. Kamerupgrade: upgrade van Premium kamer naar Deluxe kamer bij verblijf van 

01/05/22 t/m 15/07/22 en van 27/08/22 t/m 31/10/22 indien geboekt voor 31/01/22.

Long Stay: 5% korting bij verblijf van minimaal 14 nachten.

Mealupgrade: upgrade naar halfpension bij verblijf in een Junior Suite Premium.

Seniorenkorting: 5% bij 56 jaar of ouder bij verblijf van 01/04/22 t/m 30/04/22 en bij 60 jaar of ouder 

bij verblijf van 01/05/22 t/m 31/10/22.

Vroegboekkorting: 25% bij verblijf van 01/05/22 t/m 31/10/22 indien geboekt voor 31/03/22.

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

of volpension: vraag uw reisagent of bezoek www.silverjet.be. 
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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 en tegen betaling) beschikt over sauna’s, stoombad, 

zoutgrot, diverse douches en een relaxruimte. U kunt hier terecht voor ver

schillende 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 halfpension. U heeft de keuze uit twee restaurants. 

In het internationale buffetrestaurant Ischia kunt u terecht voor het ontbijt en 

het diner met show-cooking. 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 tapas, pizza’s en visspecialiteiten. De Dolce Vita Bar biedt live 

muziek, DJavonden en andere shows. De Bar Venezia, met zijn mediterrane 

sfeer, is een ontmoetingsplek voor alle gasten. Hier kunt u ‘s ochtends de 

krant lezen en 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. 

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 en 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.

Indicatieprijzen p.p. incl,: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., halfpension, vliegreis van en naar Fuerte-

ventura, luchthavenbelasting, Executive Lounge en huurauto tijdens uw gehele verblijf.

Kamertype  apr jun aug okt

Tweepersoonskamer    1052 925 1030 1016

Tweepersoonskamer Superior   1185 1058 1142 1156

Suite Zijzeezicht  1332 1184 1289 1296

Suite Presidential   2534 2358 2469 2484

Voor actuele prijzen van alle kamertypen: vraag uw reisagent of bezoek www.silverjet.be. 
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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 Vrouwe 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 en volpension 

zijn mogelijk. La Florida restaurant biedt uitgebreide themabuffetten en 

showcooking voor ontbijt en diner en  Tasca Yaiza bij het zwembad serveert 

Spaans-internationale 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 of zwembadzicht.

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 slaap

kamer. 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.

Indicatieprijzen p.p. incl,: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Lan-

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

Kamertype  apr jun aug okt

Tweepersoonskamer  1002 748 939 900

Tweepersoonskamer (zij)zeezicht  1120 810 1006 973

Junior Suite   1505 1112 1308 1276

Suite  1673 1246 1445 1410

Seniorenkorting: 10% bij 55 jaar en ouder bij verblijf van 01/04/22 t/m 31/10/22.

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 01/05/22 t/m 31/10/22 indien geboekt voor 31/01/22 en 15% 

indien geboekt voor 28/02/22.

Welkomstattentie: Welkomstdrankje en mineraalwater in de kamer bij aankomst. Fruit en Cavawijn 

bij aankomst op de kamer in een Junior Suite, Suite of Club Volcán kamers en suites indien geboekt 

op basis van HP.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen en toeslagen voor half en volpenson: 

vraag uw reisagent of bezoek www.silverjet.be. 
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SECRETS LANZAROTE RESORT & SPA
ADULTS ONLY | WELLNESS

       

Het adults only Secrets Lanzarote Resort & Spa heeft een bevoorrechte ligging 

direct aan zee, in een rustige omgeving nabij de bekende jachthaven van Puerto 

Calero. Het hotel met grote tuinen (10.000 m²) is een uitnodigend toevluchtsoord 

voor gasten die op zoek zijn naar een romantische vakantie en houden van mooie 

uitzichten over de Atlantische Oceaan. U kunt hier genieten van fijne restaurants 

en bars, sprankelende zwembaden, een verkwikkende spa, allemaal onder één 

dak. De luchthaven bevindt zich op ca. 15 km

FACILITEITEN
Ruime lobby met zitgedeelte. Het hotel heeft verder 4 buitenzwembaden 

omgeven door terrassen met ligstoelen en parasols. Andere sportfaciliteiten zijn: 

fitness ruimte, tennisbaan en volleybalveld. Tevens fiets en duikcentrum  (tegen 

betaling). Ook worden yoga en pilates lessen georganiseerd. U kunt volledig 

ontspannen in de Secrets Spa met een verwarmd binnenzwembad, sauna, 

stoombad, hydromassage, zonneterras met ligbedden en 10 behandelkamers. 

U kunt hier terecht voor verschillende lichaams en gezichtsbehandelingen 

en massages. U verblijft hier op basis van logies/ontbijt. Halfpension en 

Unlimited Luxury zijn mogelijk (met welkomstdrankje, à la carte gourmet dining, 

onbeperkte alcoholische en nonalcoholische drankjes en sappen, conciërge 

service en dagelijkse aanvulling van minibar met frisdrankjes, bier en water). 

In het World Cafe worden het ontbijt, lunch en diner in buffetvorm geserveerd 

met internationale gerechten en thema avonden. Voor diner zijn er het à la 

carte restaurant Portofino met de beste Italiaanse gerechten en het gourmet 

seafood restaurant Oceana met visspecialiteiten van de grill. De Barefoot Grill 

bistro bij het zwembad biedt lichte lunches. Proef het beste gegrilde vlees in het 

steakhouse-restaurant Bluewater Grill en ervaar de echte Aziatische keuken in 

de spectaculaire Gohan Sushi Bar. Verder zijn er de volgende bars: Coco Café 

voor koffie, thee en smoothies, de open lobbybar La Habana met een breed scala 

aan drankjes, de Piano Bar voor live muziek en cocktails, de Sport Bar, de Sugar 

Reef Bar en The Lounge exclusief voor preferred gasten. 24uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
Alle 335 kamers en suites zijn hedendaags ingericht en uitgerust met minibar, 

wifi, tablet, smarttv, airconditioning, koffie en theezetfaciliteiten en kluisje. 

Badkamer met douche, haardroger, badjas en slippers. Terras of balkon.

Tweepersoonskamer (ca. 30 m², max. 3 volw.): elegante en comfortabele kamer, 

minder gunstig gelegen. Ook boekbaar met zwembadzicht of zeezicht of met 

dagelijks toegang tot de Spa als Wellness Kamer Zeezicht. 

Bij verblijf in de Preferred Club ontvangt u extra service waaronder persoonlijke 

checkin/out, conciërgeservice, kamer gelegen op premium locatie, minibar 

met frisdrank en bier, toegang tot Preferred Club met zonneterras en Lounge 

met bar met alcoholische drankjes, continentaal ontbijt en ‘s middags warme en 

koude hors d’oeuvres. Verder een apart zwembad en restaurant voor het ontbijt.

Preferred Club Tweepersoonskamer Zeezicht (ca. 30 m², max. 3 volw.): 

sfeervolle kamer met kingsizebed of 2 twinbedden. Ook boekbaar met direct 

toegang tot het swimup zwembad (ca. 30 m², max. 2 volw.). 

Preferred Club Junior Suite Zeezicht (ca. 37 m², max. 3 volw.): ruime open plan 

suite. Preferred Club Suite Zeezicht (ca. 60 m², max. 3 volw.): ruime suite met 

slaapkamer, aparte woonkamer. Badkamer met jacuzzi en aparte douche. Ook 

boekbaar met frontaal zeezicht of met met jacuzzi op het terras of  met direct 

toegang tot het swim-up zwembad (allen met max. 2 volw.).

Preferred Club Presidential Suite (ca. 90 m², max. 2 pers.): ruimere suite met 

woon- en aparte slaapkamer met twee twin bedden met frontaal zeezicht. 

Badkamer met douche en een jacuzzi.

Indicatieprijzen p.p. incl,: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Lan-

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

Kamertype  apr jun aug okt

Tweepersoonskamer  1165 791 1009 852

Preferred Club Junior Suite Zeezicht  1660 1404 1622 1465

Vroegboekkorting: 17% bij verblijf van 01/07/22 t/m 31/07/22 indien geboekt voor 31/03/22. 15% bij 

verblijf van 01/05/22 t/m 31/10/22 indien geboekt voor 30/04/22. 10% bij verblijf van 01/06/22 t/m 

31/10/22 indien geboekt van 01/05/22 t/m 31/05/22.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen en toeslagen voor halfpension of Unlimitd Luxury: vraag uw 

reisagent of bezoek www.silverjet.be. 
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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 zonne

terras, 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 buffet

restaurants voor diner) of halfpension Deluxe (keuze uit 7 restaurants voor 

diner en minibar gratis) zijn mogelijk (wissselend geopend). De drie buffet

restaurants 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 Teppanyaki-tafels, 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. 
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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 bestaat 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. 

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Lanzarote, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Superior Kamer  1220 903 1192 1108

Junior Suite Zeezicht  1453 1136 1424  1341                      

Suite  1334 1017 1302 1222                                                                                                                       

Family Suite (o.b.v. 4 volw.)  1268 963 1239 1161

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.

Kamerupgrade: upgrade van Superior Kamer Zeezicht naar Junior Suite Zeezicht bij verblijf van 

30/04/22 t/m 10/05/22 en van 06/07/22 t/m 24/08/22. Upgrade van Superior Kamer naar Suite bij 

verblijf van 16/10/22 t/m 31/10/22. Upgrade van Superior Relax Kamer naar Suite Relax bij verblijf 

van 04/05/22 t/m 05/07/22.

Seniorenkorting: 5% bij 65 jaar en ouder. Niet geldig voor promo suite en kamers en suites met 

zeezicht.

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf op basis van logies & ontbijt van 01/04/22 t/m 31/10/22 indien 

geboekt voor 30/04/22  en 10% indien geboekt voor 31/05/22. 20% bij verblijf op basis van halfpensi-

on van 01/04/22 t/m 31/10/22 indien geboekt voor 30/04/22 en 15% indien geboekt voor 31/05/22.

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

sion en halfpension Deluxe: vraag uw reisagent 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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Puerto del Carmen | Lanzarote | SPANJE

HOTEL FARIONES
       

Junior Suite

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. 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 bevindt zich op de derde verdieping 

van het hotel en is toegankelijk voor gasten die verblijven in een Suite. 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 en 

een zwembad. Verder 4 tennisbanen en paddle tennisbaan (tegen betaling). 

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. 

Double Relax (ca. 36 m², max. 2 volw.): met zitgedeelte en ruim balkon (19 m²) 

met ligbedden en jacuzzi. Met zee-,tuin- of zwembadzicht. 

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.

Suite (ca. 65 m², max. 3 pers.): woonkamer met aparte slaapkamer. Met zeezicht.

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.).

Indicatieprijzen p.p. incl,: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Lan-

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

Kamertype  apr jun aug okt

Superior Kamer  1308 1146 1526 1528

Junior Suite  1415 1253 1633 1635

Suite  1743 1580 1960 1962

Extra: 1 gratis lunch bij min 7 nachten verblijf van 01/05/22 t/m 31/10/22. Kamerupgrade: upgrade 

van Superior Kamer naar Junior Suite bij verblijf van 30/04/22 t/m 10/05/22 en van 16/10/22 t/m 

31/10/22. Seniorenkorting: 5% bij 65 jaar en ouder. Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 01/04/22 

t/m 31/10/22 indien geboekt voor 28/02/22, 

Voor actuele prijzen van alle kamertypen en toeslagen voor halfpension: vraag uw reisagent of be-

zoek www.silverjet.be. 
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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.

Het klimaat in Portugal wisselt sterk per regio. 

Vanwege de ligging aan de Atlantische Oceaan 

heeft het westen van het land een zeeklimaat. De 

Algarve aan de zuidkust wordt beheerst door een 

Middellandse Zeeklimaat met milde winters en 

warme zomers, terwijl het eiland Madeira een 

subtropisch klimaat heeft.

ALGARVE
De Algarve biedt een breed scala aan mooie 

stranden, baaien en lagunes. De stranden hebben  

stuk voor stuk een ander karakter, van brede 

zandstranden tot afgelegen rustige goudgele 

strandjes tussen de kliffen.  Tevens staat de Algarve 

bekend om haar uitstekende golfmogelijkheden. 

Het heuvelachtige binnenland van de Algarve is nog 

vrijwel in oorspronkelijke staat met marktplaatsjes 

en schilderachtige bergdorpjes.

LISSABON & COSTA LISBOA
Lissabon onderscheidt zich duidelijk van andere 

Europese hoofdsteden doordat er nog opvallend 

veel authentieke plekjes te vinden zijn. Gebouwd 

op zeven heuvels aan de oever van de Taag, op 

nog geen 20 km van de Atlantische Oceaan heeft 

deze unieke en charmante stad een grote variëteit 

aan prachtige monumentale bouwwerken en 

bezienswaardigheden.

De kuststrook ten zuidwesten en zuidoosten van 

Lissabon wordt de Costa de Lisboa genoemd, met 

als belangrijkste badplaatsen Cascais en Estoril. 

Het landschap wordt gekenmerkt door rotsachtige 

baaien, lange zandstranden en bossen.

PORTO
De charismatische havenstad Porto heeft een 

historische binnenstad die nog bijna helemaal 

intact is. Een heerlijke slenterstad met veel 

bezienswaardigheden gelegen aan de monding van 

de rivier de Douro in het noorden van Portugal.

MADEIRA
Het eiland Madeira, ongeveer 1.000 kilometer uit de 

kust van het Portugese vasteland, rijst hoog op uit 

zee en is een aantrekkelijke bestemming voor zowel 

wandelaars als golfers. Veel accommodaties zijn zo 

gebouwd dat ze optimaal profiteren van het fraaie 

uitzicht op zee en fleurige hellingen. Het vriendelijke 

eiland heeft een echt eilandklimaat, waardoor 

Madeira het hele jaar door een aantrekkelijke 

bestemming is voor zonaanbidders.

Kortom Portugal is een zeer aantrekkelijk 

vakantieland met een rijke cultuur, mooie steden, 

een adembenemend binnenland, schitterende 

stranden, uitstekende golfbanen, een zeer gastvrije 

bevolking en een verrassend heerlijke keuken.

HOTELVOORZIENINGEN
Kinderen kunnen meestal gratis gebruik maken van 

de kidsclubs, terwijl u voor de babysitservice dient 

te betalen. De watersportfaciliteiten worden veelal 

niet door het hotel zelf gemanaged. Gebruik van 

wellnessfaciliteiten is in de meeste gevallen gratis. 

behandelingen altijd tegen betaling. De bij de hotel-

beschrijvingen genoemde restaurants zijn niet altijd 

het gehele jaar dan wel dagelijks geopend. Voor 

uitzonderingen zie betreffende hotelbeschrijving. 

ATLANTISCHE
OCEAAN

MADEIRA

ALGARVE

Sintra

Aveiro

Cascais
Estoril

Funchal
Faro

LISSABON
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ALGARVE

AUTOHUUR

Aan de Algarve bieden wij de Vila Vita Collection 

Villa’s inclusief autohuur aan. Uiteraard is het ook 

mogelijk bij de overige accommodaties een huurauto 

te boeken, in aanvulling of ter vervanging van de 

privétransfers. Ideaal om de Algarve te ontdekken.

SPECIAAL AANBEVOLEN

AAN DE ALGARVE HEEFT VOORAL 

HET VILA VITA PARC ONS HART GESTOLEN. 

KIJK OP PAGINA’S 110-111.

Direct ten westen van de aanvlieghaven Faro zijn 

moderne, luxueuze vakantiedorpen verrezen die 

vooral uitblinken in uitmuntende golffaciliteiten.

Faro is een leuke shortbreak met haar historisch 

centrum en de eilandjes met zandstranden voor 

de kust, wij selecteerden het enige 5* hotel van de 

stad. Vanaf Faro richting de Spaanse grens treft u 

langs de kust  het sfeervolle Praia Verde aan. Langs 

de kust richting het westen ligt Vilamoura, een 

modern vakantiedorp met golfbanen en gezellige 

terrassen, een casino, een mondaine jacht haven en 

tal van tophotels, zoals Tivoli Marina en Anantara 

Vilamoura.

Verder westwaarts, zo’n 50 km van Faro, ligt het 

levendige, bekende en populaire Albufeira. Deze 

‘witte stad aan zee’ biedt straatjes vol winkels, 

restaurants en cafeetjes, gefrequenteerd door 

lokale vissers. De meeste hotels liggen buiten de 

stad, zoals het Epic Sana en het alom bekende Pine 

Cliffs Hotel & Resort met de eigen 9-holes golfbaan. 

Bij Porches bieden wij u het luxueuze complex 

Vila Vita Parc aan, alsmede het verwenhotel 

Vilalara Thalassa Resort beide bieden u absolute 

topervaringen op het gebied van Wellness. 

De volgende badplaats die zich aandient in 

westwaartse richting is het voormalige vissersdorp 

Carvoeiro, 65 km van Faro. Het gebied rond Carvoeiro 

staat bekend vanwege de unieke rotsformaties en 

ongerepte stranden. Op korte afstand van Carvoeiro 

ligt de bekende badplaats Portimão met wellicht 

het populairste strand van de Algarve, Praia da 

Rocha. Vlakbij kozen wij het op de kliffen gelegen 

Tivoli Carvoeiro en het unieke lifestyle hotel 

Bela Vista. Niet ver van Carvoeiro ligt tevens het 

uiterst complete hotel Vidamar. Helemaal in het 

zuidwesten, ca. 90 km van Faro, treft u Lagos met 

fraaie stranden en tal van barretjes en restaurants. 

Wij bieden u hier een verblijf in het spectaculair 

gelegen Cascade Wellness Resort aan met een 

traditionele bouwstijl. Tevens in deze omgeving een 

aantal luxueuze villa’s uit de collectie van Vila Vita 

Parc, en het gunstig geprijsde Iberostar Selection 

Lagos, ideaal voor een familievakantie.

ATLANTIC OCEAN

Douro

Taag

Lagos

Faro

Albufeira

Sagres
Vilamoura

Porches

SPANJE

SPANJE

Tivoli 
Marina

Vila Vita Parc
VilaLara

Bela Vista
Cascade

Pine Cliffs Resort & Ocean Suites
Epic Sana

Anantara Vilamoura

Tivoli 
Carvoeiro

Iberostar Lagos
Vidamar

3HB Faro

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, 

kilometers lange kustlijn van steile en grillige rotsformaties. Daarnaast kunt u aan de Algarve uitstekend golfen op de talloze golfbanen.

Vila Vita Parc
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Lagos | Algarve | PORTUGAL

IBEROSTAR SELECTION LAGOS ALGARVE
ALL-INCLUSIVE | FAMILY

      

Junior Suite Zeezicht

Modern hotel met een prominente ligging aan het strand van Meia Praia, vlakbij 

de historische plaats Lagos met haar vele restaurants en gezellige pittoreske 

centrum. De Ponta da Piedade vlakbij Lagos kent ontelbare bijzondere 

rotsformaties, welke ruig oprijzen uit zee en het decor vormen voor diverse 

mooie wandelpaden langs de kust. Het hotel is met haar relaxte sfeer en 

de mogelijkheid een aantrekkelijke all-inclusive formule bij te boeken, een 

uitstekend familiehotel. Maar ook koppels zullen zich, door luxe elementen 

als een Spa met overdekt zwembad en de heerlijke Balinese bedden bij het 

zwembad, zeer goed thuis voelen. De luchthaven van Faro ligt op ca. 90 km 

afstand. Lagos ligt op ca. 3 km.

FACILITEITEN
Het hotel beschikt over een ruime, lichte en moderne lobby met receptie en 

zitgedeelte. 2 grote zwembaden met ligbedden en parasols, alsmede een apart 

kinderbad. Balinese bedden bij het hoofdzwembad. In de Spa kunt u heerlijk tot 

rust komen, er is een jacuzzi, Turks bad, sauna en een verwarmd binnenbad. 

Tevens worden er diverse schoonheidsbehandelingen en massages aangeboden 

(Spa toegankelijk tegen betaling). In de Spa bevindt zich tevens een kleine 

fitnessruimte met moderne cardio-apparatuur. Kidsprogramma voor kinderen 

en tieners van alle leeftijden (4 t/m 17 jaar). Regelmatig shows en livemuziek 

in de avond (seizoengebonden). Tevens aerobics-lessen.  Het verblijf is op basis 

van logies/ontbijt, halfpension en all-inclusive zijn mogelijk. Buffetrestaurant 

met breed aanbod ontbijtgerechten, internationale en authentiek Portugese 

gerechten en showcooking voor diner. Ook voor de kinderen is er een buffet met 

kleine gerechten. Voorts een bar in de lobby van het hotel en een poolbar bij het 

zwembad. Snackbar voor snacks en drankjes gedurende de dag.

KAMERS
De 220 kamers en suites zijn van alle gemakken voorzien en beschikken over 

een queensizebed, koffie-/theezetfaciliteiten, minibar, airconditioning, lcd-tv, 

telefoon, kluisje en wifi. De open plan badkamer is voorzien van een bad en een 

douche, haardroger, badjassen en -slippers. Balkon of terras met zitje.

 Tweepersoonskamer (ca. 34 m², max. 2 volw. + 1 kind): met balkon of terras 

met zwembadzicht, naar keuze te boeken met tuinzicht, zijzeezicht of zeezicht. 

Tweepersoonkamer met Balibed (ca. 33 m², max. 2 volw. + 1 kind): met terras 

met een comfortabel Balinees bed met zwembadzicht.

Tweepersoonskamer Zeezicht Priority (ca. 34 m², max. 2 volw. + 1 kind): met 

een balkon of terras, gelegen in het gedeelte van het hotel waar u geniet van het 

mooiste zeezicht.

Junior Suite (ca. 38 m², max. 2 volw. + 2 kind.): ruimere kamer met een zitge-

deelte met uitschuifbaar sofabed voor de kinderen. Balkon met zitje, met tuin-, 

zwembad-, of zeezicht.

Senior Suite (ca. 56 m², max. 2 volw. + 2 kind.): ruime kamer met een aparte 

woonkamer met een sofabed. Slaapkamer met kingsizebed en een balkon of 

terras met zeezicht.

Suite Zeezicht met Plunge Pool (ca. 56 m², max. 2 volw. + 2 kind.): als de Senior 

Suite, met een ruim terras met ligbedden, een Balinees bed, loungeset en een 

plunge pool.

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.

Kamertype   apr jun aug okt

Tweepersoonskamer   806 1050 1327 955 

Tweepersoonskamer Zeezicht   873 1141 1440 1037

Junior Suite   976 1252 1554 1144

Extra: 2 x gratis toegang tot de Spa p.p. per verblijf en een fles Cava wijn bij aankomst bij min. 7 

nachten o.b.v. HP. Kamerupgrade: upgrade van 2pk naar 2pk zijzeezicht en van 2pk zijzeezicht naar 

2pk zeezicht bij min. 7 nachten verblijf o.b.v. HP van 18/04/22 t/m 31/05/22 en van 01/10/22 t/m 

31/10/22. Long Stay: 10% korting bij min. 15 nachten. 

Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 01/04/22 t/m 07/07/22 en van 02/10/22 t/m 12/11/22 indien 

geboekt voor 28/02/22 en 5% bij verblijf van 08/07/22 t/m 01/10/22. 

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

sion en all-inclusive: vraag uw reisagent of bezoek www.silverjet.be. 
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Portimão | 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 en 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. Het 

centrum van de authentieke havenstad Portimão met diverse winkels, bars en 

restaurants ligt tevens op korte afstand. Ca. 74 km van de luchthaven van Faro.

FACILITEITEN
In het fotogenieke hoofdgebouw ‘Palacete’ bevinden zich de artistieke receptie 

en lounge, een bijzondere en karakteristieke bar en een terras met een prachtig 

uitzicht over het brede zanstrand van Praia da Rocha. Het geheel van zwembad, 

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 ont- 

spanningsruimte, sauna en hamam. Verder diverse behandelkamers met mo- 

gelijkheden voor schoonheidsbehandelingen en massages. Fitnessruimte.

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

overige maaltijden heeft u de keuze uit diverse restaurants (verschillende 

openingsdagen en -tijden): het Michelin-sterren restaurant Bela Vista, een 

gourmetrestaurant voor ontbijt, lunch en diner met mediterrane keuken en 

specialiteiten van de Algarve. Het heeft 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 inloopdouche, 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 en zijzeezicht. Enkele met balkon.

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.

Indicatieprijzen per persoon 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.

Kamertype  apr jun aug okt

Elegance Kamer  1269 1542 1651 1320

Deluxe Kamer  1376 1710 1819 1427

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 01/04/22 t/m 31/05/22 en van 01/10/22 t/m 31/10/22 indien 

geboekt voor 10/03/22.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, aanbiedingen en toeslagen voor halfpension: vraag uw 

reisagent of bezoek www.silverjet.be. 
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TIVOLI CARVOEIRO
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Deluxe kamer

Het in 2017 volledig gerenoveerde Tivoli Carvoeiro Algarve Resort is fraai 

gelegen op de Vale Covo kliffen met adembenemend uitzicht over de Atlantische 

Oceaan. Een ideaal hotel voor een ontspannen vakantie voor koppels en families. 

Vanuit het hotel kunt u heerlijk wandelen langs de kustlijn, waarbij u getrakteerd 

wordt op prachtige vergezichten en fraaie rotspartijen. Verschillende stranden 

bevinden zich op minder dan 600 m. Het hotel ligt op korte afstand van het 

pittoreske dorpje Carvoeiro en op ca. 54 km van de luchthaven van Faro. 

FACILITEITEN
Het hotel beschikt over een buitenzwembad voor volwassenen en een kinder- 

zwembad, omgeven door een terras met ligbedden en parasols. Verder is 

er een verwarmd binnenzwembad met jacuzzi. Voor de jongste gasten zijn 

er verschillende activiteiten zoals een kidsclub T-Kids met een enter-

tainmentprogramma voor kinderen tot 10 jaar. Daarnaast is er een speeltuin. 

In de directe omgeving zijn verschillende golfbanen. De Tivoli Spa  heeft een 

geweldig wellnessmenu; u kunt hier terecht voor verschillende schoon-

heidsbehandelingen en massages. Verder is er de healthclub Tivoli Active met 

sauna, stoomkamer en een fitnessruimte. 

Het verblijf is op basis van logies/ontbijt. Het MED Food & Wine is het 

buffetrestaurant voor ontbijt en diner met typisch mediterrane gerechten. 

Tevens zijn er drie maal per week thema-avonden. Het à la carte restaurant The 

One Gourmet serveert vis- en vleesgerechten volgens Portugees recept tijdens 

het diner. Er is een uitgebreide keuze aan wijnen uit de eigen wijnkelder. Mare 

Bistro is gesitueerd bij het zwembad en serveert lichte lunchgerechten, snacks 

en salades. Sky Bar Carvoeiro voor exotische cocktails met entertainment en 

fraai uitzicht. Azur Bar is een traditionele bar voor een glas bier, een heerlijke 

cocktail en kleine gerechten. Turquoise Bar is de poolbar. Er is 24-uurs 

roomservice beschikbaar.

ACCOMMODATIE
Het hotel telt 248 kamers en suites die beschikken over airconditioning, minibar, 

tv, kluisje, espresso-apparaat, wifi. Badkamer met inloopdouche, badjassen, 

-slippers en haardroger. 

Superior Terrace Kamer (ca. 24 m², max. 3 pers.): smaakvolle kamer gelegen op 

de 1e en 5e verdieping. Balkon met land-/ of tuinzicht.

Deluxe Zeezicht Kamer (ca. 24 m², max. 3 pers.): gelegen op de 1e t/m 5e 

verdieping. Balkon met zitje. Ook boekbaar op de 6e verdieping als Premium 

Zeezicht Kamer.

Deluxe Terrace Family Kamer (ca. 34 m², max. 4 pers.): gelegen op de 5e en 

6e verdieping. 3e en 4e persoon slapen op sofabed. Met land-/ of tuinzicht. Ook 

boekbaar met zeezicht als Deluxe Family Zeezicht Kamer. 

Voor VIP gasten die verblijven in de luxere suites (Junior Suite of hoger) is er de 

Executive Lounge, een exclusief gedeelte waar u kunt genieten van smakelijke 

appetizers, patisserie en alcoholische en non-alcoholische drankjes. 

 

Junior Suite (ca. 51 m², max. 3 pers.): ruime open plan woon-/slaapkamer op de 

6e verdieping. Badkamer met inloopdouche. Balkon met ligbedden en zeezicht.

Carvoeiro Suite (ca. 55 m², max. 2 pers.): op de 6e verdieping met woon- en 

aparte slaapkamer. Badkamer met bad en aparte douche. Met panoramisch 

zeezicht en balkon met jacuzzi. Inclusief non-alcoholische drankjes uit de 

minibar. 

Indicatieprijzen per persoon 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.

Kamertype  apr jun aug okt

Superior Terrace Kamer               940 1264 1368 1099

Deluxe Zeezicht Kamer  1030 1399 1498 1189

Deluxe Terrace Family Kamer o.b.v. 4 personen  784 1100 1203 873

Junior Suite                         1554 2177 2280 1682

Extra: 20% bij verblijf van 01/05/22 t/m 31/10/22 indien geboekt voor 28/02/22. 

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

of volpension: vraag uw reisagent of bezoek www.silverjet.be. 
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VILA VITA PARC RESORT & SPA
CULINAIR | FAMILY | WELLNESS

        DELUXE

Het luxueuze Vila Vita Parc Resort & Spa is ongetwijfeld één van de mooiste 

resorts van heel Portugal. 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’ (van 6 

maanden t/m 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. 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 Spa by Sisley  met hypoxi-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 tijdens 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 naar enkele restaurants in de omgeving, zoals het visrestaurant 

Arte Nautica naast de Beach Club in Armação de Pêra en het Biergarten Restaurant 

in Porches. Voor een magische zonsondergang in 1001 sferen bevelen wij Mazar 

Terrace aan, met 360 graden uitzichten over het resort en de 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 en kluisje. Luxueuze 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, 

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. 3 pers.): luxueus ingerichte suite in het hoofdgebouw 

met woonkamer en slaapkamer.

Penthouse Suite (ca. 105 m², max. 3 pers.): in het hoofdgebouw. Luxe woonkamer, 

slaapkamer met kingsizebed en luxe badkamer met bad en aparte douche. 

Terras of balkon.
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De 31 Vista Parc Appartementen zijn ideaal voor families en smaakvol en 

modern ingericht. 

Garden Studio (ca. 55 m², max. 3 pers.): op de begane grond met terras met 

tuinzicht. Ruime woon-/slaapkamer met sofabed, volledig ingerichte keuken, en 

suite badkamer met douche en haardroger. Driekamer appartement (ca. 85 m², 

max. 5 pers.) elegant appartement in duplex stijl (incl. hotelservices). Met een 

woon- en eetkamer, balkon en keuken. Op de bovenverdieping  2 slaapkamers 

met en suite badkamers met douche. Dakterras met panoramisch tuin-/zeezicht. 

Vierkamer appartement (ca. 140 m², max. 8 pers.): combinatie van een Garden 

Studio  en een Driekamer appartement.

Indicatieprijzen per persoon 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.

Kamertype  apr jun aug okt

Deluxe Kamer  1302 1878 2039 1649

Deluxe Ocean Kamer Residence  1692 2407 2584 2064

Oasis Suite Premium  1692 2590 2797 2278

Driekamer appartement (o.b.v. 4 pers.)   1157 1746 1925  1567           

Extra: 1 x diner bij min. 7 nachten verblijf indien 60 dagen voor aankomst geboekt. Gratis nachten: 

7=6 bij aankomst op 30/04/22 t/m 08/05/22 en 15/10/22 t/m 23/10/22. Vroegboekkorting: 10% bij 

verblijf van 01/04/22 t/m 24/06/22 en van 28/08/22 t/m 31/10/22 indien 45 dagen voor aankomst 

geboekt en 10% bij verblijf van 25/06/22 t/m 27/08/22 indien geboekt voor 31/01/22. 

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

vraag uw reisagent of bezoek www.silverjet.be. 

SPECIAAL AANBEVOLEN

VILA VITA PARC IS ONZE PERSOONLIJKE FAVORIET 

DOOR DE UITSTEKENDE SERVICE, DE BIJZONDER FRAAIE LIGGING 

DIRECT AAN ZEE EN NIET IN DE LAATSTE PLAATS VANWEGE 

HET TWEE STERREN MICHELINRESTAURANT ‘OCEAN’.

Deluxe Ocean Kamer Residence

Grand Suite
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VILA VITA MASTERPIECES VILLA
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        DELUXE

Vila Trevo Vila Trevo

Vila Atlantico I

Topresort Vila Vita Parc beschikt over een aantal uitmuntende villa’s; werkelijk 

pareltjes in het aanbod van Silverjet. De Villa’s zijn bijzonder luxe en elegant 

ingericht en zijn gelegen op het resort. De combinatie van privacy en de 

geneugten van de resortfaciliteiten zijn uniek voor de Algarve. Een perfecte 

keuze voor een familievakantie of een vakantie met vrienden, waarin het u aan 

niets ontbreekt. Porches ligt op 4 km en de luchthaven van Faro op ca. 45 km 

afstand.

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

continentale ontbijt kan worden geserveerd in uw villa (butlerservice) of naar 

eigen keuze in restaurant Bela Vita gebruikt worden. Voor lunch en diner biedt 

Vila Vita Parc een ruime keuze aan restaurants, waarbij het Ocean restaurant 

een speciale vermelding verdient; het serveert exquise gerechten en is de trotse 

eigenaar van maar liefst twee Michelin-sterren. Een uitgebreide beschrijving 

van de faciliteiten op het resort  en de services die geboden worden kunt u 

terecht op pag. 110-111 van deze brochure. Tevens beschikt Vila Vita over 

een luxe jacht dat u naar wens één of meerdere dagen kunt huren. Een unieke 

ervaring om uw verblijf een subliem luxe tintje te geven.

Vila Atlantico I + II  (ca. 300 m², max. 5 pers.): beide villa’s hebben 2  slaap- 

kamers (waarvan 1 op de begane grond) met eigen badkamer. Ruime woon- 

kamer met zitgedeelte, eettafel, open haard en keuken. Op de eerste ver- 

dieping 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. De villa’s Atlantico I & II  

liggen geschakeld en kunnen tevens als 1 geheel geboekt worden voor maximaal 

10 personen.

Vila Al-Mar (ca. 255 m², max. 8 pers.): ruime en lichte villa, rustig gelegen 

naast de golfbaan, met 2 slaapkamers van ca. 45 m² en 1 slaapkamer van 

maar liefst ca. 100 m²,  ieder met een en suite badkamer met douche en bad. 

Alle slaapkamers hebben een eigen toegang naar het terras. 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.): zeer ruime en luxe villa welke prachtige 

vergezichten biedt over de oceaan. De villa met twee verdiepingen is in 

mediterrane stijl ingericht en beschikt over 5 ruime slaapkamers, ieder met een  

kingsizebed, en suite badkamer en terras of balkon. Verder zijn er een 

woonkamer, eetkamer en twee keukens. De fitnessruimte met sauna 

maakt de inrichting van deze villa compleet. In de tuin met trendy meubilair  

bevindt zich het zwembad met hydrojets. Op het dak is een terras met jacuzzi. 

Gelegen op een klif met zeezicht en op loopafstand van het strand en de 

resortfaciliteiten.

Vila Praia (ca. 600 m², max. 10 pers.): elegante en uiterst luxe villa met 2 ver-

diepingen en een fraai uitzicht over de oceaan op enkele minuten wandelen van 

de resortfaciliteiten. De villa is smaakvol ingericht in een modern 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.

Indicatieprijzen per persoon 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.

Kamertype  apr jun aug okt

Vila Atlantico I (o.b.v. 4 pers.)                                        3540 5391 5688  4141

Villa Atlantico II (o.b.v. 4 pers.)  3540 5391 5688 4141

Vila Al Mar (o.b.v. 6 pers.)  3336 4893 5131 4001

Vila Trevo (o.b.v. 10 pers.)  3313 5073 5393 4002

Vila Praia (o.b.v. 10 pers.)  3169 5342 5715 3979             

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

sion: vraag uw reisagent of bezoek www.silverjet.be. 
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VILA VITA COLLECTION LUXURY VILLA’S
ACTIVE | FAMILY

    

Villa Alegria Villa Hibiscus Beach House

Villa Mar à Vista

Vila Vita Collection by Vila Vita Parcs beschikt over vier fraaie villa’s gelegen in 

de omgeving van Lagos en in de omgeving van Praia da Galé. Deze villa’s worden 

gekenmerkt door de luxe die u van Vila Vita Parc mag verwachten, echter met de 

vrijheid, privacy en voordelen van een privé-accommodatie. Alle villa’s hebben 

een bijzonder prominente ligging aan zee en zijn uitermate geschikt om met 

de hele familie te genieten van een luxe strandvakantie aan de Portugese kust.

Het verblijf is op basis van logies, Villa Hibiscus is op basis van logies/ontbijt. 

Mogelijkheid om butlerservice te reserveren of uw maaltijden te laten bereiden 

door een chef (beide op aanvraag, tegen betaling). Tevens mogen alle gasten 

gebruik maken van de faciliteiten van Vila Vita Parc Resort & Spa, hetgeen bij 

een verblijf in Villa Hibiscus het meest voor de hand ligt, gezien de korte afstand 

naar het resort. 

Villa Hibiscus Beach House (ca. 500 m², max. 10 pers.):  deze imposante villa ligt 

direct aan het strand van Praia da Galé en biedt een prachtig uitzicht over zee. 

De villa is elegant en luxueus ingericht met een boho-chique sfeer en voorzien 

van airconditioning, wifi en meerdere flatscreen-tv’s, ruime woonkamer met een 

groot zit/loungegedeelte, aparte eetkamer en volledig uitgeruste woonkeuken.

Buiten een overdekt terras met eetgedeelte en loungegedeelte en een ruim 

zwembadterras met ligbedden en parasols. Tuin met hangmat en directe 

toegang tot het strand. Tevens een waskamer en een garage voor 2 auto’s. Vijf 

ruime slaapkamers met en suite badkamer (waarvan twee met bad), Daarnaast 

een gastenbadkamer. Faro ligt op ca. 35 km en Vila Vita Parc op ca. 15 km.

Villa Mar Azul (ca. 540 m², max. 12 volw. + 4 kind.): moderne villa met fraai uitzicht 

over zee, ca. 600 m van het strand en Praia da Salema. De villa beschikt over 

wifi, airconditioning, meerdere flatscreen-tv’s, een ruime entree, 2 woonkamers, 

2 volledig ingerichte keukens waarvan een met wasmachine, grote eetkamer, 6 

slaapkamers, waarvan 5 met en suite badkamer met inloopdouche (2 tevens met 

bad), Twee separate badkamers met douche. Diverse terrassen, privézwembad 

met houten terras en ligbedden, tuin , parkeerplaats voor meerdere auto’s. Faro 

ligt op ca. 105 km, Lagos op ca. 20 km. 

Villa Mar à Vista (ca. 248 m², max 6 volw. + 2 kind.): moderne villa ingericht met 

lichte kleuren, gelegen aan de rand van een natuurreservaat, op een klif met 

spectaculair uitzicht over de oceaan. Praia da Salema ligt op ca. 600 m afstand. 

De villa heeft 3 slaapkamers met toegang tot een terras en 3 badkamers, 

waarvan een en suite. Ruime woonkamer met een loungegedeelte en een 

eetgedeelte, wifi, airconditioning, flatscreen-tv, volledig ingerichte keuken en 

wasmachine. Privézwembad met zonneterras en enkele ligbedden. Tevens een 

garage en parkeergelegenheid op eigen terrein. De luchthaven van Faro ligt op 

ca. 105 km en het gezellige centrum van Lagos op ca. 20 km. 

Villa Alegria (ca. 680 m², max. 8 pers.): deze sublieme villa heeft een bevoorrechte 

ligging direct aan het strand van Praia da Salema. Het centrum van Salema ligt 

op loopafstand. De villa beschikt over wifi, diverse flatscreen-tv’s, airconditioning 

een luxe volledige ingerichte keuken voorzien van alle denkbare apparatuur en 

een wasmachine, 4 zeer ruime slaapkamers met zitje en een badkamer en suite 

met inloopdouche (een badkamer tevens met bad). Vanuit de ruime living met 

loungehoek en eetgedeelte heeft u een fantastisch uitzicht over het strand en de 

oceaan. Op het ruime dakterras een zwembad met ligbedden en parasols en een 

eettafel met stoelen. Faro ligt op ca. 105 km en Lagos op ca. 20 km. 

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen., o.b.v. logies of logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Faro, luchthavenbelasting, Executive Lounge en huurauto tijdens uw gehele verblijf.

Kamertype  apr jun aug okt

Villa Mar à Vista (o.b.v. 6 pers.)  1731 2247 2449 2239

Villa Mar Azul (o.b.v. 8 pers.)  1714 2054 2236 2011

Villa Alegria (o.b.v. 8 pers.)  1847 2929 3136 2876

Villa Hibiscus Beach House (o.b.v. 8 pers.)  2722 3811 4018 3755

Extra: welkomstpakket met wijn, bier, frisdrank, water, koffie, thee, suiker, fruit en olijfolie. 

Inbegrepen: schoonmaak (dagelijks), wisseling handdoeken en bedlinnen 2x p.w., schoonmaak 

zwembad 1x p.w. Gebruik van gas, water, elektriciteit, airco en wifi. Voor de villa’s wordt een borg 

gevraagd welke bij boeking rechtstreeks aan dcommodatie moet worden voldaan. Informeert u voor 

de hoogte van deze borg bij onze Luxury Travel Consultants. 

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, aanbiedingen en toeslagen voor butler- en maaltijdservice: 

vraag uw reisagent of bezoek www.silverjet.be. 
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VILALARA THALASSA RESORT
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Junior Suite Seaview

Vilalara Thalassa Resort behoort tot één van de beste Thalasso & Spa centra van 

de Portugal. Het resort is in mediterrane stijl opgetrokken en heeft een warme 

uitstraling. Rustig gelegen in een weelderige subtropische tuin, aan een baai 

met zandstrand. Porches ligt op ca. 4 km, de luchthaven van Faro op ca. 50 km.

FACILITEITEN
De verschillende zwembaden met zonneterrassen liggen verspreid over 

het complex: vier zoutwaterzwembaden (waarvan één verwarmd) en twee 

zoetwaterzwembaden waarvan één kinderbad.  Voorts is er een sportveld, 

tafeltennis, vier tennisbanen, amfitheater voor entertainment (seizoengebonden). 

Tevens sportief animatieprogramma voor volwassenen met pilates, aquapilates, 

yoga, dansen en wandelen. Ook zijn er zowel binnen- als buitenactiviteiten voor 

kinderen (3 t/m 11 jaar) in  Kids Club Koala (seizoengebonden en tegen betaling). 

Op korte afstand liggen diverse golfbanen en zijn er watersportmogelijkheden. 

Het Thalassotherapy en Spa Center (2.600 m²) verdient een extra aanbeveling. 

Het centrum is uniek in Portugal en biedt een uitgebreid aanbod aan 

schoonheidsbehandelingen en ontspannende massages. Vilalara kent een 

uitmuntend state of the art detox- en gezondheidsprogramma. Daarnaast 

een beautycentrum met anti-aging programma’s, sauna, stoombaden en een 

fitnessruimte. Het B&G Restaurant is beschikbaar voor buffet- en à la carte 

maaltijden en geopend voor ontbijt, lunch en diner. Chef-kok Pedro Sequeira 

weet met lokale ingrediënten prachtige maaltijden te creëren. Desgewenst zorgt 

de sommelier van het resort voor een wijnarrangement dat perfect aansluit op 

uw wensen en het diner. Het restaurant is gelegen op een klif en heeft een fraai 

uitzicht over het zwembad en de zee. Terrace Grill Restaurant voor thema-

avonden en barbecues met vis- en lokale gerechten. In de zomermaanden, of 

wanneer het weer het toelaat, is er regelmatig live-muziek in de avond. De Tonic 

Lounge Bar met een ongedwongen sfeer biedt een prachtig uitzicht over zee. 

Verder zijn er twee poolbars en is er een beachbar aan het strand.

ACCOMMODATIE
Alle 111 ruime en smaakvol ingerichte suites zijn gelegen in diverse gebouwen. 

Alle zijn uitgevoerd in neutrale kleuren en voorzien van airconditioning, kluisje, 

zithoek, Nespresso-apparaat, theezetfaciliteiten, flatscreen-tv, wifi en minibar. 

Badkamer met bad en/of douche, badjassen en  slippers. Ruim balkon of terras.

Junior Suite Tuinzicht (ca. 45 m², max. 3 pers.): moderne, stijlvolle open plan 

woon-/slaapkamer met zithoek. Uitzicht op de tuin. Tevens boekbaar met 

zwembadzicht of zeezicht. Connecting kamers beschikbaar.

Junior Suite Emotion (ca. 60 m², max. 3 pers.): ruimere suite met een grote 

zithoek, open plan badkamer en ruim terras en tuinzicht.

Driekamer Appartement (ca. 100 - 150 m², max. 4 volw. of 2 volw. + 3 kinderen 

t/m 11 jaar): modern en met oog voor detail ingericht met ruime woonkamer,  

zithoek en eettafel, volledig ingerichte moderne keuken v.v. oven, magnetron, 

kookplaat en Nespresso-apparaat, 2 slaapkamers, waarvan één met en suite 

badkamer met ruime inloopdouche en tevens een extra badkamer met bad en 

inloopdouche. Zeer ruim balkon of terras met zitjes en een eettafel met stoelen.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis, lucht-

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

Kamertype  apr jun aug okt

Junior Suite Tuinzicht  951 1538 2097 1385

Junior Suite Zwembadzicht  1017 1611 2175 1452

Driekamer Appartement (o.b.v. 4 pers)  1457 2120 2505 1921

Gratis nachten: 7=5 en 14=10 bij verblijf in een Junior Suite Tuinzicht of Zwembadzicht van 18/04/22 

t/m 30/04/22. 

Kinderen eigen kamer: 50% korting op tweede kamer voor kinderen t/m 11 jaar bij verblijf in Junior 

Suite Tuinzicht of Zwembadzicht van 01/04/22 t/m 31/05/22 en van 05/10/22 t/m 12/11/22 en 25% 

bij verblijf van 01/06/22 t/m 14/07/22 en van 29/08/22 t/m 04/10/22.

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 01/04/22 t/m 30/06/22 en van 01/09/22 t/m 12/11/22 indien 

geboekt voor 31/01/22 en 15% indien geboekt voor 28/02/22 en 10% indien geboekt voor 31/03/22.  

15% bij verblijf van 01/07/22 t/m 31/08/22 indien geboekt voor 31/01/22, 10% indien geboekt voor 

28/02/22 en 5% indien geboekt voor 31/03/22. Niet geldig voor Junior Suite zeezicht, Junior Suite 

Emotion, Suite 1 slaapkamer en Appartement.

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

sion en volpension: vraag uw reisagent of bezoek www.silverjet.be.
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      SUPERIOR

Superior Kamer Zeezicht

Vidamar (officieel 5*) staat garant voor een fijne familievakantie, maar doordat 

het hotel beschikt over een adults only gedeelte is het voor koppels ook goed 

toeven. De vele faciliteiten, de uitgebreide Spa en de fitnessmogelijkheden 

alsmede de keur aan restaurants maken dit hotel tot een van de beste voor 

een onbezorgde zonvakantie in een ambiance van toegankelijke luxe. Het brede 

strand van Salgados strekt zich voor het hotel uit en ligt op ca. 150 m wandelen. 

De luchthaven van Faro is gelegen op ca. 40 km afstand.

FACILITEITEN
Ruime lobby met zitjes, receptie en bar. Drie (zoutwater)zwembaden, waarvan 

een kinderbad en een zwembad met de swimup ‘Wet Bar’, gelegen in een 

ruime palmentuin met zonneterrassen en ligbedden. De Vida Club is er voor 

kinderen van 4 t/m 11 jaar en biedt een uitgebreid programma. Tevens een 

spelletjesruimte voor tieners. De adults-only MAR Club (seizoensgebonden)

verwelkomt gasten vanaf 16 jaar (huur balibed verplicht). Hier vindt u een 

zwembad (verwarmbaar) met zonnebedden en balibedden, twee jacuzzi’s met 

uitzicht over zee, openlucht massagemogelijkheden en een snackbar met terras. 

Direct naast het hotel bevindt zich een 18-holes golfbaan en zijn er diverse 

(water-)sportmogelijkheden. Het OSMOS Wellness Centre biedt uitgebreide 

Spafaciliteiten met een verwarmd zoutwater binnenbad, jacuzzi, sauna, Turks 

bad, ijsfonteinen, Ice Bucket Showers, 6 behandelkamers voor massage en 

schoonheidsbehandelingen, kapper en een schoonheidssalon. Tevens bevindt 

zich hier een uitgebreide fitness-studio met 4 verschillende ruimtes voor cardio, 

bodybuilding, spinning en groepslessen.

Het resort beschikt over diverse restaurants (seizoengebonden): The Ocean 

Buffet is een buffetrestaurant voor ontbijt en diner, met internationale gerechten, 

Primadonna met een Italiaanse keuken voor diner en afhaalgerechten, AJI 

Oriental Flavors is een orientaals specialiteitenrestaurant voor diner, Olivo 

Meat & Wine biedt mediterrane fusion gerechten en tot slot is er de SunSet 

Restaurant en bar voor lokale Portugese gerechten gedurende de dag en avond, 

met regelmatig thema-avonden. De 5 bars van Vidamar (seizoengebonden) 

bieden een keur aan drankjes en cocktails. De Lobbybar en de Lisboa Bar zijn 

gelegen in het hoofdgebouw evenals koffiebar Nespresso Cafè. In de ruime tuin 

vindt u de Tiki Bar.

ACCOMMODATIE
De 260 kamers zijn gedecoreerd in rustige tonen met een minimalistische 

uitstraling, met een tweepersoonsbed of twinbedden, een sofabed,  flatscreen-tv, 

minibar, kluisje, wifi, airconditioning, koffie/theezetfaciliteiten. Balkon met zitje.  

De ruime open plan badkamer beschikt over een inloopdouche en haardroger. 

Prestige Kamer (ca. 42 m² max. 2 volw. + 1 kind t/m 11 jaar): naar keuze met 

Resort View, Nature View, Zwembadzicht of Zijzeezicht. Tevens te boeken als 

Prestige Familiekamer voor max. 2 volw. + 2 kind. t/m 11 jaar.

Superior Kamer Zeezicht (ca. 42 m² max. 2 volw. + 1 kind t/m 11 jaar): met een 

panoramisch uitzicht over de omgeving, met in de verte de zee. Teven te boeken 

als Superior Familiekamer Zeezicht voor max. 2 volw. + 2 kind. t/m 11 jaar.

Premium Kamer Zeezicht (ca. 42 m² max. 2 volw.): stijlvol gedecoreerde 

kamer met als extra een Nespresso-apparaat. Panoramisch uitzicht over het 

zwembad en de omgeving. Inclusief toegang tot de adults-only MARclub, met 

gegarandeerd een balibed bij het zwembad. 

Premium Suite Zeezicht (ca. 93 m² max. 2 volw.):  bijzonder ruime suite met een 

stijlvolle inrichting, met een aparte woonkamer. Inclusief toegang tot de adults-

only MARclub, met gegarandeerd een balibed bij het zwembad. 

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., halfpension, vliegreis, lucht-

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

Kamertype  apr jun aug okt

Prestige Kamer Resort View  878 1055 1349 923

Prestige Familiekamer Resort View  1030 1302 1633 1075

Superior Kamer Zeezicht  1079 1280 1622 1124

Premium Kamer Zeezicht  1181 1380 1801 1226

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 01/04/22 t/m 15/07/22 en van 28/08/22 t/m 31/10/22 indien 

geboekt voor 31/01/22. 10% bij verblijf van 16/07/22 t/m 27/08/22 indien geboekt voor 31/01/22 en 

5% indien geboekt voor 28/02/22. Extra: welkomstdrankje bij aankomst.

Voor actuele prijzen: vraag uw reisagent of bezoek www.silverjet.be. 
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Dit resort is één van de meest bekende en meest geliefde luxe accommodaties 

van de Algarve met een unieke ligging en een gezellige sfeer. Het resort is 

opgetrokken in 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 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 

Active by Serenity health club bevat een fitnessruimte, jacuzzi, sauna en een 

groot binnenzwembad. Het Serenity Spa & 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 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. In de Mirador 

Champagnebar geniet u van een romantische zonsondergang. Het hotel biedt 

24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
Alle 217 kamers en suites in het hotelgedeelte beschikken over airconditioning, 

minibar, kluisje, flatscreen-tv en wifi. 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-/slaap-

kamer. Groot balkon met resortzicht of met zeezicht.

Junior Suite (ca. 42 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind. t/m 12 jr): woonkamer 

en 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 slaapkamer 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 slaapkamer met balkon. 

Extra balkon met zitje. 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 en wifi. Compleet ingerichte 

badkamer met bad en/of douche. 
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Ocean SuiteMirador

Ocean Suites zwembadGrand Deluxe Kamer

Garden Suite (ca. 61-88 m², max. 3 volw. of 2 volw. en 2 kind. t/m 12 jr): ruime 

woonkamer, slaapkamer met en suite badkamer met bad en douche. 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 een en suite met bad en douche en een met douche. 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 een en suite met bad en douche en de 

overige met douche. Elke kamer met eigen balkon.

Alle drie kamertypes zijn tevens te boeken met directe toegang tot de tuin als 

Garden Suite Tuin.

Indicatieprijzen per persoon 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.

Kamertype  apr jun aug okt

Deluxe Kamer Resortzicht  980 1210 1752 1031

Deluxe kamer Zeezicht  1164 1394 2074 1215

Grand Deluxe Kamer Zeezicht  1224 1447 2176 1275

Junior Suite Resortzicht  1224 1447 2176 1275

Garden Suite Tuin  1374 1561 2248 1425

Garden Suite 2 slaapk. (o.b.v. 4 pers.)  1070 1204 1846 1121

Extra: 1 x gratis green fee (18 holes) per persoon bij min 7 nachten verblijf.

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 01/01/22 t/m 05/01/23 indien geboekt voor 31/01/22 en 10% 

indien geboekt van 01/02/22 t/m 28/02/22.

Welkomstattentie: portwijn bij aankomst op de kamer.

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

of volpension: vraag uw reisagent 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. Bij verblijf in de 

Ocean Suites gratis toegang tot de Serenity Spa.

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 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). 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 (2 slaapkamersuite gecombineerd 

met Junior Suite, ca. 186 m², max. 7 pers. of 6 volw. + 2 kind.).

Indicatieprijzen per persoon 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.

Kamertype                                                    apr jun aug okt

Junior Suite                                                 1261 1448 2058 1312

Suite - 2 slaapkamers (o.b.v. 4 pers.)                  1106 1257   1909 1157                         

Extra: 1 x gratis green fee (18 holes) per persoon bij min. 7 nachten verblijf.

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 01/01/22 t/m 05/01/23 indien geboekt voor 

31/01/22 en 10% indien geboekt van 01/02/22 t/m 28/02/22.

Welkomstattentie: portwijn bij aankomst op de kamer.

PINE CLIFFS OCEAN SUITES
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Residence Suite

Residence

In een rustige omgeving direct aan de golfbaan met de Golfacademy & Country 

Club van Pine Cliffs liggen in een weelderige tuin 154 luxueus ingerichte suites 

van Pine Cliffs Residence. Het resort biedt een relaxte sfeer voor een ontspannen 

vakantie in een groene omgeving. Pine Cliffs Residence ligt op ca. 10-15 minuten 

lopen van het hoofdgebouw van het Pine Cliffs Resort (seizoengebonden rijdt er 

regelmatig een treintje). De naastgelegen Pine Cliffs Suites liggen bij de ruim 

opgezette Kids Club Porto Pirata met twee kinderbaden (tegen betaling) en de 

tennisbanen (tevens tennisclinics beschikbaar, beide tegen betaling). Beide zijn 

zeer geschikt voor een onstpannen vakantie met de hele familie.

FACILITEITEN
Pine Cliffs Residence beschikt over een eigen receptie en een kleine supermarkt 

(beide seizoengebonden). Verder is er een riant zwembad omgeven door 

zonneterrassen, ligstoelen en parasols. U treft hier ook de health club aan en 

een Active studio voor diverse groepslessen en een bootcamp.

 

De verzorging in de Pine Cliffs Residence en de Pine Cliffs Suites is op basis 

van logies. Uiteraard is verblijf op basis van logies/ontbijt en halfpension 

ook mogelijk. In het Pine Cliffs Residence gedeelte bevindt zich tevens het 

restaurant O’Grill, waar ook de overige gasten gebruik van mogen maken. Dit 

restaurant biedt showcooking en mediterrane specialiteiten. Gasten kunnen van 

alle faciliteiten van het Pine Cliffs Resort gebruikmaken. 

ACCOMMODATIE
Driekamer Residence (ca. 110 m², max. 5 volw. of 4 volw. + 2 kind. t/m 12 jaar): riante 

woonkamer met eethoek, 2 slaapkamers, waarvan een met en suite badkamer 

met bad en douche, gastenbadkamer met bad, moderne keuken voorzien van 

alle faciliteiten, wifi, koelkast, kluisje, telefoon, flatscreen breedbeeld-tv en  

airconditioning. Wasmachine, wasdroger en strijkfaciliteiten. Ruim balkon of 

terras. 

Driekamer Residence Begane Grond (ca. 110 m², max. 5 volw. of 4 volw. + 2 kind. 

t/m 12 jaar): op de begane grond met terras en toegang tot de tuin.

Vierkamer Residence (ca. 140 m², max. 7 volw.  of 6 volw. + 2 kind. t/m 12 jaar): 

3 slaapkamers waarvan twee met en suite badkamer en een gastenbadkamer. 

Vierkamer Residence Suite Begane Grond (ca. 140 m², max. 7 volw. of 6 volw. 

+ 2 kind. t/m 12 jaar): op de begane grond met terras en toegang tot de tuin. 

Drie- en Vierkamer Residence Suites zijn ook te boeken op de bovenste  

verdieping als Penthouse.

De Pine Cliffs Suites (individueel ingericht) tellen 24 comfortabele appartementen 

en bieden uitzicht over de Pine Cliffs Golfbaan.

Pine Cliffs Suite - 2 Slaapkamers (ca. 100 m², max. 5 pers.): de elegante suites 

beschikken over een sfeervol ingerichte woonkamer met zitgedeelte en eettafel, 

complete keuken, twee slaapkamers en evenveel badkamers. Met balkon of 

terras met zitje. Pine Cliffs Suite - 3 Slaapkamers (ca. 115 m², max. 7 pers.): 

ruimere suite met drie slaapkamers en drie badkamers. Ook boekbaar als Pine 

Cliffs Suite Penthouse.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies, vliegreis van en naar 

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

Kamertype  apr jun aug okt

Driekamer Residence (o.b.v. 4 pers.)  730 881 1466 781

Vierkamer Residence (o.b.v. 6 pers.)  708 812 1456 759

Pine Cliffs Suite - 2 Slaapkamers (o.b.v. 4 pers.)  730 881 1466 781 

Pine Cliffs Suite - 3 slaapkamers (o.b.v. 6 pers.)  708 812 1405 759

Pine Cliffs Suite Penthouse (o.b.v. 6 pers.)  750 847  1471  800

Extra: 1 x gratis green fee (18 holes) p.p. bij min 7 nachten verblijf. Alleen geldig voor de Residences.

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 01/01/22 t/m 05/01/23 indien geboekt voor 31/01/22 en 10% 

indien geboekt van 01/02/22 t/m 28/02/22. 

Welkomstattentie: portwijn bij aankomst op de kamer. Alleen geldig voor de Residences.

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

of volpension: vraag uw reisagent of bezoek www.silverjet.be. 
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EPIC SANA ALGARVE
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Deluxe Zeezicht Kamer

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. 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): woonkamer en 

slaapkamer gescheiden door schuifdeuren. Ruim balkon met zitje.

Deluxe Garden Suite (ca. 73-110 m², max. 3 volw. + 1 kind): met aparte woon- 

kamer en slaapkamer, terras met zitje en tuinzicht. Ook als duplex met woon- 

kamer en ruim terras en op de verdieping de slaapkamer 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 tweekamer appartement 

met aparte woonkamer 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.

Kamertype   apr jun aug okt

Deluxe Kamer Resortzicht   1011 1138 1668 1062

Deluxe Suite Tuin-/Zeezicht  1611 2034 2880 1662

So Suite  1118 1244 1775 1169

Extra: 1 x massage en €20,- hotelcredit per volw. per verblijf van 01/04/22 t/m 31/10/22 bij verblijf 

in een Deluxe Garden Suite of Deluxe Suite Tuin-/Zeezicht.

Mealupgrade: upgrade van logies & ontbijt naar halfpension bij verblijf van 18/04/22 t/m 31/10/22 

indien geboekt voor 28/02/22. Alleen geldig voor Deluxe kamers en Deluxe Garden Suite.

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 01/04/22 t/m 31/10/22 indien geboekt voor 31/01/22 en 10% 

indien geboekt voor 28/02/22.

Voor actuele prijzen: vraag uw reisagent of bezoek www.silverjet.be. 
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TIVOLI MARINA VILAMOURA
CULINAIR | WELLNESS

     

Deluxe Kamer Zeezicht

   Puro Beach

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 ca. 20 km en binnen ca. 10 km bevinden zich 

de groene golfbanen van Vilamoura (shuttleservice).

FACILITEITEN
Moderne en indrukwekkende lounge met zitjes, businesscenter met inter- 

netfaciliteiten, winkelgalerij, kiosk, kapsalon, wifi in de openbare ruimtes 

(tegen betaling) en golfdesk. Het Glee Boutique Café in de lobby is een lust 

voor het oog; u geniet hier van zoete lekkernijen en uitstekende koffie. 

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 bekende Puro Beach met zwembad 

(adults only en tegen betaling) en zijn er 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 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 Argo 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, satelliet-tv, kluisje en minibar. Badkamer met bad/

douche en apart toilet. Balkon met uitzicht over de zee of de jachthaven.

Superior Kamer Marinazicht (ca. 24 m², max. 2 volw. + 1 kind t/m 12 jaar): 

modern ingerichte kamer. Badkamer met regendouche. Ook boekbaar als 

Deluxe Kamer Marinazicht gelegen op de 2e t/m 7e verdieping of als Premium 

Kamer Marinazicht op de 8e t/m 9e verdieping met o.a. Nespresso-apparaat en 

frisdrank. Aparte check-in en check-out. Badkamer met douche of bad.

De Superior, Deluxe en Premium Kamers zijn tevens boekbaar met zeezicht in 

plaats van Marinazicht.

Premium Puro Beach Kamer Marinazicht: (ca. 24 m², max. 2 volw.): gelegen op 

de 7e verdieping. Inclusief gebruik van ligbedden (reservering bij aankomst) en 

parasols bij Puro Beach (strand of zwembad). Tevens te boeken met zeezicht.

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. Deck met 

lounge. Marina- of zeezicht.

Junior Suite (ca. 41 m², max. 2 volw. + 2 kind. t/m 12 jaar): slaapkamer met 

afgescheiden zitgedeelte (sofabed). Balkon met zeezicht.

Indicatieprijzen per persoon 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.

Kamertype  apr jun aug okt

Superior Kamer Marinazicht  855 1246 1535 1063

Deluxe Kamer Zeezicht  961 1377 1666   1163         

Premium Puro Beach Kamer Zeezicht  1336 1555 1844   1325            

Kinderen eten gratis: bij verblijf van 01/04/22 t/m 30/06/22 en van 01/09/22 t/m 31/10/22 op basis 

van halfpension (geldig voor max. 2 kinderen).

Vroegboekkorting: 25% bij verblijf van 01/05/22 t/m 31/10/22 indien geboekt voor 28/02/22.

Voor actuele prijzen: vraag uw reisagent of bezoek www.silverjet.be. 
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ANANTARA VILAMOURA ALGARVE RESORT
FAMILY | GOLF | WELLNESS

    

Deluxe Kamer

Puro Beach Club

Het moderne Anantara Vilamoura Algarve Resort ligt bijzonder mooi op een 

45.000 m² groot terrein, omringd door de Oceanico Victoria golfbaan. Het met 

palmen omzoomde zwembad is een heerlijke plek om tot rust te komen. Het 

hotel wordt gekenmerkt door rust, stijl en discrete service. De jachthaven van 

Vilamoura en het strand liggen op ca. 3 km,  de luchthaven Faro op ca. 20 km. 

FACILITEITEN
Er zijn drie zwembaden, waarvan een voor adults only en een 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, tegen betaling). 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 worden ontbijt en diner in buffetvorm geserveerd. Het trendy EMO 

gourmetrestaurant, gelegen op de bovenste verdieping met fraai uitzicht, is 

geopend voor diner en serveert traditioneel 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. Roomservice 24/7.  

ACCOMMODATIE
Alle 280 moderne kamers en suites hebben airconditioning, wifi, tv, kluisje, 

minibar en Nespresso-apparaat. Door schuifdeur afgescheiden badkamer met 

bad, inloopdouche, apart toilet, 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 ver-

bindingsdeur. 

Gasten die verblijven in de suites hebben gratis toegang tot de Spa.

Suite (ca. 60 m², max. 3 pers.): elegante suite met woon- en aparte slaapkamer. 

Badkamer met spiegel met ingebouwde tv. Balkon met loungebed en 

golfbaanzicht. 

Familie Suite (ca. 120 m², max. 4 volw. + 2 kind.):  Suite met verbindingsdeur met 

Deluxe Golfzicht kamer. 

Victoria 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. 

Indicatieprijzen per persoon 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.

Kamertype  apr jun aug okt

Deluxe Tuinzicht Kamer  952 1331 1611 1147 

Deluxe Golfzicht Kamer  1123 1493 1739 1310

Familiekamer  1523 2202 2639 1718

Suite  1612 2133 2397 1772

Extra: 20% korting op Spa behandelingen (niet geldig voor Deluxe kamer tuinzicht en Deluxe kamer 

zwembadzicht).

Bij verblijf in (Familie) Suite, Victoria Suite en Presidential Suite tevens EUR 25,- resortcredit per 

kamer per nacht.

Kinderen eten gratis: bij verblijf van 01/04/22  t/m 30/06/22 en van 01/09/22 t/m 31/10/22 op basis 

van halfpension (geldig voor max. 2 kinderen).

Vroegboekkorting: 25% bij verblijf van 01/05/22 t/m 31/10/22 indien geboekt voor 28/02/22.

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

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

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 

QUINTA JARDINS DO LAGO ONS HART GESTOLEN.

KIJK OP PAGINA 123.

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 recentelijk geopende 

zusterhotel Les Suites at The Cliff Bay (zie onze 

website) is een aanrader door de ruime suites en 

het kleinschalige karakter.

Savoy Palace Resort & Spa is een imposant hotel, 

met moderne luxe, met een geweldige locatie op 

loopafstand van het centrum van Funchal.

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 

boutique hotel Quinta Jardins do Lago in een 

18e-eeuws herenhuis in de heuvels rondom 

Funchal, te midden van uit gestrekte botanische 

tuinen.

Niet alleen in de zomermaanden is Madeira een 

heerlijke bestemming, maar ook in de winter-

maanden heerst er een aangenaam klimaat.

Wie eenmaal op Madeira is geweest, komt er zeker 

weer terug!

Funchal
The Cliff Bay

&
Les Suites at The Cliff Bay

Quinta 
Jardins do Lago

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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QUINTA JARDINS DO LAGO
BOUTIQUE | CULINAIR | HERITAGE 

    

Tweepersoonskamer

Deze elegante traditionele quinta ligt op de top van een van de heuvels die 

Funchal omringen. De quinta 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 smaak ingericht. Slaapkamer met 

kingsize- of queensizebedden, airconditioning, satelliet-tv, telefoon, minibar, 

kluisje, koffie-/theezetfaciliteiten, schrijftafel en wifi. Volledig ingerichte 

badkamer. Alle kamers en suites 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.): de Presidentiële Suite is een zeer 

ruime suite met een separate woonkamer, welke met oog voor detail is ingericht. 

Hier geniet u van een prachtig uitzicht over de botanische tuin van Quinta do 

Lago. De ruime slaapkamer met zitje geeft tevens toegang tot het balkon. 

Luxe badkamer met hydromassagebad en aparte inloopdouche, badjassen en 

-slippers. Groot balkon met prachtig uitzicht en 2 houten ligbedden.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Funchal, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en 

naar de luchthaven.

Kamertype   apr jun aug okt

Tweepersoonskamer  1371 1116 1131 1116

Superior Kamer  1469 1179 1194 1179

Junior Suite  1651 1425 1440 1425

Premier Suite  1952 1676 1692 1676

Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 01/05/22 t/m 31/10/22 indien geboekt voor 28/02/22.

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

pension, vraag uw reisagent of bezoek www.silverjet.be. 
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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. The Rose Garden serveert internationale à la carte gerechten waar 

u als halfpensiongast geniet van een wisselend driegangendiner van Portugese 

specialiteiten tot aan Italiaans. 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 Landzicht 

Kamer, maar hoger gelegen op de 6e t/m 9e verdieping. Elegant en modern 

ingericht met vernieuwd meubilair. Ook te boeken met Funchal zeezicht.

Junior Suite (ca. 49 m², max. 3 pers.): ruimer dan de Landzicht Kamer, 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.

Tevens boekbaar het luxe zusterhotel met louter suites: Les Suites at the Cliff 

Bay. Voor details en meer informatie zie onze website.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Funchal, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Landzicht Kamer  1266 1179 1193 1154

Zeezicht Kamer  1511 1400 1433 1374

Superior Kamer  1658 1532 1572 1506

Junior Suite  1861 1715 1755 1689

Vroegboekkorting: 10% bij verbljf van 01/05/22 t/m 31/10/22 indien geboekt voor 31/01/22.

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

sion vraag uw reisagent of bezoek www.silverjet.be. 
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Funchal | Madeira | PORTUGAL

SAVOY PALACE RESORT & SPA
DESIGN | WELLNESS

    

Ocean View Kamer

Dit grootse luxe resort hotel is een 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.  

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 tevens 

moderne luxe ontstaat. De kamers beschikken over een zithoek, airconditioning, 

wifi, flatscreen-tv, telefoon, minibar, koffie-/theezetfaciliteiten en 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, zicht op de tuin en het zwembad.

Ocean Kamer (ca.  41 m², max. 2 volw. + 1 kind t/m 12 jaar): als de Tuin Kamer, 

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, 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. + 1 

kind t/m 12 jaar of 3 volwassenen.

     

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.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Funchal, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en 

naar de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Tuin Kamer  1378 1192 1320 1192

Superior Ocean Kamer  1644 1418 1569 1418

Ocean Suite  2211 1935 2087 1935

Honeymoon: Champagne en petit fours in de kamer bij aankomst. Kinderen in eigen kamer: 25% 

korting op 2e kamer voor 1 of 2 kinderen t/m 12 jaar bij verblijf van 01/04/22 t/m 31/10/22. Long 

Stay: 10% korting bij min 14 nachten bij verblijf in april. 10% korting bij min 7 nachten verblijf van 

01/05/22 t/m 31/10/22, 15% bij min 14 nachten en 20% bij min 21 nachten verblijf.

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 01/05/22 t/m 31/10/22 indien geboekt voor 28/02/22 en 

10% indien geboekt voor 31/03/22. Welkomstattentie: fruit en fles water bij aankomst op de kamer.

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

vraag uw reisagent of bezoek www.silverjet.be. 
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ITALIË

De opvatting dat Italië een geweldig vakantieland 

is, wordt ook door de Italianen zelf gedeeld. Veel 

Italianen gaan dan ook op vakantie in eigen land, 

hetgeen deze bestemming voor de buitenlandse 

bezoeker extra bijzonder maakt. Hoe beroemd en 

veel bezocht een plek of plaats ook is, het is er 

nooit louter toeristisch. Het dagelijkse leven is zo 

verweven met de schoonheden van het land dat het 

één groot filmdecor is. Omdat Italië zo veel regio’s 

kent, kunt u er een leven lang op vakantie gaan 

zonder dat het gaat vervelen. 

Als men Italië zegt dan roept dat niet alleen beelden 

op van belangrijke cultuurmonumenten, historische 

binnensteden, fraaie landschappen met kleine 

authentieke steden en mooie langgerekte stranden 

maar ook van fantastische Italiaanse gerechten, 

bereid uit de beste ingrediënten en niet te vergeten, 

vergezeld van de beste wijnen. De Italiaanse keuken  

is gevarieerd en seizoengebonden. Elk gebied heeft 

haar eigen specialiteiten en lokale smaak. Het land 

kent ook vele kazen en wijnen. Koffie speelt een 

centrale rol in het Italiaanse leven. De espresso 

en de cappuccino zijn beide in Italië ontstaan. De 

Italianen zijn met recht trots op hun keuken. Het zijn 

echte levensgenieters.

Naast een verblijf in bekende steden als Rome, 

Napels, Florence, Pisa, Venetië en San Remo 

hebben wij in ons programma ook minder bekende 

kleine steden opgenomen zoals het mysterieuze 

Matera, een van de meest verbazingwekkende 

binnensteden van Italië en beroemd om haar uit 

rotsen gehouwen huizen waarvan sommige dateren 

uit de prehistorie. Dergelijke kleinere plaatsen laten 

zich prima combineren tijdens een combinatiereis 

waarbij u zelf de route kunt bepalen met bezoek 

aan interessante steden of een verblijf in landelijk 

gelegen villa’s vaak nog daterend uit de late 

Renaissance. Of een reis door de mooie landstreek 

Puglia met zijn karakteristieke, vaak nog ommuurde 

oude havenstadjes, baroksteden en authentieke 

Als vakantieland niet te evenaren! 

Bergen, heuvels, meren, zee, cultuur, historie, muziek en een gerenommeerde keuken.

Al het goede van het leven vloeit in Italië samen.

‘trulli’ die van een afstand al zijn te herkennen aan 

de kegelvormige daken. Ook zeer aan te raden is 

de combinatie met het historische Matera en een 

autoreis door de meest bekende streken van Puglia.

De Italiaanse meren zijn synoniem geworden voor 

een romantische vakantie in enkele van de meest 

immense geografische omgevingen ter wereld. Het 

Gardameer is het populairste en grootste meer van 

Italië. Besprenkeld met eilanden en begrensd door 

bergen en pittoreske dorpjes, is het Gardameer een 

lust voor het oog. Het Comomeer ligt in de uitlopers 

van de Alpen en op slechts een uur rijden van Milaan, 

maar het contrast tussen de levendige stad en het 

serene meer kan niet groter zijn. Bergen rollen naar 

de waterkant, historische villa’s langs de oevers, 

geplaveide straatjes slingeren zich een weg door 

de pittoreske plaatsjes. Promenades en terrassen 

aan het water bieden een prachtig uitzicht. Enkele 

van de meest spectaculaire uitzichten zijn te vinden 

in het midden van het meer, tussen Tremezzo, 

Menaggio, Bellagio en Varenna, waar de enorme 

omvang van het gebied te bewonderen is.

De Italiaanse Rivièra in Noord-Italië staat bekend 

om de prachtige kust met pittoreske dorpen en 

prachtige natuurgebieden. Bekende plaatsen zijn 

San Remo, Portofino, Rapallo en Cinque Terre. San 

Remo is een aantrekkelijke badplaats vlakbij de 

Franse grens en Monte Carlo. Aan de eind van de 

19de eeuw werd San Remo ontdekt door de rijken 

van Europa. Britse aristocraten, prinsen en tsaren 

bouwden hier villa’s en er verschenen dure hotels. 

De Italiaanse Rivièra heeft dankzij de bergen en 

de zee een mild klimaat. Het hele jaar door is het 

aangenaam vakantieweer. Meer naar het zuiden 

ligt Forte dei Marmi. Deze plaats staat al lang 

synoniem voor luxe vakanties, ontspanning en een 

weelderige omgeving. Afgezien van de schoonheid 

van de stranden en staat deze fascinerende plaats 

ook bekend om zijn nachtleven, historische stad en 

luxe boetieks. 

Vanwege het heerlijke klimaat in het voor- of najaar 

is Napels een aantrekkelijke startplaats voor een 

verblijf aan de Amalfikust of op het wonderschone 

eiland Capri, gelegen in de azuurblauwe Golf van 

Napels. Onze privéreis naar het historische Pompeï 

in combinatie met de Vesuvio, een bezoek aan 

Napels, een wijndegustatie en een kookcursus is 

zeer aan te raden.

Naast het vasteland zijn ook de Italiaanse eilanden 

Sardinië en Sicilië zeer de moeite waard. De beste 

manier om het kleurrijke en afwisselende Sicilië te 

zien is de autoreis ‘Cultuurschatten van Sicilië’. U 

maakt kennis met de vele bezienswaardigheden en 

verblijft in sfeervolle accommodaties. Sardinië is een 

uitstekende zon-, zee- en strandbestemming met 

onverwacht mooie boutiquehotels aan schitterende 

stranden. Ook het heuvelachtige binnenland is zeer 

zeker een bezoek waard. 

Kortom, mogelijkheden te over. Wij selecteerden in 

ons uitgebreide Italië-aanbod authentieke villa’s, 

familiehotels, design- en tophotels. 

Het wegennet in Italië is uitstekend en het is zeer 

aan te raden de steden te combineren met een hotel 

aan de kust of met een karakteristiek hotel in het 

binnenland. 
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SAN REMO, ROME & TOSCANE

De wereldstad Rome, San Remo en de Toscane zijn populaire regios van Italië om een heerlijk ontspannen vakantie te beleven. 

Het is een weidse streek met veel golvende heuvels die in het voorjaar weelderig groen zijn en in de zomer verkleuren naar goudgele tinten

en de historische steden minstens zo belangrijke 

redenen om deze regio te bezoeken als het strand. 

Voor wie de bezienswaardigheden van Florence wil 

bewonderen, selecteerden wij het centraal gelegen 

boutique hotel Brunelleschi nabij de Duomo. Op 

slechts 2 km van het centrum en direct aan de rivier 

ligt het kleinschalige Ville Sull’Arno. Deze villa uit de 

19e eeuw was een voormalig historisch landhuis en 

behoorde tot de Florentijnse adel.

Ontdek de veelzijdigheid van de Toscane tijdens 

een reis die Florence en de Toscane met elkaar 

combineert. Raadpleeg onze website voor een 

voorbeeld van een dergelijke reis.

San Remo is de belangrijkste badplaats aan de 

Italiaanse Rivièra dat ook wel bekend staat als de 

Riviera dei Fiori. De oude stad op de heuvel heeft 

steile smalle straatjes met 13e-eeuwse huizen. Het 

nieuwe gedeelte aan de kust wordt gekenmerkt 

door fraaie villa’s en hotels, tuinen, schilderachtige 

promenades en het casino. Er worden olijven en 

citroenen verbouwd. Het Grand hotel San Remo ligt 

langs de kust en heeft zijn originele stijl behouden.  

Traditie en innovatie perfect gecombineerd en een 

onberispelijke service.

Rome, de ‘Eeuwige Stad’ van Italië, waar bezoekers 

een duizelingwekkend aanbod van wereldberoemde 

architectuur en monumenten, eeuwenoude cultuur 

en geschiedenis, chique designerboetieks en een 

overvloed aan restaurants en trendy bars vinden. 

Rome is perfect voor een lang weekendje weg. Het 

is een schitterende stad om te verkennen en een 

tevens uitstekend uitgangspunt om per huurauto 

richting noorden naar Toscane of Umbrië te rijden. 

Wij selecteerden 3 uitstekende hotels in Rome. Het 

resorthotel Melia Agrippina ligt in het historische 

centrum van Rome in een spectaculaire tuin. 

Het schitterende Anantara Palazzo Naiadi is 

gevestigd in een indrukwekkend historisch pand. 

Het hotel heeft een perfecte ligging aan de Piazza 

della Repubblica op loopafstand van de meest 

populaire winkelstraten. Het stijlvolle Leon’s Place 

is een aantrekkelijk boutique hotel gehuisvest in 

een schitterend gerenoveerd 19e eeuws palazzo.

Een vakantie naar de Toscane betekent bezoeken 

aan historische steden als Florence, Siena en 

Pisa, luieren in luxe badplaatsen en genieten 

van het prachtige landschap. Punta Ala is een 

beroemde badplaats. Langs de kust bevinden 

zich lange zandstranden met parasols en 

pijnbomen. Het meest in het oog springend is 

de beroemde jachthaven van Punta Ala met zijn 

bars en restaurants. In perfecte harmonie met dit 

omliggende landschap ligt Gallia Palace, een uiterst 

verzorgd hotel dat al meer dan 45 jaar in handen 

is van dezelfde familie en waar gastvrijheid een 

traditie is. Verder naar het noorden op ca. 25 km van 

Pisa ligt de vermaarde badplaats Forte dei Marmi. 

Wij selecteerde hier het uitstekende Hotel Byron. 

Voor velen zijn de prachtige natuur van Toscane 
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Rome & Toscane Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Dagtemperatuur in °C  12  13  15  18  23  26  29  29  26  21  17  13

Watertemperatuur in °C  14  14  14  15  18  21  24  25  23  20  17  15

Zonne-uren per dag  4  5  6  7  8  10  11  10  8  6  5  4

Dagen met enige neerslag  11  10  10  10  8  6  3  4  6  8  11  11
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HOTEL BYRON
CULINAIR | HERITAGE 

     

 Classic Kamer

Forte dei Marmi staat al lang synoniem voor luxe vakanties, ontspanning en een 

weelderige omgeving. Afgezien van de schoonheid van de stranden en de oude 

stad, staat de fascinerende regio ook bekend om zijn nachtleven en luxe boetieks. 

Vanaf het einde van de 18e eeuw begonnen Europese edellieden, samen met 

diplomaten, kunstenaars en beroemdheden schitterende villa’s te bouwen in het 

dennenbos van Forte dei Marmi. Hotel Byron is ontstaan uit het samengaan van 

twee art-nouveau villa’s, waarvan de oudste werd gebouwd in 1899 door de 

hertogen van Canevaro di Zoagli. Het hotel is genesteld in het meest exclusieve 

deel van Forte dei Marmi; een verfijnd hotel met een uitstekend restaurant 

waar chef-kok Cristoforo Trapani de scepter zwaait. Byron is zo ontworpen dat 

gasten zich meteen thuis voelen. Het ligt aan de Tyrreense kust, door een weg 

gescheiden van het strand. Het centrum bevindt zich op loopafstand. Viareggio 

ligt op 10 km, de luchthaven Pisa op ca. 34 km. Florence, Lucca, Siena en 

Volterra, evenals ‘Cinque Terre’ zijn in een dagtocht te bereiken.

FACILITEITEN
In de mooie tuin bevindt zich een zwembad, omringd door ligstoelen, parasols 

en een poolbar. Gasten kunnen genieten van heerlijke Italiaanse gerechten in 

het Michelinsterren-restaurant La Magnolia, waar gastronomisch dineren een 

onvergetelijke ervaring is. Lobby lounge en bar. In de Project Room worden 

tentoonstellingen van hedendaagse kunstenaars getoond. Voor families  

organiseert het hotel picknick op het strand, kooklessen of een fotoreportage 

(tegen betaling). Fietsen zijn gratis beschikbaar. Een fietspad slingert langs 

de kust naar Viareggio (ca. 10 km). Op het brede zandstrand zijn ligstoelen 

en parasols te huur (prijzen afhankelijk van het seizoen en uw persoonlijke 

wensen). Het hotel beschikt over een parkeerplaats.

ACCOMMODATIE
Alle 29 kamers en suites zijn schitterend gerenoveerd en elegant ingericht in 

een aantrekkelijke combinatie van kleurtonen en luxe stoffen, Italiaans comfort, 

kwaliteit en stijl. Voorzien van de meest moderne technologie, flatscreen-tv, 

minibar, kluisje en airconditioning. Luxe badkamer met douche en/of bad. 

Classic Kamer (ca. 25 m², max. 2 pers):elegant ingericht. Badkamer met douche.

Superior Kamer (ca. 30 m², max. 2 pers.): ruim ingericht en met de grootste zorg 

ontworpen. Badkamer met douche. 

Deluxe Kamer (ca. 45 m², max. 2 pers): ruimer met uitzicht over de tuin of 

gedeeltelijk zeezicht.

Junior Suite (ca. 40 m², max. 3 pers.): in open plan met zithoek. Badkamer met 

douche.

Superior Suite (ca. 45 m², max. 4 pers.): voorzien van een kleine woonkamer en 

aparte slaapkamer. Riante badkamer. Terras met uitzicht op zee.

Deluxe Suite (ca. 45 m², max. 4 pers.): royale slaapkamer met kingsizebed, 

zithoek en schrijftafel. Luxe badkamer met douche en balkon met uizicht op zee.  

Duplex Suite (ca. 50 m², max. 4 pers.): in duplex met op de begane grond een 

woon- en slaapkamer, badkamer en terras. Op de 1e verdieping een slaap- en 

badkamer en balkon.

Prestige Suite (ca. 50 m², max. 4 pers.): ingericht in een combinatie van klassiek 

en modern design. Woonkamer met sofa en slaapkamer met kingsizebed. Ruime 

badkamer met regendouche. Balkon en schitterend uitzicht op zee.

Family Suite (ca. 100 m², max. 5 pers): in duplex. Riante woon- en slaapkamer en 

badkamer op de begane grond en een 2e woon- en slaapkamer met badkamer 

op de bovenverdieping. De suite biedt uitzicht op de schaduwrijke tuin.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 5 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en 

naar Pisa, luchthavenbelasting, Executive Lounge en huurauto tijdens uw gehele verblijf.

Kamertype   apr jun aug okt

Classic Kamer   1236  1692 2387 1210

Superior Kamer   1400 1947 2656 1372

Deluxe Kamer  1572 2197 2931 1546

Gratis nachten: 5=4 bij verblijf van 01/04/22 t/m 30/04/22 en van 02/10/22 t/m 31/10/22. 7=6 bij 

verblijf van 01/05/22 t/m 16/06/22 en van 18/09/22 t/m 01/10/22.

Welkomstattentie: Fles mousserende wijn en fruit bij aankomst op de kamer.

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

en volpension: vraag uw reisagent of bezoek www.silverjet.be.

Toscane | Forte dei Marmi  | ITALIË
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HOTEL BRUNELLESCHI 
CITY | CULINAIR | HERITAGE

VILLE SUL’ARNO
BOUTIQUE | CITY | HERITAGE   

       DELUXE

      DELUXE 

Dit exclusieve hotel heeft een spectaculaire ligging in het historische centrum van Florence. Het 

historische gebouw werd gebouwd binnen een cirkelvormige Byzantijnse toren uit de 6e eeuw 

en de middeleeuwse kerk San Michele met behoud van de originele kenmerken. Een schitterend 

voorbeeld van een perfecte renovatie. Een modern hotel dat recentelijk volledig werd gerenoveerd. 

FACILITEITEN
Moderne fitnessruimte met Technogym fitnessapparatuur. Het elegante restaurant Sante 

Elisabetta beschikt over 2-Michelinsterren en ligt in de oude Byzantijnse toren Hier worden 

verfijnde gerechten geserveerd, vergezeld van een uitgebreide wijnkaart. De Osteria Pagliazza 

biedt een dagelijks viergangenmenu. In de zomer dineert men al fresco op de Piazza. Elke dag 

‘happy hour’. Wijnproeverij mogelijk met de eigen sommelier. Fietsverhuur en valet parking. 

ACCOMMODATIE
De 96 elegante kamers en suites zijn romantisch ingericht in eigentijdse stijl met parketvloeren. 

Het exclusieve ontwerp van de kamers is speciaal gemaakt voor Hotel Brunelleschi. 

Classic Kamer (ca. 18 m², max 2 pers.): biedt uitzicht op de pittoreske steegjes van Florence. 

Voorzien van queensizebed of 2 aparte bedden en kussenmenu. Badkamer met douche.

Superior Kamer (ca. 21 m², max. 2 pers.): voorzien van parketvloer en hemelbed. 

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 3 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Florence, 

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

Kamertype   apr jun aug okt

Classic Kamer   719 1055 731 828

Superior Kamer   755 1128 767 878

Voor actuele prijzen van alle kamertypen en aanbiedingen: vraag uw reisagent of bezoek www.silverjet.be. 

Trendy boutique hotel gelegen aan de oevers van de Arno-rivier. Deze villa uit de 19e eeuw was een 

voormalig historisch landhuis en behoorde tot de Florentijnse adel. Geniet van het betoverende 

uitzicht op de rivier, de mooie tuin, het verwarmde zwembad, de romantische Spa en de heerlijke 

gerechten uit het bekroonde restaurant. Gelegen op ca. 2,5 km van het centrum van Florence.

FACILITEITEN
Elegante lounge met bar. Er zijn gratis fietsen beschikbaar. Er is een fietspad langs de rivier 

naar het centrum. Parkeergarage (tegen betaling). Kook- en schilderlessen zijn mogelijk. Gratis 

shuttleservice naar het historische centrum. Uitstekend restaurant met veranda en buitenterras.

ACCOMMODATIE
De 44 kamers & suites zijn individueel ingericht. Ingericht met uniek Toscaans meubilair, 

Florentijnse stoffen en houten vloeren. Badkamer met bad of douche.

Superior Kamer (ca. 18 m², max. 2 pers.) comfortabele kamer met zithoek en schrijftafel voorzien 

van alle faciliteiten. Uitzicht over de tuin. Geen balkon.

Executive Kamer (ca. 24 m²): ingericht in elegante landelijke Toscaanse stijl met zithoek en 

schrijftafel. Uitzicht over de rivier de Arno.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 3 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Florence, 

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

Kamertype   apr jun aug okt

Superior Kamer   905 905 875 905

Executive Kamer   1013 1013 983 1013

Voor actuele prijzen van alle kamertypen en aanbiedingen: vraag uw reisagent of bezoek www.silverjet.be. 

ITALIË | Toscane I Florence
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GRAN MELIÁ ROME - VILLA AGRIPPINA
CITY | CULINAIR | WELLNESS

    

 Premium Kamer

Dit luxueuze hotel is gebouwd op de plek waar ooit de prestigieuze villa van 

Agrippina, moeder van keizer Nero, stond. Tijdens de bouw van dit hotel zijn 

diverse archeologische schatten van de beroemde Villa Agrippina opgegraven. 

Het hotel ligt in het historische centrum van Rome in een spectaculaire tuin 

met inheemse planten en sinaasappelbomen. Vanaf het dakterras heeft u een 

schitterend uitzicht over de stad. Het hotel is onderscheidend door de eigentijdse 

inrichting en service en heeft een excellente ligging nabij het Vaticaan en Castel 

Sant’Angelo. Ca. 1 km van de Piazza Navona en ca. 1,5 km van het Pantheon aan 

de overzijde van de rivier de Tiber. De luchthaven ligt op ca. 40 autominuten. 

FACILITEITEN
Het mooiste aspect van het hotel is de tuin, een oase van rust te midden 

van het drukke centrum van Rome. Gasten kunnen hier genieten van een 

informele lunch of al fresco dineren. In het gastronomische restaurant 

Ossimoro worden uitstekende mediterrane gerechten geserveerd met de beste 

Italiaanse ingrediënten. Fraai zwembad met jacuzzi, zonneterrassen, ligstoelen, 

parasols, badhanddoekenservice en poolbar. Te midden van aromatische 

sinaasappelbomen bevindt zich de Gala Pool Bar & Restaurant voor klassieke 

Italiaanse gerechten, snacks en een detox-optie. Diverse lounges en wijnkelder. 

Amaro is een stijlvolle bar om te genieten van innovatieve cocktails. Spacenter My 

Blend by Clarins met sauna, Vichy-showers, stoombad, boetiek en fitnessruimte. 

ACCOMMODATIE
De 116 kamers en suites zijn in moderne Italiaanse stijl ingericht. Voorzien 

van iPod-dockingstation, airconditioning, Nespresso-apparaat en flatscreen-tv. 

Kingsizebed of twee aparte bedden. Fraaie marmeren badkamer en luxe 

badartikelen. 

Classic Kamer (ca. 23 m², max. 2 pers.): elegant ingericht met kingsizebed.

Premium Kamer (ca. 30 m²): in avant-garde stijl met tuinzicht. 

Grand Premium View Kamer (ca. 36 m²): ruime kamer in avant-garde stijl. 

Slaapkamer met twinbedden of kingsizebed. Uitzicht over de stad of de tuin.

Junior Suite - Red Level (ca. 405 m², max. 3 pers.): aparte woon- en slaapkamer 

met kingsizebed. Uitzicht op de tuinen of de Vicolo di Sant’Onofrio. De glazen 

badkamer biedt een groot bad en een regendouche. Inclusief de Red Level 

faciliteiten: prosecco bij aankomst, toegang tot de My Blend by Clarins Spa 

(vanaf 16 jaar), VIP faciliteiten bij aankomst, cadeau bij vertrek, strijkservice van 

2 kledingstukken per dag en butlerservice.

Duplex Junior Suite - Red Level (ca. 45 m²): spectaculaire suite op de bovenste 

verdieping van het hotel. Verdeeld over twee verdiepingen met panoramisch 

uitzicht op de stad. Aparte woon- en slaapkamer. Inclusief de Red Level Service.

Garden Studio Apartment Suite (ca. 65 m², max. 2 volw. + 2 kind.): deze luxueuze 

suite is uitermate geschikt voor gezinnen. Slaapkamer met kingsizebed en grote 

woonkamer met 2 sofabedden. Badkamer met bad en regendouche. Tuin met 

terras en jacuzzibad. Inclusief de faciliteiten van de Red Level Service.

Villa Agrippina Suite ca. 270 m², max. 6 volw. + 2 kind.): deze elegante suite 

ligt in de tuin met een groot terras (ca. 200 m²) met een privézwembad, een 

eettafel voor 8 personen en een sauna. Comfortabele woonkamer met sofabank, 

flatscreen-tv en 2 slaapkamers en twee badkamers waarvan een met bad en 

inloopdouche en een met een stoomdouchecabine met chromotherapie.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 3 overnachtingen o.b.v. 2 pers. incl. vliegreis naar en van 

Rome, luchthavenbelasting, Executive Lounge, logies/ontbijt en luxe privétransfer ter plaatse van 

en naar de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Classic Kamer   992  1071 1004 1071

Premium Kamer   1035 1114 1047 1114

Grand Premium View Kamer  1186 1265 1198 1265

Junior Suite Red Level  1372 1509 1384  1509

 

Extra: een aperitief aan de bar en 1x gebruik van de relaxation area in de Spa bij min. 4 nachten.

Gratis nachten: 7=6 bij verblijf van 01/04/22 t/m 31/10/2022 en 4=3 bij verblijf van 01/04/22 t/m 

30/04/22.

Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 01/04/22 t/m 31/10/22 indien 30 dagen voor aankomst ge-

boekt.

Welkomstattentie: welkomstdrankje bij aankomst aan de bar.

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

bezoek www.silverjet.be. 

Rome | ITALIË
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ANANTARA PALAZZO NAIADI 
CITY | HERITAGE

LEON’S PLACE
BOUTIQUE | CITY

    

      DELUXE Junior Suite  

Deluxe Kamer 

Dit schitterende hotel is gevestigd in een indrukwekkend historisch pand. Het interieur is 

ontworpen in een eigentijdse en elegante stijl. Het hotel heeft een perfecte ligging aan de Piazza 

della Repubblica in hartje Rome op loopafstand van de meest populaire bezienswaardigheden. 

FACILITEITEN 
Lobby met hoge plafonds, bar en lounge. Het hotel  beschikt over een panoramisch dakterras met 

zwembad. In Dolce Vita kunt u genieten van pralines en sorbets. Het gastronomische restaurant 

Tazio serveert Italiaanse en mediterrane gerechten. In het  Rooftop Restaurant & Lounge Bar 

worden seizoensgebonden gerechten en lokale visgerechten geserveerd. Het exclusieve 

ontbijtbuffet wordt geserveerd in restaurant La Fontana. Het Spacenter biedt een schitterend 

uitzicht over Piazza della Repubblica en beschikt over een stoomcabine en een jacuzzi. Er is 

tevens een uitgebreide keuze aan spabehandelingen.

ACCOMMODATIE
De 238 ruime en elegante kamers zijn ingericht met neoklassieke meubels. Voorzien van alle 

faciliteiten en koffie-/theezetfaciliteiten. Fraaie marmeren badkamer met douche en/of bad.

Deluxe Kamer (ca. 25 m², max. 2 pers.): elegant ingericht met 2 twinbedden of een kingsizebed.

Premium Kamer (ca. 33 m², max. 3 pers.): ruimer ingericht.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 3 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Rome, 

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

Kamertype   apr jun aug okt

Deluxe Kamer   1084 1167 835 1167

Premium Kamer   1162 1264 1060 1264

Voor actuele prijzen van alle kamertypen en aanbiedingen: vraag uw reisagent of bezoek www.silverjet.be. 

Leon’s Place heeft een eigentijdse uitstraling en een uitstekende ligging in het hart van het antieke, 

keizerlijke Rome, op loopafstand van Villa Borghese en de beroemde Via Veneto. Het trendy hotel 

is gehuisvest in een schitterend gerenoveerd 19e eeuws palazzo. Alleen de gevel herinnert nog 

aan het verleden, binnen werd het gebouw volledig gerenoveerd tot een luxueus designhotel met 

veel oog voor detail. Het kleurrijke decor in combinatie met een schitterende collectie Italiaanse 

moderne kunst verlenen het hotel extra charme. De metro ligt op slechts enkele minuten lopen.

FACILITEITEN 
Imposante entree en lounge met drankjes (inclusief). Trendy cocktail- en koffiebar. Vanaf het 

panoramische terras een mooi uitzicht over de daken van Rome. Beautycenter met stoombad, 

jacuzzi, sauna en fitnessruimte. Het Leon Restaurant serveert een uitgebreid ontbijtbuffet.

ACCOMMODATIE
De 56 kamers en junior suites zijn minimalistisch ingericht met  lichte meubels en houten vloeren. 

Elke kamer is ingericht in een uniek design. Comfort en elegantie worden perfect gecombineerd.

Classic Kamer (ca. 16 m², max. 2 pers.) elegante kamer.

Deluxe Kamer (ca. 20 m², max. 3 pers.): ingericht in verfijnde en eigentijdse stijl.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 3 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Rome, 

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

Kamertype   apr jun aug okt

Classic Kamer   759 759 645 759

Deluxe Kamer   816 816 696 816

Voor actuele prijzen van alle kamertypen en aanbiedingen: vraag uw reisagent of bezoek www.silverjet.be. 

ITALIË | Rome
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PUGLIA & MATERA

IONISCHE 
ZEE

TYRREENSE
ZEE

 ADRIATISCHE
ZEE

Fasano

Vieste

Lecce
Brindisi

Monopoli

Lizzano
Otranto

Matera

Bari

Borgo Egnazia

Il Melograno
Borgo Bianco

Tenuta
Centoporte

Bagnara

Fiermontina

Palazzo
Gattini

De regio Puglia (Apulië) in het zuidoosten van Italië wordt met recht de nog onbekende schatkamer van het land genoemd. 

Het is een magische streek met kastelen, barokpaleizen, heerlijke wijnen en betrekkelijk rustige stranden. 

die zo kenmerkend is voor Puglia. Zeer bijzonder is 

de unieke stad Matera, de hoofdstad van de kleine 

zuidelijke regio Basilicata, waar u kunt verblijven 

in het indrukwekkende Palazzo Gattini. Het beste 

hotel van Matera. Het is een unieke ervaring om een 

aantal nachten te verblijven in deze bijzondere stad. 

AUTO- EN COMBINATIEREIS
Neem ook een kijkje op de volgende pagina’s, 

waar wij een zeer aantrekkelijke autoreis en een 

combinatiereis Puglia & Matera aanbieden. De hotels 

in Puglia bieden wij inclusief een huurauto aan. 

Puglia aan de Adriatische en de Ionische Zee is 

in Italië de voornaamste producent van olijven 

en levert ook een groot deel van ’s lands pasta. 

De regio wordt tevens als de bakermat van de 

Italiaanse keuken beschouwd. Ten zuidoosten van 

Bari, de hoofdstad van de regio, strekt zich een 

uitgestrekte kustlijn uit met woeste rotskusten 

en schier oneindige stranden met mooi wit zand. 

Langs deze kust vindt u een aantal aantrekkelijke 

badplaatsen. 

Allereerst Monopoli, waar wij het Il Melograno 

aanbieden met zijn typisch Apulische architectuur.  

Wat verder naar het zuiden toe selecteerden wij in 

de omgeving van het dorp Savelletri di Fasano een 

tweetal pareltjes. Het luxe resort Borgo Egnazia 

is een waar juweel van de traditionele Apulische 

architectuur gelegen aan een schitterende golfbaan 

en tevens uitermate geschikt voor families. Voor 

een aantrekkelijke prijs biedt zich het aantrekkelijke 

Borgo Bianco aan met een mooie ligging in het 

binnenland en een uitstekende cuisine. Deze 

accommodaties zijn bijzonder strategisch gelegen 

om de bekendste bezienswaardigheden van Puglia  

te bezoeken: de trulli, grijs- en witgekalkte ronde 

puntmutshuisjes die teruggaan tot de middel-

eeuwen. In het romantische Valle d’Itria, waar de 

beroemde trulli het landschap bepalen bevindt 

zich het Ottolire Resort. Dit gerestaureerde en 

moderne boutique hotel ligt op een heuvel  in een 

sprookjesachtig landschap.

Ook Lecce, helemaal in het zuiden van de Italiaanse 

hak en de mooiste 17e-eeuwse barokstad ter 

wereld, is eenvoudig te bereiken. De hoofdstad van 

Salento is uniek en dat is voor een deel te danken 

aan de grote concentratie kunstenaars die zich hier 

heeft gevestigd. Barokke kerken, indrukwekkende 

paleizen, witte straten en schitterende stranden 

langs beiden kanten. Hier selecteerden wij het 

uitermate fraaie boutique hotel La Fiermontina. De 

kust van de Golf van Taranto en de Adriatische zee 

ligt op nog geen 20 minuten rijden.  

Ten zuiden van Lecce bieden wij het landelijk gelegen 

Tenuta Centoporte aan. Ten westen van Lecce raden 

wij het smaakvol gerenoveerde Masseria Bagnara 

aan. Deze masseria heeft een karakteristieke 

bouwstijl en wel die van de ‘masseria’ (buitenkasteel) 

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

Dagtemperatuur in °C  12  13  15  18  23  26  29  29  26  21  17  13

Watertemperatuur in °C  14  14  14  15  18  21  24  25  23  20  17  15

Zonne-uren per dag  4  5  6  7  8  10  11  10  8  6  5  4

Dagen met enige neerslag  11  10  10  10  8  6  3  4  6  8  11  11
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MAGISCH PUGLIA

Alberobello

 Lecce

Otranto

Deze reis voert langs baroksteden en de witte 

zandstranden van de Salento en de Taranto-kust. 

U verblijft in drie aantrekkelijke hotels en maakt 

kennis met de meest pittoreske landschappen. 

Geniet van rust, natuur, cultuur en zee! 

Dag 1: Brussel-Bari - Monopoli (64 km)

U vliegt naar Bari. Vervolgens neemt u de huurauto 

op de luchthaven in ontvangst en rijdt in ca. 50 min. 

naar Monopoli. U neemt uw intrek in Masseria Il 

Melograno. De typisch Apulische architectuur en 

kalkwitte muren vormen een fantastisch contrast 

met het omliggende landschap. Het restaurant biedt 

een echte culinaire ervaring met gerechten uit de 

traditionele Apulische keuken. Een uitermate stijlvol 

resort, waar u tot rust komt en geniet van een goede 

service. U verblijft hier 2 nachten (beschrijving op 

onze site).

Dag 2: Polignano en omgeving

Vandaag kunt u de grotten van Castellana, het 

magische trulligebied en Ostuni bezoeken. 

Alberobello wordt gevormd door meer dan 1.500 

trulli’s, karakteristieke witgekalkte huisjes. De 

plaats staat op de werelderfgoedlijst van Unesco. 

Het pittoreske middeleeuwse Ostuni is gebouwd op 

een heuvel, waar de monumentale kathedraal de 

stad domineert. De stad is een fascinerend doolhof 

van smalle, kronkelende straatjes en steile steegjes. 

Dag 3: Polignano a Mare - Carpignano (ca. 150 km)

Vandaag rijdt u naar het zuidelijkste deel van 

Puglia, de Salento regio. Onderweg kunt u nog een 

stop maken in de historische plaats Monopoli zelf 

met haar nauwe straatjes. Vervolgens rijdt u naar 

het hotel Tenuta Centoporte. Rustig gelegen in een 

landschap vol met olijfbomen. U verblijft hier 2 

nachten (beschrijving op onze site). 

Dag 4: Carpignano - Lecce - Otranto (ca. 80 km)

Aanrader is om vandaag de barokstad Lecce en 

Otranto te bezoeken. Lecce wordt ook wel Florence 

van het zuiden genoemd. Een indrukwekkende stad 

met veel bezienswaardigheden. De plaats Otranto 

wordt beschouwd als een van de mooiste steden 

door het adembenemende landschap en door het 

heldere water van de Adriatische Zee.

Dag 5: Carpignano - Lizzano (ca. 147 km)

Op weg naar Lizzano kunt u via Santa Maria di Leuca 

en Gallipoli rijden. In de Taranto regio is Masseria 

Bagnara gevestigd. De uiterst smaakvolle renovatie 

van dit prachtige landgoed getuigt van buitengewone 

klasse. Hier ligt de nadruk op kwaliteit en service. U 

verblijft hier 3 nachten (beschrijving op onze site).

Dag 6-7: Lizzano en omgeving

2 heerlijke dagen genieten van het Italiaanse leven, 

ontspannen aan het zwembad of aan de schitterende 

zandstranden (op 800 m, de beachclub is geopend 

van ca. 15 mei tot 15 september). Uitstapjes in 

de omgeving behoren tot de mogelijkheden. De 

restaurants aan het strand zijn seizoengebonden.

Dag 8: Lizzano - Bari - Brussel (ca. 135 km)

Vandaag rijdt u naar de luchthaven naar Bari waar u 

de huurauto inlevert en weer naar Brussel vertrekt.

Magisch Puglia, 8-daagse autoreis

Indicatieprijs per persoon mei jun aug sep

In een Tweepersoonskamer 1803 2103 2418 1936 

Hotels

Polignano a Mare Masseria Il Melograno  5*

Serrano di Carpignano Tenuta Centoporte 4*deluxe

Lizzano Masseria Bagnara 4*deluxe

Bij de prijs is inbegrepen:

• Vliegreis naar en van Bari en luchthavenbelasting.

• Executive Lounge.

