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Ultiem genieten met Silverjet Vakanties.

Ontdek de wereld van Silverjet Vakanties vol comfort, service en stijl. Al meer dan 20 jaar selecteert ons uiterst

professionele team 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 ver-

trekt, 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 douane 

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 

aankomsttijd 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 combinatie 

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 privé-

helikopter, 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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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 voor-

zieningen 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 

 internationale 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 golfmogelijk- 

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.  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  

waarbij 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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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 2022). 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, jubila-

rissen 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 mee- 

berekend. 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-, Yacht en Zeilcruise en ervaar de reis van uw leven.
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Four Seasons Resort at Landaa Giraavaru - Malediven



14 - SILVERJET

SPANJE

Van de Pyreneeën in het noorden, westelijk langs 

de Golf van Biskaje tot de uitgestrekte Atlantische 

Oceaan en zuidelijk tot de zonnige kust van de 

Middellandse Zee, beslaat Spanje het leeuwen

deel van het Iberisch schiereiland, waarvan voor 

Portugal een lange, smalle strook in het westen 

overblijft. 

Spanje behoort weliswaar tot het Europese  vaste

land, maar het heeft zich in historisch opzicht 

onafhankelijk van de rest van Europa ontwikkeld. 

De Moorse invasies in de 8e eeuw vanuit Noord

Afrika hebben de Spaanse cultuur en tradities een 

speciaal tintje gegeven, dat nog steeds merkbaar is. 

Regionaal gezien is het land niettemin sterk  ver

deeld. Er zijn verschillende halfautonome gebieden 

in het noorden, waaronder Catalonië, Baskenland en 

Galicië, met elk een eigen taal. 

Qua eten zult u zelden teleurgesteld worden. Uit 

eten in Spanje is altijd weer een feest. Elke regio 

kent zijn eigen culinaire hoogstandjes, van verse 

visgerechten uit het noorden tot geurige rijstschotels 

uit het oosten, van de geroosterde gerechten uit 

MiddenSpanje tot de malse ham en gebakken vis 

uit het zuiden. En altijd is er een lokale wijn die er 

prima bij past. 

Vanwege het klimaat bieden in de wintermaanden 

vooral de voor de westkust van WestAfrika gelegen 

Canarische Eilanden en het zuidelijke kustgebied 

langs de Costa del Sol zich als aantrekkelijke be 

stemmingen aan.

CANARISCHE EILANDEN
De zonovergoten stranden van de Canarische 

Eilanden oefenen al jaren een enorme aantrek

kingskracht uit. Het opmerkelijke van deze archipel 

is dat elk eiland zijn specifieke eigenschappen en 

kenmerken heeft. 

Dat geldt vooral voor het vulkanische eiland 

Lanzarote, dat meer dan 300 vulkanen en 100 

kraters kent. In het nationale park Timanfaya krijgt 

u een goed beeld van dit unieke ‘maanlandschap’. 

Fuerteventura ligt slechts 100 km uit de Afrikaanse 

kust, waardoor het landschap woes tijnachtig aan

doet. Het heeft het grootste aantal kilometers 

zandstrand van alle eilanden en is van wege de 

milde passaatwind zeer geliefd bij surfers. 

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

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

voor alle zonaanbidders, watersportfanaten en golfliefhebbers.

Gran Canaria biedt niet alleen schitterende stranden 

en het hele jaar een mild klimaat, maar ook een 

verrassend binnenland met prachtig natuurschoon. 

Tenerife wordt wel het eiland van de lente ge noemd. 

Het is het grootste en meest tropische eiland van 

de archipel en wordt gedomineerd door de vulkaan 

de Teide, die het eiland zijn vruchtbare grond geeft. 

Van oorsprong heeft Tenerife zwarte stranden. 

Tegenwoordig zijn er ook artificiële witte stranden.

COSTA BLANCA & VALENCIA
Valencia is de op twee na grootste Spaanse stad 

en doet qua bezienswaardigheden niet onder voor 

andere grote steden. Met zijn 156 km aan fietspaden 

is deze stad uitermate geschikt om per fiets te 

verkennen. De Costa Blanca is van oudsher een 

bestemming met bruisende, levendige badplaatsen, 

boulevards en een druk uitgaansleven.

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

met talloze populaire strandbestemmingen langs 

de Costa del Sol (met Málaga als belangrijkste 

aanvlieghaven). Het achterland van Andalusië biedt 

prachtige steden als Málaga, Sevilla, Granada en 

Córdoba die u per huurauto kunt verkennen. Door 

het gunstige klimaat kent de Costa del Sol maar 

liefst 320 zonnige dagen per jaar. Aan de Costa del 

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

een van de belangrijkste sporten.

HOTELVOORZIENINGEN
Op de Canarische Eilanden en aan de Costa del 

Sol kunnen uw kinderen gewoonlijk gratis gebruik 

maken van de kidsclubs (die aan de Costa del Sol 

zijn alleen in de vakantieperioden geopend). In de 

meeste gevallen zijn ook de nietgemotoriseerde 

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

tennissen in de avonduren bij verlichting). 

Gemotoriseerde watersporten en babysitting zijn 

tegen betaling. Ook wanneer u gebruik wilt maken 

van de wellnessfaciliteiten is dit in de meeste 

gevallen tegen betaling. Uitzonderingen op 

bovenstaande regels vindt u bij de beschrijvingen 

van de betreffende hotels en resorts. De open

stelling van de bij de hotelbeschrijvingen genoemde 

restaurants is veelal seizoengebonden: niet alle 

restaurants zijn het gehele jaar dan wel dagelijks 

geopend. 
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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.

AUTOHUUR

De hotels op Gran Canaria bieden wij aan inclusief 

privétransfers. In plaats hiervan kunt u ook kiezen 

voor een huurauto of voor een paar dagen autohuur 

om tal van dagtochten in de fraaie omgeving te 

maken.

SPECIAAL AANBEVOLEN

OP GRAN CANARIA HEBBEN VOORAL 

HET PALM BEACH EN HET HOTEL FARO, 

A LOPESAN COLLECTION, ONS HART GESTOLEN. 

KIJK OP PAGINA’S 18-19 EN 28.

Al op een paar  kilometer uit de kust treft u op 

Gran Canaria volop stille dennenbossen, kale 

woestijnachtige gebieden en plotsklaps nevelige 

hellingen vol varens en bloemen. 

De meeste bezoekers van het eiland komen alleen 

in Las Palmas omdat de luchthaven hier ligt en dat 

is eigenlijk jammer. Las Palmas is een geweldige 

hoofdstad die het bezoeken meer dan waard is. Niet 

voor niets selecteerden wij hier dan ook een fijn 

hotel; het fraaie Santa Catalina, a Royal Hideaway.

Terwijl in u in het binnen land het gevoel bekruipt 

dat hier de tijd heeft stilgestaan, is aan de zuidkust 

van het eiland de toeristenindustrie vrijwel 

 onophoudelijk in beweging. Vooral de plaatsen 

Playa del Inglés en Maspalomas zijn de afgelopen 

decennia uitgegroeid tot ware vakantie metropolen. 

U vindt er grote, moderne winkel centra, maar 

ook diverse winkeltjes voor souvenirs of lokale 

specialiteiten. En natuurlijk een ontelbare hoe

veel heid restaurants, bars en discotheken. Op de 

uitgestrekte promenades, boulevards en in de 

winkelstraten heerst altijd een gezellige drukte. 

In het hart van Playa del Inglés 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.

Bij Maspalomas ligt het unieke duinlandschap 

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

De wind speelt zijn spel met het 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 Hotel Faro, a Lopesan Collection Hotel, dat zich 

vooral richt op volwassenen en direct naast de 

vuurtoren ligt.

Aan de nabijgelegen Costa Meloneras kunt u een 

keuze maken uit het moderne en kindvriendelijke 

Lopesan Baobab Resort, het fraaie Lopesan Costa 

Meloneras Resort met koloniale architectuur en het 

in traditioneel Canarische stijl opgetrokken Lopesan 

Villa del Conde Resort. 

Las Palmas

Maspalomas
Meloneras

Bohemia
Suites

Palm Beach

Lopesan
Costa Meloneras

Residencia

Lopesan
 Villa del Conde

Lopesan Baobab

Santa
Catalina

   Faro
Lopesan

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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Las Palmas | Gran Canaria | SPANJE

SANTA CATALINA, A ROYAL HIDEAWAY
ACTIVE | HERITAGE | WELLNESS

        DELUXE

Junior Suite

Een historisch hotel in een droomomgeving. Al ruim 130 jaar is het Santa 

Catalina, a Royal Hideaway Hotel een bevoorrechte getuige van de geschiedenis 

van het eiland Gran Canaria. Een hotel in klassieke stijl waar exclusiviteit en 

kwaliteit een fundamenteel onderdeel zijn van een gastgerichte filosofie en 

waar u kunt genieten van de meest moderne diensten en faciliteiten. Dankzij 

de ligging naast het fraaie Doramas Park en op een paar minuten van het fijne 

zand van Playa de las Canteras, heeft het hotel een perfecte locatie om alle 

details te ontdekken die de stad Las Palmas koestert. Een verblijf in dit hotel 

met grandeur, waar vele beroemdheden u reeds voorgingen, laat zich uiteraard 

uitstekend combineren met een vakantie in een van onze exclusieve hotels in 

het zuiden van  het eiland. De luchthaven van Las Palmas ligt op ca. 23 km.

FACILITEITEN
Bij het binnengaan van dit majestueuze gebouw proeft u al de 130 jaar historie.  

met zijn hoge plafonds, kroonluchters en perfect gerestaureerde kunstwerken. 

Het hotel heeft een kleine, elegante receptie. De lobby bar is de ideale plek om 

te genieten van een heerlijke koffie of cocktail. Het hotel heeft drie zwembaden. 

Het hoofdzwembad Camarote is de plek om te genieten omringd door een tuin 

met palmbomen en de Camarote Pool Bar. De Alis rooftop Bar (vanaf 17:30  

toegankelijk voor alle gasten) en de Alis infinity pool, adults only en alleen 

toegankelijk voor de gasten die verblijven in een (Junior) Suite. Hier heeft u 

het beste uitzicht over de stad & zee en de pool conciërge voorziet u van de 

heerlijkste cocktails. Ook is er nog het verwarmde hydrotherapie bad in de 

wellness, vrij toegankelijk voor de gasten in Junior Suite en Suite en tegen een 

gereduceerd tarief voor de overige gasten. Het wellnesscenter beschikt verder 

over verschillende bubbelbaden, 3 soorten sauna’s, een sensatiedouche circuit, 

ijsfonteinen, een frigidarium en een caldarium. Professioneel fitnesscentrum 

naast de wellness en een moderne openlucht fitnessruimte op de rooftop ‘Alis’ 

alleen toegankelijk voor gasten in een Junior Suite en Suite. De verzorging is 

op basis van logies/ontbijt. Halfpension is ook mogelijk met lunch of diner. Het 

ontbijt (buffetvorm) wordt geserveerd in restaurant Doramas. Lunch en diner 

voor halfpensiongasten is mogelijk in restaurant Bodeguita 1890 en bij drukte 

ook in restaurant Camarote. Ook kunt u zeer exclusief dineren in het met een 

Michelinster bekroonde restaurant Poemas. Roomservice mogelijk.

ACCOMMODATIE
De 204 kamers en suites zijn klassiek, elegant en luxueus ingericht en 

uitgerust met airconditioning, wifi, tv, kluisje, minibar (tegen betaling), koffie/

theezetfaciliteiten. Sommige kamers hebben een balkon of terras met uitzicht 

op de stad, zeezicht, tuinzicht of zicht op de hotelgalerijen. Badkamer met 

regendouche en haardroger, badjassen en slippers. Sommige kamers hebben 

een apart designbad,

Deluxe Kamer (ca. 23 m², max. 2 pers.): elegant ingericht met open plan 

badkamer. Soms met balkon of terras met uitzicht op de stad, hotelgalerijen 

of de tuin. Tevens te boeken als 3 persoonskamer (ca. 35 m²) of als Deluxe 

Superior Kamer, met in de badkamer een apart designbad.

Junior Suite (ca. 30 m², max. 2 pers.): ruimere kamer met zitgedeelte. Open 

plan badkamer met regendouche en soms met apart designbad. Geen balkon 

of terras. VIPservice.

Suite (ca. 40 m², max. 3 pers.): aparte woonkamer met slaapbank. Open plan 

badkamer met regendouche en designbad. Soms met Frans balkon. VIPservice

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

sels Airlines, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar de 

luchthaven.

Indicatieprijs per persoon nov jan feb mrt apr

Deluxe Kamer  596 595 614 585 480

Deluxe Superior Kamer 607 606 625 596 493

Junior Suite 625 625 644 615 511

Suite 646 644 663 634 530

Long Stay: 10% korting bij min 10 nachten verblijf van 01/11/22 t/m 08/05/23.

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 01/11/22 t/m 08/05/23 indien geboekt voor 31/08/22 en 15% 

indien geboekt voor 31/10/22. 

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.

silverjet.be.
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SPANJE | Gran Canaria | Maspalomas

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. 

Verder zijn er thalassotherapie, massagecabines en Rasul en Cleopatrabaden 

(tegen betaling). U kunt hier tevens terecht voor verschillende lichaams en 

schoonheidsbehandelingen en massages. Er is ook een fitnessruimte met 

eventueel 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. Tevens allinclusive premium 

mogelijk. 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 4 gangen 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, bereid 

met de beste verse lokale producten. In de Bodega Tapas bar kunt u terecht 

voor ‘haute cuisine’ Spaanse hapjes en wijnen (beide seizoengebonden). De 

Bar Africano met terras is gelegen bij het zwembad en serveert onder andere 

crêpes, zoetigheden en 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 cocktail of ander drankje meerdere malen per week van livemuziek of 

een show genieten. Ten slotte is er van 08:00 tot 24:00 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 de 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 

de zee.
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Maspalomas | Gran Canaria | SPANJE

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. 

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

Brussels Airlines, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Indicatieprijs per persoon nov jan feb mrt apr

Tweepersoonskamer Superior B                              1775 1830 1941 1947 1623

Family Superior (o.b.v. 2. volw.)  1775 1830 1941 1947 1623

Corner Deluxe Kamer 2179 2258 2397 2437 2014

Junior Suite 2482 2586 2737 2810 2283

Suite 2756 2865 3041 3142 2546

Master Suite 3661 3823 4053 4233 3378

Extra: Bij min. 7 nachten verblijf  1 spa behandeling (body collection peeling of body wrap).

Honeymoon: 5% korting bij min. 5 nachten verblijf.

Long Stay: 10% bij min. 22 nachten verblijf van 01/11/22 t/m 30/04/23.

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 01/11/22 t/m 30/04/23 indien geboekt voor 31/08/22 en 10% 

indien geboekt voor 30/09/22

Welkomstattentie:  fruit en mineraalwater op de kamer.

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: 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 hotel straalt al vanaf de entree 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 en groot zonneterras. Hier vindt 

u comfortabele loungestoelen en parasols die uitnodigen om te ontspannen en 

van de zon te genieten. Ook is er een poolbar aanwezig. In de directe omgeving 

van het hotel bevinden zich 3 golfbanen waarvan de dichtstbijzijnde op ca. 2 

km afstand ligt. Het “Campo de Golf Maspalomas” is een unieke baan met goed 

onderhouden greens en een adembenemend landschap, geïllustreerd door de 

bekende duinen van Maspalomas. Gasten krijgen korting op de greenfees. Verder 

kunt u uw huurauto parkeren in een ondergrondse parkeergarage (kosteloos). 

Babysitservice op aanvraag. 

Grand Hotel Residencia kent een professionele Spa & Wellness onder 

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

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

behandelingen zoals thalassotherapie, Aziatische massages, hydromassage 

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

behandelkamers. De fitnessruimte beschikt over moderne cardioapparatuur. 

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

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

aquarobics in het naastgelegen Palm Beach Hotel.

De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Halfpension is mogelijk (keuze uit 

lunch of diner). 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 thema

buffet 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 ideaal trefpunt 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 voorzien van airconditioning, verwarming, 

wifi, tv, telefoon, minibar, Nespressoapparaat, theezetfaciliteiten (op aanvraag), 

kluisje, weegschaal 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 designmeubelen, 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, 

slaapkamer, 2 tv’s, dvdspeler, 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.

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

Brussels Airlines, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Indicatieprijs per persoon nov jan feb mrt apr

Tweepersoonskamer A 2708 2647 2890 2863 2280

Tweepersoonskamer Superior B 2979 2920 3177 3150 2529

Tweepersoonskamer Deluxe C 3662 3592 3912 3885 3083

Junior Suite 4478 4390 4780 4753 3790

Master Suite (o.b.v. 4 pers.) 4562 4482 4872 4845 3896

Extra: Bij min. 7 nachten verblijf  1 spa behandeling  (razul of cleo) tijdens uw verblijf.

Welkomstattentie: fruit en mineraalwater bij aankomst op de kamer.

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.

silverjet.be. 
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LOPESAN COSTA MELONERAS
FAMILY | GOLF | WELLNESS

    

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 verlicht worden, waardoor een mooi schouwspel ontstaat. De zeer 

ruime lobby met warme kleuren en vele zitjes, diverse boetieks en bars is 

spectaculair. De tussen het hotel en de boulevard gelegen tuin van maar 

liefst 76.000 m² telt meer dan 700 palmbomen. Het hotel heeft 5 zwembaden 

waarvan enkele verwarmbaar en één met 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 diverse watersportmogelijkheden 

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

Golfdesk voor het reserveren van tee times op de banen van Maspalomas, 

Meloneras (gratis shuttletransfer) en Salobre Golf. U krijgt hier tevens korting 

op de greenfees. Het moderne OM Spacenter (3.500 m², toegang vanaf 18 jaar 

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

ijsgrot, Kneippbad, hamam, Himalaya zoutwatergrot en buitenzwembaden. 

Verder 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 ontbijt en diner (met verschillende themaavonden) 

genieten. La Toscana is een exclusief à la carte restaurant met Italiaanse 

gerechten voor diner (tevens 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 teppanyaki. Café del 

Mar is gelegen aan Faro Boulevard en biedt livemuziek en shows onder het 

genot van een hapje en drankje. 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 

boekbaar als Supreme Zeezicht gelegen op de bovenste verdiepingen met  

(zij)zeezicht.

Premium Pool (ca. 33 m², max. 3 pers.): met terras en directe toegang tot het 

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): 

vrijwel identiek aan de suite, met een ruimere badkamer met hydromassagebad 

en woonkamer met groot sofabed. Ruim balkon (ca. 17 m²) met tuin of 
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gedeeltelijk zeezicht. Ook boekbaar als Master Suite View met 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, Nespressoapparaat 

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. 154 m², max. 2 volw.): ruime suite met 

woon en aparte slaapkamer met houten vloer. Ruime balkon met ligbedden en 

zeezicht. Royal Suite (ca. 241m², max. 4 pers.): woonkamer en 2 slaapkamers, 

2 marmeren badkamers, groot balkon van ca. 90 m².

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

Brussels Airlines, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Indicatieprijs per persoon nov jan feb mrt apr

Deluxe Kamer 1354 1492 1648 1613 1284

Suite 1956 2213 2454 2480 1918

Unique Deluxe View  1823 2059 2280 2295 1785

Long Stay: 5% korting bij min. 21 nachten verblijf van 01/11/22 t/m 30/04/23

Seniorenkorting: 5% bij 60 jaar of ouder.

Vroegboekkorting: 15% bij aankomst op 01/11/22 t/m 30/04/23 indien geboekt voor 31/08/22

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: 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 en 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 boulevard 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, lounge en winkel. Er is een 

indrukwekkend zwembadlandschap dat bestaat uit meerdere zwembaden 

met verschillende temperaturen, waaronder een relaxationbad, ‘slow river’ 

zwembad, zwembad met waterval, 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 een fitnessruimte, een multifunctioneel sportveld en een kapper met 

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

is een in Afrikaanse stijl ingericht kinderparadijs dat de jonge gasten een 

onvergetelijke vakantie bezorgt. Er is onder meer een zwembad 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 tinten. 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 en 2 plasmatv´s . Met tuin/zwembadzicht 

of bergzicht.

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

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

uitzicht. Badkamer met 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, Superior Kamer of één van de Suites 

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

in/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, Nespressoapparaat 

met cupjes en een waterkoker met theefaciliteiten. Gratis kluisje.

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

Brussels Airlines, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Indicatieprijs per persoon nov jan feb  mrt apr

Tweepersoonskamer 1056 1167 1283 1220 999

Superior Kamer 1530 1734 1925 1913 1553

Family Kamer 1204 1346 1484 1437 1185

Junior Suite 1555 1771 1965 1955 1584

Long Stay: 5% korting bij min. 21 nachten verblijf van 01/11/22 t/m 30/04/23

Seniorenkorting: 5% bij 60 jaar of ouder.

Vroegboekkorting: 15% bij aankomst op 01/11/22 t/m 30/04/23 indien geboekt voor 31/08/22

aankomst.

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: 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 de 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. 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. Voor de kinderen (4 t/m 12 jaar) is er een miniclub met 

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

livemuziek. Rondom het 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, 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, 

flatscreentv, zithoek en balkon of terras met zitje. Compleet ingerichte 

badkamer met bad en 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 salon (niet afsluitbaar), dvd

speler, 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 ligbedden, 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 hydromassagedouche. 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 ensuite 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, 

Nespressoapparaat met cupjes en een waterkoker met theefaciliteiten. Gratis 

kluisje.

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

Brussels Airlines, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Indicatieprijs per persoon nov jan feb mrt apr

Tweepersoonskamer 1078 1194 1313 1259 1051

Zeezicht Kamer 1230 1377 1524 1487 1211

Deluxe kamer 1535 1745 1935 1932 1585

Junior Suite 1567 1781 1980 1980 1615

Long Stay: 5% korting bij min. 21 nachten verblijf van 01/11/22 t/m 30/04/23.

Seniorenkorting: 5% bij 60 jaar of ouder.

Vroegboekkorting: 15% bij aankomst op 01/11/22 t/m 30/04/23 indien geboekt voor 31/08/22.

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of bezoek www.

silverjet.be.

Tweepersoonskamer
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FARO, A LOPESAN COLLECTION HOTEL
DESIGN

       

Deluxe View

De naam van Hotel Faro, a 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 wel 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. 

Iedere avond is er een themabuffet. Het is tevens mogelijk (tegen een toeslag) 

te lunchen in het à la carte restaurantbar Erizo. Hier kunt u kiezen uit een 

ruim gastronomisch aanbod alsook uit heerlijke cocktails en andere drankjes. 

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

heerlijk drankje, al dan niet in de open lucht.

   

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

functionele inrichting beschikken alle over een tweepersoonsbed, schrijftafel,  

airconditioning, smarttv, waterkoker en Nespressoapparaat. Verder wifi, 

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

en badjassen. Verder gemeubileerd balkon.

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

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

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 en 

zeezicht.

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

Brussels Airlines, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Indicatieprijs per persoon nov jan feb mrt apr

Superior Kamer  1551 1724 1910 1867 1527 

Superior View Kamer  1587 1765 1960 1923 1567

Junior Suite  1849 2075 2311 2292 1851

                   

Long Stay: 5% korting bij min. 21 nachten verblijf van 01/11/22 t/m 30/04/23

Seniorenkorting: 5% bij 60 jaar of ouder.

Vroegboekkorting: 15% bij aankomst op 01/11/22 t/m 30/04/23 indien geboekt voor 31/08/22 

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.

silverjet.be. 

SPECIAAL AANBEVOLEN

DIT RESORT IS IDEAAL VANWEGE DE DIRECTE LIGGING AAN HET STRAND, 

ZIJN FRAAIE UITZICHTEN OVER DE KUSTLIJN EN DE GEWELDIGE 

PERSOONLIJKE SERVICE.

SPANJE | Gran Canaria | Maspalomas
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TENERIFE

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 bieden wij de hotels inclusief privé-

transfers aan, m.u.v. Las Terrazas de Abama, welke 

inclusief huurauto 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 30-32 EN 44-45.

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 

bevindt zich het gezellige hotel Dreams 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 ligt het  

moderne en trendy Baobab Suites.

In La Caleta, ten noorden van Playa del Duque, 

selecteerden wij 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 en unieke hotel 

Royal River, het nieuwste juweeltje aan de Costa 

Adeje. De Spaanse Vereniging van Toeristische 

Journalisten en Schrijvers, die deel uitmaakt van 

de Wereldfederatie Fijet World, heeft de FIJET Spain 

2022 Award toegekend aan dit geweldige resort en 

beschouwt het als het beste hotel in Spanje.

Voor een luxueus verblijf kunt u terecht in zowel The 

Ritz-Carlton, Abama Golf & Spa Resort, suitehotel  

Las Terrazas de Abama, beide ca. 10 kilometer 

ten noorden van Costa Adeje of in het Gran Meliá 

Palacio de Isora & Red Level in het nabijgelegen 

plaatsje Alcala.

Santa CruzPuerto
de la Cruz

Guía
de Isora

Adeje

Royal Garden Villas
            Royal River

Baobab Suites
Bahia del Duque

Abama
Las Terrazas
de Abama

El Mirador
Anthelia & Salome
Jardines de Nivaria

Jardin Tropical

Gran Melià
Palacio de Isora

Villa Maria
Corales Beach
Corales SuitesTenerife Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

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

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

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

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

Playa del Duque
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BAHIA DEL DUQUE
 FAMILY | WELLNESS

        DELUXE

Het motto van het sprookjesachtige  Bahia del Duque 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, sfeervolle lounge met subtropische bomen, grote volière en een bar 

met terras. Winkelgalerij met diverse boetieks, fitnessruimte. In de tuin treft 

u vier zwembaden (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 softanimatie en/of muziek- of dansshows. 