• Huurauto (type D) tijdens uw gehele verblijf.

• 7 overnachtingen op basis van logies/ontbijt: 2 nachten in 

  Monopoli in een Superior Kamer, 2 nachten in Otranto in een 

 Classic Kamer en 3 nachten in Lizzano in een Deluxe Kamer.

Neem voor de actuele prijzen, andere kamertypen of prijzen voor 

1, 3 en meer personen contact op met onze verkoopafdeling. 

Puglia is het magische land van beeldschone plaatsjes, ongewone architectuur, middeleeuwse kastelen en grillige kusten. 

De stranden in het zuiden behoren tot de mooiste van Italië.  

Golf van 
Taranto

IONIAN
SEA

Otranto
Gallipoli

Monopoli

Alberobelle

Ostuni

Taranto Lecce

Brindisi

Bari

Lizzano

 ITALIË | Puglia | Autoreis
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MATERA - LIZZANO - LECCE

LecceMatera

Dag 1: Brussel - Bari - Matera 

U vliegt naar Bari. Vervolgens neemt u de 

huurauto op de luchthaven in ontvangst en rijdt u 

in ca. 70 minuten naar Matera. De overweldigende 

schoonheid van de uit rotsen gehouwen stad zou 

zelfs de meest pittoreske Italiaanse stadjes in 

haar schaduw kunnen zetten. U neemt uw intrek 

in Palazzo Gattini, hét hotel van Matera gelegen 

tegenover de beroemde Duomo. Palazzo Gattini 

is een voormalig paleis van de oudste adellijke 

familie van Matera. Een modern en chic hotel, 

elegant vormgegeven met gebruik van de beroemde 

natuurstenen uit de streek om de oorspronkelijke 

architectuur te behouden. Het beste hotel van 

Matera en een unieke belevenis om een aantal 

nachten in deze indrukwekkende stad te verblijven. 

Kijk op onze site voor een uitgebreide beschrijving. 

U verblijft 3 nachten in dit fameuze hotel. 

Dag 2-3: Matera

Matera is de hoofdstad van de gelijknamige 

provincie in de kleine zuidelijke regio Basilicata. 

Het is een van de meest verbazingwekkende 

binnensteden van Italië en beroemd om haar uit 

rotsen gehouwen huizen waarvan sommigen 

dateren uit de prehistorie. De stad heeft twee 

gezichten: boven, aan de rand van het Gravina-ravijn, 

een bruisende stad. Beneden, het stille historische 

gedeelte doorspekt met oeroude grotwoningen 

of ‘Sassi’, als labyrinten gehouwen uit tufsteen; 

een fascinerend ondergronds netwerk van grillige 

gangen, geheimzinnige holtes en tientallen kerken. 

Tot 1968 waren deze eeuwenoude rotshuisjes nog 

bewoond maar tegenwoordig worden ze vooral 

gebruikt als unieke locatie voor gezellige bars, 

restaurants en kunstateliers. Matera staat tevens 

op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. De stad is 

al jaren een uitverkoren plek van filmmakers en 

wordt ook getoond in de nieuwste James Bond film. 

Het desolate landschap was de locatie voor Mel 

Gibson’s ‘The Passion of Christ’. ’s Avonds is het 

genieten van de duizenden lichtjes die Matera een 

sprookjesachtige sfeer geven. 

Dag 4-5: Matera - Lizzano (ca. 105 km)

In de Taranto regio is Masseria Bagnara gevestigd. 

De uiterst smaakvolle renovatie van dit landgoed 

getuigt van buitengewone klasse. Twee heerlijke 

dagen om te genieten van het Italiaanse leven, 

ontspannen aan het zwembad of aan de mooie 

zandstranden (seizoengebonden). U verblijft hier 2 

nachten (zie de hotelbeschrijving op onze site).

Dag 6-7: Lizzano - Lecce (ca. 72 km)

Vandaag rijdt u naar de stad Lecce, hoogtepunt van 

de barok in Zuid-Italië, ook wel het ‘Florence van 

het zuiden’ genoemd. Lecce heeft een schitterend 

historisch centrum; rijk aan kerken, paleizen, tuinen, 

kastelen, pittoreske straatjes en vele aantrekkelijke 

restaurantjes. Wij selecteerden voor u een stijlvol 

boutique hotel in het hart van Lecce, gelegen 

binnen de stadsmuren en op loopafstand van alle 

bezienswaardigheden. U verblijft hier 2 nachten. 

Zie de hotelbeschrijving op onze website. Het hotel 

beschikt over een eigen parkeerplaats.

Dag 8: Lecce - Bari - Brussel (ca. 165 km)

Vandaag rijdt u naar de luchthaven van Bari waar u 

de huurauto inlevert en weer naar Brussel vertrekt.

Matera - Lizzano - Lecce, 8-daagse autoreis

Indicatieprijs per persoon  apr jun aug okt

In een Tweepersoonskamer 2095 2210 2325 2135  

Hotels

Matera Palazzo Gattini 5*

Lizzano Masseria Bagnara 4*deluxe

Lecce La Fiermontina 4*deluxe

Bij de prijs is inbegrepen:

• Vliegreis naar en van Bari en luchthavenbelasting.

• Executive Lounge.

• Huurauto (type D) tijdens uw gehele verblijf.

• 7 overnachtingen op basis van logies/ontbijt: 3 nachten in  

 Matera in een Deluxe Kamer, 2 nachten in Lizzano in een Deluxe 

  Kamer en 2 nachten in Lecce in een Superior Kamer.

Neem voor de actuele prijzen, andere kamertypen of prijzen voor 

1, 3 en meer personen contact op met onze verkoopafdeling. 

Deze reis laat u kennismaken met de prehistorische stad Matera, het Italiaanse leven in Lizzano en de eindeloze straatjes en steegjes 

van de barokke stad Lecce. Laat u verrassen door dit authentieke gedeelte van Italië! 

Golf van 
Taranto

IONIAN
SEA

OtrantoGallipoli

Matera

Ostuni

Taranto
Lecce

Brindisi

Bari

Lizzano

Autoreis  |  Puglia | ITALIË
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BORGO EGNAZIA
FAMILY | GOLF | WELLNESS

      

Omgeven door olijfbomen en slechts ca. 400 meter van de kust, ligt het 

uitermate fraaie Borgo Egnazia. Met dikke kasteelmuren, torens en gevels  

is dit resort een juweel van de traditionele Apulische architectuur. Borgo Egnazia 

bestaat uit ‘La Corte’ (het hoofdgebouw) en een traditionele ‘Borgo’ (dorpje) met 

huisjes en straatjes uitkomend op een plein. Naast het hoofdgebouw liggen de 

28 exclusieve villa’s met privézwembad. Het resort ligt in het hart van Puglia op 

een unieke locatie omringd door eeuwenoude olijfbomen en heuvels. Ideaal voor 

wie deze geliefde regio wil verkennen of tot rust wil komen aan de zwembaden, 

het strand en in het Spacenter. Liefhebbers van de Apulische keuken wacht hier 

een keur aan culinaire ervaringen. Golfliefhebbers komen aan hun trekken op 

de bijzonder mooie 18-holes golfbaan. Het vissersdorpje Savelletri ligt op ca. 1 

km, Ostuni op ca. 18 km en de luchthaven van Bari op ca. 65 km. Borgo Egnazia 

behoort tot de de tophotels in Italië. Tijdig reserveren is aanbevolen. Het hotel is 

het gehele jaar geopend.

FACILITEITEN
In de tuin diverse zwembaden en een kinderbad met ligbedden en parasols. Ca. 

3 km van het rotsachtige strand bevindt zich Cala Masciola en het zandstrand 

La Fonte met ligstoelen en parasols (exclusief voor de hotelgasten en 

regelmatige pendeldienst per treintje). Het restaurant Cala Masciola gelegen bij 

de beachclub en vormt een mix van een restaurant met een echte Apulische 

viswinkel. Hier kunnen gasten hun zeevruchten kiezen en laten bereiden naar 

keuze (seizoengebonden). Het bekroonde Spacenter Vair (2.800 m²) biedt 

Spaverwenpakketten, schoonheidsbehandelingen en massages. Overdekt 

zwembad, moderne fitnessruimte, plungepool, jacuzzi, stoombad en sauna 

(inclusief). Uitstekend verzorgde Marinai Kids Club (8-12 jaar) met speeltuin. 

Tevens activiteiten voor tieners Tarantari (13-16 jaar). Fietsverhuur inclusief, 

wijnproeverijen en culturele uitstapjes in de omgeving (tegen betaling). In het 

Michelin sterrenrestaurant Due Camini geniet u van een een unieke mix van 

verfijnde gerechten met zorgvuldig geselecteerde ingrediënten. Uitgebreide 

wijnkaart met een selectie gerenommeerde nationale en internationale wijnen. 

Restaurant La Frasca is een echte ‘trattoria’ gebaseerd op traditionele gerechten 

uit de regio en seizoensproducten. In Trattoria Mia kunt u kooklessen nemen. 

De San Domenico Golfclub wordt geflankeerd door de Adriatische Zee en de 

olijfgaarden. Deze linkscourse wordt tot de beste golfbanen in Italië gerekend.

ACCOMMODATIE
De 134 bijzonder stijlvolle en lumineuze kamers zijn ingericht in warme kleuren. 

Voorzien van flatscreen-tv, airconditioning, minibar (inhoud minibar inclusief) 

en zithoek. Kingsizebed of 2 queensizebedden. Fraaie badkamer met bad en 

separate regendouche. Balkon met uitzicht op de heuvels, de zee of de golfbaan.

 

La Corte Bella (ca. 33 m², max. 2 pers.): gelegen in het hoofdgebouw La Corte. 

Voorzien van kingsizebed. Te boeken met tuin- of met tuin-/zeezicht.

La Corte Splendida (ca. 45 m², max. 3 pers.): ruimer. Tuin- of tuin-/zeezicht.

La Corte Magnifica (ca. 65 m², max. 3 pers.): aparte woon- en slaapkamer met 

eettafel voor 4 personen, 2 sofabedden. Groot terras met zithoek en parasols. 

Uitzicht over het zwembad of de golfbaan. Kan gecombineerd worden met een 

La Corte Splendida of een La Corte Bella kamer.

Suite Egnazia (ca. 125 m², max. 2 pers.): gelegen in het hoofdgebouw. Aparte 

woon- en slaapkamer en gastentoilet. Twee grote terrassen en privézwembad.

Borgo Splendida (ca. 42 m², max. 3 pers.): gelegen in het village-gedeelte Il 

Borgo. Voorzien van patio op de begane grond of dakterras op de 1e verdieping.

Borgo Magnifica (ca. 55 m², max. 2 pers.): gelegen in het villagegedeelte Il Borgo. 

Slaapkamer met hemelbed en groot terras. Aparte woonkamer met zithoek, 

sofa’s en dinertafel. Terras met tuinzicht.

Cassette Bella (ca. 60 m², max. 3 pers.): in duplex met woonkamer, dinertafel, 

slaapkamer, 2 badkamers met bad/douche en toilet. Kitchenette en patio.

Cassette Splendida (ca. 90 m², max. 2 volw. + 2 kind.): in duplex. Op de begane 

grond een woonkamer, kitchenette en een slaapkamer met 2 twinbedden, 

badkamer en patio. Op de 1e verdieping een slaapkamer met een kingsizebed, 

badkamer met separate douche en terras.

Cassette Magnifica (ca. 90 m², max. 2 volw. + 2 kind.): in duplex. Op de begane 

grond een woonkamer, dinertafel, kitchenette en badkamer. Patio met zithoek 

en ligbedden. Op de 1e verdieping bevinden zich 2 slaapkamers met een 

kingsizebed of 2 twinbedden. 2 badkamers waarvan 1 met douche en 1 met 

aparte douche en bad. Dakterras met uitzicht over de borgo.

Op het domein van Borgo Egnazia bevinden zich tevens 28 vrijstaande villa’s; een 

elegante interpretatie van huizen uit de 19e eeuw. Elke villa beschikt over een 

dakterras en een citrus-tuin met privézwembad. Een oase van rust en comfort.
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Villa Bella (ca. 250 m², max. 6 pers.): verdeeld over 3 verdiepingen met 3 slaap- 

en badkamers, aparte woonkamer met eethoek, volledig ingerichte keuken en 

dakterras. In de citroen-tuin een privézwembad. Gebruik van 3 fietsen.

Villa Deliziosa (ca. 250 m², max. 6 pers.): verdeeld over 3 verdiepingen met 

3 slaap- en badkamers, aparte woonkamer met eethoek, volledig ingerichte 

keuken en dakterras. Grote tuin met privézwembad. Gebruik van 3 fietsen.

Villa Stupenda (ca. 250 m², max. 6 volw. + 2 kind.): verdeeld over 3 verdiepingen 

met 3 slaap- en badkamers, aparte woonkamer met eethoek, volledig ingerichte 

keuken en dakterras. Grote tuin met fruitbomen en privézwembad.

Villa Magnifica ca. 250 m², max. 6 volw. + 2 kind.): verdeeld over 3 verdiepingen 

met 3 slaap- en badkamers, fraaie woonkamer, eettafel, speeltafel, bar, home-

cinema system, dvd-speler en massageruimte. Volledig ingerichte keuken en 

dakterras. Inclusief transfer van en naar de luchthaven Bari (per minibusje). 

Butlerservice, was- en strijkservice, 1x greenfee+buggy+golftas en een fiets per 

persoon per verblijf, speelgoed voor de kinderen en cabana aan het strand.

Villa Meravigliosa (ca. 250 m², max. 8 pers.): als de Villa Magnifica maar met 

een 1000 m² grote tuin met fruitbomen, privézwembad, ligbedden en 4 uur 

babysitting per dag.

 

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 5 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en 

naar Bari, luchthavenbelasting, Executive Lounge en huurauto tijdens uw gehele verblijf.

Kamertype   apr jun aug okt

La Corte Bella Tuinzicht   1845 3225 3354 2251

La Corte Splendida Tuinzicht   2045 3530 3784 2451

La Corte Magnifica Tuinzicht  2540 3780 4294 2946

Extra: 1 greenfee p.p per dag inbegrepen met uitzondering van 25/06/22 t/m 16/08/22

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

pension: bezoek www.silverjet.be. 

 

   La Corte Bella
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HOTEL BORGO BIANCO
BOUTIQUE | HIDEAWAY | WELLNESS

    

 Deluxe Kamer 

Omgeven door eeuwenoude olijfboomgaarden voegt Borgo Bianco zich 

harmonisch in de omgeving. Met zijn typisch Apulische architectuur en 

kalkwitte muren is er een fantastisch contrast met het omliggende mediterrane 

landschap. Stijlvol is ook de decoratie van het resort. Borgo Bianco bekoort 

met een traditionele Apulische keuken waarbij hoofdzakelijk lokale producten 

gebruikt worden. Centraal gelegen om te ontdekken wat Puglia te bieden 

heeft; van mooie stranden tot witte dorpjes, van middeleeuwse kastelen tot 

indrukwekkende barokpaleizen. Shuttleservice (op vaste tijdstippen) naar het 

strand. Het pittoreske kustplaatsje Polignano a Mare ligt op ca. 10 autominuten, 

Monopoli op ca. 8 km en Alberobello op ca. 22 km. Tot slot mag u het betoverende 

uitzicht op de trulli van Alberobello, op ca. 26 km, niet missen. De luchthaven 

van Bari bevindt zich op ca. 50 km. Het hotel biedt een uitstekende prijs/

kwaliteitverhouding. 

FACILITEITEN
Het royale zwembad met ligbedden en parasols is een aangename plek om te 

verblijven. Op het mooie binnenplein vinden nu en dan live optredens plaats. 

De bar in de lobby voor een aperitief, cocktails, koffie, geselecteerde wijnen en 

huisgemaakte likeuren. Het restaurant serveert een uitgebreid ontbijtbuffet. 

Het White restaurant met binnen- en buitenterras is de perfecte plek om te 

genieten van heerlijke mediterrane gerechten met eigen olijfolie. De smaakvolle 

maaltijden worden vergezeld door een uitstekende wijnselectie. s Middags 

wordt een à la carte lunch geserveerd. Alle maaltijden worden zorgvuldig bereid 

met behulp van geselecteerde ingrediënten. In de zomermaanden dineert men 

buiten op het grote terras. Shuttleservice naar het zandstrand (geopend van 

juni tot september, onder voorbehoud). Het Spacenter Unica bevindt zich in 

een omgeving die wordt gekenmerkt door een bouwstijl die doet denken aan 

Romeinse baden. Voorzien van een verwarmd zwembad, sauna, stoombad en 

tal van lichaamsbehandelingen en massages (toegang vanaf 16 jaar). Voldoende 

parkeergelegenheid. Fietsverhuur mogelijk.

ACCOMMODATIE
De 48 smaakvol ingerichte kamers zijn voorzien van alle moderne comfort 

en beschikken over flatscreen-tv, telefoon, minibar, kluisje, airconditioning en 

mooie tegelvloer. Badkamer met bad/douche. De kamers op de begane grond 

zijn met patio of op de 1e verdieping met balkon met uitzicht op het platteland 

en de zee in de verte.

Deluxe Kamer (ca. 25 m², max. 2 pers.): gelegen op de begane grond of 1e 

verdieping.

Suite (ca. 50 m², max. 3 pers.): ruim ingericht met Nespresso-apparaat, aparte 

woon- en slaapkamer, sofabed en riant terras. 

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 5 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en 

naar Bari, luchthavenbelasting, Executive Lounge en huurauto tijdens uw gehele verblijf.

Kamertype   apr jun aug okt

Deluxe Kamer   834 1018 1120 749

Suite   946 1135 1236 861

Gratis nachten: 7=6 en 14=12 bij verblijf van 02/04/22 t/m 30/06/22 en van 01/09/22 t/m 31/10/22.

Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 02/04/22 t/m 31/10/22 indien 60 dagen voor aankomst ge-

boekt.

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

pension: bezoek www.silverjet.be.

 ITALIË | Puglia | Polignano a Mare
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MASSERIA IL MELOGRANO
CULINAIR | HERITAGE | HIDEAWAY

        

Deze fraaie masseria ligt in het binnenland nabij de stad Monopoli, een plaatsje 

dat gelegen is aan een van de mooiste kusten van Zuid-Italië. Omgeven door 

eeuwenoude olijfboomgaarden voegt Il Melograno zich harmonisch in de 

omgeving. Met zijn typisch Apulische architectuur en kalkwitte muren is er een 

fantastisch contrast met het omliggende mediterrane landschap. Stijlvol is ook 

de decoratie van het resort. Deze voormalige mediterrane boerderij uit de 17e 

eeuw werd geheel nieuw ingericht met schilderijen, verfijnd antiek en grote 

wandtapijten. Il Melograno bekoort u met een traditioneel Apulische keuken 

waarbij hoofdzakelijk lokale producten gebruikt worden. Een uitermate stijlvol 

resort, waar u tot rust komt en geniet van een goede service. Centraal gelegen 

om te ontdekken wat Puglia te bieden heeft; van mooie stranden tot witte 

dorpjes, van middeleeuwse kastelen en kathedralen tot prachtige barokpaleizen. 

Gelegen op ca. 3 km van Monopoli. De verschillende zandstranden liggen op 

slechts 15 minuten rijden van het hotel. De luchthaven van Bari bevindt zich op 

ca. 60 km en een 18-holes golfbaan op ca. 5 km afstand.

FACILITEITEN
In de schitterende tuin een riant zwembad met zonneterrassen, ligbedden, 

tennisbaan met verlichting en een joggingpad van 3 km. Groot overdekt zwembad, 

sauna en stoombad (inclusief). Het Spacenter biedt een ruime keuze aan 

massages en schoonheidsbehandelingen. Tussen de eeuwenoude olijfbomen, 

citrus- en johannesbroodbomen ligt het restaurant met terras. Het restaurant 

Mummulo biedt haar gasten een echte culinaire ervaring met gerechten uit de 

traditioneel Apulische keuken die opnieuw zijn uitgevonden door de chef-koks. 

Een selectie ingrediënten geproduceerd in de eigen moestuin en olijfgaarden 

vergezeld van lokaal geproduceerde wijnen uit de bekende wijnkelders. De 

Barrel Bar serveert exotische cocktails. Het hotel organiseert diverse activiteiten  

als vintage- en vespatour, kooklessen, olijfolie- en wijnproeverijen (tegen 

betaling). Het privéstrand (op ca. 8 km) van Le Tamerici Beach Club is een oase 

van rust en privacy aan het kristalheldere water van de Adriatische Zee (gratis 

shuttleservice van medio juni tot medio september). Het restaurant aan het 

strand serveert heerlijke salades en pizza’s en trendy cocktails. Ligbedden en 

parasols op het Tamarici-strand tegen betaling. 

ACCOMMODATIE
De 40 kamers en suites zijn voorzien van alle comfort en beschikken over 

flatscreen-tv, telefoon, minibar, kluisje, airconditioning en mooie tegelvloer. 

Badkamer met bad/douche. De kamers bieden uitzicht op het fraaie landschap 

met olijfbomen en bougainvilles.  

Superior Kamer (ca. 35 m², max. 2 pers.): gelegen op de begane grond of de 1e 

etage. Badkamer met bad of douche.

Deluxe Kamer (ca. 40 m², max. 2 volw. + 1 kind): ruim ingericht. Bad of douche.

Junior Suite (ca. 55 m², max. 2 volw. + 2 kind.): in open plan met zithoek. Gelegen 

op de 1e verdieping of de begane grond. 

Suite (ca. 70 m², max. 2 volw. + 2 kind.): ingericht met kostbare meubelen. Aparte 

woon- en slaapkamer en 2 badkamers.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 4 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en 

naar Bari, luchthavenbelasting, Executive Lounge en huurauto tijdens uw gehele verblijf.

Kamertype   apr jun aug okt

Superior Kamer    919 1172 1402 997

Deluxe Kamer   1067 1244 1470 1108

Junior Suite  1279 1464 1682 1317

Suite  1379 1564 1813 1429

Extra: een gratis diner bij een minimum verblijf van 4 nachten in een (Junior) Suite.

Honeymoon: een fles prosecco in de kamer.

Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 04/04/22 t/m 30/09/22 indien geboekt voor 28/02/22 en bij 

verblijf van 01/10/22 t/m 14/11/22 indien geboekt voor 31/05/22.

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

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

Monopoli  |  Puglia | ITALIË
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MASSERIA BAGNARA
 CULINAIR | HERITAGE | HIDEAWAY

     DELUXE

Terrace Suite

Elegant en smaakvol gerenoveerd hotel op een prachtig landgoed, waar u geniet 

van gastvrijheid, een heerlijke keuken en complete rust! De huidige eigenaars 

slaagden erin om van de masseria een gastvrij hotel te maken, dankzij een 

indrukwekkende renovatie met respect voor het historische verleden. Voor 

wie een authentieke vakantie wil beleven in een masseria is Bagnara een 

echte aanrader. Rustig gelegen en omgeven door natuur, op een uitgestrekt 

landgoed met olijfbomen, op een steenworp afstand van zee en ca. 800 m van 

de witte zandstranden en het duinlandschap van Marina di Lizzano. U vindt 

hier restaurantjes en winkels met lokale producten zoals wijn en olijfolie (de 

openingstijden en strandfaciliteiten zijn seizoengebonden en meestal geopend 

van medio juni t/m medio september). De schitterende regio heeft veel te bieden: 

Lizzano op 5 km, gelegen langs de ‘Strada del Vino’, de wijnroute, de stad Lecce 

ligt op ca. 75 km en de luchthaven Bari ligt op ca. 135 km.

FACILITEITEN
Lounge met bar en groot aanbod aan diverse gins, grappa’s en whiskey’s. 

Riant zwembad, bar, zonneterrassen, ligbedden en parasols. Het uitstekende  

restaurant serveert het beste van de Apulische keuken. De chef bereidt 

verfijnde mediterrane en lokale specialiteiten met verse seizoengebonden 

producten begeleid door een ruime selectie kwaliteitswijnen uit de eigen 

wijnkelder (2.300 verschillende labels). Hier kunt u de smaken van de regio 

ontdekken met verse producten uit de eigen moestuin. Verzorgd ontbijtbuffet 

met kwaliteitsvolle producten. Wellnesscenter met een stoombad en een 

ruim aanbod schoonheidsbehandelingen en massages. Wandel- en fietspaden 

(gebruik van fietsen inclusief). Kooklessen en wijnproeverijen. De diverse 

beachclubs liggen op 10-15 autominuten. Op 5 km van de trendy beachclub 

Campo Marino. Ligbedden en parasols tegen betaling.

ACCOMMODATIE
De 17 stijlvolle kamers en suites zijn gedecoreerd met keramieken 

kunstvoorwerpen uit Grottaglie. Voorzien van flatscreen-tv, telefoon, kluisje, 

airconditioning, verwarming, parket- of tegelvloer. Moderne badkamer met bad 

of regendouche. 

Superior Kamer (ca. 35 m², max. 2 pers.): op de begane grond zonder terras.

Deluxe Kamer (ca. 36 m², max. 2 pers.): op de begane grond met terras.

Junior Suite (ca. 42 m², max. 3 pers.): gesitueerd op de begane grond of 1e 

verdieping. Ruim ingericht met zithoek en mooi uitzicht. 

Historical Kamer (ca. 20 m², max. 2 pers.): deze bijzondere kamer is een 

authentieke trullo. Voorzien van slaapkamer en badkamer met douche. Privétuin 

met ligbedden, zithoek en veel privacy.

Suite (ca. 56 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): gesitueerd op de begane grond. 

Voorzien van een aparte slaapkamer en twee terrassen. 

Terrace Suite (ca. 55 m², max. 2 pers): luxueuze suite gelegen op de 1e verdieping 

met riant terras (ca. 45 m²), jacuzzi en schitterend uitzicht. 

Executive Suite (ca. 67 m², max. 4 volw. + 2 kind.): op de 1e verdieping en 

voorzien van woonkamer, 2 slaapkamers, badkamer met bad en een groot 

terras met schitterend uitzicht.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 4 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en 

naar Bari, luchthavenbelasting, Executive Lounge en huurauto tijdens uw gehele verblijf.

Kamertype   apr jun aug okt

Superior Kamer   901  1069 1289 830

Deluxe Kamer   925 1169 1464 854 

Junior Suite  977 1245 1565 906

Suite  1025 1397 1665 954

Historical Kamer  977 1221 1413 906

Extra: 15% korting per persoon per verblijf op maximaal 3 Spabehandelingen en 1x gratis massage 

van 30 minuten bij verblijf van 01/04/22 t/m 30/06/22 en van 01/09/22 t/m 31/10/22.

Honeymoon: fles mousserende wijn en fruit bij aankomst en een massage van 30 minuten per per-

soon bij een min. verblijf van 3 nachten.

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

bezoek www.silverjet.be.

 ITALIË | Puglia | Marina di Lizzano
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AMALFIKUST & CAPRI

TYRREENSE
ZEE

 ADRIATISCHE
ZEE

Ischia

Capri

Sorrento
AmalfiPositano

Napels

Hotel Royal

Convento di Amalfi
Santa Caterina

Capri Palace
Villa Blu Capri

Vesuvio

Een reis naar de Amalfikust is een reis naar de zon, met een kustlijn van wel honderd kilometer, met zandstranden en prachtige rotsachtige 

baaien die in de blauwe zee spiegelen. De mengeling van zee, kunst, levensvreugde en zon zal de bezoeker dag na dag meer gaan bekoren.

Ontdek de veelzijdigheid van dit prachtige stukje 

Italië tijdens een reis die Napels, Amalfi en Capri 

met elkaar combineert. Een aanrader is tevens om 

Sorrento met Pompeï en Napels te combineren.  En 

waar u de mogelijkheid heeft een kookcursus te 

volgen. Zie de navolgende pagina’s waar wij deze 

aantrekkelijke privéreis hebben beschreven. 

Autohuur 

De hotels langs de Amalfikust en op Capri bieden 

wij inclusief privétransfers aan. In plaats hiervan 

kunt u ook kiezen voor een huurauto of voor een 

paar dagen een auto te huren en deze bij uw hotel 

te laten bezorgen. 

De beroemde kustlijn van Zuid-Italië loopt van Punta 

Campanella tot Salerno en omvat de pittoreske 

heuveldorpjes Positano, Amalfi en Ravello. Het is 

de thuisbasis van enkele van de beste hotels en 

restaurants van Italië, allemaal schijnbaar gevaarlijk 

gelegen langs een steile kust van ruige kliffen 

en zandbaaien. Trotseer de smalle, kronkelende 

kustweg en ontdek de verborgen schatten van de 

terrasvormige steden en dorpen onderweg. Sinds 

1996 staat deze schitterende kust op de UNESCO 

Werelderfgoedlijst. Elk dorpje heeft zijn eigen 

karakter en bezienswaardigheden. 

In het plaatsje Amalfi is de Arabisch-Normandische 

Dom met zijn hoge trap het meest opvallende 

bouwwerk in het centrum. In Amalfi bieden wij het 

Grand Hotel Convento di Amalfi aan, spectaculair 

gelegen op een klif en gehuisvest in een voormalig 

klooster. Het elegante hotel Santa Caterina heeft 

eveneens een schitterende ligging tegen de helling 

van de Amalfitaanse kust.  De parel van deze kust is 

ongetwijfeld Sorrento, gelegen op het schiereiland. 

Een aantrekkelijke historische stad met een 

schitterend uitzicht over de Golf van Napels en de 

Vesuvius. In Sorrento kozen wij voor het elegante 

Grand Hotel Royal waar de klassieke architectuur 

fraai wordt vermengd met modern design. Dit hotel 

heeft een uitstekende ligging met een grote tuin en 

zwembad in het centrum van Sorrento.

Het glorieuze kleine eiland Capri, ten zuiden van 

de baai van Napels is een van de schatten van 

de Italiaanse kust en is al sinds de Romeinse tijd 

een favoriete vakantiebestemming. Het ‘jetset’-

imago van het eiland ontstond in de jaren vijftig 

toen Jacqueline Kennedy, Brigitte Bardot en 

Sophia Loren hier verbleven. Tegenwoordig staat 

het bekend om zijn allure, designwinkels en luxe 

restaurants. Het vulkanische eiland bereikt u 

middels een 45 minuten durende overtocht vanuit 

de haven van Napels, De hoofdstad van het eiland is 

Capri-Stad. In het hoger gelegen plaatsje Anacapri 

(‘ana’ betekent ‘boven’ in het Oud-Grieks) bieden wij 

het elegante Capri Palace en boutique hotel Villa 

Blu Capri aan. Capri Palace behoort tot een van de 

beste hotels in Italië. Het hotel beschikt over een 

fantastische collectie moderne kunst en over twee 

Michelinsterrenrestaurants.

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

Dagtemperatuur in °C  13  14  15  18  23  26  28  29  27  22  17  14

Watertemperatuur in °C  15  14  14  15  18  22  25  26  24  22  19  16

Zonne-uren per dag  4  4  5  6  8  9  10  9  8  6  4  3

Dagen met enige neerslag  14  13  14  10  6  4  2  4  6  9  12  14
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NAPELS - CAPRI -  AMALFI

 Amalfi Kust

Napels

 Capri

Dag 1: Brussel - Napels

U vliegt met Brussels Airlines naar Napels. Na 

aankomst vertrekt u per privétransfer naar het 

Grand Hotel Vesuvio voor een verblijf van 2 nachten. 

Dit stijl-volle hotel, waar hedendaags en historie  

elkaar ontmoeten, is een goede uitvalsbasis om het 

bruisende Napels te ontdekken. De ‘Leading Hotel 

of the World’ heeft een uitstekende ligging met zicht 

over de Golf van Napels met in de verte de eilanden 

Capri en Ischia. U vindt een beschrijving van deze 

accommodatie op blz. 144.

Dag 2: Napels

Een hele dag om deze prachtige stad met ontelbare 

kerken, paleizen en geweldige bezienswaardig-

heden als Pompeii te verkennen. Napels is 

een heerlijke stad met historische gebouwen, 

interessante musea en een gezellig straatleven.

de legendarische Spaccanapoli, een lange straat 

dwars door het oude centrum. Bezoek de vele 

monumenten die Napels rijk is: het Nationaal 

Archeologisch Museum, het Koninklijk Paleis, het 

Castel Nuovo, het Spaans kwartier met zijn smalle 

en kleurrijke straatjes. Met altijd op de achtergrond 

het indrukwekkende silhouet van de Vesuvius. Op 

het lijstje van niet te missen bezienswaardigheden 

van vrijwel elke bezoeker zijn de ruïnes van Pompeï. 

Pas in 1748 werden de eerste opgravingen gedaan, 

waardoor het één van de best bewaarde Romeinse 

steden is.

Dag 3-4: Napels - Capri

U bereikt Capri vanaf de haven van Napels per 

draagvleugelboot in ca. 45 minuten. Capri is een 

wonderschoon eiland en staat ook wel bekend als het 

‘jetset eiland’. U vindt hier kalkachtige rotsen, steile 

kusten, mooie baaien en schilderachtige plaatsjes. 

Het mondaine eiland biedt exquise restaurants en 

chique boetieks. Maak ook een boottochtje naar de 

Grotta Azzura. U verblijft 2 nachten in Hotel Villa 

Blu Capri in Anacapri. Een beschrijving van deze 

accommodatie vindt u op blz. 144.

Dag 5: Napels - Amalfi

Vandaag verlaat u het eiland Capri per ferry en via 

Sorrento wordt u naar het plaatsje Amalfi, ongeveer 

35 km ten zuiden van Sorrento gebracht. De weg 

voert langs de Amalfikust, een wondermooie 

kustlijn van wel honderd kilometer lang met 

zandstranden en prachtige rotsachtige baaien die in 

de blauwe zee spiegelen. U geniet van schitterende 

panoramische uitzichten en pastelkleurige dorpjes. 

U neemt uw intrek in het spectaculair op een klif 

gelegen Convento di Amalfi. U vindt een beschrijving 

van deze accommodatie op blz. 148.

Dag 6-7: Amalfi

Geniet van het verblijf in uw accommodatie. Maak 

een dagtochtje langs de Amalfikust, besprenkeld 

met plaatsjes met unieke stadsbeelden en machtige 

kerkgebouwen. Bezoek het plaatsje Amalfi met 

als meest opvallende bouwwerk de Arabisch-

Normandische ’Duomo’ met majestueuze trappen 

en bezoek het schitterend gelegen plaatsje Ravello.

Dag 8: Amalfi - Napels - Brussel

Per privétransfer wordt u vandaag weer terug-

gebracht naar de luchthaven van Napels, alwaar u 

op het vliegtuig terug naar Brussel stapt.

Napels, Capri & Amalfi, 8-daagse privéreis

Indicatieprijs per persoon apr jun aug okt

Tweepersoonskamer 2308 2826 2855 2334 

Hotels

Napels Grand Hotel Vesuvio 5*

Capri Hotel Villa Blu Capri 4*deluxe

Amalfi Convento di Amalfi 5*

Bij de prijs is inbegrepen:

• Vliegreis naar en van Napels en luchthavenbelasting.

• Executive Lounge.

• Luxe privétransfer tussen de accommodaties en (lucht)haven

• Taxi-transfer op Capri.

• Ferry van Napels-Capri en Capri-Sorrento.

• 7 overnachtingen op basis van logies/ontbijt: 2 nachten in Napels 

 in een Classic Kamer, 2 nachten in Capri in een Deluxe Kamer,  

 3 nachten Amalfi in een Superior Kamer.

Combineer uw verblijf aan de Amalfikust met een aantal nachten op het jetset eiland Capri 

en in het bruisende Napoli!

Ischia

Capri

Sorrento

Amalfi

Positano

Napels

 ITALIË | Amalfikust & Capri | Privéreis
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NAPELS & POMPEÏ

Napels

 Pompeï

Tijdens deze boeiende reis wordt u ondergedompeld 

in de fascinerende wereld van de wijnbouw, bereidt 

u een authentieke Napolitaanse pizza, gaat u op 

ontdekking door het bruisende Napels, bezoekt u 

de Romeinse stad Pompeï en wandelt u naar de top 

van de mysterieuze Vesuvius.

Dag 1: Brussel - Napels

U vliegt met Brussels Airlines van Brussel naar 

Napels. Na aankomst privétransfer naar Sorrento 

voor 5 overnachtingen in het Grand Hotel Royal, waar 

de nadruk ligt op de verfijnde keuken en de warme 

gastvrijheid. Het hotel ligt op een benijdenswaardige 

locatie nabij het centrum en boven op een klif met 

adembenemend uitzicht op de baai van Napels 

en de Vesuvius. Een ideale uitvalsbasis voor een 

bezoek aan de talrijke bezienswaardigheden.

Dag 2: Sorrento - Napels

Na het ontbijt vertrek naar Napels voor het bakken 

van uw eigen pizza, het culinaire icoon van de 

stad. Pizza’s werden al bereid in 1889, toen de kok 

Raffaele Esposito een speciale pizza bereidde ter 

ere van Koningin Margherita van Italië. Onder het 

toeziend oog van een professionele lokale ‘pizzaiolo’ 

mengt en kneedt u uw eigen deeg en belegt u het 

met de beste lokale ingrediënten. De kookcursus 

vindt in de pizzeria plaats en duurt 3 uur. Na de 

lunch neemt de deskundige gids u mee door 

Napels om de historische bezienswaardigheden, 

de bruisende pleinen en de culturele hoogtepunten 

van de stad te ontdekken. De havenstad Napels 

heeft een rijke geschiedenis, veel kunst en cultuur, 

een wereldberoemde keuken en een eigen dialect. 

Tijdens een stadswandeling krijgt u een goed beeld 

van de Napolitanen van toen en nu. U ziet o.a. het 

koninklijk paleis van Napels (Palazzo Reale), de 

Galleria Umberto I, de kleurrijke Spaccanapoli-buurt 

en het Teatro di San Carlo, het oudste operagebouw 

in Italië. In de namiddag terugkeer naar Sorrento.

Dag 3: Pompeï & Vesuvius

Pompeï ligt ca. 25 km ten zuiden van Napels en staat 

bekend als een van de best bewaarde Romeinse 

steden. In het jaar 79 werd de stad bedekt door as 

als gevolg van een uitbarsting van de Vesuvius. U 

gaat met een lokale gids op verkenning naar de plek 

van het meest beroemde archeologische erfgoed 

van Italië. U ziet het oude plein en het forum van 

de stad, de thermische baden, het bordeel van 

Pompeï, het Lupanare en de prachtige muurfresco’s 

in het Casa dei Vetti. Aansluitend rijdt u naar het 

wijndomein van Le Lune del Vesuvio, gevestigd 

op de flanken van de Vesuvius. De wijnboerderij 

produceert wijnen met de druiven uit de eigen 

wijngaarden. Na de wijndegustatie wordt een 

Napolitaanse lunch geserveerd. Vervolgens rijdt u 

naar de indrukwekkende krater van de Vesuvius. 

Het officiële begin van de wandelroute naar de 

krater ligt op 1000 meter (exclusief entree € 10,- 

p.p.). Vanaf de top van de Vesuvius kunt u in de 

krater kijken en u heeft een mooi uitzicht op Napels, 

Capri en de Golf van Napels.

Dag 4-5: Sorrento en omgeving

Geniet van het verblijf in uw accommodatie. Maak 

een boottochtje langs de Amalfikust naar b.v 

Positano en Amalfi, of een dagtocht per ferry naar 

het eiland Capri.

Dag 6: Sorrento - Brussel

Rond de middag privétransfer naar de luchthaven 

van Napels voor uw terugvlucht naar Brussel.

Napels & Pompeï, 6-daagse privéreis

Indicatieprijs per persoon apr jun aug okt

Tweepersoonskamer 2517 2851 2820 2427 

Hotels

Sorrento Grand Hotel Royal 5*

Bij de prijs is inbegrepen:

• Vliegreis naar en van Napels en luchthavenbelasting.

• Executive Lounge.

• Luxe privétransfer tussen de accommodatie en luchthaven en 

  de genoemde excursies op dag 2 en 3.

• Privégids in Napels en Pompeï inclusief entreegelden

• Kookcursus, wijnproeverij en lunch op dag 2 en 3

• 5 overnachtingen o.b.v. logies/ontbijt in een Tweepersoons- 

 kamer. Stadszicht.

Combineer het pittoreske Sorrento met het bruisende Napoli, de Romeinse stad Pompeï en de indrukwekkende Vesuvius,

met een wijnproeverij en een kookcursus

IONISCHE 
ZEE

TYRREENSE
ZEE

 ADRIATISCHE
ZEE

Capri

Monopoli

Fasano

Vieste

Lecce

Napels

Bari

Torre Canne

Sorrento

VesuvioVesuvio

PompeiiPompeii

Privéreis | Sorrento | ITALIË
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Superior Kamer

GRAND HOTEL VESUVIO
CULINAIR | HERITAGE 

VILLA BLU CAPRI
BOUTIQUE | WELLNESS

             DELUXE

Grand Hotel Vesuvio is een klassiek hotel uit de 19e eeuw in de schaduw van 

de Vesuvius en in het centrum van Napels. Door de uitstekende ligging met 

zicht over de Golf van Napels is het hotel tevens een goede uitvalsbasis om 

het fascinerende Napels te ontdekken of voor een combinatiereis met het 

eiland Capri en de Amalfikust. Op loopafstand van elegante winkels en vele 

bezienswaardigheden. De luchthaven ligt op ca. 10 km.

FACILITEITEN
Majestueuze hal met cocktaillounge. De Echia Club is een intieme Spa in 

Romeinse stijl met fitnessruimte, stoombad, jacuzzi, hydromassagepool en 

sauna. Het fine dining restaurant Caruso Roof Garden op de 9e verdieping biedt 

een prachtig panorama over de Vesuvio en de baai van Napels. Het restaurant 

is een eerbetoon aan Enrico Caurso, de muzikale legende die niet alleen van 

Vesuvio zijn Napolitaanse thuis maakte, maar vooral ook vanwege zijn grote 

culinaire passie. De trendy Sky Lounge & Cocktail Bar op de 10e verdieping biedt 

een schitterend uitzicht over de legendarische baai.

ACCOMMODATIE
De 160 kamers zijn klassiek-elegant ingericht met airconditioning, telefoon, 

flatscreen-tv, kluisje en minibar. Marmeren badkamer met douche/bad. 

Classic Kamer Landzicht (ca. 30 m², max. 2 pers.): met zicht over de stad.

Deluxe Kamer Zeezicht: met zithoek. Badkamer met douche. Keuze uit een 

slaapkamer met queensizebed of een kingsizebed (toeslag).

Junior Suite (ca. 45 m², max. 3 pers.): open plan woon-/slaapkamer en zeezicht. 

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 2 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis naar 

en van Napels, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Kamertype   apr jun aug  okt

Classic Kamer Landzicht   670  683 698 674

Deluxe Kamer Zeezicht   745 730 772 736

Voor actuele prijzen van alle kamertypen: vraag uw reisagent of bezoek www.silverjet.be. 

Het kleinschalige Villa Blu Capri ligt in het hart van Anacapri, het populairste 

deel van Capri, in een wirwar van straatjes met leuke bars, restaurants en 

ambachtwinkels. Het hotel is ontworpen in mediterrane stijl met witte muren en 

terrassen met druivenranken en geurige bloemen. Het interieur is modern met 

elegant designmeubilair. Op ca. 20 autominuten van de haven van Capri.

FACILITEITEN
Fraai zwembad met jacuzzi, zonneterrassen, ligbedden, poolbar en parasols.

Stoombad, sauna en fitnessruimte (inclusief). Het Capriccio restaurant biedt een 

uitgebreid ontbijtbuffet en al fresco dining met Italiaanse specialiteiten en verse 

lokale producten. De Blue Lounge voor drankjes en cocktails. De Blue Bar aan 

het zwembad biedt een brede selectie snacks. 

ACCOMMODATIE
Het hotel beschikt over 27 elegante kamers die in perfecte harmonie van 

modern design en hoogwaardige materialen zijn ingericht. Fraaie badkamer in 

exclusief design en kleurrijke mozaïeken.

Deluxe Kamer (ca. 23 m², max. 2 pers.): elegant en smaakvol ingericht in warme 

kleuren en gelegen aan de pittoreske steegjes van Anacapri.

Superior Kamer (ca. 25 m²): charmante kamer met een kingsizebed, elegant 

meubilair en ingericht in warme kleuren. Uitzicht op de karakteristieke steegjes 

van Anacapri of de mooie pergola. Badkamer met jacuzzibad. Ook boekbaar met 

balkon.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 2 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis naar

en van Napels, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven en ferry/taxi-transfer naar/in Capri v.v.

Kamertype   apr jun aug  okt

Deluxe Kamer   875  1017 985 821

Superior Kamer   900 1053 1022 847

Superior Kamer Balkon  938 1079 1053 885

Voor actuele prijzen van alle kamertypen: vraag uw reisagent of bezoek www.silverjet.be. 

 ITALIË | Napels & Capri 
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CAPRI PALACE JUMEIRAH
CULINAIR | DESIGN | WELLNESS

        DELUXE

 Suite Capritouch

Elegant tophotel van internationale allure met mediterrane flair. Gebouwd in de 

stijl van een 17e-eeuws Italiaans paleis met een unieke ligging in het idyllische 

stadje Anacapri. Capri Palace biedt een adembenemend uitzicht over de baai 

van Napels en de eilanden Ischia en Procida. U wordt geïnspireerd door kunst, 

culinair verrast en verwend door de persoonlijke service. Piazza di Anacapri met 

elegante boetieks ligt direct naast het hotel. De overtocht vanuit de haven van 

Napels naar Capri duurt ca. 45 minuten. De luchthaven ligt op ca.10 km van de 

haven. Het centrum van Capri ligt op ca. 2 km.

FACILITEITEN
Lobby met pianobar, diverse lounges met schilderijen uit de privécollectie van 

de eigenaren en boetieks. Het uitstekende L´Olivo restaurant, bekroond met 2 

Michelinsterren, serveert mediterrane specialiteiten. Wijnkelder met exquise 

wijnselectie. In de schaduwrijke tuin ligt een (verwarmd) zwembad omgeven 

door zonneterrassen en het trendy restaurant Ragu voor lunch en diner. Riant 

Spacenter ‘Capri Beauty Farm’ met 20 behandelkamers, gesitueerd in een 

aparte vleugel van het hotel. Een breed aanbod aan schoonheidsbehandelingen, 

(thalasso-) therapieën en ‘Leg School Treatments’. Kapsalon en fitnessruimte. 

Beachclub met zonneplateau en Michellinsterren-restaurant voor lunch en 3x 

per week diner (ligt op 3 km, gratis shuttleservice). Verder beschikt het hotel 

over een luxe zeiljacht en motorboot. Tevens kooklessen mogelijk.  

ACCOMMODATIE
De 69 kamers en suites zijn modern en elegant ingericht met airconditioning, 

telefoon, flatscreen-tv en minibar. Badkamer met bad of aparte douche. Balkon 

of terras. Maximale kamerbezetting 3 personen, tenzij anders aangegeven. 

Classic Kamer (ca. 25 m², max. 2 pers.): met tuin-/bergzicht (zonder balkon) of 

zeezijde met balkon of terras.

Superior Kamer (ca. 30 m², max. 2 pers.): als de Classic Kamer maar ruimer.

Deluxe Kamer (ca. 35 m²): met tuinzicht, zeezijde of privézwembad in de tuin.

Junior Suite (ca. 40 m²): in open plan met zithoek. Met patio of terras en tuinzicht.   

Ook boekbaar met zijdelings zeezicht.

Star Junior Suite (ca. 45 m²): elegante junior suite ter ere van twee stijliconen, 

Audrey Hepburn en Isabelle Adjani. Terras met panoramisch uitzicht over zee.

Suite met privézwembad (ca. 50 m²): voorzien van riante woon- en slaapkamer, 

en 2 badkamers. De wanden zijn gedecoreerd met olieverfschilderijen 

geïnspireerd op het werk van een kunstenaar, waaronder de beroemde Campbell 

Soup van Andy Warhol. Terras en tuin met verwarmd privézwembad.

Art Suite (ca. 50 m²): riante woonkamer met werken van een beroemde 

kunstenaar. Aparte slaapkamer en strak vormgegeven badkamer met dubbele 

wastafels, bad en separate douche. Terras met schitterend uitzicht over zee.  Tot 

de Art Suites behoren Suite Kandinsky, Miró en Mondriaan. 

Suite Capritouch (ca. 50 m²): ingericht in zachte kleuren en mediterrane 

stijl, verrijkt met Loro Piana stoffen. Wit en blauw met de hand beschilderde 

keramische vloer, aparte woon- en slaapkamer gescheiden door zuilen, bogen 

en gewelfde plafonds. Badkamer in minimalistisch design met bad en separate 

douche. Panoramisch terras met uitzicht op de zee.

Monroe Suite (ca. 80 m²): in minimalistische stijl ingericht. De muren zijn 

versierd met foto’s van Marylin Monroe. Riante woonkamer, aparte slaapkamer, 

inloopkast en fraaie marmeren badkamer. Terras met uitzicht over zee.

Callas Suite (ca. 80 m²): ruime suite vol met licht gewijd aan de beroemde sopraan 

Maria Callas. Woonkamer en aparte slaapkamer, inloopkast en 2 marmeren 

badkamers waarvan een met signature bad en een met grote regendouche. Een 

terras van ca. 50 m², plungepool met hydromassage en schitterend uitzicht. 

Acropolis Penthouse Suite (ca. 75 m²): elegante suite op de bovenste verdieping 

met zeezicht, woon- en slaapkamer, 2 badkamers en fraai panoramaterras en 

een ongeëvenaard uitzicht.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 3 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en 

naar Napels, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer in Napels, ferry naar Capri en 

shuttleservice op Capri door het hotel v.v.

Kamertype    apr jun aug okt

Classic Kamer Tuinzicht    1610 2221 2320 1547

Superior Kamer Tuinzicht  1928 2386 2482 1862

Classic Kamer Zeezijde    2084 2548 2647 2021

Deluxe Kamer Zeezijde  3188 4351 4450 3122

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen en aanbiedingen: bezoek www.silverjet.be. 

Capri | Zuid-Italiaanse Kust | ITALIË
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GRAND HOTEL ROYAL
CITY | CULINAIR | HERITAGE 

       

Kamer Zeezicht 

Grand Hotel Royal, onderdeel van Alberghi Storici d’Italia (historische hotels in 

Italië), is een stijlvol vijfsterrenhotel in het centrum van Sorrento. Gelegen hoog 

boven de zee op een schitterende locatie met uitzicht op de Golf van Napels en de 

Vesuvius en omgeven door een groot park met exotische planten, sinaasappel- 

en citroenbomen. Gebouwd in 1898, was dit hét hotel voor de aristocratie die 

uit heel Europa toestroomde om te genieten van de grote gala-avonden op het 

spectaculaire terras. Het hotel werd in 1980 in volle glorie hersteld maar heeft 

niets van de 19e-eeuwse charme verloren. De service en het welzijn van de 

gasten staan hoog aangeschreven. Door de populariteit van dit hotel is het aan 

te raden tijdig te boeken. Het hotel ligt op vijf minuten lopen van de Piazza Tasso, 

het centrale plein van Sorrento. De luchthaven van Napels ligt op ca. 53 km.

FACILITEITEN
De elegante lobby is voorzien van een houten paneelbureau met een gegraveerde 

afbeelding van de haven van Sorrento, terwijl een aangename leeshoek met 

kamerhoge ramen uitzicht biedt op de lommerrijke tuin. Piano- en livemuziek 

tijdens de zomermaanden. Het zwembad ligt in de schaduw van palm- en 

citrusbomen en het terras biedt een mooi uitzicht op zee. Het wellnesscenter 

La Villetta beschikt over moderne behandelkamers. De fitnessruimte met 

Technogym® apparatuur biedt alles voor een perfecte training. Vanuit de 

tuin brengt een lift u naar het zwembadplatform met ligbedden en parasols. 

De snackbar La Marine bevindt zich op de privépier en is een geweldige plek 

om te genieten van een koel drankje of een smakelijke snack in de middag. 

In de Caprice Bar afternoon tea of een aperitivo op het klifterras met uitzicht 

op zee. Restaurant Le Relais & I Glicini met zijn stijlvolle sfeer biedt een 

verscheidenheid aan lokale en internationale gerechten. Even onmisbaar is het 

à la carte restaurant La Terrasse Royal met een adembenemend uitzicht en 

uitstekende keuken. 

ACCOMMODATIE
De 101 elegante kamers en suites zijn aantrekkelijk ingericht met handgemaakt 

houten meubilair, witte marmeren vloeren en eigentijdse sofa’s in mediterrane 

stijl in de kleuren blauw en rood. Voorzien van koffie-/theezetfaciliteiten, minibar, 

hoofdkussenservice, flatscreen-tv en airconditioning. Marmeren badkamer met 

douche/bad met toiletartikelen van het bekende Italiaanse merk Etro.

Tweepersoonskamer Stadszicht (ca. 24-31 m², max. 2 pers.): modern ingericht, 

voorzien van handbeschilderde betegelde vloeren en gordijnen in pasteltinten. 

Badkamer met bad/douche. Balkon met stadszicht. Ook boekbaar met zeezicht.

Superior Junior Suite (ca. 42 m², max. 3 pers.): stijlvol ingericht in open plan met 

exclusieve handbeschilderde tegels en gordijnen in pastelkleuren. Voorzien van 

een kingsizebed of 2 aparte bedden. Balkon met stadszicht. 

Luxury Suite (ca. 50-55 m², max. 3 pers.): schitterend suite met aparte woon- en 

slaapkamer. Groot balkon met geweldig uitzicht over zee.

Royal Suite (ca. 60 m², max. 3 pers): ruim ingerichte suite met aparte woon- en 

slaapkamer. Groot balkon met een jacuzzi en uitzicht over de zee.

Imperial Suite (ca. 60 m², max. 3 pers.): zeer fraai gerenoveerde en ruim 

ingerichte suite met aparte woon- en slaapkamer. Groot balkon met terras van 

ca. 45 m². Gesitueerd op de hogere verdiepingen met panoramisch uitzicht.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 3 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Napels, luchthavenbelasting, Executive Lounge en en luxe privétransfer ter plaatse van en 

naar de luchthaven.

Kamertype   apr jun aug  okt

Tweepersoonskamer Stadszicht    993 1307 1412 1024

Tweepersoonskamer Zeezicht   1251 1559 1664 1282

Superior Junior Suite  1392 1678 1791 1423

Extra: gratis enkele reis transfer luchthaven Napels, 1x gratis diner (3 gangen diner excl. drankjes) in 

restaurant I Glicini & Terrazza Royal voor 2 personen. Chocolade en mousserende wijn bij aankomst 

op de kamer bij min. 5 nachten verblijf in (Junior) Suite.

Gratis nachten: 4=3 bij verblijf van 01/04/22 t/m 29/04/22 en van 19/10/22 t/m 31/10/22; 5=4 bij 

verblijf van 01/04/22 t/m 20/05/22 en van 30/09/22 t/m 31/10/22.

Honeymoon: chocolade, mousserende wijn en bloemen bij aankomst op de kamer. 1x gratis 3-gan-

gen diner in het restaurant I Glicini & Terrazza Royal (excl. drankjes).

Voor actuele prijzen van alle kamertypen en aanbiedingen: bezoek www.silverjet.be. 
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SANTA CATERINA HOTEL
CULINAIR | HERITAGE 

        

 Kamer Zeezicht

Elegant hotel met een spectaculaire ligging tegen de hellingen van de 

schitterende Amalfitaanse kust. Het uit 1880 daterende landhuis werd gebouwd 

door Guiseppe Gambardella en in 1904 uitgebreid en verbouwd tot een luxueus 

hotel. De romantische ligging en architectuur creëren een vloeiende overgang 

van het lichte en sfeervolle interieur naar de omliggende tuinen, de citroen- 

en sinaasappelboomgaarden en de baai van Salerno.  Het hotel wordt sedert 

vier generaties beheerd door dezelfde familie, waardoor een lange traditie is 

ontstaan van zorg voor het comfort en tevredenheid van de gasten.  Het centrum 

van Amalfi ligt op ca. 800 m (shuttleservice). Positano ligt op ca. 30 minuten 

rijden langs een van de meest indrukwekkende kustroutes ter wereld. Ravello 

ligt op ca. 20 autominuten en de luchthaven van Napels op ca. 64 km afstand.

FACILITEITEN
Het koele, witte interieur wordt opgefleurd door traditionele tegels en kleurrijke 

stoffen. De terrasvormige tuinen zijn beplant met exotische mediterrane 

planten en bomen. Een lift duikt duizelingwekkend langs de klif naar een reeks 

terrassen en zwembadplatforms gebouwd over de rotsen waar ligbedden zijn 

geplaatst onder grote witte parasols. Er is een verwarmd zoutwaterzwembad, 

een kleine fitnessruimte, een moderne poolbar en direct toegang tot de zee. 

Men kan ook per boot bij het hotel arriveren. Lounge met pianobar, panoramisch 

terras en boetiek. Spacenter met sauna en stoombad. Biedt een breed aanbod 

aan schoonheidsbehandelingen. Chef-kok Giuseppe Stanzione heeft de leiding 

over het gastronomische Glicine-restaurant. Hij heeft vele onderscheidingen 

(waaronder een Michelin-ster) ontvangen voor zijn creatieve interpretatie van 

zowel lokale gerechten als mediterrane gerechten. Het romantische terras met 

uitzicht op Amalfi en de zee is een perfecte plek om te proeven van ‘tagliatelline’ 

van inktvis op smaak gebracht met avocado en gezouten citroenen en verse 

desserts. Het Ristorante al Mare met zijn menu van pasta, salades, gegrilde vis 

en pizza uit de houtoven is een mooie plek voor een lunch of een ontspannen 

diner.  

ACCOMMODATIE
Het hotel bestaat uit een hoofdgebouw en de Garden Wing. De 54 elegante 

kamers en suites zijn voorzien van originele kunstwerken en meubilair. 

Elk met een eigen karakter in overwegend witte tinten met lichte stoffen en 

vloeren gedecoreerd in kleurrijke keramiekmotieven uit Vietri. Voorzien van 

airconditioning, schrijftafel, telefoon, flatscreen-tv, minibar en kluisje. Volledig 

ingerichte badkamer met bad of douche.

Kamer Zijdelings Zeezicht (ca. 25 m², max. 2 pers.): slaapkamer met een 

queensizebed of 2 aparte bedden. Frans balkon.

Executive Kamer (ca. 30 m², max. 2 pers.): ruimer met een kingsizebed of 2 

aparte bedden. Balkon met gedeeltelijk uitzicht op zee.

Kamer Zeezicht (ca. 32 m², max. 2 pers.): slaapkamer met queensizebed en 

balkon met frontaal zeezicht.

Deluxe Kamer (ca. 32 m², max. 3 pers.): ruim en elegant ingericht. Badkamer 

met jacuzzibad en aparte douche.

Junior Suite (ca. 35 m², max. 2 pers.): kingsizebed. Balkon met frontaal zeezicht 

Executive Junior Suite (ca. 40 m², max. 3 pers.): in open plan met zithoek, 

kingsizebed. Ruime badkamer. Balkon of terras met frontaal zeezicht.

Suite (ca. 45 m², max. 2 pers.): voorzien van aparte woon- en slaapkamer met 

kingsizebed. Sommige in duplex. Badkamer met signature bad. Balkon of terras 

met tuin- en/of zeezicht.

Special Suites (ca. 45 m², max. 2 pers.): dit zijn unieke suites met veel privacy en 

gelegen in een romantische omgeving, ideaal voor honeymooners. Voorzien van 

een slaapkamer met kingsizebed. Badkamer met jacuzzibad en betegeld met 

kleurrijk keramiek. Balkon en frontaal zeezicht of gelegen in de tuin.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 3 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Napels, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Kamertype   apr jun aug okt

Kamer Zijdelings Zeezicht   1230  1880 2106 1180

Executive Kamer   1508 3092 3408 1366

Honeymoon: Fles mousserende wijn en bloemen.

Voor actuele prijzen: vraag uw reisagent of bezoek www.silverjet.be.

Amalfi | Zuid-Italiaanse Kust | ITALIË
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GRAND HOTEL CONVENTO DI AMALFI
CULINAIR | HERITAGE | HIDEAWAY

       

Junior Suite Terrace

Grand Hotel Convento Di Amalfi is gevestigd in een gerenoveerd 12e-eeuws 

klooster. Hoog gelegen tegen de rotsen bij de kust van Amalfi biedt het hotel 

een spectaculair uitzicht op zee. Het combineert op harmonieuze wijze modern 

comfort met het historische verleden. Tot het klooster behoren een 13e-eeuwse 

Normandisch-Arabische abdij, de ‘Loggia’ en de ‘Passeggiata dei Monaci’, waar 

een mooie wandeling uitzicht biedt op de kustlijn. Het hotel behoort tot een van 

de belangrijkste monumenten van de Amalfitaanse kust. De schoonheid van het 

voormalige klooster is al lange tijd een bron van inspiratie voor schilders en 

fotografen. Ca. 10 minuten lopen van het historische stadscentrum en de haven 

van Amalfi (gratis shuttleservice). De luchthaven van Napels ligt op ca. 64 km. 

Positano ligt op ca. 30 autominuten. In de zomermaanden is er ook een directe 

ferryverbinding met Capri vanuit de haven van Amalfi.

FACILITEITEN
De receptie bevindt zich op de 5e verdieping en is bereikbaar per lift. Kleine 

infinity pool, die omgeven wordt door een zonnedek, ligstoelen, parasols en 

poolbar. Bootservice (inclusief) naar een zandbaai op 5 minuten vaarafstand 

(seizoengebonden, ligstoelen en parasols inclusief). Het restaurant Dei 

Cappuccini bevindt zich op de 5e verdieping. Spectaculair terras met uitzicht 

over de kustlijn. De keuken is gespecialiseerd in mediterrane gerechten 

met verse ingrediënten van de hoogste kwaliteit. De bar heeft tevens een 

panoramisch terras met uitzicht op Amalfi en de kust. U kunt daar terecht 

voor een uitgebreide selectie cocktails en theesoorten. Klein wellnesscenter  

voor schoonheidsbehandelingen en massages. Sauna en stoombad zijn inclusief. 

Parkeergelegenheid (tegen betaling), fitnessruimte en boetiek.

ACCOMMODATIE
Alle 53 kamers en suites hebben een panoramisch uitzicht op de Amalfikust en 

zijn voorzien van terracotta vloeren, flatscreen-tv, minibar, thee-/koffiefaciliteiten 

en airconditioning. Badkamer met douche of bad/douche. Door het historische 

karakter van het hotel verschillen de kamers onderling in grootte en design. 

Daar waar aangegeven met balkon.

Superior Kamer (ca. 20 m², max. 2 pers.): ingericht in moderne stijl. 

Deluxe Kamer (ca. 25 m², max. 3 pers.): slaapkamer met queensizebed of 2 

bedden. Badkamer met douche of bad. Sommige kamers met balkon. 

Junior Suite (ca. 26-35 m², max. 2 pers.): modern ingericht en open plan woon-/

slaapkamer met zithoek. 

Junior Suite Terrace (ca. 35 m², max. 3 pers.): hoog gelegen met open plan 

woon-/slaapkamer met kingsizebed of 2 aparte bedden. Een riant houten terras 

met jacuzzi, ligbedden, parasols en een schitterend uitzicht op de Amalfikust.

Suite (ca. 35 m², max. 3 pers.): met stijlvol meubilair en aparte woon- en 

slaapkamer met kingsize of queensizebed. Uitzicht op de binnentuin of de zee.

Presidential Suite (ca. 50 m², max. 3 pers.): elegante suite met aparte woon- en 

slaapkamer en groot terras of balkon. Schitterend uitzicht over zee. 

Hermitage Suite (ca. 42 m², max. 2 pers.): schitterend gelegen suite met een 

panoramisch uitzicht, te bereiken via 65 treden. Woon-/slaapkamer in open plan 

met een queensizebed. Riant terras met ligbedden, parasols en jacuzzi. 

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 3 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Napels, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Kamertype   apr jun aug okt

Superior Kamer   1218  1705 1815 1095

Deluxe Kamer   1438 2189 2298 1264

Junior Suite  1504 2277 2386 1306

Junior Suite Terrace  1756 2582 2691 1587

Gratis nachten: 5=4 bij verblijf van 01/04/22 t/m 29/05/22 en van 03/10/22 t/m 23/10/22; 7=6 bij 

verblijf van 30/05/22 t/m 02/10/22; 4=3 bij verblijf van 24/10/22 t/m 31/10/22.

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 22/04/22 t/m 29/05/22 en van 03/10/22 t/m 23/10/22 indien 

45 dagen voor aankomst geboekt. 10% bij verblijf van 01/04/22 t/m 21/04/22 en van 24/10/22 t/m 

31/10/22 indien 45 dagen voor aankomst geboekt; 5% bij min 3 nachten verblijf van 30/05/22 t/m 

02/10/22 indien 90 dagen voor aankomst geboekt.

Voor actuele prijzen: vraag uw reisagent of bezoek www.silverjet.be. 
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SARDINIË

Autohuur 

Voor de hotels langs de Costa Smeralda staat uw 

huurauto klaar op de luchthaven van Olbia, terwijl 

wij voor de accommodatie in het zuiden Cagliari als 

aanvlieghaven gebruiken.

Sardinië, op slechts 12 kilometer afstand van het 

Franse Corsica, is overwegend heuvelachtig en 

soms bergachtig. Dolfijnen en kleine walvissen 

komen voor ten noordwesten van Sardinië en in de 

straat van Bonifacio tussen Sardinië en Corsica. In 

het noorden van het eiland lijken de door de wind 

gevormde rotsformaties en steensculpturen op 

kathedralen in de woestijn. 

De Costa Smeralda in het noordoosten is favoriet bij 

de internationale jetset. Aan deze kust selecteerden 

wij het karaktervolle Villa del Golfo Lifestyle Hotel 

met een excellente service. Uitstekende keuzes 

zijn ook het aantrekkelijke L’ea Bianca Luxury 

Resort nabij Porto Cervo gelegen op een mooie 

locatie en het Grand Hotel Poltu Quatu, gebouwd 

als een traditioneel Sardijns dorp in Moorse stijl. 

Het fraaie boutique hotel Petra Bianca biedt een 

spectaculair uitzicht over de smaragdgroene baai 

van Cala di Volpe. Nabij L’ea Bianca en Petra Bianca 

ligt de beroemde Pevero Golf Club, Deze 18-holes 

golfbaan ontworpen door Robert Trent Jones is een 

van de mooiste golfbanen van Europa vanwege het 

indrukwekkende panorama. 

Wilt u Noord- en Zuid-Sardinië combineren of het 

strand met het heuvelachtige binnenland? Dan 

raden wij u het kunstzinnige Su Gologone Experience  

Hotel aan met een schitterende ligging aan de voet 

van de machtige bergketen Supramonte, omringd 

door de wijngaarden van de beroemde Cannonau. 

Zie onze website voor een uitgebreide omschrijving.

Het aantrekkelijke hotel Cala Cuncheddi heeft een 

unieke ligging direct aan zee. Het hotel ligt in een 

natuurlijk en ruig landschap in een mediterrane tuin 

in het zuidoosten van de hoofdstad Olbia. U kunt 

hier genieten van een rustige vakantie.

Ten noorden van Cagliari ligt het Falkensteiner 

Capo Boi. Het is een sfeervol hotel gelegen aan 

een schitterende baai met kristalhelder water en 

uitermate geschikt voor gezinnen met kinderen. 

De ongerepte natuur en witte zandstranden in dit 

gedeelte van Sardinië zijn spectaculair. Het hotel 

ligt nabij het voormalige vissersdorpje Villasimius 

op een van de mooiste plekjes van de Middellandse 

Zee. 

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

Dagtemperatuur in °C  11  12  13  16  20  24  26  27  24  20  15  12

Watertemperatuur in °C  14  13  14  16  17  21  24  24  23  21  18  16

Zonne-uren per dag  4  5  6  8  9  10  11  10  8  7  5  4

Dagen met enige neerslag  8  8  7  6  4  2  1  1  4  6  8  8

Het lijkt wel of de natuur op het eiland Sardinië haar fantasie de vrije loop heeft gelaten met als resultaat betoverend mooie, 

vaak woeste landschappen, maagdelijke zandstranden, geïsoleerde dorpjes in het gebergte en een smaragdblauwe zee.

Corsica
(Frankrijk)

Olbia

Palau

Cagliari

Porto CervoCannigione

Nuoro

Oliena

San Pantaleo

Capo Boi

Villa del Golfo

      Cala
Cuncheddi

Poltu Quatu
L’ea Bianca

Falkensteiner
Capo Boi

 Petra
Bianca
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 VILLA DEL GOLFO LIFESTYLE RESORT
BOUTIQUE | CULINAIR 

      DELUXE

 Suite

Het stijlvolle Villa del Golfo is opgezet in Sardijnse stijl, bestaat uit meerdere 

gebouwen met loggia’s en terrassen en biedt een adembenemend uitzicht op 

zee. Het hotel is hoger gelegen, ca. 100 m van zee gescheiden door een weg 

op ca. 1 km van het zandstrand Barca Bruciata. Een sfeervol boutiquehotel met 

uitstekende service en een fantastische cuisine. Het dorpje Cannigione, met 

restaurantjes en gezellige winkeltjes ligt op ca. 800 m. De luchthaven Olbia ligt 

op ca. 30 km en de prestigieuze 18-holes Pevero golfbaan op ca. 15 km afstand. 

FACILITEITEN
Lounge, zithoek, boetiek en bar. Een panoramisch gelegen (verwarmd) 

zeewaterzwembad, ligbedden, parasols en badhanddoeken. Het hotel beschikt 

over een ponton in zee met ligstoelen en parasols op ca. 100 m afstand (ca. € 15 

p/d). Het Armonia Beauty Center biedt een selectie massages aan in de kamer.   

Het Beauty Center heeft een klein binnenzwembad en fitnessruimte (inclusief). 

Het gourmetrestaurant Miraluna staat bekend om zijn grillspecialiteiten 

en zijn heerlijke mediterrane keuken. Tevens uitgebreid ontbijtbuffet met 

verse producten van het eigen landgoed. Het hotel beschikt verder nog 

over 2 restaurants die bereikbaar zijn met de gratis hotelshuttle: het trendy 

Cutter Lounge (op ca. 500 m) voor à la carte menu met verfrissende salades, 

gastronomische pizza’s en lokale gerechten op het unieke terras aan zee; 

voor lunch en diner. Het Farmhouse la Colti (op ca. 4 km) met romantische 

binnentuin, serveert een traditioneel Sardijns menu bereid met producten van 

de eigen boerderij; geopend voor diner. Indien u boekt op basis van halfpension 

heeft u een keuze uit deze restaurants. Met het luxe privézeiljacht van het 

hotel kunt u schitterende excursies maken naar o.a. de Maddalena-archipel 

(tegen betaling). Een motorboot van het hotel “AriaBona” is beschikbaar voor 

exclusieve dagtochten naar het nationale park van Tavolara en Molara of naar 

Bonifacio in Corsica. Verder fietsverhuur, wijnproeverijen en kooklessen. Gratis 

shuttleservice naar het zandstrand Barca Bruciata.

ACCOMMODATIE
De 56 kamers en suites zijn elegant ingericht. Voorzien van kingsizebed of 2 

aparte bedden, flatscreen-tv, minibar, kluisje, koffie-/theezetfaciliteiten en 

airconditioning. Badkamer met bad en/of douche. Het hotel bestaat uit een 

hoofdgebouw en villa’s die verspreid liggen op de heuvel. De meeste kamers 

bieden panoramisch uitzicht over de baai en beschikken over een groot balkon 

of terras. Buggyservice aanwezig. Kinderen zijn welkom vanaf 10 jaar; in de 

Luxury Suite vanaf 12 jaar. 

Charming Kamer (ca. 25 m², max. 2 pers.): elegant ingericht met warme kleuren. 

Balkon of terras met ligbedden en tuin-/zeezicht. 

Suite (ca. 45 m², max. 3 pers.): ruim ingericht met aparte woon- en slaapkamer 

en sofabank. Badkamer met douche. Groot balkon van ca. 15 m² met ligbedden 

en zithoek. Schitterend uitzicht over zee.

Superior Suite (ca. 55 m², max. 3 pers.): aparte woon- en slaapkamer, 

hydromassagedouche en groot terras (ca. 20 m²) met tuin en privézwembad.

Luxury Suite (ca. 65 m², max. 3 pers.): in een apart gedeelte van het resort met 

veel privacy. Hoog gelegen met schitterend uitzicht. Aparte woon- en slaapkamer. 

Badkamer met bad of douche. Groot terras (ca. 50 m²) met ligbedden, zithoek en 

privézwembad. De Luxury Suite ligt op ca. 150 m afstand van het hotel.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en 

naar Olbia, luchthavenbelasting, Executive Lounge en huurauto tijdens uw gehele verblijf.

Kamertype    mei jun aug sep

Charming Kamer   1616 1855 2171 1673

Suite   1973 2337 2682 2038

Superior Suite  2396 2754 3249 2458

Luxury Suite  2931 3229 3752 3013

 

Honeymoon: mousserende wijn en gebak bij aankomst in de kamer.  

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 07/05/22 t/m 26/06/22 en van 12/09/22 t/m 01/10/22 indien 

geboekt voor 28/02/22. 10% bij verblijf van 27/06/22 t/m 11/09/22 indien geboekt voor 28/02/22.

Welkomstattentie: welkomstdrankje en fles wijn bij aankomst op de kamer.

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

sion: bezoek www.silverjet.be. 

Note: Het hotel is geopend van 7 mei t/m 1 oktober 2022.

 ITALIË | Sardinië | Cannigione 
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Baja Sardinia | Sardinië | ITALIË

 L’EA BIANCA LUXURY RESORT
BOUTIQUE | CULINAIR | HIDEAWAY

        

Junior Suite  

Dit aantrekkelijke boutiquehotel, gelegen aan de geliefde Costa Smeralda, 

is gesitueerd op een rustige locatie in een heerlijke groene tuin en biedt een 

fantastisch uitzicht over de baai van Cala dei Ginepri. Het idyllische terras is de 

perfecte plek voor een romantisch diner. Het hotel onderscheidt zich door zijn 

persoonlijke karakter, service en exclusiviteit. Het mondaine havenplaatsje Porto 

Cervo en de exclusieve 18-holes Pevero golfclub liggen op ca. 7 km (korting op 

de greenfees). De luchthaven Olbia ligt op ca. 32 km. 

FACILITEITEN
Het hotel ligt op een domein van 8 ha. In de fraaie tuin bevindt zich een zwembad 

omringd door zonneterrassen, ligstoelen en parasols. De poolbar serveert 

drankjes, snacks, smoothies en fruitcocktails. De mooie zandbaai grenst 

direct aan het hotel (ligstoelen en parasols inclusief). U verblijft op basis van 

halfpension. In het fine dining restaurant Lunaria worden à la carte gerechten 

geserveerd, vergezeld van uitstekende wijnen uit de eigen wijnkelder. Hier 

geniet u van de fijne Italiaanse keuken met de beste ingrediënten. Geopend voor 

diner zowel binnen als buiten op het terras. Tevens een uitgebreid ontbijtbuffet 

met verse producten. Op verzoek kunt u ook genieten van een romantisch diner 

bij kaarslicht met uitzicht over het strand van Cala dei Ginepri. Trendy beachclub 

& lounge voor lunch en diner (seizoensgebonden) Klein wellnesscenter met 

sauna, diverse schoonheidsbehandelingen (tegen betaling) en fitnessruimte. 

Gedurende de avond livemuziek.

ACCOMMODATIE
De 31 ruime kamers en suites zijn elegant en in moderne stijl ingericht. Voorzien 

van kingsizebed of 2 aparte bedden, zithoek, airconditioning, kluisje, minibar, 

schrijftafel en flatscreen-tv. Fraaie badkamer met luxe badproducten. Balkon of 

terras. Kamerbezetting 2 volwassenen en 1 kind. 

Superior Kamer (ca. 28 m²): balkon met zeezicht. Badkamer met douche of bad.

Deluxe Kamer (ca. 30 m²): badkamer met jacuzzibad en aparte douche. Balkon 

met zeezicht.

Garden Deluxe Kamer (ca. 30 m²): voorzien van terras en privétuin. Directe 

toegang tot het zwembad. Riante badkamer met jacuzzibad en regendouche.

Junior Suite (ca. 35 m²): in open plan met zithoek. Badkamer met jacuzzibad of 

regendouche. Balkon met zithoek en uitzicht op zee. 

Suite (ca 66 m², max. 4 pers.): woonkamer en aparte zithoek met sofabed. 

Slaapkamer en 2 badkamers waarvan 1 met jacuzzibad. Terras met ligstoelen, 

privétuin en direct toegang tot het zwembad. 

Het hotel beschikt tevens over 5 unieke Villa’s die achter het hotel tegen een 

heuvel liggen. Voorzien van 2 of 3 slaapkamers, keuken, diverse terrassen met 

ligbedden, parasols en schitterend uitzicht. Een perfecte keuze voor families. 

Villa Gardenia (ca. 67 m², max. 4 pers.): ligt verscholen tussen het groen. 

Verdeeld over 2 verdiepingen met grote woonkamer en 2 slaap- en badkamers.

Villa Iris (ca. 97 m², max. 6 pers.): deze villa is verdeeld over 3 verdiepingen. 

Ruime woonkamer met flatscreen-tv, sofa en 3 slaap- en badkamers, waarvan 1 

slaapkamer op de begane grond met terras en 2 met balkon. 

Raadpleeg onze website voor een beschrijving van de overige villa’s.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., halfpension, vliegreis van en 

naar Olbia, luchthavenbelasting, Executive Lounge en huurauto tijdens uw gehele verblijf.

Kamertype   apr jun aug okt

Superior Kamer     1856 1947 2736 1584

Deluxe Kamer   1948 2039 2875 1685

Garden Deluxe Kamer  2078 2235 3187 1817

Extra: 1x gratis massage per kamer en 20% korting op spabehandelingen bij een minimaal verblijf 

van 7 nachten. Een fles prosecco in de kamer, gratis transfers van/naar Olbia luchthaven en € 50,- 

Spa voucher per kamer bij een verblijf van minimaal 7 nachten in een Junior Suite, Suite en Villa.

Gratis nachten: 7=6, 14=12 bij verblijf van 01/04/22 t/m 31/10/22 in een kamer of suite. 14=13 bij 

verblijf van 01/04/22 t/m 31/10/22 in een villa.

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 01/04/22 t/m 31/10/22 indien geboekt voor 28/02/22 en 15% 

indien geboekt voor 30/04/22.

Honeymoon: Romantisch diner voor 2 personen incl. drankjes.

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

bezoek www.silverjet.be.
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HOTEL PETRA BIANCA
  BOUTIQUE | HIDEAWAY 

       DELUXE

Liscia Ruja strand 

Superior Kamer

Hotel Petra Bianca geniet een schitterende ligging in het noorden van Sardinië 

met de beroemde stranden van de Costa Smeralda binnen handbereik. Het uiterst 

fraaie boutique hotel biedt een spectaculair uitzicht over de smaragdgroene 

baai van Cala di Volpe en de Costa Smeralda. De bijzondere architectuur is 

harmonieus omgeven door de goed onderhouden tuinen. Het gebied is rijk aan 

mondaine badplaatsen die met name gedurende het hoogseizoen door nationale 

en internationale gasten druk bezocht worden. De beroemde Il Pevero Golf, een 

glooiende 18-holes golfbaan met een fantastische uitzicht over de baai, ligt op 

1,5 km (shuttleservice). Het op 7 km gelegen Porto Cervo is bekend om haar 

modieuze winkels, hippe clubs en bruisend nachtleven. Het hotel ligt op ca. 30 

km van de luchthaven Olbia.

FACILITEITEN
Mooie entree, receptie en aansluitend een royale loungebar. Een gevoel van 

ruimte overheerst door het gebruik van lichte tinten met sfeervolle zitjes. 

De enorme arcades, met een prachtig uitzicht over de baai met de vele 

plezierjachten vormen een romantisch decor. Het mooie zwembad met waterval 

heeft een mooi uitzicht op de zee en is omgeven door bloemen en een goed 

onderhouden tuin. Hier vindt u tevens een klein zwembad voor kinderen, 

ligbedden, parasols en handdoeken. Gratis shuttleservice naar het schitterende 

ongerepte privézandstrand van Liscia Ruja op 3 km (geopend van mei t/m 

september, ligstoelen en parasols inclusief). Een à la carte restaurant waar 

mediterrane gerechten geserveerd worden. Diner en lunch binnen of buiten op 

het terras met een panoramisch uitzicht over zee. Voorts wijnbar, fitnessruimte 

en parkeerplaats.

ACCOMMODATIE
Het hotel beschikt over 64 smaakvol ingerichte kamers en suites. Voorzien van

flatscreen-tv, minibar, kluisje, airconditioning en zithoek. Moderne badkamer

met douche of bad. Kamers met verbindingsdeur mogelijk.

Superior Kamer Tuinzicht (ca. 25 m², max. 2 pers.): slaapkamer met queen-

sizebed. Balkon of terras met tuin-/zwembadzicht. Ook boekbaar met zeezicht.

Deluxe Kamer Zeezicht (ca. 25 m², max. 2 pers.): nieuw ingerichte kamer met 

kingsizebed. Balkon met schitterend uitzicht over de baai van Cala di Volpe.

Junior Suite Tuinzicht (ca. 27 m², max. 3 pers.): open plan woon- en slaapkamer 

met kingsizebed. Badkamer met douche of bad. Terras met tuinzicht.

Junior Suite Zeezicht (ca. 27 m², max. 3 pers.): balkon met zeezicht.

Petra Junior Suite (ca. 35 m², max. 3 pers.): hoger gelegen. Balkon en schitterend 

uitzicht over het zwembad en de zee.

Deluxe Junior Suite (ca. 27 m², max. 3 pers.): slaapkamer met kingsizebed, 

zithoek en badkamer met aparte douche en ligbad. Panoramisch terras met 

plungepool en een adembenemend uitzicht over de betoverende baai van Cala 

di Volpe.

Executive Suite (ca. 40 m², max. 4 pers.): aparte woonkamer met sofabed en 

slaapkamer met kingsizebed. Groot terras en uitzicht over zee.

Petra Suite Zeezicht (ca. 50 m², max. 4 pers.): gelegen op de bovenste verdieping 

van het hotel en biedt een spectaculair uitzicht op de Costa Smeralda. Ruim 

ingericht met een woon- en slaapkamer met een kingsizebed.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en 

naar Olbia, luchthavenbelasting, Executive Lounge en huurauto tijdens uw gehele verblijf.

Kamertype    apr jun aug sep

Superior Kamer Tuinzicht   1357  1459 1646 1480

Superior Kamer Zeezicht   1424 1551 1776 1567

Deluxe Kamer Zeezicht  1516 1636 1863 1653

Junior Suite Tuinzicht  1558 1703 2018 1716

Junior Suite Zeezicht  1627 1777 2087 1790

  

Gratis nachten: 7=6 en 14=12 bij verblijf van 15/04/22 t/m 29/07/22 en van 24/08/22 t/m 24/09/22

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 15/04/22 t/m 24/09/22 indien geboekt voor 28/02/22, 15% 

indien geboekt voor 30/04/22 en 10% indien geboekt voor 31/05/22.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen, aanbiedingen en halfpension: bezoek 

www.silverjet.be. 

Note: Petra Bianca is geopend van 15 april t/m 24 september 2022.

 ITALIË | Sardinië | Cala di Volpe 
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HOTEL CALA CUNCHEDDI
BOUTIQUE | HIDEAWAY

      SUPERIOR

Superior Kamer

Dit aantrekkelijke hotel heeft een unieke ligging direct aan zee en strand waar 

u geniet van een mooie zonsondergang. Cala Cuncheddi is een kleinschalig 

hotel met een elegante inrichting en comfortabele kamers. Het hotel werd 

recentelijk gerenoveerd en heropend volgens strikte milieuvoorschriften. Ver 

weg van de drukte kunt u hier genieten van een rustige vakantie. Het hotel ligt 

in een natuurlijk en ruig landschap in een mediterrane tuin in het zuidoosten 

van Sardinië. Het kleine centrum van Murta Maria ligt op ca. 4 km. De 9-holes 

golfbaan in Puntaldia ligt op ca. 25 autominuten. De luchthaven Olbia op 20 

autominuten. Een charmant hotel met een uitstekende prijs/kwaliteitverhouding.

FACILITEITEN
Lobbylounge en boetiek. In de tuin ligt het schitterend vormgegeven 

zeewaterzwembad met uitzicht over zee. Ook aan het strand staan ligbedden 

met parasols en badhanddoeken ter beschikking. Snacks mogelijk bij het 

zwembad (lunchbuffet in juli en augustus). Het Spacenter heeft een verwarmd 

binnenzwembad, een sauna, een stoombad en een hydromassagebad met 

waterval (inclusief). Tevens een uitgebreide selectie aan massages en 

schoonheidsbehandelingen. De moderne fitnessruimte met panoramische 

ramen biedt uitzicht op zee. Yogacursussen en nordic walking-tochten mogelijk 

(tegen betaling). De 2 restaurants serveren traditionele gerechten en verse 

grillspecialiteiten. In restaurant Asarena serveert men een uitgebreid ontbijt en 

brunch in de middag. Het à la carte restaurant Asumari biedt gerechten met 

bijpassende wijnen en is geopend voor lunch en diner. Bij mooi weer buiten 

op het terras. Het halfpension bestaat uit een 3-gangenmenu met 3 keuzes en 

een dessertbuffet. In de pianobar ‘s avonds livemuziek. Watersportliefhebbers 

kunnen op het strand gebruik maken van kano’s en waterfietsen (inclusief). 

Zeil- en surflessen, alsmede duiken tegen betaling. Verhuur van mountainbikes. 

Wijnproeverijen en kookcursussen mogelijk. Er zijn diverse excursies mogelijk 

zoals een dagtocht aan boord van een historisch jacht voor exclusief gebruik 

(max. 10 pers.) of dolfijnenexcursie met een zeilboot rond het eiland Figarolo.

ACCOMMODATIE
De 79 lichte en moderne kamers en suites zijn verdeeld over drie verdiepingen. 

Alle voorzien van houten vloeren, flatscreen-tv, telefoon, airconditioning, kluisje 

en minibar. Badkamer met douche of bad.

Tweepersoonskamer (ca. 22 m², max. 2 pers.): deze comfortabele kamer is 

voorzien van een kingsizebed en een in marmer uitgevoerde badkamer met 

douche. Een gemeubileerd balkon of terras met uitzicht op de tuin. Ook boekbaar 

met zeezicht.

Superior Kamer (ca. 26 m², max. 2 volw. + 1 kind): voorzien van een kingsizebed 

en badkamer met douche. Gemeubileerd balkon of terras met frontaal zeezicht.

Junior Suite (ca. 30 m², max. 3 pers.): ruim ingericht met zithoek en een sofabed. 

Badkamer met douche of bad. Balkon of terras met uitzicht op zee. 

Suite (ca. 40 m², max. 4 pers.): ruim ingericht met aparte woon- en slaapkamer, 

2 sofabedden. Riant terras met zeezicht.

Family Duplex (ca. 35 m², max. 4 pers.): over 2 verdiepingen. Slaapkamer met 

kingsizebed en gastentoilet op de bovenste verdieping en slaapkamer met 2 

aparte bedden en badkamer op de benedenverdieping. Balkon met uitzicht op 

de tuin.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., halfpension, vliegreis van en 

naar Olbia, luchthavenbelasting, Executive Lounge en huurauto tijdens uw gehele verblijf.

Kamertype    mei jun aug okt

Tweepersoonskamer Tuinzicht   1347  1507 2102 1145

Tweepersoonskamer Zeezicht   1397 1562 2214 1198

Superior Kamer  1468 1667 2345 1257

Junior Suite  1645 1862 2684 1427

Suite  1970 2212 3190 1741

  

Honeymoon: 15% korting en fles Prosecco en fruit op de kamer bij aankomst.

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 29/04/22 t/m 24/06/22 en van 10/09/22 t/m 29/10/22 indien 

geboekt voor 31/01/22; 15% bij verblijf van 25/06/22 t/m 22/07/22 en van 27/08/22 t/m 09/09/22 

indien geboekt voor 31/01/22. 

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen, en aanbiedingen: bezoek www.silverjet.be. 

Li Cuncheddi | Sardinië | ITALIË 
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FALKENSTEINER RESORT CAPO BOI
CULINAIR | FAMILY | WELLNESS

       

 Junior Suite

Omringd door een fraaie tuin met dennenbomen en direct aan een schitterende 

zandbaai met een geweldig uitzicht op de baai van Capo Carbonara, ligt 

Falkensteiner Capo Boi. Het is een van de meest verbazingwekkende resorts 

aan de zuidkust van Sardinië en uitermate geschikt voor gezinnen met (kleine) 

kinderen. Een sfeervol resort in Moorse stijl waar u in een gezellige en intieme 

sfeer kunt genieten van de schitterende ligging. De ongerepte natuur en de 

parelwitte zandstranden van Costa Rei en Villasimius zijn werkelijk spectaculair. 

Door de beschutte ligging tegen een heuvel is het zelfs tot eind oktober een 

heerlijk resort om te verblijven. Ca. 5 km van het dorp Villasimius en ca. 65 km 

van de luchthaven Cagliari.

FACILITEITEN
Het resort beschikt over 4 zwembaden, waarvan 1 speciaal voor ouders met 

kinderen. Met zonneterrassen, parasols, ligbedden, badhanddoeken en poolbar. 

De Acquapura Spa met binnenbad (‘s ochtends ook toegankelijk voor kinderen), 

diverse sauna’s, stoombad, fitnessruimte en ontspanningsruimte (inclusief). 

Tevens Spaverwenpakketten en massages (tegen betaling). Voorts een 

activiteitenprogramma met meditatie, yoga, pilates, stretching, danslessen en 

nordic walking. Verder 2 kunstgras-tennisbanen, snorkelen en fietsverhuur. De 

kidsclub Falky Land verzorgt een geweldig animatieprogramma voor kinderen 

en teenagers (vanaf 3 jaar, 7 dagen per week) waaronder minidisco, diverse 

sportactiviteiten, bioscoop, Falky zwemacademie voor baby’s en kinderen onder 

leiding van een professioneel team. Tevens beschikbaar een baby-kit (buggy, 

waterkoker etc.). U verblijft op basis van halfpension. In het hoofdrestaurant met 

terras wordt een royaal ontbijtbuffet geserveerd en ‘s avonds een uitstekend 

diner met themabuffetten, showcooking en barbecue-avonden. Tevens een 

speciaal buffet voor kinderen en babycorner. In het restaurant aan het strand 

wordt een lunchbuffet en à la carte diner geserveerd (seizoengebonden). 

ACCOMMODATIE
Het resort beschikt over 145 junior suites en villakamers. De (junior) suites 

bevinden zich in het hoofdgebouw. De villakamers zijn gesitueerd in de 2 vleugels, 

verspreid in de tuin. Alle voorzien van een kingsizebed, zithoek, airconditioning, 

flatscreen-tv, kluisje en minibar. Riante badkamer met inloopdouche en dubbele 

wastafel. Strandtas met badjas, handdoeken en badschoenen. Balkon of terras.

Junior Suite Parkzicht (ca. 40 m², max. 2 volw. + 1 kind t/m 9 jaar): ingericht 

in heldere witte kleuren en sofabed. Riant terras of balkon met uitzicht over de 

tuin. Ook boekbaar met zijdelings zeezicht en frontaal zeezicht.

Family Kamer Parkzicht (ca. 36 m², max. 2 volw. + 2 kind.): slaapkamer en 2 

slaapbanken in de woonkamer. Badkamer met douche.

Family Suite Tuinzicht (ca. 42 m², max. 4 pers.): voorzien van 2 slaapkamers 

waarvan 1 speciaal ingericht voor kinderen met 2 bedden en 1 badkamer met 

douche. Groot terras van ca. 21 m² met ligbedden en zithoek.

2-slaapkamer Villa Parkzicht (ca. 50-60 m², max. 5 pers.): voorzien van 2 

slaapkamers met tweepersoonsbedden, een slaapbank en 2 badkamers met 

douche. Terras met directe toegang tot de tuin. Ook boekbaar met zijzeezicht.

Family Villa Tuinzicht (ca. 55 m², max. 2 volw. + 3 kind.): terras en privétuin. 2 

slaapkamers, waarvan 1 slaapkamer met 2 aparte bedden, speciaal ingericht 

voor kinderen (babykit inclusief). In de aparte woonkamer 2 slaapbanken. Voorts 

1 badkamer met douche. Ook boekbaar met terras en ligging direct aan zee. 

Villa Bella Vista (ca. 250 m², max. 7 pers.): villa met veel privacy, 3 slaap- en 

badkamers en grote woonkamer. Panoramisch terras met zwembad.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., halfpension, vliegreis van en 

naar Cagliari, luchthavenbelasting, Executive Lounge en huurauto tijdens uw gehele verblijf.

Kamertype    apr juni aug okt

Junior Suite Parkzicht   1583   2059 2455 1484

Junior Suite Zijdelings Zeezicht  2143 2505 2523 2044

Vroegboekkorting:  15% bij min. 3 nachten verblijf van 28/05/22 t/m 01/07/22 en van 27/08/22 t/m 

30/09/22 en bij min 7 nachten verblijf van 02/07/22 t/m 22/07/22 en van 20/08/22 t/m 26/08/22  

indien geboekt voor 15/02/22. Niet geldig voor de Villa Bellavista.

Welkomstattentie: Welkomstdrankje bij aankomst en fles mineraalwater op de kamer.

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

bezoek www.silverjet.be. 

 ITALIË | Sardinië | Villasimius
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Agrigento Siracusa

Palermo

Catania

Taormina

Ragusa

Sciacca Favara
Verdura

Villa Igiea

Eremo della
Giubiliana

Alba Palace

Mazzaro Sea Palace
Atlantis Bay
Metropole
San Pietro

Borgo Pantano

SICILIË

Het fascinerende eiland Sicilië kan bogen op een uitzonderlijk rijk verleden. U vindt er een onuitputtelijke rijkdom aan traditionele ambachten. 

De landschappen variëren van rotsachtige kusten, verborgen stranden tot een overvloedige vegetatie. 

Ontdek de veelzijdigheid van Sicilie tijdens een 

autoreis. De navolgende pagina’s geven een voor-

beeld van een dergelijke reis. 

Autohuur

De hotels langs de noord-, west- en zuidkust bieden 

wij inclusief autohuur aan. De hotels in Taormina 

en Palermo zijn inclusief privétransfers. U kunt bij 

deze hotels ook kiezen voor een huurauto of voor 

een paar dagen een auto huren en deze bij uw hotel 

laten bezorgen.

Het aangename klimaat, de grillige kustlijn, de 

middeleeuwse stadjes en de indrukwekkende land- 

schappen zijn de ideale ingrediënten voor een 

heerlijke vakantie. De traditionele Siciliaanse keuken 

 is een belevenis op zich. 

In Palermo selecteerden wij het indrukwekkende 

Villa Igiea. Dit voormalige palazzo heeft een 

indrukwekkende renovatie ondergaan en behoort tot 

de bekende Rocco Forte hotelgroep. Het hotel biedt 

uitzicht over zee en is een ideaal uitgangspunt voor 

een bezoek aan de bruisende stad Palermo. Verder 

naar het zuidwesten vindt u lange zandstranden, 

archeologische plaatsen en natuurreservaten 

zoals de tempels en het Park Selinunte. Op een 

schitterend landgoed, grenzend aan 2 spectaculaire 

18-holes golfbanen en een 2 km lang zandstrand, 

ligt het imposante Verdura Resort. Verdura is het 

2e hotel van de Rocco Forte Groep op Sicilië. Het 

hotel is uitermate geschikt voor sportliefhebbers en 

gezinnen. 

 

In Favara op een aantal kilometers van het beroemde 

tempelcomplex van Agrigento bevindt zich het 

elegante Alba Palace, een voormalig 19e-eeuws 

paleis. In het zuiden van Sicilië, nabij de baroksteden 

Noto, Modica en het plaatsje Ragusa, ligt het 

kleinschalige boutique hotel Eremo della Giubiliana 

wat gevestigd is in een historisch landhuis. 

Ooit was Siracusa een van de mooiste en rijkste 

steden van het Griekse rijk en dat is nog steeds te 

zien. Net buiten de historische stad Syracuse ligt het 

aantrekkelijke en landelijk gelegen Borgo Pantano. 

Hét herkenningspunt van Sicilië is de majestueuze 

vulkaan Etna aan de oostkust. Op de hoge 

bergruggen en terrassen boven zee liggen 

tientallen plaatsjes, waaronder het schilderachtige 

Taormina met haar middeleeuwse uitstraling. In de 

omgeving van het schiereiland Isola Bella en aan 

de kust bieden wij het elegante Hotel Atlantis Bay 

en het Mazzaro Sea Palace aan. Het stijlvolle en 

trendy boutique hotel Metropole ligt in het centrum 

van Taormina. Dit voormalige paleis is bekend om 

het panorama terras en de jazz-avonden. Het hotel  

San Pietro ligt net buiten het stadscentrum van 

Taormina. Op het terras van het restaurant geniet u 

van de zonsondergang en de voortreffelijke keuken. 

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

Dagtemperatuur in °C  13  14  15  17  20  25  28  28  25  22  18  15

Watertemperatuur in °C  14  14  15  17  19  23  26  26  25  22  19  16

Zonne-uren per dag  5  5  6  8  9  10  11  10  8  7  6  5

Dagen met enige neerslag  12  8  8 6  3  2  0  2  4  8  8  10
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VILLA IGIEA, ROCCO FORTE HOTEL
CITY | CULINAIR | HERITAGE  

EREMO DE GIUBILIANA - RAGUSA
AUTO INCLUSIEF | CULINAIR | HERITAGE  

    

      DELUXE 

Dit voormalige palazzo kijkt uit over de Golf van Palermo. Het interieur combineert een Art 

Nouveau-stijl met de onmiskenbare Rocco Forte-flair. Geniet hier van de Siciliaanse keuken van 

de legendarische chef-kok Fulvio Pierangelini, ontspan in het serene Spacenter of verken de 

omgeving. Villa Igiea ligt op ca. 90 min.van het Verdura Resort. Een combinatie tussen deze 2 

hotels is zeer aan te raden. Op ca. 2,30 uur van Catania en 25 min. van Palermo luchthaven.

FACILITEITEN
Fraaie palmentuin met zwembad. Het elegante restaurant heeft een buitenterras. Gerechten 

zijn onder meer verse vis en klassieke Italiaanse pasta, gecombineerd met geselecteerde 

wijnen afkomstig van landgoederen in Sicilië. De gewelfde bar met fresco’s serveert Siciliaanse 

aperitieven. Het Spacenter biedt signature behandelingen. Fitnessruimte en parkeerplaats.

ACCOMMODATIE
De 72 kamers en 28 suites combineren op kunstige wijze de historische kenmerken van het 

palazzo - waaronder klassieke parketvloeren, hoge plafonds en grote ramen.

Superior Kamer (ca. 30 m², max. 2 volw. + 1 kind): voorzien van een kingsizebed en kamerhoge 

ramen met uitzicht over de omgeving van het hotel. Elegante badkamer met regendouche.  

Deluxe kamer: als de Superior Kamer maar met uitzicht over zee. 

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 2 overnachtingen o.b.v. 2 personen, logies/ontbijt, vliegreis naar en van Catania, 

luchthavenbelasting, Executive Lounge en huurauto tijdens uw gehele verblijf.

Kamertype   apr jun aug okt

Superior Kamer   1082 1082 1110 967

Deluxe Kamer   1246 1246 1274 1131

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen en aanbiedingen: bezoek www.silverjet.be. 

Charmant hotel dat gevestigd is in een historisch landhuis ten zuiden van Ragusa, omgeven 

door ‘Orto degli aromi’, een heerlijk geurende tuin met eeuwenoude olijfbomen en een Arabische 

fontein. Het hotel is volledig gerenoveerd en van alle moderne gemakken voorzien, waarbij de 

oorspronkelijke sfeer bewaard is gebleven. De inrichting bestaat uit waardevolle meubelen en 

zeldzame kaarten, evenals originele schilderijen uit de 17e eeuw. Het is een ideale uitvalsbasis 

voor een bezoek aan Siracuse en Agrigento. De luchthaven van Catania ligt op ca. 107 km afstand.

FACILITEITEN
Restaurant Don Eusebio biedt haar gasten een bijzondere culinaire ervaring. De Siciliaanse wijnen 

kunnen direct worden geproefd in de wijnkelder. Het hotel beschikt over een eigen landingsbaan, 

zwembad, wellnesscenter en een privéstrand op 12 km. Tevens kookcursussen en gratis fietsen. 

ACCOMMODATIE
Het hotel beschikt over 25 kamers die alle uniek ingericht zijn, met verfijnde Siciliaanse stoffen, 

kostbare tapijten en originele ornamenten. Badkamer met bad of douche.

Classic Kamer (ca. 18 m², max. 3 pers.): met uitzicht over de tuin.

Superior Kamer: met lokale kunstvoorwerpen ingericht en uitzicht over de tuin.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 2 overnachtingen o.b.v. 2 personen, logies/ontbijt, vliegreis naar en van Catania, 

luchthavenbelasting, Executive Lounge en huurauto tijdens uw gehele verblijf.

Kamertype   apr jun aug okt

Classic Kamer   619 663 685 541

Superior Kamer   643 687 709 565

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 01/04/22 t/m 14/04/22 en van 20/04/22 t/m 31/10/22 indien geboekt voor 

31/03/22. Gratis nachten: 5=4 bij verblijf van 01/04/22 t/m 31/07/22 en van 01/09/22 t/m 31/10/22.

 ITALIË | Siracusa & Favara | Autoreis
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BORGO PANTANO - SYRACUSE
AUTO INCLUSIEF | BOUTIQUE | HIDEAWAY

ALBA PALACE HOTEL - FAVARA
AUTO INCLUSIEF | BOUTIQUE | HERITAGE  

       DELUXE

      DELUXE  Comfort Kamer

Borgo Pantano ligt op een landgoed van 30.000 m² vol met sinaasappelboomgaarden, citroen- en 

olijfbomen net buiten de historische stad Syracuse. Hier kunt u genieten van het landschap, de 

zee en de kunst op de prachtige locatie op slechts 7 km van Ortigia, het historische centrum van 

Syracuse. Een ideale uitvalsbasis voor de ontdekking van de prachtige baroksteden en de mooie 

natuurreservaten Ciane en Saline in het zuidoosten. Op 40 minuten van de luchthaven Catania. Dit 

hotel is onderdeel van de autoreis ‘Cultuurschatten van Sicilië’. 

FACILITEITEN
Lounge en bibliotheek. In de tuin een mooi zwembad met ligbedden en parasols. Tevens een 

kindergedeelte. Er wordt elke ochtend een uitgebreid ontbijtbuffet geserveerd. ‘s Middags 

snacks of à la carte lunch mogelijk bij het zwembad. In het restaurant Luigi Capuana geniet u 

van een traditionele Siciliaanse keuken. Het terras biedt een mooi uitzicht over het omringende 

landschap. De Garden Grill ligt in de schaduw van olijfbomen. Wellnessruimte met jacuzzi, sauna 

en stoombad. Tevens schoonheidsbehandelingen mogelijk. Shuttleservice naar het centrum van 

Ortigia (tegen betaling). Parkeerplaats.

ACCOMMODATIE
De 32 stijlvolle kamers zijn individueel ingericht en dragen de namen van Siciliaanse dichters en 

kunstenaars. Alle voorzien van koffie-/theezetfaciliteiten, flatscreen-tv, telefoon, airconditioning, 

minibar en kluisje. Badkamer met bad en/of douche. 

Classic Kamer (ca. 20 m², max. 2 pers.): comfortabel ingericht.

Comfort Kamer (ca. 22 m², max. 2 volw. + 1 kind): iets ruimer en ingericht in mediterrane kleuren.

Family Suite (ca. 55 m², max. 5 pers.): in open plan en voorzien van 2 slaapkamers waarvan 1 

met een eenpersoonsbed en sofabed en de 2e slaapkamer met kingsizebed, een inloopkast, 2 

televisie’s en badkamer. Inclusief welkomstpakket voor kinderen, dvd-speler en strijkfaciliteiten.

 

Indicatieprijzen: € 68 -  € 96,- p.p.p.n op basis van logies/ontbijt.

In het hart van Favara, een authentiek stukje Sicilië, slechts ca. 15 km van Agrigento ligt het Alba 

Palace hotel, een schitterend voorbeeld van hedendaagse stijl en innovatie, een perfecte balans 

tussen traditie en moderniteit. Dit intieme hotel is gevestigd in een recent gerestaureerd 19e 

eeuws paleis. Alba Palace is een uitstekende uitvalsbasis voor een bezoek aan de beroemde ‘Valle 

dei Templi’, het spectaculaire tempeldal met tal van antieke monumenten en ruïnes dat in 1997 

door UNESCO op de Werelderfgoedlijst is geplaatst. Het charmante plaatsje Favara beschikt over 

gezellige pleintjes, aantrekkelijke restaurants en historische attracties. Hier proeft u de echte 

Italiaanse sfeer. De luchthaven van Catania ligt op ca. 157 km afstand. Dit hotel is onderdeel van 

de autoreis ‘Cultuurschatten van Sicilië’.

FACILITEITEN
Het fine dining restaurant Le Traveggole, onder leiding van de bekroonde chef-kok Salvatore 

Tortorici, biedt een gastronomische Siciliaanse keuken, vergezeld van een uitgebreide wijnkaart. 

Geopend voor ontbijtbuffet en à la carte diner. Bij goed weer buiten op het terras. Het hotel beschikt 

over een panoramisch terras, loungebar met een ruime selectie cocktails en een wijnkelder.

ACCOMMODATIE
De 20 moderne kamers en suites zijn elegant ingericht met parketvloeren, zachte natuurlijke 

kleuren en design meubilair. Voorzien van schrijftafel, minibar, koffie-/theezetfaciliteiten, 

flatscreen-tv en strijkfaciliteiten. Fraaie badkamer met inloopdouche of bad. 

Classic Kamer (ca. 20 m², max. 2 pers.): ingericht met hedendaags meubilair.

Superior Kamer (ca.  25 m², max. 3 pers.): elegant en ruim ingericht.

Deluxe Kamer (ca.  25 m², max. 3 pers.): met fijne stoffen en design meubilair ingericht. Kamerhoge 

ramen. Slaapkamer met kingsizebed.

 

Indicatieprijzen: € 49 -  € 73,- p.p.p.n op basis van logies/ontbijt.

Syracuse & Favara | Sicilië | ITALIË 
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VERDURA RESORT
FAMILY | GOLF | WELLNESS 

      

Verdura is een onweerstaanbare bestemming. Het is een plek waar de 

accommodatie subtiel verweven lijkt te zijn in het Siciliaanse landschap en 

waar u op uw privéterras kunt genieten van een echt gevoel van ruimte en 

ononderbroken uitzicht op de azuurblauwe zee. Dit schitterende resort aan 

de zuidkust van Sicilië heeft een ongekende ligging met bijna twee kilometer 

aan mediterrane kustlijn en beslaat een gebied van 230 ha, rijk aan olijf- en 

sinaasappelbomen. Thuishaven van twee 18-holes golfbanen, een 60 m lang 

zwembad, een Spa van wereldklasse en een uitgebreid culinair aanbod. 

Bovendien organiseert Verdura in de zomermaanden veel activiteiten als 

rugby, tennis, voetbal en strandvolleybal in samenwerking met gekwalificeerde 

coaches en celebrities. Het resort ligt niet ver van de havenstad Sciacca en 

maakt deel uit van de Rocco Forte hotelgroep. Op ca. 30 kilometer van de Vallei 

van de Tempels in Agrigento en op ca. 1,5 uur rijden van de luchthaven van 

Palermo. De luchthaven van Catania ligt op ca. 2,5 uur rijden. 

FACILITEITEN
Lobby met diverse luxe boetieks. Schitterend 60 m zoetwaterzwembad aan 

zee met apart kinderbad en poolbar. Aan het lange zandstrand, ligstoelen, 

parasols, beachbar en watersportclub. In het hoogseizoen is de Verdura Kids 

Club VerdùLand (4-12 jaar) geopend. Het gekwalificeerde personeel organiseert 

watersporten, golf, voetbal, strandspellen en nog veel meer. De Juventus 

Football Academy en de Tennis Academy zijn erg populair. In de eigen VerdùDine 

van de kidsclub kunnen kinderen lunchen en dineren. Tevens een teensclub met 

een breed aanbod aan activiteiten (13-17 jaar) en oppas voor baby’s (0-3 jaar, 

tegen betaling). 

Naast een voetbalveld staat er een scala aan activiteiten en workshops op het 

programma, zoals Shiatsu, Pilates, Hatha Yoga, hydro-running, aqua-aerobics en 

stretching. Jogging-routes en fietstochten zijn ook populair. Het resort heeft één 

van de grootste Spa en Thalassotherapiecentra van Europa met een oppervlakte 

van 4.000 m². Voorzien van binnenzwembad (20 m), sauna, stoombad, moderne 

fitnessruimte, ontspanningsruimte, 4 hydrotherapiezwembaden (inclusief) en 

11 behandelkamers. Twee 18-holes championship golfbanen ontworpen door 

Kyle Phillips. Een golfacademy, gezellig clubhuis met golfshop en drivingrange. 

Tennisacademy met 6 (verlichte) graveltennisbanen. Gratis introductielessen. 

De rijkdom aan groenten, vis en citrusvruchten geeft de Siciliaanse keuken 

zijn intense, unieke smaak. In de 8 restaurants en bars van het Resort kunnen 

gasten de aromatische diversiteit van het mediterrane eiland op het hoogste 

niveau ervaren. In de keuken worden dagelijks groenten en kruiden uit eigen 

tuin gebruikt. Het hotel produceert ook zijn eigen olijfolie. Het credo van de 

gerenommeerde chef-kok Fulvio Pierangelini is dat een gastronomische keuken 

niet ingewikkeld hoeft te zijn. Hij organiseert tevens kooklessen. Het Buon Giorno 

voor ontbijt en kinderbuffet in de avond. Zagara is het mediterraans à la carte 

restaurant (voor gasten vanaf 13 jaar). De trattoria Liolà met schitterend uitzicht 

op zee serveert lokale specialiteiten, pizza’s van de steenoven en pasta’s. Het 

strandrestaurant Amare voor gegrilde vis en barbecues (seizoensgebonden). 

De Granita Bar & Terras voor drankjes, cocktails en tapas. De Poolbar serveert 

drankjes en snacks (seizoensgebonden). De Torre Bar voor lunchbuffet en de 

Spabar serveert vers geperste fruit- en groentesappen en veganistische keuken. 

ACCOMMODATIE
De 203 moderne kamers en suites zijn in warme kleuren, zachte verlichting 

en lokale kunstwerken ingericht. Verdeeld over twee gebouwen: de ‘Courtyard’ 

kamers liggen nabij bij de receptie en de restaurants en de ‘Landscape’ kamers 

in de nabijheid van de zee. Alle kamers bieden uitzicht op de zee en zijn voorzien 

van een kingsizebed, flatscreen-tv met internettoegang, bureau, minibar, kluisje, 

airconditioning en fraaie badkamer met separate douche. Gemeubileerd terras 

of balkon. Op 10 minuten van het hoofdgebouw liggen de 20 spectaculaire 

nieuwe villa’s met 3- en 4-slaapkamers.

Deluxe Kamer (ca. 40 m², max. 3 pers.): gelegen op de 1e verdieping.

Superior Deluxe: gelegen op de begane grond op de 2e rij van het strand.

Superior Deluxe Seafront: nabij het strand.

Junior Suite (ca. 60 m²): ruim ingericht in open plan met zithoek.

Classic Suite (ca. 60 m², max. 3 pers.): gelijkvloers en ruim ingericht met 

gecombineerde woon-/slaapkamer. Groot terras met zeezicht. Inclusief: 

inchecken in de suite, butlerservice, inhoud minibar met non-alcoholische 

dranken en bier, ontbijt in de suite, persen van 1 kledingstuk. Keuze uit de 

volgende extra’s: een Siciliaanse aperitivo bij Granita bar tot 4 pers, een 

wijnproeverij met de sommelier voor 2 pers. of een golfles voor 1 persoon.
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Grand Suite (ca. 72 m², max. 3 pers.): aparte woon- en slaapkamer en kitchenette. 

Fraaie badkamer en groot terras met hangmat en zithoek. Inclusief de faciliteiten 

en extra: persen van 4 kledingstukken, 50 min. massage voor twee.

Het resort beschikt tevens over recentelijk gerenoveerde suites met groot terras 

en privézwembad. Deze suites bieden veel privacy.

Op 10 minuten van het hoofdgebouw liggen de 20 nieuwe 3- en 4-slaapkamer 

Villa´s. De villa’s passen schitterend in de schilderachtige omgeving en zijn 

gebouwd met een duurzaam ontwerp en lokale materialen. De kamerhoge 

ramen bieden een schitterend uitzicht op de Middellandse Zee. In duplex 

gebouwd en voorzien van groot terras met privézwembad, open woonruimte, 

volledig uitgeruste keuken, eetgedeelte en lounges. Elke villa beschikt over een 

buggy. Alle faciliteiten van het resort staan uiteraard ter beschikking.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Palermo, luchthavenbelasting, Executive Lounge en huurauto gedurende uw gehele verblijf.

Kamertype   apr jun aug okt

Deluxe Kamer   2207 2007 2834 1797

Superior Deluxe Kamer   2334 2134 3055 1898

Superior Deluxe Seafront  2626 2426 3546 2145

Extra: een gratis greenfee p.p. per verblijf bij verblijf van 01/04/22 t/m 27/05/22, van 05/06/22 t/m 

16/06/22 en van 18/09/22 t/m 12/11/22 en 2 gratis greenfees p.p. per verblijf bij min. 7 nachten; 

2 gratis green fees p.p. per verblijf bij verblijf van 28/05/22 t/m 04/06/22 en van 17/06/22 t/m 

17/09/22 en 4 gratis greenfees p.p. per verblijf bij min 7 nachten (niet geldig voor de Villas).

Long Stay: 10% bij min 14 nachten verblijf van 11/07/22 t/m 20/08/22 (niet geldig voor Villas).

Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 05/08/22 t/m 20/08/22 indien 90 dgn voor aankomst geboekt; 

van 11/07/22 t/m 04/08/22 indien 60 dgn voor aankomst geboekt; van 28/05/22 t/m 04/06/22; van 

17/06/22 t/m 10/07/22 en van 21/08/22 t/m 17/09/22 indien 30 dgn voor aankomst geboekt. 

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

pension: bezoek www.silverjet.be. 

 Superior Deluxe Kamer

Spacenter 

    Villa
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HOTEL METROPOLE TAORMINA
CITY | BOUTIQUE | ADULTS ONLY

GRAND HOTEL SAN PIETRO
CITY

    

     SUPERIOR

Deluxe Kamer 

In het hart van het historische Taormina aan de gezellige Corso Umberto, bevindt zich Hotel 

Metropole. Dit voormalige paleis uit 1700 is een prestigieus gebouw, symbool van elegantie uit de 

periode van de Belle Epoque. Een stijlvol en trendy boutique hotel met een attente service en een 

fantastische locatie. Het Grieks theater ligt op ca. 700 m, Catania ligt op ca. 50 km.

FACILITEITEN
Panoramisch zwembad met schitterend uitzicht. Schaduwrijk terras voor een drankje en 

afternoon tea. Het hotel ligt op ca. 10 autominuten van Taormina Mare (gratis shuttleservice) 

met parasols en ligbedden (tegen betaling). In de elegante lounge Metropole’s Jazz Club kunt 

u genieten van cocktails, heerlijke wijnen, champagne en desserts. In de avond live jazzmuziek 

van bekende artiesten. De Metropole Jazz Club is al jaren een bekende ontmoetingsplaats voor 

muziekliefhebbers. Het Bellevue restaurant serveert de beste Siciliaanse gerechten

ACCOMMODATIE
Alle 23 kamers en suites zijn in minimalistische stijl ingericht. Voorzien van marmeren vloeren,  

design meubels, flatscreen-tv, en minibar. Luxe badkamer met bad/douche of douche.

Comfort Kamer (ca. 25 m², max. 2 pers.): elegante kamer voorzien van kingsizebed en stadzicht.

Executive Kamer (ca. 45 m², max. 3 pers.): ruimer, met zithoek en zicht op het historische centrum.  

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 3 overnachtingen o.b.v. 2 personen, logies/ontbijt, vliegreis naar en van Catania, 

luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer van en naar de luchthaven.

Kamertype   apr jun aug okt

Comfort Kamer   1051 1055 1133 1077

Deluxe Kamer   1177 1181 1259 1203

Voor actuele prijzen van alle kamertypen en aanbiedingen: bezoek www.silverjet.be. 

Dit fraaie hotel werd enkele jaren geleden gerenoveerd. Door de ligging op de hoge heuvels die 

oprijzen uit zee, biedt het een adembenemend uitzicht op de zee en Isola Bella. Op het terras 

van het restaurant geniet u van de zonsondergang en de voortreffelijke keuken. De luchthaven 

Catania ligt op ca. 66 km. Het centrum van Taormina ligt op 500 m.

FACILITEITEN
Mooie ontvangsthal met lounge. Panoramisch gelegen zwembad. Een schitterend nieuw 

wellnesscenter met een breed aanbod aan schoonheidsbehandelingen. Inclusief 2 jacuzzi’s, 

sauna, stoombad. Het gastronomische restaurant Il Giardino degli Ulivi biedt een schitterend 

uitzicht op zee en serveert een moderne interpretatie van Siciliaanse gerechten vergezeld door de 

beste wijnen. Shuttleservice naar een mooi kiezelstrand (mei tot september, ligstoelen/parasols 

tegen betaling). Tevens shuttleservice naar het centrum. Gratis parkeerplaats.

ACCOMMODATIE
In totaal 63 comfortabele kamers met een klassieke inrichting zijn voorzien van alle faciliteiten 

als airconditioning, flatscreen-tv en minibar. Badkamer met bad/ douche. Balkon of terras.

Classic Kamer (ca. 25 m², max. 2 pers.): gelegen aan de achterzijde van het hotel met landzicht.

Deluxe Kamer (ca. 30 m², max. 3 pers.): voorzien van groot balkon en zeezicht. 

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 3 overnachtingen o.b.v. 2 personen, logies/ontbijt, vliegreis naar en van Catania, 

luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer van en naar de luchthaven.

Kamertype   apr jun aug okt

Classic Kamer   813 918 1037 863

Deluxe Kamer   892 1003 1166 943

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen, aanbiedingen: bezoek www.silverjet.be. 

 ITALIË | Sicilië | Taormina
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MAZZARO SEA PALACE
CULINAIR 

         

Suite

Op een adembenemende locatie biedt Mazzaro Sea Palace een magnifiek 

uitzicht over de fraaie baai van Mazzaro. Het hotel is vanaf het niveau van de 

weg naar beneden tegen de rotsen gebouwd met aansluitend aan de onderste 

verdieping het privéstrand van het hotel. De baai van Mazzaro is aan beide zijden 

omsloten door indrukwekkende rotsformaties met in het midden een romantisch 

rotseiland. Een combinatie van professionele service en een verfijnde keuken 

met de zee als decor. Het restaurant serveert excellente gerechten bereid met 

de beste lokale producten, vergezeld door uitstekende wijnen. Ca. 450 m van 

het hotel ligt een kabelbaan die de hotelgasten naar het hooggelegen plaatsje 

Taormina brengt. De luchthaven Catania ligt op ca. 64 km afstand. 

FACILITEITEN
Op de lagere verdiepingen de lounge en de elegante, sfeervolle cocktailbar 

met ‘s avonds pianomuziek. Het restaurant Il Gattopardo werd vele malen 

onderscheiden en heeft een fraai panoramaterras met spectaculair uitzicht over 

de baai. Hier kunt u gebruik maken van het ontbijtbuffet, lunch en diner. Het 

restaurant serveert mediterrane en Siciliaanse specialiteiten. Wellnesscenter 

met Ayurveda- en schoonheidsbehandelingen, massages en moderne 

fitnessruimte. Fraai zwembad omgeven door zonneterrassen, ligstoelen en 

parasols. Voor het hotel ligt een kiezelzandstrand met ligstoelen en parasols 

(inclusief). Parkeerplaats ca. € 25 per dag (vooraf reserveren).

ACCOMMODATIE
Alle 76 kamers en suites zijn ingericht in moderne stijl met parketvloeren. 

Voorzien van zithoek, schrijftafel, airconditioning, telefoon, flatscreen-tv, 

minibar, kluisje en thee-/koffiezetfaciliteiten. Fraaie marmeren badkamer met 

dubbele wastafel en bad/douche. Terras of balkon met schitterend uitzicht over 

de baai van Mazzaro. Kamers kunnen gecombineerd worden.

Superior Kamer (ca. 28 m², max. 2 volw. + 1 kind): modern ingerichte kamer met 

balkon en mooi uitzicht over de baai.

Deluxe Kamer (ca. 24 m², max. 3 pers.): voorzien van parketvloer, kingsizebed of 

2 aparte bedden. Groot terras met ligbedden en zeezicht. 

Junior Suite (ca. 30 m², max. 2 volw. + 1 kind): met heldere kleuren ingericht. In 

open plan met zitgedeelte. Slaapkamer met sofabed en kingsizebed. Marmeren 

badkamer met dubbele wastafel en bad/douche. 

Suite (ca. 50 m², max. 3 pers.): voorzien van aparte woonkamer met sofabed, 

Slaapkamer en luxe badkamer. Groot terras met stoelen, tafel en ligbedden. 

Panoramisch uitzicht over de baai.

Terrace Suite Plungepool (ca. 42 m², max. 3 pers.): gewijd aan beroemde 

Siciliaanse schrijvers en kunstenaars zoals Quasimodo, Sciascia Pirandello, 

Verga Archimede en beschikt over een elegante aparte woonkamer. Terras (ca. 

35 m²) voorzien van tafel, stoelen, ligbedden en plungepool met jacuzzi. 

Exclusive Suite (ca. 57 m², max. 4 volw. + 1 kind): deze luxe suite is voorzien van 

2 slaapkamers waarvan 1 met een tweepersoonsbed en 1 met 2 aparte bedden 

en 2 badkamers. Grote woonkamer en riant terras van 55 m² met schitterend 

uitzicht op de baai van Mazzaro. 

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Taormina, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en 

naar de luchthaven.

Kamertype   apr jun aug okt

Superior Kamer   1455 2610 3085 1750

Deluxe Kamer   1701 3012 3616 2051

Junior Suite   2014 3316 4253 2371

Honeymoon:  bloemen en fles mousserende wijn bij aankomst, 1 x ontbijt op de kamer en selectie 

van Siciliaanse gebakjes bij min 2 nachten verblijf.

Kamerkorting: 20% bij min 5 nachten verblijf van 15/04/22 t/m 28/05/22 en van 23/10/22 t/m 

12/11/22.

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 15/04/22 t/m 22/07/22 en van 11/09/22 t/m 12/11/22  in-

dien geboekt voor 31/03/22.

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

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

Taormina Mare | Sicilië | ITALIË 
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Palace Elisabeth
        Maslina

Falkensteiner
Iadera

Sun Gardens
Bellevue
Excelsior

Grand Park

Isabella Island

KROATIË

De verscheidenheid aan landschappen en de 

bijzonder aangename temperaturen maken van het 

sinds 1992 onafhankelijke Kroatië een geweldige 

vakantiebestemming.

De door een azuurblauwe zee omzoomde kustlijn 

is lang en ruig en voor de kust liggen vele fraaie 

eilanden. Ook op cultureel gebied heeft het 

land veel te bieden. Romeinen, Venetianen en 

Habsburgers hebben er hun sporen achtergelaten. 

Het amfitheater van Pula is een bezoek absoluut 

waard om nog maar te zwijgen over de prachtige 

steden Dubrovnik, Split, Rovinj en Zadar. 

ISTRIË
Het meest noordelijke schiereiland van Kroatië 

herbergt de historische stad Pula met haar eigen 

Colosseum. In de kleinere steden als Rovinj en Poreç 

is het gezellig met terrasjes, luxueuze jachthavens 

en sfeervolle restaurantjes. Het is er dan ook 

heerlijk slenteren door de smalle straatjes en 

fotogenieke doorkijkjes met kleine specialistische 

winkeltjes vol delicatessen en originele boetieks. 

Voor families is het Valamar Isabella Island een 

aanrader, gelegen op een eilandje voor de kust van 

Poreč geniet u hier van strand en de vele activiteiten 

die worden aangeboden. Het recentelijk geopende 

Grand Park hotel in Rovinj ligt aan een boulevard 

met eigen jachthaven, op loopafstand van het oude 

centrum en geeft u een vleugje Côte d’Azur.

DALMATIË
In het midden van Kroatië ligt de provincie Dalmatië 

met de steden Zadar en Split. Zadar is een havenstad 

met vele historische bouwwerken, gezellige 

terrasjes en prachtige jachten. Ook liggen diverse 

stranden in de buurt om te relaxen of actief te 

windsurfen (Nin Beach). Beklim de klokkentoren in 

het centrum van Zadar en u begrijpt meteen waarom 

deze stad in 2016 uitgeroepen is tot beste Europese 

bestemming. Verder vind u in Zadar ’s werelds 

mooiste zonsondergang volgens regisseur Alfred 

Met maar liefst 6.000 kilometer aan prachtige stranden langs grillige kustlijnen en mooie baaien 

is Kroatië een van de populairste Europese vakantielanden. 

Het middeleeuwse Dubrovnik, de ‘Parel van de Adriatische Zee’ maakt het vakantiesprookje compleet.

Hitchcock. Rond een uurtje of zeven verzamelen 

locals en toeristen bij het Zeeorgel van Zadar. Op de 

trappen hoort u de klanken en muziektonen die door 

de zee geproduceerd worden. Naast het Zeeorgel 

ligt het kunstwerk ‘Groeten aan de zon’ waarin de 

zonsondergang prachtig gereflecteerd wordt. Een 

leuke dagtrip vanuit Zadar is een bezoek aan het 

Nationaal Park Plitvice op ca. 1,5 uur rijden. Het 

park kent vele meren en watervallen en staat op de 

lijst van Unesco en is inmiddels een veelbezochte 

bestemming die zich leent voor prachtige foto’s. 

Ten noorden van Zadar ligt het Falkensteiner Resort 

waar het heerlijk bijkomen is van het alledaagse 

leven in een spa van maar liefst 6000 m². Voor de 

historische stad Split liggen de eilandjes Hvar en 

Braç die met een catamaran binnen ca. 40 minuten 

bereikbaar zijn. Op  het groene eiland Hvar worden 

de meest paradijselijke stranden afgewisseld 

met cultureel verleden. Overnacht u in het Palace 

Elisabeth hotel dan slaapt u letterlijk tussen het 

verleden en wandelt u zo het historisch centrum van 

Hvar in. Op de terrassen rond de pittoreske haven 

van Hvar-Stad is het zomers zeer goed toeven. 

Maslina Resort is een duurzaam resort in een groen 

gelegen deel van het eiland en ideaal voor wat meer 

rustzoekers. Leuk is ook zeker om  een boottochtje 

te maken naar de kleinere omliggende eilandjes 

met mooie baaien en strandjes. 

DUBROVNIK
In het zuiden is de oude, compleet ommuurde 

binnenstad van Dubrovnik wereldberoemd en staat 

op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO. Het was 

het decor voor de ongekend populaire serie Game 

of Thrones. In de zomermaanden worden er op de 

eeuwenoude pleinen en in paleizen veel (openlucht)

concerten en -voorstellingen gegeven. Voor het 

beste uitzicht over het oude centrum van Dubrovnik 

neemt u de kabelbaan naar de berg Srd. Deze berg 

ligt vlakbij het centrum van de stad en heeft een 

hoogte van 412 meter. Vanuit Hotel Bellevue wandelt 

u in ca. 15 minuten naar het oude centrum. Na een 

dagje historie is het nog even heerlijk relaxen aan 

de Pebble beach bij het hotel. Hotel Excelsior ligt op 

minder dan 10 minuten wandelen van het centrum 

en biedt een fenomenaal uitzicht op de oude stad. 

Wilt u een bezoek aan Dubrovnik combineren 

met luieren op het strand in een resort met vele 

faciliteiten dan raden wij u het Sun Gardens Resort 

aan. De luxe appartementen van dit laatste resort 

zijn zeer geschikt voor gezinnen met kinderen. 

AUTOHUUR
De hotels in Kroatië 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. 

Leuk is ook om enkele bestemmingen te combineren 

en uw eigen roadtrip samen te stellen. Onze Luxury 

Travel Consultants informeren u graag.

HOTELVOORZIENINGEN
De meeste voorzieningen in de hotels en resorts 

van Kroatië zijn tegen betaling, zoals het bezoek aan 

de kidsclub, water- en/of landsporten die door de 

accommodatie worden aangeboden en het gebruik 

van de wellnessfaciliteiten. Uitzonderingen hierop 

vindt u bij de beschrijvingen van de betreffende 

hotels en resorts.

SPECIAAL AANBEVOLEN

IN ISTRIË HEEFT VOORAL GRAND PARK HOTEL 

ROVINJ ONS HART GESTOLEN EN IN DUBROVNIK 

HOTEL BELLEVUE.

KIJK OP PAGINA 165 EN 169.

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

Dagtemperatuur in °C  7  7  10  14  18  22  25  25  21  16  12  9

Watertemperatuur in °C  13  12  13  15  16  19  22  23  22  20  17  14

Zonne-uren per dag  3  4  5  6  7  8  10  9  7  5  3  3

Dagen met enige neerslag  8  7  8  9  9  9  7  7  7  8  9  8

In het zuidelijker gelegen Dubrovnik is het over het algemeen enkele graden warmer.
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KROATIË | Istrië | Poreč

VALAMAR ISABELLA ISLAND RESORT
ACTIVE | FAMILY

      SUPERIOR   

Miramare Junior Suite

Uniek gelegen resort in Istrië op het eiland Sveti Nikola vanwaar u het 

historische stadje Poreč in 5 minuten per boot bereikt. Ontsnap aan het drukke 

dagelijks leven op dit exclusieve autovrije resort en ontspan in een groene 

omgeving van pijnbomen, verzorgde tuinen en een keur aan stranden. Het eiland 

heeft zelfs een zandstrand en dat is uniek in Kroatië. U wordt getrakteerd op 

spectaculaire vergezichten over zee of de oude stad. Het resort is opgedeeld 

in een viersterren deel en vijfsterren deel. Wij selecteerden voor u de V Level 

Miramare Suites in het rustiger gelegen deel van het eiland met additionele 

services zoals u die van een volwaardig vijfsterrenresort mag verwachten. Bij 

aankomst in de haven van Poreč wordt u per boot naar het eiland gebracht 

en ziet u de kenmerkende toren met naastgelegen kasteel langzaam dichterbij 

komen. Het geeft een beetje het gevoel zoals u dat op de Malediven ervaart maar 

dan iets minder tropisch. Gezien de vele faciliteiten op het eiland is het ook een 

zeer geschikte familiebestemming. De kinderen zullen nog lang napraten over 

de avonturen met Maro. Met activiteiten en faciliteiten voor alle leeftijden zal het 

voor eenieder een gevoel van perfecte harmonie creëren. 

FACILITEITEN
U wordt verwelkomd in de centrale receptie op het vasteland alwaar u 

vervolgens per privétransfer naar de haven gebracht wordt om over te stappen 

op de privéboot die u naar het eiland brengt. Geen zorgen want alles wordt u als 

V-level gast uit handen genomen. U hoeft slechts te genieten. Hier vindt u o.a. 

een receptie met lobbybar en terras met uitzicht over zee en ligbedden aan het 

strand op een plateau. ’s Avonds geniet u van een drankje op het dakterras bij 

ondergaande zon. Aan de infinity pool met ligbedden is het heerlijk ontspannen 

en in het Miramare restaurant kunt u terecht voor een à la carte menu met 

verse vis en lokale wijnen. Voor lunch kunt u op het eiland tevens terecht in 

de Oliva Grill of Bistro Vista. ’s Avonds dineert u in Momenti en geniet u van 

een 3-gangendiner dat (deels) geserveerd wordt en vanwaar u een romantisch 

uitzicht over Poreč hebt. Voorts vindt u in het vijfsterrendeel tennisbanen en 

sportvelden. Als gast van V Level Miramare Suites mag u ook gebruik maken 

van de faciliteiten van het viersterren Isabella Hotel. Hier bevindt zich o.a. het 

V-sports point met een uitgebreid aanbod aan activiteiten (tegen betaling) zoals 

o.a. fitness, roeibotenverhuur, kano’s, waterfietsen, tafeltennis, beachvolleybal, 

duiken en surfen. Diverse speeltuinen en in de zomermaanden is er een 

activiteiten- en entertainmentprogramma voor kinderen en volwassenen. In 

het viersterrenhotel is er voorts een spa met sauna en diverse behandelingen 

(tegen betaling), de Maro Babyclub (0-3 jaar), Maro Club (3-7 en 7-12 jaar), het 

zandstrand met beachclub en zowel een familiezwembad met kidspool en 

glijbanen als een relaxzwembad. Verspreid over het eiland diverse stranden 

voor families waaronder een zandstrand met ligbedden en een exclusief strand 

voor volwassen en gasten van de V-level suites.

ACCOMMODATIE
Miramare Junior Suite (ca. 30-37 m², max 3 pers.): gelegen in het V-Level deel 

van het eiland met minibar, tv, wifi, kluisje, airco, telefoon, Nespresso-apparaat 

en waterkoker. Lounge (slaapbank). Badkamer met bad/douche, haardroger en 

dubbele wastafel. Apart toilet. Balkon met zitje en uitzicht op zee.

Voor families is een Family Suite (ca, 70 m², max 6 pers.) boekbaar. Dit zijn 2 

Miramare Junior Suites met verbindingsdeur.

Overige kamertypes, zoals de V-Level kasteelapartementen en villas zijn 

boekbaar met prijs op aanvraag.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., halfpension, vliegreis, lucht-

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

Kamertype  mei jun aug sep

Miramare Junior Suite  1289 1733 1894 1289

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 01/04/22 t/m 15/07/22 en van 28/08/22 t/m 31/10/22 indien 

geboekt voor 31/01/22. 10% bij verblijf van 16/07/22 t/m 27/08/22 indien geboekt voor 31/01/22 en 

5% indien geboekt voor 28/02/22. Extra: welkomstdrankje bij aankomst.

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

sion en volpension: vraag uw reisagent of bezoek www.silverjet.be. 
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Rovinj | Istrië | KROATIË

GRAND PARK HOTEL ROVINJ
CULINAIR | WELLNESS

    

Premium Zeezicht

Het recentelijk geopende Grand Park Hotel Rovinj ligt aan de zuidkant van de 

boulevard van Rovinj op slechts enkele minuten lopen van het stadscentrum. Het 

biedt aan de ene kant een prachtig uitzicht op de pittoreske oude stad, het eiland 

St. Katarina en de jachthaven en aan de andere kant het ongerepte dennenbos. 

Het is een ontwerp van de beroemde Italiaanse architect Piero Lissoni die veel 

gebruik gemaakt heeft van duurzame materialen waardoor het hotel helemaal 

opgaat in haar omgeving. Maak een wandeling langs de Lungomare Plaza-

promenade met exclusieve winkels, restaurants en bars. Geniet van het uitzicht 

op de jachten en boten die in de nieuwe vijfsterrenjachthaven liggen of kies voor 

relaxen op een van de stranden op loopafstand van het hotel waar u de zomerse 

sferen van het prachtige Rovinj kunt ervaren. Bezoek zeker het kiezelstrand op 

het eiland Katarina recht tegenover het hotel en bereikbaar per boottransfer 

(gratis voor hotelgasten). Als u meer avontuurlijk bent is Lovor Beach, gelegen 

in het eeuwenoude Golden Cape-park, de juiste plek voor u. Het Dolcevita-strand 

heeft een prachtig uitzicht op het beschermde bospark Golden Cape en het 

kristalheldere water van Lone Bay. Genoeg keuze dus maar vergeet ook zeker 

niet de gezellige stad van Rovinj te bezoeken met tal van terrasjes en enkele 

leuke historische bezienswaardigheden. Een verblijf in Grand Park Hotel Rovinj 

is gezien haar centrale ligging dan ook beslist een aanrader. De luchthaven van 

Pula ligt op ca. 40 km.

FACILITEITEN
Albaro Wellness & Spa beslaat meer dan 3.800 m² en biedt voor de nodige 

ontspanning maar liefst 3 zwembaden: een 50 meter bad waar u van binnen 

naar buiten kunt zwemmen, outdoor infinty pool met uitzicht op Rovinj, de zee 

en omgeving en tenslotte een kleiner bad om te ontspannen. Voorts treft u hier 

ook diverse sauna’s, stoombaden, een fitness, zonneterras met ligbedden en de 

Cissa poolbar aan. Kies voor een signature Terra Magica spabehandeling met 

geneeskrachtig zeewier, de eerste persing van olijven en lokale kruiden gedrenkt 

in likeur en u voelt zich weer helemaal energiek. Tennisbanen (op ca. 900 meter), 

yoga, kidsclub (4-12 jaar) met activiteitenprogramma (seizoensgebonden).

Van een culinair diner tot hapjes of verfrissende drankjes, alles wordt 

geserveerd op hoog niveau met als bijgerecht spectaculaire vergezichten. Het 

Grand Park biedt zeven restaurants en bars, waaronder het gerenommeerde 

restaurant Cap Aureo. De chef serveert een eersteklas ervaring voor alle 

zintuigen, geïnspireerd door de geuren en smaken van het rijke naastgelegen 

mediterrane park. De wijnkaart van Cap Aureo is zorgvuldig samengesteld 

met een aantal Kroatische en internationale wijnen die uw gastronomische 

ervaring compleet zullen maken. Ontbijt wordt geserveerd in Laurel & Berry 

met voor lunch en diner lokale en mediterrane specialiteiten. Verder lobbybar, 

poolbar en op de promenade Katarina’s patisserie, Primi Terreni & Deli, Michelin 

sterrenrestaurant Agli Amici en (op ca. 2 km.) Grill Lovor restaurant. 

ACCOMMODATIE
De 209 kamers zijn ruim en alle voorzien van airco, wifi, koffie- en 

theezetfaciliteiten, tv, kluisje, minibar, usb stopcontacten, zithoek, badkamer 

met bad en inloopdouche, dubbele wastafel, badjas, slippers en haardroger. 

Ruim balkon met zitje.

Premium Parkzicht (ca. 39 m², max 3 pers.): zicht op het park. Ook boekbaar als 

Premium Zeezicht met  zicht op zee, de haven en Rovinj.

Deluxe Zeezicht, (ca. 39 m², max 3 pers.): met plungepool.

Suites op aanvraag boekbaar.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis, lucht-

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

Kamertype  apr jun aug okt

Premium Parkzicht  1326 1695 1854 1238

Premium Zeezicht  1404 1812 1988 1310

Deluxe Zeezicht  1500 1424 2139 1406

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 01/04/22 t/m 15/07/22 en van 28/08/22 t/m 31/10/22 indien 

geboekt voor 31/01/22. 10% bij verblijf van 16/07/22 t/m 27/08/22 indien geboekt voor 31/01/22 en 

5% indien geboekt voor 28/02/22. Extra: welkomstdrankje bij aankomst.

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

sion en volpension: vraag uw reisagent of bezoek www.silverjet.be.
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KROATIË | Istrië | Zadar

FALKENSTEINER HOTEL & SPA IADERA
ACTIVE | DESIGN | WELLNESS

       SUPERIOR

Superior Zijzeezicht

Op de punt van het schiereiland Punt Skala, direct aan zee ligt dit stijlvolle 

(officieel 5*) designhotel van de  Oostenrijkse Falkensteiner keten. Het herbergt 

met ruim 6.000 m² de grootste en modernste Spa aan de Kroatische kust. 

Verder biedt het veel sportfaciliteiten en recreatieve mogelijkheden. Het is 

een compleet en vriendelijk resort met een relaxte ambiance, goede service 

en restaurants. Het centrum van Petrcane ligt op ca. 1,5 km. Het historische 

centrum van Zadar ligt op ca. 20 minuten rijden en de luchthaven van Split op 

ca. 90 autominuten.

FACILITEITEN
Entree met receptie, lobby en kleine bibliotheek. Zwembad omringd door 

terrassen, pijnbomen en gazons met ligbedden en parasols. Het heldere water 

van de Adriatische Zee bereikt u via een strand van zand en kleine rotsen. De 

Acuapura Spa is opgedeeld in een heldere witte Spa en een mystieke zwarte 

Spa en bevat meerdere binnen- en buitenbaden, een thalassobad, hamam, Finse 

sauna, stoombad, biosauna, Kneipp koudwaterbad, waterbedden, Spasuites 

en nog veel meer. Op het Spamenu staan vele schoonheidsbehandelingen en 

lichaamsmassages (tegen betaling). Er worden yoga- en pilateslessen gegeven 

en er zijn ook meditatiesessies. Verder is er een fitnesscenter met moderne 

(cardio) apparatuur. Bij het strand worden diverse watersporten als zeilen, 

surfen en duiken aangeboden. Nieuw geopend is de Fortis Club met een state-of-

the art fitnesscenter (tegen betaling) van maar liefst 8000 m² en een compleet 

entertainmentcenter met o.a. bowling en biljarts. Op sportief gebied is er ruime 

keuze aan sport met o.a. tennis, basketbal, volleybal en badminton (alle verlicht). 

De groene omgeving leent zich goed om wandelend of per huurfiets ontdekt te 

worden. Een leuk doel is de nabijgelegen wijngaard Kraljevski waar u kennis 

maakt met lokaal geproduceerde wijnen.

Met haar verscheidenheid aan restaurants hoeft u dit ruim opgezette resort 

niet te verlaten. Het Jadran restaurant met terras biedt ontbijt in buffetvorm 

en diner als keuzemenu of buffet. Trattoria La Veranda is een Italiaans 

specialiteitenrestaurant voor à la carte diner. De Acquapura Spa Bistro serveert 

lichte lunch, snacks en gezonde dranken gedurende de dag. Bracera is een 

beachbar en restaurant voor visgerechten. Steak House Planika is een ‘al fresco’ 

restaurant aan zee en serveert Kroatische en mediterrane gerechten voor lunch 

en diner (seizoengebonden). In het Break.Point restaurant staat de Aziatische 

keuken centraal met verse sushi en Poke bowls. De Sotto Voce loungebar is de 

gehele dag geopend voor een ruim assortiment aan drankjes. 

ACCOMMODATIE
De 210 kamers en suites hebben een modern en kleurig design en beschikken 

over airconditioning, flatscreen-tv, minibar, schrijftafel en kluisje. Open plan 

badkamer met ligbad en douche. Balkon met zitje of ligbedden. Kamers met 

verbindingsdeur mogelijk.

Superior Kamer (ca. 32 m², max. 2 pers.): comfortabele kamer met zitje en 

uitzicht op het omliggende park.

Ook boekbaar met zijzeezicht en als Deluxe kamer met zeezicht.

Junior Suite (ca. 40 m², max. 2 volw. + 1 kind.): open plan woon-/slaapkamer 

met sofabed en ligbad, groot balkon. Boekbaar met parkzicht of (zij)zeezicht.

Senior Suite (ca. 55 m², max. 4 pers.): ruime suite gelegen op een van de 

hoeken van het gebouw, woongedeelte met sofabed, zithoek en eettafel. Aparte 

slaapkamer met inloopkast. Balkon met zitje, ligbedden en zeezicht.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis, lucht-

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

Kamertype  apr jun aug okt

Superior Kamer  1417 1516 1594 1384

Superior Kamer Zijzeezicht  1503 1655 1742 1468

Deluxe Kamer  1592 1730 1820 1559

Junior Suite Zijzeezicht  2055 2411 2563 2084

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 01/04/22 t/m 15/07/22 en van 28/08/22 t/m 31/10/22 indien 

geboekt voor 31/01/22. 10% bij verblijf van 16/07/22 t/m 27/08/22 indien geboekt voor 31/01/22 en 

5% indien geboekt voor 28/02/22. Extra: welkomstdrankje bij aankomst.

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

sion en volpension: vraag uw reisagent of bezoek www.silverjet.be. 
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Hvar | Dalmatië | KROATIË

PALACE ELISABETH
HERITAGE | CITY

    

Deluxe Suite Zeezicht

Hvar is een eiland voor de kust van Split dat u in slechts drie kwartier per 

catamaran vanuit de haven van Split bereikt. Naarmate u de haven van Hvar 

binnenvaart ziet u het imposante Palace Elisabeth al opdoemen; een icoon 

in de stad met rijke historie. Op slechts een steenworp afstand van de meest 

hoogtepunten van de stad combineert Palace Elisabeth op elegante wijze de 

schoonheid van haar verleden met het luxueuze heden. Dit monumentale hotel 

en eerste vijfsterrenhotel in Hvar onderscheidt zich door zijn unieke architectuur 

en uitzonderlijk design en vat de ware essentie van het erfgoed van Hvar samen. 

Het hotel is gebouwd op de plaats van de residentie van het hertogelijk paleis. 

Gelegen aan het belangrijkste stadsplein dat tevens het grootste plein van 

Dalmatië is. Het hotel herbergt dan ook een rijke geschiedenis. Na de val van 

Venetië verloor het paleis zijn aanzien. Hotel Palace Elisabeth herdenkt het 

eeuwenoude Venetiaanse erfgoed dat deze stad heeft achtergelaten met haar 

prachtige stenen monumenten en de Oostenrijkse glorie die heeft bijgedragen 

aan de ontwikkeling van het toerisme op een kleine, afgelegen plek. Een unieke 

ervaring op dit zonnige eiland. U betreedt het hotel via een archeologische 

vindplaats: het voormalige zuidwestelijke deel van de oude stadsmuur. Door het 

hele hotel vindt u goed bewaarde details uit het verleden. Niet voor niets staat 

er dan ook Heritage in de naam van dit hotel.

FACILITEITEN
Receptie met lobby. In de Spa kunt u gebruik maken van het binnenzwembad 

met zonneterras en uitzicht op de baai van Hvar en de Adriatische Zee of kiest u 

voor een behandeling met producten uit de regio. Onder de top van de beroemde 

Loggia, met uitzicht op het belangrijkste stadsplein, biedt San Marco een 

toevluchtsoord voor diegenen die willen genieten van heerlijke gerechten met 

een ononderbroken uitzicht op zee. Geniet van smakelijke mediterrane gerechten 

met innovatieve en kunstzinnig gepresenteerde gerechten geïnspireerd op 

verse, lokale producten en aroma’s die samen een werkelijk unieke culinaire 

ervaring creëren. Vanuit de klassieke stijlvolle bar met rijke, gestructureerde 

stoffen en sfeervolle verlichting heeft u uitzicht op de baai van Hvar. De bar mixt 

creatieve cocktails en schenkt enkele van de beste Kroatische en internationale 

wijnen wat de perfecte setting vormt voor het aanschouwen van de fonkelende 

lichten van jachten in de baai. Op ca. 750 meter van het hotel ligt de Hvar Beach 

Club waar u als gast van het hotel van harte welkom bent voor een vleugje Ibiza 

style. Hier kunt u tegen betaling gebruik maken van de ligbedden of een Balinees 

bed en een verfrissende duik in de turquoise zee nemen.

ACCOMMODATIE
Alle kamers zijn uniek en karakteristiek ingericht met een elegant design en 

Venetiaanse accenten. Ze beschikken over een kingsizebed of twinbedden, 

airconditioning, flatscreen-tv, wifi, Nespresso-apparaat, kluisje en minibar. 

Marmeren badkamer met bad en/of douche en haardroger.

Premium Zeezicht (ca. 25 m², max. 2 pers.): comfortabele kamer met geweldig 

uitzicht over het plein en de haven. Tevens zeezicht. Ook boekbaar met balkon.

Deluxe Suite Stadszicht (ca. 31 m², max. 2 pers.): ruime, comfortabele suite met 

kingsizebed. Badkamer met douche. Uitzicht op het fraaie oude centrum van 

Hvar. Deluxe Suite Zeezicht (ca. 47 m², max. 2 pers.): frisse open-plan suite met 

kingsizebed en uitzicht op het plein, de haven en de zee.

Elisabeth Suite (ca. 61 m², max. 2 pers.): bijzondere suite, genoemd naar 

Keizerin Sisi, gelegen op de 2e etage.  Imperial Suite (ca. 57 m², max. 2 pers.): 

gelegen op de bovenste etage. Luxueuze suite met in-room bad en badkamer 

met douche. Balkon met uitzicht op de haven en de zee.

Voor (Presidential) Penthouse Suite zie www.silverjet.be

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 3 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis, 

luchthavenbelasting, Executive Lounge, transfer naar en van de haven, overtocht per catamaran 

naar en van Hvar.

Kamertype  apr jun aug okt

Premium Zeezicht  885 1271 1426 1744

Premium Zeezicht Balkon  917 1338 1498 1778

Deluxe Suite Stadszicht  1065 1659 1842 1926

Vroegboekkorting: 15% bij min 3 nachten verblijf van 01/04/22 t/m 30/10/22 indien geboekt voor 

28/02/22. Niet geldg voor Suites en Penthouses.

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

sion en volpension: vraag uw reisagent of bezoek www.silverjet.be.
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KROATIË | Dalmatië | Hvar

MASLINA RESORT
DESIGN | WELLNESS

       

Panoramakamer

Maslina Resort is een verborgen pareltje omgeven door een rijke geschiedenis, 

ongerepte natuur, culinaire smaken en cultureel erfgoed. Het resort ligt in de 

prachtige baai van Maslinica op het eiland Hvar en strekt zicht uit over twee 

hectare weelderig dennenbos met de kristalheldere Adriatische Zee binnen 

handbereik. Een wandeling van 15 minuten langs de kust leidt u naar de door 

UNESCO beschermde stad Stari Grad, één van de oudste steden in de oostelijke 

Adriatische Zee. Maslina Resort combineert klassieke mediterrane stijlen met 

moderne Franse accenten met respect voor de reeds aanwezige natuur. Door 

gebruik van natuurlijke en lokaal geproduceerde materialen zoals exotisch 

Iroko-hout en Braç gesteente gaat het resort helemaal op in de omgeving. 

Het interieurontwerp is geïnspireerd op de vier elementen van de natuur die 

hebben bijgedragen aan het creëren van een palet dat wordt gevormd door de 

azuurblauwe Adriatische Zee, een zilte zomerbries, parelwitte rotsen en dicht 

groen bos. Het resultaat van dit alles is “Mindful Luxury”, een respectvolle high-

end gastvrijheidservaring geïnspireerd door het rijke culturele en natuurlijke 

erfgoed van het eiland Hvar. Mindful Luxury is de alchemie tussen persoonlijke 

en professionele service, een uitstekende locatie, oprecht respect voor het 

milieu en een interieur dat eigentijds en chic is met zorgvuldig gekozen vintage 

elementen. Het resort ligt op ca. een uur varen per catamaran vanaf Split.

FACILITEITEN
Receptie met ruime huiselijke lobby, bibliotheek en galerij met lokale 

kunstwerken. Speelkamer voor kinderen. Verwarmd buitenzwembad voor 

families en een verwarmde infinity pool met ligbedden en mooi uitzicht over 

de baai. Pharomatiq Spa met duurzame, lokale producten en ingrediënten 

waarbij u zelf uw product met advies van de Spa therapeute samenstelt. 

Keuze uit diverse behandelingen en massages. Voorts in de Spa een fitness, 

diverse ontspanningsruimten, dompelbad. Er worden activiteiten als yoga 

georganiseerd (alle tegen betaling). Ook in het restaurant staat alles in het teken 

van lokaal geproduceerde ingrediënten waar de chef een mediterraan tintje aan 

geeft. Het Poolside Restaurant serveert een lichte lunch. In de Wine & Culture 

club kunt u terecht voor het boeken van een lokale ervaring zoals een bezoek 

aan een wijngaard of voor een proeverij onder leiding van de sommelier. Langs 

de promenade van Maslina Resort ligt A•Bay, een relaxte loungeplek aan de 

baai waar u kunt genieten van de zonsondergang met vergezichten tot aan het 

schiereiland van Kabal. Er heerst een gezellige vibe met loungemuziek. Het is 

de plek om te genieten van een fruitige cocktail, champagne of een gekoeld 

glas rosé na een heerlijke stranddag. Op loopafstand is er een zandstrand met 

ligbedden.

ACCOMMODATIE
Alle ruime 53 kamers, suites en villa’s bieden een adembenemend uitzicht op 

zee of een panoramisch uitzicht en zijn ingericht met authentieke elementen die 

het eiland Hvar uniek maken. Alle voorzien van o.a. bluetooth speaker, koffie -en 

theezetfaciliteiten, badkamer met dubbele wastafel, bad en apart toilet.

Tuin Kamer (ca. 42-45 m², max 3 pers.):  met loggia en zitje van ca. 9 m², tuinzicht. 

Panorama Kamer (ca. 42-45 m², max 2 pers.):  zeezicht en met ruimere loggia.

Tuin Suite (ca. 52-64 m², max 2 volw. + 1 kind t/m 12 jaar): junior suite met 

lounge en tafel, badkamer met bad en inloopdouche, ruime loggia met ligbedden 

en tuinzicht. Ook boekbaar als Bay Suite met zeezicht.

Pool Suite (ca. 56-70 m², max 2 volw. + 1 kind t/m 12 jaar): als Tuin Suite maar 

met plungepool en deels zeezicht.

Panorama Suite (ca. 45-64 m², max 2 volw. + 1 kind t/m 12 jaar): als Tuin Suite 

maar met panoramisch uitzicht. Ook boekbaar als ruimere Panorama Pool Suite 

met plungepool en toegang tot tuin. Voor familie suites en villa’s zie website.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis, lucht-

havenbelasting, Executive Lounge, transfer naar en van de haven, overtocht per catamaran naar en 

van Hvar, transfer naar en van Maslina Resort.

Kamertype  mei jun aug okt

Tuin Kamer  2227 2672 3035 1993

Panorama Kamer  2682 3134 3651 2301

Bay Suite  3032 3547 4372 2644

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

sion en volpension: vraag uw reisagent of bezoek www.silverjet.be. 
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Dubrovnik | KROATIË

BELLEVUE
CITY | CULINAIR | BOUTIQUE

       

Superior Kamer

Wijnbar

Dit luxe designhotel is in 2019 volledig gerenoveerd en is daarmee één van de 

nieuwste hotels in Dubrovnik met een schitterende ligging op een 30 meter hoge 

klif boven de Miramare-baai. Het Bellevue Hotel doet dan ook zijn naam eer aan 

wat betreft het uitzicht. De lobby en alle kamers en suites bieden panoramische 

uitzichten op de Dalmatische kust. Via een lift bereikt u een klein kiezelstrand 

waar u kunt genieten van de Adriatische Zee en mediterrane zon. Modern 

comfort en Kroatische gastvrijheid karakteriseren dit hotel. Het historische 

centrum van Dubrovnik ligt op ca. 15 minuten lopen.

FACILITEITEN
Entree met receptie en lobby-lounge. Ontspannen kan in de Spa van 500 m² 

met een binnenzwembad, jacuzzi, sauna en stoombad. Diverse behandelingen 

tegen betaling. Het ontbijt wordt geserveerd in Vapor waarbij buffet en items 

van het ontbijtmenu elkaar afwisselen. In de avond transformeert Vapor tot 

een mediterraan gourmetrestaurant dat wordt aanbevolen door de Michelin 

gids. Bij het strand, verscholen in de rotsen ligt Nevera, waar verse vis, schaal- 

en schelpdieren uit de wateren van de eilanden rondom Dubrovnik op het 

lunchmenu staan en zich goed laten vergezellen door een lokale verfrissende 

wijn. En over wijnen gesproken. In de wijnbar heeft u keuze uit een ruime 

selectie van 180 wijnen van over de hele wereld. Naast de wijn zal u ook zeker 

het uitzicht waarderen. Voor een aperitief is er de huiselijke Spice lounge met 

terras, een mooie plek voor het aanschouwen van de zonsondergang over de 

baai. Nevera en het kiezelstrand met ligbedden en parasols bereikt u via een lift.

ACCOMMODATIE
De weelderige accommodatie omvat 91 prachtig gerenoveerde kamers, waarvan 

14 suites individueel zijn ontworpen om verwennerij en comfort te bieden. Met 

een strakke, eigentijdse stijl zullen nieuwe kamers een onderscheidende stijl 

onthullen, aangevuld met adembenemende uitzichten die zich uitstrekken tot 

aan de Adriatische kust vanaf uw eigen balkon. Kamerhoge balkondeuren, 

een neutraal kleurengamma van krijtwit, zacht grijs, steen en beige, allemaal 

ingericht met luxe textiel, houten vloeren en elegant meubilair met een satijnen 

eikenbladafwerking. De kamers en suites hebben een hedendaagse inrichting en 

bieden alle uitzicht op de Miramare baai. Allen zijn voorzien van airconditioning, 

flatscreen-tv, minibar en kluisje.

Classic Kamer (ca. 26 m², max. 2 pers.): comfortabele kamer met en suite 

badkamer, badjassen en -slippers en haardroger. Zeezicht.

Superior Kamer (ca. 31 m², max. 2 pers.): fraaie kamer met en suite badkamer, 

badjassen en -slippers en haardroger. Balkon en zeezicht.

Deluxe Kamer (ca. 36 m², max. 3 pers.): ruime kamer met zithoek, schrijftafel. En 

suite badkamer met badjassen en -slippers en balkon met zeezicht.

Executive Suite (ca. 45 m², max. 3 pers.): woonkamer met eettafel, zithoek en 

koffie- en theefaciliteiten. Slaapkamer met en suite badkamer met badjassen en 

-slippers, haardroger. Ruim balkon met zitje en zeezicht.

Deluxe Suite (ca. 50 m², max 3 pers.): als Executive Suite maar ruimer en met 

2e badkamer met toilet, wastafel en douche. Gelegen op een hoek met mooi 

uitzicht.

Presidential Suite (ca. 90 m², max. 3 pers.): luxe suite met grote woonkamer 

met zithoek, koffie- en theefaciliteiten en eethoek. Badkamer. Slaapkamer met 

kingsizebed en en suite badkamer met vrijstaand bad, badjassen en -slippers en 

haardroger. 2e badkamer met inloopdouche. Ruim balkon met zitje en zeezicht.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 3 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis, lucht-

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

Kamertype  apr jun aug okt

Superior Kamer  798 1065 1132 833

Deluxe Kamer  921 1320 1387 953

Executive Suite  1194 1740 1807 1229

Extra: fruitmandje en water in de kamer. Vanaf Executive Suite ook een flesje wijn.

Honeymoon: mousserende wijn en bloemen in de kamer.

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

sion en volpension: vraag uw reisagent of bezoek www.silverjet.be. 
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Deluxe Odak

Het elegante Excelsior Dubrovnik ligt op een van de mooiste plekjes van de stad. 

Vanaf de terrassen van dit modern ingerichte hotel en vanuit de kamers heeft u 

een adembenemend uitzicht op het prachtige oude centrum van Dubrovnik dat 

op ca. 500 m ligt. Het hotel heeft al vele beroemde gasten mogen verwelkomen 

waaronder koningin Elizabeth II en Elizabeth Taylor. 

FACILITEITEN
Lobby met receptie. Dwaal af naar het terras en geniet direct van een weergaloos 

uitzicht tijdens een romantische zonsondergang. Rotsstrand met zonneterras, 

natuurzwembad (zoutwater), ligbedden en parasols. Van een ontbijtbuffet tot tapas, 

een intiem diner tot koele cocktails de restaurants van het hotel zullen u zeker 

verrassen. Het ontbijtbuffet wordt geserveerd in het kleurrijke Salin restaurant 

met al-fresco mogelijkheid op het terras. Prora is het fine dining restaurant 

gelegen bij het strand. Geniet hier van zonovergoten zomerlunches of romantische 

diners met lokale zeevruchten en regionale vis- en vleesgerechten, doordrenkt 

met de magie van de Middellandse Zee door de kunsten van chef-kok Peter Obad. 

In het eigentijdse interieur van Sensus restaurant geniet u van onconventionele en 

creatieve gerechten bereid met verse lokale delicatessen die vergezeld worden 

van de beste Kroatische wijnen uit de wijnkelder van het hotel. De Abakus Piano 

bar is het centrale punt van het hotel en serveert hapjes en drankjes in een 

ongedwongen sfeer. Ruim binnenzwembad met jacuzzi, stoombad. Fitnessruimte 

en  Finse sauna. Spa voor behandelingen en massages. Fitnessruimte. 

ACCOMMODATIE
Veel van de 158 rustige, grote kamers van Excelsior Dubrovnik hebben misschien 

wel het beste uitzicht op de zee en de oude binnenstad van Dubrovnik. Ze ver- 

welkomen u alle met een stijlvolle combinatie van natuurlijke tinten, donker-

houten meubels, zorgvuldig gekozen accessoires en ultramoderne technologie 

voor een geruststellend thuisgevoel. De moderne, comfortabele kamers en suites 

van het hotel liggen verdeeld over het oorspronkelijke gedeelte van hotel Villa 

Odak uit 1913 met de modernere toevoeging The Tower. De onberispelijk ont- 

worpen kamers en suites van The Tower zijn ingericht in rustgevende natuur- 

tinten met accenten van warm grijs. Elke kamer beschikt over zorgvuldig 

geselecteerde details met licht eiken vloeren. Daarnaast hebben alle kamers 

airconditioning, turn down-service, minibar, thee- en koffiefaciliteiten, flatscreen- 

tv en kluisje. In de en suite badkamer vindt u een bad en aparte douche, haardroger, 

badjassen en -slippers. 

Tweepersoonskamer Classic Odak (ca. 28 m², max. 2 volw.): elegante kamer met 

kingsizebed, schrijftafel en fauteuil. Stadszicht. Superior Odak (ca. 30 m², max. 

2 volw.): ruimere kamer met zeezicht. Deluxe Odak (ca. 30 m², max. 2 volw.): als 

de Superior Kamer, met balkon. Executive Suite Odak (ca. 60 m², max. 3 pers.): 

ruime suite met woonkamer en aparte slaapkamer. Smal balkon met zeezicht.

Tweepersoonskamer Classic Tower (ca. 28 m², max. 2 volw.): in lichte tinten 

gedecoreerde, ruime kamer met kingsizebed.

Superior Tower (ca. 28 m², max. 2 volw.): als de Classic Tower, met balkon en 

zijzeezicht. Deluxe Tower (ca. 30 m², max. 2 volw.): comfortabele kamer met 

balkon en zeezicht.

Executive Suite Tower (ca. 60 m², max. 3 pers.): elegante suite met ruime living 

en aparte slaapkamer. Balkon met zitje en zeezicht.

Deluxe Suite Tower (ca. 94 m², max. 3 pers.): sfeervol ingerichte suite met 

woonkamer en separate slaapkamer. Ruim balkon met loungers en zeezicht.

Presidential Suite Tower (ca. 140 m²,  max. 3 pers.): fraaie suite met elegant 

ingerichte woonkamer met eethoek en bar. 2 slaapkamers en 2 badkamers, 

balkon met zeezicht.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 3 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis, lucht-

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

Kamertype  apr jun aug okt

Tweepersoonskamer Classic Odak  747 885 952 782

Deluxe Odak  930 1125 1192 965

Deluxe Tower  957 1161 1228 992

Extra: fruitmandje en water in de kamer. Vanaf Executive Suite ook een flesje wijn.

Honeymoon: mousserende wijn en bloemen in de kamer.

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

sion en volpension: vraag uw reisagent of bezoek www.silverjet.be.

HOTEL EXCELSIOR DUBROVNIK
CITY | WELLNESS
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SUN GARDENS DUBROVNIK
ACTIVE | FAMILY | WELLNESS

    

Club Kamer

Dubrovnik | Orasuc | KROATIË

Het Sun Gardens Dubrovnik is een elegant resort met vele faciliteiten op een 

unieke locatie. Traditionele gastvrijheid en modern design komen hier samen 

bij de Adriatische Zee. Het resort bestaat uit een hotel met kamers en suites 

en daarnaast een apart gedeelte van fraaie residences met één, twee of drie 

slaapkamers.  Een ideaal resort voor jong en oud gelegen aan een kiezelstrand 

en helderblauwe zee. Dubrovnik is binnen 15 minuten te bereiken over de weg of 

over het water. Het vliegveld van Dubrovnik ligt op ca. 45 minuten rijden.

FACILITEITEN
Lobby en receptie met uitzicht op zee. Voor het hotel, aan de zee, liggen drie 

zwembaden met ligbedden en parasols, een poolbar en 2 kinderbaden. Voorts 

van mei t/m september de Marco Polo Kids Club (t/m 11 jaar), Babyclub 

(9 maanden t/m 3 jaar in juli en augustus), Hideaway Teen Club (12 t/m 17 

jaar in juli en augustus),  tennisbanen, voetbal, basketbalveld, squashbaan en 

klimmuur. In de zomer Kids Sportacademy (7-15 jaar) en diverse watersporten. 

De Spa biedt een binnenbad met onderwatermassage, jacuzzi, tepidarium, 

sauna en verschillende schoonheidsbehandelingen en massages. Er zijn diverse 

restaurants, waaronder: Origano: voor ontbijtbuffet, La Pasta voor Italiaans, 

Cilantro voor Kroatische  en mediterrane specialiteiten voor lunch en diner, The 

Market voor verse vis in Dalmatisch thema, Butcher’s Grill voor malse steaks, 

Sunset Bar & Grill: voor snacks en lichte gerechten tot zonsondergang.  Keuze 

uit vele bars waaronder, Beach Bar, Sports Bar, Sunset Bar en wijnbar met 

lokale en internationale wijnen. La Patisserie voor koffie, ijs en zoetigheden. 

Een keur aan mogelijkheden voor een afwisselend menu tijdens uw vakantie. 

Rosetta voor uw dagelijkse boodschappen.

ACCOMMODATIE
De 201 ruime en modern ingerichte kamers en suites in het hotel zijn alle 

voorzien van airconditioning, flatscreen-tv, koffie-/theezetfaciliteiten en kluisje. 

Badkamer met bad/douche. Balkon of terras.

Deluxe Kamer (ca. 34 m², max. 2 pers.): hoger gelegen kamer met zeezicht.

Club Kamer (ca. 34 m², max. 2 pers.): op de 2 bovenste verdiepingen en met 

toegang tot de Club Lounge met een selectie van drankjes en snacks en diverse 

services.

Deluxe Suite (ca. 68 m², max. 3 pers.): woonkamer met sofabank en Nespresso- 

apparaat, aparte slaapkamer met ensuite badkamer en balkon met zeezicht.

Club Suite (ca. 68 m², max. 3 pers.): als Deluxe Suite, op de 2 bovenste ver-

diepingen en met toegang tot de Club Lounge en diverse extra services.

Executive Suite (ca. 102 m², max. 2 pers.): woonkamer met sofabank en eettafel, 

aparte slaapkamer en balkon met zeezicht. Diverse extra services.

Naast het hotel liggen 207 luxe residences, elk met een kitchenette voorzien van 

o.a. vaatwasser, koelkast en magnetron, woonkamer met sofabed en balkon. 

Residence - 1 slaapkamer (ca. 45 m², max. 3 pers.): woonkamer met eethoek, 

slaapkamer en balkon over de lengte van de residence. Boekbaar met tuin- of 

zeezicht.

Residence - 2 slaapkamers (ca. 85 m², max. 5 pers.): ruime woonkamer, 2 slaap- 

kamers met en suite badkamer. Boekbaar met tuin- of zeezicht.

Residence - 3 slaapkamers (ca. 126 m², max. 7 pers.): woonkamer, 3 slaapkamers 

met en suite badkamer, groot terras en uitzicht op de Adriatische Zee.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis, lucht-

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

Kamertype  apr jun aug okt

Deluxe Kamer  883 1283 1493 1030

Club Kamer  1038 1557 1798 1185

Deluxe Suite  1198 1836 2127 1345

Residence 2 slaapkamers (o.b.v. 4 pers.)  843 1226 1641 956

Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 01/04/22 t/m 31/10/22 indien geboekt voor 28/02/22.

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

sion en volpension: vraag uw reisagent of bezoek www.silverjet.be. 
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GRIEKENLAND

Ikos Dassia

De warmte van Griekenland omarmt iedere 

bezoeker. Het aangename mediterrane klimaat, 

het aantrekkelijke en gevarieerde landschap, de 

gastvrije en vriendelijke bevolking en de heerlijke 

keuken staan garant voor een plezierig verblijf. 

De rijke en eeuwenoude cultuur van Griekenland 

heeft zijn sporen vooral nagelaten op het vasteland 

in de vorm van indrukwekkende gebouwen en 

ruïnes uit de Oudheid. De opkomst van het Grieks-

orthodoxe geloof heeft bovendien fraaie kerken 

opgeleverd. Daarnaast zijn de kuststreken met hun 

gemoedelijke dorpjes en uitnodigende stranden 

voor menig toerist onweerstaanbaar. De eilanden 

in de Egeïsche en Ionische Zee hebben een geheel 

eigen aantrekkingskracht.

Aan vrijwel elk stukje grond is een mythe verbonden, 

met vaak een kern van historische waarheid. Maar 

ook als u niet gelooft in de goden en nimfen, dan zijn 

er altijd nog de overblijfselen van tempels, zuilen en 

mozaïeken om u te herinneren aan de roemrijke 

geschiedenis van het land. Griekenland heeft een 

rijke historie met veel tradities. Een mooi voorbeeld 

hiervan is de berg Olympus in Pieria. Olympus 

was de plek waar de Olympische goden verbleven 

en waar de troon van Zeus stond, volgens de 

Griekse mythologie. De Goden daalden regelmatig 

af om de mensen hulp te bieden, te straffen en 

zelfs om kinderen te verwekken. De kinderen die 

verwekt werden uit de verbinding tussen een god 

en een mens worden halfgoden genoemd en zij 

hadden bijzondere eigenschappen. Zij verrichtten 

heldendaden en werden door iedereen bewonderd. 

Het beroemdste godenhuwelijk uit de klassieke 

oudheid was tussen Zeus en Hera, het paar dat over 

het Griekse Pantheon heerste.

De Griekse keuken heeft een uitgebreide variëteit 

aan gerechten welke een uitzonderlijk smaakvol 

culinair avontuur kunnen zijn. Haar keuken heeft 

drie geheimen: goede en verse ingrediënten, het 

juiste gebruik van kruiden en specerijen en de 

Griekenland steelt ieders hart. Een land met een vriendelijke, gastvrije bevolking, 

een schitterende natuur en een ongekende culturele rijkdom. 

Van dynamisch Athene tot het allerkleinste eilandje waar de tijd lijkt stil te staan; het verveelt geen moment.

beroemde Griekse olijfolie. Specifiek de keuken van 

Kreta of de Kretenzische keuken in Griekenland 

staat al jaren bekend als een van de gezondste 

keukens ter wereld. Onderzoek toonde na de Tweede 

Wereldoorlog aan dat de voedingsgewoonten van 

de inwoners bijzonder goed waren aangepast aan 

de natuurlijke rijkdommen van het eiland en de 

behoeften van de bewoners. Voor de Grieken is 

het delen van een maaltijd met vrienden en familie 

thuis, in een restaurant of in een taverne aan het 

strand een diepgewortelde sociale aangelegenheid. 

Omdat er in België vele Griekse restaurants te 

vinden zijn, zal menigeen bekend zijn met de 

traditionele Griekse gerechten – al smaken ze in 

Griekenland heel anders dan bij ons. De maaltijd 

begint vaak met mezédes; dit zijn kleine hapjes 

die de spijsvertering op gang brengen. Daarna 

volgen gerechten als souvlákia (geroosterde 

stukjes varkensvlees), tzatziki (dip van yoghurt en 

komkommer), Griekse salade (met feta) en keftédes 

(varkensgehaktballetjes). Afhankelijk van de locatie 

staan ook vaak lams- en visgerechten op het menu. 

Meer en meer zien we dat vlees- en visgerechten 

vervangen of aangevuld worden op de kaart met 

uitstekende vegetarische en zelfs veganistische  

gerechten. 

Wijnliefhebbers kunnen in Griekenland hun hart 

op ha len. Traditionele wijngebieden als Naoussa 

in Macedonië en Papaïoannou in de Peloponnesos 

focussen steeds meer op kwaliteit met gebruikma-

king van lokale druiven, hetgeen interessante 

resultaten oplevert. Bijvoorbeeld kenmerkend voor 

de wijnbouw op Santorini is de manier waarop de 

druiven worden verbouwd: een mandvorm van in 

bosjes samengebrachte stokken laag bij de grond 

een eeuwenoud systeem genaamd ‘kouloura’. 

Zo blijven de druiven beschermd tegen de vaak 

felle eilandwind en de zon. Het levert een leuke 

afwisseling op in het beeld van verticale wijnranken 

zoals bekend uit andere streken.

Wij selecteerden voor u de allerbeste resorts en 

luxe hotels op de Peloponnesos en het noordelijke 

schiereiland Halkidiki, alsmede op de prachtige 

Griekse eilanden Corfu, Kefalonia, Zakynthos, Kreta, 

Patmos, Kos, Mykonos en Santorini.

U kunt deze eilanden als aparte strandvakantie 

bezoeken, maar u kunt ook Athene met de eilanden 

of de Peloponnesos combineren. Of combineer 

de eilanden Santorini en Mykonos tijdens een 

afwisselende combinatiereis. Maar ook Kos en het 

minder bekende eilandje Patmos zijn met elkaar te 

combineren. Zo wordt het beste van twee werelden 

in één fantastische vakantie verenigd! 

HOTELVOORZIENINGEN
In de Griekse strandhotels en resorts kunnen kin-

deren vaak gratis gebruik maken van de kidsclubs.  

In de meeste gevallen zijn ook de niet-gemotori-

seerde watersporten en andere sporten 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 geval-

len tegen betaling. Uitzonderingen op bovenstaande 

regels vindt u bij de beschrijvingen van de betref-

fende hotels en resorts.
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CORFU & PARGA

Ten westen van het vasteland van Griekenland ligt het groene zonovergoten eiland Corfu in de blauwe zee. Fraaie stranden en een prachtig

gerestaureerde hoofdstad. Parga, op het vasteland heeft mooie stranden en een interessant achterland met oudheden en een unieke natuur.

u naar Preveza vanwaar uw privétransfer u in een 

uurtje naar dit nieuwe strandresort brengt.

AUTOHUUR

De hotels op Corfu en Parga 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 afleveren.

SPECIAAL AANBEVOLEN

OP CORFU IS VANWEGE DE SUBLIEME SERVICE, 

MARBELLA NIDO ONZE PERSOONLIJKE FAVORIET. 

WIJ ZIJN OOK ERG GECHARMEERD VAN 

MARBELLA ELIX.  

KIJK OP PAGINA 175 EN OP ONZE WEBSITE.

Corfu was ooit onderdeel van het uitgestrekte 

Byzantijnse Rijk, de Republiek Venetië en werd later 

afwisselend bezet door Franse en Britse troepen. Uit 

deze periodes getuigen o.a. de Venetiaanse forten in 

Corfu-stad. Het sfeervolle oude centrum van Corfu 

stad oftewel Kerkyra staat sinds 2007 op de Wereld 

erfgoedlijst van Unesco. Corfu is een populaire 

vakantiebestemming. Op het eiland bevinden zich 

vele baaien met kiezels en fijn zand. Aan de 

westkust zijn voornamelijk lange zandstranden en 

in het noordoosten, waar de kust rotsachtiger is, 

liggen mooie baaitjes en kiezelstrandjes. Corfu is 

een mooie plek om te snorkelen. Een van de mooiste 

plekken is het paradijselijke Paleokastritsa. Hier 

kunt u met een bootje de vele baaitjes ontdekken 

en de grotten invaren. Een klooster ligt op de top en 

biedt prachtig zicht over het eiland en de zee.

Aan het fraaie strand van Dassia kozen wij voor 

u het all-inclusive lifestyle resort Ikos Dassia wat 

wordt gekenmerkt door een moderne mediterrane 

stijl en traditionele Griekse gastvrijheid. 

Bij Agios Ioannis bieden wij het ‘adults-only’ hotel 

MarBella Nido. Het zeer luxe Angsana staat garant 

voor een weldadig verblijf. U heeft hier de keuze uit 

een prachtige suite of een villa met privézwembad. In 

Moraitika vindt u het ‘adults-only’ Domes Miramare 

aan zee van de welbekende Luxury Collection. 

Gelegen aan de andere zijde van eiland aan het 

zandstrand van Glyfada ligt het mooie Domes of 

Corfu. Hier geniet u van een strandvakantie in een 

relaxte setting. 

PARGA

Nieuw is het 5-sterrenresort op Parga op het 

vasteland en schuin tegenover Corfu gelegen. 

MarBella Elix ligt hier verscholen aan een 

baai met helder water en hoge pijnbomen. Het 

achterland is absoluut interessant te noemen 

met oa. het antieke theater van Dodoni uit de 3e 

eeuw voor Christus. Maar ook de wereldberoemde 

kloosters van Meteora zijn vanaf MarBella Elix te 

bezoeken. Sportievelingen trekken erop uit met de 

mountainbike maar heerlijk bijkomen in uw eigen 

swim-up zwembad met zeezicht behoort ook tot de 

mogelijkheden. Om MarBella Elix te bereiken vliegt 

IONISCHE
ZEE

Corfu-Stad 
(Kérkira)

Ágios Matthéos

Kontokáli
Dassia

Ágios Ioannis
Moraitika

Benitses

ALBANIË
Ikos Dassia

MarBella Nido

Domes Miramare

Angsana

Domes of Corfu

MarBella Elix
(vasteland)

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

Dagtemperatuur in °C  13  13  14  17  21  24  26  26  24  22  18  15

Watertemperatuur in °C  15  14  16  16  18  22  25  26  23  22  20  17

Zonne-uren per dag  4  5  6  8  10  12  12  11  9  7  5  4

Dagen met enige neerslag  8  6  5  3  2  1  0  0  1  3  4  8
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MARBELLA NIDO
ADULTS ONLY | CULINAIR | WELLNESS

      

Dit adults only boutiquehotel, gelegen tegen een heuvel waardoor alle suites 

een prachtig uitzicht bieden over de blauwe Ionische Zee, heeft een elegante 

moderne uitstraling met een vleug ’classique-chic’. De persoonlijke aandacht van 

het personeel zorgt ervoor dat het u aan niets ontbreekt en dat u kunt genieten 

van een welverdiende vakantie. Traptreden tussen de diverse niveaus maken 

het hotel minder geschikt voor gasten die slecht ter been zijn. De luchthaven van 

Corfu ligt op ca. 30 minuten rijden.

FACILITEITEN
Fraaie entree met receptie, lounge en lobbybar. Het hotel beschikt over een 

infinitypool met zonneterras en poolbar. Op het strand staan ligbedden en 

parasols voor de hotelgasten en er worden diverse gemotoriseerde en niet-

gemotoriseerde watersporten aangeboden. De Spa biedt u een ruime keuze 

aan massages en lichaamsbehandelingen. Verder is er een fitnessruimte met 

moderne apparatuur. De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Halfpension 

is tevens mogelijk. U heeft de keuze uit de volgende restaurants en bars: San 

Giovanni is het hoofdrestaurant voor ontbijt en diner. Het à la carte restaurant 

Apaggio Gourmet serveert mediterrane gourmetgerechten voor diner. Overdag 

kunt u in de Aquavit Pool Restaurant terecht voor lichte maaltijden, snacks en 

verfrissende drankjes. De Heritage Bar serveert o.a. koffie, thee en cocktails en 

is geopend tot diep in de nacht. Het hotel beschikt over een 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
Alle 70 suites hebben een stijlvolle inrichting en beschikken over een kingsizebed, 

airconditioning, flatscreen-tv, minibar, espresso-apparaat, theezetfaciliteiten en 

kluisje. Badkamer met regendouche. Balkon of terras met zeezicht.

Junior Suite (ca. 30 m², max. 2 volw.): ruime kamer met kingsizebed, zitje en 

balkon met ligbedden.

Grand Terrace Junior Suite (ca. 24 m², max. 2 volw.): comfortabele kamer met 

terras van ca. 36 m² met jacuzzi, ligbedden en loungebank.

Junior Pool Suite (ca. 30 m², max. 2 volw.): ruime kamer met kingsizebed en 

zitje. Terras met ligbedden en privézwembad van ca. 15 m².

Deluxe Junior Suite (ca. 35 m², max. 2 volw.): open plan woon-/slaapkamer en 

groot terras met zitje, ligbedden en jacuzzi.

Deluxe Junior Pool Suite (ca. 35 m², max. 2 volw.): open plan woon-/slaapkamer 

en groot terras met zitje, ligbedden en privézwembad van ca. 15 m².

Deluxe Suite Jacuzzi (ca. 50 m², max. 2 volw.): ruime suite met een woongedeelte 

met eettafel en zithoek, slaapkamer met kingsizebed. En suite badkamer met 

ligbad en separate douche. Terras met ligbedden, zitje en jacuzzi.

Grand Terrace Deluxe Suite Jacuzzi (ca. 50 m², max. 2 volw.): woongedeelte met 

eettafel en zithoek, slaapkamer met kingsizebed. En suite badkamer met ligbad 

en separate douche. Terras van 40 m² met ligbedden, zitje en jacuzzi.

Deluxe Pool Suite (ca. 50 m², max. 2 volw.): ruime suite met een woongedeelte 

met eettafel en zithoek, slaapkamer met kingsizebed. En suite badkamer met 

ligbad en separate douche. Terras met ligbedden, zitje en privézwembad van 

ca. 20 m².

Extra voor gasten in alle types Deluxe Suite: vroege incheck/late uitcheck, 

dagelijks turn-down service, strandtas, 1 dag auto, 1 x Dine Out in uitstekend 

lokaal restaurant, 1 x 25 min. hoofd- en nekmassage per suite en indien 

halfpension geboekt: 1x diner à la carte in Apaggio Gourmet restaurant.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Corfu, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar de 

luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Junior Suite  1185 1322 1590 977 

Grand Terrace Junior Suite  1315 1488 1829 1107 

Deluxe Junior Pool Suite  1666 2000 2396 1458 

Deluxe Pool Suite  2357 3053 3877 2149

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 21/04/2022 t/m 12/06/2022  en van 27/09/2022 en 

31/10/2022 indien geboekt voor 31/01/2022, 10% bij verblijf van 13/06/2022 en 26/09/2022 indien 

geboekt voor 31/01/2022 en 10% bij verblijf van 21/04/2022 en 31/10/2022 indien geboekt van 

01/02/2022 t/m 28/02/2022.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, aanbiedingen en toeslagen halfpension: vraag uw reis-

agent of bezoek www. silverjet.be.  
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Flavors Restaurant

Dit all-inclusive resort gelegen aan een fraaie baai en omzoomd door het groene, 

heuvelachtige achterland en een 600 meter lang zandstrand in het noorden van 

Corfu wordt gekenmerkt door een moderne mediterrane stijl en traditioneel 

Griekse gastvrijheid. Veel van de kamers en suites bieden schitterend uitzicht 

over de turkooize Ionische zee. Het ‘Infinite Lifestyle’ all-inclusive concept van 

Ikos brengt een nieuwe vakantie-ervaring naar Corfu waarbij de nadruk ligt op 

elegantie en kwaliteit. Op het culinaire vlak zult u hier niets te kort komen. U 

heeft de keuze uit 7 restaurants waarvan er enige een aantal menu’s hebben die 

ontwikkeld zijn door Michelin-sterrenchefs. Naast uitgebreide kinderfaciliteiten 

biedt het resort ook een adults only pool en apart gedeelte voor volwassenen 

op het strand. Ikos Dassia is hiermee een ideaal resort voor zowel families met 

kinderen als koppels. De luchthaven van Corfu ligt op ca. 30 minuten rijden.

FACILITEITEN
In de tuinen bevinden zich twee zwembaden, elk met een kinderbad en poolbar en 

omringd door een zonneterras met ligbedden en parasols. Ook zijn er twee adults 

only pools. Op het zandstrand kunnen hotelgasten ge  bruik ma ken van lig bedden 

en parasols. Tevens is er beachservice. Er worden diverse gemotoriseerde en 

niet-gemotoriseerde watersporten aangeboden. De fitnessruimte beschikt over 

moderne (cardio-) apparatuur. Verder zijn er 2 tennisbanen en dagelijks yoga- en 

zumbalessen. Voor de jeugd is er een speeltuin en worden er diverse activiteiten 

georganiseerd. Naast de miniclub voor kinderen van 4 t/m 11 jaar is er een 

crèche voor de allerkleinsten (4 maanden t/m 3 jaar). In de maanden juli en 

augustus is er voor teenagers (12 t/m 17 jaar) een apart activiteitenprogramma. 

In de sfeervolle Spa by Anne Semonin vindt u een verwarmd binnen- en 

buitenbad met jacuzzi, een stoombad en sauna. De Spa beschikt tevens over 

behandelkamers voor massages en schoonheidsbehandelingen. De verzorging 

is op basis van een luxe all-inclusive. Het mediterrane buffet restaurant Flavors 

is geopend voor ontbijt, lunch en diner. Daarnaast zijn er de volgende à la 

carte restaurants: dineer bij Fresco in het Italiaans specialiteitenrestaurant 

en geniet van de gerechten van Michelin-chef Ettore Botrini. Ontdek bij Anaya 

gourmetgerechten gericht op de Aziatische keuken, met in het bijzonder 

Chinese, Thaise en Indiase gerechten. Ouzo is een traditioneel Grieks restaurant, 

prachtig gesitueerd bij het strand en de gehele dag geopend. Wilt u de lokale 

specialiteiten van Corfu eens uitproberen? Dan raden wij u aan om te gaan eten 

bij dinerrestaurant Kerkyra. Om van de Provençaalse keuken te genieten kunt 

u terecht bij het sfeervolle Provence restaurant dat geopend is voor diner. De 

Ergon serveert traditionele Griekse delicatessen tijdens lunch en diner. Met de 

Ikos ‘Dine Out Service’ kunt u ook dineren in een geselecteerd lokaal restaurant 

buiten het resort. Het resort beschikt over maar liefst 11 bars, waaronder de 

Sea Main Pool Bar en Sky Main Pool Bar; uitgelezen plekken om te genieten van 

een tropische cocktail of ander verfrissend drankje. De Deluxe Pool Bar is de 

gehele dag geopend voor snacks en drankjes.  De gezellige Teatro Bar en Night 

Club zijn geopend tot in de vroege uurtjes. Aangeraden wordt om uw à la carte 

diner van te voren te reserveren. Ten slotte is er 24-uurs roomservice. 

ACCOMMODATIE
Alle 411 kamers en suites hebben een hedendaagse inrichting en liggen in 

een van de twee hoofdgebouwen of in de bungalows die verspreid liggen in de 

tuinen. Alle zijn voorzien van airconditioning, flatscreen-tv, minibar, Nespresso-

apparaat en kluisje. Badkamer met regendouche (in Deluxe Suites en Villa’s 

ligbad en separate regendouche). Gasten die in Deluxe suites en villa’s verblijven 

hebben toegang tot het Deluxe Collection zwembad, Deluxe Collection Lounge 

Bar en een apart gedeelte op het strand.

Tweepersoonskamer Landzicht (ca. 23 m², max. 2 pers.): kamer met klein 

balkon. Ook boekbaar met zeezicht.

Superior Kamer Landzicht (ca. 25 m², max. 2 pers.): comfortabele kamer met 

balkon Ook boekbaar met zeezicht.

Familiekamer (ca. 50 m², max. 4 pers.): 2 tweepersoonskamer met 

verbindingsdeur met balkon en landzicht. Ook boekbaar met zeezicht.

Junior Suite (ca. 35 m², max. 3 pers.): open plan woon-/slaapkamer met 

landzicht. Ook boekbaar met zeezicht.

Panorama Junior Suite (ca. 35 m², max. 3 volw. + 1 kind): Junior Suite met weids 

zeezicht en balkon of terras met kleine tuin.

Suite - 1 slaapkamer (ca. 50 m², max. 2 volw. + 3 kind.): slaapkamer met 

kingsizebed, aparte woonkamer met zithoek en balkon. Badkamer met ligbad 

en separate douche. Zeezicht.

Deluxe Junior Suite (ca. 35 m², max. 3 pers.): open plan woon-/slaapkamer met 

zithoek, terras met zitje en tuinzicht. 
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 Junior Suite Zeezicht

Ouzo Restaurant

Deluxe Junior Pool Suite (ca. 37 m², max. 3 pers.): open plan woon-/slaapkamer 

met zithoek, terras met ligstoelen en privézwembad. Tuinzicht.

Deluxe Suite - 1 slaapkamer (ca. 50 m², max. 3 volw. + 2 kind):  ruime suite 

met slaapkamer met kingsizebed, aparte woonkamer met zithoek en privétuin. 

Tuinzicht. 

Deluxe Pool Suite Beachfront - 1 slaapkamer (ca. 50 m², max. 3 volw. + 2 kind.): 

als Deluxe Suite met terras en privézwembad, gelegen bij het strand.

Deluxe Suite  - 2 slaapkamers (ca. 85 m², max. 4 volw. + 2 kind.): ruime suite met 

2 slaapkamers, aparte woonkamer met zithoek en balkon. Badkamer met ligbad 

en separate douche. Zwembadzicht. Ook te boeken met zeezicht.

Deluxe Pool Suite - 2 slaapkamers (ca. 90 m², max. 4 volw. + 2 kind.): suite met 2 

slaapkamers, woonkamer met zithoek, terras en privézwembad. Zeezicht.

Deluxe Pool Bungalow - 2 slaapkamers (ca. 120 m², max. 5 volw. + 2 kind.): villa 

bestaande uit 2 slaapkamers met en suite badkamer, ruime woonkamer met 

zithoek en eettafel, terras met zitje en ligbedden, privézwembad van ca. 30 m² 

en directe toegang tot het strand. Ook te boeken met 3 slaapkamers.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., all-inclusive, vliegreis van en 

naar Corfu, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar de 

luchthaven. 

Kamertype  apr jun aug okt

Superior Kamer Landzicht  1639 2067 2308 1261

Familiekamer Zeezicht  1844 2503 3028 1425

Junior Suite Zeezicht  2256 3283 3853 1731 

Deluxe Pool Suite 2 slaapkamers Zeezicht (o.b.v. 4 pers) 2819 4299 5422 1963

Extra: 1 dag Mini Cooper autohuur (excl. brandstof) gratis per kamer per verblijf.

Vroegboekkorting: indien geboekt voor 28/02/22: 20% bij verblijf tussen 01/04/22 en 27/04/22 en 

tussen 15/10/22 en 29/10/22, indien geboekt voor 28/02/22: 15% bij verblijf tussen 28/04/22 en 

18/05/22 en tussen 28/09/22 en 14/10/22, indien geboekt voor 28/02/22: 10% bij verblijf tussen 

19/05/22 en 23/06/22 en tussen 05/09/22 en 27/09/22.

Voor actuele prijzen: vraag uw reisagent of bezoek www.silverjet.be. 
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Junior Suite Zeezicht

Het luxueuze hotel Angsana Corfu, bestaande uit 196 modern ingerichte suites 

en villas, is het eerste resort van de Aziatische Angsana hotelketen dat zijn 

deuren opent in Europa. In het badplaatsje Benitses op een heuveltop aan de 

westkust van het eiland biedt Angsana Corfu een spectaculair uitzicht vanaf het 

gigantische zwembadterras over het turkooizen water van de Ionische Zee. Of 

u nu kiest voor een familie- , romantische of wellnessvakantie Angsana Corfu 

heeft voor een ieder een zeer uitgebreid aanbod aan faciliteiten en activiteiten. 

Zo zijn er meerdere uitstekende restaurants en bars en staat de Angsana Spa 

zeer goed bekend om de voortreffelijke treatments, massage’s en sauna’s. 

Het hotel beschikt over een eigen strand met ligbedden. Een bezoek aan de 

hoofdstad Corfu-stad, door de eilandbewoners Kerkyra genoemd en gelegen op 

ca. 10 km mag eigenlijk niet ontbreken. De luchthaven ligt op ca. 12 km afstand.

FACILITEITEN
Via een mooi geplaveide weg die heuvelopwaarts voert langs oude olijfbomen, 

bereikt u het plein met de ruime entree. De zeer stijlvolle lobby met zitjes heeft 

tevens een Angsana Gallery en een 24-uurs receptie. Het enorme buitenzwembad 

is omgeven door meerdere terrassen met ligbedden en parasols. Het fraaie 

houten zonnedek, eveneens met ligbedden, loopt door in het zwembad. Het privé 

strand ligt onderaan de heuvel en is via een tunnel onder de weg of met de 

gratis minibus van het hotel te bereiken. Op het strand vindt u de Beach Club 

met ligbedden, parasols en watersportmogelijkheden. Voor de kleine gasten is 

er de Rangers Club met dagelijks diverse activiteiten onder supervisie van een 

professionele begeleiding. Bovendien is er een apart kinderzwembad.

Een unieke belevenis ondergaat u in de zeer uitgebreide Oosterse Angsana 

Spa met verwarmd binnenzwembad, sauna en hamam, 16 behandelkamers 

inclusief 5 buiten-Spa paviljoens waar westerse en authentieke Aziatische 

behandelingen zijn vermengd met de traditionele Griekse ‘philoxenia’ wat 

gastvrijheid betekent. Tevens is er een goed uitgeruste fitness waar dagelijks 

lessen zijn te volgen, een beautycenter en manicure & pedicure. Buiten bevindt 

zich tevens een yogaplatform.

U verblijft op basis van logies/ontbijt. Halfpension is mogelijk. Voor het ontbijt 

en diner kunt u terecht in het Ruen Romsai met een internationale kaart en 

Sofrito is er voor lunch en diner met heerlijke lokale specialiteiten. Bij het trendy 

restaurant Koh geniet u van Asian Fusion sushi met zicht over het zwembad 

en bij het Michelin-sterrenrestaurant Botrini staan overheerlijke Mediterraanse 

gerechten op de kaart. De luxe strand-loungebar Emerald Beach serveert 

gedurende de dag  lichte maaltijden en drankjes. Starboard Lounge is de plek 

voor cocktails, kleine hapjes en drankjes en is open van het einde van de middag 

tot de vroege uurtjes. De A Lounge is de koffie- en theelounge waar tevens snacks 

verkrijgbaar zijn en in de V Lounge staan fingerfood-hapjes klaar. Ten slotte is er 

de Sunrise Pool Bar voor exotische cocktails met een adembenemend zicht over 

het blauwe water van het zwembad en de zee. Uiteraard biedt Angsana Corfu u 

de mogelijkheid voor private dining. 24-uurs roomservice. 

Angsana Corfu heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Zo worden er 

geen plastic flesjes en rietjes gebruikt. En zijn bij de bouw van het hotel alle oude 

olijfbomen bewaard gebleven of verplant. Kruiden, tomaten en courgettes uit de 

moestuin worden veelvuldig verwerkt in de gerechten bereid door de chef-kok 

en zijn team. 

ACCOMMODATIE
De 196 luxueuze suites en villa’s. De suites liggen in het schitterende 

hoofdgebouw  zijn alle voorzien van airconditioning, tv, koffie-/theezetfaciliteiten, 

minibar, kluisje, badjas & slippers. Balkon of terras met zitje. De vrijstaande 

modern ingerichte villa´s en voorzien van alle gemak bieden allemaal zeezicht 

en liggen verspreid in de mooi aangelegde tuinen.

Tweepersoonskamer Hill View (ca. 33 m², max. 3 pers.): ruime kamer met king-

sizebed of twee aparte bedden en sofabank, badkamer met douche en balkon 

met zitje en landzicht. 

Tweepersoonskamer Zeezicht (ca. 33 m², max. 3 pers.): gelijk aan Twee-

persoonkamer Hill View, echter met zeezicht.

Junior Suite Zeezicht (ca. 58 m², max. 3 pers.): ruime woon- en slaapgedeelte 

door een wand gescheiden met sofa. En suite badkamer met bad en separate 

douche, balkon met zitje en zeezicht.

Suite Zeezicht (ca. 58 m², max. 4 pers.): aparte woon- en slaapkamer met zit- en 

eethoek. En suite badkamer met bad en balkon met ligbedden, zitje en zeezicht.

Corner Suite (ca. 53 m², max. 4 pers.): ruime suite met aparte woon- en 

slaapkamer. Woonkamer met zithoek en eettafel. En suite badkamer met bad. 

Ruim terrras met zitje, ligbedden en prachtig zicht op zee.
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Pool villa Zeezicht

Pool Suite Zeezicht (ca. 65 m², max. 3 pers.) schitterend ingerichte suite. Open 

plan woon- en slaapgedeelte met  sofabed zitje en eettafel, en suite badkamer 

met bad. Groot terras met houten dek met ligstoelen, parasols, privézwembad 

en zeezicht.

Pool Villa Zeezicht (ca. 97 m², max. 3 pers.) Open plan woon- en slaapgedeelte 

met sofabed, badkamer met bad. Groot terras met houten dek met ligstoelen en 

parasols, privézwembad en zeezicht.

Pool Villa 2-slaapkamers (ca. 140 m², max. 5 pers.): schitterend ingerichte 

villa met ruime woonkamer met comfortabele sofabank, eettafel, open keuken 

ingericht met waterkoker, koffiezetapparaat en 1 kookplaat en koelkast. 2 

slaapkamers waarvan 1 met kingsizebed en de andere met 2 aparte bedden. 

Twee ruime badkamers waarvan 1 met bad en de ander met douche. Voor de 

villa een groot terras met zitje, luxe ligstoelen, privézwembad met traptreden en 

zeezicht. Ook boekbaar met 3-slaapkamers  (ca. 180 m², max. 7 pers.) of met 

4-slaapkamers. (ca. 290 m², max. 9 pers.).

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Corfu, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar de 

luchthaven.

Kamertype                     apr         jun         aug            okt

Tweepersoonskamer Zeezicht  1438 1582 2015 1282

Suite Zeezicht   1855 2014 3035 1703

Pool villa Zeezicht   4470 4628 6640 4317

Pool Villa 3-slaapkamers (o.b.v. 6 pers.) 3543 3565 4289  3327

Honeymoon: fruit, welkomstdrankje, huwelijksgeschenk, beddecoratie en badceremonie.

Vroegboekkorting: 15% indien geboekt voor 28/02/2022 en 10% indien geboekt voor 31/03/2022.

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

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen, aanbiedingen en toeslagen vraag uw 

reisagent of bezoek www.silverjet.be. 
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AUTOHUUR

De hotels op Zakynthos 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 ZAKYNTHOS HEEFT VOORAL HET PRESTIGIEUZE 

PORTO ZANTE ONS HART 

GESTOLEN. KIJK OP PAGINA 186- 187.

Zakynthos is een bijzonder groen eiland met witte zandstranden en lieflijke dorpjes aan de helderblauwe zee. 

Op sommige plekken is de kuslijn grillig met rotsen en grotten. Huur een bootje en bewonder het eiland vanaf de waterkant.

Ten westen van het vasteland van Griekenland 

ligt Zakynthos, waar u geniet van het mediterrane 

klimaat met in de zomermaanden vrijwel altijd 

zonnig en aangenaam warm weer. De oude 

dorpjes, prachtige stranden omgeven door steile 

rotswanden en het heldere zeewater maken dit 

eiland tot een unieke bestemming voor een perfecte 

strandvakantie. 

Bezienswaardigheid nummer één van het eiland 

zijn de fenomenale ‘Blauwe Grotten’, waar een 

unieke lichtinval zorgt voor een bijzonder spektakel. 

Wat ook niet overgeslagen mag worden tijdens een 

verblijf op het mooie eiland Zakynthos is  Navagio 

Beach dat met het beroemde scheepswrak één van 

de meest gefotografeerde stranden ter wereld is. U 

kunt het scheepswrak dat in 1980 op de klippen liep 

alleen per boot bezoeken. Vanaf de klif bovenaan 

maakt u zelf de mooiste foto’s. 

Een aantal stranden is beschermd natuurgebied 

vanwege de schildpadden die hier broeden en leven.  

Zwemmen en zonnebaden is geen probleem; maar 

een aantal stukken strand is afgeschermd.  

Bij Tsilivi bieden wij het rustig gelegen Olea All Suite 

Hotel met een zeer bijzondere architectuur aan. 

Zante Maris Suites en Lesante Classic Hotel & Spa 

liggen hier ook dichtbij. 

Nieuw voor zomer 2022 en op loopafstand van het 

strand van Tsilivi is het adults only Contessina en 

het luxe familiehotel Contessina. 

Bij Tragaki ligt het adults only hotel Lesante Blu. 

Voor ultieme privacy is de luxe hideaway Porto 

Zante Villas & Spa de aanrader, In Akrotiri in 

een eeuwenoude olijfboomgaard ligt hotel en 

villa Lesante Cape aan zee te schitteren. In dit 

gloednieuwe hotel is duurzaamheid een belangrijk 

item.

In het kleine badplaatsje Kalamaki met aan de kust  

goudgele stranden en hippe beachbarretjes is hotel 

Golden Sun een aanrader. De omgeving is landelijk 

en vlak en daarom uitermate geschikt voor een 

wandeling of een fietstochtje. U zult hier heerlijk 

genieten van de authentieke dorpjes met taverna’s. 

die vaak aan de zee gelegen zijn.

IONISCHE
ZEE

Zakynthos

Vassilikos

Tragaki

Agios Nikolaos

Kalamaki

Zante Maris Suites
Olea All Suites
Lesante Classic

Lesante Blu
Porto Zante

Lesante Cape

Contessina Suites
Hotel Contessina

Golden Sun

Shipwreck
Beach

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

Dagtemperatuur in °C 11 12 13 16 20 24 27 27 24 20 16 13

Watertemperatuur in °C 15 14 14 16 18 21 24 25 23 22 18 17

Zonne-uren per dag 4 5 6 8 10 11 12 11 9 7 4 3

Dagen met enige neerslag 10 9 8 6 4 2 1 1 4 7 10 11

Navagio Beach

ZAKYNTHOS
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Tragaki | Zakynthos | GRIEKENLAND

LESANTE BLU
ADULTS ONLY | DESIGN | WELLNESS

    

Deluxe Pool Suite

Nabij het pittoreske dorpje Tragaki ligt het adults only hotel Lesante Blu. Zoals 

de naam al doet vermoeden ligt het resort aan het blauwe water van de Ionische 

Zee. Het hedendaagse ontwerp en de state-of-the-art technology komen samen 

in de stijlvol ingerichte suites die alle zeezicht hebben en vrijwel allemaal 

over een eigen zwembad beschikken. Het lidmaatschap van de prestigieuze 

Leading Hotels of the World groep staat garant voor een hoog serviceniveau. 

Het is immers ‘all-about-you’. Het gezellige centrum van Zakynthos-stad met 

boulevard en pleinen ligt op ca. 15 minuten en het vliegveld op ca. 25 minuten 

rijden. 

FACILITEITEN
Fraaie entree met receptie en lounge. Het hotel beschikt over een infinitypool 

met jacuzzi, zonneterras en poolbar. Er is directe toegang tot het strand met 

ligbedden en parasols. 

De Essence Spa biedt u een ruime keuze aan massages en lichaamsbehandelingen. 

Daarnaast is er een binnenzwembad, jacuzzi, sauna, hamam en fitnesscenter 

met moderne apparatuur. Qua sport kunt u ook terecht op de tennisbaan. Het 

hotel beschikt over een eigen helikopterplatform. 

De verzorging is op basis van logies/ontbijt. U heeft de keuze uit verschillende 

restaurants en bars, zodat er voor ieder moment van de dag en voor elk wat 

wils is. Gaia is het hoofdrestaurant voor ontbijt en diner in buffetvorm met 

voornamelijk Griekse en Amerikaanse gerechten. Het à la carte restaurant Melia 

serveert internationale gourmetgerechten. Gedurende de dag kunt u in de Ostria 

Pool Bar & Restaurant met Griekse en mediterrane keuken terecht voor lichte 

maaltijden, snacks en verkoelende drankjes. De sfeervolle Almyra Beach Bar is 

overdag geopend voor o.a. koffie, thee en cocktails. In de Panorama Lounge Bar 

geniet u ‘s avonds met een drankje van de prachtige zonsondergang. 

ACCOMMODATIE
Alle suites hebben een moderne inrichting en beschikken over een kingsizebed, 

airconditioning, flatscreen-tv, bluetoothspeakers, minibar, Nespresso-apparaat, 

kluisje en badkamer met ligbad en separate douche. Balkon of terras met 

zeezicht.

Suite (ca. 32 m², max. 2 volw.): comfortabele open plan woon-/slaapkamer met 

sofa. Ruim balkon met een fantastisch panoramisch uitzicht op zee.

Signature Pool Suite (ca. 32 m², max. 2 volw.): open plan woon-/slaapkamer met 

sofa en zeezicht. Ruim terras met ligbedden en zitje. Het verschaft toegang tot 

het zwembad van 16 m² dat door een laag muurtje wordt gescheiden van het 

naastliggende zwembad.

Honeymoon Pool Suite (ca. 45 m², max. 2 volw.): open plan woon-/slaapkamer. 

met een hemelbed en romantisch ingericht. Badkamer met jacuzzi en separate 

douche. Vanaf het ruime terras toegang tot zwembad van 21 m² dat door een 

laag muurtje wordt gescheiden van het naastliggende zwembad. 

Deluxe Pool Suite (ca. 50 m², max. 2 volw.): suite met open plan woon-/

slaapkamer met zithoek en grote ronde jacuzzi. Ruim terras met zitje, ligbedden 

en privézwembad van 28 m². 

Royal Grand Pool Suite (ca. 100 m², max. 3 volw.): duplexsuite met op de begane 

grond een woonkamer met zithoek, eettafel en ruim terras met zitje, ligbedden 

en privézwembad van 50 m². Op de bovenverdieping een slaapkamer met 

jacuzzi, badkamer en balkon.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Zakynthos, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Kamertype  mei jun aug okt

Suite  927 1306 1447  936 

Signature Pool Suite  1051 1503 1650 1060 

Honeymoon Pool Suite  1468 1949 2191 1476

Deluxe Pool Suite  2010 2520          2923        2019 

Vroegboekkorting: 10% indien geboekt tussen 01/02/22 en 31/03/22.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen en aanbiedingen: vraag uw reisagent of bezoek www. 

silverjet.be. 



182 - SILVERJET

GRIEKENLAND | Zakynthos | Tsilivi

ZANTE MARIS SUITES
ADULTS ONLY | BOUTIQUE | WELLNESS

    

Pool Suite

Swim Up Suite

Zante Maris Suites is gebouwd op een heuvel omringd door olijfbomen boven 

de Tsilivi-baai en heeft een spectaculair uitzicht over de Ionische Zee. De 

architectuur is in harmonie met de omgeving en voor de inrichting en decoratie 

van het hotel is gebruik gemaakt van voornamelijk aardetinten en natuurlijke 

materialen zoals bamboe, hout en riet. Bij binnenkomst daalt direct een sfeer 

van rust op u neer. Dit komt niet alleen vanwege de harmonieuze omgeving, maar 

ook door de uitnodigende trendy smoothie- en cocktailbar met een verzonken 

zithoek naast het zwembad. Het gezellige centrum van Zakynthos-stad met een 

mooi plein en gezellige bars en taverna’s ligt op ca. 10 km. Het mooie zandstrand 

van Tsilivi Beach, waar ook de blauwe vlag wappert,  van Tsilivi is met de gratis 

shuttleservice te bereiken. Afstand ca. 1,5 km. De  luchthaven van Zakynthos ligt 

op ca. 9 km afstand.

FACILITEITEN
De 24-uurs receptie is een mix van een trendy lounge en cocktailbar. Het 

zwembad wordt omgeven door een teakhouten dek, met lig- en loungebedden 

en parasols. Bij de Venus Beach Club onder aan de heuvel kunt u gratis gebruik 

maken van de ligbedden en parasols. 

De Zante Maris Spa is gespecialiseerd in ontspannende behandelingen met 

o.a. natuurlijke ingrediënten rechtstreeks uit de eigen kruidentuin. Hierdoor 

voelt u zich direct relaxter. Ook kunt u kiezen voor een massage in de 

openluchtmassagekiosk. De gekwalificeerde Spa-medewerkers staan te allen 

tijde voor u klaar om een aangepast programma naar uw wensen te creëren. 

Tevens een fitnessruimte met moderne apparatuur. 

De verzorging is op basis van logies/ontbijt, halpension is tevens mogelijk. De 

chef-kok van het restaurant gebruikt zo veel mogelijk verse, lokale ingrediënten, 

zodat u kunt genieten van het beste wat de mediterrane keuken te bieden heeft 

voor zowel ontbijt als diner. Hoe smaakt perfectie? Die vraag wordt direct 

beantwoord zodra u het speciaal gemixte welkomstdrankje van de Zante Maris 

Pool Bar proeft. Deze bar fungeert als het kloppende hart van het hotel. Iedere 

woensdag worden hier proeverijen georganiseerd en iedere zaterdag een 

Zakynthiaanse avond. Ten slotte biedt het hotel 24-uurs roomservice.

ACCOMODATIE
De 45 Zante Maris-suites ademen privacy. Luxe loungeruimtes completeren dit 

serene beeld. Alle suites zijn voorzien van airconditioning, tv, wifi koelkastje, 

kluisje, badjas en -slippers. Balkon of terras.

Deluxe Suite (ca. 32 m², max. 2 pers.): ruime open plan suite gelegen op de 

eerste etage met balkon en zijzeezicht/zeezicht. 

Junior Suite (ca. 42 m², max. 2 pers.): zeer ruime open plan suite op de eerste 

etage. Badkamer met bad en separate douche. Balkon met zeezicht.

Swim Up Suite (ca. 38 m², max. 2 pers.): open plan suite op de begane grond. 

Terras met zitje en loungedek direct aan het door 6 suites gedeelde zwembad. 

Zeezicht. Tevens te boeken als Swim Up Junior Suite (ca. 43 m², max. 2 pers.) 

met een door 4 suites gedeeld verwarmd zwembad.

Pool Suite (ca. 38 m², max. 2 pers.): open plan suite op de begane grond met groot 

terras (15 m²) met zitje en loungebed en privézwembad (27 m²) met zeezicht. 

Honeymoon Suite (ca. 65 m², max. 2 pers.): moderne open plan suite met groot 

terras (35 m²) en privézwembad (50 m²) met zeezicht.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Zakynthos, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Kamertype  mei jun aug sep

Deluxe Suite   1104 1244 1512 1167

Junior Suite  1200 1399 1672 1288

Swim Up Suite met Zwembad  1297 1508 1846 1390 

Pool Suite   1393 1721 2097 1536

Vroegboekkorting: 8% indien geboekt voor 15/04/22.

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

reisagent of bezoek www.silverjet.be. 
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Tsilivi | Zakynthos | GRIEKENLAND

OLEA ALL SUITE HOTEL
ADULTS ONLY | DESIGN | WELLNESS

    

Swim Up Suite Landzicht

Het trendy en hippe Olea All Suite Hotel ligt boven Tsilivi op de heuvel tussen de 

olijfbomen met schitterend uitzicht over de Ionische Zee en het achterland van 

Zakynthos. Olea is een bijzondere combinatie van water, land en lucht, gebouwd 

met natuurlijke materialen die perfect in harmonie zijn met de omgeving. Olea 

All Suite Hotel heeft in 2018 een award gewonnen voor ‘Best Interior Design’. Er 

zijn veel Swim Up suites met ruime zwembaden en grote houten zonnedekken 

met daarop dikke matrassen zodat u in alle comfort van de zon kunt genieten. 

Dagelijks gaat er meerdere keren per dag een gratis shuttleservice naar het 

zandstrand van Tsilivi. Tsilivi is een kleine badplaats met een mooie zandstrand 

en een gezellige wandelboulevard met hippe beach- en cocktailbars. Zakynthos-

stad met een gezellig plein met taverna’s ligt op ca. 10 km. De luchthaven van 

Zakynthos ligt op ca. 8,5 km afstand.

FACILITEITEN
In het hoofdgebouw bevindt zich de 24-uurs receptie, lobby, bar en restaurant 

met brede veranda’s. Het resort heeft in totaal 4.000 m² aan privé- en openbare 

zwembaden die ook op verschillende niveaus gebouwd zijn waaraan de Swim 

Up Suites en de bar liggen met ligbedden en parasols. Bij de Venus Beach Club 

(shuttleservice) onder aan de heuvel aan het zandstrand van Tsilivi kunt u 

kosteloos gebruik maken van de ligbedden en parasols. 

De uitgebreide Olea Spa strekt zich uit over 300 m² met een zeer uitgebreid 

assortiment aan behandelingen, therapieën en massages. Verder een 

fitnessruimte, beautysalon, manicure & pedicure en een yogaplatform. In 

de boetieks kunt u terecht voor resortkleding, bijoux en traditionele lokale 

producten. 