Op het strand ligstoelen, beachvolleybal, jetski en parasailing (tegen betaling)  

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

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, 

ontspanningsruimtes voor dames en heren, beauty- en kapsalon, ruimte voor 

onder meer pilates en kinesis met persoonlijke trainer. Het openlucht Spa 

Café biedt een scala aan verse, gezonde maaltijden. De Thai Room Plaza is het 

concept voor de zintuigen en beschikt over een Spacircuit, Thai massagekamer, 

aromabar 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 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 kaart. Ten slotte 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 voorzien van airconditioning, zithoek, wifi, tv, telefoon, minibar 

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

Vrijwel 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): vrijwel 

identiek aan de Junior Suite, met een woon- en slaapkamer. Met tuin- of zeezicht.

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

slaapkamers. Boekbaar met tuinzicht of zeezicht.

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

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

badkamers en balkon. Met zeezicht.

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

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

en zeezicht.

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

gedeelte met 51 kamers met als extra service een aparte entree, 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 heden-

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

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

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

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

haven.

Indicatieprijs per persoon nov jan feb mrt apr

Deluxe Kamer Tuinzicht 1653 1679 1661 1781 1617

Junior Suite Zeezicht 2538 2564 2546 2665 2501

Tweekamer Suite Zeezicht 2869 2895 2877 2990 2826

Deluxe Kamer Casa Sofia 2107 2133 2115 2228 2064

Extra: bij min. 7 nachten verblijf gratis toegang tot de VIP Lounge bij vertrek op Montana Roja Airport 

wanneer deze open is en 1 x gratis toegang tot de Spa per persoon per verblijf. Geldig bij verblijf in 

Junior Suites en Suites Hotel en Casas Ducales.  Tevens Aqua di Parma set bij verblijf in Junior Suite 

en Suite Casas Ducales. Honeymoon: 10% korting voor beide personen. Kamerupgrade: upgrade van 

Junior Suite tuinzicht naar Junior Suite zeezicht en van Suite tuinzicht naar Suite zeezicht bij aan-

komst op 20/11/22 t/m 10/12/22 en 10/01/23 t/m 24/01/23. Long Stay: 10% korting bij min. 21 

nachten verblijf. Vroegboekkorting: 20% bij aankomst op 01/11/22 t/m 10/05/23 indien geboekt 

voor 31/08/22 en 15% indien geboekt voor 30/09/22.

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: 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 Suite Tuinzicht

Junior Suite
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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 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 vorige 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 Pascua Ortega. 

Alle villa’s hebben een ruime sfeervolle woonkamer, 1 of 2 slaapkamers 

(kingsizebed) en zijn voorzien van magnetron, airconditioning, telefoon, kluisje, 

tv, cd- en dvd-speler, hifi-set en wifi. 

Zeer fraaie en ruime badkamer met bad en douche, apart toilet, haardroger, 

badjassen en slippers. 

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

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

Uitzicht over de Costa Adeje. 

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

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

complex.

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

slaapkamer met groot terras.

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

Enkele in duplexstijl.

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

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

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

haven.

Indicatieprijs per persoon nov jan feb mrt apr

Las Palmeras  4065 4073 4073 4122 3973

Las Retamas (o.b.v. 3 volw.) 3305 3313 3313 3304 3207

Las Mimosas (o.b.v. 4 volw.) 5284 5292 5292 5395 5364

Extra: bij min. 7 nachten verblijf 1x gratis toegang tot de Spa per persoon per verblijf.

Honeymoon: 10% korting voor beide personen.

Long Stay: 10% korting bij min. 21 nachten verblijf.

Vroegboekkorting:  15% bij aankomst op 01/11/22 t/m 10/05/23 indien geboekt voor 31/08/22 en 

10% indien geboekt voor 30/09/22.

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.

silverjet.be. 

SPANJE | Tenerife | Costa Adeje
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HOTEL BAOBAB SUITES
DESIGN | FAMILY

       

Het modern en trendy ingerichte Hotel Baobab Suites ligt aan de prestigieuze 

Costa Adeje. Het hotel is gelegen op een heuvel, 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 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 (4-12 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 een squashbaan en fietscentrum. In het 

tegenover gelegen sportcenter kunnen gasten gebruik maken van verschillende 

sportfaciliteiten. Hier bevinden zich ook 4 padelbanen (tegen betaling), een 

speeltuin en bar Fuel. De verzorging is op basis van logies/ontbijt dat in de 

suite kan worden geserveerd of u kunt gebruik maken van het ontbijt in Fuel 

RestoBar of BB Beach Club. Ook kunt u hier terecht voor een lunch en/of snacks. 

Sucas is het gourmetrestaurant voor diner (gesloten op zondag & maandag). 

Roomservice is beschikbaar van 11:00 - 23:00.

ACCOMMODATIE
De 125 sfeervolle suites zijn ruim en modern ingericht en be schik ken over 

een volledig ingerichte keuken met inductiekookplaat, combimag ne tron, 

afwasmachine, koelkast, Nespresso-apparaat, strijkfaciliteiten, wasmachine en 

droger. Woon kamer met zithoek en flatscreen-tv, airconditioning, telefoon, wifi 

en kluisje. Balkon met glazen balustrade voor een maximaal uitzicht, met zitje 

en zijzeezicht.

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

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

jacuzzi of met privézwembad (ca. 110 m²).

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

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

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

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

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

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

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

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

Balkon met privézwembad en ligbedden. Ook boekbaar met jacuzzi.

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

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

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

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

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

haven.

Indicatieprijs per persoon nov jan feb mrt apr

Tweekamer Suite 1127 1312 1398 1351           1017               

Tweekamer Suite met Jacuzzi 1143 1351 1455          1407          1033                   

Driekamer Suite (o.b.v. 4 pers.) 935 1087 1144          1080            825        

Honeymoon: Cava wijn en fruit op de kamer bij min. 5 nachten verblijf.

Long Stay: 15% korting bij min. 10 nachten verblijf van 01/11/22 t/m 31/05/23

Seniorenkorting: 15% bij 55 jaar en ouder bij min. 7 nachten verblijf van 01/11/22 t/m 25/12/22, 

van 05/01/23 t/m 31/03/23 en van 10/04/23 t/m 30/04/23. Alleen geldig bij verblijf in een 

Tweekamersuite zijzeezicht.

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 01/11/22 t/m 31/05/23 indien geboekt voor 31/07/22 en 

15% indien geboekt voor 31/10/22.

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.

silverjet.be. 

Costa Adeje | Tenerife | SPANJE
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IBEROSTAR SELECTION ANTHELIA
 FAMILY | WELLNESS

    

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 omgeven 

door zonneterrassen en een kinderbad. Daarnaast een bij zee gelegen 

zoutwaterzwembad. Voor kinderen van 4-7 jaar is er Monkey 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 padel. Voor de golfliefhebbers zijn er 

in de omgeving verschillende golfbanen. De exclusieve Spa Sensations (tegen 

betaling) met zwembad met massagestralen, sauna, stoombad en fitnessruimte 

biedt diverse massages en schoonheidsbehandelingen. De verzorging is op 

basis van logies/ontbijt. Halfpension en all-inclusive zijn mogelijk. Restaurant 

Zeus biedt een uitgebreid ontbijt, lunch 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 heerlijke 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, 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 terras.

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

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

haven.

Indicatieprijs per persoon nov jan feb mrt apr

Tuinzicht Kamer 1314 1355 1484 1366 1174

Zeezicht Kamer 1582 1623 1745 1627 1413

Priority Location Kamer 1403 1444 1566 1448 1261

Suite Zeezicht 1993 2027 2156 2038 1809

Extra: 1 x vastgesteld diner (excl. drankjes) in restaurant Poseidon of Portofino bij min. 5 nachten ver-

blijf op basis van halfpension of all-inclusive en 1 x een circuit toegang in de Spa tijdens uw verblijf.

Long Stay: 10% korting bij verblijf van min. 21 nachten van 01/11/22 t/m 30/04/23.

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 01/11/22 t/m 30/04/23 indien geboekt voor 31/08/22, 10% 

indien geboekt voor 30/09/22.

Welkomstattentie: Fles cava bij aankomst.

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.

silverjet.be.



35 - SILVERJET 35 - SILVERJET 

Costa Adeje | Tenerife | SPANJE

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. 

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

met Brussels Airlines, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse  

van en naar de luchthaven.

Indicatieprijs per persoon nov jan feb mrt apr

Suite Terras 2624 2664 2828 2710 2357

Superior Suite 2879 2926 3090 2972 2646

Extra: 1 x vastgesteld diner (excl. drankjes) in restaurant Poseidon of Portofino bij min. 5 

nachten verblijf op basis van halfpension en dagelijks Spa circuit tijdens verblijf.

Long Stay: 10% korting bij verblijf van min. 21 nachten van 01/11/22 t/m 30/04/23

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 01/11/22 t/m 30/04/23 en 10% indien geboekt 

voor 30/09/22. Welkomstattentie: Fles champagne bij aankomst.

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, 

kinderkortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  

bezoek www.silverjet.be.

IBEROSTAR GRAND SALOMÉ
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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. Het Iberostar Grand El Mirador is gelegen op een grondstuk van 22.000 m² 

en door de boulevard gescheiden van het 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
Smaakvolle ontvangsthal met receptie, lounge, lobbybar en terras. Een 

verwarmbaar zwembad (1067 m²) met jacuzzi omgeven door ligbedden en een 

tuin. Er is een 2e 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. Massagebehandelingen 

mogelijk. Ook vindt u hier een squashbaan. 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 heeft u het à 

la carte restaurant La Pergola met uitzicht over zee. 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) en La Tosca (10:00-

24:00), met dagelijks ‘s avonds livemuziek. 

ACCOMMODATIE
Het hotel bevat 124 sfeervolle junior suites en suites, verdeeld over 6 

verdiepingen, 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 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 1e en 2e 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) met snacks, kranten en 

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

behandelingen). Suites met koffiezetfaciliteiten, gratis minibar (water, frisdrank 

en bier), 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 6e verdieping in één van de 

torens. Imposante woonkamer met kamerhoge ramen, slaapkamer, badkamer 

en gastentoilet. Ruim terras met jacuzzi, ligbedden en panoramisch uitzicht. 

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

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

haven.

Indicatieprijs per persoon nov jan feb mrt apr

Junior Suite 1766 1783 1893 1775 1547

Superior Junior Suite 2231 2248 2351 2233 2015

Junior Suite Zeezicht Star Prestige 2552 2569 2679 2561 2354

Extra: 1 x vastgesteld diner (excl. drankjes) in restaurant La Pergola of El Cenador 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 01/11/22 t/m 30/04/23. Vroegboekkorting: 15% 

bij verblijf van 01/11/22 t/m 30/04/23 indien geboekt voor 31/08/22 en 10% indien geboekt voor 

30/09/22. 

Welkomstattentie: fles cava bij aankomst.

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.

silverjet.be. 

SPANJE | Tenerife | Costa Adeje
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DREAMS JARDIN TROPICAL RESORT & SPA
    SUPERIOR

Preferred Club Suite

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

categorie, getuige 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 op ca. 1 km afstand. De luchthaven van 

Tenerife bevindt zich op ca. 17 km van 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 een 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 het Italiaanse à la carte restaurant Trattoria, de 

American Grill voor steaks en Pintxos 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. Lava Bar is de lobbybar en Sugar Reef de Poolbar waar u smoothies, 

sappen en frisdranken kunt bestellen. In de Sunset Bar geniet u van cocktails 

met een fraaie zonsondergang. Coco Café is er 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. Badkamer met bad of douche, badjassen en slippers. Balkon of 

terras met zitje.  

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

met badkamer met douche en zeezicht. Ook boekbaar met tuin-/ zwembadzicht.

Bij verblijf in de Preferred Club kamers en suites ontvangt u extra services 

waaronder 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 

kussenmenu. Verder ontbijt in een privérestaurant 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, dressing, 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.

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

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

Indicatieprijs per persoon nov jan feb mrt apr

Tweepersoonskamer Zeezicht 1386 1626 1822 1670 1228

Preferred Club Tweepersoonskamer Zeezicht 1749 1917 2048 1910 1573

Preferred Club Suite 2004 2179 2310 2172 1815

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 01/11/22 t/m 08/05/23 indien geboekt voor 31/08/22 en 10% 

indien geboekt voor 31/10/22.

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.

silverjet.be.

Costa Adeje | Tenerife | SPANJE
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ROYAL RIVER HOTEL
ADULTS ONLY | BOUTIQUE | WELLNESS

     

Het fraaie en unieke Royal River Hotel is het nieuwste juweeltje aan de Costa 

Adeje. De Spaanse Vereniging van Toeristische Journalisten en Schrijvers, die 

deel uitmaakt van de Wereldfederatie Fijet World, heeft de FIJET Spain 2022 

Award toegekend aan dit fraaie resort en beschouwt het als het beste hotel 

in Spanje. FIJET streeft ernaar alle entiteiten, organisaties en bestemmingen 

in verschillende categorieën in de toerismesector te erkennen en te eren, 

waarbij uitmuntendheid wordt gewaardeerd in de promotie van toerisme 

en zijn bestemmingen in heel Spanje. 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 

verwarmbare zwembaden zoals het centrale zwembad, twee rivierzwembaden 

en een infinitypool. Verder is er een lagunezwembad speciaal voor gasten van 

de vier Lagoon Villa’s. Uw sportieve aspiraties kunt u kwijt in de fitnessruimte, 

op het padelterrein en op het croquet-circuit. Op de naastgelegen golfbaan 

kunt u terecht voor een fraaie partij golf. Tevens biedt Royal River exclusieve 

excursies (tegen betaling) op ‘The Royal Garden’, het exclusieve zeiljacht van 

het resort. 

Er zijn trips van van 3, 6 of 8 uur, waarbij frisdrank, bier en water 

inbegrepen zijn en op de langere tochten tevens de lunch. Ten slotte is er 

parkeergelegenheid. 

In de moderne Gold River Spa vindt u een verwarmd zwembad, jacuzzi, hamam, 

belevingsdouches, ijsfontein en een relaxruimte. U kunt hier ook genieten van 

massages en schoonheidsbehandelingen (tegen betaling), gebaseerd op de 

Arabische cultuur en gespecialeerd in anti-aging behandelingen.

De verzorging is op basis van logies/ontbijt, het is tevens mogelijk om op basis 

van halfpension te verblijven. Voor uw maaltijden en/of een drankje heeft u de 

keuze uit de volgende restaurants en bars: het ontbijt wordt geserveerd in het 

Pineapple buffetrestaurant met internationale gerechten. Flamingo is een klein, 

intiem restaurant in Franse stijl met de typisch Franse ‘je ne sais quoi’ sfeer, 

met bistro- en gourmetgerechten van het hoogste niveau. The Top, Brasserie & 

Terrace is gelegen op het dakterras bij de infinitypool en serveert uitmuntende 

grillgerechten en drankjes onder het genot van de meest fantastische uitzichten. 

Aziatische specialiteiten vindt u bij het sfeervol, Japans gedecoreerde restaurant 

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 en elegante villa’s zijn zorgvuldig ontworpen voor maximaal 

comfort en ontspanning en beschikken over prachtige, zorgvuldig uitgekozen 

decoraties, terwijl ze tegelijkertijd hun eigen unieke karakter bieden. Van 

afgelegen zonneterrassen tot uitgestrekte panoramische terrassen en prachtige 

privézwembaden tot aangrenzende riviervilla’s, u zult zeker de perfecte setting 

vinden voor een onvergetelijke vakantie. 

De villa’s  beschikken over een woonkamer en aparte slaapkamer(s), kingsizebed, 

airconditioning, smart-tv, minibar, kluisje en Nespresso-apparaat. De badkamer 

is 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 swim-up pool die in verbinding staat met het rivierzwembad. 

River Villa - 2 Slaapkamers (ca. 180 m², max. 4 volw.): met een extra slaapkamer 

en een extra badkamer.

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 

het golfterrein met privézwembad. Woonkamer en aparte slaapkamer. 

Grand Pool Villa - 2 Slaapkamers (ca. 207 m², max. 4 volw.): met een extra 

slaapkamer en 2 badkamers

Grand Pool Villa - 3 Slaapkamers (ca. 250 m², max. 6 volw.): met twee extra 

slaapkamers en 4 badkamers.
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Paradise Pool Villa (ca. 325 m², max. 6 volw.): ruime, unieke villa met drie 

slaapkamers, 3 badkamers en privézwembad. 

De Lagoon Villa’s beschikken over een apart (door 4 villa’s gedeeld) zwembad.

Lagoon Villa - 1 Slaapkamer (ca. 60 m², max. 2 volw.): unieke in Afrikaanse 

stijl ingerichte, over de lagune gebouwde ‘paalvilla’. Deze open plan suite ligt 

tegenover het golfterrein. 

Lagoon Villa - 2 Slaapkamers (ca. 96 m², max. 4 volw.): met een extra slaapkamer 

en 2 badkamers.

 

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

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

haven.

Indicatieprijs per persoon nov jan feb mrt apr

River Villa 1 Slaapkamer 2485 2576 2773 2898 2375

River Villa 2 Slaapkamers (o.b.v. 4 pers.) 1669 1715 1819 1839 1559

Extra: 1 x relaxing massage van 25 minuten per persoon per verblijf.

Vroegboekkorting: 10% bij aankomst van 01/11/22 t/m 08/05/23 indien geboekt voor 30/09/22.

Welkomstattentie: Fles Cava bij aankomst. 

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.

silverjet.be.  

Lagoon Villa

River Villa

Grand Pool Villa
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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 concept waar exclusiviteit en modern 

design zich verenigen tot een bijzonder 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 infinitypool 

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 12 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 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 Atlantic Food Experience, 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 met een Canarische 

twist (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 16 jaar). La Gelataria is een traditionele Italiaanse 

ijssalon. Maresía Atlantic Rooftop Bar is een locale cocktailbar (vanaf 16 jaar).

ACCOMMODATIE
Royal Hideaway Corales Suites

Het resort telt in totaal 235 suites waarvan 114 in het Corales Suites. De 

elegante en moderne suites zijn uitgerust met airconditioning, kluisje, wifi, tv en 

minibar(tegen betaling). Badkamer met bad, regendouche, badjassen, slippers.

Deluxe Suite (ca. 65-85 m², max. 3 pers. of 2 volw. + 1 kind t/m 12 jaar): modern 

appartement met woonkamer met sofabed (1.80x2.00) en volledig ingerichte 

keuken, 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 zwembadniveau.

Villa Suite met zwembad (ca. 80 m², max. 3 pers.): gelegen in een afgelegen 

gedeelte van het resort. Met woonkamer, aparte slaapkamer en compleet 

ingerichte keuken. 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, twee aparte slaapkamers en compleet 

ingerichte keuken. Ruim terras (ca. 100 m²) met zwembad. 

Penthouse Suite - 2 slaapkamers (ca. 150 m², max. 5 pers.): ruimere suite met 

woonkamer, twee aparte slaapkamers en compleet ingerichte keuken. Ruim 

terras (ca. 160 m²) met panoramisch zeezicht. Ook boekbaar op de 5e verdieping 

met zwembad als Penthouse Suite - 2 slaapkamers met zwembad (ca. 165 m²) 

en terras van ca. 100 m². Royal Hideaway Corales Beach (adults only)

Alle 121 moderne Junior Suites beschikken over airconditioning, kluisje, wifi, tv 
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Adults Only Zwembad

en minibar(tegen betaling). 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 geven u toegang tot het 

zwembad op het dakterras. 

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

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

haven.

Indicatieprijs per persoon nov jan feb mrt apr

Deluxe Suite Corales Suites 1660 1888 1888 1934 1636

Deluxe Suite 2 Slaapk. Cor. Suites (o.b.v. 4 pers.) 1207 1341 1341 1387 1144

Villa Suite met Zwembad. Cor. Suites 2373 2717 2717 2763 2464

Junior Suite Zeezicht Corales Beach 1627 1827 1827 1782 1462

Geldig voor Suites & Beach:

Extra: 1 x watercircuit Spa (30 minuten) per persoon per verblijf bij min. 7 nachten (16+).

Long Stay: 5% bij min.14 nachten verblijf van 01/11/22 t/m 08/05/23 en 10% bij min. 21 nachten verblijf.  

Seniorenkorting: 5% bij 55 jaar of ouder bij verblijf van 01/11/22 t/m 23/12/22 en van 04/01/23 

t/m 08/05/23. 

Alleen geldig voor Suites:

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 01/11/22  t/m 08/05/23 indien geboekt van 01/07/22 t/m 

31/07/22.

Alleen geldig voor Beach:

Mealupgrade: upgrade van logies/ontbijt naar halfpension bij verblijf van 18/02/23 t/m 05/03/23 en 

van 29/04/23 t/m 08/05/23. 

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 01/11/22 t/m 08/05/23 indien geboekt voor 31/08/22 en 15% 

indien geboekt voor 30/09/22. 

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.

silverjet.be. 
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GRAN MELIÁ PALACIO DE ISORA
CULINAIR | FAMILY | WELLNESS

       

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, ca. 20 autominuten van Costa Adeje. De luchthaven ligt op ca. 45 km.

FACILITEITEN
Fraaie entree met uitzicht over het hart van het resort; het Atlántico plein. 

Grote lagunevormige infinity pool. Verder een familie-, een adults only-, een 

kinderzwembad en een apart peuterbad omgeven door terrassen met ligbedden 

en parasols. 3 tennisbanen, 3 padelbanen en tennisschool. Miniclub en Babyclub. 

In de moderne Spa by Clarins (1.000 m², vanaf 16 jaar) een binnenzwembad met 

jacuzzi, hydromassagebedden, sauna, Turks bad, ontspanningsruimte, kapper, 

fitnesscenter en healthclub. Hier kunt u terecht voor diverse schoonheids-

behandelingen en 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 met showcooking en internationale 

cuisine. Voor à la carte gerechten tijdens diner kunt u terecht in het Italiaanse 

L’Olio en voor Aziatische gerechten in Nami. Agave serveert de authentieke 

Mexicaanse keuken voor lunch en diner naast de infinitypool. Mediterrane rijst- 

en visspecialiteiten in Oasis. Voor het beste vlees uit het Baskenland en de USA 

moet u in het Duo Steakhouse zijn. Ten slotte zijn er twee adults only restaurants: 

La Terrasse by Jorge Penate en Le Bistrot Provencal, beide in het Red Level at 

Gran Meliá Palacio de Isora. Voor sommige restaurants geldt een dresscode. 

Voor snacks en ijsjes is er de Oasis Ice Cream. Een aantal bars waaronder de 

Areia Beachbar aan het strand, Bar Garden, een loungebar bij het zwembad en 

de Nemus Pub met ‘s avonds vaak livemuziek. 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
Alle 518 verzorgd ingerichte kamers en suites hebben airconditioning, kluisje, 

minibar, strijkfaciliteiten, iPod-dockingstation, flatscreen-tv, aromatherapie en 

hoofdkussen menu. Badkamer met jetdouche, haardroger, badjassen en slippers.  

Balkon of terras. Een eventuele derde persoon of kind slaapt op een sofabed 

(1.30-1.80 cm).

Deluxe Kamer (ca. 48 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): comfortabele kamer 

met uitzicht op het resort en de tuinen. Ingericht 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.): ruime en 

lichte suite met woonkamer, eettafel en sofabed. Slaapkamer met kingsizebed. 

Badkamer met whirlpool en regendouche. 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): privévilla aan het 

strand. Ruime badkamer met whirlpool, amenities voor zowel volwassenen als 

kinderen. Privétuin van ca. 480 m² met verwarmd privézwembad, ligbedden en 

Balinese bedden.

Het RED level gedeelte van het Gran Meliá Palacio is het meest exclusieve 

gedeelte 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 

adults-only 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. Speciale kortingen in de Spa by Clarins. 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’ voor visspecialiteiten 

en Le Bistrot Provencal voor lunch. Daarnaast kunt u gebruik maken van alle 

overige restaurants, bars en faciliteiten van het resort. 

RED Level Kamer (ca. 49 m², max. 3 volw.): word elke ochtend wakker met een 

prachtig uitzicht op de kliffen van Los Gigantes of de tuinen van het resort in 

deze ruime kamer met sofabed en met mahoniehouten en stenen vloeren. 

Ook boekbaar als RED Level Kamer Zijzeezicht.
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RED Level Whirlpool Kamer (ca. 49 m², max. 3 volw.): deze kamer heeft een 

jacuzzi op het balkon of terras. Boekbaar met zijzeezicht, met zeezicht of met 

een groot terras (ca. 42 m²).

RED Level Ocean Front Garden Villa (ca. 120 m², max. 2 volw.): een droomvakantie 

aan zee in deze prachtige privévilla. 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.

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

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

haven.

Indicatieprijs per persoon nov jan feb mrt apr

Deluxe Kamer 1154 1180 1162 1208 1044

Deluxe Zeezicht Kamer 1357 1383 1365 1411 1247

Tweekamer Master Suite Resortzicht (3 pers) 1298 1324 1306 1352 1188

RED Level Kamer  1570 1596 1578 1751 1608

RED Level Whirpool Zijzeezicht 1902 1928 1910 2076 1933

RED Level  Ocean Front Garden Villa 3847 3873 3855 4027 3868

Gratis kinderen: eerste kind (2 t/m 6 jaar) verblijft gratis op de kamer bij de ouders bij verblijf van 

01/11/22 t/m 08/05/23 indien geboekt voor 30/09/22.

Honeymoon: 1 fles Cava wijn en fruit bij aankomst op de kamer en 1 diner voor 2 personen tijdens 

verblijf (excl. drankjes) bij min. verblijf van 5 nachten.

Kamerupgrade: upgrade van Deluxe Kamer naar Deluxe Kamer zijzeezicht bij verblijf van 29/04/23 

t/m 08/05/23.

Vroegboekkorting: 25% bij verblijf van 01/11/22 t/m 08/05/23 indien geboekt voor 30/09/22 en 20% 

bij verblijf van 03/01/23 t/m 08/05/23 indien geboekt voor 31/10/22. 

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.

silverjet.be.

Deluxe Kamer

Red Level zwembad

RED Level Ocean Front Garden Villa
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THE RITZ-CARLTON, ABAMA
CULINAIR | FAMILY | GOLF

        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. Het hotel 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 in totaal zeven 

(verwarmde) zoetwaterzwembaden, 3 voor Citadel-gasten en 4 voor gasten van 

de villa’s, omgeven door zonneterrassen met ligbedden en parasols. Er zijn zowel 

een adults only- als een familyzwembad. Relaxation area voor volwassenen. Er 

is vervoer tussen de lobby, villas en het strand. Ritz Kids Club Village (4-12 jaar, 

300 m², tegen betaling) met verschillende activiteiten als theater, astronomie en 

knutselen. Babysit op aanvraag. 

Naastgelegen 18-holes golfbaan met golfacademy, clubhuis 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 padel-

terreinen (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. 

El Mirador met panoramisch uitzicht voor ontbijt, lunch en diner met vis- en 

rijstspecialiteiten, 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 Abama Kabuki 

(Japans, 1 ster) en MB (gourmetrestaurant, 2 sterren). The 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 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 

afgescheiden eetkamer. Slaapkamer met natuurlijke materialen. Met resortzicht. 

Ook boekbaar met zeezicht. 

Deluxe Kamer Zeezicht en Suite Zeezicht zijn ook te boeken als Club Deluxe 

Zeezicht en Club  Suite Zeezicht. De kamers zijn alleen boekbaar voor 

volwassenen en gelegen in de Citadel op de 10e verdieping. Als extra service 

krijgt u de exclusieve check-in en check-out in de Club Lounge, de Club concierge 

service en toegang tot de Club Lounge voor ontbijt, lichte snacks, hors d’oeuvres 

en drankjes. Exclusieve toegang tot het Persian Garden zwembad in de Citadel.

Ritz-Carlton Suite (ca. 277 m², max. 6 pers.): twee slaapkamers, inloopkast, 

groot woongedeelte, lounge en eetkamer, 2 marmeren badkamers. Jacuzzi op 

het balkon en zeezicht. 

Royal Suite (ca. 257 m², max. 6 pers.): woon- en eetkamer met keuken, 2 

slaapkamers met badkamers met douche en hydromassagebad. Japanse tuin 

met terras (ca. 330 m²) en jacuzzi. 
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Villa Deluxe kamer

Suite

Imperial Suite (ca. 314 m², max. 6 pers.): deze suite, gelegen op de bovenste 

verdieping, bestaat uit een woonkamer, keuken en bar met marmeren vloer. 

2 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, VIP-status gedurende het verblijf, welkomst-

presentje, dagelijks ontbijt in de suite of in een restaurant naar keuze, assistentie 

van een Personal Suite Ambassador.

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

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

haven.

Indicatieprijs per persoon nov jan feb mrt apr

Deluxe Kamer Resortzicht Citadel 1220 1637 1637 1698 1171

Junior Suite Zeezicht Citadel 1701 2151 2151 2212 1692

Suite Resortzicht Citadel 1897 2331 2331 2392 1905

Club Suite Zeezicht (adults only)  2581 3059 3059 3120 2593

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 01/11/22 t/m 30/04/23 indien geboekt voor 30/09/22 en bij 

verblijf van 01/05/23 t/m 07/01/24 indien geboekt voor 31/03/23.

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.

silverjet.be. 

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 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. Bovengenoemde villakamers zijn ook boekbaar in een 

exclusieve rij specifiek voor gasten vanaf 18 jaar (adults only).

 

Indicatieprijs per persoon nov jan feb mrt apr

Villa Deluxe Kamer Tuinzicht                   1819 2331 2331 2392 1815

Villa Suite Zeezicht                                      2665 3276 3276 3337 2727

Villa Kamer Tuinzicht (adults only)          1819         2331 2331 2392 1815

Villa Suite Zeezicht (adults only)              2665 3276 3276 3337 2727

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 01/11/22 t/m 30/04/23 indien geboekt voor 

30/09/22 en bij verblijf van 01/05/23 t/m 07/01/24 indien geboekt voor 31/03/23.                                             

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.

THE RITZ-CARLTON, ABAMA 
VILLAKAMERS

        DELUXE
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SPANJE | Tenerife | Guia de Isora

LAS TERRAZAS DE ABAMA
FAMILY | GOLF 

       

Suite-Appartement 2 slaapkamers

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 (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, golfacademy en uitzicht op zee. Verder zijn er 3 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 The Ritz-Carlton, Abama zijn 7 tennisbanen, 4 padelbanen 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 er is een 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. 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 verschillend qua inrichting maar alle uitgerust met airconditioning, wifi, 

satelliet-tv, koffie-/theezetfaciliteiten en kluisje. Verder volledig ingerichte 

keuken met wasmachine, koelkast, magnetron, keukengerei, elektrische water-

koker, vaatwasser, oven en wasdroger. Verder strijkgelegenheid. Woonkamer 

met eethoek. Badkamer(s) met bad en/of douche, badjassen en slippers. Balkon 

of terras met zitje. 

Suite-Appartement Gedeeltelijk Zeezicht (ca. 87 m², max. 2 pers.): licht en ruim 

met woon- en aparte slaapkamer. Met gedeeltelijk zeezicht en tuinzicht. 

Suite-Appartement - 2 Slaapkamers Gedeeltelijk Zeezicht (ca. 118 m², max. 

4 pers.): ruimer, elegant appartement met twee en-suite badkamers. Ook 

boekbaar met zeezicht. 

Suite-Appartement - 3 Slaapkamers Gedeeltelijk Zeezicht (ca. 150 m², max. 

6 pers.): ideaal voor families. Met drie en-suite badkamers. Ook boekbaar met 

zeezicht.  

 

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

Airlines, luchthavenbelasting, Executive Lounge en huurauto tijdens uw gehele verblijf.

Indicatieprijs per persoon nov jan feb mrt apr

Suite-Appart. Gedeeltelijk Zeezicht 1439 1617 1608 1536 1298

Suite-Appart. 2 Slaapkamers Zeezicht (4 volw.) 1180  1331    1322 1236 1335

Suite-Appart. 3 Slaapkamers Zeezicht ( 6 volw.)    1043          1169 1199 1040 1123

Long Stay: 3% korting bij min. 21 nachten verblijf van 01/11/22 t/m 08/05/23.

Seniorenkorting: 3% bij 70 jaar en ouder bij verblijf van 01/11/22 t/m 08/05/23.

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 01/11/22 t/m 08/05/23 indien 120 dagen voor aankomst 

geboekt en 10% indien 45 dagen voor aankomst geboekt. 

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.

silverjet.be.  
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Costa Adeje | Tenerife | SPANJE

HOTEL SUITE VILLA MARÍA
 FAMILY | GOLF

    

Perfect geïntegreerd met de omliggende golfbaan is Hotel Suite Villa María 

een als een dorp gebouwd villacomplex, geïnspireerd op de typisch Canarische 

architectuur. Het hotel heeft een benijdenswaardige ligging in het zuidwesten 

van Tenerife met fraai uitzicht over de Costa Adeje, La Gomera en de kust. Het 

strand van La Caleta ligt op ca. 800 m en de luchthaven Reina Sofia op ca. 26 km.

FACILITEITEN
De belangrijkste faciliteiten bevinden zich in het hoofdgebouw dat wordt 

gedomineerd door een centraal plein waar zich de receptie, een kleine supermarkt 

en de miniclub (4-12 jaar, gratis) 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 Blue Oasis 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 en zeezicht zijn voorzien 

van een compleet ingerichte open keuken met keramische kookplaat, oven, 

koelkast en magnetron. Verder een woonkamer met smart-tv en wifi en 

individuele airconditioning. Enkele villa’s zijn geschikt voor mindervaliden. In 

alle villa’s is plaatsing van een babybedje mogelijk.

Villa - 1 slaapkamer (ca. 70 m², max. 2 volw. + 1 kind): verdeeld over 2 

verdiepingen met op de begane grond een woonkamer met open keuken en op 

de 1e 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 1e verdieping. Ook boekbaar met jacuzzi in 

de tuin als Jacuzzi Villa.

Pool Villa - 3 slaapkamers (ca. 135 m², max. 6 pers.): 2 slaapkamers met eigen 

badkamer bevinden zich op de begane grond. Een derde slaapkamer op de 1e 

verdieping met eigen badkamer en groot balkon. Tuin met gemeubileerd terras 

en privézwembad. Ook boekbaar met jacuzzi en privézwembad als Pool Villa 

Bellavista. 

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

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

haven.

Indicatieprijs per persoon nov jan              feb          mrt        apr

Villa - 1 Slaapkamer (o.b.v. 2 pers.) 1182 1261 1252        1139      1109 

Villa - 2 Slaapkamers (o.b.v. 3 pers.) 1121 1180          1171      1053       1035 

Jacuzzi Villa - 2 Slaapkamers (o.b.v. 4 pers.) 1034 1080          1071        957         941  

Pool Villa - 3 Slaapkamers (o.b.v. 6 pers.) 943 984 975          855         845

Kamerkorting:10% bij verbllijf van 30/04/23 t/m 10/05/23 indien geboekt van 01/11/22 t/m 

31/01/23.

Seniorenkorting: 10% bij 55 jaar of ouder bij verblijf van 01/11/22 t/m 10/05/23.

Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 01/11/22 t/m 10/05/23 indien geboekt voor 30/09/22 en 

5% indien geboekt van 01/10/22 t/m 31/10/22. Geldig voor Villa 1 slaapkamer en Villa 1 slaap- 

kamer met jacuzzi. 15% bij verblijf van 01/11/22 t/m 10/05/23 indien geboekt voor 30/09/22 en  

10% indien geboekt van 01/10/22 t/m 31/10/22 in een Villa 2 slaapkamers, Jacuzzi Villa en Pool 

Villa 3 slaapkamers. 

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.

silverjet.be. 
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ROYAL GARDEN VILLAS & SPA
BOUTIQUE | GOLF | WELLNESS

      

Receptie

Villa Royal

Het in exotisch oriëntaalse stijl gebouwde Royal Garden Villas & Spa straalt een 

romantische sfeer uit en biedt gasten de mogelijkheid tot een intieme vakantie 

in een luxueuze omgeving. Met uitzicht op zee en over de naastgelegen golfbaan 

Costa Adeje, waarvan het door een weg wordt gescheiden. De Costa Adeje met 

zijn zandstranden ligt op ca. 2 km afstand en Playa de las Américas op ca. 5 km. 

Naar de luchthaven Reina Sofia is het ca. 30 km.

FACILITEITEN

Prachtige entree, receptie en lounge. Het kleine zwembad naast de receptie 

biedt vanaf het terras met ligstoelen en parasols een panoramisch uitzicht. 

Tevens zijn er een fitnessruimte en een squashbaan. Voor golfliefhebbers 

gelden speciale tarieven voor greenfees van de naastgelegen golfbaan. Babysit 

en butlerservice zijn beschikbaar. 

De Golden Pond Spa heeft een Aziatische sfeer en biedt onder meer 

een thermenbad met waterval, jacuzzi, massagedouches, Turks bad en 

ijsfontein (gratis). Ook zijn er diverse behandelkamers voor schoonheids- en 

lichaamsbehandelingen. 

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

het ontbijt & diner kunt u terecht in restaurant Jardin waar men bijzonder 

smaakvolle gerechten van verse producten bereidt. Met halfpension kunt u ook 

dineren in een van de restaurants van het naastgelegen zusterhotel Royal River. 

De sfeervolle bar Tucàn Tucàn is een ideale plek voor een aperitief of cocktail.

In de kleine bar aan het zwembad kunt u terecht voor een drankje en snacks.

ACCOMMODATIE
De 28 villa’s hebben alle een eigen terras met een verwarmbare 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 badkamer beschikt over een bad, hydromassagedouche, badjassen en 

slippers. Verder een compleet ingerichte keuken met 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. 200 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. 260 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 wat ruimer en met een groter zwembad. 

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

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

haven.

Indicatieprijs per persoon nov jan feb mrt apr

Duchess Villa 2070 2141 2303 2408 1960

Majestic Villa Duplex (o.b.v. 4 pers.) 1733 1772 1853 1843 1623 

Royal Villa Duplex (o.b.v. 6 pers.) 1524   1589 1621 1569 1414

Extra: 1 x 25 min. relaxing massage per volwassene  per verblijf.

Seniorenkorting: 10% bij 65 jaar of ouder bij verblijf van 01/11/22 t/m 08/05/23.

Vroegboekkorting: 10% bij aankomst op 01/11/22 t/m  30/04/23 indien geboekt voor 30/09/22.

Welkomstattentie: fles cava wijn bij aankomst.

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.

silverjet.be. 

SPANJE | Tenerife | Costa Adeje
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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

De 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 HOTEL PRINCESA YAIZA.

KIJK OP PAGINA’S 50 EN 54-55.

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 inter- 

nationaal publiek, talloze surfscholen en restau-

rantjes. Dit voormalige vissersdorp heeft zich 

dankzij de magnifieke stranden opgewerkt tot een 

uitstekende vakantie bestemming. 

Wij selecteerden hier het fantastisch gelegen 

elegante en stijlvolle Secrets Bahia Real Resort & Spa 

(adults only) 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. Een 

goede keuze, speciaal voor gezinnen met kinderen. 

Aan de 18-holes golfbaan kozen wij voor het 

knusse, in typisch Canarische stijl gebouwde hotel 

Elba Palace Golf & Vital . 

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. Vlakbij 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 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 en het indrukwekkende Hotel Volcan 

Lanzarote dat is gebouwd als een klein dorpje in 

de stijl van het eiland. Ten slotte is er het fraaie 

adults only Secrets Lanzarote rustig gelegen nabij 

de bekende jachtaven van Puerto Calero.

FUERTEVENTURA

LANZAROTE

Costa Calma

Puerto del Rosario

Corralejo

Puerto del Carmen

Arrieta

Playa Blanca
Arrecife

    Volcan Lanzarote
Princesa Yaiza

Los Fariones

Secrets Lanzarote

      Sheraton
          Elba Palace

Secrets Bahia Real

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

Los Fariones, Lanzarote
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SECRETS BAHÍA REAL RESORT & SPA
ADULTS ONLY | CULINAIR | WELLNESS

    

Junior Suite Poolview

Elegant en stijlvol adults only resort met vele faciliteiten op een fraaie locatie  in 

het noorden van Fuerteventura. Vanuit het hotel heeft u directe toegang tot een 

klein vulkanisch strand met ligbedden en parasols. De beroemde duinen van het 

Corralejo Natural Park met een schitterend lang zandstrand liggen op ca. 1 km 

afstand. De luchthaven bevindt zich op ca. 35 km. 

FACILITEITEN
Elegante lobby en twee fraai aangelegde zoetwaterzwembaden, waarvan 

1 verwarmbaar,  met zonneterrassen. Verder een fitnessruimte en aan het 

strand mogelijkheid tot verschillende watersporten (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 schoonheidsbehandelingen en massages. De verzorging is op 

basis van logies/ontbijt. Halfpension (diner alleen in Market Café) en Unlimited 

Luxury zijn mogelijk (met o.a. à la carte gourmet dining, onbeperkt een selectie 

van (non)-alcoholische drankjes, 24 uurs conciërgeservice en dagelijkse 

aanvulling van de minibar met frisdrankjes, bier en water. Restaurants (niet 

alle dagelijks geopend): Market Café voor ontbijt en diner in buffetvorm, Seaside 

Grill lunch restaurant bij het zwembad voor mediterrane specialiteiten en 

visgerechten, Bay Lounge lunchrestaurant aan zee voor lokale gerechten en 

cocktails (niet inbegrepen in Unlimited Luxury), Chozo, Canarisch restaurant 

voor diner met Canarische gerechten. Verder het Japanse restaurant Himitsu, 

gespecialiseerd in pan- Aziatische gerechten. Ten slotte Olio voor mediterrane 

gerechten voor diner, het Italiaanse restaurant Nebbiolo voor diner en Barefoot 

Snack Bar voor drankjes of een lichte lunch. Bars: Lobbybar Rendezvous, waar 

zich ook voor de Preffered Club gasten Coco Café bevindt voor drankjes & snacks 

tussen 08:00 en 18:00. Cocktail Bar Rock & Ball met dansvloer en DJ, Sugar Reef 

met chill out muziek en balibedden.

ACCOMMODATIE
Alle 242 suites zijn elegant ingericht 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 of 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, Isla de Lobos, met groot terras.

Bij verblijf in de Preferred Club ontvangt u extra service waaronder persoonlijke 

check-in/-out, exclusieve conciërge service, suites gelegen in het meest 

exclusieve gedeelte van het hotel met premium amenities en kussenmenu. 

Verder een dagelijks ontbijt met een exclusief menu in een speciaal gereserveerd 

gedeelte in het Market Café restaurant en snacks en drankjes in de middag in 

de Preferred Club Lounge met butlerservice en tablets. Minibar met water, non-

alcoholische drankjes en nationaal bier.

Preferred Club Junior Suite Zeezicht (ca. 36 m², max. 2 volw.): fraaie open plan 

suite gelegen op de begane grond, 1e of 2e 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.

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

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

Indicatieprijs per persoon nov jan feb mrt apr

Junior Suite 1197 1275 1434 1289 1269

Junior Suite Deluxe Zeezicht 1481 1596 1815 1645 1591

Pref. Club Junior Suite Zeezicht 1687 1811 2064 1887 1822

Honeymoon: 10% korting en fruit en cava wijn op de kamer bij aankomst en 15% korting op Spa 

behandelingen bij min. 3 nachten verblijf van 01/11/22 t/m 08/05/23. Long Stay: 10% korting bij min. 

15 nachten verblijf van 01/11/22 t/m 08/05/23. Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 01/11/22 t/m 

08/05/23 indien geboekt voor 31/07/22 en 10% indien geboekt voor 31/10/22.

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.

silverjet.be.

SPANJE | Fuerteventura | Corralejo
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SHERATON FUERTEVENTURA
FAMILY | WELLNESS

    

Deluxe Kamer

Een bijzonder aangename en kleurrijk ingerichte oase te midden van 

zonovergoten stranden. Vanwege de vele faciliteiten is Sheraton Fuerteventura 

een goede keuze voor een heerlijke vakantie op Fuerteventura, zeker voor 

gezinnen met kinderen. Het hotel ligt tussen het strand van Caleta de Fuste 

en een 18-holes golfbaan. In de directe omgeving vindt u diverse winkels en 

restaurants. De luchthaven van Fuerteventura ligt op ca. 8 km.

FACILITEITEN
Receptie, businesscenter en wifi in het gehele hotel. Drie zoetwaterzwembaden 

(waarvan één verwarmbaar), verwarmbaar kinderbad, boetiek, Mini Club 4 t/m 

12 jaar, 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.

ACCOMMODATIE
Het hotel telt 266 kamers en suites, alle smaakvol en comfortabel ingericht en 

voorzien van airconditioning, kluisje, schrijftafel, koffie-/theezetfaciliteiten, tv en 

wifi. Complete badkamer met ligbad, aparte douche en haardroger.

Deluxe Kamer (ca. 50 m², min. 2 volw. / max. 3 pers.): comfortabele kamer met 

zitgedeelte met sofa. Balkon met (zij-)zeezicht. 

Premium Kamer (ca. 50-59 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): 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 woonkamer 

met eettafel en een aparte slaapkamer, inloopkast. Balkon/terras.

Presidential Suite (ca. 228 m², max. 4 pers.): op de bovenste etage met woon-

kamer, 2 slaapkamers en groot terras.

 

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

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

Indicatieprijs per persoon nov jan feb mrt apr

Premium Kamer 896 930 1006 877 811

Deluxe kamer 992 1025 1101 972 906

Prestige Family Kamer 1479 1494 1633 1504 1375

Junior Suite 1313 1344 1427 1298 1225

Extra: 1x gratis toegang tot de Spa bij verblijf in een Junior suite, Executive Suite of Presidential 

Suite bij aankomst op 02/12/22 t/m 09/12/22, 13/01/23 t/m 13/02/23 en 02/03/23 t/m 16/03/23.  

1 x gratis à la carte diner (excl. drankjes) bij min. verblijf van 7 nachten obv halfpension bij verblijf van 

01/11/22 t/m 30/04/23. Gratis kinderen: eerste kind t/m 14 jaar verblijft gratis op de kamer bij min. 

2 volwassenen bij verblijf van 21/12/22 t/m 01/01/23 en van 01/04/23 t/m 09/04/23 indien geboekt 

voor 31/08/22. Gratis nachten: 7=6 en 14=12 bij verblijf van 01/11/22 t/m 30/11/22 en van 01/02/23 

t/m 30/04/23 in een Junior Suite. Kamerupgrade: upgrade van Premium kamer naar Deluxe Kamer 

bij verblijf van 01/11/22 t/m 20/12/22 en van 02/01/23 t/m 30/04/23 indien geboekt voor 31/08/22.

Long Stay: 5% korting bij verblijf van minimaal 14 nachten. Mealupgrade: upgrade naar halfpension 

bij verblijf in een Junior Suite Premium. Seniorenkorting: 5% bij 55 jaar of ouder bij verblijf van 

01/11/22 t/m 30/04/23. Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 01/11/22 t/m 30/04/23 indien ge-

boekt voor 31/08/22 en 10% bij verblijf van 02/01/23 t/m 30/04/23 indien geboekt voor 01/01/23.

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.

silverjet.be. 

Caleta de Fuste | Fuerteventura | SPANJE
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ELBA PALACE GOLF & VITAL HOTEL
ACTIVE | ADULTS ONLY | WELLNESS

      

Tweepersoonskamer Deluxe

Het Elba Palace Golf & Vital Hotel op Fuerteventura is een luxueus golfhotel, alleen 

voor volwassenen (16+), grenzend aan de eigen 18-holes golfbaan. Het hotel is 

in Canarische stijl gebouwd en ligt ca. 500 m van een groot winkelcentrum, ca. 

2 km van zee en strand en ca. 4 km van de luchthaven. Een ideale manier om in 

alle rust van uw  vrije tijd te genieten en te doen waar u van houdt: golf spelen.

FACILITEITEN
Elegante entree met sfeervolle patio. Bibliotheek met dagelijks internationale 

kranten en magazines, kaarttafels en schaakmogelijkheden. In de fraaie tuin 

met Canarische flora en fauna ligt een groot verwarmd zwembad, diverse 

zonneterrassen met Balinese bedden, ligstoelen en parasols. Het hotel 

beschikt tevens over een wellness center met sauna, Turks bad, jacuzzi, 

zwembad en zonneterras. Beautycenter met een waaier aan gezichts- 

en lichaamsbehandelingen. Daarnaast een dagelijks programma van 

sportactiviteiten door personal trainer, met yoga, Tai Chi, fitness, aquajogging 

of Pilates-sessies. Voor de golfcourse is geen handicap maar wel GVB vereist 

(korting voor hotelgasten).

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

U heeft de keuze uit: Café Hoyo 19: informeel restaurant voor een uitgebreid 

ontbijtbuffet of diner. U kunt het ontbijt of diner gebruiken in het restaurant of op 

het terras met uitzicht op de golfbaan. St. Andrews: voor à la carte maaltijden 

(voor- en nagerecht in buffetvorm) in de openlucht op de patio (weersafhankelijk) 

of binnen in het sfeervolle restaurant. Tevens heeft u hier de mogelijkheid te 

kiezen voor een diner bereid met gezonde en voedzame ingrediënten. Bodega: 

een ‘must’ voor de wijnliefhebber. U kunt hier genieten van de beste wijnen 

in combinatie met een keuze aan exquise Canarische hapjes. Er is 24-uurs 

roomservice.

ACCOMMODATIE
Alle 62 kamers zijn elegant ingericht met robuust meubilair en natuurlijke tinten. 

Deluxe Kamer Golfzicht (ca. 34 m², max. 2 pers.): elegant ingericht en voorzien 

van airconditioning, flatscreen-tv, telefoon, minibar, koffie- en theezetfaciliteiten  

en kluisje. Volledig ingerichte badkamer met aparte douche, dubbele wastafel, 

badjassen en slippers. Terras of balkon en panoramisch uitzicht op de golfbaan.

Deluxe Comfort Kamer (ca. 34 m², max. 2 pers.): als de Deluxe kamer met 

schitterend uitzicht op de golfcourse en als extra de Comfort Service, bestaande 

uit een welkomstgeschenk, ontbijt in de kamer, kamerjas met slippers, onbeperkt 

toegang tot de Thalasso Spa in het Sheraton Fuerteventura, dagelijkse aanvulling 

in de minibar met water, frisdrank en bier, turndown-service en late check-out.

Suite (ca. 57 m², max. 2 pers. + 1 baby): woon- en slaapkamer en groot balkon. 