De verzorging is op basis van halfpension. Voor culinair genot kunt u kiezen 

uit het Omikron buffetrestaurant voor ontbijt en diner, Cocoon Restobar voor 

vruchtensappen en lichte snacks voor lunch en diner en Flow Dine & Wine met 

een creatieve mediterrane keuken voor à la carte diner. Het immens populaire 

en trendy Atheense Restaurant Pacifico by Nikkei is de samenwerking met 

Oleo aangegaan en serveert Peruviaanse specialiteiten bereid met Japanse 

technieken. De O Bar serveert heerlijke Griekse en internationale wijnen en de  

F Bar is voor lokale wijnen en overheerlijke cocktails.

ACCOMMODATIE
De decoratie van de suites is vooral met veel lichtgekleurd hout, bamboe matten 

en natuurlijke materialen met grote ramen waardoor er veel lichtinval is. Alle 93 

suites van Olea hebben een balkon of terras en beschikken over airconditioning, 

minibar, tv, koelkastje, koffie-/theezetfaciliteiten, kluisje, badjas en slippers en 

24-uurs roomservice. 

Junior Suite Landzicht (ca. 36 m², max. 2 pers.): open plan suite met twee-

persoonsbed en sofabed. Balkon (15 m²) en landzicht. Ook boekbaar met 

zwembadzicht en zeezicht. 

Superior Swim Up Suite Landzicht (ca. 36 m², max. 3 pers.): open plan suite 

met een terras (15 m²) grenzend aan een gedeeld zwembad en landzicht. Ook 

boekbaar met zwembadzicht.

Superior Water Suite Zwembadzicht (ca. 38 m², max. 3 pers.): terras (15 m²) met 

loungebedden grenzend aan het gedeelde zwembad.

Executive Pool Suite Sunset (ca. 40 m², max. 3 pers.): ruime open plan suite met 

een terras (18 m²) en infinitypool (25 m² ) op de begane grond met landzicht. 

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., halfpension, vliegreis van en 

naar Zakynthos, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar de 

luchthaven.

Kamertype  mei jun jul okt

Junior Suite Landzicht   1448 1611 2035 1488 

Junior Suite Zeezicht  1632 1802 2238 1672 

Superior Swim Up Suite Landzicht   1764 1932 2375 1804 

Superior Water Suite Zwembadzicht  1953 2129 2559 1993 

Executive Suite Private Pool Sunset  2037 2212 2648 2077

Vroegboekkorting: 15% indien geboekt voor 28/02/22 en 10% indien geboekt tussen 01/03/22

 en 30/04/22.

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

bezoek www.silverjet.be. 
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GRIEKENLAND | Zakynthos | Tsilivi

LESANTE CLASSIC HOTEL & SPA
ACTIVE | FAMILY | WELLNESS

      SUPERIOR

Grand Suite met Jacuzzi

Lesante Classic Hotel & Spa (officieel vijf sterren) is gelegen langs de oostkust 

van het prachtige Ionische eiland Zakynthos, een paar minuten van het gezellige 

dorpje Tsilivi. Dit hotel is lid van “Preferred Hotels & Resorts”. Het biedt de gasten 

een comfortabel verblijf met het klassieke, elegante ontwerp van de kamers, 

suites en openbare ruimtes. Met zijn “all-about-you” ethos is een verblijf in 

Lesante Classic een feest voor iedereen. Het openbare zandstrand van Tsilivi 

ligt op ca.150 m (loop-)afstand en de luchthaven van Zakynthos op ca. 10 km 

afstand. 

FACILITEITEN
Fraaie entree met receptie en lounge. Het hotel beschikt over een groot 

zwembad omgeven door ligbedden en parasols en een ondiepe splashpool 

speciaal voor de kleine gasten. Sanitas Per Aquam (afgekort met SPA) is Latijn 

voor “gezondheid door water”; dit definieert de missie van de Lesante Wellness & 

Spa. Gasten kunnen kiezen uit een verscheidenheid aan gezichtsbehandelingen, 

bodyscrubs, bodywraps en massages. Bovendien is er een hamam, een 

verwarmd binnenbad, stoombad, jacuzzi, een volledige schoonheidssalon en 

een fitnesscentrum met ultramoderne apparatuur. De verzorging is op basis van 

halfpension. Executive Chef Zisis Tsetilas wordt geïnspireerd door zijn Griekse 

afkomst en creëert menu’s met verse zeevruchten uit de Ionische Zee, lokaal 

vlees, groenten en andere producten (met name olijfolie, honing en rozijnen). 

Het Ambrosia Restaurant (in de Griekse mythologie voedsel van de goden) 

serveert ontbijt en diner. Het Neptune à la carte restaurant met indrukwekkende 

open keuken geeft u de kans om de chef-koks te bewonderen die bezig zijn met 

de bereiding van uw gerecht! In de Piano Lobby Bar, met een open terras (boven 

het zwembad) worden op speciale avonden live jazz of klassieke concerten 

gegeven. De Nectar Pool Bar verzorgt overdag de poolservice en serveert ‘s 

avonds signature cocktails. 

ACCOMMODATIE
De 119 kamers en suites, verdeeld over drie gebouwen met twee verdiepingen 

beschikken alle over airconditioning, flatscreen-tv, dvd-speler, kluisje, minibar, 

koffie-/theezetfaciliteiten. Badkamer met bad en separate douche, badjas en 

-slippers. 

Deluxe Kamer (ca. 30 m², max. 3 pers.): comfortabele kamer met kingsizebed of 

twinbedden, sofa. Ruim balkon met tuin- of zwembadzicht.

Premium Deluxe Kamer (ca. 35 m², max. 2 volw. + 1 kind): comfortabele kamer 

met kingsizebed, sofa. Ruim balkon met tuin- of zwembadzicht.

Premium Executive Kamer (ca. 43 m², max. 2 volw. + 2 kind.): comfortabele slaap- 

kamer met kingsizebed en woonkamer met sofa. Ruim balkon met zwembadzicht.

Deluxe Familie Kamer (ca. 60 m², max 2 volw. + 3 kind.): twee slaapkamers met 

verbindingsdeur. Een slaapkamer met kingsizebed en een met twinbedden en 

sofa. Twee badkamers en balkon met tuin- of zwembadzicht.

Senior Suite (ca. 45 m², max. 2 volw. + 2 kind.): comfortabele slaapkamer met 

kingsizebed en woonkamer met sofa. Ruim balkon met zeezicht.

Superior Suite met Jacuzzi (ca. 75 m², max. 2 volw. + 2 kind.): comfortabele 

slaapkamer met kingsizebed en woonkamer met sofa. Ruim balkon met jacuzzi 

en zwembadzicht.

Grand Suite met Jacuzzi (ca. 140 m², max. 2 volw. + 3 kind.): comfortabele slaap-

kamer met kingsizebed, eetkamer en woonkamer met sofa. Ruim balkon met 

jacuzzi. Zwembad- en zeezicht.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., halfpension, vliegreis naar 

en van Zakynthos, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Kamertype  mei jun aug okt

Deluxe Kamer   743 1014 1042 713 

Premium Deluxe Kamer  829 1091 1119 784 

Deluxe Familie Kamer  1239 1787 1815 1248

Superior Suite met Jacuzzi  1206 1787 1815 1248

Vroegboekkorting: 8% indien geboekt voor 31/01/22 en 5% indien geboekt tussen 01/02/22 en 

31/03/22.

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

bezoek www.silverjet.be. 
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Kalamaki | Zakynthos | GRIEKENLAND

GOLDEN SUN RESORT & SPA
ADULTS ONLY | WELLNESS

    

Junior Suite Jacuzzi

Dit luxe kleinschalige hotel voor adults only ligt op een perfecte locatie; rustig in 

het gezellige badplaatsje Kalamaki en op nog geen 200 m van het zandstrand. 

Kalamaki staat vooral bekend om de Caretta-Caretta schildpadden die hun 

eireren leggen op dit zandstrand. Een deel van het Kalamaki-strand en de baai 

eromheen is daarom een beschermd natuurgebied. Aan het strand bevinden 

zich ook steile rotsen waarvan er één in het oog springt: de rots “Gypsolithos” 

wat letterlijk rots van gips betekent. 

Het badplaatjse Kalamaki ligt in een groene omgeving met veel dennenbomen 

en olijfbomen. In het gezellige centrum zelf vindt u diverse goede restaurants 

en cocktailbars. 

Golden Sun Resort & Spa heeft sfeervolle suites met privézwembad of een 

privéjacuzzi zodat u hier in alle rust van uw vakantie kunt genieten. De 

luchthaven van Zakynthos ligt op ca. 3 km en de hoofdstad met sfeervol plein, 

leuke bars en taverna’s bevindt zich op ca. 5 km afstand.

FACILITEITEN
De 24-uurs receptie bevindt zich in de lounge van het naastgelegen zusterhotel. 

Rondom het mooi aangelegde zwembad van Golden Sun Resort & Spa staan 

comfortabele loungebedden en parasols. De hippe poolbar maakt het geheel af.

De luxueuze uitstraling van het hotel wordt versterkt door het gebruik van 

lichte natuursteen, de crèmekleurige wanden en de mooie aangelegde tuin met 

bloemen. 

Voor een heerlijke Spa-ervaring kunt u ook bij Golden Sun Resort & Spa terecht. 

De spa biedt u het verwarmde binnenzwembad met jacuzzi en hamam. Verder is 

er een ruime keuze aan massages en lichaamsbehandelingen. 

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

Het uitgebreide ontbijtbuffet, waarbij de chef-kok en zijn team zoveel mogelijk 

gebruik maken van lokale producten, staat voor u klaar in het modern ingerichte 

à la carte restaurant. Hier wordt ook het diner in buffetvorm geserveerd 

wanneer u kiest voor halfpension. Bij het zwembad geniet u in de poolbar van 

lichte salades, diverse sandwiches en een verfrissende cocktail of sapje. 

ACCOMMODATIE
De 20 ruime en elegant ingerichte suites, waarvan 16 met een privézwembad 

en 4 met een privéjacuzzi op het ruime balkon, liggen verdeeld over 3 gebouwen 

met 1 verdieping. Alle suites zijn voorzien van queensizebed, airconditioning, 

flatscreen-tv, wifi, koelkastje, minibar, koffie-/en theezetfaciliteiten, kluisje, 

haardroger, badjas en -slippers. Badkamer met douche. Terras of balkon met 

zitje en loungebedden.

Junior Suite met Jacuzzi (ca. 34 m², max. 2 volw.): ruime en comfortabele slaap- 

kamer. Terras met zitje, jacuzzi en luxe ligbedden. Tuinzicht of gedeeltelijk 

zeezicht.

Suite met Privézwembad (ca. 34 m², max. 2 volw.): ruime en comfortabele 

slaapkamer. Ruim balkon met zitje, privézwembad en luxe ligbedden. Tuinzicht.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Zakynthos, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Kamertype  mei jun aug okt

Junior Suite met Jacuzzi  1252 1391 1439 1292

Suite met Privéezwembad  1252 1391 1439 1292

Vroegboekkorting: 10% indien geboekt voor 28/02/22.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, toeslagen halfpension en aanbiedingen: vraag uw reisa-

gent of bezoek www.silverjet.be.



186 - SILVERJET

GRIEKENLAND | Zakynthos | Tragaki

PORTO ZANTE VILLAS & SPA
WELLNESS | FAMILY | HIDEAWAY 

        DELUXE

Op het magische eiland Zakynthos ligt het exclusieve boutique resort dat al vele 

prestigieuze prijzen heeft gewonnen. Porto Zante heeft een adembenemend 

uitzicht op het nabijgelegen eiland Kefalonia en het imposante Kyllini-kasteel 

in de Peloponnesos. U wordt hier geïnspireerd door schilderijen van prominente 

Griekse schilders en designmeubelen van Armani Casa en Gervasoni. 

In het 15-jarig bestaan van dit resort waren al vele royals, regeringsleiders 

en celebrities te gast. In dit unieke resort geniet u van de ultieme privacy die 

de direct aan het strand gelegen villa’s bieden. Het is ook uitermate geschikt 

als huwelijkslocatie. De verfijnde Griekse, mediterrane en Aziatische keuken, 

het sprookjesachtige wellness center, een groot scala aan activiteiten en 

persoonlijke service maken dit exclusieve verblijf tot een unieke ervaring voor 

jong en oud. Zakynthos-stad met zijn gezellige centrum ligt op ca. 15 minuten en 

het vliegveld op ca. 25 minuten rijden.

FACILITEITEN
De Waterfront Spa heeft een menu met wel 20 verschillende behandelingen en 

massages die zowel in de Spa als in de privacy van uw villa kunnen worden 

gegeven. Bij de behandelingen wordt gebruik gemaakt van natuurlijke Griekse 

Apivita-producten en Bvlgari-producten uit Italië. Aan het strand zijn dagelijks 

yoga- en pilatessessies. 

Voorts is er een fitnesscenter met moderne Techno Gym-apparatuur. Bij het 

strand worden diverse watersporten aangeboden zoals suppen, kanoën, 

waterfietsen en snorkelen. Verder is er tafeltennis, gebruik van een tennisbaan 

en minigolf in de omgeving mogelijk. 

Voor de kinderen is er een speeltuin en een speciaal watersport- en 

activiteitenprogramma dat begeleid wordt door een ervaren staf. Ook kan men 

de omgeving verkennen door middel van een prachtige tocht te paard. In de 

buurt van het hotel zit een manege. 

De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Dineren is mogelijk in uw villa of in 

het Club House Restaurant aan het water. Hier staan verse vis, kreeft en andere 

mediterrane specialiteiten op het menu. Voor jonge gasten heeft de chef een 

speciaal menu ontwikkeld. Het Maya Restaurant serveert Asian Fusion Cuisine 

met een Japanse of Thaise flair. De ‘chill-out’ Club House Bar serveert cocktails, 

martini’s en andere verkoelende dranken. Het is de ideale locatie om de avond 

in te luiden met een glas champagne of zeldzame cognac uit de grote collectie 

van de bar. Regelmatig wordt er livemuziek ten gehore gebracht. 24-uurs 

roomservice.

ACCOMMODATIE
De 8 villa’s bieden maximale privacy en panoramische uitzichten op de Ionische 

zee, Kefalonia en de Peloponnesos. Ze zijn stijlvol ingericht met designmeubels 

en beschikken over airconditioning, iPod-dockingstation, iMac-desktop, Sony 

Playstation, B&O flatscreen-tv, Nespresso-apparaat, kitchenette (of keuken) 

met minibar en kluisje. Marmeren badkamer met ligbad, ruime inloopdouche 

met regendouche, massagejets en Bvlgari-toiletartikelen. Tuin met veranda, 

ligbedden, zitje en verwarmbaar privézwembad. Butlerservice en turndown 

service. Reist u met kinderen dan wordt hun slaapkamer speciaal voor hen 

gedecoreerd en zijn er in de villa o.a. speelgoed en bordspellen aanwezig. Indien 

gewenst kan er voor de veiligheid een omheining om het zwembad worden 

geplaatst. 

Deluxe Spa Villa (ca. 85 m², max. 2 volw. + 2 kind.): woonkamer met zithoek en 

kitchenette, slaapkamer met kingsizebed, tweede woonkamer met sofabed en 

schrijftafel. Privézwembad van ca. 28 m² en direct aan het strand gelegen.

ONE Royal Spa Villa (ca. 120 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): slaapkamer met 

kingsizebed, bureau, inloopkast en en suite badkamer, grote woonkamer met zithoek 

en eettafel, keuken en tweede badkamer. Tuin met veranda en privézwembad van  

ca. 45 m² en privégedeelte op het strand.

Presidential Spa Villa (ca. 170 m², max. 4 volw. + 3 kind.): begane grond met 

woonkamer, eetkamer, keuken, slaapkamer, badkamer en tuin met veranda en 

privézwembad van ca. 40 m². Bovenverdieping met woonkamer, slaapkamer, 

badkamer en balkon. Direct aan het strand gelegen.

Grand Presidential Spa Villa (ca. 170 m², max. 4 volw. + 3 kind.): als Presidential 

Spa Villa maar ruimer en met privégedeelte op het strand.

The Royal Infinity (ca. 200 m², max. 4 volw. + 3 kind.): met privézwembad en 

privéstrand. De villa heeft 2 woonkamers, 2 slaapkamers en 3 badkamers.

Imperial Spa Villa
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Royal Spa Villa (ca. 270 m², max. 6 volw. + 2 kind.): ruime villa met 3 slaapkamers 

met en suite badkamer, keuken, eetkamer en grote woonkamer. Veranda met 

tuin, barbecue, eigen Spafaciliteiten en privézwembad van ca. 60 m². Met 

privégedeelte op het strand.

Grand Residence (ca. 370 m², max. 8 volw. + 6 kind.): deze ruime residence bestaat 

uit twee Presidential Spa Villa’s met een verbindingsdeur in de woonkamer en in de 

tuin. Ideaal voor verblijf van een groep vrienden of familie met volwassen kinderen.  

Imperial Spa Villa (ca. 550 m², max. 8 volw. + 6 kind.): het summum van luxe 

en privacy: villacomplex bestaande uit een Royal Spa Villa en twee ONE Royal 

Spa Villa’s met in totaal 3 zwembaden, 4 slaapkamers en 3 woonkamers. De 3 

villa’s zijn via de veranda’s met elkaar verbonden. Naast de gastenslaapkamers 

kunnen in het souterrain van deze villa nog 4 personeelsleden verblijven.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Zakynthos, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en 

naar de luchthaven.

Kamertype  mei jun aug okt

Deluxe Spa Villa  7888 8875 9373 8915

ONE Royal Spa Villa  12823 14475 15020 14515 

Presidential Spa Villa (o.b.v. 4 pers.)  7230 8217 8574 8227 

Grand Presidential Spa Villa (o.b.v. 4 pers.)  8875 10023 41451 10063

The Royal Infinity (o.b.v. 4 pers.)  11836 13152 13580 13192

Imperial Spa Villa  (o.b.v. 8 pers.)  12662 14307 14806 14347 

Extra: welkomstattentie: fles champagne en fruit bij aankomst.

Vroegboekkorting: 10% indien geboekt voor 28/02/22.

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

bezoek www.silverjet.be. 

The Royal Infinity
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HALKIDIKI & LITOCHORO

Het schiereiland Halkidiki in het noorden van Griekenland biedt een lange kustlijn, die als een hand speels met 

drie vingers in de Egeïsche Zee reikt. Geniet hier van de traditionele architectuur, de vele kunstschatten en de mooie zandstranden.

paar minuten afstand van het adults only hotel Cavo 

Olympo, dat pal aan het strand ligt.

AUTOHUUR

De hotels op Halkidiki en in Litochoro bieden wij in- 

clusief privé transfers aan m.u.v. Villa D’Oro die stan- 

daard incl. huurauto is. Uiteraard kunt u ook kiezen  

voor een huurauto voor een paar dagen en de auto 

bij uw hotel laten afleveren.

SPECIAAL AANBEVOLEN

OP HALKIDIKI HEEFT VOORAL SANI RESORT ONS 

HART GESTOLEN. KIJK OP PAGINA 194 - 195.

Halkidiki, ‘het schiereiland met de drie vingers’, is 

een van de meest aantrekkelijke streken van Noord-

Griekenland. De fraaie kustgebieden nodigen uit tot 

een ontspannen strandvakantie. 

Het voormalige eiland Kassandra is sinds 1970 

door een brug met het vasteland verbonden. Langs 

de kust vindt u hier vele pittoreske vissersdorpjes.  

Vlak voor Kassandra bij het plaatsje Nea Moudania 

kozen wij voor het all-inclusive resort Ikos Oceania. 

Op Kassandra bieden wij het Sani Resort, een zeer 

luxe en uitgebreid complex dat uit vijf afzonderlijke 

hotels bestaat en over zeer veel faciliteiten beschikt. 

Nieuw in ons aanbod is Miraggio Spa & Resort 

gelegen aan de zee met één van de grootste spa’s 

van Griekenland. Het villacomplexje Villa D’Oro, 

ook nieuw in deze brochure, zal vooral diegene 

aanspreken die van kleinschalige luxe houdt. 

Sithonia is meer bergachtig en biedt een grillige 

kustlijn. Hier zijn grote en kleine baaien met mooie 

stranden te vinden. Aan het fraaie strand van de Golf 

van Toroneos kozen wij hier voor het eigentijdse all-

inclusive lifestyle resort Ikos Olivia. Ook Athos is 

bergachtig. Het bevat de heilige berg Athos en is een 

autonome monnikenrepubliek met wel 20 kloosters, 

verschillende nevenkloosters en kloosterhoeves. 

Het oudste klooster stamt uit de 10e eeuw. De 

toegangspoort tot Athos is het plaatsje Ouranopolis, 

in de buurt waarvan wij u de uniek gelegen resorts 

Eagles Palace en Eagles Villas aanbieden. Een 

populaire excursie gaat naar het pittoreske eiland 

Ammouliani met fraaie, lange zandstranden.

Litochoro ligt aan de voet van de berg Olympus. 

Volgens de Griekse Mythologie leefden de 

twaalf Olympische goden in de ravijnen van 

Olympus. Pantheon (het huidige Mytikas) was hun 

ontmoetingsplaats waar Zeus de heftige discussies 

vanaf zijn troon kon horen. Van daaruit ont ketende 

hij zijn toorn door middel van bliksemschichten en 

donder wolken. Olympus met een hoogte van 2.918 m 

is de hoogste berg in Griekenland en werd in 1938 

uitgeroepen tot National Park. 

In 1981 riep UNESCO de berg uit tot ‘Biosphere 

Reserve’. Alle inspanningen om de mythische berg 

te beklimmen beginnen in Litochoro op slechts een 

Thessaloniki

Nea
Moudania

Ouranoupolis
Litochoro

HALKIDIKI

Kassandra

Sithonia
Athos

Sani Resort

Ikos
Olivia

Eagles
Palace

Eagles
Villas

Cavo
Olympo

Ikos
Oceania

Villa d’Oro
Miraggio

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

Dagtemperatuur in °C  8  10  13  18  23  28  31  30  26  21  14  10

Watertemperatuur in °C  9  12  17  17  20  22  25  27  25  22  14  10

Zonne-uren per dag  4  5  6  7  8  11  11  10  8  5  5  3

Dagen met enige neerslag  8  8  9  10  8  4  5  4  6  7  10  12
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CAVO OLYMPO LUXURY HOTEL & SPA
ADULTS ONLY | ACTIVE | WELLNESS

       

Tweepersoonskamer Olympus

Het adults only (vanaf 16 jaar) hotel Cavo Olympo ligt direct aan het strand aan 

de voet van de beroemde berg Olympus. Het hotel is ruim opgezet en straalt 

rust en ontspanning uit met de mystiek van het oude Griekenland. In de Griekse 

mythologie staat Olympus bekend als de plaats waar de twaalf Olympische goden 

woonden en dat op de bergtop Mytikas (2.918m) de troon van oppergod Zeus 

stond. Het Nationale Park Olympus met een oppervlakte van ca. 39 km² staat 

sinds 1981 op de UNESCO-lijst van Mens en Biosfeerprogramma. Cavo Olympo 

is een goede uitvalsbasis voor wandelingen en trekkingtochten in dit park. 

Talloze activiteiten als bijv. kanoën, raften, paragliding, 4x4 excursies behoren 

tot de mogelijkheden. In het gezellige nabijgelegen bergdorpje Litochoro vindt u 

winkeltjes en taverna’s. Uiteraard kunt er ook voor kiezen om lekker te relaxen bij 

de infinitypool van het hotel, het strand of tijdens één van de Spabehandelingen. 

Het hotel is eigendom van één van de grootste olijfproducenten in Griekenland, 

hetgeen u terugziet en proeft in onder andere de gerechten en ecologische bad- 

en Spaproducten. De luchthaven van Thessaloniki ligt op ca. 120 km afstand.

FACILITEITEN
Het hotel beschikt over een sfeervolle 24-uurs receptie en een winkeltje met 

olijfproducten. Drie zwembaden, waaronder een infinitypool met ligbedden en 

parasols en twee zwembaden waar de bar en het restaurant als een eiland 

in liggen en te bereiken zijn via een bruggetje. De Olive Spa biedt een oase 

van welzijn waar lichaam en geest tot rust komen. U heeft de keuze uit een 

uitgebreid aanbod van massages en therapieën. Er is tevens een sauna, hamam, 

jacuzzi en verwarmd binnenzwembad. Verder beschikt het hotel over een goed 

uitgerust fitness- en beautycenter. De verzorging is op basis van logies/ontbijt. 

Halfpension is mogelijk. Voor het ontbijt en à la carte diner kunt u terecht in 

het Nero Restaurant gelegen op lobbyniveau, met de keuze om zowel binnen 

als buiten op het houten dek te genieten van lokale specialiteiten. Bijvoorbeeld 

truffels en gerechten bereid  van het zwarte varken van Mount Olympus en met 

Cavo Olympo’s eigen virgin olijfolie en olijven. Het Aegeas Seafood Restaurant 

is een traditionele taverna waar zeevruchten, verse vis en Griekse tapas 

geserveerd worden met uitzicht over de tuinen en met op de achtergrond de 

Egeïsche Zee. Private dining ook behoort uiteraard ook tot de mogelijkheden. De 

Janka lobby bar, Nautilus beach bar en de veranda pool bar serveren heerlijke 

smoothies en signature cocktails. Er is 24-uurs roomservice. 

ACCOMMODATIE
Alle 49 luxueuze kamers en suites in Cavo Olympo beschikken over COCO-MAT 

matrassen, airconditioning/verwarming, tv, koffie-/theezetfaciliteiten, minibar, 

kluisje, haardroger, badjas en slippers. Balkon of terras.

Tweepersoonskamer Olympus (ca. 26-28 m², max. 2 volw.): smaakvol en elegant 

ingericht met frisse kleurenpaletten. Balkon met uitzicht op de berg Olympus. 

Ook te boeken met zeezicht als Tweepersoonskamer Zeezicht.  

Superiorkamer Olympus (ca. 32-35 m², max. 2 volw.): ruimere kamer met 

sofabank, jacuzzibad in de badkamer of hot tub op het balkon. Balkon met zicht 

op de berg Olympus. Ook te boeken met zeezicht als Superiorkamer Zeezicht. 

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en 

naar Thessaloniki, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Tweepersoonskamer Olympus  786 984 1205 843

Tweepersoonskamer Zeezicht  808 1035 1255 865 

Superiorkamer Olympus  837 1057 1283 887

Superiorkamer zeezicht  880 1129 1378 937

Gratis nachten: 7= 6 bij verblijf tussen 26/09/22 en  02/10/22.

Vroegboekkorting: 20% indien geboekt voor 28/02/22, 15% indien geboekt tussen 01/03/22 en 

31/03/22 en 10% indien geboekt tussen 01/04/22 en 30/04/22. 

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

reisagent of bezoek www.silverjet.be. 
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IKOS OLIVIA
ALL-INCLUSIVE | FAMILY | WELLNESS

      

Toen het Ikos Olivia enige jaren geleden haar deuren opende bracht het 

daarmee een eigentijdse stijl aan het fraaie strand van de golf van Toroneos. Het 

resort ligt in het karakteristieke kustplaatsje Gerakini te midden van een fraaie 

tuin met oude olijfbomen. Op het culinaire vlak zult u hier niets te kort komen. 

U heeft de keuze uit restaurants waarvan een aantal menu’s hebben die zijn 

ontwikkeld door Michellin-sterrenchefs. Met het ‘Infinite Lifestyle’ all-inclusive 

concept zorgt het voor een fantastische vakantie in Halkidiki waarbij de nadruk 

ligt op elegantie en kwaliteit. Voor zowel koppels als families is Ikos Olivia een 

zeer geschikt resort. De luchthaven van Thessaloniki ligt op ca. 45 min. rijden.

FACILITEITEN
In de tuin liggen 3 zwembaden, elk met een kinderbad en omringd door een 

zonneterras met ligbedden en parasols. Op het zandstrand staan voor de 

hotelgasten ligbedden en parasols en is er beachservice. Er worden diverse 

watersporten aangeboden. Tevens zijn er 2 tennisbanen en een fitnessruimte 

met moderne apparatuur. Activiteiten zijn er ook voor de jeugd. Naast de Mini 

Club en Mini Adventure voor kinderen van 4 t/m 11 jaar is er de Hero Crèche 

voor de allerkleinsten (4 maan den t/m 3 jaar - tegen betaling) en ook een 

Teen Club (juli en augustus) voor teenagers van 12 t/m 17 jaar. De Ikos Spa 

beschikt over een verwarmd binnen- en buitenbad, jacuzzi, stoombad, sauna 

en hamam. Tevens beschikt de Spa over behandelkamers voor massages en 

schoonheidsbehandelingen. De verzorging is op basis van all-inclusive. Het 

buffetrestaurant Flavors is geopend voor ontbijt, lunch en diner. Daarnaast zijn 

er meerdere à la carte restaurants. Bovendien 300 verschillende wijnen en zgn. 

Michelin Starred Menus. Fresco: à la carte restaurant bij het strand serveert 

Italiaanse specialiteiten voor diner. Anaya: gourmetrestaurant van topchef Chef 

Thiou met bijzondere Aziatische gerechten voor diner. Ouzo: traditioneel Grieks 

restaurant met fraai terras aan het strand, de gehele dag geopend. Provence: 

sfeervol restaurant met Provençaalse keuken geopend voor ontbijt, lunch en 

diner. Met de Ikos ‘Dine Out Service’ kunt u ook dineren in een geselecteerd 

lokaal restaurant buiten het resort.  De Pool - en Deluxe Pool Bar zijn de hele dag 

geopend voor snacks en drankjes, net als de All Day Bar. Voor een Griekse koffie 

of verfrissende cocktail kunt u terecht in meerdere bars zoals de Beach Bar 

bij het strand en de Lobby Bar. Verder is er nog de Teatro Bar en de Gelateria. 

24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
De 291 kamers en suites hebben een hedendaagse inrichting en liggen in 

het hoofdgebouw of in de bungalows die verspreid liggen in de tuin. Alle zijn 

voorzien van airconditioning, flatscreen-tv, minibar, Nespresso-apparaat, 

theezetfaciliteiten en kluisje. Badkamer met bad en/of douche, haardroger, 

badjassen en slippers. Gasten die in de Deluxe Bungalow Suites verblijven 

kunnen gebruik maken van het Deluxe Collection zwembad en een Deluxe 

Collection gedeelte op het strand.

Tweepersoonskamer (ca. 25 m², max. 2 pers.): comfortabele kamer met klein 

balkon en land- of zeezicht.

Superior Kamer (ca. 30 m², max. 2 volw. + 1 kind): ruime kamer met sofa, balkon 

en land- of zeezicht.

Bungalowkamer (ca. 25 m², max. 2 pers.): comfortabele kamer met terras of 

balkon met zitje en tuinzicht.

Panorama Junior Suite (ca. 37 m², max. 3 volw. + 1 kind): open plan woon-/

slaapkamer met sofa, balkon en panoramisch zeezicht.

Bungalow Suite (ca. 50 m², max. 3 volw. + 2 kind.): woonkamer met zitje en sofa, 

badkamer met ligbad en separate douche, slaapkamer en balkon met tuinzicht.

Bungalow Suite met tuin (ca. 50 m², max. 3 volw. + 2 kind.): als Bungalow Suite 

maar met tuin en terras met zitje, ligbedden en tuinzicht.

Bungalow Suite Zeezicht (ca. 50 m², max. 3 volw. + 2 kind.): als Bungalow Suite 

maar met terras of balkon met zitje en ligbedden en zeezicht.

Deluxe Bungalow Suite (ca. 60 m², max. 3 volw. + 2 kind.): woonkamer met 

zithoek, eettafel, slaapkamer met en suite badkamer met ligbad en separate 

douche. Terras met zitje, ligbedden en zwembadzicht.

Delxue Bungalow Pool Suite (ca. 50 m², max. 3 volw. + 2 kind.): als Deluxe 

Bungalow Suite maar met privézwembad en tuinzicht.

Bungalow Suite Beach Front - 2 slaapkamers (ca. 75 m², max. 4 volw. + 2 kind.): 

suite met woonkamer met zithoek en eettafel en 2 slaapkamers met en suite 

badkamer. Balkon. Gelegen nabij het strand.

Deluxe Bungalow Suite - 2 slaapkamers (ca. 85 m², max. 4 volw. + 2 kind.): 

woon kamer met zitje en sofa, slaapkamer met kingbed en en suite badkamer 

met ligbad en separate douche, tweede slaapkamer met 2 eenpersoonsbedden 

en badkamer met douche en terras met zitje en ligbedden. Tuinzicht.
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Deluxe Bungalow Pool Suite - 2 slaapkamers (ca. 85 m², max. 4 volw. + 2 kind.): 

als Deluxe Bungalow Suite - 2 slaapkamers maar met privézwembad en 

tuinzicht.

Deluxe Bungalow Suite Beach Front - 2 slaapkamers (ca. 85 m², max. 4 volw. 

+ 2 kind.): woonkamer met zithoek en eettafel, slaapkamer met kingbed en 

en suite badkamer met ligbad en separate douche, tweede slaapkamer met 2 

eenpersoonsbedden en badkamer met douche. Terras met zitje en ligbedden. 

Gelegen nabij het strand en met zeezicht. 

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., all-inclusive, vliegreis van en 

naar Thessaloniki, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en 

naar de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Tweepersoonskamer landzicht  1153 1866 2598 1200

Panorama Junior Suite zeezicht  1324 2305 3226 1370

Bungalow Suite met tuin  1477 2689 3883 1516

Deluxe Bungalow Pool Suite tuinzicht  1972 3715 5498 2029

Extra: 1 dag Mini Cooper autohuur (excl. brandstof) gratis per kamer per verblijf.

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 01/04/22 t/m 27/04/22 en van 15/10/22 t/m 19/10/22, 

15% bij verblijf van 28/04/22 t/m 18/05/22 en van 28/09/22 t/m 14/10/22, 10% bij verblijf van 

19/05/22 t/m 23/06/22 en van 05/09/22 t/m 27/09/22  indien geboekt voor 28/02/22.

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

bezoek www.silverjet.be.
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IKOS OCEANIA
ALL-INCLUSIVE | FAMILY | WELLNESS

     

In het hart van Halkidiki biedt het Ikos Oceania een spectaculair uitzicht over 

de Egeïsche Zee. Dit all-inclusive resort wordt gekenmerkt door een moderne 

mediterrane stijl gecombineerd met Griekse gastvrijheid. Verspreid over de 

15 ha goed verzorgde tuinen liggen de ruime kamers en suites veelal met 

uitzicht op zee en met, bij helder weer, de berg Olympus op de achtergrond. 

De tuinen lopen geleidelijk af naar het 350 meter lange zandstrand omgeven 

door dennenbomen, olijfbomen en cipressen. Het ‘Infinite Lifestyle’ all-inclusive 

concept van Ikos staat bekend om zijn superieure kwaliteit. Op het culinaire vlak 

zult u hier dan ook niets te kort komen. De luchthaven ligt op ca. 30 minuten 

afstand. 

FACILITEITEN
In de ruime, fraaie lobby van het hotel bevindt zich de receptie, lounge en winkels. 

Bij de drie zwembaden, waaronder een infinitypool in het ‘adults only’ gedeelte, 

die omgeven zijn met terrassen en ligweide, kunt u gratis gebruik maken van 

de ligbedden en parasols. Op het strand staan voor de hotelgasten ligbedden en 

parasols. Tevens is er een beachservice. 

In de Ikos Spa bevinden zich het verwarmde binnenbad, de sauna en de stoom-

baden. Tegen betaling kunt u zich laten masseren of gebruik maken van een van 

de vele schoonheidsbehandelingen. De fitnessruimte beschikt over moderne 

apparatuur. 

De uitgebreide kinderfaciliteiten met o.a. een crèche voor de allerkleinsten 

vanaf 4 maanden - 4 jaar, miniclub vanaf 4-11 jaar en de Teen club van 12-17 

jaar maken Ikos Oceania uitstekend geschikt voor gezinnen met kinderen. Het 

hotel beschikt over een ‘adults only’ pool waardoor het ook voor koppels die rust 

zoeken uitermate geschikt is.

De verzorging is op basis van all-inclusive. U heeft de keuze uit 4 à la carte 

restaurants met overheerlijke gerechten samengesteld door Michelin-sterren-

chefs. Het restaurant Flavours biedt een mediterraan buffet in een relaxte 

atmosfeer en is geopend voor ontbijt, lunch en diner. Ouzo is gelegen bij het 

zwembad met traditionele Griekse specialiteiten voor ontbijt, lunch en à la 

carte diner. Geniet in het elegante Franse restaurant Provence van heerlijke 

Provençaalse gerechten in een unieke sfeer, geopend voor ontbijt, lunch en 

diner. Fresco serveert Italiaanse gerechten bereid met verse ingrediënten 

voor diner. Anaya biedt een fantasierijk menu van Anaya’s sterrenchefs, die de 

smaken van China, Thailand en India combineren, geserveerd binnen of buiten 

op het terras met uitzicht op de oceaan. Met de ‘Dine Out Service’ heeft u de 

mogelijkheid om in een lokaal Grieks restaurant het diner te gebruiken. Het 

hotel heeft 6 bars met een keuze aan heerlijke cocktails, Gin & Tonics of andere 

alcoholische of non-alcoholische drankjes: de Lobby Bar, de Beach Bar, de Pool 

Bar, Deluxe Pool Bar, de Adults Only Bar en de Nightclub. Tevens staan de Ikos 

Resorts bekend vanwege een grote selectie topwijnen die à la carte te bestellen 

zijn en bij het all-inclusive concept behoren. De 24-uurs roomservice maakt het 

geheel compleet.

ACCOMMODATIE
De 290 moderne kamers en suites zijn stijlvol ingericht met kingsizebedden 

en hebben airconditioning, kluisje, minibar, Nespresso-apparaat, theezet facili-

teiten, telefoon, flatscreen-tv en wifi. Comfortabele badkamer met douche, toilet, 

haar droger, badjassen en slippers. Balkon of terras met zitje. 

Boekt u een van Deluxe Suites, dan geniet u een breed scala aan privileges en 

services, waaronder het gebruik van een exclusief zwembad en gereserveerde 

strandzones. Premium roomservice en minibar zijn beschikbaar en een Deluxe 

Conciërge zorgt ervoor dat aan alle wensen wordt voldaan. 

Superior Kamer Zijzeezicht (ca. 30 m², max. 2 pers.): comfortabele kamer met 

zitje, 2 eenpersoonsbedden of een tweepersoonsbed. Badkamer met douche en 

balkon of terras met zitje. Ook te boeken als Superior Kamer met zeezicht.

Familie Kamer Zeezicht (ca. 60 m², max. 4 pers.): twee Superior Kamers met 

verbindingsdeur gelegen op de bovenste verdieping met uitzicht op zee.

Family Suite - 1 slaapkamer (ca. 48 m², max. 4 pers.): met woonkamer, aparte 

slaapkamer en badkamer met bad en douche. Terras met ligbedden. Deze suite 

is ook te boeken als Family Suite - 1 slaapkamer met tuin.

Junior Suite Zeezicht (ca. 35 m², max. 3 pers.): comfortabele open plan woon-/

slaapkamer met zitje, 2 eenpersoonsbedden of een tweepersoonsbed. Badkamer 

met bad of douche. Balkon of terras met zitje. 
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Deluxe Junior Suite met privétuin

Ook boekbaar als Junior Suite met tuin of als Panorama Junior Suite (max. 2 

volw. en 1 kind) met panoramisch zeezicht

Deluxe Junior Suite Zeezicht (ca. 37 m², max. 3 volw. + 1 kind): open plan woon-/

slaapkamer met zitje. Badkamer met bad en douche. Balkon met zitje. Ook te 

boeken als Deluxe Junior Suite met tuin.

Deluxe Familie Suite - 1 slaapkamer (ca. 55 m², max. 3 volw. + 1 kind): ruime 

suite met een woonkamer, aparte slaapkamer en badkamer met bad en douche. 

Balkon of terras met ligbedden. Zeezicht.

Deluxe Familie Suite - 2 slaapkamers (ca. 75 m², max. 4 volw. + 2 kind.): ruime 

suite met een woonkamer, twee slaapkamers en twee badkamers waarvan één 

met bad en douche en één met douche. Balkon of terras met ligbedden. Zeezicht. 

Ook te boeken als Deluxe Family Suite - 2 slaapkamers met tuin.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., all-inclusive, vliegreis van en 

naar Thessaloniki, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en 

naar de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Superior Kamer Zijzeezicht  1547 2176 2456 1367

Junior Suite Zeezicht  1701 2157 2883 1282

Family Suite 1 slaapkamer Zeezicht  1897 2633 3401 1478

Deluxe Familie Suite - 2 slaapkamers (o.b.v. 4 pers.) 1972 3250 4502 1792

Extra: 1 dag Mini Cooper autohuur (excl. brandstof) gratis per kamer per verblijf.

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 15/10/22 t/m 29/10/22, 15% bij verblijf van 28/04/22 

t/m 18/05/22 en van 28/09/22 t/m 14/10/22, 10% bij verblijf van 19/05/22 t/m 23/06/22 en van 

05/09/22 t/m 27/09/22 indien geboekt voor 28/02/22.

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

zoek www.silverjet.be. 
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SANI RESORT
ACTIVE | FAMILY | WELLNESS

       

Sani Resort, gelegen aan het 7 km lange prachtige Bousoula-zandstrand, is 

een uniek complex dat bestaat uit vijf resorts, elk met een eigen karakter. Het 

geheel is omzoomd door een groen landschap van naaldbossen. Het hart van 

het resort is de schilderachtige ‘Sani Marina’ met een gezellige boulevard met 

vele boetieks, winkels, restaurants en bars. De uitgestrekte zandstranden, de 

hoeveelheid aangeboden activiteiten, de goede restaurants en ruime keuze aan 

accommodaties maken dit resort zeer geschikt voor jong en oud. De luchthaven 

van Thessaloniki ligt op ca. 60 minuten rijden.

FACILITEITEN
Sani Resort is zeer compleet en biedt vele mogelijkheden voor ontspanning 

en activiteiten. Gasten mogen gebruik maken van de diverse faciliteiten in de 

verschillende hotelgedeeltes en de uitgestrekte zandstranden met ligbedden en 

parasols. Elk hotel beschikt over tenminste één zwembad met zonneterras en 

poolbar. Voor massages en lichaamsbehandelingen of gebruik van binnenbad en 

sauna kunt u terecht in één van de vijf Spa’s. Er wordt veel aandacht besteed aan 

kinderen van alle leeftijden waar in het hoogseizoen tal van activiteiten worden 

georganiseerd. Daarnaast kunnen er diverse watersporten worden beoefend 

zoals duiken, waterskiën, windsurfen, zeilen en kanoën. De 17 bars en café’s en 

24 restaurants, waaronder een Griekse Ouzerie, het culinaire Water-restaurant, 

Katsu met Japanse specialiteiten en het Italiaanse Macaroni restaurant staan 

garant voor een plezierige middag en avond. 

ACCOMMODATIE
SANI BEACH

Het Sani Beach is een gezellig familiehotel met veel faciliteiten en fraai 

gelegen tussen 2 zandstranden. Alle 394 kamers en suites zijn voorzien van 

airconditioning, flatscreen-tv, koelkastje, koffie-/theezetfaciliteiten en kluisje. 

Badkamer met ligbad en/of douche. 

Tweepersoonskamer (ca. 25 m², max. 2 pers.): kamer met balkon en tuin- of 

zeezicht.

Family Kamer (ca. 50 m², max. 4 pers.): 2 tweepersoonskamers met verbin- 

dingsdeur. Tuin- of zeezicht.

Junior Suite (ca. 35 m², max. 3 volw. + 1 kind): split level, open plan woon-/

slaapkamer met balkon en tuinzicht. De Junior Suite zeezicht voor 3 volw.

Family Suite Beachfront - 1 slaapkamer (ca. 70 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 

kind.): slaapkamer, woonkamer met zithoek, badkamer en terras, tuin en directe 

toegang tot het strand. Ook boekbaar met 2 slaapkamers (ca. 105 m², max. 3 

volw. + 1 kind).

SANI CLUB 

Laagbouw hotel in een park gelegen en ideaal voor gezinnen met kinderen. 

De 253 kamers en suites bevinden zich in diverse gebouwen gelegen in een 

tuin en zijn voorzien van airconditioning, flatscreen-tv, minibar, koffie-/theezet- 

faciliteiten en kluisje. 

2-persoonskamer (ca. 40 m², max. 3 pers.): comfortabele kamer met tuin- of 

zeezicht. 

Deluxe 2-persoonskamer (ca. 40 m², max. 3 pers.): kamer met terras met zitje 

en privétuintje. Met tuin of zeezicht. 

Family Bungalowkamer (ca. 80 m², max. 4 volw. + 2 kind.): bestaande uit 2 

Bungalowkamers op de 1e verdieping met verbindingsdeur. Zeezicht.

Bungalow Beach Front Pool Suite (ca. 120 m², max. 4 volw. + 2 kind): suite met 

2 slaapkamers, 2 badkamers, aparte woonkamer, terras en tuin met ligbedden 

en privézwembad van ca. 18 m². Vanuit de tuin direct toegang tot het strand.

PORTO SANI

Als een dorpje liggen de 148 luxe en zeer elegant ingerichte suites van 

het Porto Sani rond een groot lagunezwembad. De suites zijn voorzien van 

airconditioning, flatscreen-tv, minibar, Nespresso, koffie-/theezetfaciliteiten en 

kluisje. Badkamer met ligbad en regen douche. Junior Suite Privétuin (ca. 48 

m², max 3 volw. of 2 volw. + 2 kind): aparte woon-/slaapkamer. Badkamer met 

bad en regendouche.

Grand Balcony Suite 1 slaapkamer (ca. 55 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.):  

aparte woon-/slaapkamer. Badkamer met bad en regendouche. Balkon met 

tuin- of zwembadzicht.

Tuin Suite 1 slaapkamer (ca. 55 m², max. 4 volw. of 2 volw. + 2 kind.):   aparte 

woon-/slaapkamer. Badkamer met bad en regendouche. Privétuin met ligbedden 

en tuin- of zwembadzicht.

Family Tuin Suite - 2 slaapkamers (ca. 90 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): 

ruime suite met woonkamer, slaapkamer met kingbed, zitje, en suite badkamer 

Sani Resort
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met douche en ligbad, 2e slaapkamer met 2 eenpersoonsbedden en badkamer 

met douche. Privé tuin met ligbedden en tuin- of zwembadzicht.

Voor alle kamertypen en suites in Porto Sani verwijzen wij u naar de website.

SANI DUNES

Het nieuwe Sani Dunes gelegen aan een prachtig zandstrand en de marina. 

Alle 146 kamers en suites hebben een stijlvolle inrichting en beschikken over 

airconditioning, flatscreen-tv, minibar, koffie-/theezetfaciliteiten en kluisje. 

Tweepersoonskamer (ca. 33 m², max. 2 volw. + 1 kind): kamer met zwembadzicht.

Familiekamer (ca. 66 m², max. 4 volw): 2 Tweepersoonskamers met verbin- 

dingsdeur, terrassen en tuin.

Marina Deluxe (ca. 40 m², max. 2 pers.): open plan woon-/slaapkamer, gelegen 

op de 1e verdieping met balkon en uitzicht op de jachthaven.

SANI ASTERIAS

Het exclusieve Sani Asterias is een boutique hotel gelegen aan een privéstrand 

en met slechts 57 suites. Deze zijn voorzien van airconditioning, flatscreen-tv, 

minibar, koffie-/theezetfaciliteiten en kluisje. 

Junior Suite (ca. 50 m², max. 2 pers.): op de 1e etage gelegen met open plan 

woon-/slaapkamer, balkon met zitje en ligbedden en zicht op jachthaven of de 

zee.

Deluxe Suite Beachfront (ca. 90 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): woon-

en  aparte slaapkamer. Tuin met terras, zitje en ligbedden en directe toegang 

tot het strand. 

Deluxe Family Suite (ca. 105 m², max. 4 volw. + 1 kind.): ruime suite met  

2 slaapkamers, woonkamer met zithoek en eettafel, terras of balkon met 

zitje en ligbedden. Met uitzicht op de jachthaven of de zee. Ook boekbaar met  

3 slaapkamers.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., vliegreis van en naar Thessa-

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

(Sani Asterias o.b.v. logies/ontbijt, Porto Sani is op basis van volpension. Porto Beach, Sani Club en 

Sani Dunes o.b.v. halfpension.

 

Kamertype  apr jun aug okt 

Sani Beach - Tweepersoonskamer tuinzicht  1207 1534 2107 936

Sani Beach - Familiekamer zeezicht  1996 2823 3892 1628

Sani Club - Bungalowkamer tuinzicht  1254 1941 2749 1159

Sani Club - Famllie Suite Grand Balcony zeezicht  2188 3937 6310 2098 

Porto Sani - Fam. Tuin Suite 2 slaapkamers (obv 4 pers.) 1836 3402 6146 1485 

Porto Sani - Grand Balcony Suite 1 slaapkamer  2865 5147 8902 2422

Sani Dunes - Familiekamer zwembadzicht (obv 4 pers.) 1468 2193 3383 1172

Sani Dunes - Tweepersoonskamer tuinzicht  2308 3794 5954 1898 

Sani Asterias - Junior Suite Marina Front  1601 3115 4545 1212 

Sani Asterias - Deluxe Suite Beach Front  2851 6252 9337 2348

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 28/04/22 t/m 18/05/22 en van 28/09/22 t/m 29/10/22,

10% bij verblijf van 19/05/22 t/m 23/06/22 en van 05/09/22 t/m 27/09/22.

Sani Beach - Indien geboekt voor 31/01/22.

Sani Club - Indien geboekt voor 28/02/22.

Porto Sani  - Indien geboekt voor 28/02/22.

Sani Dunes - Indien geboekt voor 28/02/22.

Sani Asterias - uitzondering: alleen vroegboekkorting van 20% indien geboekt voor 28/02/22 

Welkomstattentie: fles wijn en fles water in de kamer bij aankomst.

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

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

SPECIAAL AANBEVOLEN

VANWEGE DE UITSTEKENDE LIGGING AAN EEN LANG ZANDSTRAND IS DIT 

LUXE EN PRACHTIGE RESORT ONZE PERSOONLIJKE FAVORIET.

3 bedroom Family Suite Private Pool
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EAGLES PALACE
ACTIVE | FAMILY | WELLNESS

    

Bungalow Seafront

Aan het zandstrand van de oostelijke vinger van Halkidiki ligt het sfeervolle en 

warm ingerichte Eagles Palace. De ligging aan het zandstrand en het prachtige 

groene achterland vol heuvels met olijfbomen, slaperige dorpjes en de heilige 

berg Athos maakt een verblijf geschikt voor koppels die van rust, natuur en 

strand houden. Ook families met kinderen zullen zich hier prima vermaken 

vanwege het fijne strand en gezellige beachclub. Hoogteverschillen tussen de 

diverse niveaus maken het hotel minder geschikt voor gasten die slecht ter 

been zijn.  De luchthaven van Thessaloniki ligt op ca. 100 min. rijden.

FACILITEITEN
Entree met lobbybar, lounge, juwelier en boetiek. In de tuin ligt een zout- 

waterzwembad met kinderbad en zonneterras met ligstoelen en parasols. Voor 

kinderen is er een miniclub (4-12 jaar) en een speeltuin. Verder tennisbaan 

en fietsverhuur. Strand met ligbedden, parasols en beachservice. En diverse 

watersporten. De Eagles Spa beschikt over een binnen- en buitenbad, sauna, 

jacuzzibad, stoombad en fitnessruimte. Ook schoonheidsbehandelingen en 

diverse massages. 

U verblijft op basis van logies/ontbijt. Halfpension is tevens mogelijk. Het hotel 

beschikt over de volgende restaurants (geopend van juni t/m september). 

Melathron: buffetrestaurant met mediterrane en internationale specialiteiten 

voor ontbijt en diner. Armyra: Griekse taverna voor à la carte lunch. Ook 

geopend voor diner met visspecialiteiten. Kamares: gourmetrestaurant dat 

veel lokaal geproduceerde producten op de menukaart heeft staan. Vinum Grill: 

grillspecialiteiten. Het Aziatische Washi Restaurant is gelegen net boven het 

zwembad en biedt tijdens het diner een fantastische blik op de ondergaande 

zon. Eagles café heeft veel koffiespecialiteiten, overheerlijk gebak en desserts. 

De Ammos Beach Bar met loungezitjes is er voor een overheerlijke cocktail. In 

de Eagels Club geniet u van fingerfood en lekkere drankjes. Voor een gezonde 

snack en lichte maaltijden is er de Armyra Pool Bar.

ACCOMMODATIE
Het hotel beschikt over 161 stijlvol ingerichte kamers, suites en bungalows, alle 

voorzien van minibar, flatscreen-tv, kluisje en airconditioning. Badkamer met 

bad of douche. Balkon of terras met zitje.

Superior Kamer: (ca. 25 m², max. 2 pers.): elegante kamer met klein balkon en 

tuinzicht. Ook te boeken met zeezicht.

Junior Suite (ca. 40 m², max. 2 volw. + 2 kind.): zithoek, ruim balkon met zeezicht. 

Ook te boeken gelegen op de 1e lijn van de zee. Tevens te boeken met jacuzzibad.

Family Suite (ca. 40 m², max. 3 pers. of 2 volw. + 2 kind.): zitgedeelte door 

schuifdeur afgesloten van de slaapkamer. Tuinzicht.

Pool Suite Nero (ca. 80 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): woonkamer met 

zithoek, slaapkamer met en suite badkamer. Terras met zitje, ligbedden en 

privézwembad van ca. 15 m².

Grand Pool Suite Tuinzicht (ca. 170 m², max. 4 pers.): grote woonkamer met 

zithoek, eettafel, twee eenpersoonsbedden en badkamer met douche. Aparte 

slaapkamer met kingsizebed, inloopkast. En suite badkamer met bad en 

separate douche. Groot terras met zitje, ligbedden en privézwembad (ca. 15 m²). 

Ook te boeken gelegen op de 1e lijn vanaf het strand.

Suite Zeezicht 2 slaapkamers (ca. 65 m², max. 4 pers.): elegante suite met 

zithoek en balkon. Zeezicht.

Bungalow (ca. 50 m², max. 3 pers.): ruime kamer, terras met ligbedden en 

tuinzicht. Ook te boeken met zeezicht of gelegen op de 1e lijn vanaf de zee. 

Tevens te boeken met 2 slaapkamers, privézwembad en onderbroken zeezicht.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Thessaloniki, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van 

en naar de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Superior Kamer Tuinzicht  1151 1313 1577 998

Family Suite Tuinzicht  1375 1747 2151 1222

Suite Zeezicht (o.b.v. 4 pers.)  1378 1974 2448 1225

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 29/04/22 t/m 31/10/22 indien geboekt voor 28/02/22 en 

10% bij verblijf van 29/04/22 t/m 31/10/22 indien geboekt voor 31/03/22. 

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

pension: vraag uw reisagent of bezoek www.silverjet.be. 
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EAGLES VILLAS
BOUTIQUE | DESIGN | FAMILY

     

Junior Pool Villa

Het Eagles Villas is het nieuwste resort van de bekende Griekse hotelier- 

familie Tornivoukas die ook het naastgelegen Eagles Palace managen. De 40 

stijlvolle villa’s beschikken alle over een privézwembad, zijn rustig gelegen 

op een groene heuvel en bieden fraaie uitzichten op zee en de heilige berg 

Athos. Gasten van Eagles Villas kunnen gebruik maken van alle faciliteiten van 

het zusterhotel Eagles Palace. Ideaal voor diegenen die op zoek zijn naar een 

stijlvolle villa met de service en faciliteiten van een vijfsterrenhotel. Uitermate 

geschikt om een relaxte vakantie door te brengen, ver weg van alle drukte en 

stress. De ligging nabij de heilige berg Athos maakt Eagles Villas tot een ideaal 

beginpunt van een privécruise langs de indrukwekkende kloosters die de kust 

van sieren. De luchthaven van Thessaloniki ligt op ca. 100 minuten rijden.

FACILITEITEN
Fraaie entree met lounge en uitzicht op zee. Een binnen- en buitenzwembad 

omringd door zonneterras met ligbedden en parasols en tevens een kinderbad. 

Verder is er een separaat gedeelte voor Eagles Villas-gasten op het strand van 

Eagles Palace. Tevens kunt u er gebruik maken van de uitgebreide Eagles Spa 

en de Kids Club. 

De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Het Lofos restaurant met terras 

serveert een internationaal ontbijtbuffet en à la carte gerechten voor lunch en 

diner. De Cabin Bar en lounge bieden een ideale setting voor een romantische 

cocktail bij zonsondergang. Daarnaast biedt Eagles Palace u nog keus uit 4 

restaurants. (In de maand april is het Eagles Palace nog niet geopend en zijn de 

restaurants van dit hotel dus niet beschikbaar. De Eagles Spa is in april al wel 

geopend.) 24-uurs roomservice. 

ACCOMMODATIE
De 40 geschakelde villa’s hebben een stijlvolle en moderne inrichting en 

beschikken over airconditioning, flatscreen-tv, Nespresso-apparaat, minibar en 

kluisje. Fraaie badkamer met ligbad en separate douche.

Junior Pool Villa (ca. 65 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): open plan woon-/ 

slaapkamer met sofa, terras met zitje, ligbedden en buitendouche en privé-

zwembad van ca. 12 m². Zeezicht. Ook boekbaar met privétuin. 

Ocean Pool Villa (ca. 90 m², max. 4 volw. + 1 kind): slaapkamer met en suite 

badkamer met ligbad en separate douche, woonkamer met zithoek en badkamer 

met douche. Terras met zitje, ligbedden en buitendouche en privézwembad van 

ca. 12 m². Zeezicht. Ook boekbaar met privé-tuin. 

Residential Pool Villa - 2 slaapkamers (ca. 140 m², max. 4 volw. + 2 kind.): twee 

slaapkamers met en suite badkamer, woonkamer met zithoek en badkamer. 

Terras met zitje, ligbedden en buitendouche en privézwembad van ca. 12 m². Via 

een trap bereikt u het dakterras met ligbedden. Zeezicht. 

Residential Pool Villa - 3 slaapkamers (ca. 165 m², max. 4 volw. + 2 kind.): drie 

slaapkamers met en suite badkamer, woonkamer met zithoek en badkamer. 

Terras met zitje, ligbedden en buitendouche en privézwembad van ca. 12 m² en 

kleine tuin. Via een trap bereikt u het dakterras met ligbedden. Zicht op tuin en 

onderbroken zeezicht.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Thessaloniki, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van 

en naar de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Junior Pool Villa  1746 2748 3299 1593 

Ocean Pool Villa  2236 3728 4560 2083 

Residential Pool Villa 2-slaapkmrs (o.b.v. 4 pers.)  2295 4074 4758 2142

Residential Pool Villa 3-slaapkamers (o.b.v. 4 pers.)  2778 5257 8908 2625

Vroegboekkorting: 30% bij verblijf van 29/04/22 t/m 28/05/22 en 19/09/22 t/m 31/10/22 indien 

geboekt voor 31/01/22, 20% bij verblijf 29/05/22  t/m 18/09/22 indien geboekt voor 31/01/22, 

20% bij verblijf van 29/04/22  t/m 31/10/22 indien geboekt voor 28/02/22 en 10% bij verblijf 

29/04/22 t/m 31/10/22 indien geboekt voor 31/03/22. 

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

en halfpension: vraag uw reisagent of bezoek www.silverjet.be. 
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GRIEKENLAND | Halkidiki | Athos-Kanistro

MIRAGGIO SPA & RESORT 
ACTIVE I FAMILY I WELLNESS

    

Family Suite

Miraggio Thermal Spa & Resort heeft een van de grootste en meest uitgebreide 

wellness centra van Griekenland. Vanwege de ligging aan zee en het zuivere 

water van de Kanistro-bron met een helende werking combineren veel gasten 

de vakantie met een aantal behandelingen in dit Spa-centrum. Maar Miraggio 

Thermal Spa & Resort is ook een zeer luxe hotel met veel faciliteiten voor jong en 

oud met meerdere zwembaden, verschillende goede restaurants, comfortabele 

ruime suites en een zeer goede kidsclub met bijzondere activiteiten. Een fijn 

luxe resort voor een ontspannen en zorgeloze vakantie. De luchthaven van 

Thessaloniki ligt op ca. 80 km. 

FACILITEITEN
Ruime lounge met 24-uurs receptie, loungebar en boetieks. Rondom de drie 

zwembaden voor zowel kinderen en volwassenen staan ligbedden en parasols. 

Op het zandstrand ook ligbedden en parasols. Tegen betaling mogelijk: diverse 

watersporten zoals zeilen en duiken. In de immens grote, moderne spa (vanaf 

16 jaar) over twee etages vindt u meerdere warm- en koudwaterbaden en kunt 

u kiezen uit verschillende behandelingen. Het water van de Myrthia Thermal Spa 

komt uit de Kanistro-bron. Dit bronwater is officieel erkend als Thermal Natural 

Resource door het National Committee on Natural Thermal Resources Protection. 

Het Kanistro-water, warm en sterk koolzuurhoudend, komt naar de oppervlakte 

door oergesteenten vanuit een diepte van 270 meter en bij een temperatuur 

van ongeveer 30-32˚C. De zeer professionele en kundige medewerkers zijn 

zeer goed opgeleid en staan voor u klaar om u een “life-changing experience” 

te laten beleven. U verblijft op basis van logies/ontbijt, halfpension is mogelijk. 

De Grieks-Amerikaanse chefkok George Papadopoulos en zijn team gaan 

respectvol met eten om. Zij zien koken ook als een vorm van kunst waarbij de 

smaakpapillen altijd weer geprikkeld moeten worden. In Somelier’s 8 Meat & 

Winebar geniet u van uitstekende vleesgerechten en bijpassende wijnen uit 

Griekenland en andere landen. Bij de Sushi Bar, met een prachtig uitzicht over 

de berg Athos, staan Japanse gerechten met een holistische benadering op het 

uitgebreide menu. Liefhebbers van vis en schaaldieren kunnen hun hart ophalen 

in het Toroneo Restaurant met een groot terras met zicht op zee. Kinderen zullen 

zich absoluut niet vervelen in Mirragio. Kids Planet, geschikt voor kinderen en 

teenagers is een uniek interactief pretpark van ruim 6 ha waar ook zogenaamde 

animatronics-poppen rondlopen uit bekende kindertekenfilms. Hier zijn boven-

dien prachtige kunstwerken te bewonderen, maar er is ook een bioscoop, 

speeltuin, een game-zone en een Kids Planet café voor culinaire masterclasses. 

Het animatie-team verzorgt een afwisselend en actief dagprogramma met oa. 

gymlessen, dans, pantomime, musical, schilderen en tekenen. 

ACCOMMODATIE
De 300 zeer comfortabele kamers, suites, bungalows en villa’s hebben een 

moderne en luxe uitstraling. Alle voorzien van kingsizebed of 2 aparte bedden, 

telefoon, flatscreen-tv, koffie- en theezetfaciliteiten, minibar, wifi, kluisje en 

airconditioning. Kussenmenu. Luxe badkamer met inloopdouche, haardroger, 

badjassen en slippers. Balkon of met terras met zitje. 

Tweepersoonskamer (ca. 34 m², 2 volw. en 1 kind): comfortabele kamer met 

kingsizebed en sofabank. Tuinzicht.

Junior Suite Zwembadzicht (37 m², 2 volw. en 2 kind.): ruime kamer met 

kingsizebed en sofabank. Zicht op zwembad.

Familie Junior Suite (45 m², 2 volw en 2 kind.): ruime kamer met apart 

woongedeelte met sofabank. Tuinzicht.

Premium Junior Suite Zeezicht: ( 37 m², 3 volw.): ruime luxe kamer met zeezicht.

Ook te boeken met met privézwembad. 

Pool Suite Zeezicht (ca. 79 m², 4 volw.): twee slaapkamers en twee badkamers. 

Voor beschrijving van de Duplex suite met privézwembad zie de website.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Thessaloniki, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van 

en naar de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Tweepersoonskamer  1311 1133 1632 1131

Junior Suite Zwembadzicht  1738 1553 2337 1551

Familie Junior Suite               1427        1451    2176        1449

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen, aanbiedingen en toeslagen, vraag uw 

reisagent of bezoek www.silverjet.be. 
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Palouri | Halkidiki | GRIEKENLAND

VILLA D’ORO SUITES & VILLA’S 
ACTIVE | BOUTIQUE | HIDEAWAY

   

Pool Villa

Suite

Onze nieuwe ontdekking op een heerlijk weg-van-de-massa plekje dichtbij het 

dorpje Paliouri en de zee. Voor liefhebbers van rust en kleinschalige luxe zou 

Villa d‘Oro weleens de volgende vakantiebestemming kunnen zijn. Paliouri is de 

meest zuidelijke bestemming op het schiereiland Kassandra en staat bekend 

om zijn charmante stenen huizen, ongerepte beboste heuvels, relaxte sfeer en 

prachtige strand met blauwe vlag. Villa d’Oro ligt op ongeveer 3 km van het 

dorp met winkels en tavernes. Andere interessante dorpjes in de omgeving zijn 

Pefkochori op ongeveer 12 km en het idyllische Chaniotis op 17 km afstand. 

De beroemde kloosters van Meteora, die gebouwd zijn op de toppen van de 

enorme, steile rotsen, zijn adembenemend en verdienen een bezoek tijdens 

uw verblijf. Deze UNESCO-site met zijn kenmerkende geologie en 10 eeuwen 

religieuze traditie is absoluut indrukwekkend. In Petralona zijn immens 

grote druipsteenformaties te bewonderen. Op deze plek werden ooit een 200 

duizend jaar oude menselijke schedel en skelet gevonden. De luchthaven van 

Thessaloniki ligt op ca 90 minuten rijden.

FACILITEITEN
Het kleine weggetje leidt u naar de kleine maar sfeervol ingerichte receptie. 

Vanaf het zwembad met ligbedden en parasols geniet u van de prettige ambiance 

en het mooie zeezicht. U verblijft hier op basis van logies/ontbijt. De poolbar 

verzorgt goede lunches, gezonde sapjes en cocktails. Uw zeer uitgebreide ontbijt 

wordt iedere ochtend in uw suite of villa gebracht. Voor een ontspannende 

afsluiting van een dagje strand of cultuursnuiven reserveert de eigenaresse 

graag voor u een massage of gezichtsbehandeling welke in uw eigen suite of 

villa plaatsvindt. Sportieve gasten kunnen mountainbikes of fietsen huren en zo 

de redelijk vlakke omgeving verkennen. 

ACCOMMODATIE
Villa d’Oro telt 5 suites en 9 villa’s. De suites bevinden zich naast elkaar, hebben 

een groot privéterras en kijken uit over het zwembad en de zee in de verte. De 

villa’s liggen iets verderop en hebben 2 étages en een privézwembad. Alle zijn 

zeer goed en verzorgd ingericht in een moderne, hippe stijl met een vleugje 

bohemien en beschikken over airconditioning, koffie-/ en theezetfaciliteiten, 

kluisje, minibar, wifi, badjassen en -slippers, haardroger, strijkplank en -ijzer. 

Badkamer met inloopdouche. Ruim terras met zitje en zeezicht.

Junior Suite: (ca. 45 m², max. 2 volw. en 2 kind.): ruime open slaapkamer welke 

door een muurtje is afgescheiden van het zitgedeelte met sofabank. Volledig 

ingerichte keuken, eettafel en badkamer met douche.

Pool Villa (ca. 55m², 4 volw. of 2 volw. en 2 kind): op de begane grond de kleine 

keuken, woongedeelte met sofabank, tweepersoonsbed en badkamer met 

inloopdouche. Op de eerste étage slaapkamer met een tweepersoonsbed en 

apart toilet. Privézwembad met terras, zitje en ligbedden. Zicht over tuin en de 

zee in de verte. Er is één pool villa boekbaar met verwarmd zwembad (tegen 

bijbetaling).

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Thessaloniki, luchthavenbelasting, Executive Lounge en huurauto gedurende het verblijf.

Kamertype  apr jun aug okt

Junior Suite  934 1033 1472 908

Pool Villa (o.b.v. 4 pers.)  801 920 1302 804

Vroegboekkorting: 30% indien geboekt voor 31/01/22, 20% indien geboekt van 01/02/22 tot 

30/03/22 en 10% indien geboekt van 16/03/22 tot 15/04/22. 

Voor actuele prijzen van alle kamertypen en aanbiedingen: vraag uw reisagent of bezoek www. 

silverjet.be. 
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ATHENE & PELOPONNESOS

Betreed de wereld van de Griekse mythen en sagen, van goden en nimfen en 

ontdek de historische stad Athene, de zonnige Atheense mondaine Rivièra of de heilgdommen op de Peleponnesos

AUTOHUUR

De hotels bieden wij inclusief privétransfers aan, 

m.u.v. Hotel Amanzoe welke inclusief huurauto is. 

Uiteraard is het ook mogelijk bij de overige hotels 

een huurauto bij te boeken, in aanvulling of ter ver- 

vanging van de privétransfers. Hotel Amanzoe bij 

Porto Heli is overigens ook per helikopter bereik-

baar vanaf Athene.

SPECIAAL AANBEVOLEN

VOORAL THE ROMANOS COSTA NAVARINO HEEFT 

ONS HART GESTOLEN.  KIJK OP PAGINA 205.

Vaak wordt gezegd dat Griekenland de bakermat is 

van de Westerse beschaving, maar eigenlijk is dat 

Athene. De stad wordt al zevenduizend jaar bewoond 

en beleefde zijn grootste bloei in de 5e eeuw voor 

Christus. Athene was toen een onafhankelijke stad-

staat en regeerde over bijna het hele oostelijke deel 

van de Middellandse Zee. Uit die tijd zijn veel overblijf- 

selen te vinden; natuurlijk op de Akropolis, maar ook 

op andere plekken in de stad en zeker in de goed 

uitgeruste musea. Op loopafstand van de pittoreske 

wijk Plaka, de wereldberoemde Akropolis en te mid- 

den van het historische centrum bieden wij het be- 

faamde en zeer luxueuze hotel Grande Bretagne aan. 

De Atheense Rivièra is een ultieme combinatie van 

cultuur en relaxte strandvakantie. Het Four Season 

Astir Palace is gelegen op een schier eilandje bij 

Vouliagmeni en staat bekend vanwege de prachtige 

stranden. Dit hotel is een van de meest vooraan-

staande historische resorts. Hier logeerde in het 

verleden menig staatshoofd en er zijn tal van Griekse 

films opgenomen. 

Ten zuidoosten van Athene ligt de Tempel van Posei- 

don die vooral beroemd is vanwege de spectaculaire 

zonsondergangen. De zee bij Sounion is kristalhelder 

en heeft tot ver in het zomerseizoen aangename 

temperaturen. Recht tegenover de Tempel aan het 

strand ligt het Grecotel Cape Sounion. 

De kosmopolitische badplaats Porto Heli ontbreekt 

uiteraard ook niet in ons aanbod. Hier ligt het meest 

prestigieuze hotel van Griekenland Amanzoe dat 

zich kenmerkt door een ultiem serviceniveau waar 

al vele celebrities hun vakantie doorbrachten.

Wie op zoek is naar het klassieke Hellas komt op 

de Peloponnesos volledig aan zijn trekken. Maar 

het is niet alleen een streek van archeolo gische 

vindplaatsen. Ook het moderne Griekenland heeft 

hier zijn oorsprong. De Peloponnesos is bijna zo 

groot als België en is door een landengte van 6 

km breed met de rest van Griekenland verbonden 

en daardoor net geen eiland. In Pylos, in de streek 

Messinia en niet ver van de luchthaven van Kalamata 

bieden wij The Westin & The Romanos Resort Costa 

Navarino aan. Messinia staat bekend vanwege 

zijn unieke architectuur, goede lokale keuken en 

specialiteiten, maar ook vanwege de schitterende 

natuur, golfbanen en lange zandstranden met 

sfeervolle beachclubs.

EGEISCHE
ZEE

IONISCHE
ZEE

MIDDELLANDSE ZEE

Piraeus

Pylos

Korinthe

Nafplion

Kalamata

Patras ATHENE

Monemvasia

Vouliagmeni

The Westin
The Romanos

Cape Sounio

Grande Bretagne

Astir Palace

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

Dagtemperatuur in °C  13  14  16  20  25  30  33  32  29  23  19  15

Watertemperatuur in °C  15  15  16  18  21  24  24  24  24  21  19  17

Zonne-uren per dag  4  5  6  8  10  11  12  12  9  7  6  4

Dagen met enige neerslag  9  7  6  4  3  2  1  1  1  4  6  8
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GRANDE BRETAGNE - ATHENE
CITY | HERITAGE

ASTIR PALACE - VOULIAGMENI
ACTIVE | FAMILY | WELLNESS

        DELUXE

       Deluxe Suite

Arion Kamer

Hotel Grande Bretagne, een elegant, klassiek hotel in het hart van de stad, is hét hotel van Athene. 

Het is het beste, chicste en stijlvolste hotel van de stad. Sinds 1874, toen het hotel haar deuren 

opende, hebben vele wereldleiders, hoogheden en celebraties hier de nacht doorgebracht. 

Hotel Grande Bretagne is gehuisvest in een statig neoklassiek gebouw en ligt centraal aan het 

Syntagmaplein. Het hotel ligt op loopafstand van de exclusieve winkelstraten en musea. De 

luchthaven ligt op ca. 30 km. 

FACILITEITEN
De zeer stijlvol ingerichte lounge met 24-uurs receptie heeft meerdere zitjes, een cocktailbar en een 

Wintergarden voor bijvoorbeeld de afternoon high-tea. De Roofgarden op de bovenste étage heeft 

een adembenemend zicht op de Acropolis. Hier is ook het zonneterras met zwembad, ligbedden en 

gezellige poolbar omringd door cypressen. Verder beschikt het hotel over een wellness- en fitness-

center met verwarmd zwembad, sauna en stoombad.

ACCOMMODATIE
Alle 320 kamers zijn prachtig gedecoreerd en stijvol ingericht en voorzien van airconditioning, 

satelliet-tv, telefoon en kluisje. Badkamer met bad/douche en haardroger. Door het historische 

karakter van het gebouw verschillen de kamers onderling in grootte en design. Tevens butler- en 

turndown service. 

Classic kamer (ca. 27 m², max. 2 pers.): comfortabele kamer met kingsizebed, badkamer met bad 

en aparte douche. Zicht op gezellige binnenplaats. 

Deluxe kamer ( ca. 28 m², max. 3 pers.): ruime elegante kamer. Stadszicht.

Deluxe Suite (ca. 40 m², max. 3 pers.): ruime elegante kamer. Zicht op gezellige binnenplaats.

Grande Deluxe Suite (ca. 90 m², max. 3 pers.): 2 slaapkamers, 2 badkamers, 24-uurs butlerservice. 

Zicht op Syntagmaplein.

Indicatieprijzen: € 183,00 (Classic kamer)  -  € 1300,00 (Grand Deluxe Suite)  p.p.p.n op basis van logies/ontbijt.

Four Seasons Astir Palace ligt verscholen op een met pijnbomen begroeid schiereiland aan de 

glamoureuze Atheense Rivièra en wordt omringd door drie stranden en een marina. Het plaatsje 

Vouliagmeni met zijn zoetwatermeer en oneindig diepe grotten ligt op loopafstand. Sinds 2019 

behoort dit resort tot de Four Seasons-keten waar men de glamour van de gouden eeuw laat 

beleven. Het oude centrum van Athene met haar historische monumenten en bezienswaardigheden 

ligt, net als de luchthaven, op ca. 30 autominuten.

FACILITEITEN
Het hotel bestaat uit twee hoofdgebouwen; het hippe en moderne Nafsika voor families en het 

stijlvolle Arion dat meer geschikt is voor volwassenen. Beide gebouwen hebben een receptie en 

een sfeervolle loungebar met groot terras en een spectaculair uitzicht over de baai. Drie grote 

zwembaden en een kinderbad. Rond het zwembad en op de drie stranden zijn ligbedden en 

parasols aanwezig en uiteraard strandservice. Voorts drie tennisbanen, basketbalveld, fitness, 

joggingparcours, niet gemotoriseerde watersporten en een zeer uitgebreide Spa. 

ACCOMMODATIE
De 242 kamers zijn verdeeld over twee gebouwen en de 61 bungalows liggen verspreid in de tuin 

met veel pijnbomen. Elke Nafsika-kamer heeft uitzicht op zee. Alle kamers zijn in moderne stijl 

en in lichte kleuren ingericht. Voorzien van kamerhoge ramen, flatscreen-tv, telefoon, minibar. 

Twee persoonskamer Nafsika (ca. 44 m², max. 2 volw. + 1 kind): ruime kamer met kingsizebed en 

balkon met zeezicht en terrastuin. 

Twee persoonskamer Arion (ca. 40 m², max. 2 volw.): ruime kamer met kingsizebed en balkon. 

Ook boekbaar met zeezicht.

Indicatieprijzen: € 350,00  - € 725,00 p.p.p.n op basis van logies/ontbijt.

Athene & Atheense Rivièra | GRIEKENLAND
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GRIEKENLAND | Atheense Rivièra 

CAPE SOUNIO EXCLUSIVE RESORT 
CULINAIR | FAMILY | WELLNESS

       

Deluxe Bungalowkamer Privézwembad

Grecotel Cape Sounio ligt aan zee tegenover de Tempel van Poseidon op het 

uiterste puntje van het Griekse vasteland met een kristalheldere zee met  aan 

het eind van de zomer nog een aangename watertemperatuur. De spectaculaire 

zonsondergang met het uitzicht op de antieke tempel van Poseidon geeft het 

hotel een mystieke sfeer. De architectuur van het hotel is geinspireerd op de 

Tempel van Poseidon met veel pilaren en open ruimtes, maar met toch een lichte 

moderne inrichting. De twee zandstranden van het resort worden omzoomd 

door groene heuvels waarop verspreid de bungalows, villa’s en sportfaciliteiten 

liggen. De vele faciliteiten voor kinderen en het uitgebreide wellnesscenter 

maken het een ideaal resort voor jong en oud met een fijne relaxte sfeer. Cape 

Sounio biedt een unieke combinatie van het bruisende stadsleven in Athene met 

een relaxte strandvakantie. Het vissersdorpje Lavrio ligt op 9 km, het centrum 

van Athene op ca. 75 minuten en de luchthaven op ca. 50 minuten rijden.

FACILITEITEN
Bij binnenkomst in de lobby voelt u direct de mystiek van deze bijzondere plek.

De ruime receptie leidt naar een door pilaren omzoomde binnenplaats met 

uitzicht op de tempel. Het resort beschikt over een groot zoutwaterzwembad 

omringd door een zonneterras met ligbedden en parasols. Verder is er een 

kinderbad en bij de kidsclub (3-12 jaar) nog een apart zwembadje. Gedurende 

de zomervakantie is er ook een Teenclub. De twee stranden bieden ligbedden 

met parasols en beachservice. 

De uitgebreide Elixer Spa heeft meerdere behandelcabines en baden en biedt 

verschillende behandelingen aan zoals ayurveda. 

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

Cape Sounio restaurant biedt Griekse, Kretenzer en internationale specialiteiten 

voor ontbijt en diner. SO Oriental serveert Aziatische fusion gerechten voor diner. 

The Restaurant is gelegen op het dakterras en is het beste gourmetrestaurant 

van Sounio waar het Greco-Franse menu ontworpen is door chefkok Sakis 

Tzannetos. In de Aegean Grill bij het zwembad kunt u overdag van diverse 

gerechten, snacks, cocktails en gezonde sapjes genieten. De liefhebbers van 

verse vis kunnen hun hart ophalen aan het water bij Restaurant Yali. 

ACCOMMODATIE
Alle 120 kamers en villa’s beschikken over airconditioning, flatscreen-tv, 

minibar, koffie-/theezetfaciliteiten en een kluisje. Mooie badkamer met balkon 

of terras.

Superior Bungalowkamer (ca. 30 m², max. 3 pers.): met sofa en balkon of terras 

met uitzicht op de heuvels in het achterland. Ook boekbaar met zijzeezicht.

Familie Bungalowkamer (ca. 40 m², max. 2 volw. + 2 kind.): open plan woon-/

slaapkamer met kingbed en zitje, tweede slaapkamer met 2 eenpersoonsbedden, 

en balkon of terras met uitzicht op de heuvels in het achterland.

Deluxe Bungalowkamer met privézwembad (ca. 36 m², max. 3 pers.): ruime 

kamer met kingbed en sofabed,  terras met privézwembad en uitzicht op de 

heuvels in het achterland, de Egeïsche Zee en/of de tempel van Poseidon. 

Deluxe Family Pool Villa (ca. 72 m², max. 2 volw. + 2 kind.): woonkamer met sofa 

en zitje, twee slaapkamers, terras met ligbedden en privézwembad (a. 20 m²). 

Zijzeezicht, zeezicht of zicht op de tempel van Poseidon.

Ambassador Pool Villa (ca. 76 m², max. 2 volw + 2 kind.) vrijstaande villa met 

woonkamer en twee slaapkamers, terras met ligbedden, tuin en privézwembad 

(ca. 36 m²).

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Athene, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar de 

luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Superior Bungalowkamer bergzicht  2264 2601 2798 2270 

Familie Bungalowkamer bergzicht  2495 2846 3162 2501 

Deluxe Bungalowkamer met privézwembad   3041 4766 3848 3047

Deluxe Family Pool Villa  3776 4766 5766 3782

Vroegboekkorting: 15% indien geboekt voor 31/01/22 en 10% indien geboekt voor 31/03/22.

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

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



203 - SILVERJET

Porto Heli | Peloponnesos | GRIEKENLAND

AMANZOE
DESIGN | HIDEAWAY | WELLNESS

       DELUXE

Premium Pool Pavilion

Gelegen op een heuvel, omringd door glooiende olijfgaarden en met 

panoramische uitzichten op de turkooizen wateren van de Egeïsche Zee is het 

Amanzoe uniek en wellicht het meest exclusieve hotel in Griekenland. Klassieke 

Griekse architectuur, serene rust en een ultiem serviceniveau komen tezamen 

in dit elegante resort. Het vriendelijke personeel zorgt er voor dat het u aan 

niets zal ontbreken. Het gezellige havenplaatsje Porto Heli ligt op ca. 10 minuten 

rijden. De pittoreske eilanden Spetses en Hydra zijn via een korte boottocht te 

bereiken. De luchthaven van Athene ligt op ca. 2,5 uur rijden. Per helikopter is 

het ca. 25 minuten vliegen.

FACILITEITEN
Imposant welkomstpaviljoen met foyer, bibliotheek en een boetiek. Hier bevindt 

zich ook de Living Room Bar met weidse uitzichten. Centraal ligt het zwembad, 

omringd door een terras met ligbedden en parasols. Een tweede, kleiner 

zwembad ligt in de schaduw van een pergola. De fitnessruimte beschikt over 

moderne apparatuur. Tevens worden er yoga- en pilateslessen gegeven en zijn 

er twee tennisbanen. De schoonheidsbehandelingen en massages van de Aman 

Spa combineren Aziatische technieken met Griekse rituelen waarbij natuurlijke 

huidverzorgingsproducten worden gebruikt. De Beach Club lijkt een resort 

op zich. Hier vindt u twee grote zwembaden, een kinderbad, ligbedden met 

parasols en een restaurant voor verfrissende drankjes, snacks en lichte Griekse 

maaltijden. Voorts is er een kleine fitnessruimte en een Spa. Een luxe auto van 

het resort brengt u op elk gewenst moment van de dag naar de Beach Club. 

The Restaurant serveert klassieke Griekse en mediterrane specialiteiten met  

lokaal geproduceerde ingrediënten. Het informele Pool Restaurant serveert 

internationale gerechten voor de lunch en ‘s avonds Aziatische specialiteiten. 

In de zomer worden er barbecue-avonden gehouden. De Fireplace lounge is de 

plaats voor een cocktail bij zonsondergang. 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
De 52 Pavilions, Beach Cabana’s en Villa’s zijn zo gesitueerd dat ze 

maximale privacy en een adembenemend uitzicht bieden. Ze beschikken 

over airconditioning, iPod-dockingstation, flatscreen-tv, minibar, Nespresso- 

apparaat, theezetfaciliteiten en kluisje. Grote badkamer met regendouche en 

ligbad, apart toilet en inloopkast voor hem en haar. 

Pool Pavilion (ca. 200 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): open living met 

schrijftafel,  sofa’s en slaapgedeelte met kingsizebed. Terras met zitje, ligbedden 

en privézwembad van ca. 12 m². Uitzicht op glooiende heuvels met olijfbomen. 

Premium Pool Pavilion (ca. 200 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): als Pool 

Pavilion maar met zeezicht.

Deluxe Pool Pavilion (ca. 200 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): als Pool 

Pavilion maar met privézwembad van ca. 24 m². 

Premium Deluxe Pool Pavilion (ca. 200 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.):  als 

Deluxe Pool Pavilion maar met zeezicht.

Beach Cabana (ca. 150 m², max. 2 pers.): slaapkamer met kingsizebed en 

badkamer. Terras met zitje, ligbedden, tuin en privézwembad van ca. 25 m². 

Gelegen bij de Beach Club, met direct toegang tot het strand en frontaal zeezicht.

Voor het aanbod aan Villa’s in dit hotel verwijzen wij u graag naar onze website.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 4 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en 

naar Athene, luchthavenbelasting, Executive Lounge en huurauto tijdens uw gehele verblijf.

Kamertype  apr jun aug okt

Pool Pavilion  6387 8843 9970 5729

Deluxe Pool Pavilion  6793 9249 10371 6774

Beach Cabana  6387 10054 11523 6368

Villa - 4 slaapkamers (o.b.v. 8 pers.)  8566 11406 12523 8007

Bij verblijf 01/04/22 tot 17/04/22, 30/04/22 tot 13/05/22 en 01/10/22 tot 31/10/22 van minimaal 

4 nachten verblijf biedt het hotel een Amanzoe Essence offer; incl. diner voor max. 2 personen, ka-

merupgrade op basis van beschikbaarheid,1 x EUR 100,- spa credit tijdens verblijf en gratis groeps-

lessen (yoga, pilates, fitness). Vraag uw luxury travel consultant naar juiste prijzen en voorwaarden.

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

bezoek www.silverjet.be. 

  



204 - SILVERJET

GRIEKENLAND | Messinia | Costa Navarino

THE WESTIN RESORT
ACTIVE | CULINAIR | FAMILY

      

Deluxe Kamer

The Westin Resort Costa Navarino, gelegen naast het luxe (golf)resort The 

Romanos, is een unieke vakantiebestemming met ongekend veel faciliteiten 

voor kinderen. De comfortabele sfeer en het uitgebreide aanbod maken het een 

ideaal resort voor jong en oud. Zo is er een Kids Club met waterpark, bioscoop en 

bowlingbanen. Verder is er een enorme keuze aan goede restaurants.  The Westin 

draagt de natuur en de bescherming ervan een warm hart toe. Een uitgebreid 

reclyclingprogramma is opgesteld waardoor het afval aanzienlijk verminderd is. 

Verder wordt het gebruik van plastic zoveel mogelijk tegengegaan. Het antieke 

Olympia, de bakermat van de Olympische Spelen, ligt op ca. 2 uur rijden. De 

luchthaven van Kalamata ligt op een klein uur rijden. De luchthaven van Athene 

ligt op ca. 3 uur rijden.

FACILITEITEN
Twee grote zwembaden met kinderbad en omringd door zonneterras met 

ligbedden en parasols. Breed zandstrand met ligbedden en beachservice. Voor 

kinderen en teenagers zijn er tal van faciliteiten zoals de Cocoon crèche (4 

maanden t/m 3 jaar), de unieke SandCastle Kids Club (4 t/m 12 jaar) een speeltuin 

en een waterpark met maar liefst 3 glijbanen, restaurant en bowlingbaan. 

Bij het sportcenter kunt u terecht voor activiteiten zoals windsurfen, duiken 

en mountainbiken. Er een sporthal voor basketbal, volleybal, badminton en 

tafeltennis en zijn er tennis- en squashbanen. Een restaurant in Amerikaanse 

stijl met 4 bowlingbanen en een bioscoop maken het Sport & Entertainment 

Centre compleet. De Dunes Golf Club is het beginpunt van de 18-holes, par-71. 

Op ca. 10 minuten, aan een prachtige baai ligt The Bay Course golfbaan. 

U verblijft hier op basis van logies en ontbijt. Halfpension is ook mogelijk. Er is 

een grote keuze aan zeer goede restaurants. Het Morias Restaurant: een Grieks- 

en internationaalbuffet voor ontbijt en diner. Barbouni aan het strand serveert 

lunch, snacks en drankjes. Rondom de gezellig agora (marktplein) vindt u twee 

Griekse restaurants een typisch Griekse kafeneion, een Libanees restaurant en 

een Italiaans restaurant voor zowel pasta en pizza, een ijssalon en meerdere 

bars. Er is 24-uurs roomservice. 

ACCOMODATIE
De 445 kamers en suites zijn voorzien van airconditioning, flatscreen-tv, minibar 

en een kluisje. Badkamer met bad en aparte douche. Balkon of terras.

Deluxe Kamer (ca. 39 m², max. 3 pers.): comfortabele kamer met tuinzicht. Ook 

boekmaar met gedeeltelijk zeezicht.

Superior Kamer (ca. 49 m², max. 2 volw. + 1 kind): split level open plan woon-/

slaapkamer met terras en tuinzicht. 

Infinity Kamer (ca. 39 m², max. 3 pers.): luxe kamer met sofa en terras met 

privézwembad en tuinzicht.

Premium Deluxe Kamer Zeezicht (ca. 39 m², max. 3 pers.): luxe kamer met sofa 

en terras met zeezicht.

Superior Infinity Kamer (ca. 49 m², max. 3 pers.): split level open plan woon-/

slaapkamer met terras en privézwembad. Tuinzicht.

Family Suite (ca. 70 m², max. 2 volw. + 3 kind.): slaapkamer met en suite 

badkamer, woonkamer met sofa en badkamer, terras met tuinzicht.

Premium Infinity Suite (ca. 80 m², max. 3 volw. en 1 kind.): suite met woonkamer 

en aparte slaapkamer en privézwembad van ca. 30 m² m.

 

Kamertype  mei jun aug sep

Deluxe Kamer Tuinzicht  1463 2351 1630 1932 

Deluxe Kamer gedeeltelijk Zeezicht  1519 1485 1753 1984

Family Suite ( o.b.v. 2 volw. en 2 kind.)  2074 2263 3399 2263

Premium Infinity Suite ( o.b.v. 2 volw. en 1 kind)  1877 2077 2899 2348

 

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 26/05/22 t/m 29/06/22, 10% bij verblijf van 30/06/22 t/m 

27/07/22 en 5% bij verblijf van 28/07/22 t/m 24/08/22 indien geboekt voor 28/02/22. 20% bij verblijf van 

25/08/22 t/m 02/10/22 indien geboekt voor 30/06/22.

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

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



205 - SILVERJET

Costa Navarino | Messinia | GRIEKENLAND

THE ROMANOS RESORT
ACTIVE | GOLF | WELLNESS

       

The Romanos Resort vormt samen met het naastgelegen The Westin Resort  het 

Luxury Collection Resort Costa Navarino. Het resort is gebouwd als Messiniaans 

dorpje met een dorpspleintje, waaraan o.a. de bioscoop, restaurantjes en 

winkeltjes liggen. The Romanos Resort telt twee signature golfbanen; the Dunes 

Golfbaan en the Bay Golfbaan, elk met 18 holes. Beide prachtig aangelegd in het 

groene heuvelachtige landschap. Het resort biedt ongelofelijk veel faciliteiten 

zoals de Anazoe Spa en tal van uitmuntende restaurants. The Romanos is ideaal 

voor volwassenen die persoonlijke service, rust en ruimte zeer waarderen. De 

luchthaven van Kalamata ligt op een klein uur rijden. De luchthaven van Athene 

ligt op ca. 3 uur rijden.

FACILITEITEN
The Romanos beschikt over meerdere fraaie zwembad met poolbar voor 

drankjes en snacks en een zonneterras met ligbedden en parasols. Verder heeft 

het een eigen fitnesscenter met binnenbad, jacuzzi’s en stoombaden.

Op het brede zandstrand staan ligbedden met parasols en beachservice. Bij 

het sportcenter kunt u terecht voor activiteiten zoals windsurfen, duiken en 

mountainbiken. De Dunes Golf Club is het beginpunt van de 18-holes golfbaan 

The Dunes Course. Op ca. 10 minuten ligt The Bay Course par-70, 18-holes 

golfbaan aan een prachtige baai. De Navarino Golf Academy beschikt over 

een driving range en putting green.  In de Anazoe Spa, gebouwd als het door 

brand verwoeste Paleis van Koning Nestor, worden o.a. ‘signature behande-

lingen’ gegeven die geïnspireerd zijn op Griekse methoden uit de oudheid. 

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

Restaurantc Pero is geopend voor ontbijt. Op het centraal gelegen dorpsplein 

(Agora) vindt u een aantal restaurants: Kooc-Taverna Secrets en Souvlatzis voor 

Griekse specialiteiten, Da Luigi voor Italiaanse gerechten als pizza’s en pasta’s 

en de Kafenion voor koffie en cake. Verder bevinden zich in het complex nog 

de volgende restaurants: Het gourmetrestaurant Perovino gespecialiseerd in 

mediterrane cuisine. Flame, een grill restaurant gelegen in het clubhouse van de 

Dunes Golf Club. Barbouni ligt aan het strand en serveert visgerechten, snacks 

en lichte lunches. In het sfeervolle restaurant Nargile kunt u de Libanese keuken 

ontdekken. Verder het Onuki restaurant met authentieke Japanse cuisine en 

Almyra voor verse vis en seafood delicatessen. 24-uurs roomservice. De villa’s 

en suites hebben butlerservice en een en aparte check-in.

ACCOMMODATIE 
De 321 ruime kamers, suites en villa’s zijn voorzien van airconditioning, flat-

screen-tv, minibar en een kluisje. Badkamer met bad en separate douche. 

Balkon of terras. Aparte check-in in speciaal gereserveerd gedeelte op strand.

Deluxe Kamer (ca. 43 m², max. 3 pers.): elegante kamer met tuinzicht. Ook te 

boeken met gedeeltelijk zeezicht.

Infinity Kamer (ca. 43 m², max. 3 pers.): comfortabele kamer met tuinzicht, 

terras met zitje en privézwembad van ca. 23 m². 

Premium Infinity Kamer (ca. 43 m², max. 3 pers.): kamer met frontaal zeezicht 

en terras met zitje en privézwembad van ca. 23 m². 

Grand Suite (ca. 82 m2, max. 4 pers.): ruime woonkamer met slaapbank en 

eettafel, aparte slaapkamer met en suite badkamer en resortzicht. 

Master Infinity Villa (ca. 142 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): villa met 

slaapkamer, woonkamer, terras met ligbedden en privézwembad van ca. 48 m². 

Ambassador Infinity Villas Ithomi & Sapienza  (ca. 192 m², max. 4 volw. of 2 volw. 

+ 3 kind.): villa met 2 slaapkamers, aparte woonkamer, outdoor living, groot terras 

met ligbedden en privézwembad van ca. 73 m². Uitzicht op de duinen en de zee.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Kalamata, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Kamertype  mei jun aug sep

Deluxe Kamer Tuinzicht  2402 2402 2856 2834 

Premium Infinity Kamer met frontaal zeezicht  2525 2525 3043 3012

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 26/05/22 t/m 29/06/22, 10% bij verblijf van 30/06/22 t/m 

27/07/22 en 5% bij verblijf van 28/07/22 t/m 24/08/22 indien geboekt voor 28/02/22. 20% bij verblijf van 

25/08/22 t/m 02/10/22 indien geboekt voor 30/06/22.

Voor actule prijzen van alle kamertypes en aanbiedingen: vraag uw reisagent of bezoek www. 

silverjet.be. 



206 - SILVERJET

KRETA

van Daios,  zo’n 7 kilometer zuidwaarts van Agios 

Nikolaos. 

AUTOHUUR

De hotels op Kreta bieden wij inclusief privé-

transfers 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 afleveren.

SPECIAAL AANBEVOLEN

OP KRETA HEEFT VOORAL DOMES OF ELOUNDA 

ONS HART GESTOLEN. KIJK OP PAGINA 216-217.

Overblijfselen van de klassieke Kretenzer bescha-

ving zijn nog steeds te bewonderen in de paleizen 

van Knossos, Phaestos, Malia en Zakros. In het 

westen vindt u de alom bekende, 18 kilometer lange 

Samaria-kloof. In het centrale gedeelte het Ida-

gebergte en naar het oosten Lassithi de grootste 

hoogvlakte van Griekenland. Dit eiland kent zoveel 

facetten, dat er voor iedereen wel iets is. 

In het westen van Kreta, aan het begin van het 

schiereiland Rodopou nabij het dorpje Kolymbari 

selecteerden wij het mooie vakantieresort Avra 

Imperial aan de baai van Kolymbari. Iets buiten 

de stad Chania bieden wij u het adults only hotel 

Domes Noruz gelegen aan een fraai zandstrand. 

Halverwege Chania en Rethymno ligt Georgioupolis 

gelegen aan een prachtig lang zandstrand. Nabij 

Georgioupolis kozen wij voor het adults only Pepper 

Sea Club Hotel en het familieresort Anemos Luxury 

Grand Resort.

Zo’n dertig kilometer ten oosten van de luchthaven 

van Heraklion aan de noordkust, bevinden zich bij 

Hersonissos en Stalis prestigieuze hotels zoals 

Nana Princess Hotel met luxe suites en villa’s en het 

luxe Abaton. Voor families is Lyttos Mare uitermate 

geschikt. Golfliefhebbers zullen snel kiezen voor 

hotel Amirandes. 

Rondom de badplaats Elounda aan de noord-

oostkust selecteerden we een aantal luxe resorts. 

Wij selecteerden hier voor u de Elounda Gulf Villa’s 

& Suites waar privacy en persoonlijke service hoog 

in het vaandel staan. Op 3 kilometer van Elounda 

bij het plaatsje Plaka bekend van de serie To Nisi 

(Het Eiland) over het voormalige lepra eiland  

Spinalonga, liggen Blue Palace Resort & Spa en het 

weids opgezette Domes of Elounda met een zeer 

hoge variëteit aan goede restaurants en faciliteiten.

In de omgeving van het gezellige vissersplaatsje 

Agios Nikolaos, ca. 15 kilometer ten zuiden van 

Elounda, ligt het welbekende St. Nicolas Bay Resort. 

Daios Cove Luxury Resort & Villas ligt in de baai 

Agios Nikolaos
Elounda

Rethymnon
Chania

Heraklion
ChersonissosGeorgioupolis

Elounda Gulf Villa
St. Nicolas Bay

Daios Cove

Pepper
Sea Club

Blue Palace

Domes
Noruz

Nana Princess
AbatonAvra

Imperial

Anemos

Domes of Elounda

Amirandes
Lyttos Mare

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

Dagtemperatuur in °C  13  14  15  17  21  24  26  27  25  21  18  15

Watertemperatuur in °C  15  14  16  16  18  22  25  26  23  22  20  17

Zonne-uren per dag  3  4  6  8  10  12  13  12  10  7  6  4

Dagen met enige neerslag  9  6  6  4  3  1  1  1  1  4  7  9

Kreta is het grootste en meest zuidelijke eiland van Griekenland. Het heeft een rijk cultureel verleden en door de ligging geniet het een prachtig 

klimaat. In het binnenland zijn er indrukwekkende bergketens, terwijl u langs de kust prachtige baaien en heerlijke stranden vindt.

Chania, Kreta



207 - SILVERJET

Chania | Kreta | GRIEKENLAND

DOMES NORUZ CHANIA
ADULTS ONLY | BOUTIQUE | DESIGN

    

HL-Pure Heaven

De architectuur van dit trendy adults only hotel vindt zijn oorsprong in het 

Venetiaanse arsenaal aan de haven van Chania die zich op ca. 3,5 km afstand 

bevindt. In de kleurstelling komen de natuurlijke tinten van het zand en de 

rotsen herkenbaar terug. Op loopafstand vindt u langs het strand vele gezellige 

restaurants en bars. Het glorierijke verleden van Kreta en de hedendaagse 

gastvrijheid vormen hier een goede combinatie. Domus Noruz Chania, Autograph 

Collection, is een adults only luxe hotel waar gasten vanaf 16 jaar van harte 

welkom zijn. De luchthaven van Chania ligt op ca. 30 minuten rijden.

FACILITEITEN
Karakteristieke entree met receptie en lobbybar. Twee zwembaden omringd 

door zonneterrassen met ligbedden en parasols. Ook op het strand zijn 

ligbedden, parasols en tevens beachservice. De Soma Spa met groot binnenbad 

is een luxe oase van rust en biedt een grote keuze aan lichaamsbehandelingen 

en massages. Verder is er een ‘al fresco’ fitnessruimte met moderne apparatuur. 

De wandelboulevard langs het strand leent zich ook uitstekend voor joggen. 

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

Het uitgebreide ontbijt en lunch/dinner a la carte wordt in Topos Restaurant 

geserveerd. De type kamers Loft en Haven reserveert u op basis van halfpension; 

de zgn. Haute Living Selection. Hierbij is inbegrepen één avond Dine Out in een 

restaurant in de oude stad Chania. (transfer en drankjes zijn niet inbegrepen).

Topos Restaurant is een dynamisch en modern all-day-dining restaurant. De 

nadruk ligt hier op het gebruik van lokale ingrediënten, welke zoveel mogelijk 

organisch zijn gekweekt. Het fraaie terras bij het strand is een ideale setting 

voor een romantisch diner. De Raw Bar bij het zwembad serveert koele dranken 

en snacks gedurende de dag. Na zonsondergang wordt het omgetoverd tot een 

sushi & cocktail bar. De N Bar in de lobby staat bekend om zijn goede selectie gin 

en cognac. 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
Alle 83 kamers en suites hebben een trendy inrichting en beschikken over 

een queenbed of 2 eenpersoonsbedden, airconditioning, plafondventilator, 

flatscreen-tv, koffie-/theezetfaciliteiten, minibar en kluisje. Badkamer met 

douche. Terras of balkon. 

Upbeat Retreat zwembadzicht (ca. 55 m², max. 2 volw.): comfortabele kamer met 

balkon of terras met loungebank, ligbad, plungepool en zicht op het zwembad.

Upbeat Retreat zeezicht (ca. 55 m², max. 2 volw.): fraaie kamer met balkon of 

terras met loungebank, ligbad, plungepool en zeezicht.

Wellness Loft Zwembadzicht (ca. 75 m², max. 4 volw.): stijlvolle suite met op 

de begane grond een slaapkamer met en suite badkamer en ruim terras met 

loungebank, jacuzzi en zwembadzicht. Open loft met sofabed en badkamer.

HL - Sublime Loft Zeezicht (ca. 75 m², max. 4 volw.): suite met op de begane 

grond een slaapkamer met en suite badkamer en ruim terras met loungebank, 

ligbad, plungepool en zeezicht. Open loft met sofabed en badkamer. 

HL - Pure Haven (ca. 55 m², max. 2 volw.): open plan woon-/slaapkamer met 

kingbed,  zithoek, groot terras met ligbad en privézwembad. Gelegen bij het 

strand met  frontaal zeezicht.

HL - Absolute Haven (ca. 85 m², max. 4 volw.): ruime suite met op de begane 

grond een woonkamer met sofabed. Badkamer en terras met groot privé-

zwembad. Open loft met queenbed en badkamer. Gelegen bij het strand en 

frontaal zeezicht.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt (halfpension bij 

HL), vliegreis van en naar Chania, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse 

van en naar de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Upbeat Retreat Zwembadzicht  1193 1529 1857 1431 

Upbeat Retreat Zeezicht  1367 1792 2176 1624 

Wellness Loft Zwembadzicht  1465 1902 2318 1765

HL - Sublime Loft Zeezicht  1534 2223 2726 1939 

HL - Pure Haven  1781 2722 3339 2322

Vroegboekkorting: 20% indien geboekt voor 31/01/22 en 15% indien geboekt voor 28/02/22.

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

 www.silverjet.be. 



208 - SILVERJET

GRIEKENLAND | Kreta | Chania

DOMES ZEEN CHANIA, LUXURY COLLECTION
DESIGN | FAMILY | WELLNESS

      

Dit unieke lifestyle resort op Kreta, Domes Zeen Chania, een Luxury Collection 

Resort in het noordwesten van het eiland is een heerlijk strandresort dat 

zich vooral richt op jonge gezinnen. Het hotel verdient terecht het predikaat 

‘boutique resort’. De natuurlijke materialen, de stoffen in warme kleuren en de 

verschillende aardetinten geven het resort een warme en prettige uitstraling. 

Tussen de bungalows, kamers en villa’s staan veel hoge palmbomen die voor een 

tropisch sfeertje zorgen. Daarnaast bieden het privéstrand, het riante zwembad 

en het uitgebreide kinderprogramma voor veel vermaak voor jong en oud. In 

de directe omgeving van Domes Zeen Chania vindt u gezellige beachbarretjes 

en restaurants. Chania-stad heeft een groot aanbod aan mooie winkels en in 

de gerestaureerde oude stadswijken vindt u pleinen met gezellige terrassen en 

goede koffiebars. De luchthaven van Chania ligt op ca 16 km.

FACILITEITEN
Lichte entree met veel groene planten, een heuse olijfboom en een spectaculair 

uitzicht over het resort en de blauwe zee. Het zwembad wordt omringd door 

houten zonneterrassen met ligbedden en parasols. Ook op het kiezelstrand 

zijn ligbedden en parasols. Hier is ook beachservice. Verder een fitnessruimte 

met moderne apparatuur en een openlucht fitness. Het op maat gemaakte 

kinderconcept biedt een veilige haven voor jonge ontdekkingsreizigers in de 

vorm van een boomhut geïnspireerd op Neverland. Het kinderprogramma 

bestaat uit o.a. kooklessen, schilderworkshops en een logeerpartijtje in een tent.

De Jungle Spa is een luxe oase van rust en biedt een grote keuze aan 

lichaamsbehandelingen en massages. Verder is er een fitnessruimte met 

moderne apparatuur. U verblijft hier op basis van logies/ontbijt. Gasten die 

voor het concept HAUTE Living kiezen, verblijven op basis van halfpension. In 

het Beach House Restaurant  staat iedere ochtend het gezonde en uitgebreide 

ontbijtbuffet klaar. Hier wordt een grote verscheidenheid aan verse en gezonde 

gerechten gecombineerd met lokale Kretenzer smaken en ingrediënten. Tevens 

voor lichte maaltijden tijdens de lunch. In de avonden geniet u hier van fushion 

cuisine waarbij gerechten uit de traditionele Griekse keuken centraal staan.

De Beach House Bar bedient overdag rondom het zwembad en bij het strand en 

vormt ‘s avonds het middelpunt van het entertainment. Het sfeervol ingerichte 

Enino Gastronomy Restaurant staat garant voor een heerlijke romantische 

avond met fine dining menu en goede wijnen.