Ook te boeken met uitzicht op de golfbaan.

Penthouse Suite (ca. 58 m², max. 2 volw. + 2 kind.): gelegen op de bovenste etage 

biedt deze suite een geweldig uitzicht over de golfbaan en de zee. Naast de 

slaapkamer beschikt de suite over een ruime living en een marmeren badkamer 

met hydromassagedouche en jacuzzi.

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

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

Indicatieprijs per persoon nov jan feb mrt apr 

Deluxe Kamer Golfzicht 1087 1206 1216 1087 993

Deluxe Comfort Kamer 1282 1401 1411 1282 1188

Suite 1282 1401 1411 1282 1188

Honeymoon: fruit en fles Cava op de kamer bij aankomst en 2 dagen (1 uur per dag) gebruik sauna 

en jacuzzi in private area.

Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 01/11/22 t/m 30/04/23 indien geboekt voor 31/08/22. 

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.

silverjet.be.

SPANJE | Fuerteventura | Caleta de Fuste
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Playa Blanca | Lanzarote | SPANJE

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, pleinen en fonteinen en ligt op loopafstand van de  

jachthaven Marina Rubicón. De receptie is een 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 

vier zwembaden (waarvan 3 verwarmbaar), kinderbad en zonneterrassen met 

ligbedden. Verder fitnessruimte en diverse andere sportmogelijkheden. Voor de 

kinderen is er een miniclub (5-12 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 (à-la-carte) voor de lunch. Voor Italiaanse specialiteiten 

in Rubicón. Voor drankjes zijn er de Lobby Bar en 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-/slaap- 

kamer. Badkamer met hydromassagebad en aparte douche. Met tuin- of 

zwem-badzicht.

Suite (ca. 56 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): aparte woonkamer en 

slaapkamer. Daarnaast een badkamer met hydromassagebad en aparte douche.

Family Kamer (min./max. 2 volw. + 2 kind.): comfortabele kamer, gelegen in het 

hotelgedeelte. Met tuinzicht.

Bovengenoemde (m.u.v. de Family Kamer) zijn ook te boeken in het rustige Club 

Volcán-gedeelte (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, cd-speler, 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 en hier wordt in de middag ook thee, koffie en cake  

(high-tea) geserveerd. De courtesybar is geopend van 18:00 tot 21:00.

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

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

Indicatieprijs per persoon nov jan feb mrt apr

Tweepersoonskamer 978 892 950 831 781

Tweepersoonskamer (zij-)zeezicht 1084 993 1056 937 875

Junior Suite  1397 1307 1369 1250 1189

Suite 1537 1447 1509 1390 1329

Gratis nachten: 7=6 en 14=12 bij verblijf van 03/01/23 t/m 22/01/23 en van 13/04/23 t/m 30/04/23. 

Niet geldig voor Tweepersoonskamer Tuinzicht en Familiekamer. Mealupgrade: upgrade van logies 

& ontbijt naar halfpension bij verblijf van 01/11/22 t/m 30/04/23 in een Club Volcan Kamer en Suite.

Seniorenkorting: 10% bij 55 jaar en ouder bij verblijf van 01/11/22 t/m 08/05/23.

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 01/11/22 t/m 08/05/23 indien geboekt voor 30/09/22 en 15% 

indien geboekt voor 31/10/22. Welkomstattentie:  Fruit en Cavawijn bij aankomst op de kamer in een 

Junior Suite, Suite of Club Volcán Kamers en Suites. 

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.

silverjet.be.
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SPANJE | Lanzarote | Playa Blanca

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 activiteiten. 

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 en deze 

laatste is verwarmbaar. Groot zonneterras, ligstoelen, parasols, jacuzzi en drie 

kinderzwembaden. Sport centrum met twee verlichte tennisbanen, voetbalveld, 

beachvolleyballveld, twee padelterreinen 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 (3-12 jaar) en een Junior Club (13-16 

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 buffetrestaurants 

zijn Yaiza met showcooking en internationale gerechten voor ontbijt en diner, 

La Piazzeta met mediterrane gerechten en La Hacienda, een grillrestaurant 

voor vis- en vleesgerechten met 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. Tunera 

Pool Bar 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 non-alcoholische 

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, satelliet-tv, 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 (1,70 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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Playa Blanca | Lanzarote | SPANJE

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 1e 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 (1.70m lang), 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 1e of 2e 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 3e etage. Ruime woonkamer met 2 slaapkamers, waarvan 1 met 

kinderinrichting en 3 eenpersoonsbedden, 2 badkamers, playstation3-/dvd-

speler, wifi, minibarproducten voor kinderen (gratis), balkon met zitje en tuin of 

zwembadzicht.

Presidential Suite Zeezicht (ca. 99 m², max. 4 pers.): gelegen op de 2e ver dieping 

met woonkamer, 2 slaap- en 2 badkamers. Ook boekbaar op de 5e verdieping 

met landzicht of resortzicht.

Royal Suite (ca. 134 m², max. 4 pers.): in mediterrane stijl ingericht met 

woonkamer, 2 slaapkamers en 2 badkamers. Groot balkon. 

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

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

Indicatieprijs per persoon nov jan feb mrt apr

Superior Kamer 1128 1088 1214 1095 981

Junior Suite Zeezicht 1409 1369 1502 1383 1262                       

Suite 1231 1191 1324 1205 1084                                                                                                                       

Family Suite (o.b.v. 4 volw.) 1158 1118 1239 1120 1011

Extra: 1 x gratis entree Biomarine Circuit, sauna en stoombad in de Thalasso Spa bij min. 7 nachten 

verblijf in Junior Suite Zeezicht, Suite, Suite Zeezicht, Duplex Suite en Presidential Suite.

Honeymoon: Mousserende wijn en chocolade, cocktail en 1 x Biomarine circuit in Thalasso Spa.

Kamerupgrade: Upgrade van Superior Relax Kamer naar Suite Relax bij verblijf van 01/12/22 t/m 

24/12/22 en van 05/01/23 t/m 05/02/23 indien geboekt voor 30/09/22.

Vroegboekkorting: 18% bij verblijf van 01/11/22 t/m 08/05/23 indien geboekt voor 31/07/22. 18% bij 

verblijf van 01/11/22 t/m 24/12/22 en van 03/01/23 t/m 30/04/23 en 8% bij verblijf van 25/12/22 

t/m 02/01/23 indien geboekt van 01/08/22 t/m 31/08/22. 

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: 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

Superior Kamer Zeezicht
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Hotel Fariones
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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 gebied is 

van een kleine vissershaven uitgegroeid tot een van de belangrijkste recreatieve 

en gastronomische centra van Lanzarote met restaurants, winkelcentra, musea 

van kunstenaars als César Manrique, jachthaven en vissershaven van Varadero. 

Op loopafstand bevinden zich meerdere stranden zoals Playa Chica en Playa de 

los Pocillos. Het hotel ligt op ca. 10 km afstand van de luchthaven.  

FACILITEITEN
Het hotel beschikt over twee zwembaden waarvan de infinitypool in de tuin ligt, 

omgeven door parasols en ligstoelen. Hier bevinden zich tevens twee jacuzzi’s. 

Het tweede zwembad is toegankelijk via de zevende verdieping van het hotel en 

is alleen voor gasten die verblijven in een Junior Suite Relax, Suites and Ocean 

Suites. Hier bevindt zich ook een chillout bar. Als gast kunt u gratis gebruik 

maken van de verschillende faciliteiten in het sportcentrum Centro Deportivo 

Fariones dat op ca. 140 meter ligt, met een fitness, sauna (tegen betaling) en 

een zwembad. Verder 4 tennisbanen en 4 padelterreinen (tegen betaling). Er 

worden veel activiteitenprogramma’s en divers entertainment georganiseerd.  

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

hoofdrestaurant serveert ontbijt en diner in buffetvorm met showcooking.

A la carte Aziatisch restaurant met Thaise, Vietnamese en Indonesische 

specialiteiten met fraai uitzicht over de oceaan en de tuinen. Aan het zwembad 

een à la carte Pool Restaurant voor heerlijke snacks en cocktails. Verder de Pool 

Bar, Beach Club, Piano Bar en Dona Juana Cave & Roof Top Chill-out Bar. In de 

Lounge Bar, opgebouwd uit lavasteen, geniet u van een glas wijn en gourmet 

delicatessen. Er is 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
De 213 kamers en suites zijn modern, elegant en luxueus ontworpen en 

uitgerust met airconditioning, wifi, tv, kluisje, minibar, koffie-/theezetfaciliteiten. 

Balkon of terras met (gedeeltelijk) zeezicht en tuin- of zwembadzicht. Badkamer 

met douche, haardroger, badjassen en slippers. 

Superior Kamer (ca. 33 m², max. 2 pers. ): comfortabele kamer met zeezicht.

Junior Suite (ca.38 m², max. 2 pers.): open plan suite met zeezicht.

Vanaf de volgende type kamers ontvangt u Relax Package Service wat onder 

andere inhoudt: gourmet à la carte ontbijt op het terras met zeezicht (vooraf 

reserveren noodzakelijk), dagelijkse aromatherapie bij turndown service, 

toegang tot het Rooftop terras (vanaf 16 jaar) alwaar een zonneterras, verwarmd 

zwembad en de Chill-out Bar.

Junior Suite Relax (ca. 36 m², max. 2 volw.): met zitgedeelte en ruim balkon (19 

m²) met stoelen en jacuzzi. Met zee-, tuin- of zwembadzicht. 

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.).

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

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

Indicatieprijs per persoon nov jan feb mrt apr

Superior Kamer 1447 1312 1456 1337 1205

Junior Suite 1573 1439 1583 1464 1332

Suite 1987 1853 1997 1878 1746

Honeymoon: Mousserende wijn en chocolade bij aankomst.

Vroegboekkorting: 18% bij verblijf van 01/11/22 t/m 08/05/23 indien geboekt voor 31/07/22.

Welkomstattentie: welkomstdrankje bij aankomst.

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.

silverjet.be. 



58 - SILVERJET

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 jachthaven van Puerto Calero. 

Het hotel met grote tuinen (10.000 m²) is ideaal voor mensen die op zoek zijn 

naar een romantische vakantie en houden van mooie uitzichten over de zee. 

U kunt hier genieten van fijne restaurants, bars, sprankelende zwembaden en 

een verkwikkende Spa. De luchthaven bevindt zich op ca. 15 km

FACILITEITEN
Ruime lobby met zitgedeelte. Er zijn 4 buitenzwembaden omgeven door 

terrassen met ligstoelen en parasols. Andere sportfaciliteiten: fitnessruimte, 

tennisbaan en volleybalveld. Tevens fiets- en duikcentrum (tegen betaling). 

Yoga- en pilates lessen. U kunt volledig ontspannen in de Secrets Spa met een 

verwarmd binnenzwembad, sauna, stoombad, hydromassage, zonneterras 

met ligbedden en 10 behandelkamers voor verschillende lichaams- en 

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

Halfpension en Unlimited Luxury mogelijk (met welkomstdrankje, à la carte 

gourmetdining, onbeperkt een selectie van alcoholische en non-alcoholische 

drankjes en sappen, conciërgeservice en dagelijkse aanvulling van de minibar 

met frisdrankjes, bier en water.) In het World Cafe worden ontbijt, lunch en diner 

in buffetvorm geserveerd met internationale gerechten en thema-avonden. Voor 

diner zijn er het à la carte restaurant Portofino met 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 gegrilde 

vlees in het steakhouse-restaurant Bluewater Grill en ervaar de Aziatische 

keuken in de 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 livemuziek en cocktails, de Sport Bar, de Sugar Reef 

Bar en The Lounge exclusief voor Preferred Club-gasten. 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
Alle 335 kamers en suites zijn hedendaags ingericht en uitgerust met minibar, 

wifi, tablet, smart-tv, airconditioning, koffie-/theezetfaciliteiten en kluisje. 

Badkamer met douche, badjassen,slippers en haardroger. 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 

check-in/-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 Portofino 

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 swim-up 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, met jacuzzi op het terras of  met direct toegang 

tot het swim-up zwembad (alle max. 2 volw.).

Preferred Club Presidential Suite (ca. 90 m², max. 2 pers.): ruimere suite met 

woon- en slaapkamer met twee twinbedden met frontaal zeezicht. Badkamer 

met douche en jacuzzi.

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

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

Indicatieprijs per persoon nov jan feb mrt apr

Tweepersoonskamer 1196 1024 1221 1102 1031

Preferred Club Junior Suite Zeezicht 1827 1655 1828 1733 1629

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 01/11/22 t/m 08/05/23 indien geboekt voor 31/10/22. 10% 

bij verblijf van 01/01/23 t/m 08/05/23 indien geboekt van 01/11/22 t/m 31/12/22. 17% bij verblijf 

van 09/02/23 t/m 06/03/23 en van 03/04/23 t/m 08/05/23 indien geboekt voor 30/11/22 en alleen 

geldig voor de Preferred Club Kamers.

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.

silverjet.be. 

SPANJE | Lanzarote | Puerto Calero
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COSTA DEL SOL & ANDALUSIË

De Costa del Sol, wellicht de bekendste strandbestemming van het land, waar de zon het hele jaar door schijnt en het ook uitstekend golfen is! 

Wie echter meer wil beleven dan alleen zon, zee en strand heeft voldoende keuze uit andere mogelijkheden.

AUTOHUUR

De hotels aan de Costa del Sol bieden wij inclusief 

privétransfer aan. In plaats hiervan kunt u ook 

kiezen voor een huurauto of om een paar dagen 

een auto huren om tal van fraaie dagtochten in de 

omgeving te maken.

 

SPECIAAL AANBEVOLEN

AAN DE COSTA DEL SOL HEEFT VOORAL 

HET PUENTE ROMANO MARBELLA ONS HART 

GESTOLEN. 

KIJK OP PAGINA 62-63.

De Costa del Sol strekt zich uit over een afstand van 

300 kilometer langs de zuidkust van Spanje. Naast 

fijne zandstranden, indrukwekkende rotspartijen en 

een helderblauwe Middellandse Zee treft u hier het 

bijzonder boeiende achterland van Andalusië. 

Deze regio vormt het decor van bergen met witte 

dorpjes, een prachtige natuur (vooral te Ronda) en 

boeiende steden als Sevilla, Cordoba en Granada met 

bijzonder fraaie cultuurhistorische overblijfselen. 

Met onze autoreis Andalucia Magica kunt u uitge-

breid kennismaken met dit heerlijke gebied. U heeft 

de gelegenheid het wereldberoemde Alhambra met 

het Nasridenpaleis, een prachtig voorbeeld van 

hoogstaande islamitische kunst, te bezoeken. In 

Cordoba dwaalt u rond door de oude straatjes van 

de Joodse wijk en ziet u de beroemde Mezquita, 

thans een kerk, maar voorheen een moskee. In 

Sevilla raden we u aan een bezoek te brengen aan 

het Alcazar, de gothische kathe draal met de Giralda-

minaret en de schilderachtige wijk Santa Cruz. Via 

Ronda, bekend om het schitte rende uitzicht vanaf 

een hoge brug over een diep ravijn, eindigt uw rond-

reis in het mondaine Marbella. (kijk op onze site voor 

de volledige beschrijving).

In de bruisende, ‘vernieuwde’ hoofdstad Málaga, 

de geboorteplaats van Picasso, ligt het histo rische 

Miramar Gran Hotel, ideaal voor een citytrip of 

strandvakantie.

De badplaats Marbella heeft veel te bieden: 

langgerekte stranden, restaurants, bars en een 

sfeervol centrum. De stad heeft twee gezichten, 

enerzijds het mondaine dat wordt gekenmerkt 

door de moderne architectuur, glitter en glamour 

en anderzijds het oude centrum met straatjes en 

pleintjes die er schilderachtig bij liggen. 

In de omgeving van Marbella kunt u een keuze maken 

uit het fraai gelegen Gran Melia Don Pepe, het in 

typisch Moorse stijl gebouwde Hotel Kempinski, het 

gerenommeerde Hotel Puente Romano Marbella of 

het exclusieve hotel Marbella Club met het karakter 

van een klassiek wit Andalusisch dorp.

Gibraltar
(GB)

Jerez            
de la Frontera

Córdoba

Ronda

Sevilla

Granada

Marbella

Málaga

Puerto Banús
Cádiz

Costa del Sol

Costa de la Luz Puente Romano
Marbella Club

Gran Melià
Don Pepe

Gran Hotel
Miramar

Lorem ipsum

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
       

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 dat omringd 

wordt door terrassen met ligstoelen en parasols. Voor de jongste gasten is 

er een kidsclub (seizoengebonden) 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 massages, schoonheids- en lichaamsbehandelingen. 

Parkeerplaatsen bij het hotel (tegen betaling) dienen van te voren te worden 

gereserveerd. 

U verblijft op basis van logies/ontbijt. Voor de overige maaltijden heeft u de keuze 

uit twee restaurants. Mediterráneo voor ontbijt. Lunch à la carte in Mediterráneo 

alleen in het hoogseizoen. Tevens à la carte lunch/snacks beschikbaar in  

restaurant/poolbar Botanico. Daarnaast 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 poolbar Botanico 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 klassieke, Arabische 

en mediterrane stijl en voorzien van aircondi tioning, wifi, minibar, koffie-/

theezetfaciliteiten en kluisje. Badkamer met bad en aparte douche, haardroger, 

badjassen en slippers. Vanwege de aard van het gebouw verschillen de 

uitzichten per kamer. Een aantal kamers en suites heeft een balkon.

Premier Kamer (ca. 30 m², max. 2 pers.): elegante kamer met marmeren 

badkamer met bad en aparte regendouche. 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.

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

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

haven.

Indicatieprijs per persoon nov jan feb mrt apr

Premier Kamer Straat- of Tuinzicht 1209 1489 1489 1425 1507

Deluxe Kamer Zeezicht 1675 2098 2098 2034 2115

Deluxe Kamer Zeezicht met balkon 1910 2406 2406 2342 2424

Suite Deluxe Zeezicht 3372 4324 4324 4260 4340

Seniorenkorting: 5% bij 60 jaar of ouder bij verblijf van 02/11/22 t/m 22/12/22.

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 01/11/22 t/m 31/12/22 indien 45 dagen voor aankomst ge-

boekt. 15% bij min. 3 nachten verblijf van 01/11/22 t/m 22/12/22 en bij min. 5 nachten verblijf van 

23/12/22 t/m 31/12/22 indien 15 dagen voor aankomst geboekt.

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.

silverjet.be. 

Premium Kamer Zeezicht

SPANJE | Malaga | Costa del Sol
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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 padelbaan. 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 Wellness Tacha Beauty met verwarmd binnenzwembad met 

jacuzzi’s, stoom bad, sauna en fitnessruimte (gratis). Tevens massages, schoon-

heidsbehandelingen en Life & Sun Clinic-Health & Beauty. Parkeergelegenheid 

tegen betaling.

De verzorging is op basis van logies/ontbijt. 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. 

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 Audrey Bar voor snacks en drankjes.

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, Nespresso-apparaat 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, Grand Ocean Suite en Penthouse Suite Mediterraneo 

beschikken onder meer over dagelijkse strijkservice van 1 kledingstuk. Verder 

iPod-dockingstation, Wii en playstation (op aanvraag). Voorts toegang tot de 

RED Level Lounge (kinderen toegestaan) met conciërgeservice, tv, bibliotheek, 

dagelijks canapés en aperitief (11:00-21:00), barservice met lokale merken 

(18:00 en 20:00). 

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 regendouche.

Grand Ocean Suite (ca. 70 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): luxueuze suite 

gelegen op de hoogste etages met open plan woon- en slaapkamer en inloopkast.

Penthouse Suite Mediterraneo  (ca. 95 m², max. 2 volw + 1 kind): woon- en 

slaapkamer, een ruim dakterras met jacuzzi.

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

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

haven.

Indicatieprijs per persoon nov jan feb mrt apr

Premium Kamer Zeezicht 1297 1305 1305 1373 1431

RED Level Supreme Kamer 1661 1669 1669 1720 1811

RED Level Junior Suite 2277 2285 2285 2449 2556

Honeymoon: Fles cava en fruit bij aankomst op de kamer, kamerupgrade (indien beschikbaar) en 1 x 

diner voor 2 personen (excl drankjes).

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 01/11/22 t/m 23/12/22, van 08/01/23 t/m 30/03/23 en van 

10/04/23 t/m 30/04/23 indien geboekt voor 30/09/22.

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.

silverjet.be. 

Costa del Sol | Marbella | SPANJE
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SPANJE | Costa del Sol | Marbella

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 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, 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, verder een fitnessruimte, sauna en Turks Bad. 

In de tuin bevinden zich vier verwarmbare zwembaden (waarvan 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. Voor de kleintjes is er de Kidsclub “La Casita Club” 

(tegen betaling) met kinderbad, boomhut en bioscoop.

De in Andalusische stijl gebouwde Six Senses Spa heeft (tegen betaling)  

verschillande faciliteiten zoals een sauna, kruidenstoombad, hamam, 

hydrotherapiezwembad en verscheidene behandelkamers. U kunt hier terecht 

voor 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 

Babette met de Franse cuisine, 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 Cheat - met fraai uitzicht - voor hamburgers. Voor glutenvrije 

gerechten gedurende de 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 een chef dat kan. 

Voor Libanese specialiteiten kiest u voor Les Jardins du Liban. Ten slotte 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 er La Suite voor drankjes en muziek 

(geopend op vrijdag en zaterdag). 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
Het hotel heeft 183 ruime suites, gelegen in 27 villa’s van maximaal 3 etages 

(enkele met lift), verspreid over de weelderige subtropische tuin. Een deel van 

de kamers bevindt zich in het hoofdgebouw of het aangrenzende bijgebouw 

langs de weg naar het strand. Alle kamers zijn voorzien van airconditioning, 

zithoek, marmeren vloer, telefoon, tv, wifi, kluisje en minibar. Badkamer met bad, 

veelal aparte douches 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 apart 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

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

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

haven.

Indicatieprijs per persoon nov jan feb mrt apr

Junior Suite 2125 2133 2133 2129 2662

Deluxe Garden Suite 2562 2570 2570 2566 3250

Family Deluxe Kamer (o.b.v. 4 volw.) 2748 2756 2756          2752         3526

Grand Junior Suite 2629 2637 2637 2633 3357

Extra: 1 gratis lunch (excl. drankjes)  bij min. 7 nachten verblijf van 01/11/22 t/m 30/04/23. 1 x gratis 

greenfee per persoon per verblijf op Marbella Club Golf Resort.

Seniorenkorting: 5% bij 60 jaar of ouder bij min. 5 nachten verblijf van 01/11/22 t/m 30/04/23. Niet 

geldig voor Junior Suite.

Vroegboekkorting: 40 % bij verblijf van 02/01/23 t/m 30/03/23 indien geboekt voor 31/10/22. 30% 

bij verbijf van 23/12/22 t/m 01/01/23 indien geboekt voor 30/09/22 en bij verblijf van 31/03/23 t/m 

30/04/23 indien geboekt voor 30/11/22. Bij verblijf in een Junior Suite, Deluxe Garden Suite, Deluxe 

Junior Suite Tuinzicht, Grand Junior Suite, Garden Suite en Family Kamer.

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: 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 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 grote 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 

grote 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 prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, 

kinderkortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent  

of  bezoek www.silverjet.be. 

PUENTE ROMANO VILLAS

        DELUXE
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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 zusterhotel Puente Romano kunt u 

gebruik maken van de tennis- en padelbanen. 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 therapiebehandelingen zoals reflexology en acupunctuur. 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. Voor all day 

dining met mediterrane gerechten kiest u voor El Patio. 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 Marbella Club 

ligt Garden Pool, een  ‘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 aan het goede adres. Bestel hier een klassieker of 

één van de gerechten gecreëerd door de bekroonde chef-kok, Juan Gálvez. In 

El Olivar geniet u van gezonde gerechten en in La Bodega kiest u 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 bohemien lounge. Het hotel biedt 

24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
Dit resort in Andalusische stijl 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 en zijzeezicht.

Junior Suite (ca. 50 m², max. 3 pers.): open plan suite met zitgedeelte, gelegen 

bij het zwembad en 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 privéterras of balkon en tuinzicht.

Chiquita Suite (ca. 66 m², max. 2 pers.): fraaie suite in mediterrane, neutrale 

kleuren. Woonkamer en aparte slaapkamer met kingsizebed. Intiem terras.

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 
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Villa Añil Junior Suite

Villa Bel AirDeluxe Kamer

en aparte slaapkamer met kingsizebed. Met uitzicht op het groene achterland.

Suite Conde Rudi (ca. 80 m², max. 2 pers.): eigentijdse stijl in een aparte 

slaapkamer 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, één met kingsizebed en één 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.

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

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

haven.

Indicatieprijs per persoon nov jan feb mrt apr

Deluxe Kamer 2608 2616 2616 2612 4638 

Junior Suite 2881 2889 2889 2885 5212

Deluxe Junior Suite 3042 3050 3050 3046 5569

Extra: 1 x lunch (excl. drankjes) bij verblijf van min. 7 nachten van 01/11/22 t/m 30/03/23. Niet geldig 

voor de villa’s.

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: 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 (directe 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 

en 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 badkamers, woonkamer en een compleet uitgeruste keuken. Op de 

1e verdieping een ruime slaapkamer met badkamer. Met privétuin en 

zwembad. 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 prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, 

 kinderkortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent 

of  bezoek www.silverjet.be. 

MARBELLA CLUB VILLAS & VILLA DEL MAR

        DELUXE
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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!

bestemmingen voor een korte of langere vakantie.

Daarnaast zijn deze beide bestemmingen heel goed 

met elkaar te combineren.

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 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 Las 

Arenas Balneario Resort dat direct gelegen is aan 

het strand en waar elegantie en comfort uitstekend 

worden gecombineerd.

De Costa Blanca en Valencia zijn niet alleen in hartje 

zomer, maar zeker ook in het voor- en najaar ideale 

Costa
 B

la
nca
Benidorm

Alicante

Valencia   

The Level at 
Melia Villaitana

Las Arenas

Barcelo
Asia Gardens

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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        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 zijn 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 

woonkamer 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. 

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

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

haven.

Indicatieprijs per persoon nov jan feb  mrt  apr       

Classic Kamer 1010 1148 1284 1386 1386

Deluxe Kamer 1200 1386 1522 1624 1624

Executive Kamer 1355 1575 1711 1813 1813

Extra: 1 x Spa circuit per volwassene per verblijf en gratis parkeren bij het hotel bij min. verblijf van 

7 nachten. 

Welkomstattentie: fles water en petit fours bij aankomst op de kamer.

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.

silverjet.be. 

Valencia | SPANJE
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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 gere-

nommeerde architecten Andres en Juan Carlos Pineiro, als een mediterraans 

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 padelterreinen 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 serveert 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, 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 kamers en suites met een modern interieur, verspreid over 2 

gebouwen, 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.

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

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

haven.

Indicatieprijs per persoon nov jan feb mrt apr        

The Level Premium Kamer 914 914 910 956 1002

The Level Junior Suite 1378 1378 1374 1421 1466

The Level Junior Suite 1843 1843 1839 1878 1923

Honeymoon: fruit en cava op de kamer bij aankomst, 1 x diner voor 2 personen en kamerupgrade 

(op basis van beschikbaarheid)

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 01/11/22 t/m 30/04/23 indien geboekt voor 30/09/22.

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.

silverjet.be.  

SPANJE | Alicante | Benidorm
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Finestrat | Alicante | SPANJE

ASIA GARDENS HOTEL & THAI SPA
FAMILY | WELLNESS

      

Superior Kamer

Asia Gardens Hotel & Thai Spa, een designhotel in Aziatische bouwstijl omringd 

door mooie tuinen, zwembaden en een fraai uitzicht. Benidorm ligt op ca. 2 km. 

De luchthaven van Alicante ligt op ca. 55 km en die van Valencia op ca. 153 km. 

FACILITEITEN
Ruime lobby en atrium. In de tropische tuinen vijf zwembaden, waarvan 

twee verwarmbaar, een voor adults only, een kinderzwembad en een apart 

zwembad voor suitegasten. Terrassen met parasols en ligbedden. Voor de 

jongste gasten is er de miniclub ‘Los Piratas’ met speeltuin met piratenboot. 

De Thai Spa (tegen betaling) voor schoonheidsbehandelingen en massages. 

Verwarmd binnenzwembad, Turks bad, buitenjacuzzi, behandelkamers voor 

Thaise massages en ontspanningsruimte. Tevens beautycorner. Yoga en 

pilates. Ook is er een fitness, kapsalon, verschillende joggingcircuits, heliport, 

padelbaan, winkels en in de directe omgeving twee golfbanen. Enkele keren 

per week livemuziek (seizoengebonden). De verzorging is op basis van logies/

ontbijt. Buffetrestaurant Udaipur voor ontbijt en diner serveert fusiongerechten 

met originele smaken uit Azië gecombineerd met mediterrane ingrediënten. 

In het gastronomische à la carte restaurant In Black geniet u van bijzondere 

internationale gerechten. Het à la carte restaurant Koh Samui biedt verfijnde 

Aziatische gerechten voor diner. Voor een mediterrane lunch kiest u à la carte 

restaurant Palapa. Lombocci biedt authentieke Italiaanse gerechten (niet 

dagelijks). Daarnaast de Zen snackbar met informele lunchgerechten. In de tuin 

naast de infinitypool ligt de Palapa Bar. De Bonsai Bar met terras is de ideale 

ontmoetingsplek gedurende dag en avond. Ten slotte is er de Champagne Bar 

voor een exclusieve cocktail of een glas champagne. 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
Het hotel telt 312 ruime kamers en suites die elegant zijn ingericht in Balinese 

stijl. De kamers zijn voorzien van airconditioning, wifi, flatscreen-tv, kluisje en 

minibar. Badkamer met schuifdeuren, geïnspireerd op Japan en voorzien van 

bad en aparte douche, badjassen en slippers. 

Deluxe Kamer (ca. 30 m², max. 2 volw. + 1 kind): ruime kamer in moderne 

Balinese stijl met balkon. Ook boekbaar met beperkt zeezicht.

Superior Deluxe Kamer (ca. 35 m², max. 2 volw. + 2 kind.): ruimere kamer met 

zitgedeelte. Sofabed voor kinderen (1,35 br). Ook boekbaar met beperkt zeezicht.

Suite (ca. 60 m², max. 2 volw. + 1 kind): elegante suite met woonkamer, 

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 op de bovenste etage 

met houtgevlochten plafonds. Met balkon.

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.

 

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

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

haven.

Indicatieprijs per persoon nov jan feb mrt apr

Deluxe Kamer  1141 1141 1137 1170 1180

Suite 2313 2313 2309 2342 2352

Deluxe Suite  2866 2866 2862 2902 2912

Kamerkorting: 15% bij  min. 7 nachten verblijf van 01/11/22 t/m 27/12/22 en van 03/01/23 t/m 

08/05/23, 10% bij min. 5 nachten verblijf van 5% bij min. 3 nachten verblijf. 

Kinderen in eigen kamer: 25% korting voor min. 3 kinderen  t/m 11 jaar bij verblijf van 01/11/22 

t/m 08/05/23.

Seniorenkorting: 5% extra bij 60 jaar of ouder. Niet geldig bij verblijf in Deluxe Kamers.

Vroegboekkorting: 15% bij min. 4 nachten verblijf van 01/11/22 t/m 20/12/22, van 03/01/23 t/m 

04/04/23 en van 10/04/23 t/m 08/05/23 indien 30 dagen voor aankomst geboekt.

Welkomstattentie: fles water bij aankomst op de kamer. 

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek 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 lof- 

zang, herleven de maritieme geschiedenis en de 

ontdekkingsreizen. Het in hun ‘eigen tempo’ genieten 

van de eenvoudige dingen van het leven is door de 

Portugezen tot een kunst verheven. 

De charme van dit gemoedelijke land kunt u proeven 

in de pittoreske stadjes te midden van olijfboom- en 

wijngaarden en de dagelijkse marktjes met een 

overdaad aan vis, fruit en bloemen. Portugal kent 

een ‘eerlijke’ keuken. 

Zeker in de vissers- en havenplaatsen is de hoofdrol 

voor vis- schaal- en schelpdieren (mariscos), zoals 

de gegrilde sardines, inktvis en de lekkere ‘peixe 

espada’ (zwaardvis), opgediend met groente en 

fruit. In het land van de haan is ook frango piri piri, 

kip met cayennepeper, alom verkrijgbaar. Er zijn 

volop streekvariaties die u zeker kunt proberen. 

Wereldberoemd zijn de portwijnen uit de noordelijke 

Douro-streek, maar minstens zo interessant is 

de typisch Portugese ‘vinho verde’ wijn, een jong 

gedronken, vaak licht mousserende witte wijn uit 

hetzelfde gebied. En inderdaad, van Madeira komen 

de madeirawijnen. 

Portugal, charmant en gemoedelijk. 

Een rijke cultuur met een unieke geschiedenis, luister maar naar een melancholische fado. 

Interessante steden, pittoreske dorpjes en een lange kustlijn met schitterende stranden 

met direct daarachter prachtige golfbanen.

Per wijnhuis verschilt de receptuur voor een droger 

dan wel zoeter smaaktype. Ook bier en koffie wordt 

in Portugal veel gedronken. Op Madeira is chino een 

gewone koffie, de chinesa een koffie verkeerd.

U bestelt op het vasteland respectievelijk een café 

of café com leite. 

Het klimaat in Portugal wisselt sterk per regio. De 

Algarve biedt door het Middellandse Zeeklimaat 

milde winters en warme zomers, terwijl het eiland 

Madeira een subtropisch klimaat heeft.

Tijdens de winter zijn vooral de kuststrook van de 

zuidelijke Algarve en het ver in zee gelegen eiland 

Madeira populaire toeristische bestemmingen. 

ALGARVE
De Algarve heeft een scala aan mooie stranden, 

baaien en lagunes. De toeristische voorzieningen 

zijn van een hoog niveau. Tevens is er een groot 

aantal uitstekende golfbanen, vooral rond het ten 

oosten van Albufeira gelegen Vilamoura en het 

meer westelijk gelegen Porches. Het heuvelachtige 

binnenland van de Algarve is nog vrijwel in 

authentieke staat, met marktplaatsjes als Loulé en 

het schilderachtige bergdorp Alte. 

De begroeiing is in het binnenland gevarieerd met 

amandelbomen, vijgen, olijven, johannes brood-

bomen, sinaasappel- en citroenbomen, steen- en 

kurkeiken, platanen, cipressen en euca lyptus. In de 

laagte gedijen brem, heide, wilde bloemen en 

planten, lavendel, rozemarijn en tijm. 

MADEIRA
Het eiland Madeira, ongeveer 1000 kilometer uit 

de kust van het Portugese vasteland, rijst hoog op 

uit zee en is een aantrekkelijke bestemming voor 

zowel wandelaars als golfers. Na de mediterrane 

winter barst een keur aan bloemen open en bieden 

de hellingen een oogstrelende aanblik. 

Veel accommodaties zijn zo gebouwd dat ze 

optimaal profiteren van het fraaie uitzicht op zee en 

fleurige hellingen. Verkwikkende zeelucht is alom 

aanwezig. De meeste bezienswaardigheden zijn bij 

de hoofdstad, Funchal.

Kortom Portugal is een zeer aantrekkelijk 

vakan tie land met een rijke cultuur, mooie ste-

den, een adembenemend binnenland, schitterende 

stran den, uitstekende golfbanen, een zeer gast vrije 

bevol king en een verrassend heerlijke keuken.

HOTELVOORZIENINGEN
Aan de Algarve en op Madeira kunnen uw kinderen 

gewoonlijk gratis gebruik maken van de kidsclubs, 

terwijl u voor de babysitservice dient te betalen. Dit 

geldt gewoonlijk ook voor de aangeboden land- en 

watersporten. De watersportfaciliteiten worden 

vee l al niet door het hotel zelf gemanaged en zijn in 

de wintermaanden gesloten. De wellnessfaciliteiten 

zijn in de regel gratis toegankelijk. Uitzonderingen 

op boven staande regels vindt u bij de beschrijvingen 

van de betreffende hotels en resorts. De bij de 

hotel beschrijvingen genoemde restaurants zijn niet 

altijd het gehele jaar dan wel dagelijks geopend.
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ALGARVE

AUTOHUUR

De hotels aan de Algarve bieden wij inclusief 

privétransfers aan. In plaats hiervan kunt u ook 

kiezen voor een huurauto of u kunt een paar dagen 

een auto huren en deze bij uw hotel laten bezorgen.

SPECIAAL AANBEVOLEN

AAN DE ALGARVE HEEFT VOORAL 

HET VILA VITA PARC ONS HART GESTOLEN.

KIJK OP PAGINA’S 74-75.

Langs de kust ten westen van Faro bevinden zich 

een aantal aantrekkelijke stadjes met elk hun eigen 

charme. Een goed voorbeeld daarvan is Vilamoura, 

met zijn uitgebreide golfterreinen. Hier vindt u ook 

vele gezellige terrassen, een casino, een mondaine 

jachthaven en tal van tophotels. Wij kozen hier 

voor het levendige en uniek gelegen Tivoli Marina 

Vilamoura, waar u zowel overdag als ’s avonds 

volop kunt genieten van de vele mogelijkheden die 

de plaats Vilamoura biedt. 

Op zo’n 50 kilometer van Faro ligt het levendige en 

populaire Albufeira. Deze ‘witte stad aan zee’ biedt 

straatjes vol winkels, restaurants en cafeetjes. 

Ten westen van Albufeira vindt u de badplaats 

Porches met enkele luxueuze complexen. Een van 

de mooiste resorts, wellicht van heel Portugal, 

is hier het Vila Vita Parc Resort & Spa, volledig in 

harmonie met de natuur ontworpen, een exquise 

rustgevende sfeer uitstralend en met een scala aan 

faciliteiten.  Voor  ultieme privacy kiest u in Porches 

voor een van de Vila Vita Masterpieces Villas of - op 

wat grotere afstand - een van de villa’s van de Vila 

Vita Collection Luxury Villa’s. In Praia da Falésia 

selecteerden wij het Pine Cliffs Hotel & Resort, 

een hotel dat toegankelijke luxe in een prettige 

ongedwongen sfeer biedt. 

Helemaal in het zuidwesten, ruim 90 km ten westen 

van Faro, treft u Lagos, met fraaie stranden en rots- 

formaties, tal van barretjes en restaurants en een 

gevarieerd uitgaansleven. Hier ligt Cascade Well- 

ness & Lifestyle Resort. Lagos is daarnaast het 

historisch centrum van de Portugese ontdekkings-

reizen. Cascade bieden wij inclusief autohuur; ideaal 

om deze plaats en haar omgeving te ontdekken. 

Het interessante achterland van de Algarve met 

marktplaatsjes als Loulé, het schilderachtige berg-

dorp Alte en het vesting  stadje Silves, zijn tevens een 

bezoek meer dan waard. 

ATLANTIC OCEAN

Douro

Taag

Lagos

Portimão

Faro

Albufeira

Sagres

Porches

Vilamoura

SPANJE

SPANJE

Tivoli 
Marina

Vila Vita ParcCascade

Pine Cliffs

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

Dagtemperatuur in °C 16 16 18 19 21 24 27 27 26 22 19 16

Watertemperatuur in °C 15 15 15 17 18 20 22 21 21 20 18 17

Zonne-uren per dag 6 6 7 8 10 12 12 11 9 7 6 5

Dagen met enige neerslag 7 6 8 5 3 1 0 0 1 3 5 7

De Algarve, de streek langs de zuidkust van Portugal, biedt mooie stranden en vele baaitjes en is bovendien gezegend met een fraaie, 

kilometerslange kustlijn van steile en grillige rotsformaties.  Daarnaast kunt u aan de Algarve uitstekend golfen op de talloze golfbanen.
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Lagos | Algarve | PORTUGAL

CASCADE WELLNESS RESORT
ACTIVE | FAMILY | WELLNESS

       

Tweepersoonskamer Zwembadzicht

Het Cascade Wellness Resort is spectaculair gelegen op een landtong, te midden 

van een mediterraan eco-park. Het resort staat garant voor rust, maar u kunt 

tevens uw hart ophalen op sportief gebied. Ook voor families is Cascade een 

geweldige keuze, de vele faciliteiten en de ruime kamers en appartementen 

bezorgen u zonder twijfel een geslaagde vakantie. Het centrum van Lagos ligt op 

ca. 2 km en de luchthaven van Faro op ca. 90 km afstand.

FACILITEITEN
Smaakvolle lobby met receptie met zitgedeelte. In de tuin bevinden zich een 

zwembad en kinderbad, met ligstoelen en parasols. Kids Club met speelplaats 

en gym (seizoengebonden). Faciliteiten voor pilates, yoga en de mogelijkheid om 

fietsen te huren (alle tegen betaling). Shuttleservice naar Lagos en het strand 

(seizoengebonden). Tainai Spa met sauna, jacuzzi, Turks bad en zwembad met 

terras. Schoonheidsbehandelingen en massages (tegen betaling). Het verblijf is op 

basis van logies/ontbijt. Halfpension is mogelijk (restaurants seizoengebonden). 

Het Senses à la carte restaurant voor fine dining. Hier kunt u tevens een ‘Chef Table’ 

boeken, waarbij u in de nabijheid van de chef-kok kunt genieten van bijzondere 

gerechten. Restaurant Mundi voor ontbijt, lunch en diner met internationale 

gerechten en showcooking.  In de Gastropub vindt u traditionele gerechten en 

snacks. The Lighthouse Bar schenkt cocktails, champagne en serveert snacks. The 

Sandy Bay poolbar voor drankjes en snacks aan het zwembad (seizoengebonden). 

.

ACCOMMODATIE
De 105 kamers en suites zijn ingericht met Afrikaans, Aziatisch, Europees of 

Zuid-Amerikaans georienteerd interieur. Alle kamers hebben houten vloeren, 

airconditioning, flatscreen-tv, telefoon, kluisje, wifi, espressoapparaat, theezet- 

faciliteiten en minibar. Badkamer met bad, inloopregendouche en vloerver-

warming. Balkon of terras met zitje.

Tweepersoonskamer (ca. 35 m², max. 2 pers.): kamer gelegen op de begane 

grond of 1e verdieping. Met tuin- of resortzicht. Tevens te boeken met 

zwembadzicht of zeezicht.

Suite Zeezicht (ca. 60 m², max. 3 pers. of 2 volw. + 2 kind. t/m 12 jaar): ruim en luxe 

ingerichte suite met aparte woonkamer, slaapkamer met inloopkast.

Family Suite Zeezicht (ca. 60 m², max. 2 volw. + 2 kind. t/m 12 jaar): luxe 

ingerichte, ruime kamer met aparte slaapkamer.  Balkon met zeezicht.

Grand Suite Zeezicht (ca. 100 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind. t/m 12 jaar): 

luxe ingericht met Afikaanse accenten. Woonkamer en een aparte slaapkamer 

Entree met gastentoilet en grote inloopkast. 

Master Suite Zeezicht (ca. 190 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind. t/m 12 jaar):

luxe en elegante suite met dakterras en jacuzzi, aparte slaapkamer en een 

en-suite badkamer met hydromassagebad. Uitzicht over de oceaan. 

De Cascade Resort appartementen zijn gelegen in een ruime tuin met zwembad 

(uniek uitgerust met een zandbodem), kinderbad en poolbar en voorzien van 

airconditioning, satelliet-tv, wifi, telefoon, kluisje, eetkamer, volledig ingerichte 

keuken met koelkast, magnetron, oven, koffiezetapparaat, vaatwasser en 

wasmachine. Balkon of terras en zitje. Tweekamer Appartement (ca. 70 m², 

max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind. t/m 12 jaar): badkamer met bad/douche. Met 

landzicht, naar keuze boekbaar met zwembadzicht. Driekamer Appartement 

(ca. 100 m², max. 5 volw. of 4 volw. + 2 kind. t/m 12  jaar): 2 slaapkamers met 

houten vloeren en 2 badkamers. Balkon of terras en landzicht. Naar keuze  

boekbaar met zwembadzicht.

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis naar en van Faro met Brussels Air-

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

Indicatieprijs per persoon nov jan feb mrt apr

Tweepersoonskamer 1000 1015 1009 1033 1119

(Family) Suite Zeezicht 1345 1360 1354 1378 1471

Driekamer Appartement Landzicht (o.b.v. 4 pers.) 979 994 988 1017 1137

Gratis nachten: 7=6 bij verblijf van 01/12/22 t/m 31/03/23. Niet geldig bij verblijf in de appartemen-

ten. Seniorenkorting: 10% bij 55 jaar of ouder bij verblijf van 01/11/22 t/m 31/10/23. Niet geldig bij 

verblijf in de appartementen. Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 01/11/22 t/m 31/10/23 indien 

90 dagen voor aankomst geboekt en 10% indien 45 dagen voor aankomst geboekt bij verblijf in een 

hotelkamer. 15% bij verblijf van 01/11/22 t/m 22/06/23 indien 90 dagen voor aankomst geboekt en 

10% indien 45 dagen voor aankomst geboekt bij verblijf in de appartementen.

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.

silverjet.be.



74 - SILVERJET

PORTUGAL | Algarve | Porches

VILA VITA PARC RESORT & SPA
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        DELUXE

Het luxueuze Vila Vita Parc Resort & Spa is ongetwijfeld één van de mooiste 

resorts van heel Portugal. De hoogstaande service en geboden kwaliteit zijn 

voor kenners een reden om steeds weer terug te keren naar dit resort. Vila 

Vita Parc biedt vele 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 van 22 ha. De fraaie botanische tuinen 

met fonteinen en wandelpaden creëren een rustgevende sfeer. Het strand is via 

traptreden te bereiken. In de nabije omgeving 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 

het binnenland 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. In restaurant Bela Vita (hoofdgebouw) kunt u genieten van een 

ontbijtbuffet en diner à la carte met internationale gerechten. In Aladin staan 

er voor het diner grillgerechten op de menukaart (formele kleding 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, 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 en apart toilet. 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. Driekamerappartement 

(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. Vierkamerappartement (ca. 140 m², max. 8 pers.): combinatie 

van een Garden Studio en een Driekamer appartement.

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis naar en van Faro met Brussels Air-

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

Indicatieprijs per persoon nov jan feb mrt apr

Deluxe Kamer 1157 1175 1166 1175 1402

Deluxe Ocean Kamer Residence 1522 1540 1531 1540 1812

Driekamer appartement (o.b.v. 4 pers.) 1072  1090 1081 1090 1236            

Extra: 1 x diner bij min. 7 nachten verblijf van 01/11/22 t/m 31/10/23 indien 60 dagen voor aankomst 

geboekt. EUR 50,- resort credit per kamer per verblijf te besteden in bars, restaurants en de spa bij  

min. 4 nachten verblijf van 01/11/22 t/m 31/03/23. Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 01/11/22 

t/m 23/06/23 en van 27/08/23 t/m 31/10/23  indien 45 dagen voor aankomst geboekt. 10% bij ver-

blijf van 24/06/23 t/m 26/08/23 indien geboekt voor 31/01/23. 

Welkomstattentie: water en fruit bij aankomst op de kamer.

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: 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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PINE CLIFFS HOTEL & RESORT
FAMILY | GOLF | WELLNESS

      

Dit resort is één van de meest bekende en meest geliefde luxe accommodaties 

aan 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 via 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 

golfacademy. De MIMO is een gourmet-shop waar u tevens een kookworkshop 

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 Center 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-/

slaapkamer. Groot balkon met resortzicht of met zeezicht.

Junior Suite (ca. 42 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind. t/m 12 jr): 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 één en-suite met bad en douche en één 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 één en-suite met bad en douche en de 

overige met douche. Elke kamer met eigen balkon.

Alle drie zijn tevens te boeken met directe toegang tot de tuin als Garden Suite 

Tuin. 

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis naar en van Faro met Brussels Air-

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

Indicatieprijs per persoon nov jan feb mrt apr

Deluxe Kamer Resortzicht 952 998 989 998 1187

Deluxe Kamer Zeezicht 1092 1145 1136 1145 1432

Grand Deluxe Kamer Zeezicht 1162 1215 1206 1215 1502

Junior Suite Resortzicht 1162 1215 1206 1215 1502

Garden Suite Tuin 1341 1410 1401 1410 1669

Garden Suite 2 slaapkamers Tuin (o.b.v. 4 pers.) 991 1046 1037 1046 1270

Extra: 1 x gratis green fee (18 holes) per persoon bij min. 7 nachten verblijf.

Welkomstattentie: portwijn bij aankomst op de kamer.

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: 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 heeft u 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 3e 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 Slaapkamer Suite gecombineerd met 

Junior Suite, ca. 186 m², max. 7 pers. of 6 volw. + 2 kind.).

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

Brussels Airlines, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van 

en naar de luchthaven.

Indicatieprijs per persoon nov jan feb mrt apr

Junior Suite                                                1208 1263 1254 1263 1529

Suite - 2 slaapkamers (o.b.v. 4 pers.)   1040 1095 1086 1095 1319    

Extra: 1 x gratis green fee (18 holes) per persoon bij min. 7 nachten verblijf.

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.

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies, vliegreis van en naar Faro met Brussels Airlines, 

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

Indicatieprijs per persoon nov jan feb mrt apr

Driekamer Residence (o.b.v. 4 pers.) 686 718 709 718 865

Vierkamer Residence (o.b.v. 6 pers.) 668 700 691 700 840

Pine Cliffs Suite - 2 Slaapkamers (o.b.v. 4 pers.) 686 718 709 718  865

Pine Cliffs Suite - 3 slaapkamers (o.b.v. 6 pers.) 668 700 691 700 840

Pine Cliffs Suite Penthouse (o.b.v. 6 pers.) 696 735  726  735 882

Extra: 1 x gratis green fee (18 holes) per persoon bij min. 7 nachten verblijf. Alleen geldig voor de 

Residences. 

Welkomstattentie: portwijn en water bij aankomst op de kamer. Alleen geldig voor de Residences.

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.

silverjet.be. 
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Kamer Zeezicht

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 internet-

faciliteiten, 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. Ze 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.

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis naar en van Faro met Brussels Air-

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

Indicatieprijs per persoon nov jan feb mrt apr

Superior Kamer Marinazicht 943 961 952 982 1235

Deluxe Kamer Zeezicht 1104 1122 1113 1143 1389       

Junior Suite 3216 3234 3225 3059 2009              

Kinderen eten gratis: bij verblijf van 01/11/22 t/m 20/12/22, van 02/01/23 t/m 30/06/23 en van 

01/09/23 t/m 31/10/23 op basis van halfpension (geldig voor max. 2 kinderen).

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 01/11/22 t/m 27/04/22 indien geboekt voor 30/09/22 en bij 

verblijf van 28/04/23 t/m 31/10/23 indien geboekt voor 28/02/23.