HAUTE Living concept: Dine-around halfpension = lunch of diner in vorm van 

set menu. Verder staan er de hele dag gratis hapjes, drankje en fruit klaar in de 

speciale HAUTE Living room. Ook inclusief een diner in het romantische adults-

only restaurant Enino Degustation en bij  een verblijf van min. 7 nachten geniet 

u ook 1 x  van een luxe diner in een hip restaurant in oude centrum van Chania 

(excl. transfers). Tevens ontvangt u een strandhanddoek in een luxe strandtas.

ACCOMMODATIE
Alle 102 accommodaties, 28 kamers, 58 suites en 16 villa’s hebben een 

trendy inrichting en beschikken over een queensizebed of 2 aparte bedden, 

airconditioning, flatscreen-tv, koffie-/theezetfaciliteiten, minibar en kluisje. Bad-

kamer met douche. 

Alle HAUTE living accommodaties zijn op basis van halfpension en conciërge-

service.

Tropical Tweepersoonskamer (ca. 30 m², max. 2 volw.): comfortabele kamer 

met een glazen schuifpui naar het balkon of terras met loungebank en tuinzicht.

Sapphire Tweepersoonskamer (ca. 30 m², max. 2 volw.): comfortabele kamer 

met een glazen schuifpui naar het balkon of terras met loungebank en zeezicht.

Tropical Familie Kamer (ca. 30 m², max. 2 volw. + 1 kind); comfortabele kamer 

met een glazen schuifpui naar het balkon of terras met loungebank en tuinzicht

Tropical Shared Pool Suite (ca. 35 m², max. 2 volw. + 1 kind): comfortabele open 

plan suite met een grote glazen schuifpui naar het terras met gedeeld zwembad.

Tropical Shared Pool Familie Kamer (ca. 35 m², max. 2 volw. + 1 kind): 

comfortabele kamer met glazen schuifpui naar het terras met gedeeld zwembad.

HL – Tropical Pavilion Privézwembad (ca. 46 m², max. 2 volw.): comfortabele 

open plan suite met glazen schuifpui naar terras met privézwembad. Tuinzicht.

HL - Sapphire Pavilion Suite Privézwembad (ca. 46 m², max. 2 volw.): 

open plan suite met een glazen schuifpui naar het terras met privézwembad. 

Adembenemend uitzicht op zee vanuit uw bed

HL - Tropical Pavilion Familie Suite Privéwembad (ca. 47 m², max. 2 volw. + 2 

kind.): comfortabele open plan suite met slaap- en zitgedeelte met sofabed en 

een grote glazen schuifpui naar de tuin met privézwembad. Adembenemend 

uitzicht op zee vanuit uw bed.
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HL - Sapphire Pavilion Familie Suite Privézwembad: (ca. 47 m², max. 2 volw. 

+ 2 kind.): comfortabele open plan suite met slaap- en zitgedeelte met sofabed 

en een grote glazen schuifpui naar de tuin met privézwembad. Adembenemend 

uitzicht op zee vanuit uw bed.

HL - Een Slaapkamer Villa privézwembad (ca. 65 m², max. 2 volw. + 2 kind.): 

comfortabele villa met aparte slaap- en zitkamer met sofabed en een grote 

glazen schuifpui naar de tuin met privézwembad. Adembenemend uitzicht op 

zee vanuit uw bed.

HL - Twee Slaapkamer Familie Villa privézwembad (ca. 65 m², max. 5 pers.): 

comfortabele villa met twee aparte slaapkamers  die u een adembenemend 

uitzicht over zee geven vanuit uw bed. Met en suite badkamers, zitkamer met 

sofabed en een grote glazen schuifpui naar de tuin met privézwembad.

HL - Tropical Familie Grand Pavillion privézwembad (ca. 70 m², max. 4 volw.+ 2 

kind.): comfortabele villa met twee aparte connecting slaapkamers met en suite 

badkamers, zitkamer met sofabed en een grote glazen schuifpui naar de tuin 

met privézwembad.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt (kamers) of 

halfpension (concept HL), vliegreis van en naar Chania, luchthavenbelasting, Executive Lounge en 

luxe privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Tropical Tweepersoonskamer  1192 1463 1854 1182 

Tropical Shared Pool Suite   1383 1768 2217 1379 

HL - Tropical Pavilion Privézwembad  1671 2377 3046 1692

HL - Sapphire Pav. Fam Suite Privezwembad  1728 2476  3182      1749

HL - Twee slaapkamer Familie Villa met   

Privé-zwembad (o.b.v. 4 pers.)  1420 2058 2578 1441 

 

   

Vroegboekkorting: 20% indien geboekt van 01/01/22 t/m 31/01/22, 15% indien geboekt van 

01/02/22 t/m 28/02/22 en 10% indien geboekt van 01/03/22 t/m 31/03/22.

 

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

 www.silverjet.be.

HL-Tropical Grand

Twee Slaapkamer Familie Villa
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PEPPER SEA CLUB HOTEL 
ADULTS ONLY | BOUTIQUE 

       

Tweepersoonskamer Zeezicht

Superior Junior Suite met zwembad Beach

Pepper Sea Club Hotel is een heerljik adults only lifestyle hotel (vanaf 16 

jaar) met een rustige ambiance. Van buiten wit met mooie lichthouten details 

en binnen in bohemian stijl ingericht met veel planten en mooie accessoires. 

Een prachtige combinatie die het hotel een hippe en trendy uitstraling geeft. 

Pepper Sea Club Hotel ligt aan het langgerekte zandstrand van Kournas nabij 

Georgioupolis halverwege Chania en Rethymnon. Op de achtergrond ligt de 

Lefki Ori (Witte Bergen). Het enige zoetwatermeer van het eiland Lake Kournas 

ligt in het achterliggende heuvellandschap en is leuk om te voet of per fiets 

te bewonderen. Het gezellig drukke plaatsje Georgioupolis met vele winkeltjes, 

taverna’s en bars ligt op ca. 5 km. De mooie badplaats Rethymnon met oud 

centrum en goede restaurants voor een overheerlijke lunch en trendy beachbars 

ligt op ca. 16 km en de luchthaven van Chania op ca. 39 km.

FACILITEITEN
Hippe lobby met 24-uurs receptie, zitjes en veel planten. Zowel aan de voorzijde 

als aan de achterzijde van het hotel liggen grote vijvers en zwembaden. Het 

180 m² grote zwembad is omringd door houten ligbedden met parasols. In 

het zwembad bevindt zich een eilandje waar u heerlijk kunt genieten van de 

zon of een drankje. Uiteraard zijn er op het zandstrand dezelfde ligbedden 

met dikke kussens en parasols. Er is een bescheiden overdekte fitnessruimte 

en een buitenruimte voor yoga- en pilateslessen. U kunt fietsen huren om de 

omgeving te verkennen. De moderne Spa is uitgerust met een stoombad, sauna 

en behandelkamers. Er is een keuze uit gezichts- en schoon heidsbehandelingen 

en massages (tegen betaling) voor een juiste balans tussen lichaam en geest. 

Verder een manicure & pedicure. 

De verzorging is op basis van halfpension. Ontbijt en diner in buffetvorm en live 

cooking in het hoofdrestaurant. In het à la carte Beach Front restaurant direct 

aan het strand worden vooral Kretenzer gerechten met lokale producten bereid. 

Liefhebbers van verse vis kunnen zich tegoed doen aan culinaire creaties met 

als basis de vangst van de dag. De Chill Out Beach Front Bar is gelegen op 

de eerste etage van het Beach Front gebouw, De Wet Pool Bar ligt naast het 

zwembad. Snacks worden van 10.00-22.00 uur geserveerd bij het zwembad of 

op het strand.

ACCOMMODATIE
Het hotel heeft 95 trendy kamers en suites in bohemian stijl. Alle zijn voorzien 

van airconditioning, kluisje, flatscreen-tv, minibar (tegen betaling), koffie-/

theezetfaciliteiten en Nespresso-apparaat met 2 capsules per dag. Badkamer 

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

Tweepersoonskamer Tuinzicht (ca. 19-24 m²,  max. 2 volw.): kamer met kingsize- 

bed of twinbeds. Balkon met tuinzicht. Tevens te boeken als Tweepersoonskamer  

Zijzeezicht of Tweepersoonkamer Zeezicht.

Superior Junior Suite privézwembad (ca. 24-30 m², max. 3 volw.): ruime 

suite met open plan woon-/slaapkamer, terras met zitje, loungebed en privé-

zwembad. 

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., halfpension, vliegreis van 

en naar Chania, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar de 

luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Tweepersoonskamer Tuinzicht   998 1141 1347  891 

Tweepersoonskamer Zijzeezicht  1034 1172 1378  928

Tweepersoonskamer Zeezicht  1098 1241 1447  991

Superior Junior Suite privézwembad   1396 1534 1740 1290

Vroegboekkorting: 20% indien geboekt tussen 01/01/22 en 28/02/22 en 15% indien geboekt tussen 

01/03/22 en 31/03/22.

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

www.silverjet.be. 
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Beach

LYTTOS MARE
ACTIVE | FAMILY

       

Lyttos Mare is een nieuw, luxe en zeer ruim opgezet 5-sterrenhotel gelegen aan 

het privé zandstrand van Analipsi. De kamers bevinden zich in drie gebouwen 

die als een royale halve cirkel rond de zwembaden en de tuinen met ligweides 

en palmbomen liggen. Dit grote strandhotel met een zeer bijzondere vormgeving 

en twee ruime zoutwaterzwembaden waarvan er één maar liefst 40 m lang is, is 

vooral bij families met (kleine) kinderen erg in trek. De faciliteiten voor kinderen 

zijn meer dan prima: er is een miniclub, een teenageclub, entertainment, 

minidisco en animatie. Het badplaatsje Analipsi met gezellige bars en leuke 

winkels ligt op ca. 1 km. De luchthaven van Heraklion op ca. 20 km afstand.

FACILITEITEN
Vanuit de ruime receptie met zitjes, lage loungehoekjes en gezellige bar loopt 

de enorme spierwitte wandelbrug naar de buitenterrassen en het zwembad. 

Als het gaat om sport komen u en uw reisgenoten wellicht tijd tekort. U heeft 

de keuze uit aerobics en yoga. Maar ook is er de mogelijkheid voor basketbal, 

beachvolleybal, jeu de boules, tafeltennis, minivoetbal en darts. Tegen betaling 

is boogschieten en biljart mogelijk. Nagenoeg iedere avond is er entertainment 

door professionals in het schitterende openluchttheater te midden van de 

zwembaden. In de zeer moderne Spa vindt u een fitnessruimte, binnenzwembad 

en sauna. Massages en schoonheidsbehandelingen zijn uiteraard ook te boeken.

 

U verblijft op basis van logies /ontbijt. Halfpension of all inclusive is ook mogelijk. 

U heeft de keuze uit meerdere restaurants. In het hoofdrestaurant staan de 

heerlijkste internationale en Griekse gerechten in buffetvorm klaar voor ontbijt 

en diner. Voor de kinderen is er een speciaal gedeelte met een uitgebreide 

keuze aan maaltijden. In de Taverna Thymari geniet u van Kretenzer producten 

en showcooking. Houdt u van de Aziatische keuken? Dan kiest u voor Wok & 

Chopsticks waar u geniet van sushi of een heerlijke Thaise schotel. De gezellige 

snackbar serveert streetfood. Er zijn 3 bars waar u sapjes, cocktails en andere 

drankjes kunt bestellen namelijk de Lobby Bar, de Poolbar en de Beachbar.

Kinderen hebben in hotel Lyttos Mare de vakantietijd van hun leven. De 

zwembaden, de miniclub voor leeftijden van 4-12 jaar, de goede animatie, 

entertainment en de minidisco maken dat ze zich hier geen moment vervelen.

ACCOMMODATIE
De 397 comfortabele kamers bieden een prettig modern en licht interieur. Alle 

beschikken over een kingsizebed, badkamer met inloopdouche, badjassen 

met -slippers, haardroger, airconditioning, minibar, koelkast, kluisje, koffie-en 

theezetfaciliteiten, wifi en balkon met zitje. De kamers met privézwembad 

hebben een terras met zitje.

Superior Kamer Tuinzicht (ca. 32 m², max. 2 volw. + 1 kind) : kamer met tuinzicht. 

Ook te boeken als Superior Kamer Zeezicht of Superior Kamer Zwembadzicht.

Superior Pool Kamer (ca. 32 m², max. 2 volw. + 1 kind): kamer met terras en 

privézwembad.

Familiekamer (ca. 36 m², max. 2 volw. + 2 kind.): ruime slaapkamer en een  

tweede slaapkamer met twee aparte bedden. Tuinzicht. Ook te boeken als 

Familiekamer Zeezicht of Familiekamer Zwembadzicht.

Familiekamer Pool (ca. 36 m², max. 2 volw. + 2 kind.): ruime slaapkamer en een 

tweede slaapkamer met twee aparte bedden. Privézwembad en terras met zitje.

Junior Pool Suite Zeezicht (ca. 36 m², max. 2 volw. + 1 kind): ruime slaapkamer, 

sofabank, tweede slaapkamer met twee aparte bedden. Terras met privé-

zwembad en zeezicht.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Heraklion, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Superior Kamer Tuinzicht  916 1044 1277 1065

Superior Pool Kamer  1309 1609 2347 1542

Familiekamer Zwembadzicht (o.b.v. 3 pers.)  977 1182 1646 1182 

Junior Pool Suite Zeezicht   1791 2425 3599 2144

.

Vroegboekkorting: 10% indien geboekt tussen 01/01/22 en 31/03/22.

.

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

reisagent of bezoek www.silverjet.be. 

Analipsi | Kreta | GRIEKENLAND



212 - SILVERJET

AMIRANDES EXCLUSIVE RESORT
ACTIVE | FAMILY | GOLF

        DELUXE

Family Suite

Het zeer fraaie Amirandes Exclusive Resort ligt op een mooie rustige locatie. 

De voorzijde kijkt uit over het zandstrand en de blauwe schone zee waar ook 

de blauwe vlag wappert. Dit luxe hotel zal met name gezinnen met (kleine) 

kinderen aanspreken maar ook (sportiveve) koppels en honeymooners zullen 

hier een heerlijk ontspannen zonvakantie beleven. De prestigieuze 18-holes 

golfbaan van de Crete Golf Club ligt op ca. 12 km en de luchthaven van Heraklion 

op ca. 18 km afstand.

FACILITEITEN
Bij de luxueuze entree treft u hoge palmbomen en olijfbomen aan. De receptie 

met moderne zitjes ligt in een ruime lounge en kijkt uit over de enorme vierkant 

aangelegde waterpartij buiten. Het zwembad van olympische afmetingen (50  

m lang en 8 m breed) is gelegen aan de rand van het hotel en heeft rondom 

ligbedden, parasols en een grote ligweide. Op het zandstrand met langzaam 

aflopende zeebodem staan ook ligbedden en parasols. Voor de villa-gasten zijn 

hier gereserveerde beach-cabanas. Grecoland is een paradijs voor kinderen 

van 4 t/m 11 jaar. Voor de ultieme ontspanning bent u van harte welkom bij de 

Elixir Alchemy Spa met verwarmd binnenzwembad. Uitstekende behandelingen 

waarbij gebruik gemaakt wordt van organische crèmes, extracten en kruiden 

van het eiland (tegen betaling). Fitness en een beautycentrum. Dagelijks yoga, 

pilates en aerobics. Dineren in Amirandes is een bijzondere ervaring waarbij 

de chef-kok en haar team de Kretenzer keuken graag centraal stelt. Voor 

het ontbijt- en dinerbuffet gaat u naar restaurant Amirandes. Het à la carte 

restaurant Lago di Candia serveert steaks en verse vis. Bij Minotaur geniet u 

van Italiaanse gerechten. Petrino staat bekend om de Griekse visgerechten en 

salades. Xasteria biedt gerechten met pure lokale producten. Blue Monkey is 

een uitmuntend Aziatisch à la carte restaurant aan het strand. Voor drankjes en 

goede wijn kunt u terecht bij bar By the Pool of Labyrinth. De Sunset Lounge is 

de perfecte plek voor een cocktail.

ACCOMMODATIE
De 212 comfortabele kamers, suites en villa’s hebben een friswitte uitstraling 

en vormen een mix van modern en authentiek. Alle voorzien van kingsizebed of 

2 aparte bedden, flatscreen-tv, koffie- en theezetfaciliteiten, minibar, wifi, kluisje 

en airconditioning. Badkamer met inloopdouche, badjassen en -slippers. 

Superior Kamer (ca. 31 m², max 2 volw) : kamer met tuinzicht. Ook te boeken als 

Superior Kamer Zeezicht. 

Superior Family Kamer Sunset (ca. 40 m², max.  2 volw. + 2 kind.): ruime kamer 

met apart woongedeelte met sofabank met tuinzicht. Ook te boeken als Superior 

Family Kamer Zeezicht. Luxe Kamer (ca. 35 m², max. 2 volw.) : open plan met 

zitgedeelte en tuinzicht. Ook te boeken als Luxe Kamer Zeezicht. Superior Pool 

Tuinzicht (ca. 31 m², max. 2 volw.) : kamer met privézwembad en tuinzicht. 

Familie Suite Candia ( ca. 40 m², max. 2 volw. + 2 kind.): ruime suite met aparte 

woongedeelte met sofabank. Ook te boeken als Familie Suite Candia Zeezicht of 

als Familie Pool Suite Candia met privézwembad. Tuinzicht. 

Premium Bungalow Kamer ( ca. 32 m² max. 2 volw.): ruime bungalowkamer 

op de begane grond.  Met tuinzicht. Ook te boeken als Luxe Bungalow Kamer: 

eleganter en luxer ingericht. 

Deluxe Junior Bungalow Pool Suite (ca. 61 m², max. 2 volw. en 1 kind): ruime en 

elegant ingerichte bungalowkamer met verwarmd privézwembad en zeezicht. 

Amirandes VIP Pool Suite  (ca. 85 m², max. 4 volw. en 1 kind): ruime en zeer 

elegant ingerichte bungalowsuite. Open plan slaapkamer met kingsizebed 

en sofabank en hoofdkussenmenu. Slaapkamer met 2 aparte bedden. Kleine 

privégym. Verwarmd privézwembad met buitendouche en zeezicht.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Heraklion, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Kamertype  mei jun aug okt

Superior Kamer Tuinzicht  1074 1596 1647 967

Kamer Deluxe Sup. Zijzeezicht/:Lagoonzicht  1205 1816 1867 1098

Deluxe Junior Bungalow Pool Suite  2098 3725 3776 1991

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

www.silverjet.be. 

GRIEKENLAND | Kreta | Gournes - Hersonissos
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ABATON ISLAND RESORT & SPA
BOUTIQUE | CULINAIR | HONEYMOON

     

Tweepersoonskamer Luxe met jacuzzi

Dit luxe langgerekte en weids opgezette hotel met infinity pool ligt op een rustige 

locatie tegen Hersonissos aan. Het nieuwe hotel Abaton is zeer stijlvol ingericht 

met een snufje bohémien. De houten accessoires en de witte loungebedden 

rondom het zwembad steken mooi af tegen het hemelsblauw van het zeewater. 

Abaton is een perfecte vakantieplek voor koppels en honeymooners die comfort 

en privacy zeer waarderen. De gezellige stad Hersonissos met goede restaurants 

en prachtige beachbars ligt op ca. 2 km. De luchthaven van Heraklion ligt op 30 

km.

FACILITEITEN
De gigantische receptie is minimalistisch ingericht met kunstwerken. Een trap 

naar beneden leidt naar de gezellige bar. Diverse winkels. Het hotel is gebouwd 

op een lichtglooiende heuvel zodat u vanaf het enorme zwembad en de diverse 

restaurants zult genieten van het zeezicht en de mooie zonsondergangen. 

Rondom het zwembad, maar ook op het zandstrand met langzaam aflopende 

zeebodem staan ligbedden en parasols. Voor de totale ontspanning bezoekt 

u de Spa die met hoogstaande producten van Elemis werkt. Dagelijks yoga-

lessen. De inwendige mens wordt zeker niet vergeten! U verblijft hier op basis 

van logies/ontbijt. Halfpension is mogelijk. Dine Around is tevens mogelijk. In het 

hoofdrestaurant F-Zin Ivy League start u de dag met een uitgebreid ontbijtbuffet 

met lokale producten en huisgebakken brood. ’s Avonds geniet u hier van een 

goed diner ( buffet of à la carte). In het Bony Fish Seafood Restaurant worden 

klassieke visgerechten geserveerd voor lunch en diner. De Kretenzer keuken 

vindt u in restaurant Elemes Cretan Cuisine. Het WOW Steak House serveert 

de beste steaks uit Nieuw Zeeland, Australie en Amerika. De Buddha-Bar 

Beach Abaton biedt een magisch uitzicht over de baai. Bij de stijlvolle Ladies & 

Gentlemen Lobby Bar geniet u van signature cocktails. Ten slotte is het mogelijk 

om in-room dining te reserveren voor ontbijt, lunch of diner.

ACCOMMODATIE
De 212 comfortabele en hip ingerichte kamers, suites en villa’s zijn voorzien van 

een kingsizebed met Coco-Mat matras, airconditioning, wifi, smart-tv, kluisje, 

minibar, koffie- en theezetfaciliteiten en Nespresso-apparaat. Badkamer met 

inloopdouche, haardroger, badjassen en -slippers. Balkon of terras met zitje en 

zeezicht. Er zijn 4 kamers voor mindervalide gasten.

Tweepersoonskamer Deep Blu Deluxe (ca. 32 m², max. 2 volw.): elegante kamer 

met frontaal zeezicht. Ook te boeken met connecting rooms. 

Tweepersoonskamer Thalassa Deluxe Seafront (ca. 37 m², max. 2 volw.): als de 

Deep Blu Deluxe, maar ruimer.

Tweepersoonskamer Deluxe met jacuzzi (ca. 32 m², max. 2 volw.): luxe kamer 

met op het terras of balkon een jacuzzi. Tweepersoonskamer Loft Deluxe 

(ca. 44 m², max. 3 volw.): fraaie kamer in split level, met op het inpandige 

balkon een zitje met zeezicht. Op het terras een 15 m² groot privézwembad. 

Tweepersoonskamer Deluxe met privézwembad (ca. 37 m², max. 2 volw.): 

ruime kamer met op het gemeubileerde terras een 15 m² groot privézwembad. 

Abaton Suite met gedeeld zwembad (ca. 45 m², max. 2 volw.): swim-up suite in 

split level. Met woonkamer op de begane grond en op de verdieping een open 

plan slaapkamer en toegang gedeelde zwembad.

Island Honeymoon Suite (ca. 50 m², max. 3 volw.): romantische woon-/

slaapkamer. Terras van ca. 210 m² met verwarmd privézwembad en jacuzzi. 

The Royal Villa (ca. 234 m², max. 4 volw.): luxe villa over 2 verdiepingen met lift. 

Volledig ingerichte keuken, woonkamer en 2 slaapkamers met 4 kingsizebedden. 

Buitenruimte (ca. 420 m²) met een verwarmd privézwembad van 40 m², en gym.

Indicatieprijzen p.p. incl.: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar He-

raklion, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar de 

luchthaven.

Kamertype  mei jun aug okt

Tweepersoonskamer Deep Blu  1230 1361 1461 1280

Tweepersoonskamer Deluxe met jacuzzi  1404 1636 1725 1545 

Abaton Suite met gedeeld zwembad  1493 1716 1834 1543 

Island Honeymoon Suite  2685 1985 3240 2735

Vroegboekkorting: 20% indien geboekt voor 31/01/22, 15% indien geboekt voor 28/02/22 en 10% 

indien geboekt voor 30/04/22.

 

Voor actuele prijzen van alle kamertypen en aanbiedingen: vraag uw reisagent of bezoek www. 

silverjet.be. 
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NANA PRINCESS SUITES, VILLA’S & SPA
ACTIVE | FAMILY | WELLNESS

       

Deluxe Junior Suite

Het prestigieuze en luxe hotel Nana Princess, gebouwd in 2018, heeft een unieke 

ligging direct aan het privéstrand dat alleen toegankelijk is voor hotelgasten. 

Wanneer u het hotel binnenstapt ontdekt u direct dat luxe en service hier hand in 

hand gaan. Alle luxueuze suites en villa’s hebben een eigen zwembad of whirlpool 

met omliggend terras waar u volledig kunt ontspannen met een adembenemend 

uitzicht op zee. Dé plek voor een onvergetelijke vakantie. Chersonissos ligt op ca. 

3 km afstand, terwijl de luchthaven van Heraklion op ca. 25 km ligt.

FACILITEITEN
Zeer fraaie entree met comfortabel ingerichte lounge, receptie en winkels. Het 

zwembad ligt in de tuin aan zee en is omgeven door een terras met ligbedden 

en parasols. 

In het Royal Spa & Wellness Center bevindt zich de Royal Wellness Club met 

hamam, sauna en diverse behandelkamers, waar u zich kunt laten verwennen 

in een zeer discrete omgeving met een ruime keuze aan schoonheidsbehande-

lingen, massages en holistische therapieën. Uw conditie houdt u op peil in 

de Royal Fitness Club met moderne apparatuur. Hier bevindt zich tevens een 

indoorpool voor volwassenen, mogelijkheden voor yoga en pilates, een kapsalon, 

manicure en pedicure.

U verblijft op basis van logies/ontbijt. Halfpension en Dine Around zijn mogelijk. 

Het resort heeft diverse restaurants. Het hoofdrestaurant Carpe Diem is er 

voor ontbijtbuffet met showcooking. Bij Dine Around heeft u de keuze uit de 

restaurants ‘Meat in Point’ en ‘Eternal Blue’ waar u een 4-gangenmenu kunt 

kiezen van de kaart. Meat in Point restaurant is gelegen nabij het zwembad voor 

à la carte lunch, snacks en à la carte gourmetdiner met Griekse en internationale 

gerechten; Eternal Blue voor een à la carte diner met verse vis en sushi’. Het 

hotel heeft 3 bars: Artemis Lounge Main Bar in het hoofdgebouw voor een 

heerlijke koffie of thee, signature cocktails en een unieke Champagne collectie. 

In de Breeze Poolbar bij het zwembad geniet u van verfrissende vruchtensappen 

en lichte lunchgerechten. De Sea & Sand Beach Bar aan het strand voor lichte 

snacks, fruitsalades, verse vruchtensappen en cocktails welke geserveerd 

worden bij uw ligbed. Er is 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
De 102 ruime, stijlvolle suites en villa’s zijn zeer comfortabel inge richt en bieden 

veel luxe en comfort. Ze zijn voorzien van kingsizebedden, airconditioning, 

kluisje, minibar, koffie-/theezetfaciliteiten, Nespresso-apparaat, telefoon, 

flatscreen-tv, elektrisch bedienbare gordijnen, strijkfaciliteiten en wifi. Com-

for tabele badkamer met bad en douche, apart toilet en bidet, haardroger, 

badjassen en slippers. Alle suites en villa’s hebben zeezicht en beschikken over 

een privézwembad of whirlpool. Het water in de privézwembaden en whirlpools 

is verwarmd tot 35 °C, hetgeen tegen betaling kan worden verhoogd tot 29 °C. 

Deluxe Junior Suite (ca. 42 m², max. 3 pers.): comfortabele suite met open plan 

woon-/slaapkamer. Badkamer met bad en douche. Separaat toilet met bidet. 

Groot terras (ca. 20 m²) voorzien van zitje en ligbedden en een privézwembad  

(ca. 19 m²). Zicht op  algemeen zwembad. Ook boekbaar met zeezicht.

Aqua Marine Suite (ca. 82 m², max. 3 pers.): open plan waterfront suite met 

zithoek en kingsizebed, een fitnessruimte met diverse apparaten en inloopkast. 

Badkamer met bad en douche en separaat toilet met bidet. Groot terras  

(ca. 20 m²) met zitje en ligbedden en een whirlpool (ca. 4 m²).

Premium Energy Suite (ca. 70 m², max. 3 pers.): open plan suite met zithoek en 

kingsizebed. Fitnessruimte met diverse apparaten. Inloopkast, badkamer met 

bad en douche en separaat toilet met bidet. Groot terras (ca. 28 m²) en voorzien 

van zitje en ligbedden en een privézwembad (ca. 25 m²). 

Executive Fitness Suite (ca. 75-82 m², max. 3 pers.) fraaie suite in open plan 

met zitgedeelte en kingsizebed. Fitnessruimte met diverse apparaten. Ruime 

inloopkast, badkamer met bad en douche en separaat toilet met bidet. Terras 

(ca. 35-48 m²) met een zitje, eethoek en ligbedden en een privézwembad  

(ca. 20-46 m²). 

Ambassador Suite (ca. 88-92 m², max. 3 volw. + 1 kind): woon- en slaapkamer 

gescheiden door een schuifdeur. Inloopkast en badkamer met vrijstaand bad en 

regendouche. Terras (ca. 35-48 m²) met zitje, eethoek en loungebedden en een 

privézwembad (ca. 30-36 m²).

Surpreme Suite (ca. 89-91 m², max. 3 volw. + 1 kind): fraaie suite met op de 

begane grond woonkamer met sofabed, badkamer met vrijstaand bad en regen- 

douche. Terras (ca. 35-48 m²) met zitje, eethoek en loungebedden en een privé-

zwembad (ca. 30-36 m²). Eerste étage kingsizebed, badkamer met vrijstaand 
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bad en regendouche. Balkon met zitje.

Princess Luxury Villa - 2 slaapkamers (ca. 110 m², max. 4 pers.): woongedeelte 

met eet- en zithoek. Slaapkamer met kingsizebed, en suite badkamer met bad 

en regendouche. Een tweede slaapkamer eveneens met kingsizebed, en suite 

badkamer met regendouche. Ruim terras (ca. 82-142 m²) met eet- en zithoek, 

loungebedden en privézwembad (ca. 38 m²).

Presidential Villa (ca. 205 m², max. 6 volw. + 1 kind): ruime villa over 2 ver- 

diepingen. Op de begane grond woonkamer met eet- en zithoek, 2 slaapkamers 

met en suite inloopkast en badkamer met regendouche. Groot terras (ca. 58 m²) 

met zithoek, eethoek, loungebedden en privézwembad (ca. 38 m²).

Op de bovenverdieping bevindt zich de master slaapkamer met inloopkast, 

fitnessruimte, ruime badkamer met vrijstaand bad en regendouche en balkon 

(ca. 32 m²).

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Heraklion, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Deluxe Junior Suite   1404 2013 2473 1622 

Aqua Marine Suite     2174 3003 3646 2388

Surpreme Suite  2325 3435 4243 2726 

Executive Fitness Suite  2634 3663 4380 2942

Honeymoon: champagne, cake, beddecoratie, 1 x massage 30 min. voor 2 pers. in Royal Wellness, 

candlelight dinner excl. drankjes bij min. 7 nachten verblijf.

Kinderen eigen kamer: 15% korting voor 2 of 3 kinderen (t/m 16 jaar) in eigen kamer naast ouders. 

Vroegboekkorting Suites: 30% indien geboekt voor 31/01/22, 20% indien geboekt tussen 01/02/22 

en 31/03/22.

Vroegboekkorting Villa’s: 15% indien geboekt voor 31/03/22

Long Staykorting: 3% bij 21 nachten of meer en 5% bij 31 nachten of meer. 

Voor actuele prijzen van alle kamertypen en aanbiedingen: vraag uw reisagent of bezoek www. 

silverjet.be. 
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DOMES OF ELOUNDA
ACTIVE | CULINAIR | FAMILY

     

Het hoger gelegen luxe Domes of Elounda, Autograph Collection betovert met 

zijn charmante bouwstijl en biedt een schitterend uitzicht op de blauwe zee en 

het beroemde eilandje Spinalonga. Het luxe resort is gebouwd in de stijl die 

typerend is voor deze regio, waardoor een mediterraan geheel ontstaat, dat 

harmonieus opgaat in het heuvelachtige landschap met olijfgaarden en mooi 

aangelegde bloementuinen. Het zeer uitgebreide Domes of Elounda heeft 

veel verschillende suites, residences en villa’s, faciliteiten, restaurants en 

zwembaden en is daarom het uitermate geschikt voor families. Het ligt ca. 3 km 

buiten het chique badplaatsje Elounda met gezellige bars en taverna’s aan het 

water. Schuin tegenover Domes of Elounda ligt het eiland Spinalonga; een leuke 

tip voor een dag eropuit. De luchthaven van Heraklion ligt op ca. 71 km.

FACILITEITEN
Fraaie entree met receptie en lounge. Het hotel beschikt over vier 

buitenzwembaden; het hoofdzwembad, het kinderbad, het verwarmde zwembad 

en het Yaosai zwembad alleen voor volwassenen. Voor de jonge gasten is er 

de ECO speeltuin, een kidsclub en een crèche (tegen betaling). Het resort biedt 

tevens een ruim aanbod sporten zoals tennissen, aqua-yoga, duiken en zeilen 

(tegen betaling). In de uitgebreide Soma Spa met een zoetwaterzwembad, 

sauna, whirl- en plungepools kunt u diverse schoonheidsbehandelingen en 

massages ondergaan. Ook is er een beautysalon, manicure & pedicure en een 

uitgebreid fitnesscenter met modere apparatuur waar ook fitnesslessen worden 

aangeboden. 

U verblijft in Domes of Elounda op basis van halfpension. Volpension is ook 

mogelijk tegen een toeslag. Gasten die voor het unieke concept HAUTE Living 

kiezen, genieten van vele extra´s zoals a la carte Dine-Around, Dine=Lunch. 

Bij Tholos geniet u van een uitgebreid ontbijt- en dinerbuffet waar Griekse 

en multiculturele gerechten geserveerd worden. Blend bij het zwembad 

gelegen heeft goede steaks op het menu staan en is geopend voor lunch en 

diner. Yaosai staat garant voor fusion Aziatisch met magnifiek uitzicht op 

het eilandje Spinalonga. In Topos 1910 proeft u de heerlijkste verse vis en 

zeevruchtengerechten met typisch Kretaanse specialiteiten. The Core is een fijne 

lunch- en dinerplek voor lekkere mezes en streetfood; rondom de foodtrucks 

staan tafeltjes en er heerst een ongedwongen sfeer. Bij de All Day Breeze Bar 

heeft u een grote keuze uit cocktails en andere drankjes. Domes Plaza Pool Bar, 

gelegen bij de Luxury Residences en de Grand Domes Bar serveren heerlijke 

snacks, smoothies en cocktails bij het zwembad.

ACCOMMODATIE
De 158 moderne design suited, villa’s en residences beschikken over 

airconditioning, flatscreen-tv, XBOX, kluisje, minibar, koffie-/theezetfaciliteiten, 

hoofdkussenmenu en strijkfaciliteiten. Badkamer met jacuzzi-bad, douche, 

badjas en slippers. Het is tevens mogelijk het “Domes Haute Living Selection” 

service pakket bij te boeken.

Premium Suite 1 slaapkamer met Jacuzzi en Tuinzicht (ca. 85 m², max. 2 volw. 

+ 1 kind.): moderne comfortabele suite met aparte woon- en slaapkamer. Balkon 

of terras met verwarmde jacuzzi en tuinmeubelen met tuinzicht. Ook boekbaar 

met zeezicht. Premium Suite 1 slaapkamer privézwembad zeezicht (ca. 85 

m², max. 2 volw. + 1 kind.): moderne comfortabele suite met aparte woon- en 

slaapkamer. Balkon of terras met privézwembad en tuinmeubelen met zeezicht.

Familie Suite met Jacuzzi en Tuinzicht (ca. 90 m², max. 2 volw. + 2 kind.): 

ruime bohemien ingerichte suite  met aparte woon- en slaapkamer met een 

kingsizebed en twee sofabedden. Balkon of terras met verwarmde jacuzzi en 

tuinmeubelen met tuinzicht. Ook boekbaar met zeezicht. 

Familie Suite Privézwembad en Zeezicht (ca. 90 m², max. 2 volw. + 2 kind.): 

ruime bohemien ingerichte suite  met aparte woon- en slaapkamer met een 

kingsizebed en twee sofabedden. Balkon of terras met privézwembad en 

tuinmeubelen met zeezicht.

Familie Suite 2 slaapkamers Jacuzzi en Zeezicht (ca. 100-120 m², max. 2 volw. 

+ 3 kind.): ruime bohemien ingerichte suite  met comfortabele woonkamer 

en twee slaapkamers met twee en suite badkamers. Balkon of terras met 

verwarmde jacuzzi en tuinmeubelen met zeezicht.

HL-Residence Villa 2 slaapkamers Privézwembad en Zeezicht (ca. 85 m², max. 

2 volw. + 2 kind.): prachtige villa met veel licht en ruimte. Op de begane grond 

een fraaie woonkamer met eethoek, volledig ingerichte keuken en badkamer 

met douche. Op de eerste etage een slaapkamer met een kingsizebed en een 

tweede met twinbedden en een badkamer. Privézwembad van 35 m² in een 

ruime tuin met tuinmeubelen en ligbedden. Ook boekbaar met 3 slaapkamers. 



217 - SILVERJET

Elounda | Kreta | GRIEKENLAND

HL-Luxury Residence 2 slaapkamers met Privézwembad en Zeezicht (ca. 

200 m², max. 4 volw. + 1 kind.): voor de inrichting van deze luxe villa is gebruik 

gemaakt van veel natuurlijke materialen. Elegante open plan woonkamer 

met eethoek en volledig ingerichte keuken. Twee slaapkamers met en suite 

badkamers met bad en inloopdouche. Privézwembad op een ruim terras met 

tuinmeubelen en ligbedden. Ook boekbaar met 3 en 4 slaapkamers. 

HL-Luxury Villa 2 slaapkamers met Privézwembad  en Zeezicht (ca. 220-250 

m², max. 4 volw. + 1 kind.): elegante mediterraan ingerichte villa met ultieme 

privacy. Fraaie open plan woonkamer met glazen schuifpui,  eethoek en open 

haard en volledig ingerichte keuken. Twee slaapkamers met en suite badkamers. 

Privézwembad in een ruime tuin met tuinmeubelen en ligbedden. Ook boekbaar 

met 3 slaapkamers. 

HL-Core Residence met Jacuzzi en Privézwembad (ca. 145 m², max. 4 volw. 

+ 2 kind.): elegante en luxe ingerichte villa met privacy. Fraaie woonkamer 

met sofabed, eethoek en volledig ingerichte keuken. Twee slaapkamers, twee 

badkamers en een ruime veranda met privézwembad en ligbedden.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., halfpension, vliegreis van en 

naar Heraklion, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt 

Premium Suite 1 slaapkamer Jacuzzi Tuinzicht  1262 1782 1959 1340

Familie Suite Privézwembad Zeezicht  1402 2124 2365 1481 

HL-Res. Villa 2 slaapkmr Privézwembad Zeezicht (4 pers.) 1329 2467 2399 1407

 

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf 09/04/22 t/m 25/05/22 en van 23/09/22 t/m 31/10/22 indien 

geboekt tussen 01/01/22 en 31/01/22, 15% bij verblijf 09/04/22 t/m 25/05/22 en van 23/09/22 

t/m 31/10/22 indien geboekt tussen 01/02/22 en 28/02/22 en 10% bij verblijf van 09/04/22 t/m 

25/05/22 en van 23/09/22 t/m 31/10/22 indien geboekt tussen 01/03/22 en 31/03/22.

 

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

bezoek www.silverjet.be. 

 

Premium Suite 1 Slaapkamer Jacuzzi
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ELOUNDA GULF VILLAS & SUITES
BOUTIQUE | CULINAIR | FAMILY

       

Massage Pool Suite

Het exclusieve Elounda Gulf Villa’s & Suites ligt majestueus op een heuvel boven 

het pittoreske vissersdorpje Elounda. De 18 stijlvolle villa’s met privézwembad 

en 15 luxueuze suites zijn harmonieus ingericht met de gedachte een tijdelijk 

thuis te creëren. Het hotel beschikt over een eigen Beach Club die op ca. 10 

minuten rijden ligt. De kleinschaligheid, oog voor detail, kwaliteit en het 

hoogstaande serviceniveau zal zelfs de meest veeleisende gast versteld 

doen staan. De luchthaven van Heraklion ligt op ca. 60 minuten rijden.  

FACILITEITEN
Receptie, lounge, zeewaterzwembad met zonneterras, ligbedden, kinderbad 

en poolbar service. De Elixer Spa biedt een ruime keus aan massages en 

lichaamsbehandelingen die zowel in de spa als in de privacy van uw suite 

of villa gegeven kunnen worden. Tevens sauna, hamam, fitnessruimte en 

openluchtjacuzzi. De Cool Kids Club, geopend van mei t/m oktober, is gratis voor 

kinderen van 3 t/m 12 jaar. Crèche voor baby’s van 3 maanden t/m 2 jaar (tegen 

betaling). U verblijft op basis van logies/ontbijt, halfpension is tevens mogelijk. 

Argo Restaurant, het gourmetrestaurant voor ontbijt, lunch en à la carte diner 

met internationale en mediterrane specialiteiten. Daphni Restaurant: intiem 

restaurant met slechts 5 tafeltjes (4 avonden/week). Roomservice. 

ACCOMMODATIE
Alle suites en villa’s zijn voorzien van airconditioning, flatscreen-tv, kluisje, 

minibar en koffie-/theefaciliteiten. Balkon of terras met zitje. De villa’s  

beschikken over een keuken. Verwarming van de zwembaden van de Massage 

Pool Suite, Imperial Spa Villa en Presidential Spa Pool Villa is inclusief van eind 

april t/m begin juni  en van eind september t/m eind oktober.

Deluxe Senior Suite (60-75 m², max. 3 pers.): woonkamer, slaapkamer met en 

suite  badkamer. Klein balkon met uitzicht op de Mirabello Golf. 

Deluxe Family Suite (100-120 m², max. 5 pers.): fraaie woonkamer,  2 slaapkamers 

met en suite luxe  badkamers.  Uitzicht op de tuinen of de Mirabello Golf.  

Massage Pool Suite (ca. 70 m², max. 2 pers.): open plan woon-/slaapkamer met  

moderne inrichting, terras met zitje, ligbedden en privézwembad. Fraai uitzicht 

op zee. Benedenverdieping met spabehandelkamer en stoombad.

Elounda Pool Villa (120-150 m², max. 4 pers.): woonkamer, 2 slaapkamers met 

en suite badkamer. Terras met zitje, ligbedden en privézwembad met jacuzzi. 

Mediterranean Pool Villa (120-150 m², max. 6 pers.): woonkamer, keuken en 3 

slaapkamers met en suite badkamers. Terras, zitje, ligbedden en privézwembad.

Imperial Spa Villa (ca. 140 m², max. 2 volw. + 1 kind): woonkamer, slaapkamer 

met en suite badkamer. Fitnessruimte, sauna en stoombad. Ruim terras met zitje,  

ligbedden en privézwembad met jacuzzi. Ook boekbaar met 2 slaapkamers. 

Executive Spa Pool Villa (ca. 170 m², max. 4 volw.): woonkamer, keuken en 2 

slaapkamers met en suite badkamers. Fitnessruimte, sauna en stoombad 

Terras met verwarmd privézwembad met jacuzzi. 

Presidential Spa Pool Villa (ca. 200 m², max. 6 pers.): villa met ruime woonkamer, 

3 slaapkamers met en suite badkamers. Fitnessruimte, sauna en stoombad. 

Terras met ligbedden en privézwembad met jacuzzi.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en 

naar Heraklion, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse.

Kamertype  mei jun aug okt

Deluxe Senior Suite  1544 1648 1838 2056 

Massage Pool Suite  2726 2742 3183 3062 

Elounda Pool Villa (o.b.v. 4 pers.)  1784 1970 2625 2410 

Imperial Spa Villa  3760 3842 4277 3923

Extra:  1 x Griekse lunch (excl. drankjes) en 1 x boottocht naar Spinalonga bij verblijf in een Pool 

Villa van 10/04/22 t/m 30/06/22, 01/09/22 t/m 31/10/22 geboekt voor 31/01/22. 30 minuten 

massage bij verblijf in een Suite van 10/04/22 t/m 31/10/22 geboekt voor 31/01/22, 1 x Griekse 

lunch  (excl. drankjes) bij verblijf van 10/04/22 t/m 31/10/22 in een Senior Suite en Family Suite 

indien geboekt voor 31/01/22. Meal Upgrade: upgrade naar halfpension bij verblijf in een Pool 

Suite of Villa van 10/04/22 t/m 31/10/22 indien geboekt voor 31/01/22. Vroegboekkorting: 15% 

bij verblijf in een Suite, 20% bij verblijf in een Villa van 10/04/22  t/m 31/10/22 indien geboekt 

voor 31/01/22. 15% bij verblijf van 10/04/22 t/m 30/06/22 en van 15/09/22 t/m 31/10/22, 10% bij 

verblijf van 01/07/22 t/m 14/09/22 in een Beach Front Villa indien geboekt voor 31/01/22.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen aanbiedingen en toeslagen halfpension: 

vraag uw reisagent of bezoek www.silverjet.be. 
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BLUE PALACE, A LUXURY COLLECTION 
FAMILY | WELLNESS

      

Superior Pool Bungalowkamer

Blue Palace, a Luxury Collection Resort & Spa, is geheel opgetrokken in Kretenzer 

stijl, gebouwd tegen een heuvel en loopt tot aan het privékiezelstrand. Vanaf 

alle terrassen biedt dit stijlvolle en trendy hotel uitzicht over zee met op de 

voorgrond het his torische eiland Spinalonga. Vanaf de lobby, met het Arsenali-

loungeterras bereikt u met de glazen monorail de verschillende niveaus 

van het hotel. De luxueuze kamers, suites en villa’s zijn stijlvol gedecoreerd, 

waarbij natuurlijke materialen en traditionele technieken zijn gebruikt. Blue 

Palace is een trendy resort waar traditioneel Kretenzer bouwstijl samensmelt 

met eigentijdse elegantie tot een romantische ambiance. Een perfecte plaats 

om geheel tot rust te komen in een unieke omgeving. Op ca. 4 km afstand ligt 

Elounda met een gezellige boulevard waar u ook fijne terrassen vindt. Op ca. 10 

min. wandelen vindt u het authentieke vissersdorpje Plaka met meerdere hippe 

beachbars en een zandstrand met luxe ligbedden. Het zeewater is aan deze kust 

verrassend helder en ideaal van temperatuur. De luchthaven van Heraklion ligt 

op ca. 60 minuten rijden.

FACILITEITEN
Ruime lobby met receptie, boetiek en loungebar met terras. Verder is er een zee-

waterzwembad en zijn er 2 zoetwaterzwembaden, 2 tennisbanen en tafel tennis. 

Kinderclub (3-12 jaar) met activiteitenprogramma en kinder bad. Privéstrand 

met ligbedden, parasols, Isola Beach Club en watersport center. Het Elounda 

Spa & Thalasso Center is een luxueuze Spa met binnenbad, hamam, sauna en 

jacuzzi. Het center biedt een scala aan massages en schoonheidsbehandelingen. 

Toegang vanaf 16 jaar. Fitness center met moderne (cardio-)apparatuur en 

uitzicht op de tuinen. Verder worden er o.a. yoga- en pilateslessen gegeven. De 

verzorging is op basis van logies/ontbijt. ‘Dine around’ halfpension is mogelijk. 

U heeft een keuze uit meerdere uitstekende restaurants. Olea: restaurant voor 

ontbijtbuffet met grandioos zicht op zee. Anthos, waar in de organic garden niet 

alleen gegeten maar ook gekookt wordt. Blue Door: al fresco restaurant aan zee 

in een typische Griekse taverne waar Griekse specialiteiten voor lunch en diner 

geserveerd wordt. Isola: Italiaanse gerechten, snacks en salades voor lunch en 

diner. Asia Deep Blue: Aziatische fusion gerechten voor diner in een charmante 

setting. De signature cocktails zijn samengesteld door de erkende mixoloog 

Aristotelis Papadopoulos. 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
Alle 251 kamers en suites zijn voorzien van airconditioning, flatscreen-tv, 

minibar, koffie-/theezetfaciliteiten en kluisje. Badkamer met ligbad en aparte 

douche, badjas en -slippers. Balkon of terras met zitje. 

Superior Bungalowkamer (ca. 40 m², max. 3 pers.): comfortabele kamer met 

zithoek en zeezicht. Kamers met verbindingsdeur mogelijk.

Superior Pool Bungalowkamer (ca. 40 m², max. 3 pers.): fraaie kamer met 

zithoek. Vanaf het terras toegang tot zwembad van ca. 22 m² zeezicht. Ook met 

verwarmd zwembad te boeken.

Deluxe Pool Suite (ca. 68 m², max. 4 pers.): ruime suite op de hoek gelegen 

met aparte woon- en slaapkamer, badkamer met jacuzzi, veranda met out door 

living, ligbedden en privézwembad van ca. 44 m². Zeezicht.

Deluxe Pool met 2-slaapkamers (ca. 79 m², max. 4 pers.): duplex kamer met 

op de begane grond een slaapkamer met zithoek, badkamer en terras met 

verwarmd zwembad van ca. 22 m² en op de eerste verdieping een tweede 

slaapkamer met en suite badkamer en balkon. 

Maisonette  (ca. 70 m², max. 3 pers.): hoger gelegen suite met op de begane grond 

een comfortabele woonkamer met zitbank, badkamer en terras met zwembad 

van ca. 22 m². Op eerste verdieping slaapkamer een en suite badkamer. Balkon.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Heraklion, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en 

naar de luchthaven.

Kamertype  mei jun aug okt

Superior Bungalowkamer  1340 1626 1936 1450 

Superior Pool Bungalowkamer  1525 1839 2328 1635 

Deluxe Pool Suite (o.b.v. 4 pers.)  1681 2070 2279 1792

Vroegboekkorting: 20% indien geboekt voor 31/01/22, 10% indien geboekt van 01/02/22 t/m 

15/03/22.

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

pension: vraag uw reisagent of bezoek www.silverjet.be.
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GRIEKENLAND | Kreta | Agios Nikolaos

DAIOS COVE LUXURY RESORT & VILLAS
ACTIVE | FAMILY | WELLNESS

       

Deluxe Junior Pool Suite

Het exclusieve Daios Cove is een resort van wereldklasse, genesteld tegen een 

heuvel in de afgelegen baai van Daios, ca. 7 km ten zuiden van Agios Nikolaos. 

De luchthaven van Heraklion op ca. 60 minuten rijden.

FACILITEITEN
Ruime lobby met receptie en lounge met terras. Groot verwarmd 

zoutwaterzwembad met kindergedeelte, terras, ligbedden, parasols en poolbar. 

Fraai privézandstrand met ligbedden, parasols en beachservice. Diverse 

watersportmogelijkheden, 2 tennisbanen en winkeltjes. Voor de jongsten is er  

de kidsclub (4 maanden t/m 11 jaar).  De Spa met overdekt zwembad, sauna, 

stoombad, fitnessruimte, kapsalon, manicure en pedicure. Hier kunt u ook 

terecht voor diverse lichaamsbehandelingen.Tevens yoga en pilates. 

De verzorging is op basis van halfpension. In een Suite of Villa verblijft u op 

basis van all-inclusive. In restaurant Pangea worden een uitgebreid ontbijtbuffet 

en diner met themabuffetten geserveerd. De Taverna voorziet in Griekse 

en Kretense specialiteiten voor lunch en diner. Het Ocean Restaurant biedt 

Italiaanse à la carte gerechten voor het diner. Lichte maaltijden, snacks en 

drankjes vindt u in de Beach Bar. De Ocean Bar bij het zwembad en de loungebar 

Crystal Box met terras bieden tropische cocktails en andere drankjes. 24-uurs 

roomservice.

ACCOMMODATIE
Alle 290 modern ingerichte kamers, suites en villa’s bieden uitzicht op zee en 

beschikken over airconditioning, flatscreen-tv, minibar, koffie-theezetfaciliteiten, 

iPod-dockingstation, kluisje en balkon of terras met zitje en loungebank. 

Badkamer met bad en aparte (regen)douche. De villa’s zijn gelegen nabij de 

zee en beschikken over een verwarmbaar privézwembad met zeewater. Gasten 

die verblijven in deze villa’s kunnen gebruik maken van de Cove Club Service: 

Deze bestaat uit ontbijt in het restaurant Ocean Club, een exclusief gedeelte 

op het strand, conciërgeservice, voorrang bij reserveringen voor de à la carte 

restaurants en welkomstgeschenk voor de kinderen. Het is ook mogelijk om het 

All-Inclusive Residents Club pakket bij te boeken.

Voor een beschrijving van de andere villa’s verwijzen wij u naar onze website.

Deluxe Kamer (ca. 42 m², max. 3 pers.): open plan woon-/slaapkamer met 

sofabank. Balkon met zitje, sofa en zeezicht. 

Deluxe Pool Kamer (ca. 42 m², max. 3 pers.): open plan woon-/slaapkamer met 

tafel en sofabank. Vanaf het ruime terras toegang tot zwembad van 18 m² dat 

door een laag muurtje wordt gescheiden van het naastliggende zwembad. 

Premium Junior Pool Suite (ca. 42 m², max. 3 pers.): open plan woon-/

slaapkamer met zeezicht. Ruim terras met sofa, ligbedden en een privézwembad 

van 21 m². 

Suite (ca. 65 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind. t/m 12 jaar): woonkamer, slaap-

kamer met en suite badkamer. Groot terras met ligbedden en zeezicht. 

Pool Suite (ca. 65 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind. t/m 12 jaar): woonkamer 

met eet- en zithoek en schrijftafel, slaapkamer met en suite badkamer. Terras 

met zitje en ligbedden en privézwembad van 21 m². 

Premium Suite (ca. 84 m², max. 4 pers.): slaapkamer met kingsizebed, woon-

kamer met sofabed, eethoek. Ruim balkon of terras met ligbedden en zeezicht. 

Veel extra`s voor kinderen of babby’s zoals een babyfoon, babybadje, kinderstoel.

Villa met 2 slaapkamers ( ca. 115 m², max. 2 volw. en 2 kind.): 2 badkamers, 

privézwembad en zeezicht. 

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., halfpension (kamers) of 

all-inclusive (suites en villa’s), vliegreis van en naar Heraklion, luchthavenbelasting, Executive 

Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Deluxe Kamer  1511 2038 2210 1532

Premium Junior Pool Suite  2361 2460 3743 2371

Premium Suite  3045 4268 4903 3055

Villa met 2 slaapkamers (o.b.v. 4 pers.)  2718 3511 3987 2728

Honeymoon: mousserende wijn, fruit en bloemendecoratie op het bed bij aankomst. 

Vroegboekkorting: 10% indien geboekt van 01/02/22 t/m 15/03/22.

 

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

bezoek www.silverjet.be. 
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Agios Nikolaos | Kreta | GRIEKENLAND

ST.NICOLAS BAY RESORT HOTEL & VILLAS
CULINAIR | FAMILY | WELLNESS

    

Thalassa Pool Villa Seafront

Classic Suite Sea 1-slaapkamer

St. Nicolas Bay Resort is gelegen op een schiereiland dat wordt omringd door het 

helderblauwe water van de Mirabello-baai. Het resort heeft een intieme sfeer en 

karakteristieke uitstraling. De kamers en suites, opgetrokken in natuursteen, 

liggen verspreid in kleurrijke tuinen met palmbomen en kijken alle uit op zee. 

Op ca. 2 km afstand bevindt zich de levendige vissersplaats Agios Nikolaos. De 

luchthaven van Heraklion ligt op ca. 45 minuten rijden.

FACILITEITEN
Lobby met receptie en lounge. Verder een kiosk, boetiek en kunstgalerie. 

Centraal in het resort vindt u 2 zwembaden (zeewater) met kinderbad en zonne- 

terras. Op het kleine zandstrand bevinden zich ligbedden en parasols. 

Er zijn meerdere zonneplateaus direct aan het water en het watersport- 

center biedt diverse watersporten. De miniclub (4-11 jaar) heeft een 

activiteitenprogramma voor de jongste gasten. In de Poseidon Spa wordt gebruik 

gemaakt van Elemis en Cinq Mondes-producten; kom geheel tot rust tijdens 

een thalassotherapie of laat u verwennen tijdens een schoonheidsbehandeling. 

Verder beschikt de Spa over een verwarmd binnenbad met hydrojets, stoombad 

en sauna. Klein fitnesscenter met moderne apparatuur. 

De verzorging is op basis van halfpension. The Club House: ontbijtrestaurant 

(buffet) met terras. Blue Bay: trendy à la carte restaurant bij strand en zwembad. 

Hier serveert men mediterrane en Aziatische gerechten voor de lunch. Tevens 

snacks en drankjes overdag. Minotaure: ‘fine dining’ restaurant bij het zwembad 

met een uitgebreide selectie aan Griekse en internationale wijnen. Labyrinthos: 

buffetrestaurant met showcooking. Greek Kafenion: à la carte diner met 

traditionele Griekse gerechten en visspecialiteiten. Bonatsa Bar: bij het strand 

voor cocktails en andere drankjes.

ACCOMMODATIE
Alle 119 kamers, suites en villa’s zijn ingericht in mediterrane sfeer en voorzien 

van airconditioning, flatscreen-tv, Nespresso-apparaat en minibar. Kingsizebed 

of 2 bedden, hoofdkussenmenu. Badkamer met bad met jacuzzi en/of douche, 

haardroger, badjas en slippers. Balkon of terras met zeezicht. De Thalassa 

Villa’s zijn gelegen in een apart gedeelte naast het hotel. 

Classic Kamer (ca. 29 m², max. 2 volw. + 1 kind): comfortabele kamer met 

zitgedeelte en schrijftafel. Gedeeltelijk zeezicht. 

Classic Suite - 1 slaapkamer (ca. 40 m², max. 2 volw. + 2 kind.): woonkamer met 

schrijftafel en separate slaapkamer. Met zeezicht.

Classic Pool Studio Seaview (ca. 40 m², max. 2 volw. + 1 kind.): open plan woon-/ 

slaapkamer, badkamer met bad met jacuzzi en separate douche. Terras met 

ligbedden, privézwembad van ca. 30 m². Zeezicht.

Club Pool Studio Seaview (ca. 50-53 m², max. 2 volw. + 1 kind): open plan woon-/

slaapkamer, badkamer met jacuzzi en separate douche. Terras van ca. 33-35 m² 

met ligbedden, zitje en privézwembad van ca. 40 m² met zeezicht.

Thalassa Pool Villa (ca. 155 m², max. 5 pers.): villa bestaand uit een grote 

woonkamer met keuken, slaapkamer met queenbed en en-suite badkamer, 

tweede slaapkamer met 2 eenpersoonsbedden en een kleine slaapkamer 

met eenpersoonsbed en aparte badkamer. Grote tuin met terras, ligbedden en 

privézwembad van ca. 55 m². Vanuit de tuin, via een trapje, toegang tot de zee

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., halfpension, vliegreis van en 

naar Heraklion, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Classic Kamer gedeeltelijk Zeezicht  1374 1600 1875 1376 

Classic Pool Studio Seaview  2843 1680 3169 248 

Thalassa Pool Villa (o.b.v. 5 pers.)  1709 2215 2983 1714

Extra: €80,- resort credit per kamer per verblijf bij aankomst tussen 15/04/22 en 05/06/22. €200,- 

resort credit per villa per verblijf bij aankomst 15/04/22 en 30/10/22.

Honeymoon: mousserende wijn, bloemen, fruit, 1 x diner tijdens verblijf en 1 gratis massage.

Vroegboekkorting: 20% korting indien geboekt van 01/01/22 en 31/01/22, 15% indien geboekt van 

01/02/22 en 28/02/22 en 10% indien geboekt van 01/03/22 en 31/03/22.

Welkomstattentie: attentie op de kamer bij aankomst em champagne cocktail per verblijf

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

reisagent of bezoek www.silverjet.be. 
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SANTORINI

Op het eiland Santorini, dat deel uitmaakt van de Griekse Cycladen-archipel, komen alle schoonheidsidealen van Griekenland bij elkaar. 

Santorini is de vakantiebestemming bij uitstek voor wie geen genoegen neemt met minder dan adembenemende schoonheid.

AUTOHUUR

De hotels op Santorini bieden wij inclusief privé-

transfers 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.

Het eiland is door een gigantische vulkaanuitbarsting 

ontstaan. Alleen de randen van de vulkaan steken 

boven het water uit.  Hier is Santorini op gevestigd. 

Vooral het landschap aan de westkant van het eiland 

is erg imposant met de enorme uit zee oprijzende, 

steile klippen waarvan de toppen worden gesierd 

door helderwitte huisjes. Dit garandeert een unieke 

natuur en prachtige vergezichten, zeker in de 

avond bij de ondergaande zon. Gezellige terrasjes 

met tavernes, bars, winkeltjes en kerkjes geven 

Santorini een geheel authentieke sfeer en stijl. 

Vanwege de vulkaan bestaan de meeste stranden 

van het eiland uit zwart lavazand. Verder zijn er 

ook kiezelstranden, witte stranden en zelfs rode 

stranden met opvallende rode rotsen. 

De beste stranden zijn te vinden aan de oostkust, 

vanwege het meer vlakke landschap. Hier bieden 

wij in Agia Paraskevi het trendy en populaire Nkiki 

Beach aan met het befaamde Nikki Beach concept. 

Hier worden muziek, entertainment, mode, film 

dagelijks gepresenteerd rondom het zwembad. Ook 

bevinden zich hier de wijngaarden, waar beroemde 

Griekse wijnen worden gemaakt.

De hoofdstad is Thira, zeer indrukwekkend door de 

architectonische stijl van de huizen. Het is hier zeer 

aangenaam en de witte steegjes die kriskras door 

Thira lopen, zijn wereldberoemd. Niet voor niets 

staan ze op vele kalenders en ansichtkaarten. in 

Thira kozen wij voor het nieuw geopende Katikies  

Garden gesetteld in een voormalig klooster. Op de 

rand van de caldera bij Imerovigli selecteerden 

wij het lifestyle resort Andronis Concept Wellness 

Resort dat zelfs voor de kleinere gasten onder ons 

een paradijsje is.  

Helemaal in het noorden van Santorini wordt het 

pittoreske plaatsje Oia gedomineerd door witte 

huizen. De zonsondergangen in Oia behoren tot 

de mooiste op aarde en trekken elke avond vele 

toeristen.  Aan deze romantische kust bieden wij 

Andronis Arcadia Resort  en het luxueuze boutique 

hotel Kirini aan. 

 

Bij het antieke havenplaatsje Akrotiri bieden wij het 

luxe boutique resort Ambassador Aegean Santorini.

EGEÏSCHE
ZEE

Thira

Akrotiri

Firostefani

Megalochori Kamari

Imerovigli

Oia

Ambassador

Nikki Beach

Katikies Garden

Andronis wellness 

Kirini

Andronis Arcadia

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

Dagtemperatuur in °C  13  13  14  17  21  24  26  26  24  22  18  15

Watertemperatuur in °C  15  14  16  16  18  22  25  26  23  22  20  17

Zonne-uren per dag  4  5  6  8  10  12  12  11  9  7  5  4

Dagen met enige neerslag  8  6  5  3  2  1  0  0  1  3  4  8
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Akrotiri | Santorini | GRIEKENLAND

AMBASSADOR AEGEAN LUXURY HOTEL & SUITES
BOUTIQUE

    

Serenity Suite

Het Ambassador Aegean Luxury Hotel & Suites Santorini is gelegen in het 

zuiden van het eiland en biedt een adembenemend uitzicht over de caldera van 

Santorini en de Egeïsche Zee. Vooral de zonsondergangen zijn hier onvergetelijk. 

De elegante kamers, suites en villa’s beschikken alle over een privézwembad. 

Door de hoogteverschillen tussen de diverse niveaus is het hotel minder geschikt 

voor gasten die slecht ter been zijn. De luchthaven ligt op ca. 20 minuten rijden.

FACILITEITEN
Kleine lobby met receptie. Het hotel beschikt over een zoetwaterzwembad 

met zonneterras en ligbedden. Verder is er een fitnessruimte met moderne 

apparatuur. Laat u van top tot teen verwennen in de Thelma Spa met een breed 

scala aan verkwikkende gezichts- en lichaamstherapieën. 

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

Cabo Rosso restaurant biedt zorgvuldig bereide traditionele Griekse gerechten 

voor lunch en diner. Kies bijvoorbeeld voor verse vis en zeevruchten aangevuld 

met de beste lokale ingrediënten. Voeg hier de uitstekende lokale wijnen en het 

adembenemende uitzicht aan toe en u beleeft ongetwijfeld een zeer bijzondere 

culinaire ervaring. Het ontbijt wordt geserveerd in het Belvedere Cafe, maar u 

kunt het tevens in uw kamer of suite laten serveren (tegen een kleine toeslag). 

Roomservice: 07:30-24:00 uur. 

ACCOMMODATIE
Alle 40 kamers, suites en villa’s zijn sfeervol ingericht waarbij de kleur wit, waar 

Santorini zo bekend om staat, de overhand heeft. Ze beschikken alle over een 

terras met privézwembad en uitzicht over de Egeïsche zee en de caldera en zijn 

voorzien van airconditioning, flatscreen-tv, schrijftafel, telefoon, koelkastje en 

kluisje. Badkamer met bad/douche. Een aantal kamers en suites is in de rotsen 

gebouwd en deze bereikt u via een lange trap door een tunnel. 

Deluxe Kamer (ca. 30-40 m², max. 2 pers.): comfortabele kamer gebouwd in 

de rotsen, met kingsizebed, sofa en terras met loungebank, ligbedden en 

privézwembad.

Luxury Suite (ca. 40-60 m², max. 3 pers.): ruime open plan woon-/slaap- 

kamer met sofa en een terras met ligbedden en privézwembad.

Infinity Cave Suite (ca. 40-70 m², max. 3 pers.): open plan woon-/slaapkamer met 

loungegedeelte en groot terras met loungebank, ligbedden en privézwembad.

Infinity Cave Honeymoon Suite (ca. 80-100 m² max. 2 pers.): in de rotsen 

gebouwde ruime open plan woon-/slaapkamer met zithoek en groot terras met 

loungebank, ligbedden en privézwembad.

Serenity Suite (ca. 100-120 m², max. 4 pers.): begane grond met woonkamer, 

slaapkamer met en suite badkamer, groot terras met loungebanken, ligbedden 

en privézwembad. Op de eerste verdieping een tweede slaapkamer met en suite 

badkamer en balkon.

Ambassador Villa (ca. 150-180 m², max. 6 pers.): geschakelde villa met woon-

kamer en 3 slaapkamers, elk met een kingsizebed en en suite badkamer. Terras 

met eettafel, loungebanken, ligbedden en een groot privézwembad.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Santorini, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en 

naar de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Deluxe Kamer  1913 2411 2659 1961

Luxury Suite  2189 2663 2931 2237

Serenity Suite  2765 3293 4034 2813

Ambassador Villa (o.b.v. 4 pers.)  2562 3002 4480 2610

Gratis nachten: 7 = 6  bij verblijf van 10/04/22 t/m 31/05/22 en 01/10/22 t/m 24/10/22. 

Vroegboekkorting: 10% indien geboekt voor 30/04/22.

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

reisagent of bezoek www.silverjet.be. 
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GRIEKENLAND | Santorini | Agia Paraskevi

NIKKI BEACH RESORT & SPA
ACTIVE | WELLNESS

      

Signature Kamer met zwembad

Het befaamde, trendy Nikki Beach concept combineert muziek, culinair genot, 

entertainment, mode, film en kunst in één bestemming, hetgeen wederom 

gelukt is op Santorini. Het Cycladische witte design past uitstekend bij de 

natuurlijke omgeving, waarbij de moderne elementen het Nikki Beach concept 

onderstrepen. Gelegen op het wereldberoemde, prachtige vulkanische eiland 

Santorini aan het lavastrand van Monolithos biedt het een idyllische sfeer met 

adembenemende uitzichten. De luchthaven ligt op ca. 5 km, de hoofdstad Thira 

op ca. 8 km en Oia op ca. 20 km afstand.

FACILITEITEN
De lichte ultramoderne lobby met zitjes,  receptie,  boetiek met kleding van 

Griekse en internationale ontwerpers en gratis internationale kranten. Het 

buitenzwembad met swim-up bar wordt omringd door cabana’s, lig- en 

dagbedden terwijl DJ’s het entertainment verzorgen. Dag- en ligbedden en 

cabana’s tegen betaling. Op het strand staan comfortabele houten loungebedden 

en grote parasols gratis tot uw beschikking. De Nikki Spa biedt een weelde aan 

lichaams- en gezichtsbehandelingen, sauna, hamam, manicure en pedicure. In 

de hypermoderne fitness kunt u de conditie op peil houden. 

U verblijft In Nikki Beach Resort & Spa op basis van logies/ontbijt. Het ontbijt 

wordt geserveerd in Café Nikki.  Tijdens lunch en diner worden lichte, gezonde 

maaltijden geserveerd. Het Nikki Beach Restaurant & Beach Club biedt een 

wereldkeuken met o.a. lokale smaken en kruiden, maar ook gezonde salades, 

sushi en verse vis staan op het menu. De Sunset Lounge serveert trendy 

cocktails tijdens de indrukwekkende zonsondergang. 24-uurs roomservice. 

ACCOMMODATIE
Het hotel heeft 62 luxueuze en comfortabel ingerichte kamers en suites 

voorzien van airconditioning, wifi, kluisje, tv, minibar, koffie-/theezetfaciliteiten.   

Badkamer met regendouche, haardroger. Badjassen en -slippers. Terras of 

balkon.

Luux Kamer Tuinzicht (ca. 20-35 m², max. 2 pers.): elegant ingerichte kamer op 

de eerste etage met balkon en tuinzicht. Ook te boeken met zeezicht als Luux 

Kamer Zeezicht.

Signature Kamer (ca. 28-35 m², max. 2 pers.): op de bovenste etage, met 

fantastisch zeezicht. Naar keuze ook te boeken als Signature Kamer met 

Jacuzzi (ca. 24-35 m², max. 2 pers): op de eerste etage, balkon met jacuzzi, 

ligstoelen en zeezicht of als Signature Kamer met Zwembad (ca. 22-40 m², max. 

2 pers.): op de begane grond met privétuin, ligstoelen en privézwembad. 

Ultra Suite (ca. 43-53 m², max. 2 pers.), gelegen op de bovenste etage, open 

plan woon-/slaapkamer met kingsize bed, balkon en zeezicht. Ook boekbaar als 

Ultra Suite met Jacuzzi (ca. 44-55 m², max. 2 pers.): gelegen op de eerste etage 

met balkon met ligstoelen, jacuzzi en zeezicht of naar keuze als Ultra Suite met 

Zwembad (ca. 41-62 m², max. 2 pers.): gelegen op de begane grond met kingsize 

bed woon-/slaapkamer met privétuin en -zwembad. 

Honeymoon Suite (ca. 86-94 m², max. 2 pers.): zeer ruime suite op de begane 

grond met open plan woon-/slaapkamer, kingsize bed,  comfortabele zithoek, 

privétuin en privézwembad.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Santorini, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Kamertype  mei jun aug okt

Luux Kamer Tuinzicht  1456 1712 2084 1497

Signature Kamer  1669 2058 2525 1710

Ultra Suite  1941 2404 2959 1982

Signature Kamer met Zwembad  2404 2976 3745 2445

Vroegboekkorting: 10% indien geboekt voor 28/02/22.

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

www.silverjet.be. 
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Thira | Santorini | GRIEKENLAND

KATIKIES GARDEN
BOUTIQUE | DESIGN | WELLNESS

        DELUXE

Suite

Het in 2019 geopende Katikies Garden ligt in de historische stad Thira. Katikies 

Garden was ooit een katholiek klooster, afgeschermd door dikke muren en 

vormt nu een oase van rust in het levendige en bruisende centrum van Thira. 

Het hotel heeft de mystiek van reeds lang vervlogen tijden en is meer dan een 

accommodatie; het is een introductie van de ‘art de vivre´. Thira ligt op de rand 

van de caldera in het westen van het eiland, Oia ligt op ca. 8 km en de luchthaven 

van Santorini op ca. 11 km afstand.

FACILITEITEN
Fraaie elegante lobby met prachtig marmer en met fluweel gestoffeerde zitjes. 

De Fashion Boutique van het hotel verkoopt mode, ontworpen door lokale en 

Griekse ontwerpers. Op het zonneterras bij de infinitypool met uniek uitzicht 

over de Egeïsche Zee staan cabana’s, houten loungebedden en parasols. Voor 

een unieke holistische Spa-ervaring brengt u een bezoek aan de A.SPA, een 

luxueuze bron van wellness. Schilderachtig omlijst door bougainville is het een 

toevluchtsoord van elegantie en sereniteit voor energieke ervaringen. Men biedt 

op uw lichaam afgestemde behandelingen en massages gebaseerd op de oude 

leer en tradities van weleer, een persoonlijke renaissance van geest en lichaam.

De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Aangezien Katikies Garden 

gelegen is in een voormalig klooster, werd de naam van het restaurant 

´De Paul´ geinspireerd door Vincent de Paul. Hij richtte in 1622 de eerste 

gemeente voor de Lazaristes op om de armen te dienen. Het klooster waarin 

het restaurant is gevestigd was de plaats waar de Vinsanto-wijn oorspronkelijk 

werd geproduceerd, opgeslagen en gedistribueerd naar het Vaticaan. Een plek 

vervuld met erfgoed en traditie. De gerechten op het menu van De Paul zijn 

een combinatie van smaken en aroma’s uit het verleden met fijne hedendaagse 

culinaire technieken. In de Pool Side Bar bij het zwembad kunt u terecht voor 

verfrissende drankjes, cocktails en snacks.

ACCOMMODATIE
De 40 luxueuze suites zijn alle voorzien van een kingsizebed, airconditioning, 

wifi, kluisje, satelliet-tv, iPod, minibar, magnetron, Nespresso-apparaat en 

theezetfaciliteiten. Badkamer met ligbad/douche, haardroger en badslippers & 

-jassen. 

Junior Suite tuinzicht (ca. 46 m², max. 2 pers.): open plan woon/-slaapkamer. 

Balkon met zitje en tuinzicht. 

Senior Suite zeezicht met jacuzzi (ca. 40 m², max. 3 pers.): in open plan stijl, 

Terras met jacuzzi en zeezicht. Ook boekbaar met tuinzicht. 

Superior Pool Suite (ca. 42 m², max. 3 pers.): suite met woonkamer en aparte 

slaapkamer.  Privétuin met tuinmeubelen en zwembad. 

Honeymoon Suite (ca. 55 m², max. 3 pers.): split level met slaapkamer op 

de op eerste verdieping en woonkamer op de begane grond. Privétuin met 

tuinmeubelen en zwembad. 

Master Suite (ca. 50 m², max. 3 pers.): split level met slaapkamer op de op 

eerste verdieping en woonkamer op de begane grond. Privétuin (ca. 140 m² ) 

met tuinmeubelen en zwembad. 

Katikies Suite (ca. 50 m², max. 3 pers.): woonkamer en aparte slaapkamer, 

Privétuin (ca. 140 m² ) met zwembad, cabana en tuinmeubelen. 

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Santorini, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Kamertype  mei jun aug okt

Junior Suite tuinzicht  1848 2206 2378 1866

Senior Suite zeezicht met jacuzzi  2370 2832 3094 2379

Superior Pool Suite   2789 3404 3591 2859

Honeymoon Suite  3341 3946 4419 3416

Vroegboekkorting: 15% indien geboekt voor 28/02/22.

Combinatiekorting: 10% indien u een combinatie met Katikies op Mykonos boekt.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen, aanbiedingen en toeslagen vraag uw reis-

agent of bezoek www.silverjet.be. 
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GRIEKENLAND | Santorini | Oia

ANDRONIS ARCADIA
DESIGN | FAMILY | WELLNESS

      

Executive Suite

Het lifestyle hotel Andronis Arcadia is vernoemd naar het mythische huis van de 

Griekse god Pan, wat een natuurlijke plaats voor genot en harmonie was. Deze 

aardse Arcadia is in typische Cycladische stijl gebouwd en ligt aan de rand van 

het pittoreske Oia, op loopafstand van het centrum maar ver genoeg om rust en 

privacy te garanderen. De luchthaven van Santorini ligt op ca. 17 km afstand.

FACILITEITEN
De receptie bevindt zich in een gebouw direct bij de ingang van het resort. 

De lobby is een open ruimte, boho-chic in aardetinten, met veel licht en met 

prachtige grote houten tafels en een hangmat. De grote infinitypool is de spil 

van het hotel en wordt geflankeerd door een swim-up bar met lounge- en 

ligbedden en parasols. Hier worden ook live-evenementen georganiseerd zoals 

een bekende DJ. 

Door een bezoek te brengen aan de Evexia Spa en u over te geven aan de 

ontspannende behandelingen ontsnapt u even aan de stress van alledag. De 

moderne Spa heeft tevens o.a. Kneipp douches, sauna, hamam, soundhealing 

en een openlucht yogaruimte. De fitnessruimte is uitgerust met moderne 

apparatuur waar u ongelimiteerd gebruik van kunt maken. 

Het  verblijf is op basis van logies/ontbijt. Pacman Restaurant is een prachtige 

open ruimte met een onbelemmerd uitzicht op de spectaculaire zonsondergangen 

van Oia. Hier worden ontbijt, lunch en diner geserveerd. U kunt kiezen uit een 

licht sushi-menu of Griekse traditionele gerechten die zorgvuldig bereid worden 

met ingrediënten uit eigen tuin. Geniet na het diner van voortreffelijke cocktails 

terwijl de DJ het entertainment verzorgt. Het Opson Restaurant biedt een 

unieke nieuwe culinaire ervaring, geïnspireerd op de smaken en ingrediënten 

van het klassieke Griekenland. Chef-kok Stefanos Kolimadis heeft een menu 

samengesteld met gerechten die door o.a. de filosofen Aristotelis en Omiros 

werden genuttigd. 

ACCOMMODATIE
Het hotel heeft 80 sfeervolle, in lokale stijl gebouwde suites en villa’s, alle 

voorzien van airconditioning, wifi, kluisje, satelliet-tv, minibar en koffie-/

theezetfaciliteiten. Badkamer met ligbad/douche, haardroger en badjassen. 

Sunset Suite (ca. 42 m², max. 2 pers.): open plan suite met woon-/slaapkamer, 

badkamer met douche, terras met loungebedden en infinity plungepool. 

Executive Suite (ca. 50 m², max. 2 pers.): open plan suite met moderne woon-/

slaapkamer, badkamer met douche, terras met loungebedden en infinity 

plungepool. 

Villa - 2 slaapkamers (ca. 110 m², max. 4 pers.): over twee levels met 

moderne woonkamer. Twee slaapkamers met en suite badkamers, terras met 

loungebedden en infinitypool.

Villa  - 4 slaapkamers (ca. 220 m², max. 8 pers.): ruime boho-chic villa met open 

plan woon-/eetkamer. Vier slaapkamers met en suite badkamers, terras met 

loungebedden en infinitypool.

Eden Villa - 6 slaapkamers (ca. 600 m², max. 8 pers.): over drie levels met 

woonkamer en volledig uitgeruste keuken. Zes slaapkamers met en suite bad- 

kamers, fitnessruimte, Spa, terras met loungebedden en twee privézwembaden.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Santorini, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Sunset Suite  33180 3985 4001 2985

Executive Suite  3355 4601 4617 3160

Villa - 2 slaapkamers (o.b.v. 4 pers.)  3502 4265 4281 3307

Villa - 4 slaapkamers (o.b.v. 7 pers.)  4104 5308 5322 3909

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

reisagent of bezoek www.silverjet.be. 
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Oia | Santorini | GRIEKENLAND

KIRINI
ADULTS ONLY | BOUTIQUE | WELLNESS

        DELUXE

Senior Suite

Het luxueuze boutiquehotel Kirini Santorini in Oia is een juweeltje onder de 

hotels van het eiland en wordt beschouwd als een van de beste lokaties om 

te verblijven in een prachtige omgeving met betoverend uitzicht op de caldera. 

Cycladische architectuur en traditie gecombineerd met luxe en het uitzicht 

op de Egeïsche Zee met daarnaast een geweldige Spa en gastronomische 

ervaringen maken uw verblijf in dit sprookjesachtige hotel tot een ervaring om 

voor het leven te koesteren. Kinderen vanaf 13 jaar zijn welkom. Vanwege de 

verschillende niveaus binnen het hotel is het minder geschikt voor gasten die 

slecht ter been zijn. De luchthaven van Santorini ligt op ca. 15 km afstand.

FACILITEITEN
Bij aankomst wordt u omringd door de karakteristieke uitstraling van Santorini. 

De witgepleisterde lobby met receptie en wit meubilair en zitjes zijn genesteld 

in kleine nissen en hebben fraaie details. De trendy boetiek heeft vooral mode 

en leerartikelen van lokale ontwerpers. De infinitypool biedt een betoverend 

uitzicht over de fotogenieke caldera met fraaie zonsondergangen. Het zwembad 

wordt geflankeerd door loungebedden, ligstoelen en parasols. 

A.Spa biedt biedt de unieke ervaring van ultieme ontspanning met een volledig 

holistische benadering van gezondheid en schoonheid waardoor elke dag een 

rustgevende ervaring wordt voor couples en singles. Een inspirerend scala aan 

herstellende behandelingen met unieke Ligne St. Barth Spaproducten, zoals 

een verjongende gezichtsbehandeling of een ontspannende massage tegen de 

achtergrond van de caldera zorgen voor maximale ontspanning van lichaam en 

geest. Als u in conditie wilt blijven kan dat in de TechnoGym, een ruimte met 

ultramoderne fitness- en cardio-apparatuur. 

De verzorging is op basis van logies/ontbijt. De culinaire prestaties van Anthos 

restaurant zijn gebaseerd op de Griekse keuken, beïnvloed door andere 

mediterrane regio’s. The Pool Lounge & Cocktail Bar, gelegen naast het zwembad, 

en het in de grot uitgehouwen restaurant verzorgen het ontbijt en verfrissende 

drankjes. De wijnranken op Santorini zijn laag en mandvormig om ze tegen 

de sterke wind te beschermen. Deze kennis wordt al eeuwenlang gebruikt en 

resulteert in de uitstekende wijnen van Santorini. U kunt deze proeven tijdens 

een ceremoniële wijnproeverij.

ACCOMMODATIE
De 26 sfeervolle, in lokale stijl gebouwde en ingerichte suites zijn voorzien 

van airconditioning, wifi, kluisje, satelliet-tv, iPod-dockingstation, minibar, 

Nespresso-apparaat. Badkamer met ligbad/douche, haardroger, badjassen en  

-slippers. Balkon met zitje en fantastisch uitzicht op de Caldera.

Junior Suite (ca. 30 m², max. 2 volw.): suite met open plan woon-/slaapkamer 

met zitje. Ook boekbaar met jacuzzi op het balkon als Junior Suite met jacuzzi.

Senior Suite (ca. 43 m², max. 3 pers.): ruimere open plan woon-/slaapkamer 

met zithoek.

Superior Suite met jacuzzi (ca. 40 m², max. 3 pers.): woon-/slaapkamer met 

zithoek en een jacuzzi in een nis van het slaapgedeelte. 

Honeymoon Suite (ca. 40 m², max. 2 volw. ): romantische suite in open plan waar 

mediterrane kleuren een sfeer van pure romantiek creëren, in de badkamer als 

extra een jetdouche. Groot terras met loungebedden, eethoek en jacuzzi.

Kirini Suite met plungepool (ca. 45 m², max. 2 volw.): woonkamer en aparte 

slaapkamer badkamer met jacuzzi, terras met loungebedden, eethoek en 

jacuzzi.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Santorini, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Junior Suite  2282 3454 4135 2352

Senior Suite  2694 3952 4833 2768

Honeymoon Suite  3943 5885 7244 4013

Kirini Suite met plungepool  4700 7114 8625 4775

Vroegboekkorting: 15% indien geboekt voor 28/02/22.

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

www.silverjet.be. 
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MYKONOS

AUTOHUUR

De hotels op Mykonos bieden wij inclusief privé-

transfers 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 MYKONOS HEEFT VOORAL MYKONOS EARTH 

SUITES ONS HART GESTOLEN. KIJK OP PAGINA 229.

Mykonos behoort tot de eilandengroep de Cycla-

den en is één van de bekendste eilanden van 

Griekenland. Het eiland is slechts  85 km² groot. 

Qua inwoners zijn er ongeveer 10.000 mensen die 

er permanent wonen. Het eiland is geliefd vanwege 

de prachtige stranden waar u heerlijk kunt luieren 

of juist actief watersporten kunt beoefenen zoals 

duiken, kajakken, suppen of kitesurfen. 

De witgekalkte huisjes met felgekleurde deuren, 

de sfeervolle dorpjes en de vele traditionele wind-

molens in het glooiende landschap maken Mykonos 

super fotogeniek.

De hoofdstad Mykonos-Stad, ook wel klein Venetië 

genoemd,  is heel geliefd  vanwege het uitgebreide 

netwerk van smalle straatjes en steegjes met res-

taurants, authentieke boetiekjes en kunstgalerieën. 

Het uitgaansleven is hier bijzonder levendig met 

gezellige terrasjes, intieme barretjes en bekende 

discotheken. Boven de stad staan ook de fotogenieke 

traditionele Griekse windmolens. 

De haven van Mykonos is een bekend vertrekpunt 

voor veerboten en visserssloepen.

Op de zuidwestpunt bij Agios Ioannis bieden wij 

het trendy Katikies Mykonos aan. Iets zuidelijker 

bij Platis Gialos ligt het het Relais & Chateaux hotel 

Myconian Ambassador. 

Vlakbij het rustige zandstrand van Elia ligt het design 

hotel Utopia behorend bij de Relais & Chateaux hotel 

groep. Dit trendy hotel met maar 35 kamers heeft 

een zeer goede Spa. 

Nieuw dit jaar is het zeer minimalistische en luxe 

ingerichte Eart Suites als een oase van rust.

Het populaire bohemian the WILD, gelegen aan 

een privé strand,  ligt in een heerlijk afgezonderd 

gedeelte van het eiland bij Agia Anna waar u van uw 

welverdiende rust kunt genieten.

EliaOrnos

ParadisePlatis
Gialos

Mykonos-Stad

Agia Anna

Myconian
Ambassador Myconian Utopia

Earth Suites

The Wild

Katikies

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

Dagtemperatuur in °C  13  13  14  17  21  24  26  26  24  22  18  15

Watertemperatuur in °C  15  14  16  16  18  22  25  26  23  22  20  17

Zonne-uren per dag  4  5  6  8  10  12  12  11  9  7  5  4

Dagen met enige neerslag  8  6  5  3  2  1  0  0  1  3  4  8

Mykonos, het meest mondaine Griekse eiland, biedt een spectaculair uitgaansleven. 

Zeker in de trendy hoofdstad Mykonos-Stad. 
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Deluxe Kamer

Executive Pool Suite

MYKONOS EARTH SUITES 
ADULTS ONLY | DESIGN | HONEYMOON

    

Mykonos Earth is als een oase van rust. De perfecte locatie voor jonge koppels, 

honeymooners en kleine groepjes vrienden. De stijl en de ambiance van dit 

nieuwe kleinschalige hotel is hip, sereen en straalt klasse en elegantie uit. De 12 

suites liggen in een omgeving van een ongeëvenaarde schoonheid. Ervaar hier 

de mooie zonsondergang, hoor het ruisen van de golven van de kalme blauwe 

zee, proef de verse mediterrane gerechten die met liefde door de chefkok zijn 

bereid en geniet van de wandeling over het zandstrand. Alle zintugen gaan open 

en dragen bij aan een onvergetelijk verblijf op Mykonos in dit prachtige Mykonos 

Earth. 

Het hotel opende in 2020 haar deuren en biedt de zo bekende hartelijke 

Griekse gastvrijheid. De natuurlijke materialen die gebruikt zijn zoals hout en 

steen komen vnl. van het eiland; hierdoor zijn de suites perfect geïntegreerd 

in het natuurlijke landschap en vormen ze een harmonieuze combinatie met 

de verfijnde accenten van de witgekalkte architectuur van het eiland Mykonos. 

Earth Suites ligt op slechts 100m van het strand van Megali Ammos en op 

400m van Mykonos-stad ook wel Chora genoemd. Hier zijn de zo kenmerkende 

beroemde windmolens, de oude haven en pittoreske steegjes met elegante 

restaurants en hippe bars. Kosmopolitische plekken zoals het lifestyle Psarrou-

strand en het Ornos-strand liggen op ca. 4 km vanaf Earth Suites. De luchthaven 

van Mykonos ligt op ca. 20 km.

FACILITEITEN
U verblijft op basis van logies/ontbijt. A la carte is mogelijk. Een van de 

hoogtepunten van het hotel is de keuken waar de chefkok en zijn team met passie 

en met een creatieve twist de gasten laten proeven van de verse producten met 

biologische ingrediënten. Alles is zorgvuldig geteeld en geselecteerd en komt van 

het eiland Mykonos en de andere omringende eilanden van de Cycladen-groep. 

Het à la carte restaurant is geopend voor diner. De lunch wordt geserveerd bij 

de poolbar van het zwembad. Geniet tijdens uw diner van een adembenemende 

zonsondergang. Ook  liefhebbers van de vegetarische of veganistische keuken 

kunnen hier genieten van een overheerljike diner. Verder aanwezig receptie, 

roomservice ( tegen betaling) en zwembad met rondom ligbedden en parasols. 

ACCOMMODATIE
De in totaal 19 minimalistisch ingerichte suites hebben een eigentijdse warme 

stijl en zijn een combinatie van rustieke charme en modern comfort. Alle suites 

hebben een kingsizebed met hoogwaardig linnengoed, Nespresso machine, 

sateliet-tv, luxe badkamer met inloopdouche met regendouche, badjassen en 

-slippers, haardroger, kluisje, wifi, minbar, theefaciliteiten en terras met zitje. 

De suites beschikken verder over een privézwembad of een jacuzzi.

Deluxe kamer met Jacuzzi (ca.40 m², max. 2 pers.): ruime open plan woon-/

slaapkamer op hoogste punt gelegen met grote veranda met jacuzzi en zeezicht.

Junior Pool Suite Zeezicht (ca. 23 m², max. 2 pers): ruime open plan woon-/

slaapkamer. Terras met ligbedden, privézwembad (15 m²) en zeezicht.

Executive Pool Suite Zeezicht (ca. 40 m², max. 2 pers.): ruime open plan woon-/

slaapkamer. Terras met ligbedden, privézwembad (15 m²) en zeezicht.

Honeymoon Pool Suite Zeezicht (ca. 42- 45 m², max. 2 pers): zeer unieke 

suite met en suite badkamer, comfortabale woonkamer, ruim terras met 

privézwembad, ligbedden en adembenemend zicht op zee.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Mykonos, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Kamertype  mei jun aug okt

Deluxe kamer met Jacuzzi  1409 1472 2475 1427 

Junior Pool Suite Zeezicht  1566 1629 2814 1584

Executive Pool Suite Zeezicht  1926 1989 3483 1944

Honeymoon Pool Suite Zeezicht  2461 2423 4000 2378

Voor actuele prijzen van alle kamertypen en aanbiedingen: vraag uw reisagent of bezoek www.

silverjet.be. 

Megali Ammos |  Mykonos | GRIEKENLAND
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GRIEKENLAND | Mykonos | Agios Ioannis

KATIKIES MYKONOS
BOUTIQUE | DESIGN | WELLNESS

      

Het trendy en bohémien Katikies Mykonos ligt genesteld in een prachtige 

omgeving boven het zonovergoten strand van Agios Ioannis. Dit uitzonderlijke 

boutiquehotel, lid van de Katikies Hotel Groep, maar ook een van de Leading 

Hotels of the World, is als een amfitheater gebouwd in de karakteristieke stijl 

van de Cycladen.  Mykonos-stad ligt op ca. 4 km en de luchthaven van Mykonos 

op ca. 5 km afstand.

FACILITEITEN
De intieme lobby met receptie en zitjes is in Mykonische stijl gebouwd. De trendy 

boetiek van het hotel heeft de laatste designs van Griekse en internationale 

ontwerpers. De twee in elkaar overlopende infinitypools bieden direct uitzicht op 

zee en zijn omringd door houten ligbedden, gazebo’s en loungebedden. Een DJ 

verzorgt muziek terwijl u geniet van de Griekse zon. Houd uw conditie op peil in 

de moderne fitnessruimte, die is uitgerust met de nieuwste apparaten. Trakteer 

uzelf op een schoonheidsbehandeling of massage in de exotische A.Spa, waar 

een uitgebreid programma aangeboden wordt met gebruik van Ligne St.Barth 

Spa-artikelen. 

De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Geniet in het Seltz Champagne Bar 

& Restaurant van een bijzondere selectie uitzonderlijke mediterrane wijnen, 

terwijl u zich laat betoveren door de karmozijnkleurige zonsondergang. Het 

menu in het Mikrasia Restaurant is geïnspireerd op de multiculturele keuken van 

Smyrna. Het bevat authentieke recepten met een hedendaagse, luxe twist. De 

achtergondmuziek, vaak live, laat u extra genieten. Ontspan in de Katikies Pool 

Bar & Restaurant terwijl u geniet van verse smoothies, verfrissende aperitieven 

in combinatie met een selectie van hors d’oeuvres. 24-uurs roomservice

ACCOMMODATIE
Het hotel heeft 36 sfeervolle kamers en suites, alle voorzien van airconditioning, 

wifi, kluisje, satelliet-tv, Bose Soundlink bluetooth speaker, minibar en 

Nespresso-apparaat. Badkamer met bad/douche, haardroger en badjassen & 

slippers. Butlerservice op aanvraag.

Superior Kamer met jacuzzi (ca. 25m², max. 2 pers.): kamer met tweepersoons-

bed, badkamer met bad. Gemeubileerd balkon met jacuzzi en (zij)zeezicht.

Junior Suite met jacuzzi (ca. 35 m², max. 2 pers): open plan suite met twee-

persoons bed, zitje en badkamer met bad. Gemeubileerd balkon met  jacuzzi en 

(zij)zeezicht. 

Senior Suite met jacuzzi (ca. 40 m², max. 3 pers.): ruime open plan woon-/

slaapkamer, badkamer met bad. Balkon met tuinmeubelen en jacuzzi met (zij-)

zeezicht. 

Superior Suite met plungepool (ca. 40 m², max. 3 pers): ruime open plan woon-/

slaapkamer, Badkamer met bad, terras met ligbedden en plungepool met (zij)

zeezicht. 

Honeymoon Suite met plungepool (ca. 50 m², max. 3 pers): zeer ruime open plan 

woon-/slaapkamer, ruime badkamer met bad, groot terras met tuinmeubelen, 

ligbedden en plungepool met zeezicht. 

Katikies Suite met plungepool (ca. 55 m², max. 3 pers): zeer ruime open plan 

woon-/slaapkamer, ruime badkamer met bad, groot terras met designer 

tuinmeubelen,  ligstoelen en plungepool met zeezicht. 

Master Suite met plungepool (ca. 65 m², max. 3 pers): zeer ruime open plan 

woon-/slaapkamer, ruime badkamer met jacuzzi bad, groot terras met designer 

tuinmeubelen, ligstoelen en plungepool met zeezicht. 

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Mykonos, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Kamertype mei jun aug okt

Superior Kamer met jacuzzi 1971 2465 2764 1928 

Senior Suite met jacuzzi 2175 2698 3062 2190 

Superior Suite met plungepool 2476 2843 3273 2493 

Katikies Suite met plungepool 2313 2796 4425 2326

   

Combinatiekorting: 10% indien u een combinatie met Katikies op Santorini boekt.

Vroegboekkorting: 10% indien geboekt voor 28/02/22.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen en aanbiedingen: vraag uw reisagent of bezoek www. 

silverjet.be. 
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Agia Anna |  Mykonos | GRIEKENLAND

THE WILD HOTEL BY INTERNI
BOUTIQUE | WELLNESS

        

Tweepersoonskamer Zeezicht

Het beste van hotel The WILD is de locatie. Gelegen op een punt van het eiland dat 

ruig en puur is gebleven en uitkijkt over een piepklein dorp aan het strand dat ooit 

door de lokale bevolking ‘de wilde dieren’ werd genoemd omdat het jarenlang 

bewoond werd door de meest woeste en dappere vissers van Mykonos. Nu een 

rustige, pittoreske haven die aan het licht brengt hoe Mykonos er vroeger uitzag, 

simpel, ruig, mooi en wild. De eigenaren van The WILD wilden deze authenticiteit 

en de moderne uitstraling van Mykonos samenvoegen in een concept. In The 

WILD is dat prima gelukt. Luxe, authenticiteit en professionaliteit gecombineerd 

met vriendelijkheid en stijl. The WILD is perfect voor de eclectische reiziger. 

Mykonos-stad ligt op ca. 13 km van het hotel en de Internationale luchthaven 

ligt op ca. 11 km afstand.

FACILITEITEN
In de intieme lobby bevindt zich de receptie. Op het prachtige privéstrand met 

stijlvolle ligbedden, biedt het hotel zijn gasten een echte Cycladische ervaring. 

Het zwembad met uitzicht op de Egeïsche zee is ideaal voor diegenen die willen 

ontspannen en ontstressen met cocktails, versgeperste sappen of uitstekende 

koffie. In de buiten gym met moderne apparatuur en Spa met  plungepool 

worden diverse massages en behandelingen aangeboden.   De verzorging is op 

basis van logies en ontbijt, De Taverna omarmt de slow food-filosofie en hier 

draait alles om heerlijk Grieks eten, lokale produkten en verse ingrediënten 

die langzaam worden gekookt met traditionele technieken. De chef-kok Maro 

Diakatou wordt beschouwd als de “goeroe” van de Griekse gastronomie. 

ACCOMMODATIE
Het geheim van ontspanning schuilt in de details. Elke van 39 suites en villas 

in The WILD is een meesterwerk van design. De vloeren zijn handgemaakt, 

de lakens van linnen  en alle kamers, suiotes en villa’s zijn ingericht met 

design meubelen en beschikken over airconditioning, kluisje, minibar.  

Tweepersoonskamer Zeezicht (ca. 21-25 m², max. 2 volw.):  ruime open plan 

kamer geheel in Cycladenstijl ingericht, met kingsizebed of twin bedden, 

badkamer met douche, badslippers, balkon met zitje en zeezicht.

Suite met privé patio Tuinzicht (ca. 55 m², max. 3 volw.):  ruime open plan 

suite geheel in Cycladenstijl  ingericht met kingsizebed en zitje, badkamer met 

douche, badslippers, privé patio met tuinmeubels en zeezicht.

Junior Suite Zeezicht (ca. 26-30 m², max. 3 volw.):  ruime open plan suite geheel 

in Cycladenstijl  ingericht met kingsizebed en zitje, badkamer met douche, 

badslippers. Balkon met zitje en ligbedden met zeezicht. 

Superior Suite Zeezicht (ca. 29-35 m², max. 3 volw.):  ruime open plan suite 

geheel in Cycladenstijl  ingericht met kingsizebed en sofa bed, badkamer met 

douche, badslippers. Balkon met zitje en ligbedden met zeezicht.

Pool Signature Suite Zeezicht (ca. 30-35 m², max. 3 volw.):  ruime open plan 

suite geheel in Cycladenstijl  ingericht met kingsizebed en zitje, badkamer met 

douche, badslippers. Terras met plungepool, zitje en lounge sofa met zeezicht.

Unique Suite 2 slaapkamers en Zeezicht (ca. 75 m², max. 5 volw.):  ruime open 

plan suite met twee slaapkamers en en suite badkamers, terras met zitje 

ligbedden en een badkuip met zeezicht.

The Wild Pool Villa - twee slaapkamers (ca. 75 m², max. 4 volw.):  ruime open 

plan villa met twee slaapkamers en en suite badkamers met douche. Terras met 

plungepool, tuinmeubelen, ligbedden met zeezicht.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Mykonos, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en 

naar de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Tweepersoonskamer Zeezicht  1533 1929 1460 1450 

Suite met privé patio Tuinzicht  1765 2316 3298 1682

Pool Signature Suite Zeezicht  2354 3845 5708 2271 

Unique Suite 2 slaapkamers en Zeezicht (o.b.v. 4v pers.) 1995 2529 4018 1912 

The Wild Pool Villa - twee slaapkamers (o.b.v. 4 pers.) 2192 2975 4446 2109

Vroegboekkorting: 15% indien geboekt voor 31/03/22 en 10% indien geboekt van 01/04/22 en 

30/04/22.

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

pension: vraag uw reisagent of bezoek www.silverjet.be.  
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GRIEKENLAND | Mykonos | Platis Gialos

MYCONIAN AMBASSADOR
BOUTIQUE | CULINAIR | DESIGN

     

Thalassa Suite

Uitkijkend op het Platis Yialos strand en het blauwe water van de Egeïsche Zee 

en gelegen op loopafstand van nog drie beroemde zandstranden behoort dit 

vijfsterrenhotel tot de top van het eiland Mykonos. Traditionele architectuur, 

moderne materialen en hedendaags design komen hier op een ultieme manier 

samen. Het lidmaatschap van de prestigieuze Relais & Chateaux groep staat 

garant voor een unieke culinaire ervaring. De chique Thalasso Spa maakt dit 

stijlvolle hotel compleet. Zowel de luchthaven als Mykonos-stad liggen op ca. 

10 minuten rijden.

FACILITEITEN
Fraaie lobby met receptie en lounge versierd met kleurrijke kunstwerken. 

Groot zoutwaterzwembad met zonneterras, ligbedden en parasols. Het fraaie 

strand van Platis Yialos ligt op ca. 100 m. De Myconian Thalasso Spa biedt een 

grote keus aan schoonheidsbehandelingen en massages. De Spa beschikt 

over een stoombad, thalassotherapiebaden en een fitnessruimte met moderne 

apparatuur. 

De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Apollon is het all day dining restaurant 

& bar bij het zwembad en ‘s ochtends wordt hier tevens het ontbijt geserveerd 

in buffetvorm. Gedurende de dag kunt u er terecht voor koele drankjes, koffie, 

snacks of een lichte lunch. In de avond is Apollon een gourmetrestaurant waar 

de nadruk ligt op lichte, gastronomische gerechten bereid met verse lokale 

ingrediënten. Het is zeker aanbevelingswaardig om tijdens uw verblijf een keer 

het ‘chef’s tasting menu’ te proberen. De sommelier kan u assisteren bij het 

selecteren van de wijnen die uw maaltijd goed vergezellen. 24-uurs roomservice. 

ACCOMMODATIE
De 70 kamers en suites zijn zeer stijlvol ingericht waarbij wit de basistint vormt. 

Ze beschikken over airconditioning, flatscreen-tv, iPod-dockingstation, minibar, 

Nespresso-apparaat en kluisje. Badkamer met ligbad of douche. Balkon of 

terras.

Sea Breeze Kamer (ca. 28 m², max. 2 pers.): kamer met balkon en zijzeezicht.

True Blue Kamer (ca. 28 m², max. 2 pers.): kamer met balkon en zeezicht. Ook 

boekbaar met jacuzzi op het balkon.

True Blue Pool Kamer (ca. 28 m², max. 2 pers.): kamer met privézwembad en 

zeezicht.

White Bliss Kamer (ca. 35 m², max. 3 pers.): ruime kamer met zitje, balkon en 

zeezicht. Ook boekbaar met jacuzzi op het balkon.

Thalassa Suite (ca. 45 m², max. 3 pers.): open plan woon-/slaapkamer met 

zitje, schrijftafel en balkon. Ook boekbaar met gedeeld zwembad of balkon met 

jacuzzi.

Thalassa Pool Suite (ca. 45 m², max. 3 pers.): Thalassa Suite met privézwembad.

Azure Suite met jacuzzi (ca. 45 m², max. 3 pers) : kingsizebed of twinbed, 

badkamer met douche en vrijstaand bad. Zithoek met sofabed. Terras met 

jacuzzi en zeezicht.

Passion Suite met jacuzzi (ca. 45 m², max. 2 pers.): open plan woon-/slaapkamer 

met natuurlijke stenen muren. Badkamer met douche. Terras met jacuzzi.

Villa - 2 slaapkamers (ca. 120 m², max. 5 pers.): woonkamer met eettafel en 

zithoek, 2 slaapkamers, 2 badkamers, keuken, outdoor living, terras met lig- 

bedden en privézwembad. Ook te boeken met 3, 4 of 8 slaapkamers (max. 

11 pers.).

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Mykonos, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en 

naar de luchthaven.

Kamertype  mei jun aug okt

Sea Breeze Kamer  955 1828 1864 1063 

True Blue Pool Kamer  2064 2918 2954 2172 

Thalassa Pool Suite  1907 2873 2909 2015 

Villa  - 2 slaapkamers (o.b.v. 4 pers.)  2177 3627 3669 2291

Vroegboekkorting: 10% indien geboekt voor 30/04/22. Geldt niet voor de villa’s.

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

pension: vraag uw reisagent of bezoek www.silverjet.be. 
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Thalassa Suite

Elia | Mykonos | GRIEKENLAND

MYCONIAN UTOPIA
DESIGN | WELLNESS

     

Het Myconian Utopia laat traditionele architectuur, moderne materialen en 

hedendaagse kunstwerken samenkomen in een intiem resort. Stuk voor 

stuk beschikken de kamers en villa’s over een adembenemend uitzicht op de 

Egeïsche Zee en de eindeloze horizon. Het lidmaatschap van de prestigieuze 

Relais & Chateaux groep staat garant voor een unieke culinaire ervaring. Het 

fraaie strand van Elia ligt op ca. 300 m van het hotel. Het centrum van Mykonos-

stad ligt op ca. 30 minuten en de luchthaven ligt op ca. 20 minuten rijden. Door 

de hoogteverschillen in het resort is het minder geschikt voor gasten die slecht 

ter been zijn.

FACILITEITEN
Lobby  met  receptie  en lounge gedecoreerd met kunstwerken. Grote  

infinitypool  omringd door een terras met ligbedden en parasols en met 

uitzicht op zee. Op het strand heeft het resort voor haar gasten eigen 

ligbedden, parasols en beachservice. De Sanctuary Spa biedt een grote 

keus aan schoonheidsbehandelingen en massages. Daarnaast beschikt de 

Spa over een stoombad, thalassotherapiebaden en een fitnessruimte met 

moderne apparatuur. De verzorging is op basis van logies/ontbijt, halfpension 

is mogelijk. Het Pavilion restaurant is geopend voor ontbijt, lunch en diner 

en serveert Griekse en internationale specialiteiten. De nadruk ligt op lichte, 

gastronomische gerechten, vergezeld door zorgvuldig geselecteerde wijnen. U 

kunt ook lunchen of dineren in een van de restaurants van de zusterhotels uit 

de Myconian Collection hotelgroep die alle nabij gelegen zijn, zoals het Japanse 

restaurant Sishu met unieke sushigerechten en Avaton restaurant dat bekend 

staat vanwege haar mediterrane keuken. Het hotel heeft 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
Alle 35 kamers en villa’s zijn stijlvol ingericht en beschikken over airconditioning, 

flatscreen-tv, iPod-dockingstation, minibar en kluisje. Badkamer met bad of 

douche. Balkon of terras met zitje en zeezicht.