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: 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.

Wie eenmaal op Madeira is geweest, komt er zeker 

weer terug!

AUTOHUUR

De accommodaties op Madeira bieden wij inclusief 

privétransfers aan. In plaats hiervan kunt u ook 

kiezen voor een huurauto of om 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 81.

Eeuwenlang is Madeira een onbewoond eiland 

geweest, totdat het door de Portugese troon werd 

opgeëist. Madeira wordt ook wel het bloemeneiland 

genoemd vanwege de uitbundige bloemenzee aan 

het eind van de mediterrane winter. 

Verder is Madeira vooral bekend van de madeira-

wijn en als geboorteplaats van de stervoetballer 

Cristiano Ronaldo. Inmiddels is Madeira uitgegroeid 

tot een zeer aan trekkelijke toeristische bestemming, 

vooral voor wie een onbedorven karakter op prijs 

stelt en van een prachtige natuur houdt.

Wij hebben voor u op Madeira luxe accommodaties 

geselecteerd waar de nadruk ligt op persoonlijke 

service, gezelligheid, rust of natuur en waar u het 

echte karakteristieke Madeira kunt ontdekken. 

Zo biedt het spectaculair gelegen The Cliff Bay een 

uitmuntende persoonlijke service en warme sfeer. 

Door de vele terrassen waarop het hotel gebouwd is 

voelt het kleinschalig aan. Het 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 rond- 

om 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 en hotel Quinta da Casa Branca gelegen ten 

westen van Funchal, behorend tot de Small Luxury 

Hotels of the World,

Niet alleen in de zomermaanden is Madeira een 

heerlijke bestemming, maar ook in de winter heerst 

er een aangenaam klimaat.

Funchal

The Cliff Bay
Les Suites at The Cliff Bay

Quinta 
Jardins do Lago

Savoy Palace
Quinta da Casa Branca

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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Funchal | Madeira | PORTUGAL

QUINTA JARDINS DO LAGO
BOUTIQUE | CULINAIR | HERITAGE 

    

Tweepersoonskamer

Deze elegante traditionele quinta ligt op de top van één van de heuvels die 

Funchal omringen. De quinta is verbouwd tot een prachtig intiem hotel met 

31 kamers en 9 suites die uitkijken over de bijzondere tuinen en de zee. Het 

 voormalige 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 

authentieke 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 aparte 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.

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

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

haven.

Indicatieprijs per persoon nov  jan feb mrt apr

Tweepersoonskamer 1099 1099 1150 1150 1150

Superior Kamer 1188 1188 1226 1226 1226

Junior Suite 1561 1561 1645 1645 1645

Premier Suite 1883 1883 1890 1890 1890

Gratis nachten: 14=12 bij verblijf van 01/11/22 t/m 31/10/23.

Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 01/11/22 t/m 29/04/23 indien geboekt voor 30/09/22. Niet 

geldig voor de suites.

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.

silverjet.be.  
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QUINTA DA CASA BRANCA
BOUTIQUE | CULINAIR | HERITAGE  

    

Tuin Kamer

Een heerlijke plek om van de rust, natuur en het aangename klimaat te 

genieten! Dit intieme boutique hotel gelegen in het hart van een ca. 2,8 ha grote, 

weelderige botanische tuin onderscheidt zich door zijn verrassende combinatie 

van historische en moderne architectuur. De oude 19e eeuwse Britse plantage 

is verbouwd tot een uniek designhotel dat prachtig mengt met de tropische 

omgeving. Quinta da Casa Branca met haar moderne bouwstijl, veel aardetinten 

en houtelementen biedt prima faciliteiten in een aangename en ontspannen 

sfeer. Het Manor House, het originele woonhuis van de familie,  ademt de adelijke 

sfeer van weleer. De luchthaven ligt op ca. 23 km en het levendige centrum van 

Funchal ligt op ca. 20 minuten loopafstand.

FACILITEITEN
De Quinta heeft een volledig in glas opgetrokken entree, welke een spectaculair 

uitzicht heeft over de weelderige tuinen en de oceaan. In dit gebouw huist de 

moderne receptie en sfeervolle lobby. In het midden van de tuin ligt een fraai 

(verwarmd) zwembad met ligbedden en parasols. Tevens is er een adults only 

zwembad, gelegen naast het Manor House in een ruime ligweide met ligbedden 

en parasols. De bijzondere botanische tuin wordt regelmatig bezocht door 

botanici vanwege haar enorme wereldse verscheidenheid aan planten en 

bloemen. Verder is er een ruime bibliotheek met internet. Om te ontspannen 

kunt u terecht in health Club ‘Phytoceane’ waar zich een kleine Spa bevindt voor 

massages en schoonheidsbehandelingen. Tevens vindt u hier de fitnessruimte, 

jacuzzi, Turks stoombad en sauna. 

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

Garden Pavilion bij het zwembad en gelegen in een modern gebouw bestaand 

uit glas, hout en groen marmer worden het ontbijt en de lunch geserveerd. Voor 

verfijnde cuisine kunt u terecht in het à la carte restaurant met terras in het 

Manor House waar u in een sfeervolle ambiance kunt dineren. Verder is er een 

bar waar u aan het einde van de dag onder het genot van een drankje heerlijk 

kunt ontspannen. 

ACCOMMODATIE
Quinta da Casa Branca telt 49 warm gedecoreerde kamers en suites die in het 

hoofdgebouw, bijgebouw of Manor House liggen. Alle kamers en suites zijn 

voorzien van airconditioning, tv, telefoon, wifi, minibar, koffie-/theezetfaciliteiten 

en kluisje. Badkamer met bad/douche, badjassen en slippers.

Tuin Kamer (ca. 37 m², max 2 volw. +1 kind t/m 12 jaar): sfeervolle kamer met 

twinbedden, gelegen op het zuiden op de begane grond van het hoofdgebouw. 

Met terras en ligbedden. 

Premium Kamer (ca. 55 m², max 2 volw. + 1 kind t/m 12 jaar): ruimere kamer 

met dvd- en cd-speler. Badkamer met bad en aparte douche. Terras of balkon 

met tweepersoons ligbed.

Deluxe Suite (ca. 110 m², max 2 volw. + 1 kind t/m 12 jaar): ruime suite met 

aparte woon- en slaapkamer. Badkamer met jacuzzi. Balkon met ligbedden en 

zitje.

Manor House Suite (ca. 86 m², max. 3 volw.): in traditionele stijl, gelegen in het 

Manor House met woon- en aparte slaapkamer. Marmeren badkamer met bad 

en aparte douche. Balkon of terras met tuinzicht.

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

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

Indicatieprijs per persoon nov jan feb mrt apr

Tuin Kamer 961 961 1036 1036 1036

Premium Kamer 1131 1131 1200 1200 1200

Deluxe Suite 1603 1603 1743 1743 1743

Extra: 1 x gratis een high-tea per persoon per verblijf.

Vroegboekkorting:10% bij verblijf van 01/11/22 t/m 29/04/23 indien geboekt voor 30/09/22. 

Niet geldig voor de Manor House Suite. 

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.

silverjet.be.  
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LES SUITES AT THE CLIFF BAY 
BOUTIQUE | CULINAIR

    

Suite Duplex

Les Suites at the Cliff Bay heeft een bestaand eeuwenoud landhuis volledig 

gerenoveerd en daarnaast een moderne toevoeging gerealiseerd. Het nieuw 

gebouwde gedeelte ligt bovenop een imposante rots met uitzicht op de tuinen 

en de zee en beschikt over exclusieve ruime suites. Overal in het suitehotel heeft 

u een spectaculair uitzicht over zee, wat een heerlijk ruimtelijk gevoel geeft. Het 

historische gebouw is gelegen naast het vertrouwde en bestaande The Cliff Bay, 

waarvan ook alle faciliteiten gebruikt mogen worden. Het centrum van Funchal 

ligt op ca. 2 km en de luchthaven op ca. 20 km.

FACILITEITEN
Modern ingerichte receptie met ruime lounge en bibliotheek. Infinity pool met 

zonneterras en ligbedden gelegen in een ruime, groene tuin met ononderbroken 

uitzicht over de oceaan. Fitnessruimte voorzien van de nieuwste apparatuur. 

Tevens een ruimte voor pilates. Alle gasten kunnen gebruik maken van 

de faciliteiten van het naastgelegen The Cliff Bay. U vindt hier onder andere 

een Spa en wellness centrum met een uitgebreid aanbod massages en 

schoonheidsbehandelingen, Turks stoombad, sauna en binnenzwembad.

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

Avista is een verfijnd à la carte restaurant dat onder leiding van Chef-kok Benoît 

Sinthon een voortreffelijke kaart presenteert. De service is hier hoogstaand 

en de gerechten van topkwaliteit. U kunt hier voor lunch en diner terecht 

voor specialiteiten uit de mediterrane en Aziatische keuken. Vanaf het terras, 

waar diverse intieme plaatsen zijn gerealiseerd, geniet u van een van de beste 

uitzichten over Funchal en de zee. Ook halfpensiongasten kunnen er voor 

het diner terecht (keuzemenu), maar kunnen tevens naar het naastgelegen 

zusterhotel The Cliff Bay. Restaurant The Rose Garden voorziet u van een 

uitgebreid (thema)buffet. Infinity Pool Bar serveert drankjes, lichte maaltijden 

en snacks gedurende de dag. Tevens biedt het hotel 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
De 23 ruime en elegant ingerichte suites beschikken over een entree, woonkamer 

met flatscreen-tv, wifi, airconditioning, verwarming, kluisje en koffie-/thee-

zetfaciliteiten. Slaap kamer met groot tweepersoonsbed of twinbedden. 

Badkamer met toilet, bad en inloop douche, slippers en doucheartikelen van 

Bvlgari. Ruim balkon of terras met comfortabel tuinmeubilair.

Suite (ca. 60 m², max. 3 pers.): de suites op de begane grond beschikken over 

een knusse privétuin. De suites op de eerste etage over een ruim balkon. Ook 

zijn er duplex suites (66 m², met privélift), gelegen op de 2e en 3e etage met 

balkon. Alle suites hebben een fraai uitzicht over de Atlantische Oceaan. 

Artistic Suite (ca. 63 m², max. 2 pers.): deze bijzonder ruime en luxueuze suite 

beschikt over een slaapkamer met loungegedeelte in één ruimte. Tevens een 

ruimere badkamer (soms open plan) en een groot balkon met zitje. De Artistic 

Suites zijn gelegen in het oude manor house.

Master Suite (ca. 85 m², max. 4 pers.): klassiek ingericht met twee slaapkamers, 

twee badkamers, een kitchenette. Een klein balkon en een groot balkon met 

terrasmeubilair. Gelegen in het manor house.

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

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

Indicatieprijs per persoon nov jan feb mrt apr

Suite 2013 1925 2095 2095 2297

Artistic Suite 1931 1850 2013 2013 2203

Master Suite 3726 3645 3808 3808 3998

Vroegboekkorting: 10% bij verbljf van 01/11/22 t/m 30/04/23 indien geboekt voor 31/10/22 en 10% 

bij verblijf van 01/05/23 t/m 31/10/23 indien geboekt voor 31/01/23. 

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.

silverjet.be.  
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PORTUGAL | Madeira | Funchal

THE CLIFF BAY
CULINAIR | WELLNESS

     

Superior Kamer

Een elegant hotel met een uitmuntende persoonlijke service, warme sfeer en 

steeds weerkerende gasten. The Cliff Bay is spectaculair gelegen op een rots 

boven de baai van Funchal, omgeven door een subtropische tuin en met een 

panoramisch zicht op de oceaan. Het centrum van Funchal ligt op ca. 2 km en de 

luchthaven op ca. 20 km afstand.

FACILITEITEN
Lounge met zitjes, tv- en leessalon, kapsalon en diverse bars. Voorts een 

zoutwaterzwembad op zeeniveau, met apart kinderbad, gelegen op een 

groot terras met ligbedden. Vanaf het plateau heeft u directe toegang tot de 

zee. Verwarmd zwembad met binnen- en buitengedeelte. Tennisbaan (tegen 

betaling) en tafeltennis. Fitnessruimte en biljart. Babysit op aanvraag. The Spa 

at Cliff Bay biedt massages en schoonheidsbehandelingen. Verder beschikt de 

Spa over een sauna, stoombad, jacuzzi en kapper. Er is een shuttleservice naar 

het centrum van Funchal. 

The Rose Garden serveert internationale à la carte gerechten waar u als 

halfpensiongast geniet van een wisselend driegangendiner met Portugese 

specialiteiten tot Italiaanse gerechten. In het met twee Michelin-sterren 

bekroonde verfijnde internationale restaurant Il Gallo D’Oro komen sublieme 

creaties en bijzondere smaaksensaties samen. Chef-kok Benoît Sinthon mag 

diverse overwinningen achter zijn naam schrijven. Ook de wijnkelder van 

het restaurant heeft onlangs een plaats veroverd op de prestigieuze lijst van 

beste en meest exclusieve wijnkelders van Portugal. In Il Gallo D’Oro geldt een 

dresscode. Voor barbecuegerechten en lichte snacks, geopend voor lunch, 

kunt u terecht in het op zeeniveau gelegen Blue Lagoon. Le Cliff Bar & Bistro 

is geopend voor afternoon tea en in de avond voor drankjes en snacks en biedt 

regelmatig live-muziek. Cactus Bar in de Spa kunt u drankjes, lichte maaltijden 

en snacks bestellen. Het hotel biedt een 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
Alle 200 elegante kamers en suites beschikken over airconditioning, telefoon, 

wifi, flatscreen-tv, cd-speler, minibar en kluisje. Marmeren badkamer met bad/

douche en apart toilet. Balkon met zitje. Gasten die verblijven in een Superior 

Kamer, Junior Suite, Executive Suite of Atlantic Suite ontvangen extra services 

zoals à la carte ontbijt in restaurant Il Gallo D’Oro, gratis minibar (frisdrankjes) 

en bij aankomst fruit en water op de kamer.

Landzicht Kamer (ca. 36 m², max. 2 volw. + 1 kind t/m 12 jaar): ruim en voorzien 

van een zithoek en schrijftafel. Op de 4e t/m 5e verdieping. Ook te boeken met 

zijzeezicht (1e t/m 4e verdieping) en zeezicht of Funchal zeezicht (1e t/m 5e 

verdieping). De lager gelegen kamers hebben een hoger gesloten balkon, dus 

minder zicht. Kamers met verbindingsdeur zijn mogelijk.

Superior Kamer (ca. 36 m², max. 2 volw. + 1 kind t/m 12 jaar): als de 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.

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

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

Indicatieprijs per persoon nov jan feb mrt apr

Landzicht Kamer 1155 1155 1211 1211 1281

Zeezicht Kamer 1407 1407 1463 1463 1531

Superior Kamer 1561 1561 1617 1617 1683

Junior Suite 1771 1771 1827 1827 1890

Vroegboekkorting: 10% bij verbljf van 01/11/22 t/m 30/04/23 indien geboekt voor 31/10/22 en 10% 

bij verblijf van 01/05/23 t/m 31/10/23 indien geboekt voor 31/01/23.

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: 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.

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

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

Indicatieprijs per persoon nov jan feb mrt apr

Tuin Kamer 1089 1050 1050 1264 1264

Superior Ocean Kamer 1261 1228 1228 1520 1520

Ocean Suite 2004 1960 1960 2472 2472

Honeymoon: Mousserende wijn en chocolade in de kamer bij aankomst.

Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 01/11/22 t/m 30/04/23 indien geboekt voor 31/08/22.

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

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.

silverjet.be.  
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MAROKKO

Ontdek de vele gezichten van Marokko. Vlak bij 

Europa, op de uiterste noordwestpunt van het 

Afrikaanse continent, maar toch een andere wereld. 

Het grootste deel van het land wordt bedekt door 

woestijnvlakten waar leven nauwelijks mogelijk is. 

Het binnenland telt verschillende berggebieden, 

zoals het Rifgebergte in het noorden en het ruige 

centrale Atlasgebergte met toppen tot boven de 

4.000 meter die een groot deel van het jaar met 

sneeuw zijn bedekt.

Wie Marokko bezoekt, zal onder de indruk zijn van 

de prachtige koningssteden, met hun labyrinten 

van markten (soeks) en lemen woonwijken waar de 

Afrikaanse en Arabische culturen samensmelten tot 

een bont geheel. De ommuurde kashba’s ademen 

een mysterieuze sfeer uit. De soeks zijn ware  

schatkamers, waarover de heerlijkste geuren van 

kruiden hangen. Koperslagers en leerbewerkers 

oefenen op straat hun traditionele ambachten uit. 

Van de vier koningssteden (Rabat, Fez, Meknes en 

Marrakech) is vooral Marrakech een bezoek meer 

dan waard, niet in de laatste plaats vanwege de vele 

meer dan uitstekende overnachtingsadressen. De 

stadskern (medina) wordt over een lengte van 12  

km omringd door een hoge lemen muur die op de 

Werelderfgoedlijst van de Unesco staat. 

Dankzij de ligging aan de Middellandse Zee in het 

noorden en de Atlantische Oceaan in het westen 

beschikt Marokko ook over een kilometers lange 

kustlijn met prachtige stranden en tal van 

badplaatsen, waar de laatste jaren ook resorts van 

internationale allure zijn verrezen. 

Driehonderd dagen per jaar zon, prachtige landschappen met enorme zandduinen en vergezichten, met palmen 

omzoomde sprookjesachtige oasesteden, een overvloed aan bedrijvige marktjes, heerlijke witte stranden met een warm klimaat. 

Dat is Marokko! 

MARRAKECH
Wanneer u Marrakech bezoekt, stapt u als het ware 

een sprookje uit Duizend-en-een-nacht binnen. In 

het centrum van de stad bevindt zich het Djemaa 

El Fna-plein met een indrukwekkend en fascinerend 

schouwspel. Hier verzamelen zich bij het vallen 

van de avond dansers, muzikanten, schrijvers, 

vuurspuwers, slangenbezweerders, waarzeggers 

en straatventers. 

De hotels die wij in Marrakech voor u selecteerden 

zijn stuk voor stuk uw bezoek meer dan waard. 

In de wijk Hivernage bevinden zich het Sofitel 

Marrakech Palais Imperial, Sofitel Lounge & Spa en 

het Movenpick Hotel Mansour Eddahbi Marrakech. 

Het hotel Palais Imperial is vooral geinspireerd op 

het traditionele Marokko en het Sofitel Lounge & 

Spa beschikt over meer moderne kamers en suites. 

Het Movenpick Hotel Mansour Eddahbi Marrakech 

is genoemd naar de grote Sultan. Hier vindt u 

een oase van modern design, gecombineerd met 

Marokkaanse architectuur van de bovenste plank.

Net buiten de oude stadswallen, tegenover de 

uitgestrekte koninklijke Menara-tuinen vindt u het 

fraaie Four Seasons Resort Marrakech, een van 

de beste en meest kindvriendelijke resorts in de 

omgeving.

Last, maar zeker niet least, selecteerden wij het 

Fairmont Royal Palm hotel, lid van de prestigieuze 

keten The Leading Hotels of the World. Een 

luxe stadsoase met uitzicht op het machtige 

Atlasgebergte. Als u een fervent golfer bent, dan 

is dit uw hotel: de 18-holes par 72 golfbaan mag, 

volgens kenner, tot de mooiste van Marokko 

gerekend worden.

HOTELVOORZIENINGEN
In Marokko kunnen uw kinderen gewoonlijk gratis 

gebruik maken van de kidsc lubs. In Agadir zijn de 

niet-gemotoriseerde watersporten en de land-

sporten gratis (m.u.v. tennissen in de avonduren 

bij verlichting). Gemotoriseerde watersporten en 

babysitting zijn tegen betaling. Wanneer u gebruik 

wilt maken van de wellnessfaciliteiten, dan zijn 

deze in de regel tegen betaling. Uitzonderingen op 

bovenstaande vindt u bij de beschrijvingen van de 

betreffende hotels en resorts. De openstelling van 

de bij de hotelbeschrijvingen genoemde restaurants 

is veelal seizoengebonden: niet alle restaurants zijn 

het gehele jaar, dan wel dagelijks geopend.

 AUTOHUUR

De hotels in Marrakech bieden wij inclusief privé-

transfers aan. In plaats hiervan kunt u ook kiezen 

voor een huurauto of om een paar dagen een auto 

huren en deze bij uw hotel laten bezorgen.

SPECIAAL AANBEVOLEN

IN MAROKKO HEEFT VOORAL 

HET FOUR SEASONS RESORT MARRAKECH 

ONS HART GESTOLEN. 

KIJK OP PAGINA 88.

ATLANTISCHE
OCEAAN

Fez
Meknès

Marrakech

Agadir

Essaouira

Casablanca
RABAT

ALGERIJE

SPANJE

Mövenpick Marrakech
Sofitel Palais Imperial
Four Seasons
Fairmont Royal Palm

Lorem ipsum

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

Dagtemperatuur in °C 18 19 20 20 22 23 24 25 25 24 20 18

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

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

Dagen met enige neerslag 5 4 5 3 2 1 0 0 1 4 4 6
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MAROKKO | Marrakech

FOUR SEASONS RESORT MARRAKECH
CITY | FAMILY | WELLNESS

       

Premier Tuinzicht Kamer

Gebouwd als een moderne en elegante Marokkaanse medina wordt het Four 

Seasons Resort Marrakech omgeven door binnenplaatsen, paviljoens, fonteinen 

en Moorse tuinen met olijf- en palmbomen en een zee aan bloemen. Het 

resort ligt net buiten de oude stadswallen tegenover de uitgestrekte konink-

lijke Menara-tuinen. Vanwege deze ligging, de vele faciliteiten en hoogstaande 

service is het niet alleen geschikt voor rustzoekers, het staat tevens bekend als 

een van de beste en meest kindvriendelijke resorts in de wijde omge ving. De 

luchthaven ligt op ca. 3,5 km afstand.

FACILITEITEN
U wordt welkom geheten in de fraaie lobby, waar zich een boetiek bevindt met 

lokale kunstvoorwerpen en kleding. In de fraaie tuinen liggen twee zwembaden, 

waarvan één rustig zwembad. Naast het familiezwembad, omringd door 

zonneterrassen met ligbedden en parasols, bevindt zich de kidsclub (van 4 t/m 

12 jaar) met kinderzwembad, speeltuin en vele (sport)activiteiten. Verder is er 

het Young Adult Centre (van 13 t/m 17 jaar) met speelkamer met videogames 

zoals Wii en Playstation, tafeltennis, biljart en een bioscoop. Ook is er een 

fitnessruimte (350 m²) en zijn er tennisbanen. In de directe omge ving liggen 

verschillende golfterreinen. In het hart van het resort ligt de elegante Le Spa 

(1.600 m²) met hamam en open tuinen, watsu-zwembad en whirlpool. Er zijn 

aparte relaxruimtes voor mannen en vrouwen. De Spa biedt verschillende 

mogelijkheden voor gezichts- en lichaamsbehandelingen. ‘s Avonds kunt u 

in Quattro genieten van Italiaanse specialiteiten met Arabische invloeden op 

het buitenterras. Tijdens de lunch serveert de Azzera Grill & Poolbar bij het 

zwembad vlees- en visspecialiteiten alsmede internationale gerechten. In het 

hart van het resort naast de lobby ligt de Inara Bar & Lounge waar u terecht 

kunt voor een traditionele muntthee, cocktails en gerechten geïnspireerd op 

de Turkse, Libanese en Marokkaanse keuken voor diner. Tevens zijn er voor de 

kleinste gasten speciale kindermenu’s. Ten slotte is er 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
Het Four Seasons Marrakech beschikt over 139 luxe kamers en suites die zijn 

voorzien van airconditioning, flatscreen-tv, iPod-dockingstation, minibar, kluisje 

en strijkfaciliteiten. De luxe marmeren badkamers zijn uitgerust met dubbele 

wastafels, bad en inloopdouche. Balkon of terras met zitje en uitzicht op het 

resort, de Menara-tuinen of het Atlasgebergte. In de kamers slaapt een eventuele 

derde volwassene of kind op een opklapbed en in de suites op een sofabed.

Tuinzicht Kamer, Premier Tuinzicht Kamer en Zwembadzicht Kamer (ca. 42 m², 

max. 3 pers.): elegante kamer met zitgedeelte en kingsizebed of twinbedden. 

Gelegen op de begane grond tot en met de 3e verdieping van het hoofdgebouw.

Tuin Patio Kamer (ca. 42 m², max. max. 3 pers): elegante kamer op de begane 

grond van het hoofdgebouw met directe toegang tot de tuinen en de zwembaden. 

Met resortzicht. Upper Pavilion Kamer (ca. 50 m², max. 3 pers.): gelegen in de 

paviljoens op de 1e verdieping. Met tuin en zwembadzicht. Ook boekbaar op de 

begane grond als Pavilion Patio Kamer.

Suite Tuinzicht (ca. 57 m², max. 3 pers. of 2 volw. + 2 kind.): op de begane grond, 

2e of 3e verdieping van het hoofdgebouw met woon- en aparte slaapkamer met 

kingsizebed. Extra badkamer. Met uitzicht op de tuinen van het resort en de 

Menaratuinen. Ook boekbaar met Zwembadzicht en als Patio Plungepool.

Inclusief: 3 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis naar en van Marrakech met TUI fly, 

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

Indicatieprijs per persoon nov jan feb mrt apr

Tuinzicht Kamer Hoofdgebouw 1017 990 1004 1277 1730 

Tuin Patio Kamer Hoofdgebouw 1143 1116 1130  1442 2019

Suite Tuinzicht Hoofdgebouw 1240 1213 1227 1544 2385

Kamerkorting: 25% bij min. 3 nachten verblijf in een Suite en 15% bij min. 3 nachten verblijf in een 

Kamer van 01/11/22 t/m 31/10/23. 10% bij verblijf van 01/11/22 t/m 31/10/23. 

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.

silverjet.be. 

                                             

SPECIAAL AANBEVOLEN

EEN BELEVENIS VOOR LIEFHEBBERS VAN ELEGANTIE EN COMFORT. EEN HOTEL 

DAT WORDT GEKENMERKT DOOR RUST, PRIVACY, UITGEBREIDE FACILITEITEN 

EN STIJLVOLLE EN DISCRETE SERVICE.



89 - SILVERJET

 Marrakech | MAROKKO

FAIRMONT ROYAL PALM
FAMILY | GOLF | WELLNESS

      

Family Suite

Een luxueuze stadsoase met een magnifiek uitzicht op het indrukwekkende 

Atlasgebergte. Het hotel ligt op een ideale locatie, temeer doordat het beschikt 

over een shuttlebus met een uitstekende dienstregeling, zodat u in ‘no time’ in het 

centrum bent en desgewenst even snel weer terug. Gastvrijheid, hoffelijkheid, 

service en elegantie zijn de kernwoorden voor het Fairmont Royal Palm, oftewel 

puur genieten. De luchthaven van Marrakech ligt op ca. 15 km.

FACILITEITEN
Imposante entree met receptie en lobbybar. In de prachtig aangelegde, 

verzorgde tuin ligt een 2.000 m² groot verwarmd zwembad, met zonneterras, 

ligbedden en parasols. De kidsclub (09:00-22:00, 3-12 jaar ) is een waar kinder-

paradijs met een scala aan spelletjes, speelgoed en activiteiten, waaronder 2 

minitennisbanen en een minivoetbalveld, en natuurlijk een verwarmd zwembad. 

Voor een hapje en drankje is er de ‘little chef’s kitchen’. Sportcenter met een 

semi-olympisch, verwarmd zwembad. Daarnaast 4 tennisbanen, 1 squashbaan, 

fitnessroom, cardiotraining, pilates en kinesis, alsmede personal trainers. De 

18-holes par 72 golfbaan mag, volgens kenners, tot de mooiste van Marokko 

gerekend worden. Voor totale ontspanning is er de superdeluxe Spa, met een 

gedeelte alleen voor dames met een sauna met cascade douche, ijsbad, hamam 

en privétuin. Ook is er een gemengd gedeelte. Hier kunt u heerlijk ontspannende 

behandelingen ondergaan, desgewenst samen met uw partner. De verzorging is 

op basis van logies/ontbijt, half- en volpension zijn mogelijk. Voor ontbijt, lunch 

en diner is er restaurant La Caravane met een internationaal ontbijtbuffet en 

diner à la carte. In het mediter rane L’Olivier geniet u van een lichte lunch en in 

Al Ain kunt u terecht voor een authentiek Marokkaans à la carte diner. Le Bar 

is geopend van 09:00-01:00 en serveert naast drankjes, tevens sushi. Hier vindt 

ook het avondentertainment plaats. Dineren of een drankje in de Fairmont Royal 

Palm Golf en Country Club behoort tot de mogelijkheden. Zowel de Legend’s Bar 

als Le Sabra restaurant zullen u met alle egards ontvangen.

ACCOMMODATIE
Het hotel heeft in totaal 134 elegante, ruime en sfeervolle kamers, suites en villa’s 

die deels in lokale stijl zijn ingericht. De kamers zijn ingericht met handgemaakte 

designmeubelen en Marrokkaanse tapijten. Ze beschikken over airconditioning/

verwarming, kluisje, minibar, tv, wifi en koffie-/theezetfaciliteiten. 

Alle marmeren badkamers beschikken over een bad en aparte douche. Ruim 

balkon of terras met zitje.

Deluxe Kamer (ca. 72 m², max. 2 volw. + 1 kind): ruime kamer met kingsizebed. 

Uitzicht op de golfbaan en het Atlasgebergte.

Junior Suite Tuinzicht (ca. 86 m², max. 2 volw. + 2 kind.): gelegen op de begane 

grond met woonkamer en slaapgedeelte met kingsizebed, schrijftafel en 

tuinzicht. Ook te boeken als Junior Suite Atlas, met uitzicht op het Atlasgebergte.

Deluxe Suite Tuinzicht (ca. 126 m², max. 2 volw. + 2 kind.): gelegen op de begane 

grond, ruime woonkamer en aparte slaapkamer met kingsizebed, inloopkast en 

tuinzicht. Ook te boeken als Deluxe Suite Atlas, met uitzicht op de golfbaan en 

het Atlasgebergte.

Family Suite (ca. 124 m², max. 2 volw. + 3 kind.): bestaat uit twee slaapkamers, 

één met kingsizebed en één met twee bedden. Ruim balkon met eethoek, 

loungebank en uitzicht op de golfbaan en het Atlasgebergte

Luxury Family Suite (ca. 198 m², max. 2 volw. + 3 kind.): ideaal voor families. 

Bestaat uit een combinatie van een Deluxe Kamer en een Deluxe Suite.

Voor overige kamertypes, zoals Penthouse Suite, Presidential Suite en Prince 

Villa zie onze website.

Inclusief: 3 overnachtingen o.b.v. 2 pers. logies/ontbijt, vliegreis naar en van Marrakech met TUI 

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

Indicatieprijs per persoon nov jan feb mrt apr

Deluxe Kamer 964 837 851 1126 1590

Junior Suite Tuinzicht 997 864 878 1176 1809

Extra: gratis retour transfers luchthaven Marrakech bij verblijf in een Penthouse Suite, Presidential 

Suite en Prince Villa. Gratis nachten: 4=3 en 7=5 bij aankomst op 06/11/22 t/m 20/12/22, 08/01/23 

t/m 01/04/23 en 01/05/23 t/m 16/10/23 indien 7 dagen voor aankomst geboekt. Vroegboekkorting: 

25% bij aankomst op  06/11/22 t/m 20/12/22, 08/01/23 t/m 01/04/23 en 01/05/23 t/m 16/10/23 

indien 60 dagen voor aankomst geboekt en 15% indien 15 dagen voor aankomst geboekt. 

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder-

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.

silverjet.be. 
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MAROKKO | Marrakech

SOFITEL MARRAKECH PALAIS IMPERIAL
 CITY | WELLNESS

       

 Executive Junior Suite

Het Sofitel Marrakech met allure en prestige bestaat uit twee afzonderlijke 

hotels: het Sofitel Palais Imperial met traditionele Marokkaanse invloeden 

en tradities en het Sofitel Lounge & Spa met zijn moderne kamers en suites. 

Het Sofitel Marrakech biedt vele activiteiten en faciliteiten. Het hotel is rustig 

gelegen in de trendy woonwijk Hivernage aan de rand van de stad uit Duizend-

en-een-nacht en aan de voet van het Atlasgebergte, op loopafstand van het 

centrum (ca. 1 km) met de medina en het beroemde Djemaa El Fna-plein. De 

luchthaven ligt op ca. 4 km afstand. 

FACILITEITEN
Grote lounge met receptie en zithoeken en verschillende winkeltjes. In de 

met palmbomen omgeven tuin bevinden zich twee grote verwarmbare 

zoetwaterzwembaden met kinderbad en jacuzzi. Verder een terras met 

ligstoelen en parasols. Op de 1e verdieping ligt voor rustzoekers The Ultimate 

Pool (tegen betaling). Kids Suite is speciaal voor de kleine gasten ontworpen en 

zorgt voor onvergetelijke vakantieherinneringen. Babysit op aanvraag. Vlakbij 

het hotel bevindt zich een 18-holes golfbaan. Het fraaie Sofitel So Spa health 

center omvat een fitnessruimte, een overdekt zwembad, hamam en jacuzzi. 

Daarnaast wordt een scala aan massages en schoonheidsbehandelingen 

aangeboden. 

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

is het buffetrestaurant voor ontbijt en lunch met internationale en Marokkaanse 

gerechten. Het à la carte restaurant L’Oasis serveert mediterrane specialiteiten. 

Voor een diner bestaand uit oosterse gerechten met een Frans accent kunt 

u terecht in het à la carte restaurant So Good. Het uitstekende à la carte 

gourmetrestaurant L’Orangerie biedt tijdens het diner uitzicht op het 

Atlasgebergte. De openstelling van de restaurants is seizoengebonden. Er zijn 

verder verschillende loungeplekken. De pianobar Lawrence Bar met terras 

schenkt lokaal bier, champagne en vruchtensappen. Palais Darkum is de plek 

voor een ‘afternoon tea’ met gebakjes en So Nice voor smoothies op een terras 

met sofa’s. Cocktails en vruchtensappen kunt u bestellen bij de Pool Lounge Bar 

naast het zwembad, terwijl So Fun live-entertainment van DJ’s en bands biedt. 

Voor de late uurtjes is er de trendy bar So Zen.

ACCOMMODATIE
Het hotel telt 277 kamers en suites. Alle kamers zijn kleurrijk ingericht en voorzien 

van airconditioning, satelliet-tv, wifi, internetaansluiting, strijkfaciliteiten, kluisje 

en minibar. Compleet ingerichte badkamer met bad en/of douche en haardroger. 

Balkon of terras met zitje.

Deluxe Kamer (30 m², max. 2 pers.): ingericht met Marokkaanse accenten. 

Zicht op de Koutoubia-moskee en de stadsmuur. Ook boekbaar met tuin-/

zwembadzicht.

Deluxe Junior Suite (ca. 44 m², max. 2 volw. + 1 kind): ruimere kamer met 

zithoek. Met straatzicht (Hivernage). Ook boekbaar met zicht op het zwembad en 

het Atlasgebergte als Executive Junior Suite.

Prestige Suite (ca. 68 m², max. 2 volw. + 1 kind): woonkamer en aparte 

slaapkamer. Met zicht op het zwembad en  het Atlasgebergte.

Opera Suite (ca. 81 m², max. 4 pers): ruime suite met 2 slaapkamers. 

Sofitel Lounge & Spa: zie onze website voor een uitgebreide beschrijving. 

Inclusief: 3 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis naar en van Marrakech met TUI 

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

Indicatieprijs per persoon nov jan febr mrt apr

Deluxe Kamer moskee- en stadsmuurzicht 770 743 757 744 666

Executive Junior Suite zwembad- en bergzicht 959 932 946 921 855

Prestige Suite 1109 1082 1096 1081 1005

Opera Suite 1532 1505 1519 1504 1428

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.

silverjet.be.
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Marrakech | MAROKKO

MÖVENPICK HOTEL MARRAKECH
CITY | FAMILY

       

Lobby

Superior View Kamer

Het Mövenpick Hotel Mansour Eddahbi Marrakech is vernoemd naar de grote 

Sultan Ahmed Mansour Eddahbi die Marokko ooit naar nieuwe culturele 

hoogtepunten stuwde. Het is een oase in combinatie met modern design en 

Marokkaanse architectuur. Het hotel is gelegen in het moderne Hivernage-

district op loopafstand van trendy bars en restaurants, maar ook dichtbij de 

medina en het beroemde Djemaa El Fna-plein. De luchthaven ligt op ca. 4 km.

FACILITEITEN
Het hotel beschikt over een indrukwekkende lobby met waterpartij. Er zijn 

drie verschillende zwembaden, waarvan één verwarmd, gelegen in de rustgevende  

tuinen. De zwembaden worden omringd door terrassen met ligstoelen 

en parasols. Voor de jongste gasten is er de kidsclub ‘Les P’tits Moussafirs’ 

met eigen zwembad en verschillende activiteiten. 

In de Ô de Rose Spa kunt u in een prettige omgeving terecht voor diverse 

schoonheidsbehandelingen en massages, met gebruik van lokale producten. 

In- en ontspannen is mogelijk in de Om Yoga Studio. Er is een zwembad, acht 

behandelkamers, 2 hamams, jacuzzi, sauna, een kapsalon en een nagelstudio. 

Tevens is er een fitnessruimte. 

De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Half- en volpension zijn mogelijk. 

U heeft de keuze uit verschillende restaurants met een authentiek decor. In het 

Saray restaurant kunt u terecht voor ontbijt met internationale gerechten. Er is 

tevens een terras. Jamra Organic & Healthy Living is het ‘al fresco’ restaurant bij 

het zwembad en geopend voor de lunch met ‘healthy food’ tot in de late middag. 

De Urban Brasserie - International Cuisine voor diner heeft  ook een buitenterras. 

In Dada’s Diner geniet u in een ontspannen sfeer van Maroccan Street Food. 

Tijdens een avond onder de sterren in de  54º Steak & Bar met dakterras vindt 

u een ontspannen en trendy atmosfeer voor cocktails en steaks tot in de late 

uurtjes. Ten slotte is er 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
De in totaal 503 elegante en moderne kamers en suites met Marokkaans design 

liggen verdeeld over zeven verschillende gebouwen te midden van de tuinen. 

De kamers zijn voorzien van airconditioning, minibar, tv, wifi, koffie-/theezet- 

faciliteiten en kluisje. Badkamer met regendouche of bad. Alle kamers hebben 

een terras of balkon.

Superior Kamer (ca. 30 m², max. 3 pers.): elegante kamer met warme uitstraling. 

Badkamer met regendouche. Met straatzicht. Ook boekbaar met tuinzicht als 

Superior View.  

Deluxe Kamer (ca. 43 m², max. 3 pers.): ruimere kamer in bruine tinten met 

designelementen. Badkamer met ligbad/douche. Balkon met straatzicht. 

Suite (ca. 72 m², max. 2 volw. + 1 kind): moderne suite met aparte woon- en 

slaapkamer. Badkamer met bad en aparte douche. Ook boekbaar met twee 

slaapkamers (max. 4 volw. + 1 kind).

Inclusief: 3 overnachtingen o.b.v. 2 personen logies/ontbijt, vliegreis naar en van Marrakech met 

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

haven.

Indicatieprijs per persoon nov jan feb mrt apr

Superior Kamer Straatzicht 637 610 662 533 571

Superior View 652 625 677 548 586

Deluxe Kamer 693 666 718 589 627

Suite - 1 slaapkamer 866 839 968 762 877

Extra: 20% korting op een selectie van Spa behandelingen (geldig tot 14.00 uur) en 10% korting op 

Yoga lessen bij aankomst op 01/11/22 t/m 26/12/22 en 02/01/23 t/m 31/10/23

Gratis nachten: 5=4 bij aankomst op  01/11/22 t/m 26/12/22 en 02/01/23 t/m 31/10/23 indien 10 

dagen voor aankomst geboekt.

Vroegboekkorting: 15% bij aankomst op 01/11/22 t/m 26/12/22 en 02/01/23 t/m 31/10/23 indien 

60 dagen voor aankomst geboekt.

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.

silverjet.be. 
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VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

Jumeirah Al Qasr

In 1971 werden de 7 van oorsprong zelf standige 

emiraten Ajman, Abu Dhabi, Dubai, Fujairah, 

Ras Al Khaimah, Sharjah en Umm Al Quwain 

samengevoegd tot een federatie van onaf hankelijke 

vorstendommen. Tot een halve eeuw geleden waren 

dadelteelt, parelduiken en visserij de belangrijkste 

middelen van bestaan. Met de ontdekking van 

olie hebben de emiraten zich ontwikkeld tot een 

modern en welvarend land met een soms zeer 

hoge levensstandaard. Vooral in Dubai en Abu 

Dhabi is de laatste twintig jaar ook het toerisme 

enorm belangrijk geworden, met de bouw van 

spectaculaire hotels aan de fraaie stranden. Relatief 

nieuw is de opkomst van Ras Al Khaimah, Fujairah 

en Ajman als toeristische bestemming.

ABU DHABI
Abu Dhabi is het grootste van de zeven emiraten: 

een oase van rust, met mooie fijne zandstranden. 

Als bezitter van de omvangrijkste olierijkdommen 

is Abu Dhabi ook het meest welvarende emiraat. 

Ooit was de parallel aan de kust lopende boulevard 

Corniche Road één van de belangrijkste straten van 

het oorspronkelijke Abu Dhabi, en is dat nog steeds, 

maar tegenwoordig is er behoorlijk wat bijgebouwd. 

De Sheikh Zayed Grand Mosque, genoemd naar een 

van de grondleggers van de Verenigde Arabische 

Emiraten is de grootste moskee in het gebied. 

Het witte marmer van de muren weerkaatst het 

zonlicht waardoor het gebouw nog witter lijkt. 

Prachtige gouden koepels maken het geheel af. Op 

het Yas eiland, gelegen in de stad, bevinden zich 

een aantal attracties zoals een Formule 1 race-

circuit, het pretpark Waterworld en het themapark 

Ferrari World. Abu Dhabi wil zich ook graag op 

cultureel gebied profileren door het neerzetten 

van dependances van het Louvre uit Parijs en het 

Guggenheim uit New York op het schiereiland 

Saadiyat. Het emiraat heeft een aantal schitterende 

golfbanen zoals de Saadiyat Beach Golf Club, een 

uitdagende baan aan zee en Yas Links Golfcourse 

met het spectaculaire ontwerp van Kyle Phillips.

 De Verenigde Arabische Emiraten aan de Perzische Golf, 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 bron van 

inkomsten 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 soorten 

vogels te vinden en er is tevens een 18-holes 

golfbaan gevestigd.

DUBAI
Dubai is het meest kosmopolitische van de 

emiraten, het meest moderne en bruisende 

handels centrum van het Nabije Oosten. Een land 

waar zakenmensen en toeristen, culturen en stijlen 

van het Westen tot het Verre Oosten elkaars pad 

kruisen. Dubai biedt alles in de overtreffende trap, 

ieders verwachtingspatroon overstijgend: stranden, 

golf banen, geweldige sportfaciliteiten, zoals een 

overdekte skihal en luxe winkelcentra. 

Tot de bekendste bouwwerken in Dubai behoren 

het Burj al Arab hotel en Palm Jumeirah. Op dit 

kunstmatige schiereiland in de vorm van een 

palmboom bevinden zich appartementcomplexen, 

villa’s, jachthavens, stranden en luxu euze hotels. 

zoals het vijfsterrenhotel Atlantis The Palm. Dubai 

heeft ook het hoogste gebouw van de wereld de 

Burj Khalifa, 828 m, waar u vanaf het Observation 

Deck van een fantastisch uitzicht over de stad kunt 

genieten.

RAS AL 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.

HOTELVOORZIENINGEN
In de emiraten kunnen uw kinderen gewoonlijk 

gratis gebruik maken van de kidsclubs. In de 

meeste gevallen zijn ook de niet-gemotoriseerde 

watersporten inclusief, alsmede de toegang tot de 

wellnessfaciliteiten. Gemotoriseerde watersporten 

en babysitting zijn tegen betaling. Uitzonderingen 

op bovenstaande regels vindt u bij de beschrijvingen 

van de betreffende hotels en resorts.

AANTREKKELIJKE 
COMBINATIEREIZEN
Dubai en Abu Dhabi zijn uitstekend te combineren 

met de parelwitte koraaleilanden  van de Malediven, 

de schitterende hotels op Mauritius of de exotische 

eilanden van de Seychellen. Een ideale mix van een 

bijzondere stadsbeleving met een relaxte vakantie 

in een tropische eiland bestem ming. 

 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



93 - SILVERJET

Jumeirah Al Qasr
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Park Terrrace Suite

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.

en beschikt over ruime suites van 1-3 slaapkamers. 

Speciale vermelding verdienen ook het designhotel 

Nikki Beach Resort&Spa en het exclusieve 

Four Seasons Resort aan Jumeirah Beach. Het 

schitterende Mandarin Oriental Jumeirah biedt een 

geweldige service and ruime kamers. Nieuw in ons 

programma is spectaculaire Atlantis The Royal. Men 

verwacht de opening in december 2022.

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 kameel verkennen.

Dubai is tevens een winkelparadijs. Traditionele 

markten, de geurige kruiden- en specerijensoeks, 

de goudsoek en imposante shopping malls bieden 

alles te koop tegen prijzen die vrijwel altijd lager 

liggen dan in Europa. Speelt u liever een rondje golf 

of wilt u iets ondernemen dan zijn er mogelijkheden 

te over. 

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 nieuwe trendy W-Mina Sehayi en 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 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 

designhotel The8 Palm is in art-deco stijl ingericht 
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One & Only Royal Mirage
The Westin Beach Resort

Mina Seyahi
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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
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Dubai Creek | Dubai | VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

PARK HYATT DUBAI
CULINAIR | GOLF | WELLNESS

      

   

Park Terrrace Suite  

Park Hyatt ligt op een schitterende locatie aan de oevers van de Dubai Creek aan 

het 100 m lange lagunestrand. Architectonisch gezien is het hotel een originele 

mix van oosterse en mediterrane elementen. De gastronomische restaurants 

behoren tot de beste van Dubai. De aantrekkelijke 18-holes Dubai Creek Golf en 

Yacht Club liggen direct naast het hotel. Nabij het hotel ligt de buitenwijk van Al 

Seef met een mooie boulevard, vele winkels, restaurants en toegang tot de oude 

wijk Bastakiya. Park Hyatt is een stadshotel midden in een groene oase met vele 

fonteinen en weelderige tuinen. Op ca. 6 km van de luchthaven.

FACILITEITEN
De exclusieve Amara Spa ligt in een aparte vleugel en biedt ontspanning met 

een breed aanbod schoonheidsbehandelingen in een aromatische omgeving. 

Het met palmbomen omringde zwembad beschikt over 4 jacuzzi’s en een bar. 

Fitnesscenter met ultramoderne apparatuur. Hotelgasten hebben ook toegang 

tot een strandlagune van meer dan 100 meter lang. Dit overloopzwembad 

grenst direct aan de oevers van de Dubai Creek en biedt een schitterend uitzicht 

op de stad. Keuken van wereldklasse, stijlvolle inrichting en spectaculaire 

uitzichten kenmerken de 15 restaurants en bars. Park Hyatt biedt het beste van 

de westerse, mediterrane, Spaanse, Thaise en Franse keuken, zowel binnen 

als buiten op het terras. Brasserie du Park is een all day dining restaurant en 

tevens brasserie. Noépe ligt bij de jachthaven en serveert visspecialiteiten. The 

Thai Kitchen voor voortreffelijke Thaise cuisine. Twiggy by La Cantine, de nieuwe 

trendy beachclub, serveert mediterrane gerechten en een subliem sushi-

aanbod. Pistache voor oosterse zoetigheden en gebak. Het hotel grenst aan de 

eigen prestigieuze 18-holes championship Dubai Creek Golf Club (korting op de 

greenfees)

ACCOMMODATIE
Alle moderne kamers en suites zijn voorzien van een schrijftafel, flatscreen-tv,  

dvd-speler, telefoon, kluisje, airconditioning, minibar, Nespresso-apparaat, 

koffie-/theezetfaciliteiten en dagelijks mineraalwater op de kamer. Kingsizebed 

of 2 aparte bedden. Fraaie badkamer met een vrijstaand bad, inloopdouche en 

luxe toiletartikelen. Balkon of terras. Kamerbezetting maximaal 3 personen.

Park Kamer (ca. 52 m²): in Moors design ingericht. Terras of balkon met uitzicht 

over de jachthaven. Gelegen op de 1e-3e verdieping.

Skyline View Kamer (ca. 52 m²): hoger gelegen met schitterend uitzicht op de 

skyline van Dubai en de jachthaven.

Lagoon View Kamer (ca. 55 m²): deze kamer biedt een adembenemend uitzicht 

op de lagune vanuit het balkon. 

Lagoon Beach Kamer (ca. 55 m², max. 2 volw. vanaf 16 jaar): slaapkamer met 

kingsizebed en terras met directe toegang tot het lagunestrand. 

Family Kamer (ca. 104 m², max. 4 volw. + 1 kind.): een combinatie van 2 Park 

Kamers met tussendeur. Uitermate geschikt voor families.

Park Suite (ca. 109 m²): elegant ingericht met aparte woonkamer, loungebank 

en slaapkamer met kingsizebed. Fraaie badkamer met bad en inloopdouche. 

Terras of patio met uitzicht op de Dubai Creek. 

Park Terrace Suite (ca. 105 m²): ruim ingericht met aparte woon- en slaapkamer 

met kingsizebed. Groot terras met schitterend uitzicht.

Park Executive Suite (ca. 118 m²):  zeer fraaie suite met aparte woon- en 

slaapkamer en een groot balkon. Inclusief dagelijks gevulde minibar.

Inclusief: 3 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis naar en van Dubai met Emirates, 

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

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul okt 

Park Kamer 1713 1716 2118 1398 1560 

Skyline View Kamer 1833 1836 2238 1479 1677

Lagoon View Kamer 1914 1917 2316 1560 1758

Deze accommodatie biedt diverse soorten extra’s en kortingen aan, waarbij de voorwaarden wat 

betreft de uiterste boekingsdatum en periode van het verblijf voortdurend veranderen: 

Gratis nachten - Meal upgrade - Vroegboekkorting

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 prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.

silverjet.be. 
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VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN | Dubai | Dubai City

ADDRESS BOULEVARD
CITY | DESIGN | WELLNESS

     

 

  

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 uitstekend 

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
Imposante lobby met bar en diverse boetieks. 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 tot 19:00 (2 uur inclusief 

tijdens verblijf). Schitterend Spacenter met een tradi ti o nele hamam, zout- 

en kruidenstoombad, Finse sauna, ontspanningsruimtes, 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 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, 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 aparte 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 

faciliteiten van de clublounge: eigen receptie, ontbijtrestaurant (met terras), 

snacks en frisdrankjes gedurende de dag, lunch en dinerbuffet, (alcoho lische) 

drankjes van 12:00 tot 23:00, butlerservice, dagelijkse krant en strijken van 

kleding (1 kledingstuk per persoon) 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. + 1 kind): elegante suite 

met uitzicht op de Burj Khalifa. Riante woon- en slaapkamer met kingsizebed 

en badkamer met panoramisch uitzicht op de stad. Inclusief de faciliteiten van 

de clublounge.