Signature Retreat (ca. 28 m², max. 2 pers.): fraaie kamer met balkon en zeezicht. 

Ook boekbaar met terras met plungepool.

Heavenly Retreat (ca. 35 m², max. 3 pers.): ruime kamer met sofa en balkon. 

Tevens boekbaar met jacuzzi op het balkon.

Majestic Retreat (ca. 45 m², max. 3 pers.): open plan woon-/slaapkamer met 

sofa en balkon. Tevens boekbaar met jacuzzi op het balkon of met terras met 

privézwembad.

Heavenly Villa - 2 slaapkamers (ca. 100 m², max. 4 pers.): geschakelde villa met 

twee slaapkamers met en suite badkamer, aparte woonkamer met eettafel en 

open keuken. Ruim terras met zitje, ligbedden en privézwembad.

Grand Majestic Jacuzzi Retreat (ca. 55 m², max. 3 pers.) ruime open plan woon-/

slaapkamer met zeezicht en balkon met jacuzzi.

Grand Majestic Pool Retreat (ca. 55 m², max. 3 pers.) open woon-/slaapkamer 

met zeezicht en balkon met terras met privézwembad.

Grand Majestic Villa - 2 slaapkamers (ca. 135 m², max. 5 pers.): geschakelde 

villa met twee slaapkamers met en suite badkamer, aparte woonkamer met sofa, 

eettafel en open keuken. Ruim terras met zitje, ligbedden en privézwembad. Ook 

boekbaar met 5 slaapkamers (ca. 270 m², max. 13 pers.).

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Mykonos, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en 

naar de luchthaven.

Kamertype  mei jun aug okt

Signature Retreat  1443 2375 2046 1374 

Heavenly Villa  1950 2256 2652 1840 

Majestic Retreat  1923 2215 2516 1796 

Grand Majestic Pool Retreat  3566 4046 4671 3409 

Grand Majestic Villa 2 slaapkamers  (o.b.v. 4 pers.)  3533 4188 5200 3358

Vroegboekkorting: 10% indien geboekt voor 31/03/22.

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

pension: vraag uw reisagent of bezoek www.silverjet.be. 
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PATMOS & KOS

De Dodecanesos telt 12 eilanden, alle verschillend qua sfeer en uitstraling. Kos & Patmos liggen vlakbij Turkije en bij helder weer ziet u overal 

de kustlijn. De combinatie van cultuur, mooie stranden en stralende zon maakt van Kos en/of Patmos een prima vakantiekeuze.

& Spa, een geraffineerd kleinschalig adults only 

hotel, waar luxe en service prettig samensmelten. 

Direct hiernaast ligt Lango Design Hotel & Spa, een 

fraai nieuw boutiquehotel.

AUTOHUUR

De hotels op Kos & Patmos bieden wij inclusief 

privétransfers aan. In plaats hiervan kunt u ook 

kiezen voor een huurauto of voor een aantal dagen 

een auto te huren en deze bij uw hotel te laten 

bezorgen. 

SPECIAAL AANBEVOLEN

OP KOS HEEFT VOORAL IKOS ARIA ONS HART 

GESTOLEN. KIJK OP PAGINA 236-237.

Op ca. 2,5 uur varen van Kos ligt het eilandje 

Patmos, de verborgen parel van Griekenland. 

Bekend van een dagexcursie vanuit Samos of Kos, 

maar voor een vakantie nog redelijk onbekend.

Toch is Patmos jaren geleden reeds ontdekt door 

vele wereldsterren, die hier een villa kochten en 

heerlijk vakantie konden vieren in een omgeving 

van anonimiteit. 

Bij aankomst op het eiland in het havenplaatsje 

Skala, proeft u direct de bijzondere sfeer en als u 

door de smalle straatjes achter de havenfaçade 

wandelt, ziet u aparte, leuke winkeltjes van Griekse 

designers en kunstenaars. 

 

Maar ook culinair is Patmos een verrassing, 

exclusieve restaurants als Benetos en Pleiadis 

maken dat duidelijk, bekende chef-koks zwaaien 

hier de scepter en creëren moderne gerechten 

gestoeld op eeuwenoude Griekse recepten. 

Een must see is natuurlijk Chora, een pittoresk 

witgepleisterd stadje met het Johannieterklooster, 

geplaatst op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. 

Onze selectie op Patmos is het Patmos Aktis Suites 

& Spa, heerlijk gelegen aan de baai van Grikos.

Kos ligt in het zuidoosten van de Egeïsche Zee en 

wordt omringd door de eilanden Kalymnos, Nisyros 

en Pserimos. Het is het derde grootste Dodecanes 

eiland na Rhodos en Karpathos. Kos is relatief vlak 

en heeft alleen in het midden van het eiland een 

845 m hoge berg. Door de vlakke kustlijn wordt Kos 

ook wel het fietseiland van Griekenland genoemd.  

Kos-stad is de hoofdstad en kent een rijke historie 

hetgeen nog te zien is in het oude stadsdeel, met 

veel winkeltjes en terrasjes. 

Kos is ook het eiland van Hippocrates, bekend van 

de ‘eed’, die hedentendage nog altijd door artsen 

afgelegd wordt. Het Asklepion, genoemd naar de 

Griekse God van de geneeskunde is nog altijd een 

van de bekendste bezienswaardigheden van Kos. 

Aan het fraaie strand van Kefalos in het zuiden 

kozen we voor Ikos Aria, met het geweldige ‘Infinite 

All Inclusive Lifestyle’ concept. 

Aan de kust van Mastichari selecteerden we het 

Neptune Hotels Resort & Spa, ideaal voor een 

actieve familievakantie. Net buiten Kos-stad, in de 

wijk Lambi kozen we voor Aqua Blu Boutique Hotel 

Patmos

Kalymnos

Leros

Nisyros

Kefalos

Kardamena

Kos-Stad
Mastihari

Ikos Aria

Aqua Blu

Patmos Aktis

Lango
Kos & Patmos Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Dagtemperatuur in °C 11 12 13 16 22 26 29 29 25 20 16 13

Watertemperatuur in °C 14 13 14 16 18 21 24 24 22 21 17 15

Zonne-uren per dag 4 5 6 8 10 11 12 11 10 8 5 4

Dagen met enige neerslag 9 6 6 4 3 2 0 0 1 4 6 8

    Grikos, Patmos
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LANGO DESIGN HOTEL & SPA
ADULTS ONLY | BOUTIQUE | WELLNESS

       

Superior Suite met privézwembad

Dit design adults only (vanaf 16 jaar) hotel is in moderne, strakke stijl gebouwd 

en met veel zorg door de designers ingericht. De decoratie is een mix van 

natuurlijke materialen en ultramoderne faciliteiten. Lango Design Hotel & Spa 

ligt, gescheiden door een weg, aan het kilometerslange zandstrand van Lambi 

en heeft een betoverend uitzicht over de Egeïsche Zee. Kos-stad ligt op 2,5 km, 

de luchthaven van Kos op ca. 22 km afstand. 

FACILITEITEN
Bij binnenkomst in de lobby wordt u onmiddellijk verrast door het prachtige 

design van de receptie, boetiek en loungebar en een brede veranda met 

spectaculair uitzicht over zee. De spil van het hotel is het 284 m² grote zwembad, 

met twee jacuzzi’s, comfortabele loungebedden en gazebo´s onder de ruisende 

palmbomen. 

De uitgebreide Kocoon Spa biedt een verwarmd zwembad, massageruimtes, 

ontspanningsruimtes, hamam en sauna. Kies voor een revitaliserende massage, 

een hydraterende gezichtsbehandeling of een stimulerende lichaamstherapie. 

Er zijn ook speciale behandelingen voor mannen. U kunt uw conditie op peil 

houden in de fitnessruimte met moderne apparatuur. 

De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Voor overige maaltijden kunt u 

kiezen  voor het KOAN, het ‘fine dining’ à la carte restaurant met mediterrane 

specialiteiten vergezeld door de beste Griekse of internationale wijnen. Dit alles 

geserveerd in een ontspannen ambiance naast het zwembad of binnen in de 

sfeervolle ruimte. Uw favoriete koffie, drankje of cocktail, alsook snacks en 

lichte maaltijden worden geserveerd bij de Pool Bar. In de sfeervolle All Day Bar 

by KOAN serveert men gedurende de dag koffie, thee, verse vruchtensappen en 

drankjes. 

ACCOMMODATIE
Alle 54 luxe kamers en suites zijn voorzien van airconditioning, wifi, kluisje, 

tv, minibar, koffie-/theezetfaciliteiten, schrijftafel en tweepersoonsbed (twin 

bedden op aanvraag). Ruime badkamer met inloopdouche, haardroger en 

badjassen & slippers. 

Deluxe Kamer Landzicht (ca. 27 m², max. 2 volw.): comfortabele kamer op de 

eerste of tweede etage met een tweepersoonsbed, balkon met zitje en landzicht. 

Zwembad- of zijzeezicht mogelijk.

Junior Suite Zeezicht (ca. 34 m², max. 2 volw.): ruime open plan suite op de 

eerste of tweede etage met tweepersoonbed en zithoek. Balkon met zeezicht. 

Deluxe Suite (ca. 40 m², max. 2 volw.): ruime open plan suite  met 

tweepersoonbed en zithoek, balkon of terras met zitje en loungebed.   Met 

zwembad- of zijzeezicht. Tevens te boeken op de begane grond met 

terras en gedeeld zwembad als Deluxe Suite met gedeeld zwembad. 

Design Suite privézwembad (ca. 45-50 m², max. 2 volw.): elegante open plan 

suite met zithoek. Riant terras met privézwembad, loungebedden en zithoek. 

Tuinzicht of zijzeezicht.

Superior Suite privézwembad (ca. 45-50 m², max. 2 volw.): open plan suite met 

zithoek. Groot terras met zithoek, comfortabele loungebedden en privézwembad.

Master Suite (ca. 70 m², max. 2 volw.): luxueuze open plan suite met zithoek en 

groot terras met zithoek, loungebedden en jacuzzi. Zeezicht.

Premium Rooftop Suite met jacuzzi (ca. 90 m², max. 2 volw.): ruime open plan 

suite op de bovenste verdieping met woon-/slaapkamer, riant balkon met 

tuinmeubelen,  jacuzzi en zeezicht.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Kos, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar de 

luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Deluxe Kamer Landzicht  1049 1244 1363 928

Junior Suite Zeezicht  1140 1423 1554 1047

Deluxe Suite gedeeld zwembad  1371 1727 1883 1286

Superior Suite privézwembad  1609 2124 2315 1517

Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 23/4/22 t/m 31/10/22 indien geboekt voor 31/03/22.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen en aanbiedingen: vraag uw reisagent of bezoek www. 

silverjet.be. 

Lambi | Kos | GRIEKENLAND
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IKOS ARIA
ACTIVE | FAMILY | ALL INCLUSIVE

       

Deluxe Bungalow Suite privézwembad

De befaamde Ikos keten opende medio mei 2019 zijn deuren in de Dodekanesos 

op het eiland Kos in de Egeïsche Zee. Ikos Aria ligt in Kefalos in het zuidwesten 

van Kos, op een uitgestrekt groen terrein van 47 ha. De Ikos keten weet Griekse 

gastvrijheid te combineren met het intussen bekende ‘Infinite Lifestyle’ all 

-inclusive concept. Ikos brengt een nieuwe vakantie-ervaring naar Kos, waar 

elegantie en kwaliteit hand in hand gaan. Het all-inclusive concept is afwisselend; 

u heeft de keuze uit een hoofdrestaurant en 7 à la carte restaurants. Mochten 

uw smaakpapillen te veel verwend zijn, dan kunt u dagelijks deelnemen aan de 

vele sportieve activiteiten zoals tennis, beachvolley of aqua aerobics. Ook de 

allerkleinsten zullen zich prima vermaken in Ikos Aria, want wat is leuker dan 

nieuwe vriendjes ontmoeten in de miniclubs. Het centrum van Kefalos ligt op ca. 

4 km, Kos-stad op ca. 40 km en de luchthaven op ca. 20 km afstand. 

FACILITEITEN
Ikos Aria bestaat uit een hoofdgebouw met kamers en suites, een laagbouw 

gedeelte met bungalows en een exclusief gedeelte met Deluxe Suites. Het hotel 

heeft een elegante ontvangstruimte en overal wifi. In de tuinen zijn 3 royale 

zwembaden waarvan een adults only zwembad, een apart zwembad voor de 

Deluxe Collection gasten, 2 kinderbaden, zonneterrassen, ligbedden, parasols en 

badhanddoekservice. Vanuit de tuin loopt u zo het heerlijke zandstrand van het 

hotel op, het 850 m lange strand is gereserveerd voor hotelgasten en beschikt 

over gratis ligbedden en parasols. Drankjes en snacks worden geserveerd vanuit 

de beach-snackbar. De Ikos Spa beschikt over een fitnessruimte, binnenbad (v.a. 

16 jaar), stoomcabine, sauna, kapper, nagelstudio en u geniet er van diverse 

massage- en schoonheidsbehandelingen. 

Culinair gezien biedt Ikos Aria u buffetrestaurant Flavors voor ontbijt, lunch en 

diner. Er zijn 7 à la carte restaurants, waar speciale menu’s zijn samengesteld door 

Michelin-chefs. Fresco is het all day Italiaanse à la carte specialiteitenrestaurant 

voor ontbijt, lunch en diner. Anaya serveert exquise Aziatische fusion cuisine. 

Wilt u de Griekse keuken ontdekken, probeer dan restaurant Ouzo, voor ontbijt, 

lunch en diner. De naam doet al vermoeden dat restaurant Provence Franse 

specialiteiten serveert tijdens het diner. Oliva is ideaal voor een typisch Spaans 

diner. Restaurant Kos is gespecialiseerd in de lokale keuken en geopend voor 

ontbijt, lunch en diner. Voor de mediterrane keuken kunt u bij restaurant Seasons 

diverse pure smaken proeven tijdens ontbijt, lunch en diner. Ikos Aria heeft ook 

een Cava met meer dan 300 Griekse en internationale wijnlabels. De sommelier 

adviseert u graag in de 7 à la carte restaurants. Maar dat is nog niet alles, kent u 

de Ikos Dine out service? Ikos heeft een aantal lokale restaurants geselecteerd 

waar u als hotelgast (reservering verplicht) traditioneel Griekse gerechten kunt 

proeven. Het hotel heeft 9 verschillende bars.

Overdag en ’s avonds organiseert het hotel diverse sportieve activiteiten 

en avondentertainment. Zo zijn er in Ikos Aria 4 tennisbanen, yogalessen, 

mountainbikes, tafeltennis, reuzen schaken en diverse watersporten op 

het strand (sommige tegen betaling). Voor de kinderen is er een crèche (4 

maanden-4 jaar) tegen betaling, een miniclub (4-12 jaar) en een teenclub (13-

17 jaar). Er zijn speciale kindermenu’s in de restaurants en op het strand is er 

speciale kinderoppas (30 minuten gratis) voor kleintjes tussen 4 en 12 jaar. Er is 

24-uurs roomservice in het hotel.

ACCOMMODATIE
Alle 374 kamers en suites zijn comfortabel ingericht, liggen verspreid over 20 ha en 

zijn voorzien van alle faciliteiten om van een luxueus en relaxed verblijf te genieten; 

airconditioning, wifi, smart-tv met online apps, dvd/cd-speler, Nespresso-

apparaat, dagelijks aangevulde minibar en kluisje. Badkamer met regendouche, 

badjassen, slippers en haardroger. Gasten die in de Deluxe Suites of in de Deluxe 

Bungalow Suites verblijven kunnen gebruik maken van de speciale premium 

services zoals het Deluxe Collection zwembad en een speciaal gereserveerd 

gedeelte op het strand, Ikos Deluxe Collection Managers, exclusieve check-in/

out, hoofdkussenmenu, een fles Taittinger champagne en een gratis massage.  

Tweepersoonskamer (ca. 30 m², max. 2 pers.): met balkon en land- of zeezicht.

Superior Kamer (ca. 30 m², max. 3 volw. + 1 kind): heeft zij- of zeezicht.

Junior Suite (ca. 40 m², max. 3 volw. + 1 kind.): kamer met zitgedeelte en balkon 

met zeezicht. Ook te boeken als Junior Suite Privétuin, met tuin- of zeezicht. 

Suite –1 slaapkamer (ca. 58 m², max. 3 volw. + 2 kind.): suite met een woonkamer 

en aparte slaapkamer. Privétuin met zeezicht.

Deluxe Junior Suite Privétuin (ca. 50 m², max. 3 volw. + 1 kind.): ruime woon-/

slaapkamer met een privétuin en zwembad- of zeezicht. 
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Deluxe Bungalow Suite - 1 slaapkamer (ca. 77 m²,   max. 3 volw. + 2 kind.): 

suite met woonkamer en aparte slaapkamer. Balkon en zeezicht. 

Ook te boeken als Deluxe Bungalow Suite Privézwembad -1 slaapkamer met 

terras, privézwembad en zeezicht.

Deluxe Bungalow Suite Strandzijde -1 slaapkamer (ca. 50-60 m², max. 3 volw. 

+ 2 kind.): als Deluxe Bungalow Suite maar met tuin, gelegen aan strandzijde.  

Deluxe Bungalow Suite Privézwembad - 2 slaapkamers (ca. 107 m², max. 3 

volw. + 3 kind.): ideaal voor families, met woonkamer en 2 aparte slaapkamers, 

terras met privézwembad, 2 ligbedden en zeezicht. De badkamers in deze suite 

hebben naast een aparte regendouche ook een bad. 

Deluxe Bungalow Suite Strandzijde - 2 slaapkamers (ca. 80-90 m², max. 3 volw. 

+ 3 kind.): woonkamer met 2 aparte slaapkamers, privétuin en directe toegang 

tot het strand. 

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., all-inclusive, vliegreis van 

en naar Kos, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Tweepersoonskamer Landzicht  1445 1846 2884 1194 

Superior Kamer Zijzeezicht  1478 1906 2337 1218 

Junior Suite Zeezicht        1828 2645 3316 1872 

Deluxe Junior Suite Privétuin      2329 2555 3638 1802           

Deluxe Bungalow Suite Privézwembad  - 1 slaapkamer   2850 4220 5650 2100   

Deluxe Bungalow Suite Strand - 2 slaapkamers (obv 4pers) 2450 3799 4970 1797

Extra: 1 dag Mini Cooper autohuur (excl. brandstof) per kamer per verblijf.

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 15/10/22 t/m 29/10/22, 15% bij verblijf van 28/04/22 

t/m 18/05/22 en van 28/09/22 t/m 14/10/22, 10% bij verblijf van 19/05/22 t/m 23/06/22 en van 

05/09/22 t/m 27/09/22  en 5% bij verblijf van 24/06/22 t/m 04/09/22 indien geboekt voor 28/02/22.

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

bezoek www.silverjet.be. 
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AQUA BLU BOUTIQUE HOTEL & SPA
ADULTS ONLY | CULINAIR | DESIGN

      

Signature Suite met privézwembad

Net buiten het drukke centrum van Kos-stad, in de wijk Lambi, ligt het 

kleinschalige Aqua Blu Boutique Hotel & Spa. In deze oase van rust, gedecoreerd 

met een designinrichting, voelt u zich direct thuis. De moderne inrichting 

gecombineerd met warme kleuren geven het hotel een bijzonder charisma. 

Vanuit het hotel bent u zo in de levendige havenstad Kos (ca. 2 km), de bushalte 

ligt op slechts 50 m, maar Kos is vooral bekend vanwege de goed aangelegde 

fietspaden en wordt niet voor niets het fietseiland van Griekenland genoemd. 

Vanuit het hotel heeft u zicht op de contouren van Turkije en de eilanden voor de 

kust, hetgeen uitnodigt om er op uit te gaan en de omgeving te ontdekken. Vanuit 

de haven vertrekken catamarans naar Turkije, Patmos, Leros en Kalymnos. Na 

afloop heerlijk luieren bij het zwembad van Aqua Blu Boutique Hotel of liever 

een frisse duik in zee op het hoteleigen strand voor de deur? Aan u de keuze. De 

luchthaven van Kos ligt op ca. 25 km afstand. 

FACILITEITEN
Het hotel heeft een mooie entree, met een strakke moderne inrichting, waar u 

welkom geheten wordt door het gastvrije team. In het hele hotel kunt u gebruik 

maken van wifi. Een mooi zwembad met zonneterras en comforabele ligbedden, 

cabanas, parasols en badhanddoekservice. Het Tamaris wellnesscenter 

van het Aqua Blu Boutique Hotel & Spa heeft een binnenbad, sauna, een 

hamam met aromatherapie en een stoombad. U kunt er diverse gezichts- en 

lichaamsbehandelingen reserveren en er is een ultramodern fitnesscentrum.   

De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Culinair zal Aqua Blu u verrassen 

met exquise gerechten, dat begint al aan het ontbijt, waar u kennis maakt met 

veel lokale producten. In restaurant Cuvee hebben Michelinchef Pavlos Kyriakis 

en chef-kok Michalis Marthas unieke tongstrelende gerechten op de kaart 

gezet, de sommelier zal u graag adviseren met bijpassende wijnsuggesties. 

Veel gerechten hebben hun oorsprong in Griekenland maar met een moderne 

twist. Pool-/snackbar Sips & Bits biedt verrassende snacks, heerlijke salades 

en verkoelende drankjes. Naast de lift is een sfeervolle loungebar, waar fijne 

cocktails geserveerd worden. Er is 24-uurs roomservice in het hotel. 

ACCOMMODATIE
Het hotel beschikt over 53 smaakvol design ingerichte suites, voorzien van 

parketvloer, zithoek, airconditioning, flatscreen-tv, telefoon, wifi, minibar, koffie- 

en theezetfaciliteiten en kluisje. Badkamer met bad of douche, apart toilet, 

badjassen, slippers en haardroger. Balkon met zitje. 

Suite Zijzeezicht  (ca. 30 m², max. 2 pers.): comfortabel ingerichte suite.  

Suite Zeezicht (ca. 30 m², max. 2 pers.): deze suite heeft uitzicht op de Egeïsche 

Zee.  Er zijn ook suites met frontaal zeezicht.

Suite met Privézwembad (ca. 30 m², max. 2 pers.): deze suite heeft dezelfde 

inrichting, maar heeft een privézwembad en tweepersoonsligbed op het terras. 

Een aantal kamers heeft een jacuzzi in plaats van een bad in de badkamer. 

Signature Suite met Privézwembad (ca. 30 m², max. 2 pers.): deze kamer 

heeft dezelfde inrichting, maar tevens een terras met privézwembad en 

tweepersoonsligbed op het terras. Een aantal kamers heeft een jacuzzi in plaats 

van een bad.

Deluxe Suite (ca. 52 m², max. 2 pers.): deze suite is ruimer en heeft een royale 

zithoek met open haard. In de badkamer is een jacuzzi in plaats van een bad.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Kos, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Suite Zijzeezicht  993 1232 1500 971 

Suite Zeezicht  1056 1357 1595 1034

Suite met Privézwembad  1276 1678 2042 1247

Signature Suite met Privézwembad  1378 1811 2181 1355 

Deluxe Suite  1415 1874 2276 1393

Vroegboekkorting: 10% indien geboekt voor 31/03/22.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen en aanbiedingen: vraag uw reisagent of bezoek www. 

silverjet.be. 

GRIEKENLAND | Kos | Lambi
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Signature Suite met privézwembad

 Grikos| Patmos | GRIEKENLAND

PATMOS AKTIS SUITES & SPA
FAMILY | WELLNESS

      

Maisonette met privézwembad

U vliegt naar Kos en neemt dan de catamaran van Kos haven naar Patmos. Bij 

aankomst heeft u een korte transfer vanaf de haven naar Patmos Aktis Suites 

& Spa. Een luxe kleinschalig boutique hotel met een bijzondere ambiance. 

Vanaf het terras heeft u een schitterend uitzicht op de baai van Grikos en het 

eilandje Tragonisi. Het strand voor de deur nodigt uit om plaats te nemen op de 

ligbedden en te genieten van een heerlijk drankje. In Patmos Aktis Suites & Spa 

gaan de lokale eiland sfeer en totale ontspanning hand in hand. De natuurlijke 

materialen gegoten in een strak design en opvallende kunstwerken geven het 

Hotel een trendy uitstraling. De haven van Skala en het pittoreske stadje Chora 

liggen op ca. 4 km.

 
FACILITEITEN
Fraaie entree met receptie, bar met terras, zwembad met ligbedden, parasols 

en poolbar. Er is wifi in het hele hotel. Het privéstrand voor de deur heeft 

ligbedden, parasols en beachbar service. In de Anasa Wellness & Spa is een 

binnenbad, hydromassage, sauna, stoombad, fitnessruimte en vele massage- 

en schoonheidsbehandelingen. 

De verzorging in het hotel is op basis van logies/ontbijt. U heeft de keuze uit de 

volgende restaurants; Apocalypsis serveert ’s ochtends het ontbijt, waar Griekse 

producten centraal staan. ’s Avonds is Apocalypsis een stijlvol restaurant met 

veel witte elementen, kaarsen en glas die samen een bijzondere atmosfeer 

creëren.  Het is alsof u dineert bij vrienden thuis en chef-kok Christos Xeraxoudis 

tovert bijzondere eilandgerechten. Pefsis taverne grenst direct aan het strand 

en heeft de uitstraling van een authentieke Griekse taverne met geblokte 

tafellakens en traditionele stoelen. Hier kunt u overheerlijke verse visgerechten 

proeven met op de achtergrond originele Griekse muziek. Pefsis is geopend voor 

lunch en diner. De Theion bar serveert heerlijke koffie en verandert ‘s avonds in 

een cocktailbar. Het hotel heeft 24-uurs roomservice. 

ACCOMMODATIE
Alle 56 kamers en suites zijn luxe en comfortabel ingericht met een moderne 

designinrichting en voorzien van parketvloer, hoofdkussenmenu, wifi, minibar, 

Nespresso-apparaat, flatscreen-tv en kluisje. Badkamer met bad of regendouche, 

badjassen, slippers en haardroger. Balkon met zitje. 

Deluxe Kamer (ca. 31 m², max. 3 pers.): comfortabel en met uitzicht op het 

zwembad of de tuin. 

Suite met privézwembad (ca. 41 m², max. 3 pers.): ruimer en met een zithoek, 

een terras met zitje, ligbedden en een privézwembad. 

Aegean Suite (ca. 41 m², max. 3 pers.): woonkamer met slaapbank en een aparte 

slaapkamer. Uitzicht over de Egeïsche Zee. 

Maisonette met privézwembad – 1 slaapkamer (ca. 72 m², max. 3 pers.): 2 

verdiepingen met een woonkamer met slaapbank, badkamer met bad of douche 

en op de eerste etage een aparte slaapkamer en tweede badkamer met bad of 

douche. Terras met zitje, ligbedden en een privézwembad. 

Maisonette met privézwembad - 2 slaapkamers (ca. 92 m², max. 6 pers.): 

woonkamer met slaapbank, een badkamer met bad of douche en op de eerste 

etage een tweede badkamer met bad of douche en 2 slaapkamers. Terras met 

zitje, ligbedden en een privézwembad.  

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Kos, luchthavenbelasting, Executive Lounge, ferry en luxe privétransfer ter plaatse van en 

naar de luchthaven.

Kamertype   jun aug sep

Deluxe Kamer   940 1636 925 

Suite met privézwembad   1150 2315 1135 

Aegean Suite   1262 2567 1247 

Maisonette met privézwembad - 1 slaapkamer   1108 2252 1093

Maisonette met privézwembad - 2 slaapkamers (o.b.v. 4 pers.)   892 1609  877

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

bezoek www.silverjet.be. 
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CYPRUS

Cyprus is altijd een ontmoetingsplaats tussen 

Europa, Azië en Afrika geweest met beroemde 

bezoekers als Alexander de Grote en Cleopatra. Het 

eiland toont volop sporen van haar veelbewogen en 

rijke verleden, zoals de neolithische nederzetting 

van Khirokitia, de antieke stad Kourion en het 

middeleeuwse kasteel Kolossi bij Limassol. 

Daarnaast kunt u er uitstekend golfen op de vier 

fraaie 18-holes golfbanen. Het gelijkmatige klimaat 

en de vele ontspanningsmogelijkheden zijn ideaal 

voor een heerlijke en afwisselende vakantie. In 

het voor- en naseizoen kunt op Cyprus nog altijd 

genieten van warme, zomerse temperaturen.

De belangrijkste aanvlieghaven van Cyprus, Paphos, 

ligt aan de zuidwestkust van het eiland. Deze bad-

plaats is gebouwd tegen een steile rotswand en is 

zowel archeologisch als historisch een interessante 

bestemming. 

Ten noorden van Paphos zijn koningsgraven ontdekt 

uit de Egyptisch-hellenistische tijd; voor de doden 

werd in de oudheid een verblijf onder de grond 

gebouwd. 

Naast deze koningsgraven aan een zandstrand 

bevindt zich het Elysium met een door het verleden 

geïnspireerd interieur voor een onvergetelijke 

familievakantie. 

De haven met tavernes uit de Venetiaanse tijd is 

een aantrekkelijke plek voor toeristen. In Paphos 

bieden wij u het moderne designhotel Almyra en het 

adults-only Asimina Suites Hotel.

Op ongeveer 45 minuten rijden van Paphos ligt aan 

de noordwestkust op het schiereiland Akamas het 

charmante havenplaatsje Latchi. Het achterland 

wordt gevormd door glooiende heuvels en 

eeuwenoude wijngaarden. 

Een flink deel van het schiereiland is alleen toe- 

gankelijk met een terreinwagen. Tussen Latchi 

en het plaatsje Polis zijn er plannen om een 

natuurreservaat te stichten, aangezien met uit-

sterven bedreigde zeeschildpadden hier hun eieren 

komen leggen. 

Aan de rand hiervan, langs een stuk privéstrand, 

bieden wij u een luxe vakantie in het geweldige 

resort Anassa aan.

Een paradijs voor zonaanbidders, cultuur- en natuurliefhebbers. 

Het eiland kent een grote verscheidenheid aan landschappen: een afwisselende kuststrook met zowel 

zand- als kiezelstranden, steile rotskusten en talloze kleine en grote baaien.

Op ongeveer 20, respectievelijk 30 minuten rijden 

ten oosten van Paphos liggen de plaatsjes Kouklia 

en Pissouri. Kouklia is de mythische geboorte-

plaats van Aphrodite, de Griekse godin van de liefde. 

Het pittoreske Pissouri bestaat in feite uit twee 

delen: het eigenlijke dorp en Pissouri Beach. Beide 

delen ademen nog steeds een sterk traditioneel 

Cypriotisch karakter. Aan Pissouri Beach selec-

teerden wij het elegante en in Cypriotische stijl 

gebouwde Columbia Beach Resort.

De havenstad Limassol (aanvliegen op Larnaca 

Airport) ligt aan de zuidkust van Cyprus, aan de 

Middellandse Zee. Belangrijke inkomsten van de 

stad zijn de wijnindustrie en het toerisme. In en 

rond Limassol zijn vele bezienswaardigheden te 

bezoeken, zoals het Archeologisch Museum, de 

archeologische vindplaats Kourion en een middel-

eeuws kasteel, ooit van Richard Leeuwenhart, 

later van de Tempeliers. De omgeving van deze 

interessante stad biedt aan de oostkant een fraai 

strand waaraan het stijlvolle Parlane Resort & Spa 

en het prachtige Amara zijn gelegen. Beide resorts 

zijn zowel geschikt voor koppels als gezinnen met 

kinderen.

HOTELVOORZIENINGEN
De meeste voorzieningen in de hotels en resorts 

op Cyprus, zoals het bezoek aan de kidsclub zijn 

gratis. Het beoefenen van water- en/of landsporten 

die door de accommodatie worden aangeboden 

alsmede het gebruik van de wellnessfaciliteiten zijn 

gewoonlijk tegen betaling. Uitzonderingen hierop 

vindt u bij de beschrijvingen van de betreffende 

hotels en resorts. 

AUTOHUUR

Anassa en het Columbia Beach Resort bieden wij 

inclusief autohuur aan. Bij de overige hotels op 

Cyprus zijn privétransfers inbegrepen. 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 CYPRUS HEBBEN VOORAL AMARA EN ANASSA 

ONS HART GESTOLEN. BENT U NIEUWSGIERIG? 

BEKIJK DAN PAGINA 250-251 & 247.

MIDDELLANDSE 
ZEE

Anassa

Almyra
Asimina

Elysium

ParklaneColumbia
Beach Resort Amara

Pissouri

Latchi

Limassol

LarnacaPaphos

NICOSIA

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

Dagtemperatuur in °C 14 14 16 18 21 25 27 28 26 23 20 16

Watertemperatuur in °C 16 16 17 18 20 21 23 26 27 24 21 18

Zonne-uren per dag 6 7 8 9 11 12 13 12 11 9 7 6

Dagen met enige neerslag 9 5 5 3 1 0 0 0 1 2 4 8
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CYPRUS | Paphos

ELYSIUM
FAMILY

       

Deluxe Kamer

Elysium, dat in de Griekse mythologie ‘paradijs’ betekent, herinnert aan de rijke 

Cypriotische geschiedenis. Het interieur van Elysium is geïnspireerd op het 

verleden en ademt de mystieke sfeer. Het hotel ligt direct aan een zandstrand en 

beschikt over veel faciliteiten en een goede service. Ook voor een familievakantie 

bent u in dit kindvriendelijke resort zeker aan het juiste adres. Het hotel is 

gelegen direct naast de indrukwekkende ´Koningsgraven van Paphos´ uit de 

derde eeuw voor Christus welke op de UNESCO Werelderfgoedlijst staan. Op 

ca. 2 km vindt u de haven en het gezellige centrum van Paphos. Op loopafstand 

bevinden zich verder een winkelcentrum met vele winkeltjes, restaurants en 

bars. De luchthaven van Paphos ligt op ca. 20 km, de golfbaan Tsada op ca. 15 

km en Elea Secret Valley op ca. 20 km.

 

FACILITEITEN
U komt binnen in een ruime lobby met receptie, atrium lounge en zithoeken 

die naar een groot terras leiden. In de subtropische tuin met watervallen, 

palmbomen en bougainville ligt een groot zwembad met hydromassage, 

zonneterrassen, ligstoelen en parasols, poolbar en twee kinderbaden waarvan 

één met glijbaan en speelplaats. Verder is er in de exclusieve Megaron vleugel 

een apart zwembad. Voor de kinderen is er de Angel’s Kids Club’ (3-12 jaar) waar 

diverse activiteiten worden georganiseerd onder professionele begeleiding (niet 

alle dagen geopend). Babysit is mogelijk, op aanvraag en tegen betaling. In 

alle restaurants zijn speciale kindermenu’s beschikbaar. Het Guest Relations 

kantoor kan u verder helpen bij het plannen van uw familie-uitstapjes op 

Cyprus, bijvoorbeeld een bezoek aan een aantal interessante plaatsen zoals de 

dierentuin van Paphos, het waterpark, het piratenschip, het archeologisch park, 

het kartingcentrum en Vertigo Adventure Club (voor o.a. kajakken ). Veel plezier!

Voor een ontspannende massage en verschillende schoonheids- en 

lichaamsbehandelingen kunt u terecht in de Opium Health Spa met verwarmd 

binnenzwembad, jacuzzi, sauna en stoombad waar u gratis gebruik van kunt 

maken. In de Spa wordt gebruik gemaakt van het merk ESPA. Verder zijn er 

twee verlichte tennisbanen, een ‘library lounge’, fitnessruimte met moderne 

apparatuur en aerobic en pilatusstudio, souvenirshop, juwelier en kapsalon.

De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Half- en volpension mogelijk. Er 

zijn diverse restaurants waar u heerlijk kunt dineren (seizoengebonden). Voor 

het ontbijtbuffet, à la carte lunch en diner kunt u terecht in Lemonia Plaza met 

buitenterras. Hier worden in de ochtend heerlijke warme broodjes geserveerd 

met verse koffie, vers fruit en vele internationale gerechten. Tijdens verschillende 

avonden worden themabuffetten georganiseerd. Voor buffet en diner à la carte 

kunt u tevens terecht in het in de Venetiaanse corridor gelegen klassieke 

Epicurean Restaurant-Terras met showcooking. In het à la carte Ristorante 

Bacco worden smakelijke Italiaanse gerechten zoals ambachtelijke pasta’s en 

desserts opgediend. Natuurlijk mag een glas Italiaanse wijn hier niet ontbreken. 

Het elegante Aziatische à la carte restaurant O’Shin laat gasten kennismaken 

met verschillende gastronomische pan-Aziatische gerechten en lekkernijen. 

Op het menu staan onder andere sushi, sashimi en maki die geproefd kunnen 

worden samen met een kop Sake of een bijzondere thee. De openluchttaverne 

Mediterraneo is geopend voor lunch en diner en heeft mediterrane en 

Cypriotische gerechten op het menu staan met diverse visspecialiteiten en 

verse salades. Tevens zijn er verschillende bars zoals Café Occidental, dat 

gelegen is in de lounge en doet denken aan een Parijse patisserie. Hier worden 

gourmetsandwiches, ´English afternoon tea´ alsook cocktails geserveerd. 

Verder is er de Astria Bar met terras voor cocktails en livemuziek en de Mare 

Nostrum bar naast het zwembad met onder andere exotische cocktails, verse 

sappen en allerlei snacks op het menu. 24-uurs roomservice beschikbaar.

 

ACCOMMODATIE
Het hotel telt 250 ruime, comfortabele kamers en suites. Alle kamers zijn 

voorzien van airconditioning, kluisje, LCD-tv, wifi, en minibar. Wifi is gratis in de 

Royal Garden Studios en/of Villas en hogere kamertypes. Badkamer met bad/

douche. Balkon of terras.

Deluxe Kamer (ca. 34 m², max. 3 pers.): ruime, sfeervolle kamer. Ook boekbaar 

met zee- of zijzeezicht.

Junior Suite (ca. 64 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): gelegen op de derde 

of vierde verdieping. Suite met woon- en aparte slaapkamer. Ook boekbaar met  

2 slaapkamers (ca. 102 m², max. 5 pers.) 

Family Cyprian Maisonette met Tuin (ca. 53 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 

kind.): duplex met beneden zitgedeelte en badkamer. Boven een slaapkamer 

en badkamer met douche. Met tuin en landzicht. Ook boekbaar met terras en 

tuinzicht als Family Cyprian Maisonette met tuinzicht.
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De ‘Megaron-vleugel’ (vanaf 16 jr., behalve de Royal Garden Villas) is een exclusief 

gedeelte met apart zwembad. Kamers hebben als extra een espressoapparaat 

en iPod-dockingstation.

Royal Studio (ca. 40 m², max. 3 volw.): studio in open plan stijl met ruime zit-/

slaapkamer en met balkon. Ook boekbaar op de begane grond met privézwembad 

als Royal Pool Studio.

Royal Garden Villa (ca. 60 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): geschakelde villa 

in duplexstijl. Woon- en badkamer. Boven slaapkamer, badkamer en balkon. Met 

terras met plungepool. 

Royal Suite (ca. 128 m², max. 2 volw.): gelegen in het hoofdgebouw met woon- en 

slaapkamer, jacuzzibad en terras met zwembad. Ook boekbaar met 2 slaap-

kamers (max. 5 pers.).

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Cyprus, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar de 

luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Deluxe Kamer  1006 1192 1309 1273

Junior Suite  2024 2423 2618 2504

Royal Studio  1197 1394 1511 1475

Royal Pool Studio  1459 1680 1797 1761

Long Stay: 10% korting bij verblijf van min. 21 nachten.

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 01/04/22 t/m 31/10/22 indien geboekt voor 31/01/22 en 10% 

van 01/04/22 t/m 31/10/22 indien geboekt tussen 01/02/22 en 31/03/22.

Welkomstattentie: welkomstdrankje bij aankomst en fruit en water op de kamer.

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

of volpension: vraag uw reisagent of bezoek www.silverjet.be. 
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ASIMINA SUITES HOTEL
ADULTS ONLY

       

Executive Pool Suite

Het Constantinou Bros Asimina Suites Hotel is rustig gelegen, direct aan een 

zandstrand met ligbedden, parasols en fraai uitzicht op de aangelegde tuinen. 

De ontspannen en relaxte sfeer maken van dit hotel een ideale plaats om uw 

vakantie door te brengen Het Asimina Suites Hotel verwelkomt gasten van 16 

jaar en ouder en is zeer geschikt voor stellen die rust zoeken en gesteld zijn 

op hun privacy. Winkeltjes, bars en restaurants liggen op ca. 300 meter van 

het hotel. Het stadscentrum van Paphos met trendy winkels, een gezellige 

traditionele markt en interessante musea ligt op ca. 2 km en de vissershaven op 

ca. 3 km. In de directe omgeving zijn talloze plaatsen van historisch, religieus 

en cultureel belang om te bezoeken. Vele zijn opgenomen op de UNESCO 

Werelderfgoedlijst. Zo zijn er het middeleeuwse fort, het Odeon, het Huis van 

Dionysos, Aphrodites Rock en de Baden van Aphrodite, evenals de zuilen van 

Sint Paulus. De luchthaven van Paphos bevindt zich dichtbij het hotel, ca. 15 km, 

en de luchthaven van Larnarca op ca. 140 km afstand.

FACILITEITEN
Het hotel heeft een sfeervolle lobby met terras, receptie met zitgelegenheid, wifi 

in de openbare ruimtes, winkel en parkeergelegenheid. U wordt verwelkomd 

met een VIP check-in service en een welkomstdrankje. In de fraaie tuinen 

bevinden zich twee met elkaar verbonden zoetwaterzwembaden met jacuzzi, 

omgeven door terrassen met ligbedden en parasols. Binnen bevindt zich een 

zoetwaterzwembad met jacuzzi. Tevens een verlichte tennisbaan, fitnessruimte 

met cardio- en krachttrainingapparatuur, tafeltennis en biljart.

Beleef momenten van ontspanning in de rustige omgeving van de volledig 

uitgeruste Elixir Spa. Gasten hebben de mogelijkheid om te kiezen uit een uit- 

gebreid assortiment van massages en schoonheids- en lichaamsbehandelingen 

zoals aroma- en thalassotherapie. U kunt ook genieten van een aantal van de 

behandelingen in de open lucht, terwijl het uitzicht op de turkooizen Middellandse 

Zee en een geurige bries uw zintuigen zullen prikkelen. De Elixir Spa biedt twee 

sauna’s, stoombad en diverse behandelkamers. Ten slotte zijn er een kapsalon, 

spawinkeltje, gratis parkeergarage en fietsverhuur.

De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Half- of volpension is mogelijk. U 

heeft de keuze uit de volgende restaurants en bars (gepaste kleding is gewenst): 

Estia is het buffetrestaurant met terras voor ontbijt, lunch en themadiners 

met showcooking. Tevens is het ’s avonds mogelijk verfijnde gastromomische 

gerechten van het Table d’ Hote menu te bestellen en ‘al fresco’ te dineren. In 

het Pool Restaurant kunt u terecht voor drankjes en lichte lunchmaaltijden. Het 

restaurant ‘À La Carte’ met terras biedt internationale à la carte gerechten en 

het à la carte restaurant Kymata serveert lichte mediterrane gerechten voor 

lunch en diner. We raden u aan voor de twee laatstgenoemde restaurants 

van te voren te reserveren. Gasten die liever dineren in een meer intieme 

omgeving kunnen genieten van een romantische avond voor twee op de pier 

waarbij heerlijke mediterrane à la carte specialiteiten onder de sterrenhemel 

bij kaarslicht en fraai uitzicht op de Middellandse Zee worden geserveerd (op 

aanvraag). En voor een aperitief of cocktail kunt u terecht in de VIP’s bar met 

livemuziek, Sports Bar met groot tv-scherm of de sfeervolle Loungebar met 

entertainment en dansvloer.

Het hotel biedt verder een Ultra All-Inclusive optie aan: het Deluxe Package (bij 

minimaal verblijf van 4 nachten). Dit houdt onder andere in dat u gedurende uw 

verblijf door middel van een kaart van de volgende extra’s kunt genieten: ontbijt, 

lunch en diner in een van de vier restaurants van het hotel, onbeperkt gebruik 

van soft-drinks en verschillende alcoholische dranken in de bars en restaurants, 

gebruik van de compleet gevulde minibar (softdrinks, bier) op uw kamer, een 

fles wijn bij aankomst, een fles champagne bij vertrek en dagelijkse aanvulling 

van koffie/espresso/thee, softdrinks en een fles water in de suites. U kunt via 

uw reisagent meer informatie verkrijgen. Ten slotte is er 24-uurs roomservice 

beschikbaar.

ACCOMMODATIE
De 121 suites zijn alle sfeervol ingericht met houten vloeren en voorzien van 

airconditioning, radio, dvd-speler, kluisje, minibar, flatscreen-tv in slaap- 

en woonkamer, wifi, koffie-/theezetfaciliteiten en espressoapparaat. Luxe 

marmeren badkamer met ligbad, aparte regendouche, haardroger, badjassen 

en slippers. Balkon of terras met zitje.

Junior Suite (ca. 33 m², max. 3 volw.): ruime kamer met zitgedeelte en balkon 

met landzicht. Verbindingsdeur mogelijk.

Landzicht Suite (ca. 38 m², max. 3 volw.): comfortabele slaapkamer en aparte 

zitkamer. Ook te boeken met beperkt zeezicht of zeezicht.
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Superior Suite (ca. 44 m², max. 3 volw.): ruime woonkamer en aparte slaapkamer. 

Balkon met zitje en zeezicht

Executive Pool Suite (ca. 44 m², max. 3 volw.): gelegen op de begane grond. 

Ruime slaapkamer, elegante zitkamer met houten vloer en privézwembad met 

jacuzzi-jets, houten dek/terras met zitje en ligstoelen. Badkamer met bad/

jacuzzi-combinatie en aparte regendouche. Boekbaar met tuin- of zeezicht. 

Gebruik van een privécabana met zitgedeelte en ligbedden op het strand 

inbegrepen bij een Executive Pool Suite zeezicht.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Cyprus, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar de 

luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Junior Suite  1102 1308 1430 1335

Zeezicht Suite  1434 1685 1834 1739

Superior Suite  1560 1811 1958 1865

Executive pool Suite Tuinzicht  1789 2089 2233 2143

Executive pool Suite Zeezicht  2445 2738 2860 2792

Extra: gratis transfer en entree in de Executive Lounge op de luchthaven bij verblijf van minimaal 4 

nachten in een Executive Pool Suite Zeezicht.

Vroegboekkorting: 22% bij verblijf indien geboekt voor 28/02/22 en 15% indien geboekt voor 

30/04/22.

Welkomstattentie: een fles champagne en fruit in de suite bij aankomst .

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

sion: vraag uw reisagent of bezoek www.silverjet.be. 
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ALMYRA
DESIGN | FAMILY | WELLNESS

      DELUXE

Terrace Kamer Zeezicht

Het (officiëel vijfsterren) hotel Almyra is het eerste designhotel van Cyprus. Het 

hotel ligt direct aan zee en is een ideale locatie om te genieten van het uitzicht 

over de haven met zijn vele uitgaansmogelijkheden. Paphos luchthaven ligt op 

ca. 16 km afstand.

FACILITEITEN
Fraaie lounge, boetieks en kapsalon. In de tuin bevinden zich drie 

zwembaden. De Almyraspa heeft een binnen- en buitenzwembad (16+ jr.), 

sauna, stoombad, tennisbaan en fitnessruimte. Verder diverse massages en 

schoonheidsbehandelingen met veel aandacht voor natuurlijke producten. Voor 

de kinderen zijn er diverse kidsclubs (met speelruimte zowel binnen als buiten) 

zoals de Adventurers (3-5 jaar), Voyagers (5-8 jaar) en de Pioneers (8 - 12 jaar) 

met uitgebreide programma’s en veel leuke en spannende sport- en culturele 

activiteiten (tegen betaling en seizoengebonden). Verder is er het unieke 

Globetrotterprogramma voor de allerkleinsten (van 4 maanden tot 3 jaar) met 

ervaren ervaren nannies. Babysit is op aanvraag. Watersportmogelijkheden. 

De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Half- of volpension is mogelijk. 

Restaurants: Notios à la carte vis/mediterraan restaurant voor lunch en diner 

en Zen Meze à la carte restaurant in meze-stijl. Voor ontbijt en diner kunt u 

terecht bij Mosaics, het à la carte restaurant. Ouzeri biedt Grieks-Cypriotische 

specialiteiten en Eauzone is het Almyraspa restaurant voor lichte snacks. 

Tevens is er de Aeras Lounge Bar voor de wintermaanden.

ACCOMMODATIE
De 187 kamers en suites bieden veel licht met speciaal ontworpen meubilair 

in natuurlijke, lichte tinten, stijlvol en modern ingericht. De kamers hebben 

marmeren vloeren, airconditioning, satelliet-tv, radio, cd-speler, minibar, kluisje 

en wifi. Kleine badkamer met douche. Kamers met verbindingsdeur mogelijk.

Superior Kamer (ca. 28 m², max. 3 pers.): schitterend uitzicht over zee. Ook 

boekbaar met verbindingsdeur als Family Superior Kamer.

Veranda Kamer (ca. 28 m², max. 3 pers.): met balkon.

Terrace Kamer (ca. 28 m², max. 3 pers.): directe toegang tot de tuin. 

Ook boekbaar met verbindingsdeur als Terrace Family Kamer.

Premium Kamer (ca. 25 m², max. 2 volw.): met balkon met zeezicht, rustig 

gelegen nabij de Almyra Spa (vanaf 16 jr.).

Junior Suite (ca. 35 m², max. 2 volw. + 1 kind): luxueus ingericht met zithoek en 

sommige met balkon met uitzicht over zee.

Tweekamer Suite (ca. 55 m², max. 3 pers.): fraai gedecoreerde woon- en 

slaapkamer, hifiset, 2 badkamers. Ruim balkon met uitzicht op zee.

Deluxe Tweekamer Suite (ca. 55 m², max. 3 pers.): gelijk aan Tweekamer Suite 

maar luxueuzer ingericht.

Kyma Suite (ca. 47 m², max. 2 volw. + 1 kind): luxe open plan suite met zeezicht. 

Fraaie badkamer met apart toilet en douche. Groot terras met ligbedden. De 

Kyma Suites beschikken over een dakterras. Ook boekbaar met verbindingsdeur 

als Family Kyma Suite.

Indicatieprijzen p.p. inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Cy-

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

Kamertype  apr jun aug okt

Superior Kamer  1197 1221 1346 1332

Veranda Kamer  1281 1294 1427 1416

Terrace Kamer  1489 1513  1650  1629  

Premium Kamer        1387 1400 1531 1511

Extra: 1 x gratis diner (set menu) voor 2 personen in restaurant Notios (set menu en excl drankjes) bij 

min 5 nachten verblijf. Honeymoon: Bloemen, mousserende wijn bij aankomst.

Kinderen eten gratis: gratis halfpension of volpension voor kinderen t/m 11 jaar (indien ouders half-

/ of volpension boeken). Meal Upgrade: voor kinderen (tot 12 jaar) bij een verblijf tussen 01/04/22 en 

31/10/22 indien geboekt voor 31/01/22.

Vroegboekkorting: 15% bij min 5 nachten verblijf van 01/04/22 t/m 31/10/22 indien geboekt voor 

28/02/22 en 5% indien geboekt tussen 01/03/22 t/m 31/03/22.

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

of volpension: vraag uw reisagent of bezoek www.silverjet.be. 
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ANASSA
FAMILY | WELLNESS

        DELUXE

Junior Suite met privézwembad 

Het exclusieve Anassa Hotel is een fascinerende combinatie van luxe, klassieke 

architectuur en aangename charme. Het hotel kijkt uit over één van de fijnste 

stranden van Cyprus en ligt niet ver van de beroemde baden van Aphrodite. 

De schitte-rende tuin is een oase van rust en ontspanning. Rustig gelegen, net 

buiten het vissersdorpje Latchi. De 18-holes golfbaan Minthis Hills ligt op ca. 45 

min., Elea op ca. 1 uur, Secret Valley en Aphrodite Hills op ca. 80 min. rijden. Naar 

de luchthaven van Paphos is het ca. 45 min.

FACILITEITEN
Stijlvolle lounge, boetiek, kiosk, wifi en diverse bars. In de fraaie tuinen liggen 

2 zwembaden, een kinderbad en de poolbar. Verder 2 verlichte tennisbanen, 

squashbaan en fitnessruimte. Voor de kinderen zijn diverse kidsclubs zoals 

de Adventurers (3-5 jaar), Voyagers (5-8 jaar) en de Pioneers (8-12 jaar) met 

uitgebreide programma’s met veel leuke en spannende sport- en culturele 

activiteiten (tegen betaling en seizoengebonden). Verder is er het unieke 

Globetrotterprogramma voor de allerkleinsten (van 4 maanden tot 3 jaar) 

Babysit is op aanvraag. De Thalassa Spa maakt gebruik van 100% natuurlijke 

producten en biedt massages en schoonheidsbehandelingen. Tevens is er 

een binnenzwembad, sauna, jacuzzi en een stoombad. Restaurants: Pelagos 

is een openluchtrestaurant met visspecialiteiten voor lunch en diner en 

buffetrestaurant Amphora is er voor ontbijt en diner met thema-avonden. Helios 

biedt Franse en mediterrane à la carte gerechten voor diner en Basilico is een 

intiem gourmetrestaurant.

ACCOMMODATIE
De 166 elegant ingerichte kamers en suites met zeezicht zijn alle voorzien van 

airconditioning, satelliet-tv, kluisje, wifi en minibar. Marmeren badkamer met 

bad en aparte douche. Balkon of terras met zitje en tuin of zeezicht.

Tuinzicht Kamer (ca. 41 m², max. 2 pers.): elegante kamer met tuinzicht.

Studio Suite (ca. 47 m², max. 3 pers.): ruime kamer in het hoofdgebouw.

Garden Studio Suite (ca. 49 m², max. 3 pers.): gelegen in de tuin.

Junior Suite (ca. 53 m², max. 3 pers.): ruime kamer. Ook met privézwembad (12 

m²) te boeken.

Tweekamer Suite (ca. 90 m², max. 3 pers.): woonkamer, gastentoilet met 

douche en slaapkamer met en suite badkamer. Ook met privézwembad  

(12 m²) en/of 2 slaapkamers te boeken.

Driekamer Family Suite (ca. 110 m², max. 6 pers.): gelegen in het hoofgebouw 

met 2 slaapkamers met badkamers en suite, woonkamer en 3 balkons.

Aphrodite en Adonis Suite (ca. 122 m², max. 3 pers.): woonkamer, en suite 

slaapkamer met balkon en beide met een whirlpool.

Anax Suite (ca. 161 m², max. 5 pers.): fraai ingerichte ronde zit-/eetkamer. Twee 

slaapkamers met luxe badkamer.

Alexandros Residence (ca. 185 m², max. 5 pers.): luxueuze villa met 2 

slaapkamers en aparte woonkamer. Terras met privézwembad. Ook boekbaar 

met 3 slaapkamers (max. 6 volw. + 2 kind. t/m 13 jaar) als Andromeda Residence. 

Aether Pool Residence (ca. 225 m², max. 6 volw. + 2 kind. t/m 13 jaar): luxeuze 

Villa met 3 slaapkamer, woonkamer, keuken. Terras (66 m²)  met privézwembad.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en 

naar Cyprus, luchthavenbelasting, Executive Lounge en huurauto tijdens uw gehele verblijf.

Kamertype  apr jun aug okt

Studio Suite  2040 2070 2128 2076

Junior Suite met privézwembad  3604 3689 3808 3766

Anax Suite                9971       10.246  10.460      10.264

Aphrodite Suite  16.705 17.175 17.499 17.185

Extra: éém diner voor twee personen in restaurant Helios (set menu en excl. drankjes) bij een verblijf 

van min. 5 nachten. Kinderen eten gratis:  gratis halfpension of volpension voor kinderen t/m 13 jaar 

wanneer ouders half- of volpension boeken. Vroegboekkorting: 15% bij min 3 nachten verblijf van 

01/04/22 t/m 12/11/22 indien geboekt voor 28/02/22. 

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

of volpension: vraag uw reisagent of bezoek www.silverjet.be. 
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PARKLANE RESORT & SPA
FAMILY I WELLNESS

       

Lifestyle Suite Zeezicht

Het luxe Parklane, a Luxury Collection Resort & Spa, dat wordt omgeven door 

een fraaie tuin van 100.000 m² met altijd groene olijf-, citrus- en palmbomen 

verwelkomt haar gasten in een serene ambiance. Een ultiem en indrukwekkend 

toevluchtsoord ten oosten van de stad Limassol. Het hotel is ideaal voor zowel 

families als koppels vanwege de uitgebreide keuze aan restaurants, zwembaden, 

sportmogelijkheden en activiteiten voor zowel jong als oud. Het logo van het 

hotel, een albaster amfora, is geïnspireerd op de opgravingen van de 4.000 

jaar oude parfumfabriek in het nabijgelegen dorpje Pyrgos. De luchthaven van 

Larnaca ligt op ca. 53 km en die van Paphos op ca. 73 km afstand.

FACILITEITEN
Voor het hotel ligt een fraai driehonderd meter lang kunstmatig aangelegd 

vulkanisch zandstrand met ligbedden en parasols. Er zijn drie buitenzwembaden 

(waarvan één met zeewater) en een kinderzwembad, alle omringd door 

terrassen met ligbedden en parasols. Verder zijn er drie tennisbanen, mini-

voetbalveld, PADI duikcentrum en watersportfaciliteiten op het strand. Voor de 

jongste gasten (3-12 jaar) is er het Park Kidz: een 3.000 m² groot themapark met 

eigen zwembad met piratenschip en waterglijbaan, kasteel, buffetrestaurant 

en speeltuin. Er is tevens een babycrèche (op aanvraag en tegen betaling). 

De Parkfit Pool & Gym heeft moderne fitnessapparatuur, een binnenzwembad 

en een aerobics- en pilates studio. De Kalloni Spa (3.000 m²) heeft een uniek 

thalassotherapieprogramma, twee buiten- en twee binnenzwembaden alsook 

12 behandelkamers waar u terecht kunt voor verschillende schoonheids- en 

lichaamsbehandelingen en massages. 

U verblijft hier op basis van logies/ontbijt. Half- en volpension zijn mogelijk. 

Lanes is zowel een buffet- als een à la carte restaurant dat geopend is voor 

ontbijt, lunch en diner. ’s Avonds worden er thema-avonden georganiseerd. 

Grill Room is een elegant restaurant met een terras voor ‘al fresco’ dining, 

gespecialiseerd in verfijnde grillgerechten. Islands  is een à la carte diner 

openluchtrestaurant dat visgerechten en zeebanket op het menu heeft staan. 

Mathis by the Sea toont de meest delicate essentie van de Mediterrane keuken. 

Truffel- en kaviaarcreaties behoren hier tot de gastronomishe hoogtepunten. Il 

Teatro is een ‘al fresco’ restaurant en bar voor lunch en diner, gespecialiseerd in 

de Italiaanse keuken en gelegen naast het zwembad. Het is geopend vanaf 10.00 

uur in de ochtend en serveert tevens verkoelende drankjes, vers fruit en ijs. 

Vithos Pool Bar is gelegen bij het strand en het zeewaterzwembad en serveert 

snacks, cocktails en andere verfrissende drankjes. The Gallery heeft een eigen 

sushibar. Hier kunt u tevens terecht voor creatieve cocktails, warme en koude 

dranken, gebak, snacks en live pianomuziek terwijl u uitkijkt over de fraaie tuin.

 

ACCOMMODATIE
De 274 moderne, ruime kamers en suites zijn uitgerust met airconditioning, 

meestal naar keuze met kingsizebed of twinbedden, flatscreen-tv, wifi, minibar 

en thee-/koffiezetfaciliteiten.

Superior Kamer (ca. 40 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind. t/m 12 jr.): elegante 

kamer in pasteltinten met zitje. Badkamer met bad of inloopdouche. Balkon met 

landzicht. Ook te boeken met Zeezicht (ca. 38-42 m², max. 2 volw.)

Superior Kamer Chromotherapykamer (36 m², max. 2 volw.): gelegen op de 5e 

verdieping. Badkamer met douche en chromotherapie. Balkon met zeezicht.

Deluxe Kamer Zeezicht (ca. 44 m², max. 2 volw. + 1 kind.): gelegen op de 2e 

verdieping. Ruimere kamer met 2 bedden. 3e persoon slaapt op sofabed. 

Badkamer met bad en aparte douche. Balkon met zeezicht.

Family Suite Zeezicht (ca. 72 m², max. 3 volw. + 2 kind.): ideaal voor families 

op de 1e verdieping. Deze suite heeft twee slaapkamers met verbindingsdeur. 

Eén slaapkamer met kingsizebed en badkamer met bad en aparte douche. 

Met balkon en zeezicht. De tweede kamer bestaat uit een woonkamer met 

zitgedeelte (3 individuele sofabedden), een kleine slaapkamer met twinbed en 

een aparte badkamer met bad/douche.

Panoramic Junior Suite (ca. 74-81 m², max. 2 volw. + 1 kind): gelegen op de 4e 

en 5e verdiepeing. Suite met aparte woonkamer. Slaapkamer met kingsizebed. 

Badkamer met douche. Balkon met zeezicht.

Panoramic Suite (ca. 93 m², max. 2 pers.): ruimere suite op de 2e/3e verdieping. 

Met woon- en slaapkamer. Badkamer met douche en bad. Balkon met zeezicht.

Lifestyle Suite (ca. 80 m², max. 2 volw.): adults only suite met woon- en aparte 

slaapkamer. Balkon met zeezicht. Ook boekbaar met plungepool op het terras.

The Business Suite (ca. 82 m², max. 2 volw.): elegante suite op de 5e verdiepeing 

met slaapkamer met kingsizebed en woonkamer met zitgedeelte en schrijftafel. 

Badkamer met douche en gastentoilet. Balkon met zeezicht.
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Kidsclub

Park Villa - 1 slaapkamer 

Amphora Suite met plungepool (ca. 214 m², max. 2 volw.): exclusieve suite op 

de 5e verdieping met moderne woonkamer met eettafel, zitgedeelte en apart 

gastentoilet. Slaapkamer met kingsizebed en walk-in closet. Badkamer met bad 

en aparte douche. Groot balkon met ligbedden, sauna, plungepool. en zeezicht.

Diamond Suite met plungepool (ca. 335 m², max. 2 volw.): elegante en ruime 

suite op de 5e verdipeing met kingsizebed. Badkamer met bad en aparte douche. 

Balkon met plungepool. Verbindingsdeur met Superior Zeezicht Kamer mogelijk.

De Park Suites Villa’s bevinden zich achter het hoofdgebouw.

Park Villa - 1 slaapkamer (ca. 166 m², max. 2 volw. + 1 kind): met woon- en 

aparte slaapkamer. Met tuinzicht en privézwembad met terras, ligstoelen, para-

sols en eetgelegenheid. Ook boekbaar met 2 slaapkamers (ca. 226 m², max. 

4 pers.) en 3 slaapkamers (ca. 215 m², max. 6 pers. ). 2 slaapkamers is ook 

boekbaar met zeezicht en plungepool.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Cyprus, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar de 

luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Superior Kamer  1172 1519 1472 1619

Deluxe Kamer Zeezicht  2102 2709 2609 2809

Family Suite Zeezicht (o.b.v. 3 pers.)  1750 2131 2048 2231

Panoramic Junior Suite  2648 3345 3166 2335

Lifestyle Suite  2904 3703 3507 2803

Park Villa - 1 slaapkamer  4308 5612 5648 5712

Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 01/04/22 t/m 06/11/22 indien geboekt 28/02/22.

Welkomstattentie: welkomstdrankje en mineraalwater in de kamer  bij aankomst.

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

of volpension: vraag uw reisagent of bezoek www.silverjet.be. 
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DESIGN | WELLNESS

       

Het elegante en luxe Amara hotel is vernoemd naar het oude Griekse woord 

Amarantos dat ‘eeuwig’ betekent. Het hotel ligt direct aan het strand en dichtbij 

de beroemde archeologische opgravingen van het koninkrijk Amathus. Over 

het ontwerp van het Amara is zorgvuldig nagedacht en sierlijk te noemen. De 

exclusieve en unieke ervaring in combinatie met de toewijding en service van 

het personeel zorgen ervoor dat u een exclusieve vakantie zult beleven. Het 

hotel is zowel geschikt voor ‘happy families’ als voor moderne en zorgeloze 

koppels. Amara ligt op ca. 11 km afstand van het kosmopolitische centrum van 

Limasssol, zijn levendige nieuwe jachthaven en het gelijknamige kasteel. De 

luchthaven van Larnaca bevindt zich op ca. 54 km, die van Paphos op ca. 74 km 

afstand.

FACILITEITEN
Stijlvolle lobby met receptie met indrukwekkend uitzicht op zee. Diverse 

boetieks waaronder een bloemist, juwelier en souvenirwinkel. Het glinsterende 

hart van het Amara wordt gevormd door de fraaie infinitypool, omringd door 

terrassen met comfortabele ligbedden en parasols, geaccentueerd door het 

groen van de tuinen. Jonge gasten kunnen terecht in de Children’s Club met 

diverse activiteiten, ingedeeld naar leeftijd. Tevens is er een kinderzwembad. 

Ook is er een kleine speeltuin en de mogelijkheid om kindermaaltijden te 

bestellen. De Amara Spa (3.000 m²) is een holistische oase die voorziet in een 

scala aan behandelingen en massages voor lichaam en geest. Verder is er een 

fitnesscentrum, sauna, binnenzwembad (voor kinderen tussen 10.00 uur en 

16.00 uur onder begeleiding) met whirlpool met jets, kapsalon en manicure. 

De Thermal Experience-zone (tegen betaling) bestaat uit het Tepidarium, 

Caldarium en Laconium, een ijsfontein en verschillende ontspanningsruimtes, 

evenals het buitenzwembad (zoutwater en alleen voor volwassenen). Het Amara 

biedt tevens programma’s zoals voedingsadvies, BMI (Body Mass Index) en 

persoonlijke training die u helpen de eerste stappen te zetten om uw levensstijl 

te verbeteren. Ten slotte is er een tennisbaan waar privélessen mogelijk zijn. U 

verblijft in Amara op basis van logies/ontbijt maar halfpension is ook mogelijk. 

In de ontbijtzaal met buitenterras is een rijk buffet met live cooking, waar 

gezonde gerechten voor u worden klaargemaakt. In The Dining Room geniet 

u van typisch Cypriotische culinaire specialiteiten. Het Ristorante Locatelli is 

een gerespecteerd restaurant onder leiding van de beroemde Michelinchef 

Giorgio Locatelli. Hier kunt u terecht voor onder andere zelfgemaakte pasta’s 

en heerlijke desserts. Gasten kunnen genieten van het diner al fresco. Het 

specialiteitenrestaurant Armyra van chef-kok George Papaioannou biedt de 

meest verse vis, zeevruchten en andere culinaire hoogstandjes voor lunch 

en diner. Wanneer de naam Nobu Matsuhisa valt, weet u dat het gaat om 

Japanse cuisine van wereldklasse. Het Matsuhisa Limassol Restaurant biedt 

een uitgebreid en origineel menu voor een unieke Japans-Peruaanse culinaire 

ervaring. Een kopje koffie/thee met gebak drinkt u in de fraaie lobbybar, terwijl 

de poolbar voorziet in hapjes en drankjes. Voor of juist na het diner kunt u van 

een drankje genieten in de Main Bar, Voor een cocktail, dan kiest u voor de chique 

en exclusieve Rooftop Bar. Suite-gasten worden uitgenodigd om te genieten van 

een à la carte ontbijt. 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
De 207 elegante kamers en suites zijn zorgvuldig ontworpen voor een unieke 

beleving en hebben geïsoleerde vloeren die rust en stilte garanderen. Verder 

beschikken ze over sfeerverlichting, airconditioning of verwarming, satelliet-tv, 

kluisje, minibar, koffie-/theezetfaciliteiten en wifi. Badkamers met bad en aparte 

douche. Tevens gemeubileerd balkon met uitzicht op zee.

Deluxe Kamer (ca. 45 m², max. 2 volw. + 1 kind): elegante kamer met lichte rust-

gevende kleuren zoals poederblauw, groen en gebroken wit. Met kingsize- of 

twinbedden en chaise longue. 

Junior Suite (ca. 80 m², max. 2 volw. + 2 kind.): deze suite bestaat uit een 

slaapkamer met een en suite badkamer. Aparte woonkamer met ruim balkon 

met ligbedden. Als extra een gastenbadkamer met douche. 

Deluxe Suite 1 slaapkamer (ca. 90 m², max. 2 volw. + 2 kind.): met marmeren 

vloer en zachte aardetinten. Slaapkamer met aparte woonkamer en eetgedeelte. 

Als extra gastenbadkamer met douche. 

Tevens te boeken met verbindingsdeur met een Deluxe Kamer als Deluxe Suite 

2 slaapkamers (ca. 135 m², max. 4 volw. + 2 kind.). 

Roof Top Duplex Suite met zwembad (ca. 110 m², max. 2 volw.): ruime suite, 

alleen voor volwassenen verdeeld over 2 verdiepingen. Op de eerste verdieping 

bevinden zich de slaapkamer, badkamer en woonkamer. Een privézwembad op 

de tweede verdieping met ruim terras en ligbedden complementeert het geheel.  
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Frontaal Zeezicht Kamer met zwembad (ca. 55 m², max. 2 volw. + 1 kind): 

gelegen op de begane grond kijkt deze kamer uit over de zee en heeft alle 

charmes van traditionele Cypriotische elegantie, met brede ramen die het 

overvloedige zonlicht doorlaten. Met privézwembad.

Frontaal Zeezicht  Cabana 1 Slaapkamer met zwembad (ca. 70 m², max. 2 volw. en 

2 kind.): luxe suite met slaapkamer en aparte woonkamer met privézwembad 

en frontaal zeezicht. Ook boekbaar met 2 slaapkamers als Frontaal Zeezicht 

Cabana 2 Slaapkamers met zwembad (ca. 125 m², max. 2 volw. en 3 kind.)

The Amara Suite (ca. 230 m², max. 2 volw. + 2 kind.): deze meest exclusieve 

suite, gelegen op de 9e verdieping, is een weelderige ruimte die bol staat van 

comfort, gemak en pure verwennerij. Het interieur bestaat uit een ruime lounge/ 

woonkamer met eetgedeelte. Verder 2 ruime slaapkamers waarvan één met 

zitje, een ruimte met een jacuzzi en een eigen bar. Tenslotte een met natuurlijke 

materialen gedecoreerde buitenruimte met een infinity-edge privézwembad.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Cyprus, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar de 

luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Deluxe Kamer  1334 1882 1858 1886

Junior Suite  2077 3018 3054 3021

Deluxe Suite  2274 3268 3304 3256

Frontaal Zeezicht Kamer met zwembad  1972 2798 2834 2806

Long stay: 10% korting bij min. 21 nachten verblijf.

Vroegboekkorting: 15% indien geboekt voor 31/01/22 en 10% indien geboekt tussen 01/02/22 en 

31/03/22.

Welkomstattentie: welkomstdrankje bij aankomst en fruit en water op de kamer.

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

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

Deluxe Kamer
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VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

In 1971 werden de zeven van oorsprong zelf stan-

dige 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 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 inkomens- 

bron 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 vogel-

soorten 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, jacht-

havens, 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 KHAIMAH
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.

AANTREKKELIJKE 
COMBINATIEREIZEN
Dubai en Abu Dhabi zijn uitstekend te combineren 

met de verlokkelijke stranden van de eilanden 

in de Indische Oceaan. Combineer een aantal 

nachten Dubai of Abu Dhabi met een verblijf in een 

van de mooiste hotels op een van de parelwitte 

koraaleilanden van de Malediven, Mauritius en 

de Seychellen Een ideale mix van een bijzondere 

stadsbeleving met een relaxte vakantie in een 

tropische eiland bestem ming. 

HOTELAANBOD EN 
COMBINATIEREIZEN
Op de navolgende pagina’s vindt u een kleine selectie 

van onze exclusieve hotels in Dubai. Raadpleeg 

onze website voor het uitgebreide aanbod in de 

Verenigde Arabische Emiraten, het Sultanaat Oman 

en de combinatiereizen.

 Perzische
Golf

Ras al Khaimah

Dubai
Ajman

Abu Dhabi

OMAN

IRAN

OMAN

QATAR

SAUDI
ARABIË

Verenigde Arabische Emiraten 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
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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.

1-3 slaapkamers. Speciale vermelding verdienen 

ook het trendy hotel Nikki Beach Resort&Spa en 

het exclusieve Four Seasons Resort aan Jumeirah 

Beach. De bekende hotelketen Mandarin Oriental 

opende 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 ver-

kennen.

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. 

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 resorthotel Palace Downtown 

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. 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. 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 moderne Ceasars 

Palace, een hotelgroep uit Las Vegas. Tegenover 

Bluewaters bevindt zich het nieuwe Address Beach 

Resort met een spectaculair zwembad op 300 m 

hoogte. Op Palm Island contracteerden wij voor u 

enkele juweeltjes, zoals het bekende Atlantis the 

Palm, het designhotel One&Only The Palm, het 

familievriendelijke Anantara Dubai Palm Resort, het 

Sofitel The Palm en het Waldorf Astoria. Het onlangs 

geopende designhotel The8 Palm Jumeirah in art-

deco stijl ingericht en beschikt over ruime suites van 
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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

Caesars Resort Bluewaters
Address Beach Resort

The 8 Palm

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
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ADDRESS BOULEVARD
CITY | DESIGN | WELLNESS

        

 Boulevard Suite

 

Dit prestigieuze hotel is bijzonder fraai ingericht in een moderne, eigentijdse 

stijl. Address Boulevard is een lifestyle hotel op een schitterende locatie bij 

de Burj Khalifa, de fonteinattractie The Dubai Fountain en de indrukwekkende 

Dubai Opera. De wijk Downtown Dubai biedt een bijna onuitputtelijk aanbod 

aan entertainment, winkels en restaurants. Naast een indrukwekkende 

lobby biedt Address Boulevard drie zwembaden met een waterval en een 

uitstekende Spacenter. Bovendien is de clublounge een van de beste in de stad. 

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. De prestigieuze golf baan Montgomery ligt op ca. 9 km (korting op 

de greenfees).

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. 

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.

Club Kamer (ca. 45 m², max. 2 volw. + 1 kind): hoger gelegen en inclusief de facili- 

teiten van de clublounge: eigen receptie, ontbijtrestaurant (met terras), snacks en 

frisdrankjes gedurende de dag, lunch en dinerbuffet, (alcoho lische) drankjes van 

12:00-23:00 uur, butlerservice, dagelijkse krant en strijken van kleding (1 kledingstuk 

per persoon), luxe transfer van en naar de luchthaven en 24-uurs check-in/out. 

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.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 3 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Dubai, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar de 

luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Deluxe Kamer  1469 1250 1250  1469 

Boulevard Kamer   1540 1325 1325 1540

 

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

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 en kinderkortingen: bezoek www.silverjet.be
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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 het hotel ligt Souk Al Bahar met een selectie 

van boetieks, souvenirwinkels en restaurants. De Dubai Mall, een van ‘s werelds 

grootste winkel- en uitgaansgelegenheden, ligt op slechts een paar minuten 

lopen. De internationale luchthaven van Dubai ligt op ongeveer 15 kilometer 

afstand. 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. In totaal zorgen drie restaurants voor het 

fysieke welzijn van de gasten. In de Ewaan kunt u genieten van Arabische en 

internationale gerechten vergezeld van een ruim aanbod Argentijnse wijnen. 

Geopend voor diner zowel binnen als buiten op het terras. Het restaurant Asado 

serveert Argentijnse grillgerechten, live muziek en tango (op zondag). In de bar 

bij het zwembad staan   exotisch fruit, versgeperste sappen en ijs op het menu. 

Daarnaast kunnen gasten genieten van gebak, koffie- en theespecialiteiten in de 

Ewaan Lounge of een traditionele shisha roken op het terras. Thiptara serveert 

uitstekende Thaise gerechten vergezeld van muziek, exotische cocktails en 

een elegante sfeer. Biedt een schitterend uitzicht op de fonteinen (reserveren 

aanbevolen).  

ACCOMMODATIE
De 242 kamers en suites zijn recentelijk gerenoveerd en met veel smaak 

ingericht. Voorzien van 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 bad-

kamer. 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.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 3 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Dubai, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar de 

luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Deluxe Kamer Kanaalzicht  1490 1277 1277  1490 

Deluxe Kamer Fonteinzicht  1615 1400 1400 1615

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

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 en kinderkortingen: bezoek www.silverjet.be
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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. Een scala aan voorzieningen en faciliteiten van 

wereldklasse omvatten een extravagant Spacenter met een binnenzwembad 

met glazen overkapping, 2 zwembaden en een uitgestrekt zandstrand. Het 

resort beschikt over tien restaurants en bars, waaronder de Mercury Lounge op 

het dak, met zijn uitgebreide bolvormige bar en een fantastisch uitzicht op de 

skyline van Dubai. Vanwege de professionele kidsclub tevens een perfecte keuze 

voor families. De legendarische Four Seasons-service completeren het geheel. 

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 kingsizebed of 2 queensizebedden, zithoek, flatscreen-tv, iPod-

dockingstation, strijkfaciliteitenschrijftafel kluisje 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. Kamerbezetting max. 3 personen.

Deluxe Kamer (ca. 70 m²): voorzien van groot balkon en boekbaar met resortzicht 

stadszicht, of zijdelings uitzicht over zee.

Premier Skyline Kamer (ca, 70 m²): gelegen op de 3e-5e verdieping met uitzicht 

over Dubai. Tevens boekbaar met uitzicht op 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.

Four Seasons Suite Zeezicht (ca. 108 m²): aparte woon- en slaapkamer, 

kingsizebed, sofabed en schitterende badkamer. Uitzicht over zee.

Jumeirah Skyline Suite (ca. 136 m²): ruim opgezet op de 4-5e verdieping met 

aparte woon- en slaapkamer, sofabed en inloopkast. 

Jumeirah Suite Zeezicht (ca. 137 m²): ruimer ingericht en uitzicht over zee.

Imperial Suite (ca. 210 m²): slaapkamer met kingsizebed, woonkamer met 

sofabed, dinertafel voor 8 personen, kitchenette, inloopkast, gastentoilet en 

riante badkamer. Twee riante terrassen met schitterend uitzicht over het strand 

en de Arabische Golf. Verbindingsdeur met andere kamer mogelijk.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Dubai, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar de 

luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Deluxe Kamer Stadzicht  6118  3285 3285 6118 

Deluxe Kamer Gedeeltelijk Zeezicht  6965  4055  4055  6965

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

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.

Jumeirah Beach | Dubai | VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN
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THE MANDARIN ORIENTAL JUMEIRAH 
CULINAIR | FAMILY | WELLNESS

        DELUXE

 Mandarin Kamer

De onnavolgbare stijl van dit schitterende hotel wordt duidelijk zodra je 

de spectaculaire lobby ziet, een serene ruimte die wordt gedomineerd 

door opvallende glazen bomen en waterpartijen. Dergelijke betoverende 

interieurs zijn terug te vinden in de elegante kamers en suites, kamerhoge 

ramen en schitterende marmeren badkamers. Ontspanning wacht naast het 

indrukwekkende zwembad en in het fraaie Spacenter, terwijl de jongere gasten 

avonturen beleven in de Little Nomads kidsclub. Mandarin Oriental staat bekend 

om de uitstekende service 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.

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. Fitnesscenter Movement Studio 

met ultramoderne apparatuur. Little Nomads Kids Club (3-10 jaar) heeft veel 

voorzieningen waaronder een kinderzwembad, gratis maaltijden tot vier jaar 

oud, films op aanvraag op de kamer, speelgoed en toiletartikelen. Geopend van 

09:00-19:00 uur. De uitzonderlijke restaurants omvatten een Japans steakhouse 

van de voormalige chef-kok Ross Shonhan van Nobu London en een Portugees 

café op het dak van de met Michelinster bekroonde chef-kok José Avillez. The 

Bay is een all-day dining restaurant met showcooking. Noor Lounge serveert 

afternoon tea en exotische cocktails. The Mandarin Cake Shop voor premium 

cakes en pralines. Sun Vibe bar aan het zwembad voor cocktails en salades. Elk 

restaurant serveert ook 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. Kamerbezetting 

maximaal 3 personen tenzij anders aangegeven.

Superior Kamer (ca. 55 m²): uitzicht op de skyline van Dubai. De meeste Superior 

Kamers hebben geen balkon. Ook boekbaar inclusief de 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. 

Deluxe Skyline View Kamer (ca. 53 m²): slaapkamer met kingsizebed. Balkon 

met uitzicht op de Burj Khalifa. Ook boekbaar inclusief de Club Lounge.

Mandarin Panoramic View Kamer (ca. 55 m²): deze riante kamer biedt een 

panoramisch uitzicht over de skyline van Dubai vanaf het ruime balkon.

Deluxe Zeezicht Kamer(ca. 58 m²): mooie kamer met grote zithoek, schrijftafel 

en gemeubileerd balkon met zeezicht.

Premier Kamer Zeezicht (ca. 58 m²): gelegen op de hoeken van het hotel. 

Panoramic View Family Kamer (ca. 110 m², max. 6 pers.): deze onderling 

verbonden familiekamer heeft 2 slaap- en badkamers en uitzicht op de skyline.

Junior Suite (ca. 89 m²): in open plan. Ruime slaapkamer met kingsizebed en 

zitgedeelte. Balkon met zeezicht en toegang tot de exclusieve Club Lounge. 

Suite Zeezicht (ca. 120 m²): slaapkamer met kingsizebed, aparte woonkamer 

met eetgedeelte. Inclusief toegang tot de Club Lounge. 

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Dubai, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar de 

luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Deluxe Skyline Kamer  7075 3049 3049 3699

Deluxe Zeezicht Kamer   7998 3650 3650 4345

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

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 en kinderkortingen: bezoek www.silverjet.be.

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN | Dubai  | Jumeirah Beach
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Jumeirah Beach | Dubai | VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

 JUMEIRAH AL NASEEM
ACTIVE | CULINAIR | WELLNESS

      

Ocean Terrace Kamer

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 en fitnesscenter. 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. Alle 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. De Summersalt Beachclub met privéstrand is exclusief voor 

gasten die verblijven in de Suites en Club Kamers en toegankelijk vanaf 12 jaar.

Resort Deluxe Kamer (ca. 50 m², max. 3 pers.): ruim ingericht met open 

badkamer. Schitterend uitzicht op de tuinen en zwembaden. 

Ocean Deluxe Kamer: balkon met uitzicht over zee.

Pool Terrace Kamer (ca. 55 m², max. 3 pers.): deze kamer biedt toegang tot het 

(adults only) zwembad vanaf het privéterras. Badkamer met regendouche.

Ocean Club Superior Kamer (ca. 60 m², max. 2 volw. + 2 kind.): biedt schitterend 

uitzicht op zee. Kingsizebed en sofabed. Inclusief toegang tot de Club Lounge.

Family Superior Kamer (ca. 120 m², max. 4 pers.): slaapkamer met kingsizebed 

en zitgedeelte met groot sofabed voor 2 personen. Deze ruimte kan gescheiden 

worden via een schuifdeur. Balkon met uitzicht op de tuinen en het zwembad.

Deluxe Family kamer (ca. 102 m², max. 3 volw. + 3 kind.): bestaat uit 2 slaap-

kamers met kingsizebed en 2 aparte bedden. Balkon met zeezicht. 

Ocean Club Terrace Kamer (ca. 51 m²): gelegen op de vierde verdieping. Groot 

terras (21 m²) met schitterend uitzicht op zee en Burj Al Arab. 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. 

Family Suite (ca. 126 m² max. 2 volw. en 2 kind.): voorzien van een woonkamer 

met sofabedden voor kinderen t/m 15 jaar. Riante slaapkamer met king sizebed, 

2 badkamers en groot terras. Inclusief gebruik van de Club Lounge. Voor Suite 

gasten is de transfer van en naar de luchthaven Dubai inclusief.

Gulf Ocean Suite (ca. 126 m², max. 2 volw. en 2 kind.): riante woon- en slaapkamer. 

Luxe badkamer. Balkon en zeezicht. Inclusief toegang tot de Club Lounge. 

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Dubai, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar de 

luchthaven.

Kamertype   apr jun aug okt

Resort Deluxe Kamer   4990  2345 2345 3060

Ocean Deluxe Kamer   6025 2630 2630 3590

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

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 en kinderkortingen: bezoek www.silverjet.be.
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VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN | Dubai | Blue Waters

CAESARS PALACE DUBAI  
DESIGN | CULINAIR | WELLNESS

    

 

 Suite

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 en een modern Spacenter. Het complex bestaat uit de Palace 

vleugel, Julius vleugel en The Apartments. Ceasars Palace heeft een eigentijdse 

stijl met een knipoog naar het Romeinse Rijk in de vorm van gigantische gezicht- 

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 van 450 m met vrij uitzicht 

op zee. Het grootste reuzenrad ter wereld, de AIN Dubai ligt naast het hotel. Aan 

de voorzijde van het hotel is een loopbrug over zee aangelegd naar The Walk. 

FACILITEITEN
Schitterend aangelegd zwembad met comfortabele ligbedden direct aan het 

zandstrand. Het gezinsvriendelijke ‘Julius’ gedeelte heeft een familiebad. De 

Qua Spa, het wellness-concept uit Las Vegas heeft diverse prijzen gewonnen. 

Empire kidsclub met een scala aan activiteiten; van een klimmuur, laguna 

waterpark tot kunstnijverheid. De restaurants zijn van hoog niveau en ingericht 

in een aantrekkelijke ambiance. 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. De Havana Social Club is een eerbetoon aan het Cuba 

uit de jaren 1920. Biedt een uitgebreide sigarencollectie en uitstekende likeuren.

ACCOMMODATIE
De in totaal 495 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 flat- 

screen-tv, telefoon, airconditioning, minibar, koffie-/theezetfaciliteiten, Nespres- 

so-apparaat, kluisje en kussenmenu. Fraaie badkamer met bad, aparte regen-

douche en luxe toiletartikelen van Lorenzo Villoresi Firenze. Kamerbezetting is 

2 volwassenen en 1 kind.

Julius Kamer ( ca. 40 m²): moderne kamer met kingsizebed of 2 aparte bedden 

en zithoek. Balkon met uitzicht over Bluewaters.

Palace Kamer ( ca. 54 m²): voorzien van een kingsizebed, slaapbank en uitzicht 

op het zwembad en de tuin. Ook boekbaar met 2 aparte bedden.

Julius Deluxe Kamer: als de Julius kamer maar met uitzicht over de kustlijn van 

Bluewaters Island en de Arabische Golf. Ook boekbaar met frontaal zeezicht.

Palace Deluxe Kamer (ca. 54 m²): voorzien van een kingsizebed, slaapbank en 

uitzicht op het zwembad en de tuin. Ook boekbaar met 2 aparte bedden. Tevens  

boekbaar met frontaal zeezicht.

Julius Deluxe Suite (ca. 85 m², max. 3 pers.): slaapkamer met kingsizebed, woon- 

en eetkamer met sofabed en gastentoilet. Balkon met zee- of zwembadzicht. 

Palace Ocean Suite (ca. 110 m², max. 3 pers.): schitterende suite met ruim 

ingerichte woonkamer en aparte slaapkamer met kingsizebed. 

Het complex beschikt tevens over ruime The Apartments van 1 tot 4 slaap- 

en badkamers. Ingericht in eigentijdse stijl in warme natuurlijke tinten en 

kamerhoge ramen. Voorzien van een ruime woon- en eetkamer en een volledig 

uitgeruste keuken. Het complex ligt op slechts een steenworp afstand van de 

vele faciliteiten van Caesars Palace.

Indicatieprijzen per persoon 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.

Kamertype   apr jun aug okt

Julius Kamer KIng    4155 2725 2725 3440

Palace Deluxe Kamer King   4449 3029 3029 3735

     

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

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 en kinderkortingen: bezoek www.silverjet.be.
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ADDRESS BEACH RESORT
CULINAIR | DESIGN | WELLNESS

        

Deluxe Kamer Zeezicht

Met zijn indrukwekkende twin towers in een gespiegeld art-deco design zet 

dit buitengewone hotel nieuwe maatstaven op het gebied van luxe. Naast een 

spectaculair dakterras met een infinity zwembad op 300 m hoogte, beschikt het 

exclusieve Address Beach Resort over ruime kamers en suites. Het Spacenter 

op de 75e verdieping en de restaurants zijn van absolute wereldklasse. Ideaal 

gelegen tussen Jumeirah Beach en Dubai Marina. De strandpromenade nodigt 

uit tot lange wandelingen met uitzicht op de unieke skyline. De Dubai Walk 

staat bekend om de vele restaurants, winkels en uitgaansgelegenheden. Ook 

de Marina en het grootste reuzenrad Ain Dubai bevinden zich op loopafstand. 

FACILITEITEN
Imposante lobby. Drie zwembaden met ligbedden en cabana’s. Vanaf het 

infinity zwembad op de bovenste verdieping) geniet u van een panoramisch 

uitzicht over de zee (toegang exclusief voor hotelgasten vanaf 18 jaar). 

Verder een familiezwembad, adult-only zwembad en kinderbad. Het hotel 

biedt direct toegang tot het strand met ligbedden en parasols (inclusief). Het 

ultramoderne fitnesscenter is 24 uur per dag geopend. Het Spacenter biedt  

een panoramisch uitzicht vanuit alle behandelkamers. Naast de signature 

schoonheidsbehandelingen beschikt de Spa over een stoombad, sauna en 

ontspanningsruimte. De kidsclub Qix (4-12 jaar) is geopend van 9.00 - 21.00 uur 

en is 2 uur per kind p/d inclusief. 

Het hotel heeft 5 uitstekende restaurants en bars: The Restaurant at Address 

beschikt over een bijzonder dining-concept verdeeld over diverse restaurants 

gekoppeld aan een unieke setting, maar met dezelfde menukaart. Hier worden 

excellente gerechten geserveerd van oosterse en mediterrane cuisine tot 

het beste zeevruchten. Li’Brasil is zowel een restaurant als cocktailbar met 

groot buitenterras is dit ‘de place to be’. Gespecialiseerd in de Libanese en 

Braziliaanse keuken. Het exceptionele restaurant ZETA Seventy Seven ligt 

op de 77e verdieping van het hotel en biedt een ongeëvenaard uitzicht over 

de Arabische Golf en Palm Jumeirah. Hier serveert men Aziatische fusion-

zeevruchten geïnspireerde menu’s met kenmerkende gerechten. Geopend voor 

lunch en dinner en voor gasten van 21 jaar en ouder. Reserveren aanbevolen 

(gesloten van juni-september). Verder de Beach Bar voor verse grillgerechten 

en de Lounge voor afternoon tea en andere lekkernijen.

ACCOMMODATIE
De 217 elegante kamers en suites zijn verdeeld over de 3-16e verdieping. 

Ingericht in een modern en luxueus interieur met design meubilair. Voorzien 

van kamerhoge ramen, inloopkast, schrijftafel, flatscreen-tv, telefoon, kluisje, 

airconditioning, minibar, thee-/koffiezetfaciliteiten en dagelijks gratis water in 

de kamer. Fraaie badkamer met ligbad en aparte regendouche. Balkon daar 

waar aangegeven. Kamerbezetting maximaal 3 volwassenen of 2 volwassenen 

+ 2 kinderen. Kamers kunnen gecombineerd worden.

Deluxe Kamer Marina View (ca. 45 m²): slaapkamer met een kingsizebed of 

twee aparte bedden en uitzicht op de haven. Ook boekbaar met balkon.

Deluxe Kamer Zeezicht (ca. 57 m²): ruimer ingericht met zithoek. Slaapkamer 

met een kingsizebed of 2 aparte bedden en uitzicht op zee en het iconische Ain 

Dubai. 

Deluxe Kamer Zeezicht met Balkon (ca. 57 m²): slaapkamer met kingsizebed. 

Balkon met uitzicht op de iconische Ain Dubai en het Jumeirah-strand.

Executive Suite (ca. 95 m²): luxe suite voorzien van aparte woon- en slaapkamer 

met kingsizebed. Moderne badkamer en gastentoilet. Gemeubileerd balkon met 

uitzicht op de Arabische Golf.

Indicatieprijzen per persoon 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.

Kamertype  apr jun aug okt

Deluxe Kamer Marina View  2530 1970 1970 2250 

Deluxe Kamer Zeezicht met balkon  2629 2075 2075 2355

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

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.

Dubai Marina | Dubai | VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN
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VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN | Dubai | Jumeirah Beach

THE RITZ-CARLTON DUBAI
CULINAIR | FAMILY | WELLNESS

     

Ocean View Kamer 

De Ritz-Carlton Dubai 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 riante tuin van 13.000 m² bevinden zich 4 zwembaden, waaronder een 

grote free-form-pool en een adults 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 uitgebreide Ritz-Carlton Spa biedt een ruime keuze aan Aziatische 

massages en schoonheidsbehandelingen. Jacuzzi en stoombad (inclusief). De 

9 restaurants bieden een reis door de culinaire tradities en culturen uit de hele 

wereld. Tevens dineren aan het strand of op een van de terrassen, een levendige 

brunch op vrijdag, afternoon tea en themadiners. 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. Het nieuwe restaurant 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.

ACCOMMODATIE
De 294 elegante kamers en suites zijn in moderne Arabische stijl ingericht. 

Voorzien van airconditioning, telefoon, flatscreen-tv, zithoek met sofa, schrijftafel, 

inloopkast, 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 View Kamer: gelegen op de 4-6 verdieping en zeezicht.

Club Garden View Kamer: als de Deluxe Kamer maar inclusief de de exclusieve 

Ritz-Carlton Club Lounge. De lounge biedt een continu culinair aanbod: ontbijt, 

snacks, hors d’oeuvres en (alcoholische) dranken. Vanaf 19:30 uur zijn gasten 

vanaf 12 jaar welkom.

Club Ocean View Kamer: als de Ocean View Kamer maar incl. de Club Lounge.

Family Kamer (ca. 100 m², max. 5 pers.): voorzien van 2 slaap- en badkamers 

voorzien van kingsizebed en 2 queensizebedden. Balkon met tuin/zwembadzicht. 

Family Suite (ca. 158 m², max. 5 volw. + 1 kind): voorzien van 2 slaap- en 

badkamers, kingsizebed en 2 queensizebedden. Elegante woonkamer 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 inclusief 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.

Zie ook onze website voor de beschrijving van de overige kamertypen.

Indicatieprijzen per persoon 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.

Kamertype   apr jun aug okt

Deluxe Kamer    4529 2590 2590 3598

Ocean View Kamer   4872 2855 2855 3865

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

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 en kinderkortingen: bezoek www.silverjet.be.
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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 uitzicht over de jachthaven 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: Mina’s Kitchen 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 romantische Bussola Restaurant serveert vers bereide pizza’s 

en voortreffelijk authentieke Italiaanse gerechten. Beneden Italiaans restaurant, 

boven pizzeria, lounge en bar. The Atrium voor afternoon tea en snacks. Spice 

Emporium is een Thai themarestaurant voor uitstekende oosterse gerechten. El 

Sur met een innovatief menu voor klassieke Spaanse favorieten. Baba Grill biedt 

het beste van de Turkse keuken. Fish is een trendy restaurant aan het strand 

voor verse zeevruchten. 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: uitzicht over Palm Island en de jachthaven.

Executive Club Kamer Landzicht: inclusief toegang tot de Club Lounge: 

ontbijtrestaurant, snacks en verfrissingen en cocktails in de avond en transfer 

van en naar de luchthaven Dubai.

Executive Club Kamer Zeezicht: met uitzicht over Palm Island en de jachthaven.

Deluxe Suite (ca. 90 m², max. 2 volw. + 2 kind.): aparte woon- en slaapkamer. 

Riante badkamer en butlerservice. Inclusief de faciliteiten van de clublounge. 

Balkon met uitzicht over Palm Island en de jachthaven.

Executive Suite ca. 90 m², max. 4 pers.): elegante suite in eigentijdse stijl. 

Woonkamer met sofabank en eettafel voor 4 personen. Slaapkamer met 

kingsize Westin Heavenly®-bed. Een luxe marmeren badkamer met dubbele 

wastafels, regendouche en apart diep bad. Balkon met uitzicht op Palm Island 

en de jachthaven.

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.

Indicatieprijzen per persoon 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.

Kamertype  apr jun aug okt

Deluxe Kamer Landzicht    3500 1899  1899  2865

Deluxe Kamer Zeezicht  3759  2085 2085   3079

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

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.

Palm Island | Dubai | VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN
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 ONE&ONLY ROYAL MIRAGE - THE PALACE
ACTIVE | FAMILY | WELLNESS

        

Executive Suite

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 

One&Only Arabian Court gebruik maken. In de schitterende palmentuin 

bevinden zich 2 zwembaden met poolbar en 3 tennisbanen. De KidsOnly Club 

bij One & Only Royal Mirage is inclusief en toegankelijk voor kinderen van 4 tot 

11 jaar. Hier kunnen de kleintjes zich aansluiten bij een team van gekwalificeerd 

personeel om te genieten van een verscheidenheid aan educatieve en leuke 

activiteiten die de Arabische cultuur omarmen. De exclusieve One&Only Spa is 

een luxu eus complex van 2.000 m² op 2 niveaus, gelegen bij de Residence & Spa 

met een oosterse hamam, fitnessruimte (Technogym®, Kinesis, Power Plate), 

kapsalon, pedicure/manicure (studio Bastien Gonzalez) en een breed aanbod 

aan spabehandelingen. 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. Vrijwel het gehele jaar heeft 

deze accommodatie een gratis upgrade naar halfpension.

ACCOMMODATIE
De 231 kamers en suites zijn elegant in moderne Arabische stijl ingericht en 

voorzien van airconditioning, Nespresso-apparaat, 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, 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).

Indicatieprijzen per persoon 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.

Kamertype   apr jun aug okt

Superior Deluxe Kamer   3997 2723 2723 3667

Gold Club Kamer   4872 3550 3350 4457

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

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 reisagent of 

bezoek www.silverjet.be
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ONE&ONLY THE PALM
BOUTIQUE | DESIGN | WELLNESS

       DELUXE

Villa   

 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 

gerechten, oosterse specialiteiten en themabuffetten. Gourmetrestaurant 

Stay serveert Franse gerechten en restaurant 101 aan de jachthaven met 

panoramisch uitzicht op de skyline van Dubai.. 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. 80 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 eetge- 

deelte, 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. 

Deze suite kan gecombineerd worden met een Palm Manor Premier Kamer.

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 24-uurs villahost-service.

Grand Villa (ca. 425 m², max. 6 volw. + 2 kind.):  vrijstaande villa in duplex 

en schitterende ligging aan het strand. Ingericht in indrukwekkende Moorse 

architectuur. Lounge met bar, eethoek en kitchenette, 3 slaapkamers met en suite 

badkamers. Gemeubileerd balkon en dakterras. Groot terras en privézwembad, 

ligbedden en schaduwrijk zit-en eetgedeelte. 24-uurs villahost-service.

Indicatieprijzen per persoon 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.

Kamertype  apr jun aug okt

Palm Manor Premier Kamer  6123 4160 4160 5640 

Palm Beach Premier Kamer  6935 4470 4470  6105

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

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: bezoek www.silverjet.be

Palm Island | Dubai | VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN
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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.

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. Vrijwel het gehele jaar heeft deze accommodatie een gratis 

upgrade naar halfpension. 

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 
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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 (2e slaapkamer heeft 2 queensizebedden). 

De suites zijn inclusief de 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.

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. Eetge- 

deelte voor 16 personen, grote ontvangstruimte, bibliotheek, 3 slaap- en bad- 

kamers. Inclusief de faciliteiten van de Imperial Club Lounge. 

Indicatieprijzen per persoon 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.

Kamertype  apr jun aug okt

Ocean King Kamer  3477 2410 2600 2915 

Palm King Kamer  3660 2518 2728 3069

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

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 toeslagen voor half- en/of volpension: 

vraag uw reisagent of bezoek www.silverjet.be.   

Ocean King Kamer
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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
In de tuin 4 grote zwembaden omgeven door palmbomen. 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) is verdeeld over 2 etages met kindertheater en een kinderzwembad 

met glijbanen. Verder 6 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. Shuttleservice naar de Emirates 

shoppingmall. Indien u halfpension boekt geldt een dine around. Het hotel biedt 

tevens een all-inclusive pakket en een drankenpakket aan (mits geboekt voor het 

gehele verblijf en op basis van halfpension bij een min. verblijf van 3 nachten).

ACCOMMODATIE
De 361 kamers en 182 appartementen zijn ingericht in aansprekende kleuren 

fuchsia of turkoois en bieden een uitzicht op zee of Palm Island. Minibar, 

flatscreen-tv, strijkplank, Bose Wave, iPod-dockingstation, airconditioning, 

koffie-/theezetfaciliteiten, het exclusieve ‘Sofitel MyBed™’ concept en een 

kussenmenu. Luxe badkamer  in exotisch hout met bad en separate regendouche. 

Deluxe Kamer (ca. 44 m², max. 2 pers.): 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-/slaap-

kamer gescheiden door schuifdeuren, sofabed en groot terras. 

Prestige Suite (ca. 85 m², max. 3 volw. + 1 kind.): in het hoofdgebouw met aparte 

woon- en slaapkamer, kingsizebed en sofabed. Inclusief toegang tot de Club 

Millesime gelegen op de 4e verdieping van het hoofdgebouw. Ontbijt tot 11.00 

uur, afternoon tea met exclusieve hapjes. Canapés tot 19:00 uur.

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 zeezicht.

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.

Palm Suite (ca. 450 m², max. 8 volwassenen + 4 kind.): toppunt van luxe op 

de bovenste verdieping van het hoofdgebouw met groot terras en schitterend 

uitzicht over zee en de Palm, 4 slaap- en badkamers, woon- en eetkamer. 

Appartement - 1 slaapkamer (ca. 75 m², max. 2 volw. + 2 kind. t/m 15 jaar): 

modern ingericht met aparte woon- en slaapkamer met kingsizebed, sofabed 

voor 2 personen, gastentoilet en open keuken. Dit appartement ligt op de begane 

grond en beschikt over een terras met tuinzicht. Ook boekbaar met zeezicht. 

Appartement - 2 slaapkamers (ca. 135 m², max. 4 volw. + 1 kind): modern 

ingericht met 2 slaapkamers met kingsizebed en twee aparte bedden. Grote 

woonkamer, 2 fraaie badkamers en volledig ingerichte open keuken. Gelegen op 

de begane grond met terras en tuinzicht. Ook boekbaar met zeezicht.

Indicatieprijzen per persoon 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.

Kamertype  apr jun aug okt

Deluxe Kamer Zeezicht  2275 1755 1755 2300  

Deluxe Kamer Palmzicht  2390 1875  1875  2425 

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

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 en half- en/of volpension: bezoek www.silverjet.be. 
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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 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 kamers tevens 

boekbaar met 2 queensize bedden (Uitgezonderd Pearl Club King).

King Superior Kamer (ca. 55 m²): voorzien van kingsizebed, schrijftafel en 

zithoek. Zijdelings uitzicht over zee.

Deluxe Kamer King Skyline (ca. 55 m²): kingsizebed en gedeeltelijk zeezicht. 

Deluxe Kamer King Palmzicht (ca. 55 m²): voorzien van kingsizebed, schrijftafel 

en zithoek. Balkon met uitzicht over Palm Island en de Arabische Golf. 

Pearl Club King (ca. 55 m²): inclusief toegang tot de Pearl Lounge met 

een selectie aan drankjes gedurende de dag, ontbijtbuffet, afternoon tea, 

versnaperingen, lichte snacks en gratis drankjes uit een geselecteerde lijst. Na 

17.00 uur toegankelijk voor gasten vanaf 12 jaar. Balkon met zeezicht. 

Deluxe Suite (ca. 100 m²): aparte woon- en slaapkamer met kingsizebed. Groot 

balkon met eettafel en zeezicht. Ook boekbaar inclusief de Pearl Lounge.

Waldorf Astoria Family Suite (ca. 210 m², max. 4 volw. + 2 kind.): deze suite 

beschikt over een aparte woonkamer, een eettafel en een slaapkamer met een 

kingsizebed. De aangrenzende Deluxe Kamer heeft een comfortabele zithoek 

en 2 queensizebedden. Kinderen beschikken over hun eigen kinderbadjassen, 

slippers en kussens, evenals van verschillende voorzieningen en een selectie 

van kindertelevisiekanalen. Groot balkon en zeezicht. Inclusief de Pearl Lounge. 

Indicatieprijzen per persoon 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.

Kamertype  apr jun aug okt

King Superior Kamer  2679 1958 1958 2300

Deluxe Kamer King Skyline   2790 2040 2040 2400

 

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

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 en half- en/of volpension: bezoek www.silverjet.be. 



270 - SILVERJET

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN | Dubai | Palm Island

ANANTARA DUBAI THE PALM RESORT
CULINAIR | FAMILY | WELLNESS

        

 Lagune Kamers

 Beach Villa   

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. Ruim ingericht en voorzien van 

flatscreen-tv, Nespresso-apparaat, strijkfaciliteiten, minibar, airconditioning, 

telefoon en kluisje. Mooie badkamer met bad en regendouche. 

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 inloop- 

kast. 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.): slaapkamer 

met kingsizebed en badkamer met separate douche. Een 2e slaapkamer heeft 

twee eenpersoonsbedden en badkamer met bad/douche. Riante woonkamer en 

eettafel voor 6 pers. Balkon met uitzicht over de skyline van Dubai of de lagune.

Appartement Terrace - 2 slaapkamers (ca. 276 m², max. 6 pers.): hoog gelegen 

en voorzien van een slaapkamer met kingsizebed en badkamer met separate 

douche. De 2e slaapkamer heeft 2 eenpersoonsbedden en badkamer met bad/

douche. Riante woon- en eetkamer. Groot gemeubileerd terras met zeezicht.

Tweepersoonskamer Residence (ca. 38 m², max. 3 pers.): deze kamer bevindt 

zich in de noordvleugel van de Residences. Modern ingericht en badkamer met 

regendouche. Balkon met uitzicht over de zwembaden of de Arabische Golf. 

Indicatieprijzen per persoon 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.

Kamertype  apr jun aug okt

Premier Kamer Lagunezicht   2329 1860 1860 2329

Deluxe Kamer Lagunezicht  2425 2098 2098 2525

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

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 en kinderkortingen: bezoek www.silverjet.be.
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DUBAI & MALEDIVEN COMBI

 Palace Downtown

Baros

Baros

De Malediven is een eilandengroep ten zuidwesten 

van Sri Lanka en bestaat 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 zijn nog 

steeds 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 68 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 

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 binnen handbereik. In het atrium 

van de Dubai Mall treft u een enorm aqua rium 

met meer dan 33.000 zeedieren en een ice-ring 

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 

w.o. 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 

Noord-Malé 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. 

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 in Brussel in de avond.

Dubai & Malediven: 8-daagse Combinatiereis

Indicatieprijs p.p. 01/04-30/04 01/05-30/06 01/07-31/10

Tweepersoonskamer 4569 3065 3925

Hotels

Dubai Palace Downtown 5*

Malediven Baros Maldives 5*

Bij de prijs is inbegrepen:

• Vliegreis naar en van de Malediven via Dubai met Emirates

• Luchthavenbelasting.

• Executive Lounge op Brussels Airport.

• Luxe privétransfers ter plaatse van en naar de luchthaven

• Speedboattransfer op de Malediven

•  2 nachten in The Palace Downtown Dubai  (Deluxe Kamer) op 

basis van logies/ontbijt

• 5 nachten in Baros Island Maldives (Deluxe Villa) op basis van 

logies/onbijt.

Neem voor de actuele prijzen, andere kamertypen of prijzen,  

contact op met uw reisagent.

Een combinatie om van te watertanden: 2 nachten stop-over in een uitstekend hotel in Dubai en  

vervolgens doorvlucht naar de parelwitte koraaleilanden van de Malediven. 

INDISCHE 
OCEAAN

MAURITIUS

EGYPTE

TANZANIA

INDIA
OMAN

DUBAI

SEYCHELLEN

MALEDIVEN

SRI LANKA

Combinatiereis  | DUBAI & MALEDIVEN
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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.

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!

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 de legendarische 

Oberoi 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. 

 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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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 ligt aan het strand en 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 ingericht en beschikken over 

veel lichtinval 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. 

Premier Kamer (ca. 81 m²): gelegen in het hoofdgebouw. Slaapkamer met king-

sizebed of 2 aparte bedden. Groot balkon of terras en tuin/zeezicht. 

Premier Kamer Terrace: op de begane grond met privéterras en tuin.

Deluxe Suite Garden (ca. 110 m²): 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. 

Premier Villa 1-slaapkamer (ca. 211 m², max. 2 volw. + 2 kind.): exclusieve villa  

gelegen in de 2e lijn t.o.v. het strand. Slaapkamer met kingsizebed en riante 

woonkamer. Groot terras met zwembad (4x12m), buitendouche en dagbedden.

Premier 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.

Premier 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

Kahinoor Suite (ca. 346 m², max. 4 volw. + 2 kind.): gelegen in het hoofdgebouw 

op de 4e verdieping met een schitterend uitzicht op zee. De luxueus ingerichte 

slaapkamer met een kingsizebed en de slaapkamer met 2 aparte bedden zijn 

voorzien van een eigen balkon en badkamer. Riante woonkamer.

Indicatieprijzen per persoon 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.

Kamertype  apr jun aug okt

Premier Kamer   2385 1880 1880  2078 

Premier Kamer Terrace  2470 1960 1960  2160

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

Neem contact op met de verkoopafdeling of bezoek onze website voor de meest actuele informatie. .

Voor actuele prijzen: bezoek www.silverjet.be.

Ajman | Al Zorah | VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN
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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 schoonheidsbehandelingen en massages terecht kunt. Er worden 

lokale producten gebruikt. 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 (shuttleservice 

aanwezig).

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 queen- 

sizebedden, plafondventilator, minibar, Nespresso-apparaat, thee-/koffiezet-

faciliteiten airconditioning en kluisje. Luxe 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 nabij het strand en met nog 

meer privacy.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 4 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.

Kamertype  apr jun aug okt

Al Bahar Pool Villa  3385 3200  2560 3200

Al Naseem Pool Villa  3855 3535   2795  3535

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

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: bezoek www.silverjet.be.

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN | Ras al Khaimah
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 Al Sahari Tented Pool Villa  Al Khaimah 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 2 gedeeltes, 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 (ca. 253 m², max. 2 volw. + 2 kind.): als de voorgaande 

villa maar deze villa ligt verder in de woestijn, biedt veel privacy en is zeer 

smaakvol ingericht. De villa wordt op basis van volpension aangeboden en 1 

activiteit per persoon per dag is inclusief.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 3 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.

Kamertype  apr jun aug okt

Al Rimal Deluxe Pool Villa  2460 2310  1890   2310

Rimal Enclosed Pool Villa  2670 2524  2100  2524 

 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

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: bezoek www.silverjet.be.

THE RITZ-CARLTON AL WADI DESERT
ACTIVE | FAMILY | HIDEAWAY 

Ras al Khaimah | VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN
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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.

zijn uitstekend geschikt om te combineren 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, het imposante Ritz-

Carlton 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 

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
The Ritz Carlton

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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THE ST. REGIS ABU DHABI
CITY | CULINAIR | WELLNESS

         

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 en 

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 over de 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
Het hotel 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 butlerservice.

Superior Kamer (ca. 45 m²): elegant en smaakvol ingericht in warme kleuren, 

gecombineerd met donker hout. Uitzicht over de stad. Ook met zeezicht. 

Family Kamer (ca. 90 m², max. 4 pers.): bestaat uit 2 superior kamer die 

verbonden zijn met een tussendeur. Elegant ingericht in warme kleuren. Uitzicht 

over zee.

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 woon- 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. transfer van en naar de luchthaven van Abu Dhabi.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 4 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. 

Kamertype  apr jun aug okt

Superior Kamer Stadzicht  1385 1249  1249 1518

Superior Kamer Zeezicht  1435 1315 1315 1570 

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

Neem contact op met onze verkoopafdeling of bezoek onze website voor de meest actuele informatie. 

Voor actuele prijzen: vraag uw reisagent of bezoek www.silverjet.be.

West Corniche I Abu Dhabi | VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN
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PARK HYATT ABU DHABI HOTEL & VILLA’S
DESIGN | FAMILY | WELLNESS

        

Garden View Villa

Park Hyatt Abu Dhabi Hotel and Villas - het eerste hotel op het schiereiland 

Saadiyat met waarschijnlijk het mooiste strand van de Verenigde Arabische 

Emiraten. Lifestyle, comfort en natuur creëren een harmonieus geheel voor 

het ultieme vakantiegevoel. Adembenemend uitzicht op de kristalheldere zee, 

het fijne natuurlijke strand van Saadiyat, het enorme zwembadlandschap, het 

groen van de Saadiyat Beach Golf Club en de korte afstand tot het Louvre Abu 

Dhabi zorgen voor een onvergetelijke en buitengewoon verblijf. 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. 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 en 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 specialiteiten van de grill.

ACCOMMODATIE
De 306 kamers en suites zijn in hedendaagse Arabische stijl ingericht. Voorzien 

van flatscreen-tv, dvd-speler, strijkfaciliteiten, iPod-dockingstation, minibar, 

Nespresso-apparaat en airconditioning. Moderne en suite badkamer met 

vrijstaand bad en aparte regendouche. Elke dag vers fruit en mineraalwater op 

de kamer. Balkon met uitzicht op zee of de tuinen. Kamerbezetting is 3 personen. 

De suites en villa’s beschikken over een kingsizebed.

Park Kamer Tuinzicht (ca. 50 m²): elegant en stijlvol ingericht met parketvloeren.

Park Kamer Zeezicht (ca. 50 m²): met schitterend uitzicht.

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 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 View Villa (ca. 120 m²): mooie villa met woon- en slaapkamer, kitchenette, 

terras met plungepool, buitenddouche en ligbedden. Uitzicht over de tuin. Ook 

boekbaar met 2 slaapkamers (ca. 200 m², max. 5 pers.).

Beach View Villa: afgeschermde villa met uitzicht over strand en zee. Deze Villa 

kan ook geboekt worden met 2 slaapkamers.

Prince Suite (150-170 m²): voorzien van riante woonkamer, inloopkast en 

slaapkamer met kingsizebed. Fraaie ruime badkamer. Balkon met zeezicht.

Executive Villa (ca. 200 m², max. 4 volw. + 2 kind.): gelegen langs het strand (geen 

directe toegang) met 2 slaap- en badkamers. Een slaapkamer met kingsizebed 

en een slaapkamer met 2 twinbedden. Riante woonkamer met eettafel voor 6 

personen. Groot terras met zeezicht, regendouche, massagebed en plungepool. 

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 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. 

Kamertype  apr jun aug okt

Park Kamer Tuinzicht  1955 1425 1425 2025 

Park Kamer Zeezicht  2180 1535 1535 2365

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

Neem contact op met onze Verkoopafdeling of bezoek onze website voor de meest actuele informatie

Voor actuele prijzen: www.silverjet.be.

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN | Abu Dhabi I Saadiyat Island
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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. Een van de hoogtepunten is de trendy Buddha 

Bar direct aan het strand. Het hotel grenst aan de prestigieuze 18-holes 

golfbaan ontworpen door de legendarische golfspeler Gary Player. Ca. 24 km 

naar Yas Island met het themapark Ferrari World en het Formule 1-circuit. Op 

ca. 10 autominuten van het Louvre Museum en 20 autominuten van Abu Dhabi 

luchthaven.

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 en minibar. Fraaie badkamer met signature bad en 

separate regendouche. Balkon of terras. Inclusief de 24-uurs Butler Service.

Superior Kamer Landzicht (ca. 55 m², max. 2 volw. + 2 kind.): elegant ingericht.

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, 

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.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 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. 

Kamertype  apr jun aug okt

Superior Kamer Landzicht  1977 1585  1585  2185

Premium Kamer  2348   1850 1850 2620

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

Neem contact op met onze verkoopafdeling of bezoek onze website voor de meest actuele informatie. 

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

of volpension: bezoek www.silverjet.be.

Saadiyat Island I Abu Dhabi | VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN
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JUMEIRAH AT SAADIYAT ISLAND RESORT
ACTIVE | FAMILY | WELLNESS

       

Panoramic Suite

Dit luxe hotel kijkt uit over een van de mooiste stranden aan de Arabische Golf, 

waarvan het turkooizen water afsteekt tegen het minimalistische interieur 

van het hotel. De moderne kamers en suites, de verschillende zwembaden 

en een ongelooflijk luxueus Spacenter, wat gebouwd is rond een traditionele 

Marokkaanse hamam, garanderen een onbezorgd verblijf. De 7 restaurants en 

bars bieden volop keuze als het op dineren aankomt, terwijl jongere gasten 

urenlang plezier kunnen beleven in de kids- en teensclubs. 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 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 7 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.  

Ocean Terrace Kamer (ca. 46-50 m²): gelegen op de begane grond met een groot 

gemeubileerd terras en toegang tot de tuin. Kingsizebed of 2 aparte bedden. 

Family Kamer (ca. 100 m², max. 4 pers.) bestaat uit 2 Ocean Deluxe Kamers 

met een tussendeur. Twee slaapkamers met waarvan een met een kingsizebed 

en een met 2 aparte bedden, 2 ruime badkamers en een balkon met zeezicht. 

Family Suite (ca. 130 m², max. 4 volw. + 3 kind.): ruime Suite met aparte woon- 

en slaapkamer met kingsizebed en een balkon met zeezicht. In combinatie met 

een Ocean Deluxe Twin Kamer is dit de perfecte accommodatie voor een familie.

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 Suite (ca. 90 m²): voorzien van aparte woon- en slaapkamer met een 

kingsizebed. Groot balkon met schitterend uitzicht op zee.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 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. 

Kamertype  apr jun aug okt

Resort Deluxe Kamer  2270 1690 1690 1950 

Ocean Deluxe Kamer   2500 1830 1830 2130

  

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

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 toeslagen voor halfpension: vraag uw 

reisagent of bezoek www.silverjet.be. 

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN | Abu Dhabi I Saadiyat Island
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ANANTARA QASR AL SARAB DESERT RESORT
ACTIVE | FAMILY | HIDEAWAY

     

Villa

Dit luxe desertresort combineert de unieke stilte van de woestijn met de 

gastvrijheid van de Anantara hotel & resortsgroep. Tot 300 meter hoge 

zandduinen omringen het resort. De eindeloze uitgestrektheid van de Rub 

Al-Khali-woestijn is zo indrukwekkend dat zelfs de makers van de Star 

Wars-films de spectaculaire setting voor de opnames ontdekten. Dit unieke 

woestijnresort ligt midden in dit fascinerende landschap. De diverse gebouwen 

in de vorm van een oasedorp zijn in Arabische stijl gebouwd. Een absolute must 

voor elke bezoeker van Abu Dhabi. De luchthaven ligt op ca. 2 uur rijden. 

FACILITEITEN
Riant zwembad, kinderbad 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 Marokkaanse hamam, jacuzzi, 2 stoombaden ijskamer 

en een breed aanbod aan schoonheids behandelingen. Fitnessruimte met 

sauna en stoombad (inclusief). Het resort beschikt over 5 restaurants en bars. 

Al Waha is een gastronomische oase met buffet, ‘live-cooking’ en thema-

avonden. Het fine dining restaurant & bar Suhail biedt internationale gerechten 

en tevens een selectie wijnen en champagnes. Ghadeer voor lichte snacks en 

Al Naseem Pool Bar voor signature drinks. Al Falaj serveert Arabische diners 

onder de sterrenhemel (geopend in de winter). Al Liwan Bar in de lobby voor 

Arabische koffie, muntthee en dadels uit Liwa. Voorts kidsclub (3-12 jaar) met 

veel activiteiten, spelletjes, lectuur en films. Ook een Teens Club met biljard 

en playstation. Bibliotheek en boetiek. Via het resort worden kameelrijden, 

boogschieten, woestijnwandelingen, quad, safari per 4x4 en mountainbiken 

georganiseerd (tegen betaling).

ACCOMMODATIE
De 205 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. 48 m², max. 2 volw. + 1 kind): gelijkvloers met terras en kleine  

tuin. Slaapkamer met kingsizebed of 2 twinbedden.

Deluxe Kamer Balkon (ca. 55 m²): gelegen op de 1e verdieping met balkon. 

Deluxe Terrace Kamer (ca. 55 m²): ruim ingericht met schrijftafel en kingsizebed. 

Gelegen op de hoeken van het resort met groot terras, ligbedden en zithoek.  

Anantara Suite (ca. 86 m², max. 3 pers.): kleine woonkamer, aparte slaapkamer 

met kingsizebed en balkon of terras. Combinatie met een Deluxe Kamer mogelijk.

Villa 1-slaapkamer (ca. 92 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. 178 m², max. 5 pers.): met 2 slaap- en badkamers. 

Op ca. 5 autominuten van het hoofdgebouw liggen de 10 exclusieve Royal Pavilion 

Villas by Qasr al Sarab (ca. 92 m², max. 2 pers.): deze adult-only accommodatie 

is ingericht in moderne Arabische stijl. Deze villa’s bieden een panoramisch 

uitzicht over de zandduinen en bieden veel privacy. De villa’s zijn voorzien van 

een slaapkamer met een kingsizebed, woon- en eetkamer, flatscreen-tv, DVD-

speler, BOSE Sound System, iPod-dockingstation, Nespresso-apparaat, minibar 

(inclusief frisdrank), kluisje en airconditioning. Royale badkamer met signature 

bad, regendouche en hoogwaardige verzorgingsproducten. Een tuin met terras, 

privézwembad, dagbed, ligstoelen en buitendouche. 

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. 

Kamertype  apr jun aug okt

Deluxe Kamer  1738 1474 1474 1615 

Deluxe Kamer Balkon  1819 1550 1550  1695 

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

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: bezoek www.silverjet.be.

Liwa-woestijn I Abu Dhabi | VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN
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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.

De hotels en luxe resorts op de Malediven bevinden 

zich op individuele eilanden, waar vakantiegangers 

kunnen ontspannen en genieten van de schitterende 

omgeving en de rust. 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! De architectuur volgt grotendeels de 

traditionele bouwstijl met natuurlijke materialen, 

maar ook moderne, minimalistische stijl komt 

steeds vaker voor. 

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 

zeewater ligt constant tussen de 27 en 29 °C. De zon 

schijnt het hele jaar door! 

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.

Op een half uur varen per speedboot vanaf de lucht- 

haven liggen in het Zuid-Malé Atol het familie-

vriendelijke 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. Baros 

biedt fantastische duik- en snorkelmogelijkheden. 

In hetzelfde Atol ligt het bekende One&Only Reethi 

Rah wat met zijn architectuur tot de mooiste en 

meest luxueuze resort op de Malediven behoord.

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. In 

hetzelfde Atol ligt Kandolhu; dit idyllische eiland 

is ideaal voor rustzoekers en geeft een uniek 

Robinson Crusoëgevoel. 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 gerenommeerde Four Seasons 

Landaa Giravaaru resort ligt tevens in het Baa 

Atol en is bekend om de uitstekende service en de 

fascinerende onderwaterwereld.

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 wellnessbehan-

delingen 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. 

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

Four Seasons Landaa

One&Only
Reethi Rah

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
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KANDOLHU MALDIVES 
CULINAIR | HIDEAWAY | WELLNESS

        

 Pool Villa

 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 beschikt over de beste duiklocaties van het Noord- en Zuid-Ari Atol. Het 

huisrif bevindt zich op slechts 20 - 100 meter. Kandolhu ligt op ca. 70 kilometer 

ten zuidwesten van Malé en is per watervliegtuig in ca. 25 minuten te bereiken. 

gevolgd door een korte speedboottransfer.

FACILITEITEN
Het fraaie Varu Spacenter beschikt over 4 behandelkamers, een sauna, 

stoombad en een jacuzzi. Tevens een fitnessruimte. 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, 

GoPro camera, minibar en koffie-/theezetfaciliteiten. Badkamer met separate 

douche. Terras met uitzicht op zee. Gasten vanaf 6 jaar welkom. 

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, max. 3 pers.): slaapkamer met kingsizebed, tuin en 

buitendouche. Terras met dagbed, eethoek, privézwembad, ligstoelen en parasol. 

Duplex Pool Villa (ca.150 m², max. 3 pers.): 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, max. 3 pers.): 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, max. 3 pers.): over-water villa. Ruime slaapkamer 

met kingsizebed. Zonneterras met plungepool en direct toegang tot de lagune.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Malé, luchthavenbelasting, Executive Lounge en watervliegtuig ter plaatse van en naar de 

luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Beach Villa   3715 3388  3570  3570

Pool Villa  4325 3885 4050 4050

Honymoon: beddecoratie, fruit op de kamer, candlelight diner op het strand, 30 minuten massage per 

persoon bij een min. verblijf  van 5 nachten. 

Kamerkorting: 10% bij verblijf van 01/02/22 t/m 30/04/22; 20% bij verblijf van 01/05/22 t/m 

30/09/22 en 5% bij verblijf van 01/10/22 t/m 31/10/22.

Mealupgrade: upgrade van volpension naar all inclusive bij min 4 nachten verblijf van 01/05/22 t/m 

31/10/22 indien geboekt voor 28/02/22.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, aanbiedingen, toeslagen voor Ultimate Inclusions Package 

en volpension: bezoek www.silverjet.be. 

Kandolhu | Noord-Ari Atol  | MALEDIVEN
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KURAMATHI ISLAND RESORT
ACTIVE | CULINAIR | FAMILY

     SUPERIOR

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 en fitnessruimte. De Bageecha Kids Club organiseert veel 

activiteiten (3-12 jaar). De Spa is bekend om ayurvedische behandelingen. 

Avondentertainment met live bands, DJ en filmavonden op het strand. Diverse 

watersportmogelijkheden als, kanoën, windsurfen, waterskiën, diepzeevissen 

en PADI-duikschool (tegen betaling). Er bevinden zich 25 duiklocaties in de 

buurt. De duikschool organiseert elke ochtend een vroege duik bij Shark Point. 

Tevens een Eco Center, waar u alles kunt vinden over het marineleven in zee. 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. 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, diverse cocktails, huiswijn, bier en 2 excursies 

per verblijf, gevulde minibar en snorkelset. Ook Select All-Inclusive is mogelijk: 

lunch en diner in alle restaurants  en geselecteerde wijnen tijdens de maaltijden. 

ACCOMMODATIE
De 360 ruime villa’s liggen verspreid over het eiland en zijn voorzien van minibar, 

airconditioning, plafondventilator, flatscreen-tv en koffie-/theezetfaciliteiten. 

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 het rif. 

Slaapkamer met kingsizebed. Terras met jacuzzi en dagbedden. Ook boekbaar 

met privézwembad.

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 en 2 badkamers.

Pool Villa (ca. 165 m²): deze Villa is half over-water en nabij de zandbank. 

Slaapkamer met inloopkast en kingsizebed. Groot terras met infinity pool (18 m²) 

en buitendouche. Badkamer met een signature bad en een aparte regendouche.

Raadpleeg onze website voor de overige kamertypen.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., Volpension, vliegreis van en 

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

haven.

Kamertype  apr jun aug okt

Beach Villa  2463 2263 2473 2473

Beach Bungalow  3410 2730 2949 2949

Honeymoon: bloemdecoratie op bed, chocolade of macarons en fles wijn bij een min. verblijf van 5 nt.

Meal Upgrade: upgrade van Volpension naar All-Inclusive of van All-Inclusive naar Select All-In-

clusive  bij  min. 4 nachten verblijf van 01/05/22 t/m 19/07/22 indien geboekt voor 31/03/22 en 

van 20/07/22 t/m 31/10/22 indien geboekt voor 31/05/22 in een Water Villa, Honeymoon Pool Villa,  

Deluxe Water Villa, Pool Villa, Water Villa Pool, Thundi Water Villa Pool.

Vroegboekkorting: 25% bij verblijf van 01/05/22 t/m 31/10/22; niet geldig voor Beach Villa en Beach 

House 2-slaapkamers; 30% bij verblijf van 01/05/22 t/m 31/10/22 in Beach House 2-slaapkamers 

en 10% bij verblijf van 01/05/22 t/m 31/10/22 in Beach Villa.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen, aanbiedingen, toeslagen voor Basic of 

Select All-Inclusive: bezoek www.silverjet.be

MALEDIVEN | Rasdhoo | Kuramathi
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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. Een heerlijk resort voor koppels en honeymooners. 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. 

Deluxe Bungalow (ca. 70 m²): gelegen in de tuin nabij het strand. In split-level 

opgezet. Terras met zithoek en open-air badkamer met buitendouche.

Deluxe Villa (ca. 75 m², max. 2 volw. en 2 kind.):  modern ingericht. Terras met 

dagbed en halfopen badkamer met inloopdouche en dubbele wastafels.

Beach Villa (ca. 96 m²): aan het strand. Schitterende half-open 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 met fraaie 

badkamer. Riant terras met plungepool, ligstoelen en direct toegang tot zee.

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.): schitterende over-water suite met 

veel privacy. Met riant zonneterras, sofa’s, lappool, buitendouche en eettafel. 

Het ontbijt wordt geserveerd in de villa. Badkamer met groot bad en dubbele 

wastafel, bar, wijnkoeler en inloopkast. Inclusief butlerservice.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Malé, luchthavenbelasting, Executive Lounge en watervliegtuig ter plaatse van en naar de 

luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Deluxe Bungalow  2434 2215  2215  2215

Deluxe Villa  2720 2494 2494 2494

Gratis kinderen: max. 2 kinderen t/m 11 jaar gratis op de kamer bij min. 2 volwassenen bij verblijf 

van 01/04/22 t/m 31/10/22 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 01/02/22 t/m 24/04/22; 30% bij verblijf van 25/04/22 t/m 

31/10/22.

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

all-inclusive: bezoek www.silverjet.be. 

Velassaru | Zuid-Malé Atol | MALEDIVEN
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BAROS MALDIVES
ADULT-ONLY | CULINAIR | WELLNESS 

        

Water Villa

Met zijn schitterende stranden, wuivende palmbomen en blauwe lagune biedt 

Baros misschien wel het meest fotogenieke plaatje van alle eilanden. Dit 

intieme adult-only resort biedt exclusieve faciliteiten w.o. het architectonisch 

spectaculaire Lighthouse restaurant en een zandbank voor een ontbijt of diner 

midden in de sprankelende lagune. De charmante villa’s bevinden zich ofwel 

over-water boven de lagune of tussen het groen op een korte wandeling van het 

schitterende strand, het zwembad en de 3 fantastische restaurants. De kleurrijke 

onderwaterwereld wordt beschouwd als een van de meest indrukwekkende 

van het Noord-Malé Atol. Het resort is een perfecte uitvalsbasis voor een 

romantische vakantie. De luchthaven Malé ligt op ca. 20 minuten per speedboot. 

FACILITEITEN
Lobby lounge, boetiek en zwembad. Regelmatig livebands in de avond. Aan het 

strand kanoën, windsurfen, snorkelen en catamaranzeilen (tegen betaling). 

Baros beschikt over een eigen zeilboot Nooma en een exclusief motorjacht 

Serenity. Baros heeft toegang tot enkele van de beste duikplekken en het 

onderwaterleven op de Malediven, met een ongeëvenaard huisrif vol tropische 

vissen, barracuda’s, mantaroggen, schildpadden en meer! In het Marine Center 

zijn tientallen jaren van onderzoek en zorg besteed aan het waarborgen van deze 

kostbare habitat. U kunt deelnemen aan snorkelen rond het rif onder begeleiding 

van een zeebioloog. Er is ook een 5*PADI-duikcenter van waaruit verschillende 

duikexcursies worden georganiseerd. De Aquum Spa is een inspiratie voor de 

zintuigen en biedt een uitgebreide selectie aan schoonheidsbehandelingen. 

Tevens yogalessen, yogapaviljoen en fitnessruimte. 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 specialiteiten. De Cayenne Grill is een halfopen restaurant en 

serveert de beste gerechten van de grill. Op het ‘Piano Deck’ een klein eiland uit 

de kust wordt ontbijt geserveerd (tegen betaling). De Lighthouse Lounge biedt 

een fijne selectie champagne, cocktails en een uitgebreide wijnkaart.

ACCOMMODATIE
De 75 villa’s zijn schitterend geïntegreerd in de tropische vegetatie. Lokale 

architecten ontwierpen de villa’s met natuurlijke materialen. Alle villa’s zijn 

voorzien van yogamat, telefoon, strijkfaciliteiten, flatscreen-tv, plafonfventilator, 

cd/dvd-speler, minibar, koffie-/theezetfaciliteiten, wijncooler, iPod-docking- 

station en airco. Badkamer met buitendouche. Zonne-terras met dagbed. 

Deluxe Villa (ca. 89 m²): 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.

Baros Residence (ca. 268 m²): luxe villa met aparte woon- en slaapkamer met 

hemelbed en luxe badkamer. Overdekte veranda met privézwembad (7x3m).

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Malé, luchthavenbelasting, Executive Lounge en speedboattransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Deluxe Villa  4990 3035  3940  4080

Baros Villa  5955 3795 4695 4879

Honeymoon: fles mousserende wijn en chocolade bij aankomst, ‘honeymoon’-foto, beddecoratie en 

1x candlelight diner voor twee bij een min. verblijf van 4 nachten.

Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 01/02/22 t/m 31/10/22 indien 60 dagen voor aankomst ge-

boekt.

Welkomstattentie: champagne, fruit en welkomstattentie bij aankomst bij verblijf in Baros Suite en 

Baros Residence.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, aanbiedingen, toeslagen voor halfpension of HP-deluxe 

(dine around) en all-inclusive: bezoek www.silverjet.be. 

MALEDIVEN | Noord-Malé Atoll | Baros
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MALEDIVEN | Noord-Malé Atol | Reethi Rah

ONE&ONLY REETHI RAH
CULINAIR | FAMILY | WELLNESS

        

Beach Villa Water Villa

Het One&Only Reethi Rah behoort met zijn architectuur tot een van de mooiste 

resorts op de Malediven. De uiterst smaakvolle, vrijstaande villa’s bieden een 

spectaculair uitzicht over de Indische Oceaan en vormen ideale ingrediënten 

voor een droomvakantie. Alle villa’s garanderen een unieke privacy. Het grootste 

eiland van het Noord-Malé Atol beschikt over eindeloze witte zandstranden, 

turkooizen baaien en wuivende palm bomen. Een magnifiek resort. 

FACILITEITEN
Open lounge, trendy boetieks, fitnessruimte, 2 zwembaden, PADI-duikschool 

en recreatiecentrum met 2 tennisbanen, volleybal, tafeltennis en diverse 

watersportfaciliteiten. Voorts uitgebreide KidsOnly (4-11 jaar) onder profes-

sionele leiding met veel activiteiten, kinderzwembad, restaurant en kinderspa. 

De exclusieve One&Only Spa biedt een ruim aanbod aan massages en 

spabehandelingen. Tevens sauna, stoombad en plungepools. In het resort dineert 

in de stijl van het eiland. Of het nu op het strand is of de meer formele ambiance 

van de restaurants, de gasten worden altijd eersteklas service geboden. De 

uitstekende gerechten, gemaakt van de beste ingrediënten, worden op veel 

verschillende manieren naar persoonlijke smaak bereid. Reethi, een fusion met 

een Aziatische twist en een wijnkelder. Tapasake, gebouwd op palen boven het 

water, biedt moderne Japanse gerechten. Fanditha strandbar & restaurant met 

themabuffetten. Rah Bar voor lichte maaltijden en afternoon tea.

ACCOMMODATIE
De 122 beach- en watervilla’s zijn zeer stijlvol in Balinesische stijl ingericht 

met veel natuurlijke materialen. Voorzien van airconditioning, plafondventilator, 

flatscreen-tv, cd-/dvd-speler, Nespresso-apparaat, zithoek, schrijftafel en 

privébar. Luxe badkamer met terrazzobad en separate regendouche. Groot 

terras en/of tuin. Alle villa’s zijn inclusief butlerservice en bieden veel privacy. 

Beach Villa (ca. 135 m²): direct gelegen aan het strand met fraaie woon-/

slaapkamer en riant terras met hangmat, buitendouche en zithoek. Kan geboekt 

worden met een kingsizebed of 2 queensizebedden.

Beach Pool Villa (ca. 165 m²): als de Beach Villa maar met privézwembad.

Duplex Beach Villa (ca. 270 m²): bestaat uit 2 gekoppelde Beach Villa’s met 

woon-/slaapkamer, een kingsizebed en 2 queensizebedden. Terras en zwembad.

Water Villa (ca. 150 m²): over-water villa met een fraaie open plan woon-/

slaapkamer en riant split-level terras. Ook boekbaar met privézwembad.

Two-Villa Residences Pool (ca. 300 m², max. 4 pers.): deze villa is ideaal voor 

gezinnen en bestaat uit 2 gekoppelde Beach Villa’s met woon-/slaapkamer, 

waarvan 1 met kingsizebed en 1 met 2 queensizebedden. Voorzien van 

buitendouches, een schaduwrijke veranda en een gedeeld privézwembad.

Grand Beach Villa (ca. 241 m², max. 4 volw. + 2 kind.): deze uitzonderlijk mooie 

villa beschikt over 2 ruime slaapkamers, waarvan een met een kingsizebed en 

een met twee queensizebedden. Stijlvolle woonkamer en royale badkamer. Riant 

terras met groot privézwembad met loungebedden, zithoek en buitendouches. 

Grand Water Villa (ca. 241 m²): spectaculaire overwater villa met een riant 

zonnedek van 20 m² met een infinitypool met aparte jacuzzi en dagbedden.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Malé, luchthavenbelasting, Executive Lounge en speedboattransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Beach Villa  10328 8835 8835 9550

Water Villa  11980 10525 10525 11049

Extra: USD 160,- resortcredit per villa per dag bij min 4 nachten verblijf van 10/05/22 t/m 30/09/22 

in Beach Villa, Water Villa, Beach Pool Villa en Water Pool Villa; USD 320,- resortcredit per villa per 

dag bij verblijf in 2-Villa Residence, Grand Water Villa en Grand Beach Villa.

Gratis speedboot transfer: bij min. 4 nachten, verblijf van 10/05/22 t/m 30/09/22 indien geboekt 

voor 26/09/22 en bij verblijf van 01/10/22 t/m 31/10/22 indien geboekt voor 31/05/22.

Vroegboekkorting: 25% bij min. 7 nachten verblijf van 10/05/22 t/m 30/09/22 indien geboekt voor 

26/09/22 en 20% bij min. 4 nachten verblijf. 

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

bezoek www.silverjet.be. 
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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. Direct toegang tot het strand. Ook boekbaar met 2 slaapkamers.

Beach Villa (ca. 116 m², max. 2 volw. + 2 kind.): ruim ingericht in open plan. Groot 

terras met ligbedden en privézwembad. Direct toegang tot het strand.

Beach House (ca. 178 m², max. 4 pers.): deze ruime villa is opgezet in duplex 

en beschikt over veel privacy. Voorzien van 2 slaap- en badkamers Rondom het 

grote privézwembad is een zonneterras met ligstoelen, parasols en eettafel.

Water Suite (ca. 107 m², max. 3 volw. + 1 kind): op palen in zee. Slaapkamer en 

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 en badkamer met douche. Terras met dagbed en een zwembad.

Maalifushi Water Villa (ca. 213 m², max. 4 volw. + 1 kind): dit is een van de meest 

spectaculaire watervilla’s van het resort. Riant ingericht met 2 slaapkamers, 

gelegen op een eigen steiger met een privézwembad en een zonneterras.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Malé, luchthavenbelasting, Executive Lounge en watervliegtuig ter plaatse van en naar de 

luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Beach Suite   6719 6040 6040 6685

Beach Villa  8150 7230 7230 8720

Honeymoon: Champagne, fruit, huwelijksgeschenk en USD 60,- spa credit per persoon per verblijf bij 

min 4 nachten verblijf van 01/02/22 t/m 31/10/22. Bij min 7 nachten verblijf champagne, fruit, hu-

welijksgeschenk, een 60 min. massage voor 2 pers. per verblijf en candleligt diner voor 2 personen.

Kamerkorting: 25% bij min 4 nachten verblijf van 01/02/22 t/m 31/10/22 en 30% bij min 7 nachten 

verblijf.

Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 01/02/22 t/m 31/10/22 indien 30 dagen voor aankomst ge-

boekt.

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

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

Maalifushi | Thaa-Atol  | MALEDIVEN
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MALEDIVEN | Zuid-Ari Atol | Dhidhoofinolhu

LUX* SOUTH ARI ATOLL
ACTIVE | HIDEAWAY | WELLNESS

      

Beach 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  toe- 

gang 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. 

Family Beach Pavilion (ca. 120 m², max. 4 volw. + 2 kind.): aan het strand met 

2 slaapkamers waarvan een met kingsizebed en een met 2 twinbedden, 2 

badkamers. Groot terras en zithoek.

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 en aan de lagoonkant. 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 pers.): 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.

LUX*Villa (ca. 360 m², max. 2 volw. + 2 kind.): deze ultieme villa aan het einde 

van de jetty biedt een schitterend uitzicht vanuit het riante terras met lappool. 

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Malé, luchthavenbelasting, Lounge en watervliegtuig ter plaatse van en naar de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Beach Pavilion  2995 2665 2665 3855

Beach Villa  3790 3470 3470 4595

Honeymoon en Jubileum: vers fruit en fles mousserende wijn bij aankomst in de kamer, bruidstaart, 

beddecoratie en een gratis massage van 30 minuten voor 2 personen.

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

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

yogalessen, beachvolleybal, biljart, windsurfen, catamaranzeilen, 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.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., All-inclusive, vliegreis van 

en naar Malé, luchthavenbelasting, Executive Lounge en watervliegtuig ter plaatse van en naar de 

luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Beach Villa   5580 5178  5178 5580 

Water Villa  5985 5584 5584  5985

Gratis kind: max 1 kind t/m 12 jaar verblijft gratis bij de ouders op de kamer bij verblijf in een Beach 

Villa en Water Villa van 01/05/22 t/m 29/09/22. 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 01/02/22 t/m 30/04/22 en van 30/09/22 t/m 31/10/22 en 45% 

bij verblijf van 01/05/22 t/m 29/09/22.

Vroegboekkorting: 40% bij verblijf van 01/02/22 t/m 30/04/22 indien 45 dagen voor aankomst ge-

boekt; 35% bij verblijf van 30/09/22 t/m 31/10/22 indien 45 dagen voor aankomst geboekt.

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

bezoek www.silverjet.be.
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SIX SENSES LAAMU
CULINAIR | FAMILY | WELLNESS

       

Water 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 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. De zes bars en restaurants van Six Senses Laamu bieden voortreffelijke 

gerechten. De Ice & Chocolate Studio een must om te bezoeken, met meer 

dan 40 smaken verfrissend ijs (inclusief). 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. Op verzoek wijnproeverijen in de 

wijnkelder. De fraaie Six Senses Spa biedt oriëntaalse massages en holistische 

behandelingen. Niet-gemotoriseerde watersporten zoals windsurfen, kajakken, 

kanoën, catamaranzeilen, laser en snorkeluitrusting zijn inclusief. Waterskiën, 

parasailing en diepzeevissen tegen betaling. Het resort beschikt over een 

schitterend huisrif en een PADI-duikschool. Het Laamu Atoll biedt het perfecte 

heldere water voor duikers om de schitterende koraalriffen te ontdekken.

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. 

Lagoon Water Villa (ca. 108 m², max. 2 volw. + 2 kind.): 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.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en 

naar Malé, luchthavenbelasting, Executive Lounge en lokale vlucht ter plaatse van en naar het Laamu 

Atol. Aansluitend korte speedboottransfer van 20 min.

Kamertype  apr jun aug okt

Lagoon Water Villa   5325 5325 5325 5600

Lagoon Beach Villa  5369 5369 5369 5769

Extra: 30% korting op retourtransfers en 1 x 30 minuten massage voor 2 personen bij min. 4 nachten 

verblijf van 24/04/22 t/m 30/09/22 indien geboekt voor 28/02/22.

Honeymoon: honeymooncake en beddecoratie, mousserende wijn en welkomstattentie en  1x couple 

massage van 60 minuten of een Sunset Dolphin Cruise bij verblijf van min. 4 nachten.

Kamerkorting: 20% bij min. 5 nachten verblijf van 01/10/22 t/m 31/10/22.

Meal Upgrade: upgrade naar halfpension bij min. 4 nachten verblijf van 24/04/22 t/m 30/09/22 

indien geboekt voor 28/02/22.

Vroegboekkorting: 30% bij min. 4 nachten verblijf van 24/04/22 t/m 30/09/22 indien geboekt voor 

28/02/22; 10% bij min 5 nt verblijf van 01/02/22 t/m 09/04/22 indien 30 dagen voor aankomst 

geboekt en bij min 4 nachten verblijf van 24/04/22 t/m 30/09/22 indien 30 dagen voor aankomst 

geboekt;10% bij verblijf van 01/10/22 t/m 31/10/22 indien 60 dagen voor aankomst.

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

bezoek www.silverjet.be.

MALEDIVEN | Laamu Atol | Olhuveli Island
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MAURITIUS

Mauritius is gelegen in de Indische Oceaan op 

ongeveer 800km van Madagascar. Het maakt deel uit 

van de eilanden archipel Mascareignes. Eerder per 

toeval kwamen de Nederlanders in 1598 door een 

zware storm aan land. Ze doopten het eiland 

Mauritius, naar de naam van de gouverneur Maurits 

van Nassau en maakten er een vredige rustplaats 

van op de Indische vaarroute. Er werd voornamelijk 

suikerriet geteeld. Mauritius heeft altijd bestaan uit 

een internationale bevolking, vandaar ook meteen de 

reden waarom men zoveel variatie kan terugvinden 

in de lokale gastronomie.  

De belangrijkste bezienswaardigheden in de hoofd-

stad Port Louis, het nationaal museum, de kleurrijke 

kruidenmarkt en fort Adelaïde. In Curepipe kan u 

mooie koloniale huizen bezoeken. Het nationale sym- 

bool van Mauritius is de Dodo vogel, die helaas is 

uitgestorven in 1640. U zal de afbeelding van de 

vogel overal op het eiland terugvinden tot zelfs op de 

postzegels.

Mauritius is de ideale bestemming voor uw strand- 

vakantie: witte zandstranden, turkooise zee, uitge- 

strekte koraalriffen en exotische en kleurrijke vis-

soorten, mooie golf terreinen en niet te vergeten 

een excellente service in de mooie hotels. Nu u 

rechtstreeks vanuit Brussel kan vliegen met Air 

Belgium, heeft Silverjet het aanbod gevoelig uitge-

breid, met een compleet gamma aan luxe hotels.

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

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

voor honeymooners ook een ideale bestemming voor een huwelijksreis.

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

De temperaturen zijn zacht gedurende het ganse 

jaar. Af en toe kan het er regenen wat typisch is voor 

een tropische bestemming als deze. De beste periode 

om Mauritius te bezoeken is van april tot juni en van 

september tot december. Gezien het eiland onder de 

evenaar is gelegen zijn de seizoenen omgekeerd aan 

deze van Europa.

Zomer seizoen : van november tot april. 

Tijdens de zomer is het klimaat warm en vochtig, met 

hoge temperaturen tussen december en februari. De 

meeste regen valt er tijdens de maanden februari 

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

Tijdens deze periode is het ideaal om er te duiken en 

aan hoogzeevissen te doen.

Winter seizoen : van mei tot oktober.

Tijdens de winter is het minder warm en is er meer 

wind dan in de zomer. De minima schommelen dan 

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

Tijdens deze maanden is het ideaal om er te wind-

surfen, kite surfen en golfsurfen.

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

zomer 2 uur later dan in België.

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

sproken. De lokale taal is Creools.

VESTIMENTAIRE CODES
Tijdens een bezoek aan een tempel dient u gepaste 

kledij te dragen. Veel hotels vragen aangepaste kledij 

voor het diner, shorts zijn bijvoorbeeld niet toege-

staan.

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

paspoort. Er zijn geen vaccins nodig om het land 

binnen te komen.

MUNTEENHEID
De nationale munt is de Mauritiaanse Roupie. 

1 euro = 39.24 MUR

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

zelfde als in België.

GASTRONOMIE
Mauritius is gekend voor de fijne uitgebreide keuken. 

Men gebruikt er veel kruiden en de keuken is er vaak 

Indisch geïnspireerd. Proef zeker enkele lokale ge- 

rechten zoals de Dholl Puris, Samosas en de vele 

kruiden taarten die u zal terugvinden in elk lokaal 

restaurant.

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

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

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

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

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

INDISCHE
OCEAAN
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The Oberoi
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LUX* GRAND BAIE RESORT & RESIDENCES
BOUTIQUE | HONEYMOON | WELLNESS

       DELUXE

Het nieuwste neusje van de zalm van de LUX* hotelketen is een echt modern 

juweeltje geworden en opent de deuren in november 21. Gesitueerd aan de 

noordkust van het eiland aan de grens van het badstadje Grand Baie, vlak 

aan het mooie zandstrand. Dit elegante boetiek hotel bestaat uit junior suites, 

residenties, penthouses en villa’s en herdefinieert alle luxe normen dankzij 

het moderne design van de top interieur architect Kelly Hoppen, die er een 

echt designer vakantie huis van gemaakt heeft. Genieten doet u in het rooftop 

zwembad, de heerlijke keuken, de wellness of de fitness. Voor families en kleine 

groepen raden we zeker de penthouses, villa’s of residenties aan. Het centrum 

bevindt zich op 5 minuten wandelen, de luchthaven ligt op 1 uur per wagen.

FACILITEITEN
Moderne receptie met natuurlijke en neutrale kleuren, 3 zwembaden met 

ligstoelen en parasols, waaronder eentje op het dakterras. De kids club Play 

voor kinderen van 3 tot 11 jaar (9h-22u) biedt talrijke sportieve en artistieke 

activiteiten ( koekjes bakken, tuinieren, waterspelen, …) en Studio 17 de club 

voor jongeren tussen 12 en 17 jaar (9-22u) is met PS5 consoles, DJ mix tafels, 

watersporten en meer… Modern fitness centrum met Technogym apparatuur, 

spinning studio, openlucht gym met looppiste, watersport center met kajak, 

windsurfen en paddle mogelijkheden. Mits toeslag kan u in de Studio Niyama 

genieten van privé yoga en pilates lessen, aan meditatie doen, kite surfen, 

jetskiën en catamaran tripjes maken. De LUX* Me spa beschikt over 8 

behandelingsruimtes  met een waaier aan schoonheidsbehandelingen. Er is 

tevens een hydrothermaal circuit met Turkse hamam, jetdouches en sauna. 

Manicure en pedicure salon mogen ook niet ontbreken. 

Beach Rouge, het hoofdrestaurant en beach club stelt u een creatief menu à la 

carte voor tijdens het ontbijt, lunch en diner. Men serveert er de Mediterrane 

keuken aan het zwembad. Bisou is het adults only  rooftop restaurant en bar en 

is gelegen aan het zwembad en biedt u een zicht over Grand Baie, ideaal voor 

een cocktail bij zonsondergang of een lichte lunch over de middag. Ai KISU, is 

een restaurant met open keuken biedt u Aziatische geïnspireerde gerechten.  

Bij Maison LUX* kan u terecht voor lekkere koffie, taartje een aperitief 

of een digestief na de maaltijd. Het hotel biedt een 24/24 room service en er is 

een concierge aanwezig.

ACCOMMODATIE
Elke suite, residentie, penthouse en villa werd modern ingericht en beschikt 

over laatste technologieën, zoals elektrisch sluitende overgordijnen. Er is overal 

airconditioning, badkamer in marmer met douche en bad, badjassen, 55’’ LED 

televisie, telefoon, minibar en dressing.

LUX* Junior suite : (ca. 65m², max 2 volw + 1 baby):  86 Junior suites, gesitueerd 

op het gelijkvloers, 1e of 2e verdieping met terras of balkon.

LUX* Pool Residence: (ca. 180m², max 4 volw + 2 kinderen -12j): 20 residenties 

gelegen op de eerste en tweede verdieping met groot terras en privé zwembad, 

alsook 2 slaapkamers, 2 badkamers en eetkamer. Butler ter uwer beschikking.

LUX* Pool Penthouse: ( ca. 325², max 6 volw + 2 kinderen -12j): 2 penthouses 

met groot terras met privé zwembad, ligstoelen, barbecue, 3 slaapkamers en 3 

badkamers.  Er is een butler ter uwer beschikking.

LUX* Pool Villa: (ca. 240m², max 4 volw + 2 kinderen -12j) : 7 pool villa’s, gelegen 

aan het strand, met 2 slaapkamers, 2 badkamers, eetkamer en groot terras met 

ligstoelen en privé zwembad. Er is een butler ter uwer beschikking. 

LUX* Grand Beach Pool Villa: ( ca. 420m², max. 6 volw + 2 kinderen -12j): aan het 

strand en de lagune, met keuken en privé chef, salon, eetplaats, 3 slaapkamers, 

3 badkamers, terras met ligstoelen, privé zwembad en butler service.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Mauritius, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en 

naar de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

LUX* Junior Suite  4448 3425 3685 4840

LUX* Pool Residence   5477 4049 4415 6025

Voor prijzen van andere maatschappijen of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kin-

derkortingen, toeslagen volpension en all-inclusive: vraag uw reisagent of bezoek www.silverjet.be.

MAURITIUS | Zuid-westkust | Le Morne
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DINAROBIN BEACHCOMBER GOLF RESORT & SPA
CULINAIR | GOLF | WELLNESS

    

Junior Suite Beach

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

keuken en het immer aanwezige indrukwekkende landschap. Het hotel is 

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

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

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

zandstrand. De luchthaven ligt op 70 km.

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

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

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

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

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

kleine vergoeding). Watersportcentrum met waterskiën, kajaks, waterfietsen 

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

Duikschool, fietsverhuur en diepzeevissen (tegen betaling). 

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

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

Ook worden yogasessies aan het strand georganiseerd. 

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

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

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

daken. Il Gusto voor Italiaanse specialiteiten. Het gastronomische Umami 

serveert Aziatische Fusion-gerechten en biedt gerechten die zijn geïnspireerd 

op de beste smaken van Azië. 

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

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

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

Luxe badkamer met separate douche. 

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

Junior Suite 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 privéstrand-

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

Package (all-inclusive) inbegrepen. Ook mogelijk als Zen Suite Beachfront, 

gelegen aan het strand.

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

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

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en 

naar Mauritius, luchthavenbelasting, Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar het hotel.

Kamertype  apr jun aug okt

Junior Suite Tuinzicht  3785 3175 3225 3880

Junior Suite Beach  4569 3800 3880 4700

Honeymoon of huwelijksverjaardag (per 5 jaar): 30% korting op de hotelnachten voor verblijven 

tussen 01/02/2022 - 31/10/2022. Bij verblijf van minstens 4 nachten, gratis fles champagne en 

geschenk bij aankomst.

Repeater klanten: 5% extra korting  op de hotelnachten voor repeaters sinds januari 2019.

Long Stay: 35%  korting op de hotelnachten voor verblijven van 12 nachten of langer. 

Vroegboekkorting: 25% korting op de hotelnachten indien 30 dagen voor aankomst geboekt. 

Late booking offer: 15% korting op de hotelnachten indien geboekt vanaf 29 dagen voor aankomst.

Voor prijzen van andere maatschappijen of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kin-

derkortingen, toeslagen volpension en all-inclusive: vraag uw reisagent of bezoek www.silverjet.be.

 Le Morne I Zuidwestkust | MAURITIUS
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CONSTANCE BELLE MARE PLAGE
ACTIVE | FAMILY

       

Prestige kamer

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

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

privacy. Een geliefd resort voor golfers vanwege de twee gerenommeerde 

18-holes championship golfbanen. Het parelwitte zandstrand wordt beschermd 

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

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

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

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

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

minigolf. Diverse watersportfaciliteiten zoals windsurfen, water skiën, kajakken 

en zeilen (inclusief). PADI-duikschool. Gasten kunnen gratis gebruik maken 

van de twee schitterende 18-holes golfbanen ‘Legends’ en ‘Links’. De fraaie 

Constance Spa voor diverse schoonheidsbehandelingen. Fitnessruimte met 

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

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

zwembad voor ontbijt en diner in buffetvorm. Het bijzondere gourmetrestaurant 

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

restaurant La Spiaggia aan het strand en biedt mediterraanse gerechten als 

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

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

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

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

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

eigen check-in faciliteiten en bieden veel privacy.

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

Prestige Kamer Beachfront: gelegen aan het strand met terras.

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

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

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

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

extra badkamer met douche. Balkon of terras met zeezicht.

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

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

badkamer met verzonken bad en separate regendouche. Volledig ingerichte 

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

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

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

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., halfpension, vliegreis van en 

naar Mauritius, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Prestige Kamer  3520 3445 3445 4230

Prestige Kamer Beachfront  3738 3665 3665 4445

Vroegboekkorting: reserveer tot 45 dagen voor afreis en u ontvangt een korting van 40% op de 

hotelnachten voor verblijf in bepaalde periodes.

Honeymoon:  fles wijn en hapjes op de kamer. Gratis romantisch diner voor twee. 25% korting op de 

spa behandelingen.

Voor prijzen van andere maatschappijen of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kin-

derkortingen, toeslagen volpension en all-inclusive: vraag uw reisagent of bezoek www.silverjet.be.

MAURITIUS | Oostkust | Belle Mare
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Vraag ook naar de brochure 
Mauritius 2022 

of bekijk onze website en maak een keuze 
uit 25 hotels op Mauritius.
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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 bankkaarten 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.

RONDREIZEN
Silverjet heeft voor u enkele rondreizen 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  

rondreis 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, LA RÉUNION
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 3-11(inbegrepen) 

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 wijnen van de beste wijnjaren. 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. 

ACCOMMODATIE
De 164 kamers en suites, allen naar zee gericht, 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 tuin- of gedeeltelijk 

zeezicht.

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 king- 

size bed, zithoek en Nespresso apparaat. Badkamer met bad en separate douche. 

Het dichtst bij de zee gelegen.

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.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 5 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Réunion, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en 

naar de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Superior Kamer  1590 1510 1510 2120

Deluxe Kamer  1665 1590 1590 2220

Honeymoon: 1 fles schuimwijn bij aankomst en bij verblijf op basis van half pension, een gratis 

romantisch diner voor 2 (excl. Drank). 

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen, aanbiedingen en al dan niet verplichte 

toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of bezoek: www.silverjet.be. Vertrek eveneens moge-

lijk vanuit Parijs of Brussel met een andere luchtvaartmaatschappij.
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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 4 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 kunt u vanaf het terras 

met panoramisch uitzicht op de Indische Oceaan de walvissen voorbij zien 

komen. Het hotel is op 90 minuten van de luchthaven gelegen.

FACILITEITEN
Open receptie met conciërge, twee mooie zwembaden, waarvan één verwarmd.  

Helihaven voor helikoptervluchten over het eiland. 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 van de 

heerlijke cocktails en tapas.

ACCOMMODATIE
De 70 kamers, lodges 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, tv, airconditioning, 

badjassen, badkamer, kluisje, televisie en conciërge service. 

Superior kamer (ca. 34m², max 2 volw ): gelegen op het 1e verdiep of het 

gelijkvloers van de creoolse villa’s die gelegen zijn in de tuinen.

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.

Pool Lodge (ca. 140m², max. 2 volw): omgeven door weelderige vegetatie. 

Exclusieve ervaring met buitenlounge, terras en verwarmd privézwembad.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 5 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Réunion, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en 

naar de luchthaven.

 

Kamertype  apr jun aug okt

Superior Kamer  1845 1765 1765 1765

Deluxe Kamer  1920 1845 1845 1845

Long Stay: 15% korting op alle verblijven van min. 4 nachten tussen 12/02/22-28/05/22 en tussen 

09/07/22-31/10/22. 20% korting bij een verblijf van 7 nachten of langer

Promo: 25% korting op de hotelnachten voor verblijven tussen 29/05/22 - 08/07/22.

Honeymoon: 25% korting op de hotelnachten

Promoties zijn niet cumuleerbaar.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen, aanbiedingen en al dan niet verplichte 

toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of bezoek: www.silverjet.be. Vertrek eveneens moge-

lijk vanuit Parijs of Brussel met een andere luchtvaartmaatschappij.

Grand Anse | REUNION
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REUNION | St. Leu - Ste. Anne

NESS BY D-OCEAN 
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. 

Seaview Bedroom (ca. 25m², max 2 pers): king size bed of twee bedden. 

Creole 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. 

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 5 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Réunion, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en 

naar de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Seaview Bedroom  1700 1700 1700 1958

Creole Suite  2365 2360 2360 2775

Long Stay: 20% korting op de hotelnachten bij een verblijf van minstens 4 nachten tussen 01/04/22-

29/09/22. 

Gelegen aan de westkust van het eiland aan het strand van La-Saline-les-Bains 

te midden een mooie cocos plantage  vinden we het Ness By D-Ocean hotel en 

residentie. Het is gelegen in een mooie tuin en kijkt uit over een rustige lagune 

en heeft een mooie moderne architectuur. Het is tevens ideaal gelegen om 

dagtripjes te maken vanuit hotel en aan te raden vanwege de ruime kamers. 

FACILITEITEN
Moderne receptie, infinity zwembad van 100m², fitness ruimte, kajak en 

stand up paddle verhuur. Ontbijt serveert men in het restaurant Le Lobby 

in vorm van buffet. Aan het strand is het restaurant le Coconut Grove 

gelegen; Men serveert er een fusion keuken, met lokale en internationale 

gerechten. Aan het strand is de Sand bar gelegen, voor een heerlijke cocktail 

terwijl u geniet van de zonsondergang. De spa les Cinq Mondes biedt een 

waaier aan behandelingen en massages. Er is ook een hamam en een jacuzzi.

ACCOMMODATIE
De 84 kamers en suites zijn onderverdeeld in 4 gebouwen, uitkijkend over de lagu- 

ne en zijn voorzien van een moderne inrichting met kitchenette, badkamer met 

douche, toilet, haardroger, koelkastje, kluis, espresso toestel, WIFI, flatscreen 

televisie en een balkon of terras. Superior kamer ( ca. 36m², max 2 volw + 1kind): 

met berg- of tuinzicht. Duplex ( ca. 48m², max 2 volw + 2 kinderen): gelegen op 

het gelijkvloers, met bergzicht, 2 badkamers, zitkamer en aparte slaapkamer.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 5 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Réunion, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en 

naar de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Superior Kamer  1538 1425 1425 1595

Duplex  1669 1555 1555 1795

Early booking: 10% korting op de hotelnachten voor reservaties tot 90 dagen voor afreis en verblijf 

tussen 01/04/22-31/10/22. Gratis nachten: 7=6, 1 gratis nacht per 6 betalende voor verblijven tus-

sen 09/05/22-09/07/22 en tussen 16/08/22-04/09/22. Promo: 10% korting op de hotelnachten voor 

verblijven tussen 01/04/22-31/10/22. Honeymoon: 25% korting op de hotelnachten + fles Champag-

ne bij aankomst voor verblijven tussen 01/04/22-31/10/22. Niet cumuleerbaar.
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Een rondreis met huurwagen is de beste manier 

om de diversiteit van Reunion te ontdekken in alle 

vrijheid. Reunion is een eiland vol verschillende 

contrasten met machtige vulkanen, pittoreske 

dorpjes, kleurrijke markten en een grillige kust. Dit 

stukje Frankrijk dat oprijst uit de Indische Oceaan 

heeft alles in huis om u een geweldige reis te 

bezorgen. Geniet van dit eiland met de vele festivals, 

de rijke cultuur, de gastronomie en de heer- 

lijke Sega en Maloya muziek, officieel erkend cultu-

reel erfgoed door de UNESCO.

Onze autorondreizen nemen u mee op ontdekking 

doorheen dit eiland met 1001 facetten. Onze specia- 

listen stippelden zorgvuldig deze rondreizen uit, zodat 

u telkens in de vooravond verwacht wordt in uw 

hotel en kan genieten van de mooie zonsondergang.

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 een vanille plan- 

tage 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. Verder rijden en maak een stop een 

aan de kerkjes van Sainte Anne en Saint Rose, waar 

de tijd lijkt stil te staan. Overnachting in Saint Anne.

Dag 2 : Saint Anne

U vertrekt in de ochtend naar Saint Benoit op de 

route des Plaines. Bezoek aan de prachtige bossen 

van Bébour en Bélouve. Verder rijden richting La 

Plaine des Cafres, richting vulkaan. Maak zeker een 

stop aan le Nez du Boeuf en geniet van het uitzicht. 

Daarna gaat het naar de Piton de la Fournaise, op 

2631 meter hoogte. Maak een stop aan de krater 

van Commerson en rijdt over de prachtige vulkaan-

stranden. Hier heeft u ook de mogelijkheid om 

begeleid de vulkaan te bezoeken. 

Bezoek aan Bourg Murat, een dorp aan de rand van 

de vulkaan, bezoek aan Grand Bassin en daarna 

afzakken naar St. Pierre. Bezoek aan het pittoreske 

dorpje Entre Deux. Daarna gaat het terug naar de 

kust verder richting zuidkust. Maak een stop aan de 

stranden van Grand Anse en Manapany. Verder naar 

St. Philippe om er de parfum- en kruiden tuinen te 

bezoeken, die er ontstaan zijn door de gigantische 

lavastromen bij het uitbarsten van de vulkaan. 

U maakt een laatste stop in het vissershaventje van 

Anse des Cascades en keert terug naar Saint Anne.

Dag 3 : St-Anne - St-Leu

Vertrekken richting noordoost kant van het eiland. 

Maak een eerste stop in St. André aan de Mât rivier, 

met de prachtige watervallen. Daarna rijdt u verder 

naar het dorpje Hell-bourg, volgens kenners een van 

de mooiste dorpjes van Frankrijk. Breng zeker een 

bezoekje aan het Maison Folio.

Verder rijden naar Grand Ilet, om terug te rijden naar 

de kust waar u een bezoek brengt aan St. Denis. 

Bezoek de stad met ondermeer la Rue de Paris, de 

mooie koloniale gebouwen, de grote markt en de 

staatstuin. Verder rijden langs de westkust waar 

u een stop kunt maken en even genieten van het 

strand van St. Gilles les Bains om daarna terug te 

rijden naar St. Leu. Overnachting in St. Leu.

Dag 4 :  St-Leu

U vertrekt vroeg in de morgen richting zuidkust, 

meer bepaald St Louis. Bezoek aan het dorpje Cilaos, 

gelegen aan de voet van de hoogste top van Reunion. 

Dit dorp is zeker een bezoek waard. Daarna rijdt 

terug naar St. Leu, langsheen de prachtige zwarte 

vulkanische stranden. Maak zeker nog een stop 

aan de Trou du Souffleur, waar u de geisers kan be- 

wonderen. Aangekomen in St. Leu kan u het centrum 

voor onderzoek van de zeeschildpadden bezoeken 

en het botanisch conservatorium. Overnachting in 

St. Leu.

Dag 5 : St-Leu

Vertrekken richting St Gilles Les Hauts, met stop aan 

de Piton Maïdo voor een onvergetelijk zicht op de 

krater van Mafate. Bezoek de wondermooie gérani- 

um kwekerij in La Petite France. Op vrijdag is de markt 

van Saint Paul een niet te missen evenement. 

Dit programma kan verlengd worden aan het strand 

van Réunion (Lux* of Palm Hotel 5*)  of kan in com-

binatie met Mauritius.

 

Rondreis Réunion: 5 dagen / 4 nachten    

Indicatieprijs op basis van 2 personen exclusief vluchten :

  01/04-04/05 05/05-16/05 3 0 / 0 9 -

31/10 

  17/05-01/07 02/07-22/08 

  23/08-29/09

  785 880 960  

Hotels

Ste-Anne Diana Dea Lodge   5*

St-Leu     Blue Margouillat   5*

Inclusief:

•  Huurwagen  Mono volume met GPS gedurende het verblijf

• 4 nachten op basis van logies en ontbijt

Voor actuele prijzen van de vluchten naar Reunion, alle kamer-

typen, kortingen, aanbiedingen: vraag uw reisagent of bezoek 

www.silverjet.be. 

 

RONDREIS REUNION   

Rondreis | REUNION

Rondreis: eerste indrukken van Reunion  (5 dagen / 4 nachten)

Een ideale combinatie van oost en west , twee mooie charme hotels met fijne keuken.

Mogelijkheid om te verlengen aan één van de stranden van Réunion of Mauritius.
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REUNION | Rondreis

RONDREIS REUNION

Dag 1 : St. Denis - Ste-Anne 

Verwelkoming bij aankomst op de luchthaven, waar 

u de huurwagen in ontvangst neemt. Vertrek richting 

het Sainte Anne. Overnachting in Sainte Anne.

Dag 2: St-Anne - Cirque de Salazie

Vertrek in de ochtend richting Salazie. Maak een stop 

in St. André, stroomopwaarts langs de Mât rivier 

waar u na een tijdje de prachtige waterval “Voile 

de la Mariée bereikt. Daarna gaat het richting Hell-

bourg, gekend als één van de mooiste dorpjes van 

Frankrijk. U kan er het Maison Folio bezoeken. 

Verder richting Grand Ilet om terug aan de kust te 

arriveren. Op uw terugweg kan u het dorpje Bras-

Panon bezoeken en de vele vanille plantages. 

Overnachting in Sainte Anne.

Dag 3: St. Anne - St. Pierre

Vertrek richting de zuidoostkust van het eiland, 

enkele stops bij de kerken van St.Anne en St.Rose, 

Vervolgens bezoek aan de vissershaven van Anse 

des Cascades om de gigantische lavastromen van 

de verschillende uitbarstingen van de vulkaan te 

bezichtigen. Verder naar St-Philippe om de Jardin 

des Parfums et des Epices te ontdekken. Stops bij 

de ruige stranden van Grand Anse en Manapany les 

Bains. Daarna gaat u richting St-Pierre waar u de 

markt kunt ontdekken. Overnachting in St Pierre. 

Dag 4 : St. Pierre

Vroeg vertrek richting vulkaan. U maakt een stop 

aan het uitzichtpunt Nez de Bœuf 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 op- 

steekt 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 5 : St. Pierre - Entre Deux - Cilaos

Vandaag kan u het pittoreske dorp Entre-Deux be- 

zoeken, een kleurrijk dorpje met de vele kleurrijke 

Creoolse huisjes. Daarna kan u verder rijden 

richting Cilaos via een zeer bochtige weg met meer 

dan 400 bochten. We bevinden ons op 1200 meter 

hoogte. Overnachting in Cilaos

Dag 6 : Cilaos

Vandaag kan u Cilaos bezoeken. Zeker een bezoekje 

waard is het uitzichtpunt van La Roche Merveilleuse, 

La Maison de la Broderie, de wijngaarden en het 

museum Zafer Lontan, waar u lokale kunstwerken, 

beeldhouwwerken en schilderijen kan bewonderen.

Overnachting in Cilaos.

Dag 7 : Cilaos - St. Gilles ou St. Denis 

Aan het einde van deze rondrit raden wij u zeker aan 

om enkele nachten te verlengen aan de kust van  

St. Gilles of zelfs in het naburige Mauritius. 

Rondreis Réunion: 7 dagen / 6 nachten    

Indicatieprijs op basis van 2 personen exclusief vluchten :

   01/04-04/05 05/05-16/05

   17/05-01/07 02/07-22/08

   23/08-29/09 08/10-31/10

   1025 1095 

Hotel & Maison d’hôtes de Charme

2 overnachtingen in Diana Dea Lodge 5* - St-Anne

2 overnachtingen in Lodge Palmae - Haut de Saint Pierre

2 overnachtingen in Tapacala - Cilaos.

Inclusief:

• Huurwagen mono volume met GPS gedurende het verblijf

• 6 nachten op basis van logies en ontbijt.

Voor actuele prijzen van de vluchten naar Reunion, alle kamer-

typen, kortingen, aanbiedingen: vraag uw reisagent of bezoek 

www.silverjet.be. 

Fly&Drive Charme (7 dagen / 6 nachten)

Ontdek de meest noemenswaardige sites van Reunion.

Mogelijkheid om te verlengen aan één van de stranden van Reunion of Mauritius.
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Dag  1: St-Denis - Oostkust 

Aankomst op de luchthaven Roland Garos en ont-

vangst van uw huurwagen en uw roadmap. Vertrek 

richting de oostkust. Onderweg kan u stoppen aan 

de mooie vanille velden bij Saint Suzanne, waarna 

u richting Saint Benoit kan rijden om zo aan de 

oostkust van het eiland aan te komen. Hier kan u de 

prachtige natuur van de rivier van Roche, le bassin 

de la Paix en het uitzicht over de zee vanop het 

Takamaka uitkijkpunt. Overnachting in Sainte Marie.

 

Dag 2 : Oostkust - Salazie - Oostkust

Vandaag ontdekken we de mooie natuur rond de 

Cirque de Salazie met ondermeer de mooie water-

vallen. Mis zeker de mooiste niet: le Voile de la 

Mariée. De route naar Salazie loopt langs enig mooie 

dorpjes, waaronder Hell-Bourg wat gekend staat als 

het mooiste dorpje van Frankrijk. U zal regelmatig 

halt houden en er kunnen genieten van de prachtige 

vergezichten. Overnachting in Sainte Marie.

Dag 3 : Oostkust - St. Pierre

Vertrek vandaag richting het zuiden en geniet van de 

mooie natuur en unieke landschappen. Maak zeker 

eens top bij het kerkje Notre Dame des Laves in Piton 

Sainte Rose. Deze kerk bleef op miraculeuze manier 

gespaard van de lava stromen tijdens de eruptie van 

de Piton de la Fournaise vulkaan in 1977. Verder 

richting St-Philippe rijdt u langs de lava route, u kan 

gewoon de lava stromen van voorgaande erupties 

meevolgen. Een korte stop bij de parfum en kruiden 

tuinen zijn zeker aan te raden, alsook Cap Méchant, 

watervallen van Langevin Manapany en het strand 

van Grand Anse. Overnachting in St Pierre.

Dag 4 : Zuidkust - Piton de la Fournaise vulkaan - 

Zuidkust

Vandaag kan u de majestueuze Piton de la Fournaise 

vulkaan bezoeken. Maak een foto stop bij het uitkijk-

punt van le Nez due Boeuf, waarna u verder rijdt naar 

de site van de vulkaan op 2.631m hoogte. Aan de 

kraten van Commerson kan u over de prachti- 

ge vulkaan strandvlaktes rijden tot u aan de Dolomieu 

krater aankomt. Hier kan u wandelingen maken met 

een gids. Het dorpje Bourg Murat en Belvédère de 

Grand Bassin zijn eveneens een bezoekje waard. 

Overnachting in St. Pierre.

Dag 5 :  Zuidkust - Cilaos 

Vandaag kan u het pittoreske dorp Entre-Deux be- 

zoeken, met de mooie typische Creoolse huisjes. U 

rijdt richting Cilaos via de beroemde “400 bochten 

route”.  Het dorp ligt aan de voet van de hoogste 

toppen van het eiland en is gekend voor de vele 

ravijnen, canyons en bergen, wat unieke panorama’s 

oplevert. Overnachting in Cilaos.

Dag 6: Cilaos

Vandaag bezoekt u Cilaos. Het charmante bergdorp 

geniet van een unieke gezonde lucht. Het is er heerlijk 

flaneren langs de creoolse huisjes en prachtige 

tuinen en op ontdekking te gaan naar de lokale pro-

ducten die er te verkrijgen zijn zoals lokale wijnen 

en kruiden. Overnachting in Cilaos.

Dag 7: Cilaos - Westkust

Vandaag verblijft u aan de westkust en kan u een 

dagje strand inplannen bij St. Gilles les Bains, maar 

u kan ook kiezen voor enkele activiteiten zoals het 

bewonderen van de Maïdo vulkaan vanop Les Hauts 

de St. Gilles, een uitkijkpunt met een onvergetelijk 

uitzicht op de Cirque de Mafate. 

Maak kennis met een geranium kweker, of bezoek 

de markt van St. Paul op vrijdag. In St. Leu kan u 

het centrum voor zeeschildpadden bezoeken of 

Kélonia en het botanisch conservatorium. U kan 

eveneens een helikopter vlucht maken over het 

prachtige land-schap van Reunion, een onvergetelijk 

ervaring. U verblijft 2 nachten in Saline-Les-Bains.

Dag 8+9 : Verblijf aan de Westkust

Vandaag verblijft u aan de westkust en kan u een 

dagje strand inplannen bij St. Gilles les Bains, maar 

u kan ook kiezen voor enkele activiteiten zoals het 

bewonderen van de Maïdo vulkaan vanop Les Hauts 

de St. Gilles, een uitkijkpunt met een onvergetelijk 

uitzicht op de Cirque de Mafate. Maak kennis met 

een geranium kweker, of bezoek de markt van St. 

Paul op vrijdag. In St. Leu kan u het centrum voor 

zeeschildpadden bezoeken of Kélonia en het bota-

nisch conservatorium. 

U kan eveneens een helikopter vlucht maken over 

het prachtige landschap van Reunion, een onvergete- 

lijke ervaring. U verblijft 2 nachten in Saline-Les-

Bains.

Dag 10 : Westkust - Luchthaven

Vandaag rijdt u van de westkust naar de luchthaven 

in functie van uw vertrekuur van de vlucht.

Rondreis Réunion: 10 dagen / 9 nachten    

Indicatieprijs op basis van 2 personen exclusief vluchten :

    01/04-31/10

    1269    

Overnachting in Maison d’hôtes de charme :

2 overnachtingen in la Villa des Cannes - Sainte-Marie of gelijk-

waardig.

2 overnachtingen in Côté Lagon - Saint-Pierre of gelijkwaardig.

2 overnachtingen in Tapacala - Cilaos of gelijkwaardig. 

3 overnachtingen in La Villa de la Plage - La Saline-les-bains of 

gelijkwaardig.

Inclusief:

• Huurwagen Mono volume met gps gedurende het verblijf

• 9 nachten op basis van logies en ontbijt.

Voor actuele prijzen van de vluchten naar Reunion, alle kamer-

typen, kortingen, aanbiedingen: vraag uw reisagent of bezoek 

www.silverjet.be. 

Rondreis Charme hotels  (10 dagen / 9 nachten) 

Een complete rondreis met overnachtingen in charme hotels in het hartje van de bezienswaardigheden. 

Mogelijkheid om te verlengen aan één van de stranden van Reunion of Mauritius.

Rondreis| REUNION
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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. In het noorden van Mahé ligt de 

hoofdstad Victoria met de enige haven van het eiland. 

Langs de westkust treft u bij Anse Louis het klein

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.

scha lige en exclusieve Anantara Maia Seychellen, 

een geweldig resort voor honeymooners. Zuidelijk 

hiervan ligt het tegen de heuvels gebouwde Four 

Seasons Resort in een sprookjesachtig decor 

van imponerende rotsformaties, poederwitte 

zandstranden en tropische vegetatie. Langs de 

noordwestkust lieten wij ons oog vallen op het 

familievriendelijke Constance Ephelia Resort, 

gelegen aan het Marine National Park. 

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. Aan de noordwestkust van Praslin wordt 

het bij honeymooners en golfers geliefde Constance 

Lemuria Resort omgeven door drie parelwitte 

zandstranden. Geniet hier in uw luxe villa met eigen 

zwembad of in een van de ruime suites. Nabij het 

beroemde strand van Anse Lazio ligt het Raffles 

hotel. Ruime villa’s en suites, de kenmerkende 

Raffles butlerservice en het sublieme Spacenter 

zijn kenmerkend voor dit fantastische hotel.

FÉLICITÉ
Dit granieten eiland ligt op 4 km ten oosten van 

La Digue. Félicité wordt gerekend tot een van de 

mooiste van de Seychellen. Tot de jaren zeventig 

was het een kokosnootplantage met ongeveer 

50 inwoners. In de late 19e eeuw was Félicité de 

thuisbasis van Sultan Abdullah van Perak, die daar 

door de Britten werd verbannen. Het exotische 

resort Six Senses Zil Pasyon ligt midden in de 

weelderige natuur. De architect heeft de villa’s 

dusdanig geïntegreerd, dat het een geheel vormt 

tussen en boven de indrukwekkende granieten 

rotsen. Natuur en rust kenmerken dit bijzondere 

resort. Een vakantie in deze vrijstaande villa’s is een 

unieke ervaring.

DENIS PRIVATE ISLAND
Dit stukje paradijs op aarde ligt bij de mooiste 

koraalriffen van de Seychellen. Duizenden 

kokospalmen, eindeloze zandstranden en een 

stralende blauwe lagune omringen het eiland. 

Op dit kleine romantische privé-eiland ligt het 

gelijknamige resort. Dit eiland is exclusief voor de 

gasten van Denis Private Island. Het eiland is per 

binnenlandse vlucht vanuit Mahé te bereiken. Voor 

het resort vindt u  een kleurrijk 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. 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, Félicité en Praslin zijn zowel per boot als 

vliegtuig of helikopter 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 (Dubai en Abu Dhabi) 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

FÉLICITÉ

DENIS ISLANDINDISCHE
OCEAAN

Lemuria

Ephélia

Denis
Private Island

Raffles
Zil Pasyon

Anantara Maia

Four Seasons

Grand'Anse

Grand'Anse

VICTORIASeychellen 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

     

 Villa

Family Pool Villa

IHet indrukwekkende resort is ideaal gelegen aan twee van de meest ongerepte 

stranden van Mahé. In een uniek decor tussen zee en lagune, weelderige 

vegetatie, mangroven, granieten rotsen met uitzicht op het betoverende maritim 

national park - Port Launay - is Constance Ephelia dé perfecte bestemming om 

genieten van de schoonheid van de Seychellen. De faciliteiten zijn er uitstekend. 

Deze tropische vakantiebestemming 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 4 zwembaden met geïntegreerd kinderbad. Ligstoelen en 

parasols zowel op de 2 stranden als de zwembaden. De 5 restaurants bieden een 

onberispelijke service en serveren maaltijden met de meest verse ingrediënten. 

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 in buffetvorm, Adam & Eve voor Aziatische specialiteiten. Fine 

dining restaurant Cyann voor een fusie van Franse en Aziatische gerechten. 

terwijl Seselwa geopend is voor ontbijt en tijdens lunch en diner een selectie 

van Creoolse gerechten en zeevruchten serveert. In de tropische tuin ligt 

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, vertreklounge, fitnessruimte, 4 tennisbanen, squash baan en niet

gemotoriseerde watersporten als 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 verdieping.

Beach Villa - 1 slaapkamer (ca. 185 m², max. 2 volw. en 1 kind): aan het strand op 

de begane grond met zwembad. Aparte woon en slaapkamer. 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. Inclusief butlerservice. Ook 

boekbaar met 2 slaapkamers (ca. 220 m². max. 4 volw.).

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., halfpension (Villa’s o.b.v. 

logies/ontbijt), vlucht van en naar Seychellen, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe pri-

vétransfer ter plaatse.

Kamertype  apr jun aug okt

Junior Suite  3325 3235 3545 3470 

Senior Suite  3765 3680 3985 3910

Gratis kind: max. 1 kind t/m 12 jaar verblijft gratis bij de ouders op de kamer bij verblijf van 04/02/22 

t/m 31/07/22 en van 24/08/22 t/m 31/10/22 in een Suite en Villa.

Honeymoon en huwelijksjubileum: gebak, strandtas en een fles mousserende wijn bij aankomst op 

de kamer en 1x 20% korting op een spabehandeling tijdens verblijf. 

Kamerkorting: 15% bij min. 3 nachten verblijf van 04/02/22 t/m 31/07/22 en van 24/08/22 t/m 

31/10/22; 15% bij verblijf van 01/08/22 t/m 23/08/22.

Meal Upgrade: upgrade naar halfpension bij verblijf van 01/05/22 t/m 17/07/22 en van 24/08/22 

t/m 31/10/22 in een Villa.

Vroegboekkorting: 30% bij min. 3 nt verblijf van 04/02/22 t/m 17/07/22, en van 24/08/22 t/m 

30/09/22 indien 45 dagen voor aankomst geboekt. 25% bij min. 3 nt verblijf van 18/07/22 t/m 

31/07/22 en van 01/10/22 t/m 31/10/22 indien 45 dagen voor aankomst geboekt.

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

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



313 - SILVERJET

Anse Louis | Mahé | SEYCHELLEN

ANANTARA MAIA SEYCHELLES VILLA’S
ALL-INCLUSIVE | CULINAIR | WELLNESS

        

Ocean Pool Villa

Het Anantara Maia 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 villa

host die alles voor u regelt. De luchthaven ligt op ca. 40 minuten rijden.

FACILITEITEN
Open lounge met boetiek. In de fraaie tuin bevindt zich een zwembad met 

zonneterrassen en ligstoelen. Aan het strand tevens ligstoelen en parasols. 

Het resort biedt de volgende activiteiten: snorkelen, kanoën, QiGong 

(bewegingstherapie) en yoga (inclusief). VIK-activiteiten programma (Very 

Important Kids) voor de jonge gasten. Kinderen kunnen deelnemen aan 

kooklessen, schilderen en snorkellessen. 

Anantara Maia biedt een all inclusive-concept, bestaande uit de beste à-la-carte 

menu’s. De chef Manoj Singh staat bekend om het bereiden van uitzonderlijke 

gerechten met verfijnde ingrediënten en een elegante presentatie. De gerechten 

zijn inclusief premium (alcoholische) drankjes. Het gourmetrestaurant Tec

Tec serveert mediterrane en oosterse gerechten. De Sunset bar voor cocktails 

tijdens zonsondergang en in de Wine Boutique kan men genieten van het ‘chef’s 

tasting menu’ en wijnarrangement zorgvuldig geselecteerd door de sommelier. 

Dining by Design is de ultieme privé diningervaring op een plekje naar keuze 

in het resort of op het strand.  Invilla dining is tegen betaling tenzij anders 

aangegeven. Verder is inclusief: onbeperkte gepersonaliseerde minibar, niet-

gemotoriseerde watersporten, onbeperkt duiken (alleen voor gecertificeerde 

duikers), inclusief uitrusting. volledig uitgeruste fitnessruimte, strandservice 

(lichte snacks en drankjes), voorzieningen voor kinderen en babyaccessoires.

ACCOMMODATIE
De 30 exclusieve villas bieden veel privacy. Voorzien van slaapkamer met 

kingsizebed, gepolijste teakhouten vloeren en speciaal ontworpen meubilair 

van Bill Bensley uit Bangkok. Badkamer en aangrenzende kleedkamer, 

mozaïekvloeren en wastafels van natuursteen. Grote veranda met dagbed, 

ligstoelen, eettafel, fauteuils en bar. Privézwembad (7x3 m). 24uurs villa host.

Ocean View Pool Villa (ca. 250 m², maximaal 2 volw. en 2 kind.): tegen de heuvels 

gelegen biedt een spectaculair uitzicht over het eiland en de zee. 

Premier Ocean View Pool Villa: als de Ocean View Pool Villa maar met extra 

voordelen waaronder in-villa dining, vroeg inchecken en laat uitchecken 

(afhankelijk van beschikbaarheid), dagelijks privéyoga in uw villa of 1x invilla 

manicure (60 minuten) of pedicure (60 minuten) per persoon per villa.

Premier Beach Pool Villa: gelegen in weelderige tropische tuin en direct toegang 

tot het strand. Deze Premier Villa is ideaal voor gezinnen omdat ze gemakkelijk 

met elkaar te verbinden zijn via tuinpaden. Ook in deze villa de extra voordelen.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 5 overnachtingen o.b.v. 2 pers., all-inclusive, vlucht van en 

naar de Seychellen, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en 

naar de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Ocean View Pool Villa  7020 6325 6740  7035

Premier Ocean View Pool Villa  8285 7530 7995 8285

Gratis nachten: 1x romantisch diner voor 2 personen, fles champagne en 1x een massage van 75 

minuten bij min. 5 nachten verblijf van 10/01/22 t/m 31/10/22.

Long Stay: 25% korting bij min 7 nachten verblijf van 10/01/22 t/m 31/10/22.

Vroegboekkorting: 15% bij min 5 nachten verblijf van 10/01/22 t/m 31/10/22 indien 30 dagen voor 

aankomst geboekt.

Welkomstattentie: champagne bij aankomst.

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

bezoek www.silverjet.be. 



314 - SILVERJET

SEYCHELLEN | Mahé | Baie Lazare

FOUR SEASONS RESORT SEYCHELLES
FAMILY | HIDEAWAY | WELLNESS

        DELUXE

Hilltop Ocean View Villa

Het Four Seasons Resort Seychelles is tegen de heuvels gebouwd in een 

sprookjesachtig decor van imponerende rotsformaties, een poederwitte 

zandstrand en tropische vegetatie. De villa’s en suites weerspiegelen de 

symfonie van contrasten die de natuur van de Seychellen karakteriseert. De 

elegante villa’s zijn met veel vakmanschap gebouwd in Creoolse stijl. Het uitzicht 

over de rotsen en de azuurblauwe zee is adembenemend. Het Four Seasons 

biedt de uitmuntende service waar de hotelgroep zo bekend om is. 

FACILITEITEN
Het zwembad met poolbar en jacuzzi ligt te midden van inheemse planten is 

ideaal om te relaxen in de schaduw van de palmen en parasols. Schitterend 

zandstrand met ligstoelen en parasols. De club ‘Kids For All Seasons’ 

verwelkomt kinderen tussen de 4 en 12 jaar met spelletjes, knutselactiviteiten, 

films en kooklessen. Kinderopvang kan worden geregeld en kindermenu’s 

zijn beschikbaar in restaurants. Wandel en joggingpaden van 36 km. 

Watersportcenter aan het strand voor kanoën, kajakken, standup paddling, 

snorkelen, waterfietsen, catamaranzeilen en beachvolleybal. Tegen betaling 

diepzeevissen, duiken en boottochten. Moderne fitnessruimte. De Hilltop Spa 

ligt op de top van de heuvel en biedt spectaculair uitzicht over het strand 

Petit Anse. Voorzien van stoombad, yogapaviljoen, technogym en juicebar. Er 

zijn 5 paviljoens voor schoonheidsbehandelingen en massages en tevens een 

buitenpaviljoen voor yogasessies (ook privéles mogelijk). 

De restaurants én bars bieden traditionele Creoolse gerechten tot mediterrane 

en Aziatische gerechten, samen met een selectie de meest verse zeevruchten 

die lokaal worden gevangen. Het diner kan ook geserveerd worden in uw eigen 

villa of op het strand onder de sterrenhemel. 

ACCOMMODATIE
De 67 villa’s en suites liggen verscholen tussen de tropische omgeving op een 

heuvel of tussen de granietblokken en bieden een hoge mate van privacy. Alle 

voorzien van een kingsizebed of 2 queensizebedden, airconditioning, kluisje, 

minibar, flatscreentv, dvd /cdspeler, telefoon, strijkfaciliteiten. Luxe badkamer 

met uitzicht over de oceaan, verzonken bad en buitendouche. Groot terras met 

dagbedden, plungepool en eettafel. 

Garden View Villa (ca. 186 m²): deze villa ligt op een steenworp afstand van het 

strand. Biedt een schitterende uitzicht op de tropische omgeving van het eiland.

Ocean View Villa (ca. 186 m²): op korte loopafstand van het strand en biedt een 

schitterend uitzicht op de Indische Oceaan.

Hilltop Ocean View Villa (ca. 186 m²): hoog boven de baai van Petite Anse en 

biedt een onvergetelijk panoramisch uitzicht op het blauwe water van de baai.

Serenity Villa (ca. 185 m²): deze schitterende villa biedt een spectaculair uitzicht 

over de baai van Petite Anse, de granieten rotsen en biedt veel privacy.

Ocean View Suite  (ca. 524 m², max. 4 volw. + 2 kind.): voorzien van 2 slaap en 

badkamers. Woonruimte met uitzicht op het privézwembad en de zee.

Hilltop Ocean View Suite: als de Ocean Suite maar hoger gelegen. 

Presidential Suite (ca. 734 m², max. 4 volw. + 2 kind.): indrukwekkende suite 

nabij het strand en beschikt over drie paviljoens, met 2 slaap en badkamers 

met aan weerszijde de woonkamer..

Beach Suite (ca. 859 m², max. 6 volw. + 3 kind.): de enige suite met privétoegang 

tot het strand. Het beschikt over vier paviljoens met drie slaap- en badkamers 

gescheiden door de woonkamer. Riant terras met privézwembad en een jacuzzi.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 5 overnachtingen o.b.v. 2 pers., all-inclusive, vlucht van en 

naar de Seychellen, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en 

naar de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Garden Villa   4310  3810 4310 4210

Ocean  Villa     5330 4490 5330 5160

Honeymoon: fles champagne, honeymoon cake, badceremonie, 1x 30 min. couples meditation bij min 

4 nt verblijf van 04/02/22 t/m 23/03/22 en van 25/04/22 t/m 31/10/22

Vroegboekkorting: 20% bij min 3 nachten verblijf van 04/02/22 t/m 23/03/22 en van 25/04/22 t/m 

31/10/22 indien 90 dagen voor aankomst geboekt en 15% indien 30 dagen voor aankomst geboekt. 

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

bezoek www.silverjet.be. 



315 - SILVERJET

Praslin | Anse Kerlan | SEYCHELLEN

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. Het hoofdgebouw ligt in de heuvels, te midden van dichte tropische 

vegetatie en kijkt uit over de stranden van Anse Kerlan. Constance Lémuria is 

een zeer smaakvol resort voor natuurliefhebbers. De zee in blauw en turkoois, 

de verfrissende groene heuvels en de zandstranden vormen een buitengewoon 

landschap. Dit fraaie resort ligt aan de noordwestkust van Praslin op ca. 10 

minuten van de luchthaven. Het 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. 

Catamarans, kajaks, laserboten, windsurfen en snorkeluitrusting (inclusief). 

PADIduikschool, diepzeevissen en boottochten (tegen betaling). Voorts 2 

tennisbanen en een spectaculaire 18holes golfbaan met glooiende hellingen 

ontworpen door Rodney Wright (greenfee is inclusief, buggy tegen betaling). 

Proshop en clubhouse. Voor de kleine gasten de Constance Kids Club (4-11 

jaar, geopend van 09:00 21:00 uur) met speeltuin, kindermenu’s en vele 

activiteiten. Het fraaie Spacenter biedt diverse schoonheidsbehandelingen. 

Fitnessruimte, sauna, jacuzzi en stoombad (inclusief). Constance Lémuria heeft 

drie voortreffelijke restaurants. Hier genieten gasten van de tropische sfeer, 

internationale en lokale keuken en een uitstekende service. The Legend voor 

ontbijt, lunch en diner. Uitgebreid buffet en themaavonden. Het gastronomische 

restaurant Diva aan het golfbaan met een uitgebreide selectie wereldwijnen. 

The Nest ligt op een uitstekende locatie met uitzicht op twee stranden. 

Gespecialiseerd in verse zeevruchten en lokale gerechten. 

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, 

Nespressoapparaat en flatscreentv. Riante badkamer met separate douche. 

Balkon of terras met ligbedden. 

Junior Suite (ca. 52 m², max. 2 volw. + 1 kind): ruim en elegant ingericht met 

moderne meubels en zithoek. Balkon of terras met tuin/zeezicht.

Senior Suite (ca. 115 m², max. 2 volw. + 2 kind.): aparte slaapkamer, badkamer, 

een gastentoilet en een woonkamer met schrijftafel en eettafel. Gelegen in de 

tropische tuin en ca. 15 meter van het strand. 

Pool Villa - 1 slaapkamer (ca. 665 m², max. 2 volw. + 1 kind): deze villa is door 

de natuurlijke constructie van hout en palmdaken perfect geïntegreerd in de 

omgeving en biedt veel privacy. Voorzien van een tuin met zwembad, binnen en 

buitenbad, woon- en eetkamer en een massagepaviljoen. Gelegen op slechts 

een paar meter van het strand. Inclusief butlerservice. Ook boekbaar met 2 

slaapkamers (ca. 725 m², max. 4 volw. + 2 kind.).

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vlucht van en 

naar de Seychellen, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en 

naar de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Junior Suite  4615 4485 4930 5375

Senior Suite  6230 6040 6700 7365

Honeymoon: fruit, strandtas en polo & pareo bij aankomst. Fles mousserende wijn en badceremonie 

in de kamer tijdens verblijf. EUR 50 resortcredit per kamer per nacht van 01/05/22 t/m 17/07/22.

Kamerkorting: 15% bij min 3 nachten verblijf van 04/02/22 t/m 10/04/22 van 18/07/22 t/m 

31/07/22 en van 01/10/22 t/m 31/10/22. 20% bij min 3 nachten verblijf van 01/05/22 t/m 17/07/22 

en van 24/08/22 t/m 30/09/22. 

Meal Upgrade: upgrade naar halfpension bij verblijf van 04/02/22 t/m 31/10/22 indien verblijf in 

een Villa.

Vroegboekkorting: 30% bij min 3 nachten verblijf van 04/02/22 t/m 10/04/22 en van 01/10/22 t/m 

31/10/22 indien 45 dagen voor aankomst geboekt; 40% bij min. 3 nachten verblijf van 01/05/22 t/m 

17/07/22 indien 45 dagen voor aankomst geboekt en 35% bij min 3 nachten verblijf van 24/08/22 t/m 

30/09/22 indien 45 dagen voor aankomst geboekt. 

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, aanbiedingen en toeslagen voor halfpension: vraag uw 

reisagent of bezoek www.silverjet.be.



316 - SILVERJET
 Oceanfront Pool Villa



317 - SILVERJET

Félicité | SEYCHELLEN 

SIX SENSES ZIL PASYON
ACTIVE | HIDEAWAY | WELLNESS

        DELUXE

Oceanfront Pool Villa

Dit buitengewone resort ligt op het eiland Félicité midden in de exotische natuur. 

De architect heeft de villa’s dusdanig geïntegreerd in het weelderige groene 

landschap, dat het een geheel vormt tussen en boven de indrukwekkende 

granieten rotsen. Er zijn drie parelwitte zandstranden. Natuur en rust kenmerken 

dit bijzondere resort. Six Senses staat bekend om de ongeëvenaarde service en 

faciliteiten. Félicité ligt op ca. 50 km ten noordoosten van Mahe en is bereikbaar 

in ca. 20 min. per helikopter of per boottocht van ca. 20 min. vanuit Praslin.

FACILITEITEN
Er zijn diverse activiteiten zoals kooklessen, een wandeling door de jungle 

van Félicité, een cruise bij zonsondergang, vogels spotten op het eiland Aride, 

een bezoek brengen aan Vallée de Mai op Praslin en fietsen rond het eiland La 

Digue. Een scala aan watersporten als diepzeevissen, kajakken, paddelboard 

en eilandhoppen op een luxe jacht. De helderheid van het water rondom het 

eiland en het voortdurende behoud van de ecosystemen maken deze plek 

tot een paradijs voor duikers. Er zijn een groot aantal landschildpadden op 

het eiland. De Trouloulou’s Club is voor de jonge gasten van 411 jaar. In de 

openluchtbioscoop Paradiso kunt u kijken naar een film onder de sterren. Het 

innovatieve Six Senses Spacenter heeft een zoutwaterzwembad, een yoga en 

meditatiepaviljoen. Er is een uitgebreid menu van kenmerkende therapieën en 

holistische behandelingen. In de totaal 6 restaurants en bars worden heerlijke 

gerechten geserveerd. Veel van de producten komen uit de eigen biologische 

tuin en de omliggende eilanden. De verse zeevruchten worden gevangen uit de 

omringende wateren. Bijzonder is een privé fine dining ervaring in de wijnkelder, 

compleet met proeverijen georganiseerd door de sommelier. 

ACCOMMODATIE
De 33 villa’s en residences beslaan ongeveer een derde van het eiland en bieden 

een onovertroffen uitzicht op de Indische Oceaan. Schitterend ingericht met veel 

hout en kunstwerken. Alle villa’s beschikken over een riant zonneterras, eethoek, 

ligbedden en privézwembad. Voorzien van airconditioning, plafondventilator, 

flatscreentv, kluisje, telefoon, minibar, ijsmachine, dagelijks mineraalwater, 

wijnbar, koffie/theezetfaciliteiten, yogamat en kluisje. Riante badkamer met 

diep bad, aparte regendouche, elektronisch toilet en toiletartikelen van ‘The 

Organic Pharmacy’. Kamerbezetting maximaal 2 volwassenen + 2 kinderen.

Hideaway Pool Villa (ca. 175 m²): deze villa is omgeven door tropische vegetatie 

om privacy te garanderen. Woon/slaapgedeelte en een inloopkast die aansluit 

op een ruime badkamer. Groot terras met ligbedden. 

Panorama Pool Villa (ca. 200 m²): hoger gelegen met een schitterend uitzicht op 

de Indische Oceaan. Ruime slaapkamer en kleedkamer. Riant terras.

Oceanfront Pool Villa (ca. 200 m²): bevindt zich op idyllische locaties nabij de 

Indische Oceaan. Ruime slaapkamer en kleedkamer. Terras met zwembad.

Pasyon Pool Villa (ca. 200 m²): deze villa wordt beschouwd als de meest 

kenmerkende van het resort. Voorzien van een ruime woonkamer met een extra 

lounge. 

Gelegen nabij het strand met tuin, terras en buitendouche. 

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 5 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vlucht van en 

naar Mahé, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar de 

luchthaven, lokale vlucht Mahé-Praslin v.v. en boottransfer van Praslin naar Félicité v.v.

Kamertype  apr jun aug okt

Hideaway Pool Villa    6060 6060 6060 6785 

Panorama Pool Villa   6995 6995 6995 7850

Extra: gratis retour helicoptertransfer van de luchthaven in Mahé (4 seater) bij min. 10 nachten ver-

blijf van 08/02/22 t/m 31/10/22.

Honymoon: welkomstattentie, fles champagne, honeymooncake, 60 minuten couples massage,  

1x Sunset Experience bij min. 4 nachten verblijf.

Kamerkorting: 20% bij min 4 nachten verblijf van 08/02/22 t/m 28/01/22 en van 25/04/22 t/m 

30/09/22 en 20% bij min 5 nachten verblijf van 29/01/22 t/m 24/04/22 en van 01/10/22 t/m 

31/10/22.

Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 25/04/22 t/m 30/09/22 indien 30 dagen voor aankomst ge-

boekt; 10% bij verblijf van 29/01/22 t/m 09/04/22 en van 01/10/22 t/m 31/10/22 indien 60 dagen 

voor aankomst geboekt.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, aanbiedingen en toeslagen voor halfpension: vraag uw 

reisagent of bezoek www.silverjet.be.



318 - SILVERJET

SEYCHELLEN | Praslin | Anse Takamaka

RAFFLES SEYCHELLES
FAMILY | HIDEAWAY | WELLNESS

        DELUXE

Panoramic Pool Villa

Omgeven door ongerepte stranden, omlijst door bossen en helder oceaanwater, 

is het geen wonder dat Praslin ooit werd beschouwd als de ‘Garden van Eden’. 

Nu vormen de golvende hellingen en het weelderige landschap de perfecte 

locatie voor Raffles Seychellen. De ruime villa’s en suites, de kenmerkende 

Raffles butlerservice en het sublieme Spacenter maken deze oase compleet. 

Het hotel ligt aan een 500 meter lang zandstrand met uitzicht op het eiland 

Curieuse. Op ca. 30 minuten van de luchthaven van Praslin en op 20 minuten 

vliegen van het hoofdeiland Mahé.

FACILITEITEN
Nabij het strand 2 riante zwembaden, Raffles Boutique en de Sugar Palm Kidsclub  

voor kinderen van 5 tot 12 jaar. Jongeren tussen de 13 en 18 jaar vinden vertier 

in The Palm Club. Het hotel organiseert diverse activiteiten als wandelingen en 

kooklessen. Watersportcenter aan het strand voor kajakken, snorkelen en zeilen 

(niet gemotoriseerde watersporten inclusief). Tegen betaling diepzeevissen, 

duiken, fietsen en boottochten. Golf is mogelijk bij Constance Lemuria op 30 

autominuten. De Raffles Spa is modern ingericht met 13 behandelpaviljoens en 

twee spasuites met Japanse ligbaden en stoomdouches. Met openluchtpaviljoen 

voor yoga en pilates, spaboetiek, fitnessruimte, jacuzzi, stoombad en sauna. 

The Raffles Seychelles biedt haar gasten een scala aan culinaire hoogtepunten. 

Losean is het hoofdrestaurant met mediterrane keuken met Creoolse invloeden. 

Daarnaast zijn er diverse themaavonden met livemuziek. Curieuse Seafood 

Restaurant serveert specialiteiten uit de zee zoals zeevruchten en kreeft. 

Takamaka Terrace & Shisha Lounge op het dakterras met fantastisch uitzicht 

over het resort en de zee. De Danzil Lounge biedt cocktails en wijnen in de avond. 

De Zil Beach Bar voor cocktails en snacks op het strand. Invilla dining mogelijk.

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. 

Hillside Pool Villa (ca. 125 m², max. 2 volw. en 2 kind.): gedeeltelijk zeezicht 

Ocean View Pool Villa: met uitzicht op de baai en het eiland Curieuse.

Panoramic Pool Villa met een spectaculair uitzicht over zee door de hoge ligging.

Pool Villa Garden View - 1 slaapkamer (ca. 200 m², max. 2 volw. en 2 kind.):  

aparte woon- en eetkamer, slaapkamer met en suite badkamer en regendouche. 

Riant terras en paviljoen met dagbedden, douche en eettafel. Butlerservice 

Pool Villa Ocean View - 1 slaapkamer: met uitzicht over de baai.

Panoramic Pool Villa - 1 slaapkamer: op het hoogste punt gelegen.

Ocean View Pool Villa - 2 slaapkamers (ca. 275 m², max. 4 volw. en 2 kind.): 

deze villa biedt een schitterend uitzicht op zee. Beschikt over 2 aparte slaap 

en badkamer en een grote woonkamer. Het royale buitenpaviljoen heeft een 

eethoek met barbecue en een plungepool. Ook boekbaar direct aan het strand.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vlucht van en 

naar Seychellen, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en 

naar de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Hillside Pool Villa  6060 5820 6580  6700 

Ocean View Pool Villa  6535 6285 7040  7165

Honeymoon: 5% korting en fles Champagne en 1 x 60 min massage per persoon per verblijf bij min 

4 nachten verblijf van 09/02/22 t/m 31/10/22.

Kamerkorting: 5% bij min 7 nachten verblijf van 09/02/22 t/m 31/10/22.

Meal Upgrade: gratis upgrade naar halfpension bij min. 5 nachten verblijf van 09/02/22 t/m 

13/04/22; van 29/04/22 t/m 31/07/22 en van 01/09/22 t/m 31/10/22. Gratis upgrade naar halfpen-

sion bij min 5 nachten verblijf van 01/08/22 t/m 31/08/22 indien 60 dagen voor aankomst geboekt.

Vroegboekkorting: 30% bij verblijf in Hillside Pool Villa, Ocean View Pool Villa en Panoramic Pool 

Villa van 09/02/22 t/m 31/10/22 indien 90 dgn voor aankomst geboekt en 20% indien 45 dgn voor 

aankomst.

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

vraag uw reisagent of bezoek www.silverjet.be.
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Panoramic Pool Villa

 Denis Island | SEYCHELLEN

DENIS PRIVATE ISLAND
ACTIVE | FAMILY | WELLNESS

       SUPERIOR

Beach Cottage

Duizenden kokosnootpalmen, eindeloze zandstranden en een stralende blauwe 

lagune omringen Denis Island. Dit stukje paradijs op aarde ligt bij de mooiste 

koraalriffen van de Seychellen en heeft de beste mogelijkheden om te duiken, 

snorkelen, kanovaren of gewoon te relaxen. Dit kleine romantische eiland 

staat tevens bekend om zijn verscheidenheid aan zeldzame vogels, tropische 

vegetatie en reusachtige landschildpadden. Met zijn flora en fauna is het een 

ideale plek om de schitterende natuur van de Seychellen te ervaren zonder 

aan comfort en service in te leveren. Een fantastische plek om te verblijven 

eventueel in combinatie met het eiland Praslin of het hoofdeiland Mahé. Denis 

Island ligt 95 km ten noorden en op 30 minuten vliegen van Mahé.

FACILITEITEN
Hoofdgebouw met receptie ingericht in Creoolse stijl en een bar met heerlijke 

loungebanken en uitzicht op zee. Boetiek, zwembad en bibliotheek met tv. 

Gratis toegang tot internet in de bibliotheek. Spabehandelingen mogelijk op 

de kamer. De talloze paden rondom het eiland nodigen uit tot een bezoek te 

voet of per fiets. Er is een joggingpad van 5 kilometer dat het eiland omcirkelt 

Natuur en sportliefhebbers vermaken zich prima op Denis Island. Het resort 

organiseert wandelingen in de natuur, observatie van vogels, en een bezoek 

aan de ecologische boerderij onder deskundige leiding. Er is een afgeschermd 

gedeelte voor reuzenschildpadden. Verder boottrips voor snorkelaars, duikers 

en sportvissers. Rond Denis Island vinden duikers een aantal van de mooiste 

en meest gevarieerde duikplekken in de Seychellen. Het resort beschikt 

over een eigen PADI-duikschool en organiseert cursussen voor beginners 

en gevorderden (tegen betaling). Tennissen, snorkelen, kajakken, biljart en 

fietsen (inclusief). Diepzeevissen tegen betaling. Het verblijf is op basis van 

volpension inclusief thee en koffie. De bar in koloniale stijl serveert afternoon 

tea en cocktails. Het eigen restaurant van het hotel verwent fijnproevers uit 

de internationale en Creoolse keuken met gegrilde vleesspecialiteiten, verse 

zeevruchten, een grote verscheidenheid aan groenten en fruit uit eigen teelt 

en zelfgemaakt ijs. Gasten kunnen zich ook verheugen op themaavonden met 

barbecuebuffetten of Creoolse lekkernijen, evenals een bar met verfrissende 

drankjes en geselecteerde sigaren. Groot houten terras met mooi uitzicht over 

zee. Daarnaast beschikt het hotel over een wijnkelder voor wijnproeverijen en 

besloten diners. 

ACCOMMODATIE
Aan de noordwestkant van het eiland liggen de 25 villa’s direct aan het 

fijne zandstrand en deels verscholen in palmbossen. Ruim ingericht met 

veel natuurlijke materialen. Voorzien van telefoon, iPoddockingstation, 

strijkfaciliteiten, zithoek, koffie/theezetfaciliteiten, airco, ventilator en koelkast. 

Openair badkamer met ligbad en douche. Groot terras. Kamerbezetting 

maximaal 2 volwassenen + 2 kinderen t/m 11 jaar of 1 kind t/m 17 jaar). 

Beach Cottage (ca. 90 m²): gelegen midden in de tropische vegetatie.

Deluxe Beach Cottage (ca. 130 m²): houten terras met dagbedden, een kleine 

tuin en gelegen aan het strand. 

Beachfront Spa Cottage (ca. 110 m²): als de Deluxe Beach Cottage maar direct 

aan het strand gelegen en bovendien uitgerust met een zonnedek, dagbed en 

een open badkamer met een geïntegreerd massageruimte.

Beach Villa (ca. 325 m²): direct aan het strand gelegen met een ruime slaap- en  

woonkamer en een ruime buitenruimte met zwembad, paviljoen met ligbed en 

een eigen wellness- en massageruimte. Ideaal voor koppels. 

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 4 overnachtingen o.b.v. 2 pers., volpension, vlucht van en naar 

de Seychellen, luchthavenbelasting, Executive Lounge en lokale vlucht naar Denis Island.

Kamertype  apr jun aug okt

Deluxe Beach Cottage  3895 3340 3895  3895 

Beachfront Spa Cottage  4085 3500 4085 4085 

Honeymoon: mousserende wijn, 1x diner voor twee en voucher voor 10% korting op Spabehandelin-

gen; 25% korting bij min. 3 nt verblijf van 06/02/22 t/m 31/10/22.

Kinderen op eigen kamer:  25% korting op een tweede kamer voor max 3 kinderen t/m 17 jaar bij 

verbijf van 06/02/22 t/m 31/10/22.

Long Stay: 10% korting bij min. 5 nt verblijf van 06/02/22 t/m 31/10/22.

Vroegboekkorting: 10% bij min. 3 nt verblijf van 01/04/22 t/m 31/10/22 60 dgn voor aankomst.

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

bezoek www.silverjet.be.
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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 vogel-

kijkers. 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

Senegal 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

LE LAMANTIN BEACH HOTEL & SPA
FAMILY | HONEYMOON | WELLNESS 

     

Dit luxueuze resort is gelegen in Saly, op 35 km van de luchthaven Blaise Diagne. 

Direct aan het strand en de bijhorende marina, 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. Er is een groot zwembad 

van 400 m² met gratis ligstoelen en parasols. Aan het fijn zandstrand 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 

kan 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. 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 roomservice. 

Tuinzicht Kamer (ca. 28 m², max. 2 volw.): uitzicht op de tuin. Mogelijkheid van 

communicerende kamers, ideaal voor families.

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 ruim gevoel geeft. Communicerende kamers mogelijk, ideaal voor families.

Deluxe Kamer (ca. 45 m², max. 2 volw.+ 2 kind.): in het hoofdgebouw, op de 

bovenverdieping, met 2 bedden van 1,60 m, balkon en kleedkamer.

Deluxe Zeezicht Kamer (ca. 45 m², max. 2 volw.+ 2 kind.): identiek aan de Deluxe 

Kamer, maar met zeezicht.

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): identiek aan de suite, 

maar met zeezicht. 

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., halfpension, vlucht van en 

naar Senegal, luchthavenbelasting, executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar de 

luchthaven.

Kamertype   apr jun  aug okt 

Tuinzicht Kamer  1490 1370 1395 1370 

Balkon Kamer  1655 1485 1525 1485

Silverjet Extra: 14=12 & 21=18, gratis nachten bij betaling van 12 of 18 nachten.

Honeymoon: 25% korting voor de bruid op de hotel nachten, romantisch diner en 1 gratis toegang 

tot de spa tijdens het verblijf.

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

bezoek www.silverjet.be. 
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Saly | SENEGAL

BLUE BAY LE LAMANTIN BEACH
FAMILY | HONEYMOON | WELLNESS

    

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. Er is een groot zwembad 

van 400 m² met gratis ligstoelen en parasols. Aan het fijn zandstrand 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 

kan 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. 

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 

en stoelen. 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 Strandzicht (ca 41m², max 2 volw + 1 kind) : Op het gelijkvloers met 

een mooi uitzicht over het strand. 

Blue Bay Zeezicht ( ca 41m², max 2 volw. + 1 kind) : Op het eerste verdiep, met 

uitzicht over de zee.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., halfpension, vlucht van en 

naar Senegal, luchthavenbelasting, executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar de 

luchthaven.

Kamertype   apr jun  aug okt

Blue Bay Strandzicht  2340 2195 2240 2195

Blue Bay Zeezicht  2600 2255 2290 2255

Silverjet Extra: 14=12 & 21=18, gratis nachten bij betaling van 12 of 18 nachten.

Honeymoon: 25% korting voor de bruid op de hotel nachten, VIP-behandeling, romantisch diner en 1x 

toegang tot de hammam en het hydrotherapiebad.

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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ABC-EILANDEN & ST. MAARTEN

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 ge- 

mak en als het ware thuis voelen. Tel daarbij op 

de heerlijke gemiddelde jaartemperatuur van ca. 

29 graden, de hagelwitte stranden, het azuur-

blauwe water van de Caribische Zee met een rijke 

onderwaterwereld en de luxe hotels en het vakan-

tieplaatje 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 restaurants en terrasjes. 

Aan dit strand bieden wij u het aantrekkelijke Hilton 

Aruba Caribbean Resort. 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 en het aantrekkelijke 

Delfins Beach Resort.

CURAÇAO
De grootste Nederlandse koloniale erfenis is te 

vinden op Curaçao. De zonnig gekleurde koopmans- 

huizen in Willemstad met hun trap- en flessengevels 

zijn een bezoek meer dan waard. Het water, de 

grote brug en de gezellige markt maken dit fraais 

Aruba, Bonaire en Curaçao, gezamenlijk de ABC-eilanden. Heerlijke, zonzekere bestemmingen met gezellige 

hoofdsteden met tal van restaurants en terrasjes te midden van Hollandse koloniale gevels die veelal in Caribische kleuren zijn opgetrokken. 

St. Maarten, één eiland, twee sferen. Hier grenst Nederland zowaar aan Frankrijk! Een versmelting van sporen uit het Nederlandse verleden, 

France chic en een tropische ambiance met fijne stranden.

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 tot een succes. 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 Curaçao aan. Op iets 

meer dan een kilometer 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 

en de exclusieve Royal Villa’s bij de Jan Thiel baai. 

Nieuw in ons aanbod is het Marriott Curaçao Beach 

Resort wat na een ingrijpende renovatie in volle 

glorie werd heropend. 

ST. MAARTEN
Het Nederlandse St. Maarten en het Franse St. Martin 

beslaan het kleinste landoppervlakte ter wereld 

dat verdeeld is in twee naties. Ondanks verschillen 

in cultuur leidt deze symbiose al meer dan drie 

eeuwen tot een harmonieuze samenleving. 

Het dichter bevolkte Nederlandse deel in het zuiden 

biedt een kleurrijke diversiteit van bevolkings-

groepen. De hoofdstad Phillipsburg heeft naast 

sporen uit een Nederlands verleden vele gezellige 

winkeltjes ten dienste van de dagelijks binnen-

varende cruiseschepen. 

Het dunner bevolkte Franse deel in het noorden 

van het eiland is rustiger en een kleurrijke 

samensmelting van Franse en Caribische invloeden, 

wat tot uiting komt in pittoreske plaatsen, lokale 

markten en haute cuisine. U kunt hier verblijven in 

een van de beste hotels van het eiland, Belmond 

La Samanna, gelegen ten westen van Marigot, 

de hoofdstad van het Franse gedeelte, aan het 

fijne witte zandstrand van Baie Longue. Lang 

niet zo druk als het populaire Maho strand in het 

Nederlandse gedeelte. De fraaie kamers en suites 

in de in Spaanse stijl gebouwde witte villa’s zijn 

modern ingericht. Een aanrader zijn de ruime  3- en 

4-slaapkamer villa’s met volledig ingerichte keuken 

en privézwembad.

CARIBISCHE ZEE

ARUBA
CURAÇAO

BONAIRE 

VENEZUELA

VENEZUELA

Harbour Village

Baoase

Renaissance
Avila

Lions Dive

Hilton
Bucuti

Villa Royale

Renaissance

Marriott

Delfins

SINT MAARTEN
(NL)

SAINT-MARTIN
(Fr)

Philipsburg

Quartier
d'Orléans

Cul-de-Sac

Marigot

La Samanna

Oranjestad

Willemstad
Kralendijk

ABC-eilanden & St Maarten 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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ABC-EILANDEN & ST. MAARTEN

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 ge- 

mak en als het ware thuis voelen. Tel daarbij op 

de heerlijke gemiddelde jaartemperatuur van ca. 

29 graden, de hagelwitte stranden, het azuur-

blauwe water van de Caribische Zee met een rijke 

onderwaterwereld en de luxe hotels en het vakan-

tieplaatje 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 restaurants en terrasjes. 

Aan dit strand bieden wij u het aantrekkelijke Hilton 

Aruba Caribbean Resort. 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 en het aantrekkelijke 

Delfins Beach Resort.

CURAÇAO
De grootste Nederlandse koloniale erfenis is te 

vinden op Curaçao. De zonnig gekleurde koopmans- 

huizen in Willemstad met hun trap- en flessengevels 

zijn een bezoek meer dan waard. Het water, de 

grote brug en de gezellige markt maken dit fraais 

Aruba, Bonaire en Curaçao, gezamenlijk de ABC-eilanden. Heerlijke, zonzekere bestemmingen met gezellige 

hoofdsteden met tal van restaurants en terrasjes te midden van Hollandse koloniale gevels die veelal in Caribische kleuren zijn opgetrokken. 

St. Maarten, één eiland, twee sferen. Hier grenst Nederland zowaar aan Frankrijk! Een versmelting van sporen uit het Nederlandse verleden, 

France chic en een tropische ambiance met fijne stranden.

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 tot een succes. 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 Curaçao aan. Op iets 

meer dan een kilometer 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 

en de exclusieve Royal Villa’s bij de Jan Thiel baai. 

Nieuw in ons aanbod is het Marriott Curaçao Beach 

Resort wat na een ingrijpende renovatie in volle 

glorie werd heropend. 

ST. MAARTEN
Het Nederlandse St. Maarten en het Franse St. Martin 

beslaan het kleinste landoppervlakte ter wereld 

dat verdeeld is in twee naties. Ondanks verschillen 

in cultuur leidt deze symbiose al meer dan drie 

eeuwen tot een harmonieuze samenleving. 

Het dichter bevolkte Nederlandse deel in het zuiden 

biedt een kleurrijke diversiteit van bevolkings-

groepen. De hoofdstad Phillipsburg heeft naast 

sporen uit een Nederlands verleden vele gezellige 

winkeltjes ten dienste van de dagelijks binnen-

varende cruiseschepen. 

Het dunner bevolkte Franse deel in het noorden 

van het eiland is rustiger en een kleurrijke 

samensmelting van Franse en Caribische invloeden, 

wat tot uiting komt in pittoreske plaatsen, lokale 

markten en haute cuisine. U kunt hier verblijven in 

een van de beste hotels van het eiland, Belmond 

La Samanna, gelegen ten westen van Marigot, 

de hoofdstad van het Franse gedeelte, aan het 

fijne witte zandstrand van Baie Longue. Lang 

niet zo druk als het populaire Maho strand in het 

Nederlandse gedeelte. De fraaie kamers en suites 

in de in Spaanse stijl gebouwde witte villa’s zijn 

modern ingericht. Een aanrader zijn de ruime  3- en 

4-slaapkamer villa’s met volledig ingerichte keuken 

en privézwembad.

CARIBISCHE ZEE

ARUBA
CURAÇAO

BONAIRE 

VENEZUELA

VENEZUELA

Harbour Village

Baoase

Renaissance
Avila

Lions Dive

Hilton
Bucuti

Villa Royale

Renaissance

Marriott

Delfins

SINT MAARTEN
(NL)

SAINT-MARTIN
(Fr)

Philipsburg

Quartier
d'Orléans

Cul-de-Sac

Marigot

La Samanna

Oranjestad

Willemstad
Kralendijk

ABC-eilanden & St Maarten 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 helder 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 indrukwekkende 

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 ca. 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 inclusief. 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. Voldoende 

parkeergelegenheid bij het hotel.

ACCOMMODATIE
Het resort heeft in koloniale plantagestijl gebouwde suites. De 30 comfortabele 

kamers en suites bevinden zich op de begane grond of op de 1e verdieping nabij 

het zandstrand. Alle 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. Gelegen op de 

1e verdieping met gemeubileerd balkon. 

1-slaapkamer Beachfront Premier Suite Begane Grond: sfeervol en ruim in 

koloniale stijl ingericht. Woonkamer met sofabank en aparte slaapkamer. Fraaie 

badkamer met bad en in sommige suites met separate douche. Gemeubileerd 

terras en uitzicht over zee.

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 de  

2-Slaapkamer Beachfront Suite 1e verdieping, maar met gemeubileerd terras.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Bonaire, luchthavenbelasting, Executive Lounge en hoteltransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Courtyard Kamer  2445 2445 2445 2445

1-slaapkamer Beachfront Suite 1e verd.  3210 3210 3210 3210

Extra: bij min 2 nachten verblijf van 10/04/21 t/m 17/12/21 en van 01/01/22 t/m 16/12/22 ontvangt 

U US100,- resortcredit per kamer per verblijf te besteden in bars & restaurants.

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

bezoek www.silverjet.be. 

Kralendijk | BONAIRE

       DELUXE

HARBOUR VILLAGE BEACH CLUB
BOUTIQUE | CULINAIR | HIDEAWAY

 Beachfront Premier Suite
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 BAOASE LUXURY RESORT
ACTIVE | HERITAGE | WELLNESS

     

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. Een bijzonder hotel met veel privacy, een uitzonderlijke service en 

een uitstekende cuisine. De luchthaven ligt op ca. 15 km en Willemstad op 3 km.

FACILITEITEN
Lounge en trendy boetiek. In de tropische tuin ligt een infinitypool. Op het 300 

m lange privézandstrand heeft u de beschikking over ligstoelen en gazebo’s. 

Tevens worden er lichte snacks en water geserveerd. Het gebruik van kano’s en 

een snorkeluitrusting is inclusief. Het vernieuwde gourmetrestaurant Baoase 

Culinary Beach biedt een uitstekende keuze voor ontbijt, lunch en diner. In 2020 

is er een tweede restaurant geopend. Tijdens het diner kijkt u vanaf het houten 

terras over zee en de ondergaande zon. De maaltijden kunnen ook in de villa 

bereid worden. Het hotel organiseert diverse culinaire avonden met live muziek.

ACCOMMODATIE
De 3 kamers, 11 suites en 9 villa’s zijn gelegen in een tropische tuin en exotisch 

ingericht in Balinese stijl met hardhouten vloeren, kunstvoorwerpen en hoge 

plafonds. 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.

Run of the House Kamer (max. 2 pers.): voorzien van een slaapkamer met king-

sizebed en een moderne badkamer met regendouche. Klein terras met uitzicht 

op het resort of de tuin. 

Honeymoon Suite (ca. 78 m², max. 2 pers.): op de tweede verdieping. Slaapkamer 

met kingsizebed en een moderne badkamer met regendouche. Terras met 

jacuzzi en mooi uitzicht over de tuin. Ook boekbaar met zeezicht.

Romantic Pool Suite (ca. 98 m², max. 2 volw.): slaapkamer met kingsizebed en 

een gastentoilet. Luxe badkamer met douche. Overdekt terras met zithoek en 

eettafel. Direct toegang van het terras tot het privézwembad of het zwembad.

Beachfront Pool Suite (ca. 249 m², max. 2 volw.): biedt spectaculair uitzicht op de 

lagune of de zee. Slaapkamer met kingsizebed en fraaie open-air badkamer met 

massief stenen bad en regendouche. Overdekte patio en terras met ligbedden 

en plungepool. Ook boekbaar met toegang tot het strand.

Tropical Pool Villa - 3 slaapkamers (ca. 230 m², max. 6 pers.): deze schitterende, 

ruim ingerichte villa is voorzien van een slaapkamer met kingsizebed op de 

en een en suite badkamer met regendouche. Een volledig ingerichte keuken 

en gastentoilet. Op de 1e verdieping bevinden zich 2 slaapkamers met 

queensizebedden, balkon en een badkamer met buitendouche. Riant terras  met 

eettafel, loungebedden en direct toegang tot het zwembad van het resort. 

Private Pool Villa - 2 slaapkamers (ca. 280 m², max. 4 pers.): op de begane 

grond een slaapkamer met open air badkamer, buitendouche en keuken. Grote 

open woonkamer, veranda met ligbedden, dinertafel, zithoek en privézwembad 

met jacuzzi. Op de 1e verdieping een 2e slaapkamer met badkamer en balkon.  

Superior Private Pool Villa - 4 slaapkamers (ca. 390 m², max. 8 pers.): deze 

elegante villa wordt omringd door een weelderige tropische tuin. Op de 

begane grond een slaapkamer met kingsizebed en een en suite badkamer met 

regendouche en ligbad. Op de 1e verdieping bevinden zich 3 slaapkamers met 

queensizebedden en 2 badkamers met buitendouche. Volledig ingerichte keuken. 

Overdekt terras met salon en eettafel. Direct toegang tot het privézwembad. 

Master Villa (ca. 245 m², max. 2-8 pers.): luxueuze villa ingericht in oosterse 

stijl. Ruime open woonkamer met flatscreen-tv, dvd/cd-speler en een volledig 

uitgeruste keuken in Italiaans design, lounge en bar. Op de 1e verdieping een 

slaapkamer met panoramisch uitzicht, flatscreen-tv en een riante badkamer 

met bad. Grote veranda met jacuzzi, zwembad en binnen- /buitendouche en een 

eigen strandje. Combinatie mogelijk met een Loft Kamer en Banyan Kamer.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Curaçao, luchthavenbelasting, Executive Lounge en hoteltransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

‘Run of the House’ Kamer   3745 3745 3745 3745

Honeymoon Suite   4085 4085 4085 4085

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

bezoek www.silverjet.be. 

CURAÇAO | Willemstad
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VILLA ROYALE
DESIGN

      DELUXE  

Villa Royale, een kleine parel verscholen in de exclusieve wijk Vista Royal. Het 

kleinschalige complex bestaat uit 4 luxueuze 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 en comfort. 

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 uitgevoerd. Hier kunt u zorgeloos genieten van het 

adembenemende uitzicht over de tropische omgeving. Tijdens uw verblijf heeft u 

standaard de beschikking over een huurauto. 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. 

Het ontbijt wordt in uw villa geserveerd. 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. Op verzoek en tegen betaling is het mogelijk om vooraf boodschappen 

te laten verzorgen of heeft u de mogelijkheid om te genieten van culinaire 

gerechten van een privé chef. Wij bevelen van harte de mogelijk aan om met 

uw gezin, familie of vrienden te genieten een geheel verzorgde bbq in uw villa.

indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2, 4, 6 of 8 pers., logies/ontbijt, elek-

triciteitsverbruik, 1x tussentijdseschoonmaak per week en eindschoonmaak, vlucht van en naar  

Curaçao met, luchthavenbelasting, Executive Lounge en huurauto tijdens uw gehele verblijf.

Kamertype  apr jun aug okt

Villa o.b.v. 2 personen  2840 2840 3345 2840 

Villa o.b.v. 4 personen  2255 2255 2495 2255

Voor actuele prijzen, kinderkortingen en aanbiedingen: vraag uw reisagent of bezoek www. 

silverjet.be. 

CURAÇAO | Jan Thiel
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AVILA BEACH HOTEL
  ACTIVE | HERITAGE | WELLNESS

       DELUXE

Beachfront Appartement

De uitgekiende combinatie van persoonlijke service en hedendaagse luxe maken 

het Avila Beach hotel al meer dan 70 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 Cloude Nine biedt een keur aan massages, 

lichaams- en gezichtsbehandelingen, alsmede manicure/pedicure. Moderne 

fitnessruimte. Het romantisch aan zee gelegen à la carte restaurant The Pen 

biedt een uitzonderlijk menu met ingrediënten en gerechten uit de regio. Blues 

Restaurant serveert heerlijke Caribische 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 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.): in Caribische stijl met heldere 

kleuren ingericht. Slaapkamer met kingsizebed of 2 queensizebedden. Badkamer 

met inloopdouche. Balkon met (zij)zeezicht. Ook boekbaar met frontaal zeezicht.

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. 

La Belle Alliance 1-slaapkamer Appartement (ca. 75 m², max. 2 volw. + 2 kind.): 

ruim en modern ingericht. Het grote overdekte terras biedt zijdelings uitzicht op 

de zee. Aparte woon- en slaapkamer met kingsizebed, gastentoilet en volledig 

ingerichte open keuken. Badkamer met inloopdouche. Ook te boeken met 2 

slaap- en badkamers (ca. 105 m², max. 6 pers.).

Beachfront 1-slaapkamer Appartement (ca. 75 m², max. 2 volw. + 2 kind.): 

als de Belle Alliance Appartement maar gelegen op de begane grond met 

strandtoegang of op de 1e verdieping met riant overdekt terras en zeezicht. Ook 

boekbaar met 2-slaapkamers (ca. 110 m², max. 6 pers.) en 3 slaapkamers (ca. 

140 m², max. 7 pers.).

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Curaçao, luchthavenbelasting, Executive Lounge en hoteltransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Octagon Superior Kamer  1860 1860 1860 1860

Octagon Preferred Kamer  1935 1935 1935 1935

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 01/04/22 t/m 31/10/22 indien 90 dagen voor aankomst ge-

boekt; in de periode 09/07/22 t/m 31/08/22 niet geldig voor de appartementen; 10% bij verblijf van 

04/01/22 t/m 18/02/22 en van 07/03/22 t/m 31/03/22, geldig voor Octagon Kamer, Preferred Ka-

mer en Deluxe Kamer, Belle Alliance en de Belle Alliance Oceanfront Kamer.

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

pension en volpension: vraag uw reisagent of bezoek www.silverjet.be. 

Willemstad | CURAÇAO
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CURAÇAO MARRIOTT BEACH RESORT
ACTIVE | CULINAIR

    

 Kamer Frontaal Zeezicht

Na een ingrijpende renovatie van 3 jaar werd het stijlvolle en elegante Curaçao 

Marriott Beach Resort eind 2019 opnieuw in volle glorie heropend. Gelegen aan 

de westkant van het eiland aan een schitterende zandbaai met een sprankelend  

uitzicht op zee. Dit aantrekkelijke strandhotel is omgeven door weelderige 

tropische tuinen en beschikt over een aantal uitstekende restaurants. Het 

historische centrum van Willemstad ligt op ca. 10 autominuten en de luchthaven 

op ca. 15 autominuten. Een geliefd resort met een uitstekende service en 

heerlijke ligging. 

FACILITEITEN
Imposante lobby en lounge. In de fraaie tuin de Harmony pooldeck, een riant 

familiezwembad en de Serenity Pooldeck, een infinity lap pool voor volwassenen 

met zonneterras, ligbedden, parasols en badhanddoekenservice. Vanuit de tuin 

heeft u direct toegang tot het parelwitte zandstrand met ligbedden en parasols. 

In de nabijheid van het hotel bevindt zich een wandel- en joggingpad. De Kids 

Club (4 t/m 11 jaar) heeft een speeltuin en er worden diverse activiteiten 

georganiseerd bij het zwembad en op het strand. Tevens een moderne 

fitnessruimte met een uitgebreide selectie aan cardio-apparatuur, aquarobics, 

volleybal en yoga. Overdag is er een activiteitenprogramma. 

Het hotel biedt een aantal uitstekende bars en restaurants. Het fine dining 

restaurant Çspice biedt gerechten met lokale, Caribische en Zuid-Amerikaanse 

invloeden; voor diner zowel binnen of buiten op het terras met uitzicht op de 

Caribische Zee. De Izakaya Sushi Bar voor heerlijke sushi en zeevruchten en een 

ruime bier- en wijnselectie. De Zala Gastro Bar voor premium whisky’s, rum en 

lichte gerechten met Caribische flair. Papiamento Marketplace (grab & go) biedt 

verfrissende smoothies en gerechten voor lunch of diner. De Iguana Ocean Grill 

staat vooral bekend om de populaire hamburgers en sandwiches. Salty Iguana 

serveert lichte gerechten aan het zwembad gedurende de dag en in de avond 

signature cocktails. De bar in de lobby lounge voor koffie, diverse drankjes en 

cocktails. 

ACCOMMODATIE
Alle 328 kamers en 8 suites zijn ruim en in een modern design ingericht. Voorzien 

van airconditioning, kingsizebed of 2 queensizebedden, kluisje, flatscreen-tv, 

minibar, koffie-/theezetfaciliteiten, Nespresso-apparaat, zithoek, schrijftafel en 

strijkfaciliteiten. Badkamer met inloopdouche. Balkon of terras met uitzicht over 

de tropische tuin, het zwembad of de Caribische Zee. 

Kamer Eilandzicht (ca. 40 m², max. 2 volw. + 2 kind.): ruime kamer met een king- 

sizebed of 2 queensizebedden. Gemeubileerd terras of balkon en uitzicht over 

de omgeving.

Kamer Tuinzicht (ca. 40 m², max. 2 volw. + 2 kind.): ruime kamer met een king-

sizebed of 2 queensizebedden. Gemeubileerd terras of balkon met tuinzicht.

Kamer Zeezicht: als de Kamer Tuinzicht maar met uitzicht op zee. Tevens 

boekbaar met frontaal zeezicht.

Suite (ca. 107 m², max. 3 pers.): ruim ingericht met aparte woon- en slaapkamer 

met kingsizebed. Zowel in de woon- als in de slaapkamer een flatscreen-tv. 

Dinertafel voor 4 personen en gastentoilet. Fraaie badkamer met signature bad 

en separate douche. Balkon met schitterend uitzicht over zee.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Curaçao, luchthavenbelasting, Executive Lounge en hoteltransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Kamer Eilandzicht  1875 1875 1875 1875 

Kamer Zeezicht King  2060 2060 2060 2060

Voor actuele prijzen van de kamertypen, kinderkortingen, aanbiedingen en toeslag voor halfpension: 

vraag uw reisagent of bezoek www.silverjet.be. 

CURAÇAO | Piscadera Baai
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LIONSDIVE BEACH RESORT
ACTIVE | FAMILY

       DELUXE

Penthouse Suite

Een van de bekendste hotels van Curaçao, gebouwd in een Caribische stijl 

en omgeven door tropische vegetatie. Het LionsDive Beach Resort, dat onder 

Nederlands management staat, biedt een uitgebreid (water)sportprogramma 

en is mede door de gemoedelijke sfeer uitermate geschikt voor een heerlijke 

familievakantie. Het strand van het resort is verbonden met het langste 

zandstrand van Curaçao. De Curaçao Beach Boulevard met vele bars en 

restaurants ligt op loopafstand en het Sea Aquarium bevindt zich ernaast.

FACILITEITEN
Privéstrand met ligstoelen. Het resort heeft drie zwembaden, waaronder het 

unieke 50 meter lange sportbad en een kinderzwembad. Verder de Body Beach 

Wellness Club en een professionele 5*PADI-duikschool Ocean Encounters. 

De Santai Spa biedt een uitgebreid aanbod aan schoonheidsbehandelingen, 

sauna en stoombad. Restaurant Piazza serveert mediterrane specialiteiten 

voor lunch en diner. Voor vis- en grillgerechten kunt u terecht in Restaurant 

Nemo. Restaurant Hemingway aan het strand is een prima keuze voor ontbijt, 

lunch en diner en 3x per week happy hour. De Chill Beach Bar & Grill op het 

strand voor barbeque, grillgerechten en drankjes. Regelmatig livemuziek. Gratis 

shuttleservice naar Willemstad.

ACCOMMODATIE
De kamers en suites zijn in Nederlands-Caraïbische stijl gebouwd en worden 

omringd door een tropische tuin, alle met balkon en schitterend uitzicht over 

strand en zee. Voorzien van airconditioning, koelkastje, plafondventilator, 

flatscreen-tv en telefoon. Kamerbezetting maximaal 2 volwassenen + 2 kinderen.

Resort View Kamer (ca. 28 m²): badkamer met douche en balkon of terras.

Ocean View Kamer (ca. 30 m²): met balkon of terras en zijdelings zeezicht.

Ocean Front Kamer (ca. 28 m²): voorzien van kingsizebed of 2 queensizebedden. 

Groot balkon en frontaal zeezicht. 

Ocean Front Canana (ca. 30 m²): met terras en direct aan het strand. 

Lions Suite 1-slaapkamer (ca. 100 m², max. 2 volw. + 2 kind.): voorzien van 

een slaapkamer met kingsizebed of 2 queensizebedden, plafondventilator en 

sofabed, fraaie badkamer met inloopdouche en gastentoilet. Volledig ingerichte 

keuken met magnetron. Groot balkon met zithoek, ligbedden en zeezicht.

Lions Appartement 2-slaapkamers (ca. 100 m², max. 4 volw. + 2 kind.): ruime 

woonkamer met sofabed, volledig ingerichte keuken, 1 slaapkamer met 

kingsizebed en 1 slaapkamer met een queensizebed, 2 badkamers waarvan 1 

badkamer met bad en aparte douche en 1 badkamer met douche. Groot terras 

met eettafel voor 6 personen en zwembadzicht. Riant gemeubileerd balkon met 

ligbedden en uitzicht over het 50-meter sportbad.

Lions Suite 2-slaapkamers (ca. 100 m², max. 4 pers.): als de Lions Suite 

maar met 2 slaapkamers: een slaapkamer met kingsizebed en badkamer 

met inloopdouche en een slaapkamer met een queensizebed en een kleine 

badkamer met douche.

Penthouse Suite (ca. 200 m², max. 4 pers.): fraaie suite op de bovenste verdieping 

van het hotel met schitterend uitzicht. Riante woonkamer met zithoek, eettafel 

voor 6 personen, slaapkamer met kingsizebed en grote badkamer met 

signature bad en regendouche. Aparte slaap- en badkamer speciaal ingericht 

voor kinderen. Groot gemeubileerd balkon.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Curaçao, luchthavenbelasting, Executive Lounge en hoteltransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Resort View Kamer  1840 1840 1840 1840

Ocean View Kamer  1930 1930 1930 1930

Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 01/04/22 t/m 31/10/22 indien 90 dagen voor aankomst ge-

boekt.

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

pension en volpension: vraag uw reisagent of bezoek www.silverjet.be. 

Mambo Beach | CURAÇAO
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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 rustigesfeer. 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 queen-

sizebedden 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.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Aruba, luchthavenbelasting, Executive Lounge en hoteltransfer ter plaatse van en naar de 

luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Superior Kamer  2395 2395 2395 2395

Tara Suite  3285 3285 3285 3285

Extra: bij min. 7 nachten verblijf in een Tara Penthouse Suite met aankomst op 01/04/22 t/m 

18/04/22 heeft u tijdens uw verblijf 3 dagen de beschikking over een huurauto (excl. benzine en 

verzekeringen). Bij min 7 nachten verblijf in een Tara Suite met aankomst op 01/04/22 t/m 18/04/22 

ontvangt u een welkomstpakket op de kamer, inclusief champagne, welkomstattentie en diverse 

hartige en zoete lekkernijen. Bij min. 7 nachten verblijf in een Tweepersoonskamer, Superior Kamer 

of Tara Suite van 01/06/22 t/m 30/09/22 ontvangt u 1 dag gratis autohuur per kamer per verblijf. 

Excl. benzine en verzekeringen; bij min 14 nachten verblijf ontvangt u USD 100,- credit per kamer 

per verbijf.

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 half- en volpension: vraag 

uw reisagent of bezoek www.silverjet.be.  

ARUBA | Eagle Beach
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RENAISSANCE ARUBA RESORT & CASINO
WELLNESS

     

 Renaissance Island

  Ocean King Kamer Ocean Suites

Het 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 300 m 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 10 minuten 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. 

Patamingo Kids Club (5-12 jaar) met veel 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 resort biedt diverse restaurants van informeel tot gourmet en van klassiek tot 

trendy. Fresco gesitueerd in de Ocean Suites voor ontbijtbuffet en themadiners 

en L.G. Smith’s Steak & Chop House voor à la carte diner. Papagayo Bar & Grill op 

het Renaissance Island 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 tot de zon weer opkomt. 

Aquarius voor 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.

Presidential Suite (ca. 105 m², max. 4 volw. of 2 volw. + 3 kind.): woon-/eetkamer 

en kitchenette. Slaapkamer met kingsizebed, badkamer met jacuzzibad en 

separate douche. Een 2e slaapkamer met 2 twinbedden en badkamer met 

separate douche. Balkon met zeezicht.

De Ocean Suites bestaan uit 258 ruim ingerichte suites. Voorzien van air-

conditioning, flatscreen-tv, telefoon, strijkfaciliteiten, magnatron koelkastje, 

kluisje, koffie-/theezetfaciliteiten en magnetron. Badkamer met bad/douche.

Island Suite (ca. 41 m², max. 4 pers.): slaapkamer met een kingsizebed, woon-

kamer met tweepersoonsslaapbank. Balkon met uitzicht over Oranjestad.

Ocean Suite (ca. 41 m², max. 4 pers.): slaapkamer met een kingsizebed, ruime 

woonkamer met tweepersoonsslaapbank en balkon. Met zee- of zwembadzicht

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Aruba, luchthavenbelasting, Executive Lounge en hoteltransfer ter plaatse van en naar de 

luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Resort Kamer - Marina Tower  2260 2260 2260 2260

Island Suite - Ocean Suites  2895 2895 2895 2895

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, aanbiedingen en toeslag voor halfpension: vraag uw reis-

agent of bezoek www.silverjet.be.  

Oranjestad | ARUBA 
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ARUBA | Palm Beach

HILTON ARUBA CARIBBEAN RESORT
ACTIVE | FAMILY | WELLNESS

       

Tuinzicht Kamer

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 kingsizsebed 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 Oceanfront 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. Voorzien 

van 3 slaap- en badkamers waarvan 1 met een eenpersoonsbed en een riante 

woonkamer.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Aruba, luchthavenbelasting, Executive Lounge en hoteltransfer ter plaatse van en naar de 

luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Tuinzicht Kamer  3080 2620 2620 2515

Deluxe Kamer Zeezicht  3680 3180 3180 3055

Vroegboekkorting: kortingen van 10%, 15% en 25% gelden in diverse reisperiodes. Voor de actuele 

korting kunt u terecht op onze website of bij onze Luxury Travel Consultants

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

bezoek www.silverjet.be. 
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ARUBA, BONAIRE & CURAÇAO COMBI

CuraçaoAruba  Bonaire

Dag 1: Amsterdam - Curaçao

U vliegt met de KLM naar Curaçao, waar u van-

wege het tijdsverschil nog dezelfde dag in de 

namiddag aankomt. Per privétransfer wordt u naar 

het Avila Beach Hotel gebracht voor een verblijf 

van 3 nachten. U vindt een beschrijving voor deze 

accommodatie op pag. 331.

Dag 2-3: Curaçao

Ruim de tijd om niet alleen op het strand te luieren 

en van uw accommodatie te genieten, maar ook 

om de Nederlandse koloniale erfenis te ontdekken. 

Bezoek de kleurige koopmanshuizen langs de 

handelskade van Willemstad met hun trap- en 

flessengevels.

Dag 4: Curaçao - Aruba

Vandaag wordt u per privétransfer naar de lucht-

haven gebracht voor een korte vlucht naar Aruba. 

Na aankomst wordt u hier per privétransfer naar het 

Hilton Aruba Caribbean Resort gebracht (zie voor de 

beschrijving van dit hotel pag. 336). U verblijft hier 

2 nachten op basis van logies/ontbijt. De hagelwitte 

zandstranden, koele wind en de warme, vriendelijke 

bevolking zijn slechts een paar redenen waarom 

bezoekers jaarlijks terugkeren naar dit eiland.

Dag 5: Aruba

Het Hilton Hotel ligt aan Palm Beach, het bekend-

ste strandgebied van het eiland met tal van 

restaurants en terrasjes. Vanuit Palm Beach is 

de hoofdstad Oranjestad makkelijk te bereiken. 

U vindt in dit levendige, gezellige stadje fraaie 

oude koopmanshuizen, casino’s en vele goede 

restaurants. 

Dag 6: Aruba - Bonaire

Tijd voor uw derde en laatste bestemming: Bonaire. 

Na een korte vlucht volgt de hoteltransfer naar het 

romantische Harbour Village Beach Club (zie voor 

de beschrijving van dit hotel pag. 327). Dit hotel ligt 

aan een breed zandstrand met een fantastische 

blauwe zee tegenover het eiland Klein Bonaire en 

behoort tot de top van Bonaire met in plantagestijl 

gebouwde suites en een eigen duikschool.

Dag 7: Bonaire

Bonaire is een waar paradijs om te duiken, snorkelen, 

windsurfen en kitesurfen. Niet voor niets staat er 

onder de nummerplaten van de auto’s geschreven 

‘Diver’s Paradise’. Diverse mogelijkheden dienen 

zich vandaag aan. Snorkelen of duiken bij de 

prachtige koraalriffen, een boottochtje naar Klein 

Bonaire, op zoek gaan naar de karakteristieke roze 

flamingo’s, een terrasje pakken in het gezellige 

Kralendijk of neerstrijken aan het mooie zandstrand 

van Harbour Village. Uiteraard kunt u uw verblijf 

verlengen.

Dag 8: Bonaire - Amsterdam

U kunt nog bijna de hele dag van het heerlijke weer 

genieten. Per hoteltransfer wordt u in de namiddag 

gebracht naar de luchthaven, vanwaar u terug naar 

Nederland vliegt.

Dag 9: Amsterdam

Aankomst op Schiphol in de ochtend.

Aruba, Bonaire & Curaçao: 9-daagse combinatiereis

Kamertype  apr jun aug okt

In een Tweepersoonskamer  2770 2770 2770 2770

Hotels

Curaçao Avila Beach 4* deluxe

Aruba Hilton Aruba Hotel 5*

Bonaire Harbour Village Beach Club 4*deluxe

Bij de prijs is inbegrepen:

• Vliegreis naar Curaçao, vanaf Bonaire en tussen de eilanden.

• Luchthavenbelasting.

• Executive Lounge op Schiphol.

• Privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

• Hoteltransfer van de luchthaven naar Harbour Village v.v.

•   7 overnachtingen: 3 nachten op Curaçao in een Octagon Supe-

rior Kamer, 2 nachten op Aruba in een Tuinzicht Kamer en 2 

nachten op Bonaire en een 1-slaapkamer Suite.  Alle overnach-

tingen zijn op basis van logies/ontbijt.

Neem voor de actuele prijzen, andere kamertypen of prijzen voor 

1, 3 en meer personen contact op met onze verkoopafdeling. 

Deze reis stelt u in de gelegenheid 3 eilanden te leren kennen: Aruba met zijn mooie stranden, het rustige Bonaire met een prachtige 

onderwaterwereld en het sfeervolle Curaçao, een stukje Nederland in de tropen.

Combinatiereis | ABC-EILANDEN

CARIBISCHE
ZEE

Aruba Curaçao Bonaire

VENEZUELA

Oranjestad

Willemstad

Kralendijk
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GUADELOUPE

Guadeloupe is een eiland vol tradities en cultuur. 

Een mix van Franse invloeden met de typische 

Creoolse tradities. Waar u ook komt op het eiland, 

overal klinkt hoort u de typische Zouk muziek. 

Amusement en dans zijn daarom het belangrijkste 

levensmoto van de eiland bewoners.

Het eiland is in feite verdeeld over twee stukken, 

het noorden, Grand-Terre, wat voornamelijk bestaat 

uit suikerrietplantages en witte zandstranden en 

het zuiden, Bas-Terre wat eerder ongerept is met 

veel tropische natuur en met de overheersende 

Soufrière, de vulkaan met een hoogte van 1.467 

meter.

Naast het hoofdeiland, bestaat Guadeloupe ook uit 

enkele kleinere eilandjes, waaronder de prachtige 

Les Saintes en Marie Galante, ongerepte typische 

Caribische eilandjes. 

De hoofdstad van Guadeloupe, Pointe-à-Pitre is 

gelegen op Grand-Terre en is de grootste stad en het 

economische centrum van het eiland. Er is een grote 

haven, die op 5 minuten van het centrum is gelegen. 

De stad werd gesticht in 1600 en is een bruisende 

kleine stad, die u in 15 minuten doorkruisen. 

Het centrum bestaat uit vele kleine straatjes met 

huizen die dateren uit de 19e eeuw. Breng een bezoek- 

je aan de Achille René Boisneuf straat en de vele 

marktjes, waar u de couleur local kan opsnuiven en 

de vele koopwaar kan bewonderen zoals de vele 

exotische kruiden en de tropische fruitsoorten die 

de flamboyant geklede verkopers en verkoopsters 

aan de man brengen.

Wie op zoek is naar stranden, moet vooral in Gosier 

zijn. Daar staan ook de meeste hotels, voornamelijk 

resorts en zijn ook de toeristische centra met veel 

restaurantjes, terrassen en bars.

Als een vlinder in de azuurblauwe zee ligt het zonovergoten koraal eiland Guadeloupe

 te wachten op uw bezoek. De eerste bewoners van het Caribische eiland 

noemden het eiland Karukera, of eiland met mooi water.

Na een heerlijk zonnebad op één van de stranden 

in Gosier, kan u genieten van een heerlijke Ti-punch 

in de Marina. We raden u het hotel La Créole Beach 

aan, een ideaal hotel voor koppels en families, 

alsook het Mahony Hotel Résidence & Spa, voor 

mensen die meer op zoek zijn naar een residentie 

formule met kitchenette. 

In Saint-Anne kan u een strandwandeling maken en 

het artisanale dorpje bezoeken. De kleine lokale markt 

biedt u veel specialiteiten maar evenzeer mag u er 

de hedendaagse mode van bij ons verwachten. 

Wanneer u op zoek bent naar rust en kalmte kan u 

kiezen voor hotel La Toubana Hotel & Spa, een rustig 

gelegen hotel, ideaal voor koppels die op zoek zijn 

naar rust en privacy in de luxe van een villa of suite.

Tijdens uw verblijf moet u beslist de lokale gerechten 

proeven zoals zee-egels, créoolse worst, gevulde 

krab, varkens ragout of een heerlijke gegrilde 

langoest. Al dan niet gekruid met de typische lokale 

(pikante) specerijen. Liefhebbers van desserts 

moeten zeker eens de blanc-manger proeven, een 

flan die gemaakt is van kokos. Ook rum liefhebbers 

komen zeker aan hun trekken op Guadeloupe, proef 

daarom zeker een lekker rum cocktail zoals een 

Planteur of een Ti-punch.

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

Dagtemperatuur in °C 28 28 28 29 29 29 29 29 29 29 29 28

Watertemperatuur in °C 27 26 26 26 27 27 27 27 28 28 28 27

Zonne-uren per dag 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8

Dagen met enige neerslag 6 3 1 1 2 4 4 4 5 6 7 7

Le Moule

Le Gosier

Morne-à-L’eau

Anse Bertrand

POINTE-À-PITRE

Port-Louis

Petit-Canal

Sainte-Anne
Saint-FrançoisLes Abymes LA DESIRADE

MARIE-GALANTE

LES SAINTES

GRAND-TERRE

BAS-TERRE

La Toubana Hôtel & Spa 
La Créole Beach 

Hôtel & Spa 
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LA CRÉOLE BEACH HÔTEL & SPA
FAMILY | ACTIVE

    

Midden in een tropisch park en aan een wit zandstrand in Pointe de la Verdure, 

kan u het charmante complex La Créole Beach vinden. Een ideaal resort voor 

families en koppels die op zoek zijn naar een zorgeloze strandvakantie. Dit hotel, 

biedt u niet alleen een excellent niveau prijs/kwaliteit, een ontspannen sfeer en 

talrijke faciliteiten, maar is ook een van de meest geliefde hotels van het eiland.

U vindt het centrum van Gosier op 1km, de hoofdstad van Point à Pitre is op 10 

minuten per taxi van het hotel gelegen. De luchthaven ligt op 20 minuten van 

het hotel.

FACILITEITEN
Groot zoetwaterzwembad van 500m² met ligstoelen en parasols, zandstrand, 

aqua gym, initiatie diepzeeduiken in het zwembad, tafeltennis, beachvolley en 

pétanque. Mits supplement kan u kajakken, excursies op zee maken, windsurfen, 

diepzee duiken en jetskiën. Er is geregeld animatie met live muziek tijdens de 

avonden. Excursie balie met de mogelijkheid tot het huren van een wagen.De 

miniclub Ti Moun is gratis voor kinderen van 4 tot 12 jaar, van 9 tot 12 en 14 tot 

17h tijdens de Franse schoolvakanties. Mogelijkheid om een babysit te voorzien 

tegen betaling. De wellness en spa Payot biedt u een waaier van behandelingen 

en massages, een hammam en een relaxatie ruimte. Er is tevens een fitness 

met personal trainer op aanvraag.

U verblijft op basis van kamer met ontbijt. Mits supplement kan u verblijven in 

half pension of vol pension. Het hoofdrestaurant La Route des Epices serveert 

u het ontbijt en het diner in buffetvorm (Aziatisch, Italiaans, Creools en grill 

gerechten). Het à la carte restaurant le Zawag is gespecialiseerd in visgerechten 

en langoesten en is prachtig gesitueerd op de rotsen van de baai. Er is verder 

een pizzeria, een snack aan het strand en een grote bar Yureli genaamd. De 

Rhum bar is geopend tot middernacht en biedt geregeld animatie. Room service.

ACCOMMODATIE
Het resort bestaat uit verschillende gebouwen van 2 verdiepingen en een 

hoofdgebouw van 5 verdiepingen, waar de 211 kamers zijn ondergebracht. De 

ruime kamers zijn comfortabel ingericht  en allen voorzien van airconditioning, 

koelkastje, kluis, televisie, gratis wifi, badkamer met bad en haardroger. Er zijn 

ook een aantal communicerende kamers voor families.

Classic kamer (ca. 25m², max. 2 volw + 2 kind. of 3 volw + 1 kind): met 2 queen 

size bedden en beperkt uitzicht.

Superieure kamer ( ca. 28m² max. 2 volw + 2 kind. of 3 volw + 1 kind): met een 2 

queen size bedden of 1 king size bed en een uitzicht over de tuin en/of zwembad.

Superieure terras kamer ( ca. 28m² max. 2 volw + 2 kind. of 3 volw + 1 kind): 

identiek aan de superieure kamer, maar op de begane grond met terras. 

Zeezicht kamer ( ca. 25m² max. 2 volw + 2 kind. of 3 volw + 1 kind): kamer met 

een onbelemmerd zeezicht.

Zeezicht / terras kamer ( ca. 25m² max. 2 volw + 2 kind. of 3 volw + 1 kind): zoals 

de zeezicht kamer, maar gelegen op de begane grond met een privaat terras.

Junior Suite (ca. 30m², max. 2 volw + 1 kind) : gelegen in het hoofdgebouw 

met een kingsize bed. Eveneens boekbaar als Junior Suite Zeezicht, met een 

onbelemmerd zicht op de baai.

Duplex ( ca 30m², max 2 volw + 1kind):  tuinzicht kamer met kitchenette.

Ontdek ook het Mahogany Hotel Residence & Spa op onze website.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vlucht van  

ennaar Point-à-Pitre, luchthavenbelasting, lounge en privé transfers van en naar de luchtha-

ven. 

Kamertype  apr jun aug okt

Classic Kamer  1440 1440 1440 1440

Zeezicht Kamer  1615 1615 1615 1615

Vroegboekkorting: wanneer u reserveert voor 31/03/2022  is er een korting op de hotelnachten 

van 15%  voor verblijven tussen  01/05-31/10/2022

Gratis nachten: 7=5 en 14=12, gratis nachten voor verblijven tussen 02/05-14/07 en 23/08-

15/10/2022

Voor actuele prijzen van alle kamertypes, kinderkortingen, toeslagen half pension : contacteer uw 

reisagent of bezoek www.silverjet.be        

GUADELOUPE | Gosier



341 - SILVERJET

LA TOUBANA HÔTEL & SPA 
BOUTIQUE | CULINAIR | HONEYMOON

    

Gebouwd op een heuvelflank die afloopt in de azuurblauwe zee, is La Toubana 

een van de mooiste locaties van de Caraïben en ongetwijfeld het beste hotel van 

Guadeloupe. Dit elegante en moderne boetiek hotel, gelegen vlakbij het dorpje 

Saint Anne, is ideaal voor een verblijf in een ongedwongen luxueuze sfeer. 

Het is het enigste 5 hotel van Guadeloupe. Her complex bestaat uit een aantal 

bungalows die rustig zijn gelegen in de mooie tropische tuin, ideaal om een 

relaxerende vakantie in door te brengen. De hoofdstad Point-à-Pitre is gelegen 

op 20 autominuten, de luchthaven kan u bereiken na een half uurtje rijden.

FACILITEITEN
Mooie zonneterras met zwembad en prachtig uitzicht over de oceaan en Marie-

Galante. Privé strand met ligstoelen en parasols. Er is een concierge die zorgt voor 

het reserveren van uw excursies of autohuur. Babysit op aanvraag verkrijgbaar 

(betalend). De wellness biedt u een waaier van behandelingen en massages aan 

met de gekende Payot schoonheidsproducten.  Er zijn 3 behandelingskamers, 

waarvan 1 kamer voor 2 personen. Fitness zaal (Technogym). Mits toeslag 

kan u in de omgeving aan het strand van Saint Anne watersporten beoefenen 

zoals jetski, kitesurf, windsurf en hoogzeevissen. Er is een 18 holes golfclub in 

St-François en u kan in de nabijheid aan diepzeeduiken doen.

U verblijft op basis van kamer met ontbijt.  Mits een toeslag kan u verblijven op 

basis van half pension. Restaurant Le Grand Blue serveert u het ontbijt, lunch en 

diner. Er is een uitgebreide kaart met lokale Creoolse en internationale keuken. 

Verschillende langoesten bereidingen staan eveneens op de kaart. La Toubana 

de la Plage is het restaurant aan het strand waar men terecht kan voor een 

lichte lunch en een lekkere cocktail. Le Bar de La Mer serveert tapas en drankjes 

aan het zwembad.Er is roomservice verkrijgbaar 24/24.

ACCOMMODATIE
La Toubana Hotel & Spa beschikt over 32 bungalows, waarvan 6 met lateraal 

zeezicht en 16 met zeezicht, en 10 junior suites gelegen in de tropische tuinen 

op de flanken van de heuvels. Allen beschikken ze over een king-size bed, 

badkamer met inloopdouche, haardroger, airconditioning, televisie, kluisje, 

minibar, dressing, koffiezet apparaat. Terras met ligstoelen en tafel met stoelen.

Bungalow lateraal zeezicht ( ca. 50m², maximaal 2 volwassenen + 1 kind).

Bungalow zeezicht ( ca. 50m², maximaal 2 volwassenen + 1 kind). 

Suite Tikaz ( ca. 70m², maximaal 2 volwassenen + 1 kind): suite met zithoek en 

sofabed met plungepool.

Junior Suite lateraal zeezicht (ca. 70m², maximaal 2 volwassenen + 1 kind): suite 

met zithoek en sofabed..

Panorama suite ( ca. 70m², maximaal 2 volwassenen + 1 baby): suite met 

panoramisch zeezicht.

Even buiten het hotel zijn er nog 12 suites en 3 villa’s beschikbaar, eveneens 

modern ingericht. De suites bestaan uit 2 niveaus met zeezicht, waarbij de begane 

grond bestaat uit een groot terras met ligbedden, uitgeruste keuken, sofabed, 

koffiezet, badkamer met inloopdouche en wasmachine. Op het verdiep beschikt 

u over een slaapkamer met kingsize bed badkamer en balkon, televisie en kluisje.

Suite ( ca. 108m², maximaal 2 volwassenen + 2 kinderen).

Patio suite ( ca. 126m², maximaal 4 volwassenen + 2 kinderen): suite met extra 

slaapkamer en een terras.

Master suite ( ca.153m², maximaal 4 volwassenen + 2 kinderen): suite met extra 

slaapkamer en plunge pool.

Op aanvraag beschikbaar : 3 moderne villa’s met zeezicht en privé zwembad met 

ligstoelen, uitgeruste keuken, 2 tot 4 slaapkamers met terras of balkon en badkamer.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vlucht van 

en naar Point-à-Pitre, luchthavenbelasting, lounge en privé transfers van en naar de luchtha-

ven. 

Kamertype  apr jun aug okt

Bungalow lateraal zeezicht  2345 1880 1880 1880

Bungalow zeezicht  2485 1985 1985 1985

Vroegboekkorting: wanneer u reserveert voor 28/02/2022  is er een korting op de hotelnachten 

van 15% voor verblijven tussen 02/05-31/10/22.

Voor actuele prijzen van alle kamertypes, kinderkortingen, toeslagen half pension : contacteer uw 

reisagent of bezoek www.silverjet.be. 

Sainte-Anne | GUADELOUPE

Villa
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DOMINICAANSE REPUBLIEK

Hispaniola moet een verslavende werking op 

Columbus hebben uitgeoefend, want hij zou het 

eiland na 1492 nog drie keer bezoeken. Het is 

na Cuba het grootste eiland van het Caribische 

gebied. Rond 1700 werd deze Spaanse kolonie 

na een oorlog opgesplitst in een Frans deel (het 

tegenwoordige Haïti, dat ongeveer een derde van 

het eiland beslaat) en een groter Spaans deel (de 

huidige Dominicaanse Republiek).

 

De bevolking bestaat uit een mengeling van 

nazaten van de vrijwel uitgestorven oorspronkelijke 

bewoners van het eiland, de Taino-indianen, 

Spaanse kolonisten en uit Afrika gehaalde slaven.

Het culturele erfgoed van het land is een 

weerspiegeling van deze samensmelting, resul-

terend in een tamelijk mystieke inslag en een 

heerlijke Creoolse keuken. De bekendste en 

meest opwindende Dominicaanse bijdrage aan de 

wereld van muziek en dans zijn de ritmische en 

opzwepende klanken van de ‘Merengue’.

 

Voor de bezoeker ligt de grootste aantrekkings-

kracht de Dominicaanse Republiek echter voor¬al 

in de kilometerslange parelwitte en zonovergoten 

zand¬stranden, met name langs de oostkust van het 

eiland in de regio Punta Cana. Hier zijn de laatste 

decennia absolute topresorts verrezen die stuk voor 

stuk volgens een uitgebreide all-inclusive formule 

opereren en u een zorgeloze vakantie garanderen.

 

PUNTA CANA
Direct ten noorden van het plaatsje Punta Cana, 

waarnaar de regio is vernoemd, strekken zich de 

stranden van Bavaro Beach (Playa de Bavaro) uit, 

met als centrum het plaatsje El Cortecito met tal 

van restaurants, clubs en winkeltjes. Er zijn enkele 

uitstekende golfbanen en talrijke mogelijkheden om 

te duiken en andere watersporten te beoefenen. 

 

Wij bieden u hier het ruim opgezette, Paradisus 

Palma Real Resort aan. Dit all-inclusive resort is in 

koloniale stijl gebouwd en ligt aan een kilometers 

lang zandstrand. Het resort wordt omringd door 

een weelderige tuin en kent een ruim aanbod 

aan kamers en suites. Een upgrade naar het The 

Reserve biedt exclusieve toegang tot o.a. privé 

zones, zwembad en strand.

Het mooiste eiland ooit door de mensheid aanschouwd, aldus Columbus toen hij in 1492 Hispaniola ontdekte. 

Treed nu in de voetsporen van de ontdekkingsreiziger en geniet van de mooiste, 

door wuivende palmbomen omzoomde stranden in prachtige resorts.

Aan Playa de Bavaro bieden wij u ook het vijfsterren 

all-inclusive Lopesan Bávaro hotel aan. Met 

talloze faciliteiten en dagelijks een gevarieerd 

entertainment aanbod, een aanrader voor couples 

en gezinnen. Dit fraaie resorthotel biedt een ruime 

keuze aan zwembaden en restaurants. 

 

Enkele kilometers ten zuiden van de luchthaven 

selecteerden wij het gezinsvriendelijke The Westin 

Puntacana Resort & Club met fraai strand en twee 

18-holes golfbanen op slechts enkele minuten 

rijden.Op 5 km afstand hiervan ligt het luxe boutique 

Tortuga Bay hotel, dat deel uitmaakt van het grotere 

Punta Cana Resort & Club. Het hotel heeft een lang 

eigen privé strand en smaakvolle Suites en Villas 

die zijn ontworpen door (mode)ontwerper Oscar de 

la Renta. Hier zult u zich echt een VIP voelen.

Ook in Cap Cana, ligt het sfeervolle Secrets Cap Cana 

Resort & Spa. Voor als u behoefte heeft aan een 

romantische adults only vakantie en wilt genieten 

van all-inclusive verzorging.

Verder zuidwaarts, in de wijk Cap Cana, selecteerden 

wij het tot Relais & Chateaux behorende Eden Roc 

Cap Cana. Het resort is gelegen aan een rustig 

zandstrand, beschikt over uitstekende restaurants, 

een professionele kidsclub en u verblijft standaard 

in een elegante suite of villa.

 

 HOTELVOORZIENINGEN
In de resorts van de Dominicaanse Republiek 

kunnen uw kinderen gewoonlijk gratis gebruik 

maken van de kidsclubs. In de meeste gevallen zijn 

ook de niet-gemotoriseerde 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 wellness faciliteiten is 

dit in de meeste gevallen tegen betaling. Uitzon-

deringen op bovenstaande regels vindt u bij de 

beschrijvingen van de betreffende hotels en resorts.

 

ATLANTISCHE
OCEAAN

CARIBISCHE
ZEE

HAITI

PUERTO
RICO
(US)

Punta Cana

La Romana

Puerto Plata

SANTO
DOMINGO

The Westin
Tortuga Bay

Dreams Punta Cana

Paradisus Punta Cana
The Reserve

Secrets Cap Cana

Grand Hotel Bavaro

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

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

Watertemperatuur in °C 26 25 26 27 27 27 28 28 28 28 27 27

Zonne-uren per dag 6 5 7 6 5 6 6 6 6 6 6 5

Dagen met enige neerslag 10 10 10 11 15 13 14 14 13 14 15 13
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EDEN ROC CAP CANA
BOUTIQUE | CULINAIR | WELLNESS

        DELUXE

Luxury Pool Junior Suite Beachfront Suite

Eden Roc Cap Cana is een intiem luxueus resort met een fraaie ligging en verfijnde 

restaurants. Het resort bestaat uit twee delen: het Boutique Suite-gedeelte ligt op 

ca. 300 meter van de Beach Club en heeft weelderige, zelfstandige suites en villa’s 

met privézwembad en uitzicht op de tuin of de lagunezwembaden. Het tweede 

gedeelte ligt rondom De Eden Roc Beach Club en bestaan uit elegante Beachfront 

Suites en aan zee gelegen Bungalows met privézwembad of jacuzzi. Het resort 

bevindt zich in de exclusieve wijk Cap Cana, ca. 15 km van de luchthaven van 

Punta Cana. 

FACILITEITEN
Het privéstrand van het Eden Roc Resort is een oase van rust met tal van 

voorzieningen: strandbutlers, infinitypool en strandbar. Voor kinderen is er de 

kleurrijke Koko Kid’s Club (4-12 jaar), waar ze ongestoord kunnen spelen, terwijl 

u zelf totale ontspanning ervaart. Het Eden Roc Wellness & Spa Centre met 12 

behandelkamers,  sauna, hamam, een speciale yogaruimte, Aqua Garden met 

zwembad en een ultramoderne fitnessruimte met juicebar, is van hoog niveau. 

U kunt hier terecht voor verschillende lichaamsbehandelingen en massages. 

Op het terrein van het resort vindt u Punta Espada, een 18-holes golfbaan, 

geliefd door golfers vanwege het adembenemende uitzicht. De verzorging is op 

basis van logies/ontbijt. Het moderne, maar sfeervolle fine dining’ restaurant 

Mediterraneo, serveert op het seizoen geinspireerde mediterrane gerechten. 

De Blue Bar + Grill met showkeuken en innovatieve, lokale gerechten is open 

voor ontbijt, lunch en dinner. Met fraai uitzicht over zee en heerlijke lokale en 

internationale visgerechten is La Palapa ons favoriete restaurant. Voor drankjes 

en cocktails zijn er de Riva of Uva Bars. Er is 24-uurs roomservice beschikbaar. 

ACCOMMODATIE
De 64 moderne en elegante suites & villás beschikken over satelliet-tv, 

airconditioning, minibar, koffie-en theezetfaciliteiten, wifi en smart IPad. 

Boutique Suites: met privézwembad met zicht op de tuin of de lagune en 

exclusief gebruik van een golf-buggy.

Luxury Pool Junior Suite (77 m², max. 3 pers.): romantische open plan suite.

1-Slaapkamer Luxury Pool Suite (102 m², max. 3 pers.): ruime suite met een 

aparte woonkamer. 

Luxury Pool Familie Suite (186 m², max. 3 volw. + 2 kind.): ruime suite met 

master-bedroom en slaapkamer met stapelbed.

2- Slaapkamer Villa (185 m², max. 5 pers.): ideaal voor families met 2 slaap-

kamers waarvan één met kingsizebed en de tweede met queensizebedden. 

Ook boekbaar met 3 slaapkamers als Royal Villa (376 m², max. 8 pers.) of met 

4 slaapkamers als Imperial Villa (578 m², max. 10 pers.) met 3 kamers met 

kingsizebed en 1 kamer met 2 queensizebedden. Met als extra  eigen keuken, 

sauna en fitnessruimte met Technogym apparatuur. 

Beachfront Suites & Bungalows:  

1- Slaapkamer Beachfront Suite (111 m², max. 3 pers.): ruime suite met woon- 

en aparte slaapkamer. Ook boekbaar met 2-Slaapkamers met 1 kingsizebed en 

2 queensizebedden (166 m², max. 5 pers.): Vanaf het terras of balkon heeft zicht 

op zee en strand. 

1-Slaapkamer Oceanfront Bungalow (74 m², max. 3 pers.): koloniaal ingerichte 

villa voorzien van 1 slaapkamer met kingsizebed, persoonlijke butler en 

dagelijks gastronomisch ontbijt in de villa. Met privézwembad of jacuzzi. Tevens 

staat er een golf-buggy tot uw beschikking. Ook boekbaar met 2-Slaapkamers 

(139 m², max. 5 pers) en privézwembad met zicht op het Eden Roc Beach.

 

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Punta Cana, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Luxury Pool Junior Suite met zwembad  2995 2995 2995 2995

1-Slaapkamer Beachfront Suite  4125 4125 4125 4125

Extra: USD 200,- resort credit per kamer per verblijf bij min 7 nachten verblijf van 22/02/22 t/m 

11/04/22 en van 20/04/22 t/m 31/05/22. 

Meal upgrade: upgrade van LO naar HP bij verblijf van 22/02/22 t/m 11/04/22 en van 20/04/22 t/m 

31/05/22.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen en kinderkortingen: vraag uw reisagent of bezoek www. 

silverjet.be. 
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TORTUGA BAY
BOUTIQUE | GOLF | WELLNESS

        DELUXE

Junior Suite Ocean Front

Het luxe en rustig gelegen Tortuga Bay Hotel is een intiem boutique hotel met 

uitstekende service dat deel uitmaakt van het bekende en exclusieve Punta 

Cana Resort & Club. Het hotel heeft een lang, wit privézandstrand en een 

onovertroffen 45-holes golfcourse. Het resort is gelegen in een natuurreservaat 

en omgeven door tropische vegetatie en tuinen. De luchthaven ligt op ca. 5 km.

FACILITEITEN
U wordt op de luchthaven met een VIP service welkom geheten. Bij zowel 

aankomst als vertrek wordt u snel en seperaat door de douane en immigratie 

begeleid. Bij vertrek kunt u tevens gebruik maken van de VIP lounge. Bij het hotel 

wordt u direct naar uw Suite of Villa gebracht voor de privé check-in en maakt 

u kennis met uw persoonlijke villamanager. Het resort heeft een zwembad en 

jacuzzi, een terras met ligbedden en parasols. Voor de hotelgasten zijn er gratis 

fietsen en kajaks ter beschikking en kunt u gebruik maken van alle faciliteiten 

van het resort. Er zijn (water)sportmogelijkheden zoals kitesurfen, eco-paddling, 

waterskiën, diepzeevissen, snorkelen, paardrijden, tennis, kajakken en fietsen. 

Tevens zijn er de Corales Golf Club (18 holes) en La Cana Golf Club (27 holes) en 

een tenniscenter met 8 gravelbanen en eigen sportcomplex. Tortuga Bay heeft 

een eigen natuurgebied met wandelpaden en 12 zoetwaterlagunes. De moderne 

Six Senses Spa (1.600 m²) ligt in het La Cana Golf & Beach Club House en biedt 

lichaams- en schoonheidsbehandelingen.  In de Punta Cana Village vindt u winkels, 

restaurants en art galleries. 

De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Het Bamboo Restaurant en Bar is 

geopend voor ontbijt (buffetvorm), lunch en diner en serveert lokale gerechten 

met mediterrane invloeden. Tevens is er de Tortuga Bay Lounge. Het resort heeft 

verschillende à la carte restaurants (alle niet dagelijks geopend). Het Playa Blanca 

serveert vers gegrilde vis-en vleesgerechten voor lunch en diner en ligt direct 

aan het strand. La Yola restaurant voor lunch en diner met verse mediterrane 

gerechten. The Grill is een openluchtrestaurant met Caribische, mediterrane, 

grillspecialiteiten en salades voor lunch en diner. Verder zijn er de volgende bars: 

La Yola voor cocktails, Playa Blanca Bar, de koffiebar Los Platanos, Kite Bar en 

Iguana Cove. Tenslotte  is er 24-uurs roomservice beschikbaar.

ACCOMMODATIE
Tortuga Bay heeft in totaal 13 Beachfront Villas (die samen 30 suites vormen) 

met een interieur dat is ontworpen door Oscar de la Renta. Alle Villa’s beschikken 

over airconditioning, tv, kluisje, ventilator, koffie-/theefaciliteiten, strijkfaciliteiten, 

minibar en wifi. Kitchenette. Ruime badkamer met douche en aparte jacuzzi. Alle 

Suites hebben een terras/balkon en een privébuggy. Privé check-in met conciërge. 

Junior Suite Ocean View (ca. 105 m², max. 2 volw. + 1 kind): ruime slaapkamer 

met kingsizebed gelegen op de eerste verdieping van de Villa. Met balkon en 

zeezicht. Ook boekbaar direct aan zee als Junior Suite Ocean Front.

Suite - 2 Slaapkamers Ocean View (ca. 310 m², max. 4 volw. + 1 kind): ruime suite 

gelegen op de begane grond met aparte woonkamer. Queensizebed slaapkamer 

en tweede slaapkamer met twee bedden en tevens 2 en suite badkamers. Ruim 

terras met ligbedden. Boekbaar aan zee als Suite - 2 Slaapkamers Ocean Front. 

Vierkamer Villa Ocean View (ca. 365 m², max. 6 volw. + 2 kind.): stijlvolle villa 

ideaal voor families, met drie slaapkamers en drie aparte badkamers. Ruime 

woonkamer met terras. Boekbaar direct aan zee als Vierkamer Villa Ocean Front.

Vijfkamer Villa Ocean Front (ca. 537 m², max. 8 volw. + 2 kind.) direct aan zee 

met 4 slaapkamers en elk een en suite badkamer. Woonkamer en ruim terras 

met ligbedden en schitterend uitzicht. 

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Punta Cana, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Junior Suite  Ocean View  3695 3695 3695 3695

Suite - 2 Slaapk. Ocean Front (o.b.v. 3 volw.)  4160 4160 4160 4160

Vroegboekkorting: 25% bij verblijf van 17/04/22 t/m 30/04/22 indien 150 dagen voor aankomst 

geboekt, 15% indien 120 dagen voor aankomst geboekt en 10% indien 90 dagen voor aankomst 

geboekt. 

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen en aanbiedingen: vraag uw reis- 

agent of bezoek www.silverjet.be. 
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DOMINICAANSE REPUBLIEK | Punta Cana

THE WESTIN PUNTACANA RESORT & CLUB
 FAMILY | GOLF

     

Premium Room

Het elegante The Westin is gesitueerd in het exclusieve PuntaCana Resort & Club 

en is het toonaangevende Golf & Beach Resort van de Dominicaanse Republiek. 

Het resort ligt aan het fraaie kilometerslange zandstrand met zacht wit 

poederzand en het turkooizen water van Playa Blanca en biedt vele faciliteiten 

onder de Caribische zon. U zult zich hier na aankomst dan ook direct thuis 

voelen. Het hotel ligt naast Puntacana Village en de luchthaven ligt op ca. 4 km.

FACILITEITEN
Vanuit de fraaie open lobby heeft u een mooi uitzicht over het zwembad met 

zonneterras met ligbedden en parasols, waaromheen het hotel in een U-vorm 

is gebouwd. Er is een kidsclub en speeltuin voor kinderen van 4 tot 12 jaar. 

Verder zijn er een businesscenter, winkeltje, parkeergelegenheid en het Westin 

Workout Fitness Center (24 uur per dag geopend). In de directe om ge ving lig-

gen twee beroemde golfbanen, namelijk de Corales Golf Club (18 holes) en La 

Cana Golf Club (27 holes). Daarnaast zijn er vele activiteiten zoals paardrijden, 

kite surfen en snorkelen. Tevens kunt u het Oscar de la Renta Tenniscenter en 

de moderne Six Senses Spa (1.600 m²) bezoeken. De Spa biedt verschillende 

lichaams- en schoonheidsbehandelingen. 

De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Volpension is mogelijk. Het Anani 

restaurant serveert internationale gerechten en is geopend voor ontbijt, lunch 

en diner. De direct aan zee gelegen Brassa Grill en Bar heeft onder andere 

Ameri kaanse USDA Prime steaks en visgerechten op het menu staan voor lunch 

en diner. De Lobbybar biedt lichte snacks, drankjes en cocktails en in Don Queco 

Cigar Bar & Lounge worden fijne Dominicaanse sigaren en rum geserveerd. U kunt 

gebruik maken van de andere restaurants van het resort zoals het Playa Blanca, 

La Yola of The Grill restaurants. Ten slotte is er 24 uur per dag roomservice. 

ACCOMMODATIE
De 200 kamers en suites zijn chic en luchtig ontworpen met rustgevende 

neutrale kleuren en een strakke afwerking. De kamers beschikken over 

marmeren vloeren, airconditioning, satelliet-tv, koffiezetfaciliteiten, kluisje, 

alarmklok met iPod-dockingstation, minibar en wifi. Badkamer met bad of 

regendouche, haardroger, badjassen en slippers. Alle kamers hebben balkon en 

zee- of gedeeltelijk zeezicht.

Traditional King Kamer (ca. 40 m², max. 2 volw.): elegante kamer met kingsizebed. 

Ook boekbaar met twee queensizebedden (150x200 cm) als Traditional Queen 

Kamer (max. 2 volw. + 2 kind.). Kinderen slapen op bestaande bedden.

Premium Kamer (ca. 60 m², max. 2 volw. + 1 kind): ruimere kamer met 

kingsizebed.

Junior Suite (ca. 62 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): open plan woon-/

slaapkamer. 

Suite (ca. 72 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): elegante aparte woon- en 

slaapkamer met kingsizebed. Derde persoon slaapt op een queensize sofabed.

Suite Puntacana (ca. 93 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): ruimere suite met 

een aparte woon- en slaapkamer met twee balkons en frontaal zeezicht.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Punta Cana, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Traditional King Kamer  1490 1490 1490 1490

Premium Kamer  1640 1640 1640 1640

  

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 17/04/22 t/m 30/04/22 indien 120 dagen voor aankomst ge-

boekt, 15% indien 90 dagen voor aankomst geboekt en 10% indien 60 dagen voor aankomst geboekt. 

15% bij verblijf van 03/01/22 t/m 09/04/22 indien 120 dagen voor aankomst geboekt, 10% indien 90 

dagen voor aankomst geboekt en 5% indien 60 dagen voor aankomst geboekt.

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

en/of volpension: vraag uw reisagent of bezoek www.silverjet.be.
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LOPESAN COSTA BÁVARO RESORT
ALL-INCLUSIVE | FAMILY | ACTIVE

       

Junior Suite

Het Lopesan Costa Bávaro Resort, Spa & Casino is gelegen aan één van de 

populairste stranden van Punta Cana. Binnen het resort komen de lokale 

cultuur en Europese invloeden samen tot uiting in de natuur, architectuur, 

restaurantkeuze en het brede aanbod aan faciliteiten. Een unieke accommodatie 

waar u kunt genieten van een onvergetelijke vakantie waar vrije tijd, rust en 

plezier hand in hand gaan. Het resort ligt op ca. 18 km van de luchthaven.

FACILITEITEN
Het resort beschikt over een imposante infinitypool (2.900 m²). Verder 6 andere 

zoetwater zwembaden. Voor de kleintjes is er een speciaal kinderbad, een groot 

waterpark, de Panchi World kids’ club met o.a. minidisco. In de OM Spa met 

sauna kunt u terecht voor verschillende lichaams- en gezichtsbehandelingen 

en massages. The Boulevard biedt een groot aanbod aan entertainment 

gelegenheden, met o.a. een casino, amfitheater, discotheek, bowling banen, 

faciliteiten voor kinderen en tieners, winkels, restaurants en bars. Ruime 

keuze aan sportactiviteiten zoals het wellnessprogramma (stretchen, pilates, 

yoga), volleybal, zumba en wateractiviteiten (aqua-volleybal/aerobics of 

pilates). Tevens een fitnessruimte, op ca. 1km een golfbaan, fietsverhuur en 

watersportmogelijkheden (sommigen tegen betaling). U verblijft hier op basis 

van all- inclusive. U heeft de keuze uit maar liefst 25 bars en restaurants: In de 

buffetrestaurants Atlantico en Caribe kunt u terecht voor ontbijt, lunch en diner 

met nationale en internationale gerechten. Verder zijn er meerdere a la carte 

restaurants (waarvoor van tevoren moet worden gereserveerd): The Valley heeft 

een ruime keuze aan Amerikaanse klassiekers, Góndola serveert populaire 

Italiaanse gerechten. El Charro is gespecialiseerd in de veelzijdige Mexicaanse 

keuken en Inari in de Aziatische keuken. Voor een intieme diner is er La Boheme 

met Franse keuken (niet inclusief). Verder zijn er Mareas (niet inclusief), Yolo 

(snackbar, 24 uur geopend), Iceberg (ijsco), Goldfish Beachclub en de Unique 

Beach Club (exclusief voor Unique gasten).  

ACCOMMODATIE
Het resort bestaat uit drie gedeeltes met in totaal 1042 kamers. Alle suites 

zijn modern ingericht en zijn voorzien van airconditioning, kingsizebed of 

queensizebedden, zitgedeelte, kluisje, strijkfaciliteiten, satelliet-tv, minibar en 

koffie-/theezetfaciliteiten. Badkamer met regendouche, badjassen en slippers. 

Junior Suite Tropical (ca. 43 m², max. 2 volw. + 2 kind. of 3 volw.): moderne open 

plan woon-/slaapkamer. Balkon of terras met straat- of tuinzicht. Ook boekbaar 

met zwembadzicht of zijzeezicht of met straat- of tuinzicht en groot balkon  

(20 m²) als Corner Junior Suite Tropical. Ook boekbaar met directe toegang tot 

het zwembad als Junior Suite Swim Up.

Bovengenoemde Junior Suites zijn ook in het Adults Only gedeelte of met de 

exclusieve Unique services te boeken. Kamers voor Adults-Only liggen in een 

apart en rustiger gedeelte van het resort. Hierbij krijgt u als extra toegang tot het 

adults only zwembad en is er een aparte bar. Als extra is er de Adults Only Corner 

Junior Suite Pool (ca. 43 m², max. 3 volw.): open plan Junior Suite met balkon  

(20 m²) met zwembadzicht. 

Bij verblijf in het exclusieve Unique Club gedeelte ontvangt u extra services 

zoals: aparte receptie me privé check-in/out, toegang tot de Unique Beach Club 

voor ontbijt en ligbedden met bediening. Prioriteit bij reservering restaurants 

(incl. restaurant Mareas) en in de suite premium amenities, kussenmenu, 

Nespresso-koffieapparaat. 

Unique One bedroom Suite Ocean (ca. 90 m², max. 2 volw. + 1 kind): elegante en 

ruimere suite met woonkamer met zitgedeelte en eettafel en aparte slaapkamer. 

Twee badkamers waarvan één met een bad en aparte douche. Ruim balkon (16 

m²) met zijzeezicht. Ook boekbaar als Unique Corner One Bedroom Suite Ocean 

(ca. 120 m²) met ruim balkon of terras (25 m²). Tenslotte is bovengenoemde 

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., all-inclusive, vliegreis van en 

naar Punta Cana, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Junior Suite Tropical  2520 2415 2600 2400

Unique  Junior Suite Ocean (Zijzeezicht)  2820 2695 2920 2685

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

bezoek www.silverjet.be.
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PARADISUS PALMA REAL GOLF & SPA
ALL-INCLUSIVE | FAMILY

       

Junior Suite

Het Paradisus Palma Real Golf & Spa Resort is gelegen aan Bavaro Beach, één 

van de mooiste stranden ter wereld en is het ideale resort voor zowel adults 

only als voor families. De prachtige natuurlijke omgeving met fraaie tropische 

tuinen en uitgebreide faciliteiten is de ideale setting voor een onvergetelijke 

strandvakantie. De luchthaven bevindt zich op ca. 7 km afstand en het kleine 

centrum van Punta Cana met winkelcentrum, bars en terrasjes op ca. 1 km.

FACILITEITEN
Elegante lobby met open receptie, exotische tuin, vijf zwembaden omgeven 

door terrassen met ligstoelen, balibedden en parasols. Voor kinderen is er een 

miniclub (1 tot 12 jaar), kinderspeelruimte en kinderbad. In de Yhi Spa kunt u 

terecht voor verschillende lichaams- en gezichtsbehandelingen. Er is tevens een 

kapsalon en fitnessruimte. Verder 7 whirlpools, 5 tennisbanen, 2 paddle banen, 

discotheek, casino en verschillende boetieks. Er is dagelijks entertainment en 

worden er uiteenlopende activiteiten voor alle leeftijden georganiseerd zoals 

Merengue- en salsa lessen, leren sushi-en cocktail maken. 

De verzorging is op basis van all-inclusive. U heeft de keuze uit 12 verschillende 

restaurants. Naos en Gaby gelegen aan het strand zijn de buffetrestaurants met 

een internationale keuken. Cielo biedt Mexicaanse gerechten, Tokimeku Japanse 

specialiteiten en Olio klassieke Italiaanse pizza’s en pasta’s. Verder zijn er het 

Mediteraanse restaurant Vento, het steak restaurant Sal, Aqua voor populaire 

klassiekers, Mizu voor Japans Teppanyaki en Hydro aan het zwembad voor 

sandwiches en tapas. Palazzo is exclusief voor The Reserve Adults Only gasten 

en biedt Italiaanse gerechten. Tenslotte is er voor The Reserve gasten Brisas 

met internationale (vis)gerechten aan het strand. Er zijn er verschillende bars 

zoals de lobbybar, Toji Bar, Avenue Bar, Red Lounge, Gabi Beach, M Bar, Mix Bar 

en Sunrise Bar. De Juice Bar en de Sunset Bar zijn exclusief voor volwassenen 

en de Brisas Bar voor gasten die verblijven in The Reserve.

ACCOMMODATIE
Het resort beschikt over 794 elegante suites die zijn voorzien van airconditioning, 

tv, telefoon, wifi, minibar, koffie-/theezetfaciliteiten, strijkfaciliteiten en kluisje. 

Badkamer met bad ( whirlpool) en aparte douche. Terras of balkon.

Junior Suite (ca. 48 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): open plan suite met 

kingsizebed of 2 bedden en een sofabed. Met gedeeltelijk tuinzicht.

Luxury Junior Suite (ca. 52 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): elegante suite 

met kingsizebed en apart zitgedeelte. Met tuinzicht.

One Bedroom Master Suite (ca. 76 m², max. 3. volw. of 2 volw. + 2 kind.): suite 

met aparte woon- en eetkamer met tuinzicht, mogelijk te verbinden met een 

Luxury Junior Suite. Ook boekbaar met wirlpool op het terras of balkon als 

Luxury One Bedroom Master Suite, of met twee slaapkamers als Two Bedroom 

Master Suite (ca. 127 m², max. 4 volw. + 3 kind.).

The Reserve is een exclusief gedeelte en beschikt o.a. over eigen restaurants, 

zwembaden en receptie met lounge. U ontvangt o.a. de volgende privileges: 

exclusieve conciërge service, VIP check-in/out, prioriteit bij reserveringen van 

restaurants en bij activiteiten, in room video games, turndown service.

The Reserve Deluxe Master Suite (ca. 100 m², max. 2 volw. + 2 kind.): ruime 

suite met apart woon-, eetgedeelte en whirlpool op balkon of terras.

The Reserve Deluxe Swim-Up Suite  (ca. 75 m², max. 2 volw. + 2 kind.):woonkamer 

met aparte slaapkamer. Direct toegang tot zwembad en patio met Balinees bed. 

The Reserve Deluxe Swim-Up Master Suite (ca.100 m², max. 2 volw. + 2 kind.): 

ruimere suite met direct toegang tot het zwembad en patio met Balinees bed 

en ligbedden. 

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., all-inclusive, vliegreis van en 

naar Punta Cana, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Luxury Junior Suite  3145 2550 2785 2500

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

bezoek www.silverjet.be.

DOMINICAANSE REPUBLIEK | Bávaro | Punta Cana
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SECRETS CAP CANA RESORT & SPA
ALL-INCLUSIVE | ADULTS ONLY | WELLNESS

       

Junior Suite Swim - out Preferred Club Bungalow Suite Swim -out 

Secrets Cap Cana is een adults only hotel (vanaf 18 jaar), dat gelegen is in het 

exclusieve Cap Cana aan het ongerepte strand van Juanillo. Puur wit zand, 

kristalhelder water en een warm tropisch briesje beloven een perfect stukje 

paradijs. Het resort biedt couples alles voor een welverdiende vakantie in een 

fraaie, luxe setting en spectaculaire omgeving. In de nabijheid bevinden zich 

polovelden, golfbanen en een jachthaven. De luchthaven ligt op ca. 12 km. 

FACILITEITEN
Receptie, lobby, boetieks, groot lagunevormig zwembad en apart zwembad voor 

Preferred Club-gasten met ligbedden en parasols. Verder zijn er verschillende 

swim-out zwembaden. Er worden vele activiteiten en entertainment georga-

niseerd, zowel overdag als ’s avonds. Het hotel kent vele sportfaciliteiten zoals 

beachvolley, kajakken, snorkelen, zeilen en windsurfen. De Secrets Spa van 

Pevonia (tegen betaling) biedt massages en schoon heids behandelingen en heeft 

een hydrotherapiecircuit met dynamicpool, sauna, Jacuzzi en stoombad. Verder 

zijn er een fitnessruimte, beautysalon en kapper. 

De verzorging is op basis van all-inclusive (geen polsbandjes) inclusief lokale 

en internationale alcoholische drankjes. Er zijn negen restaurants (waarvan 

enkele met dresscode). Market Cafe is het internationaal buffetrestaurant voor 

ontbijt, lunch en diner. De Seaside Grill bij het zwembad serveert voor lunch 

en diner grillspecialiteiten en Oceana met zeezicht biedt visspecialiteiten voor 

diner. Verder kunt u kiezen uit Portofino ( Italiaans), Himitsu (Aziatisch), El Patio 

(Mexicaans) en Bordeaux (Frans). De Barefoot Grill is er voor lichte gerechten 

voor de lunch. Er zijn verschillende bars zoals Cafe Coco voor premium koffie 

en snacks, lobbybar Rendez Vous voor cocktails, de swimup-bar Manatees, de 

strand bar Sugar Reef en de Barracuda, de Desires en de Showtime Bar voor 

cocktails met entertainment. Er is 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
De 457 moderne suites en zijn voorzien van airconditioning, kingsize of queen- 

bedden, zitgedeelte, kluisje, strijkfaciliteiten, satelliet-tv, minibar, koffie-/

theezetfaciliteiten, plafondventilator en wifi. Marmeren badkamer met regen-

douche, badjassen en slippers. Terras of balkon met jacuzzi en zitgedeelte.

Junior Suite (ca. 52 m², max. 3 volw.): ruime en elegante open plan woon-/

slaapkamer met tropical- of zwembad- of gedeeltelijk zijzee- of zeezicht. Met 

twinbedden of kingsizebed (max. 2 volw.).

Junior Suite Swim-out (ca. 52 m², max. 3 volw.): met tropicalzicht en directe 

toegang tot het zwembad.

Preferred Club Suites bieden onder meer: continentaal ontbijt, ‘s middags 

warme en koude hors d’oeuvres en desserts in de Club Lounge. Dagelijks een 

Engelstalig krant, kussenmenu en een upgraded minibar. Privé-gedeelte aan het 

strand en exclusieve toegang tot het Rosewater restaurant voor diner en Oceana 

voor ontbijt. 

Preferred Club Bungalow Suite (ca. 67 m², max. 2 volw.): open plan suite met 

zwembadzicht. Ook boekbaar gelegen op eerste rij vanaf het strand met zeezicht.

Preferred Club Bungalow Suite Swim-out (ca. 72 m², max. 2 volw.): met directe 

toegang tot het zwembad of gelegen op eerste rij vanaf het strand met zeezicht.

Preferred Club Bungalow Master Suite Zwembadzicht (ca. 74 m², max. 2 volw.): 

met als extra een plungepool. Ook boekbaar met frontaal zeezicht.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., all-inclusive, vliegreis van en 

naar Punta Cana, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Junior Suite Tropicalzicht                                         2085 2025 2020 2020

Junior Suite Zeezicht  2300 2235 2230 2230

Vroegboekkorting: 25% bij verblijf van 01/05/22 t/m 31/10/22 indien geboekt voor 28/02/22 en van 

20/08/22 t/m 31/10/22 indien geboekt van 01/03/22 t/m 30/04/22.

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

bezoek www.silverjet.be.
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Artikel 1:  Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op pakket- 
reisovereenkomsten die vanaf 1 juli 2018 worden geboekt 
en worden geregeld door de Wet betreffende de verkoop van 
pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiens- 
ten van 21 november 2017. 

Artikel 2: Informatie van de organisator en doorverkoper 
voor de sluiting van de pakketreisovereenkomst
2.1  De organisator en ook de doorverkoper verstrekken 

aan de reiziger, voordat deze is gebonden door een 
pak ket reisovereenkomst de wettelijk voorgeschreven 
stan daard informatie, alsook, voor zover deze van toe-
passing is op de pakketreis:

1 de voornaamste kenmerken van de reisdiensten:
a)   Algemene reisvoorwaarden van de Geschillencom- 

missie Reizen voor pakketreis-overeenkomsten, de reis- 
bestemming(en), de route en de verblijfsperioden, met 
de data en het aantal nachten;

b)   de vervoermiddelen, hun kenmerken en categorieën, de 
  plaatsen en data en tijdstippen van vertrek en terug- 
 keer, de duur en plaats van tussenstops en de aan- 
 sluitingen; indien het exacte tijdstip nog niet vaststaat, 
  wordt dit bij benadering meegedeeld

c)   de ligging, de voornaamste kenmerken en de categorie 
  van de accommodatie volgens de regels van het land be- 
 stemming;

d)  de verstrekte maaltijden;
e)   de bezoeken, de excursies of de andere diensten die zijn 

 begrepen in de voor de pakketreis overeengekomen 
  totaalprijs;

f)   ingeval het niet duidelijk is, uitsluitsel of de reisdien-
sten worden verleend aan de reiziger als lid van een 
groep;

g)   de taal waarin andere toeristische diensten desge- 
 vallend worden verricht;

h)   of de reis in het algemeen geschikt is voor personen met 
  beperkte mobiliteit;

2   de totaalprijs van de pakketreis, en voor zover toepas- 
 selijk, opgave van de soort bijkomende kosten die voor 
  rekening van de reiziger kunnen zijn;

3  de betalingsmodaliteiten;
4   het minimumaantal personen dat nodig is voor de 

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

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

6   de vermelding dat de reiziger de overeenkomst kan op- 
 zeggen tegen betaling van een opzegvergoeding;

7   inlichtingen over de annulerings- en/of bijstandsverze-
keringen.

2.2  De professioneel draagt er zorg voor dat het juiste 
standaardinformatieformulier wordt verstrekt aan de 
reiziger. 

2.3  De precontractuele informatie die aan de reiziger wordt 
verstrekt, vormt een integraal onderdeel van de pak-
ketreisovereenkomst. Zij kan niet worden gewijzigd, 
tenzij wederzijds akkoord van de partijen. 

Artikel 3: informatie door de reiziger
3.1  De persoon die de pakketreisovereenkomst afsluit, 

moet aan de organisator en de doorverkoper alle nuttige 
inlichtingen verstrekken omtrent hemzelf en zijn mede-
reizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of 
de uitvoering van de overeenkomst.

3.2  Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt 
en dit tot extra kosten leidt voor de organisator en/of 
doorverkoper, mogen die kosten in rekening worden 
gebracht.

Artikel 4: de pakketreisovereenkomst
4.1  Bij het sluiten van de pakketreisovereenkomst of binnen 

redelijke termijn verstrekt de organisator of indien 
er een doorverkoper bij betrokken is deze laatste 
de reiziger een bevestiging van de overeenkomst op 
een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, 
een papieren document of een pdf. Ingeval de pakket- 
reisovereenkomst in de gelijktijdige fysieke aanwezig- 
heid van de partijen wordt gesloten, heeft de reiziger 
het recht een papieren kopie te vragen.

4.2  De pakketreisovereenkomst of bevestiging ervan bevat 
de volledige inhoud van de overeenkomst, met inbegrip 
van alle informatie zoals vermeld in artikel 2 en de 
volgende informatie:

1   de bijzondere wensen van de reiziger waarop de orga- 
 ni sator is ingegaan;

2   dat de organisator aansprakelijk is voor de goede uit- 
 voering van de pakketreis, en een bijstandsverplichting  
 heeft;

3   de naam en de contactgegevens van de entiteit die 
 instaat voor de bescherming bij insolventie;

4   de naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres van de 
 lokale vertegenwoordiger van de organisator of van een 
 andere dienst voor het geval de reiziger in moeilijk- 
 heden verkeert of zijn beklag wenst te doen over de 
 mogelijke non-conformiteit;

5   de verplichting van de reiziger om de non-conformiteit 
 tijdens de reis te melden;

6   informatie op basis waarvan rechtstreeks contact kan 
 worden opgenomen met een niet vergezelde minder- 
 jarige of met de persoon die op zijn verblijfplaats voor 
 hem verantwoordelijk is;

7   informatie over de interne klachtenbehandeling;
8   informatie over de Geschillencommissie Reizen en het 

  platform van de E.U. voor online geschillenbeslechting; 
9   informatie over het recht van de reiziger om zijn over- 

 eenkomst over te dragen.

4.3 Tijdig voor het begin van de pakketreis verstrekt de 
  organisator de reiziger:
1  de nodige ontvangstbewijzen 
2  de vouchers en vervoerbewijzen
3   informatie over de geplande vertrektijden en, indien van 

 toepassing, over de uiterste tijd om in te checken, de 
  geplande tijden van tussenstops, aansluitingen en aan- 
 komst.

Artikel 5: De prijs
5.1  Na het sluiten van de pakketreisovereenkomst kunnen 

de prijzen alleen worden verhoogd indien de overeen-
komst daar uitdrukkelijk in voorziet. In dat geval wordt 
in de pakketreisovereenkomst aangegeven hoe de prijs- 
her zie ning wordt berekend.

Prijsverhogingen zijn alleen toegestaan als rechtstreeks 
gevolg van veranderingen in:
1   de prijs van passagiersvervoer die is toe te schrijven 

  aan de toegenomen kostprijs van brandstof of van 
  andere energiebronnen, of

2   de hoogte van belastingen of vergoedingen over de in de 
 overeenkomst begrepen reisdiensten, die worden ge- 
 heven door niet direct bij de uitvoering van de pakket- 
 reis betrokken derden, met inbegrip van toeristen- 
 belastingen en vertrek- of aankomstbelasting in havens 
  en op vliegvelden, of

3   de wisselkoersen die voor de pakketreis van belang zijn.  
 Indien een prijsverhoging wordt voorzien heeft de 
  reiziger recht op een prijsvermindering bij een daling 
  van de hierboven opgesomde kosten. 

5.2  Indien de verhoging 8% van de totaalprijs te boven gaat, 
kan de reiziger de overeenkomst opzeggen zonder 
opzeggingsvergoeding.

5.3  Een prijsverhoging is alleen mogelijk indien de organi-
sator de reiziger uiterlijk twintig dagen voor het begin 
van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, 
zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf, 
hiervan in kennis stelt, met opgave van een motivering 
voor die prijsverhoging en een berekening.

5.4  In geval van een prijsvermindering heeft de organisator 
het recht de administratieve kosten af te trekken van 
de aan de reiziger verschuldigde terugbetaling. Indien 
de reiziger hierom verzoekt staaft de organisator die 
kosten.

 
Artikel 6: Betaling van de reissom
6.1  Behalve anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij 

het afsluiten van de pakketreisovereenkomst als voor-
schot een gedeelte van de totale reissom zoals in de 
bijzondere voorwaarden bepaald.

6.2  Behalve indien in de pakketreisovereenkomst anders 
wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo 
van de prijs uiterlijk 6 weken voor de vertrekdatum.

6.3  Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd 
gesteld, nalaat het voorschot of de reissom te betalen 
die van hem wordt geëist, zal de organisator en/of 
doorverkoper het recht hebben de overeenkomst met 
de reiziger van rechtswege te beëindigen, met de kosten 
ten laste van de reiziger.

Artikel 7: Overdraagbaarheid van de pakketreis overeen
komst
7.1   De reiziger kan de pakketreisovereenkomst overdragen 

 aan een persoon die voldoet aan alle voorwaarden die 
 voor die overeenkomst gelden op voorwaarde dat hij:

1   de organisator en eventueel de doorverkoper zo snel 
 mogelijk en uiterlijk 7 dagen voor het begin van de pak- 
 ketreis via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. 
 een mail, een papieren document of een pdf, op de hoogte 
 stelt, en

2   de eventuele bijkomende kosten draagt die voortvloeien 
 uit de overdracht. 

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

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

Artikel 9: Wijziging door de organisator voor de afreis
9.1   De organisator kan de bepalingen van de pakketreis- 

 overeenkomst, met uitzondering van prijswijzigingen 
 vóór het begin van de pakketreis niet eenzijdig veran- 
 deren, tenzij: 

1   de organisator zich dit recht in de overeenkomst heeft  
 voorbehouden, en 

2  het om een onbeduidende verandering gaat, en 
3   de organisator de reiziger daarvan via een duurzame 

  gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren docu- 
 ment of een pdf in kennis stelt. 

9.2  1. Indien, vóór het begin van de reis, de organisator zich ge- 
 noodzaakt ziet een van de voornaamste kenmerken van 
 de reisdiensten ingrijpend te wijzigen of niet aan de beves- 
 tigde bijzondere wensen van de reiziger tegemoet kan 
 komen, of voorstelt de prijs van de pakketreis met meer 
 dan 8 % te verhogen, dient de organisator de reiziger hier- 
 van in te lichten en hem op de hoogte te brengen:

1    van de voorgestelde wijzigingen en het effect ervan op de 
 prijs van de pakketreis;

2   van de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen 
  zonder kosten, tenzij hij de voorgestelde wijzigingen 
  aanvaardt;

3   van de termijn waarbinnen hij de organisator in kennis 
  moet stellen van zijn besluit; 

4   van het feit dat indien hij de voorgestelde wijziging binnen 
 de opgegeven termijn niet uitdrukkelijk aanvaardt, de 
  overeenkomst automatisch beëindigd wordt, en 

5   in voorkomend geval, van de voorgestelde vervangende 
pakketreis en de prijs ervan. 

9.3  Wanneer de wijzigingen van de pakketreisovereenkomst of 
de vervangende pakketreis tot gevolg hebben dat de kwali- 
teit of de kosten van de pakketreis verminderen, heeft de 
reiziger recht op een passende prijsvermin-dering. 

9.4  Indien de pakketreisovereenkomst op grond van artikel 
9.2 wordt opgezegd en de reiziger geen vervangende 
pakketreis aanvaardt, betaalt de organisator alle betaal- 
de bedragen uiterlijk veertien dagen nadat de overeen-
komst is opgezegd, aan de reiziger terug. 

Artikel 10: Opzegging door de organisator voor afreis
10.1  De organisator kan de pakketreisovereenkomst op- 

zeggen: 
1   indien het aantal personen dat zich voor de pakketreis 

  heeft ingeschreven, kleiner is dan het in de overeen- 
 komst vermelde minimumaantal en de reiziger door 
  de organisator van de opzegging van de overeenkomst 
  in kennis wordt gesteld binnen de in de overeenkomst  
 bepaalde termijn, maar uiterlijk: 

a)   twintig dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen 
 van meer dan zes dagen; 

b)   zeven dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen 
  van twee à zes dagen; 

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. 
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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 2018 worden geboekt 
en worden geregeld door de Wet betreffende de verkoop van 
pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten 
van 21 november 2017.

Artikel 2: Informatie aan de reiziger vooraleer een reis
dienstovereenkomst tot stand komt

De organisator of de doorverkoper die als tussenpersoon 
afzonderlijk een reisdienst verkoopt verstrekt aan de reiziger 
de volgende informatie:
1  De voornaamste kenmerken van de reisdienst
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.
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Artikel 3: Informatie door de reiziger
3.1  De persoon die de reisdienstovereenkomst afsluit, moet 

aan de organisator en de doorverkoper alle nuttige 
inlichtingen verstrekken omtrent hemzelf en zijn mede-
reizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of 
de uitvoering van de overeenkomst.

3.2  Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt 
en dit tot extra kosten leidt voor de organisator en/of 
doorverkoper, mogen die kosten in rekening worden 
gebracht.

Artikel 4: Insolventie
4.1  De organisator of doorverkoper die als tussenpersoon 

afzonderlijke reisdiensten verkoopt stelt een zekerheid 
voor de terugbetaling van alle bedragen die hij ontvangt 
van of namens de reizigers, voor het geval de reisdienst, 
door de insolventie niet kan worden verleend. 

4.2  Voor niet-uitgevoerde reisdiensten worden terugbeta-
lingen op verzoek van de reiziger zonder vertraging 
verricht.

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

Artikel 6: Verzoeningsprocedure
6.1  Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onder-

ling een minnelijke regeling nastreven. 

6.2  Mislukt deze poging tot minnelijke regeling, dan kan elk 
van de betrokken partijen aan de vzw Geschillen - 
commissie Reizen vragen om een verzoeningsproce-
dure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te 
stemmen. 

6.3  Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een 
verzoeningsreglement en een “overeenkomst tot ver-
zoe ning” bezorgen. 

6.4  Overeenkomstig de in het reglement beschreven proce- 
 dure, zal een onpartijdige verzoener daarna contact op- 
nemen met de partijen teneinde een billijke verzoening 
tussen de partijen na te streven. 

6.5  Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende 
schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden. 

Artikel 7: Arbitrage of rechtbank
7.1  Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mis-

lukt deze, dan kan de eisende partij desge wenst een 
arbitrageprocedure instellen voor de Geschillen com-
missie Reizen of een procedure aan hang ig maken voor 
de rechtbank. 

7.2  De reiziger kan nooit verplicht worden de bevoegdheid 
van de Geschillencommissie Reizen te aanvaarden, 
noch als eisende noch als verwerende partij. 

7.3  De organisator of doorverkoper die verwerende partij 
is kan de arbitrage slechts weigeren indien het door 
de eisende partij geëiste bedrag méér dan 1250 euro 
bedraagt. Hij beschikt hiervoor over een termijn van 
10 kalenderdagen na ontvangst van de aangetekende 
brief of e-mail met ontvangstbewijs waarin wordt 
aangegeven dat een dossier met een vordering vanaf 
1251 euro werd geopend bij de Geschillencommissie 
Reizen. 

7.4  Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een 
geschillenreglement, en kan slechts worden opgestart 
na het indienen van een klacht bij de onderneming zelf 
en wel zodra vaststaat dat het geschil niet minnelijk kon 
geregeld worden of zodra 4 maanden zijn verstreken na 
het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de 
prestatie die aanleiding gaf tot het geschil). Geschillen 
m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de 
rechtbanken beslecht worden. 

7.5  Het paritair samengesteld arbitraal college doet, over-
eenkomstig het geschillenreglement, op een bindende 
en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. 
Hiertegen is geen beroep mogelijk. 

Secretariaat van de Geschillencommissie Reizen:
telefoon: 02 277 62 15 of 02 277 61 80 (9u tot 12 u) ; 
fax: 02 277 91 00
City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel
e-mail: reisgeschillen@clv-gr.be
1/2/2018

BIJZONDERE VOORWAARDEN 
SILVERJET BELGIUM BVBA

Artikel 1: Prijzen 
1   De overeengekomen prijs in de pakketreisovereen- 

 komst is – behoudens kennelijke materiële vergissing 
  - vast en alle verplichte diensten zijn inbegrepen, 
  behalve deze die, ingevolge lokale reglementeringen,  
 enkel ter plaatse door de reiziger in contanten kunnen 
  betaald worden

2   De prijs is aangeduid per persoon.
3   De prijzen bevatten: vervoer heen en terug, vervoer 

  tussen de luchthaven van bestemming en de verblijf- 
 plaats of huurwagen, verblijf in  hotel met maaltijden 
  zoals voorzien in het programma, de diensten van onze 
 vertegenwoordiger ter plaatse, de BTW, de luchthaven- 
 taksen.

4   Niet-inbegrepen zijn: kosten voor reispas, visum, inen- 
 tingen, verzekeringen; alle persoonlijke uitgaven; 
 fooien en uitstappen die niet uitdrukkelijk als inbe- 
 grepen aangeduid staan.

5   Prijzen die mondeling of telefonisch door onze reser- 
 veringsdienst worden gegeven zijn steeds onder voor- 
 behoud. Enkel schriftelijke prijsbevestigingen zijn 
  geldig.

6  De prijzen zijn berekend op basis van 
a)    wisselkoersen voor het verblijf en de andere diensten 

  in het buitenland die op 01 januari 2022 bekend waren.
 De wijziging van de wisselkoersen zal worden doorge- 
 voerd, indien de koers van (munt, bijv. de dollar) hoger 
  is dan (munt ten overstaan van de euro)
b)   Taksen en heffingen, met inbegrip van de luchthaven- 

 taksen, in vergelijking met de toestand op datum van 
  de te koop aanbieding.

c)   de vervoerprijs met inbegrip van de energieprijzen 
  die een element uitmaken van deze vervoerprijs op 
  basis van de datum van de tekoopaanbieding.

9   Zo de verhoging 8 % van de totaalprijs te boven gaat, kan 
 de reiziger de pakketreis-overeenkomst zonder ver- 
 goeding verbreken. In dit geval heeft de reiziger recht 
 op terugbetaling van de bedragen die hij aan de orga- 
 nisator heeft betaald. 

Artikel 2: Formaliteiten
1   De reiziger dient te bevestigen kennis genomen te 

 hebben van de informatie inzake de te vervullen 
  formaliteiten die hem in de brochure of door de door- 
 verkoper worden medegedeeld.

2   Kinderen dienen over een identiteitskaart met foto te  
 beschikken. Kinderen die niet door hun ouders ver- 
 gezeld worden, dienen documenten voor te leggen,  
 waarop de ouders hun toestemming verlenen om 
  alleen te reizen en waarbij de datum van aankomst en 
  van vertrek uit het betrokken land vermeld is, evenals 
  het adres waar zij hun vakantie doorbrengen en hun 
  adres in België.

3   Huisdieren kunnen op reis meegenomen worden mits 
 rekening te houden met de specifieke richtlijnen die 
  door de organisator worden verstrekt. Zij moeten in  
 elk geval in regel zijn met de vaccinatievoor- 
 schriften. De organisator aanvaardt echter geen enkele 
 verantwoordelijkheid bij eventuele schade noch voor 
  moeilijkheden die voortspruiten uit het meenemen 
  van huisdieren.

Artikel 3: Bagage
Bij verlies of beschadiging van bagage moet de reiziger 
bij de afdeling verloren bagage van de luchthaven een 
property irregularity report invullen. Zonder dit document 
is het onmogelijk om een vergoeding te bekomen. 

Artikel 4: Dienstregeling
De vermelde dienstregelingen zijn indicatief. De reiziger 
dient in alle omstandigheden er rekening mee te houden 
dat deze zowel voor als tijdens de reis gewijzigd kunnen 
worden.

Artikel 5: Annulering en wijzigingen door de reiziger
1   De wijzigings- en annuleringskosten zijn variabel vol- 

 gens het tijdstip van annulering. De juiste datum van 
 de annulering wordt bepaald door de datum van 
 ontvangst door de organisator. Alle bedragen zijn aan- 
 geduid per persoon.

2  Annulatie:
 Tot 60 dagen voor de afreis: 100% kosten op uitgegeven 
 vervoersbiljetten en 10% kosten op het  
 landarrangement. 
 Tot 30 dagen voor de afreis: 100% kosten op uitgegeven 
 vervoersbiljetten en 20% kosten op het  
 landarrangement. 
 Tot 20 dagen voor de afreis: 100% kosten op uitgegeven 
 vervoersbiljetten en 40% kosten op het  
 landarrangement. 
 Tot 9 dagen voor de afreis: 100% kosten op uitgegeven 
 vervoersbiljetten en 70% kosten op het  
 landarrangement. 
 Vanaf 8 dagen voor de afreis: 100 % van de reissom.
3   Wijzigingen aan een geboekte reis worden aanvaard mits 

 betaling van onderstaande kosten, naast de normale 
  prijsaanpassing. 

 tot 30 dagen voor de afreis: € 150 per persoon, 
 vermeerderd  met de kosten van het uitgegeven
  vervoersbiljet. 
 minder dan 30 dagen voor de afreis: zie annulatie.
Voor annulatiekosten en wijzigingen voor cruises verwijzen wij 
naar onze cruise brochure.

Artikel 6: Aansprakelijkheid
1   De in dit document opgenomen informatie werd opge- 

 maakt volgens gegevens die ons bekend waren tot zes  
 maanden voor de publicatie ervan. Indien zich wijzi- 
 gingen voordoen in exploitatie, faciliteiten en dien- 
 sten van de aangeboden producten zullen deze on- 
 middellijk na kennisname door de organisator worden  
 meegedeeld.

2   De prestaties van de organisator nemen een aanvang 
  en eindigen op de opstapplaats.

Artikel 7: Klachtenregeling
1   De reiziger dient, op een bewijskrachtige wijze, de or- 

 ganisator onverwijld op de hoogte te brengen van 
  iedere non-conformiteit die hij ervaart tijdens de uit- 
 voering van de pakketreis-overeenkomst.

2   De tegenwaarde van niet-verkregen diensten wordt 
 alleen terugbetaald mits het indienen van een ge- 
 schreven attest uitgaande van de betrokken diensten- 
 verlener en waarin duidelijk vermeld wordt welke 
  diensten de reiziger niet ontvangen heeft.

3   Voor eventuele geschillen die niet via de Geschillen- 
 commissie opgelost kunnen worden, is alleen de recht- 
 bank van Brugge bevoegd. 

Artikel 8: Betaling
1   Silverjet behoudt zich het recht de reis te annuleren  

 als het voorschot en/of saldo niet werd voldaan op de  
 vervaldatum.

Artikel 9: 
1   Bij reservatie verklaart de klant de algemene Silverjet  

 voorwaarden te hebben gelezen en goedgekeurd.

Silverjet bvba
Koningin Astridlaan 29
8200 Brugge



354 - SILVERJET



  Annulatieverzekering: 4% van de reissom.
    Vakantiepakket annulatie 

Bijstand en bagage (tot € 1250) binnen EU: € 4 per persoon per dag.

Vakantiepakket annulatie
 Bijstand en bagage (tot € 1250) buiten EU: € 8 per persoon per dag.

    
 Dekking voor vakantiepakket tot max. € 2500 per persoon of € 7500 per gezin.

 Voor dekkingen hoger dan € 2500 per persoon, stellen we een vakantiepakket voor aan 6% van de reissom.

Premies onder voorbehoud van wijzigingen/aanpassingen.



Zomerzon 2022
DIT IS EEN UITGAVE VAN SILVERJET BELGIUM

www.silverjet.be