Inclusief: 3 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis naar en van Dubai met Emirates, 

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

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul  okt

Deluxe Kamer 1620 1728 1728 1431 1728   

Boulevard Kamer  1698 1857 1857 1536 1857 

Club Kamer 1791 1920 1920 1623 1920

 

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 prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.

silverjet.be.

Deluxe Kamer
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Deluxe Kamer

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 km afstand 

en de prestigieuze golf baan Montgomery op ca. 9 km 

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, livemuziek 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 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 aparte 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 1e-5e verdieping. Kamers met verbindingsdeur 

mogelijk.

Deluxe Kamer Fonteinzicht (ca. 51 m², max. 2 volw. + 1 kind): gelegen op de 1e 

- 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: 24-uurs 

check-in/out en het strijken van één kledingstuk per verblijf. 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 het kanaal.

Diplomatic Suite (ca. 105 m², max. 3 pers.): zeer exclusief ingericht met 

weelderige stoffen en schitterende kunstvoorwerpen. Aparte slaap- en 

badkamer. Balkon met uitzicht op het kanaal. Gelegen op de 4e-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. 24-uurs check-in/out.

Inclusief: 3 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis naar en van Dubai met Emirates, 

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

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul  okt

Deluxe Kamer Kanaalzicht 1641 1803 1803 1479 1803 

Deluxe Kamer Fonteinzicht 1776 1952 1952 1584 1952 

Palace Kamer Fonteinzicht 1821 1983 1983 1659 1983

      

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 prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.

silverjet.be.
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JUMEIRAH BEACH HOTEL & BEIT AL BAHAR
ACTIVE | FAMILY | WELLNESS

       

Een ‘World Class’ resort met een prettige, informele sfeer. Jumeirah Beach 

Hotel is ideaal gelegen direct aan zee en heeft een ongeveer 900 meter lang 

fijn zandstrand. Een futuristisch hotel in de vorm van een golf, ontworpen en 

vormgegeven door vermaarde architecten. De kamers bieden een magnifiek 

uitzicht over de Arabische Golf, Burj Al Arab, Jumeirah en het nieuw te openen 

Marsa al Arab. Dit staat gepland voor 2023. Er is een sterke focus op licht, 

met witte, gouden en blauwe accenten. Het Jumeirah Beach Hotel is een 

uitstekende keuze voor de actieve vakantieganger en families met kinderen. Het 

extravagante vakantiehotel biedt een scala aan faciliteiten en restaurants. Ca. 

25 km van de luchthaven Dubai. 

Beit al Bahar Royal Villas ligt naast het Jumeirah Beach Hotel en staat bekend als 

een van de meest exclusieve resorts. De villa’s zijn in Arabische stijl opgetrokken 

en bieden veel privacy. De ligging is uitstekend, direct aan het 2 km lange 

privéstrand naast het themapark Wild Wadi Waterpark. De 19 privévilla’s bieden 

een geweldig serviceniveau. Ideaal voor families en honeymooners. Gasten 

hebben de beschikking over een eigen sfeervolle receptie, ‘majlis’ (Arabische 

ontmoetingsplaats) met bar, een in de tropische tuin gelegen zwembad en een 

speciaal afgeschermd privéstrand. 

FACILITEITEN
Imposante lounge met sofa’s, winkelgalerij deels over 3 verdiepingen met 

juwelier en boetieks. In de fraaie tuin liggen 6 riante zwembaden, waaronder 

een familiezwembad en een kinderzwembad omgeven door zonneterrassen 

en ligbedden. Verder biedt het hotel ‘The Marina & Sportsclub’ met 3 indoor-

squashbanen, café, sportwinkel, 7 tennisbanen (tennisrackets te huur), groot 

fitnesscenter en een 25 m zwembad. Talise Spacenter met o.a. sauna, stoombad, 

4 jacuzzi’s en een waaier aan ontspannende massages en schoonheids-

behandelingen. Kinderen beleven hun droomvakantie in de Kidsclub (ca. 1.175 

m², 2-12 jaar) met avonturenspeeltuin, kindersnackbar, crèchefaciliteiten, 

overdekt kinderzwembad en een activiteitenprogramma. Alle activiteiten zijn 

onder toezicht van een professioneel team. Aan het strand een ruim aanbod aan 

watersportactiviteiten. Gratis toegang tot het spectaculaire Wild Wadi Waterpark 

met 30 attracties. Het hotel heeft in totaal 21 restaurants en bars. Er geldt een 

dine-around indien geboekt op halfpension (of in geval van een gratis upgrade). 

Gasten kunnen tevens gebruik maken van de 40 restaurants van het Madinat 

complex (wijzigingen voorbehouden, sommige restaurants serveren een set-

menu). Een selectie van de restaurants in Jumeirah Beach Hotel: Kitchen 

Connection biedt een internationaal buffet, live kookstations en een selectie 

aan desserts, waaronder een chocoladefontein. Tevens een nieuwe selectie 

gastronomische thema-avonden met gerechten variërend van traditioneel 

Britse keuken en exotische Marokkaanse gerechten tot authentieke Koreaanse 

gerechten en gezonde Japanse favorieten. Bepaalde dagen van de week speelt 

een live-band en is er kinderanimatie. Dhow and Anchor, bekend als D&A, is een 

moderne, bekroonde Britse gastropub met gerechten uit de hedendaagse Britse 

keuken. Dagelijks happy hour van 15:00 tot 19:00. Fika, een gezondheidsbewust 

restaurant, waar heerlijke en voedzame gerechten en drankjes worden 

geserveerd. Floor 24 heeft een ruim terras en een schitterend uitzicht op Burj Al 

Arab vanaf de 24e verdieping. Pearl Lounge biedt een scala aan zoete en hartige 

lekkernijen in een verfijnde omgeving. Bastion is een moderne brasserie & grill 

met kenmerkende dinergerechten. Creations Cakery: een artistieke patisserie 

met heerlijke dessert en gepersonaliseerde taarten.

ACCOMMODATIE
5* JUMEIRAH BEACH HOTEL

Alle 599 elegante kamers en suites zijn in heldere frisse kleuren ingericht en 

voorzien van zithoek, schrijftafel, flatscreen-tv, airconditioning, kluisje, thee-/

koffiezetfaciliteiten en minibar. Volledig ingerichte badkamer met bad en aparte 

douche. Kamerhoge ramen en uitzicht over zee en Burj Al Arab. De Clublounge 

bestaat uit 2 verdiepingen. De bovenste verdieping is voor gasten vanaf 16 jaar 

en op de benedenverdieping zijn families met kinderen welkom. 

Ocean Deluxe Kamer (ca. 50 m², max. 2 volw. + 2 kind.): in moderne stijl met 

zithoek. Fraaie badkamer met signature bad en aparte douche. 

Ocean Deluxe Balcony Kamer (ca. 50 m², max. 2 volw. + 2 kind.): modern 

ingericht in heldere kleuren . Kamerhoge ramen. Balkon met schitterend uitzicht 

op Burj Al Arab.

Ocean Family Deluxe Kamer (ca. 50 m², max. 2 volw. + 2 kind.): slaapkamer 

met kingsizebed en een Murphy muurbed (opklapbed) voor 2 kinderen. Luxe 

badkamer met aparte inloopdouche en een bad met luxe toiletartikelen. Biedt 

uitzicht over zee.
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Ocean Club Kamer (ca. 50 m², max. 3 volw.): als de Ocean Deluxe Kamer maar 

met gebruik van de Club Lounge: ontbijt in geselecteerde buffetrestaurants, de 

hele dag alcoholvrije drankjes, afternoon tea, pre-dinner canapés van 18:00 tot 

20:00 en exclusief gebruik van het executive zwembad en privéstrand. Gratis 

persen van één kledingstuk tijdens het verblijf.

Ocean Suite - 1 slaapkamer (ca 128 m², max. 2 volw. + 2 kind.): woonkamer en 

aparte slaapkamer. Inclusief toegang tot de Club Lounge. Voor de suites is de 

transfer van en naar de luchthaven Dubai inclusief.

Ocean Suite - 2 slaapkamers (ca. 162 m², max. 4 volw. + 2 kind.) moderne suite 

met 2 slaap- en badkamers. De 2e slaapkamer heeft 2 twinbedden. Riante 

woonkamer. Groot balkon met zeezicht. Inclusief toegang tot de Club Lounge. 

Ocean Suite - 3 slaapkamers (ca. 215 m², max. 6 volw. + 2 kind.) voorzien van 

3 slaap- en badkamers en ruime woonkamer. Twee slaapkamers met een 

kingsizebed en 1 slaapkamer met 2 twinbedden. Groot terras met ligbedden en 

schitterend uitzicht over zee. Inclusief toegang tot de Club Lounge.

Family Garden Suite (ca. 148 m², max. 2 volw. + 2 kind.): op de begane grond met 

zitkamer, 2 slaapkamers, waarvan 1 speciaal ingericht voor kinderen, een groot 

terras en directe toegang tot het zwembad. Ideaal voor gezinnen met kinderen. 

Inclusief toegang tot de Club Lounge.

6* BEIT AL BAHAR ROYAL VILLAS

Het luxe en charmante complex Beit al Bahar Royal Villas is het best bewaarde 

geheim van Dubai en ligt in de directe omgeving van het Jumeirah Beach Hotel 

en Burj Al Arab. Vanaf uw villa is het slechts een korte wandeling via het grote 

zwembad naar het fijne privéstrand aan de Arabische Golf. Met een oppervlakte 

van minimaal 130 m² behoren de villa’s tot de meest exclusieve verblijven in de 

Arabische metropool. Beit al Bahar beschikt over een eigen entree, restaurant 

en zwembad. De 19 schitterende villa’s zijn in moderne Arabische stijl ingericht 

en voorzien van alle denkbare luxe en comfort. Ze bieden uitzicht over de 

palmentuin en het zwembad. 

Elke villa beschikt over een afsluit baar terras met plungepool en ligbedden. 

Inclusief 24-uurs butler service, toegang tot het exclusieve zwembad met 

eigen cabana, ontbijt in Kitchen Connection in het Jumeirah Beach Hotel of in 

de privacy van de eigen villa, check-in en check-out in de villa, afternoon tea, 

frisdrankjes, pre-dinner canapés en cocktails van 18:00 tot 19:30, een selectie 

van internationale kranten en tijdschriften en limousinetransfer van en naar de 

luchthaven Dubai.

Royal Villa 1-slaapkamer (ca. 130 m², max. 2 volw. + 2 kind. of 3 volw.): deze 

weelderige villa combineert traditioneel Midden-Oosters design met een 

eigentijdse inrichting. Voorzien van een woon- en slaapkamer, riante badkamer 

met aparte douche en verzonken bad. 

Royal Villa 2-slaapkamers (ca. 220 m², max. 5 pers.): fraaie villa met riante 

woonkamer en 2 slaapkamers; met kingsizebed en met 2 queensizebedden, 2 

badkamers met aparte douche en verzonken bad. 

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

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

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul  okt

Ocean View Deluxe Kamer 3895 3955 3895 3995 4100

Ocean View Deluxe Balcony Kamer 4200 4200 4150 4200 4321

Ocean Family Deluxe Kamer 4060 4060 3954 4060 4185 

Royal Villa 1-slaapkamer (Beit al Bahar) 9865 9932 9865 9865 9962

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 prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.

silverjet.be.

   

 

Ocean View Deluxe Kamer
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Deluxe Marina Suite  

Futuristisch tophotel voor de vakantieganger die alleen genoegen neemt met 

het meest luxueuze wat de wereld te bieden heeft. Esthetisch ontworpen in de 

vorm van een 321 meter hoog Arabisch zeil, rijst Burj al Arab op spec taculaire 

wijze op uit het azuurblauwe water van de Perzische Golf. Ook de locatie is 

spectaculair, op een kunstmatig eiland bijna 300 m uit de kust. Het is een van 

de meest bijzondere hotels ter wereld, met een onovertroffen service en een 

unieke ligging voor de kust van Dubai. De luchthaven ligt op ca. 35 autominuten.

FACILITEITEN
Vanuit de imponerende lobby leiden roltrappen langs aquariums en 

waterfonteinen naar een majestueus atrium van 180 m hoog met zicht op 

27 verdiepingen met op elke verdieping een butler die 24 uur beschikbaar 

is. Aangrenzend aan het hotel ligt het spectaculair gelegen zwembad, een 

kinderbad en zoutwaterzwembad met bar, jacuzzi’s en het spectaculaire ‘Sal 

Restaurant & Bar’. Het 10.000 m² grote platform strekt zich 100 m uit over 

de Arabische Golf. Bij zonder zijn ook de restaurants zoals het Al Muntaha, 

een panoramisch restau rant met fantastische vergezichten. U kunt er genie-

ten van fijne mediterrane gerechten. Het Italiaanse restaurant L’Olivo @ Al 

Mahara staat onder leiding van een 2-Michelinsterren-kok en heeft als decor 

een immens aqua rium. Sahn Eddar serveert lichte gerechten en afternoon 

tea. In de Gilt Bar serveert de mixologist signature cocktails en mocktails. De 

Talise Spa biedt een ruime keuze aan weldadige schoonheids behandelingen. 

Tevens een squashbaan en fitnesscenter. Gasten kunnen gebruik maken van 

een afgeschermd privéstrand aan Jumeirah Beach. 

ACCOMMODATIE
Alle 199 suites in de Burj al Arab zijn verdeeld over 2 verdiepingen. Ze zijn 

uitgerust met een woon-/eetgedeelte, evenals een bar en een gastentoilet, 

flatscreen-tv, dvd-speler en iPod-dockingstation op de benedenverdieping. De 

slaapkamer bevindt zich op de bovenverdieping en heeft een luxe badkamer met 

regendouche en jacuzzibad. Keuze uit zeventien verschillende soorten kussens. 

Een 24-uurs butlerservice is net zo vanzelfsprekend als het in- en uitpakken 

van bagage. Alle suites bieden een spectaculair uitzicht over de Arabische Zee. 

Kamerbezetting is maximaal 3 volwassenen of 2 volwassenen + 2 kinderen. 

Ontbijt kan op verzoek ook in de suite geserveerd worden.

Deluxe Marina Suite (ca. 170 m².): woonkamer met bar en eethoek. Op de 1e 

verdieping een slaapkamer met kingsizebed of 2 twinbedden. Badkamer en 

dressing. Ook boekbaar met Palmzicht.

Sky Marina Suite: als Deluxe Suite, hoger gelegen en met schitterend uitzicht. 

Woon- en slaapkamer met kamerhoge ramen. Ook boekbaar met Palmzicht.

Club Suite (ca. 330 m²): gelegen op de 19e en 20e verdieping. Woon- en 

slaapkamer met kamerhoge ramen voor een fantastisch uitzicht. Fraaie 

badkamer. Snookertafel, cocktailbar en eethoek. 

Panoramic Suite (ca. 225-315 m²): aparte woon- en slaapkamer met kamerhoge 

ramen voor een fantastisch uitzicht.

Burj Family Suite 2-slaapkamers (ca. 335 m², max. 6 pers.): deze luxueuze 

suite bestaat uit 2 slaapkamers waarvan een met kingsizebed en een met 2 

queensizebedden. Twee badkamers met jacuzzibad en regendouche. Riante 

woonkamer. Bij aankomst exclusieve kindervoorzieningen en tevens speelruimte 

in de suite. Onbeperkte toegang tot Summersalt Beach Club bij Al Naseem en 

Wild Wadi Waterpark. 

Ook boekbaar met 3 slaapkamers. (ca. 670 m², max. 8 pers.).

Inclusief: 4 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Dubai met Emirates, 

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

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul  okt

Deluxe Marina Suite 4521 4521 4521 4521 4521 

Sky Marina Suite 4809 4809 4809 4809 4809

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 prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.

silverjet.be.

Ocean Terrace Kamer
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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 moderne zwembaden waarvan 1 voor 

vol wassenen met terrassen, poolbar, 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 Kids at Al Naseem 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 lucht 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 aparte 

douche. De Summersalt Beachclub met privéstrand is exclusief voor gasten die 

verblijven in de Suites en Club Kamers.

Resort Deluxe Kamer (ca. 50 m², max. 3 pers.): ruim ingericht met open bad-

kamer. 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 

slaapkamers met kingsizebed en 2 aparte bedden. Balkon met zeezicht. 

Ocean Club Terrace Kamer (ca. 51 m²): gelegen op de 4e 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 tot 20:00. 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.): gelegen op de begane 

grond met groot terras met ligbedden en uitzicht over strand en zee. Riante 

woon- en slaapkamer en luxe badkamer. Inclusief gebruik van de Club Lounge

Voor de overige kamertypes verwijzen wij u naar onze website.

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

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

Indicatieprijs per persoon  nov feb apr jul  okt

Resort Deluxe Kamer 5411    8552 5411 5411 5411 

 Ocean Deluxe Kamer 6524  9524 6524 6524 6524 

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 prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.

silverjet.be. 
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 Ocean Deluxe Kamer 

Het hotel karakteriseert de sfeer van de maritieme tradities en geschiedenis van 

Dubai. Uniek is de 3,5 km lange waterweg langs het complex waar traditionele 

dhows u vervoeren naar de restaurants, bars of de soek. Mina a’Salam, gebouwd 

in de stijl van een originele citadel, is een combinatie van Arabische schoonheid 

en persoonlijke service. Het voortreffelijke hotel is gelegen in het populaire 

resortcomplex Madinat Jumeirah. Een parelwit privéstrand met ligstoelen en 

parasols en een aantrekkelijk zwembad staan garant voor een zorgeloos verblijf. 

De ongelimiteerde recreatiemogelijkheden maken het Madinat-complex tot een 

van de meest fascinerende resorts ter wereld. 

FACILITEITEN
Het resort is een attractie op zich met een aangrenzende soek van meer 

dan 75 winkels. Gasten kunnen gebruik maken van alle faciliteiten van het  

Jumeirah Resort, waaronder 18 zwembaden met kindergedeeltes omgeven 

door exo ti sche tuinen en kanalen. In het hotel bevinden zich 2 airconditioned 

squash banen, aerobicsstudio en binnenzwembad. De Talise Spa zorgt voor 

lichamelijk welzijn en is schitterend gelegen te midden van de pittoreske 

waterwegen en tropische tuinen. De Kidclub (ca. 1.000 m²) verwelkomt 

kinderen van 3 tot 12 jaar en is dagelijks geopend van 08:00 tot 19:00. Het hotel 

heeft 6 restaurants en bars met internationale gastronomie op hoog niveau. 

Daarnaast kunt u gebruik maken van de meer dan 40 restaurants en bars in 

het Madinat Jumeirah Resort en het zusterhotel Jumeirah Beach. Een verdere 

selectie van restaurants is ook te vinden in de eigen soek van het resort. Op het 

strand diverse watersportmogelijkheden en 5 tennis- en padelbanen (tennisles 

mogelijk). Gratis toegang tot het spectaculaire Wild Wadi Waterpark naast het 

Jumeirah Beach Hotel met 20 attracties. Een buggyservice rijdt 24 uur tussen 

de 4 hotels en het Jumeirah Beach Hotel.

ACCOMMODATIE
De 292 kamers en suites zijn in Arabische stijl met fijne stoffen ingericht. 

Voorzien van airconditioning, flatscreen-tv, kluisje, dvd-speler en minibar. 

Luxe badkamer met bad en aparte douche. Balkon of terras. Kamers kunnen 

gecombineerd worden. Kamerbezetting max. 3 pers. 

Arabian Deluxe Kamer (ca. 50 m²): biedt uitzicht over het resort en de tuinen.

Ocean Deluxe Kamer: met schitterend uitzicht over zee.

Arabian Club Kamer (ca. 50 m²): inclusief gebruik van de Club Lounge met 

aparte ontbijtruimte, frisdrankjes, afternoon tea en van 18:00 tot 20:00 canapés 

en cocktails. Strijkservice van 2 kledingstukken. Apart gedeelte ingericht voor 

kinderen met o.a. playstation en speelruimte. Gasten van de Suites hebben 

tevens toegang tot de Club Lounge. De transfer van en naar de luchthaven Dubai 

is voor Suite-gasten inclusief.

Ocean Club Kamer: als de Arabian Club Kamer maar met zeezicht.

Ocean Suite (ca. 120 m², max. 2 volw. + 2 kind. t/m 15 jaar): luxueus en ruim 

ingericht met aparte woon- en slaapkamer en deels uitzicht over zee. Fraaie 

badkamer met aparte regendouche. Groot terras met ligbedden.

Ocean Premier Suite (ca. 122 m², max. 2 volw. + 2 kind. t/m 15 jaar): deze 

mooie suite heeft een schitterende inrichting met handgeweven stoffen en 

kunstwerken. Marmeren badkamer met dressing. Panoramisch uitzicht.

Royal Suite (ca. 268 m², max 4 volw. + 4 kind.): deze schitterende suite is 

met veel smaak en oog voor detail ingericht met fijne stoffen en Arabische 

kunstvoorwerpen. Ruime woonkamer, 2 slaapkamers waarvan 1 met kingsizebed 

en 1 met 2 queensizebedden. 2 luxe badkamers met bad en regendouche. Groot 

balkon met schitterend uitzicht over zee. Inclusief gebruik van de Club Lounge.

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

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

Indicatieprijs per persoon  nov feb apr jul  okt

Arabian Deluxe Kamer 4270 4354 4270 4270 4354

Ocean Deluxe Kamer 4760 4824 4760 4760 4824

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 prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.

silverjet.be.
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  Aranian Deluxe Kamer  

Het Jumeirah-complex, gebouwd in de stijl van een originele citadel, is een 

combinatie van Arabische schoonheid en persoonlijke service. Slingerende 

kanalen transporteren de gasten naar alle delen van het resort. Een traditionele 

soek en ongelimiteerde recreatiemogelijkheden maken het Jumeirah-complex  

tot een van de meest fascinerende resorts ter wereld. Al Qasr, Arabisch voor 

‘Paleis’ is ontworpen naar het voorbeeld van een zomerverblijf van de sjeiks. 

Alle kamers zijn gedecoreerd in rijke Arabische stijl. De statige ligging en de 

fraaie architectuur maken dit resort tot het pronkstuk van de Jumeirah hotels.

FACILITEITEN
Het resort is omgeven door exotische tuinen, water partijen en kanalen 

waar u met een traditionele dhow van het ene naar het andere gedeelte 

wordt vervoerd. In de goed onderhouden tuinen 18 zwembaden, poolbars 

en zonneterrassen met ligstoelen en parasols. De Kidsclub (4-12 jaar) met 

speeltuin, activiteitenprogramma en een spectaculair half overdekt kin-

derzwembad. Gratis toegang tot het Wild Wadi Water park met 20 attracties. Een 

scala aan sportmogelijkheden waaronder 5 tennisbanen en 2 airconditioned 

squashbanen. De Talise Spa met 26 behandelkamers biedt het nieuwste op het 

gebied van schoonheidsbehandelingen. Voorts fitnessruimte, binnenzwembad, 

sauna en stoombad. Het Madinat complex beschikt over een soek met meer 

dan 75 winkels. In het resort zelf meer dan 40 restau rants en bars. Indien u in 

halfpension verblijft geldt een dine-around. Een selectie: The French Riviera voor 

ontbijt, lunch en diner in buffetstijl. Het restaurant Pai Thai heeft onlangs een 

award gewonnen voor het beste Thaise restaurant in Dubai. Segreto Restaurant 

& Bar serveert Italiaanse delicatessen. Arboretum is een elegant restaurant met 

een aantal kookeilanden voor een culinaire wereldreis met een smakelijke mix 

van smaken en lokale ingrediënten. Het strandrestaurant Shimmers serveert 

authentieke Griekse gerechten in een chique ambiance.

ACCOMMODATIE
De 294 kamers en suites zijn zeer sfeervol met fraaie Arabische deco raties 

ingericht. Voorzien van airconditioning, satelliet-tv, koffie-/theezet faciliteiten, 

minibar, Nespresso-apparaat, kluisje, zithoek en schrijftafel. Luxe badkamer 

met aparte regendouche en balkon. Kamers met verbindingsdeur mogelijk. 

Maximale bezetting: 2 volwassenen en 2 kinderen.

Arabian Deluxe Kamer (ca. 55 m²): deze kamer combi neert de traditionele 

Arabische architectuur met een frisse eigentijdse inrichting met het accent op 

de kleuren blauw en wit. Elegante marmeren badkamer en een ruime dressing. 

Balkon met uitzicht op het tuinen van het resort.

Ocean Deluxe Kamer (ca. 55 m²): met schitterend uitzicht over zee. 

Arabian Club Kamer (ca. 55 m²): inclusief gebruik van de Club Lounge met 

aparte ontbijtruimte, frisdrankjes, afternoon tea en van 18:00 tot 20:00 canapés 

en cocktails. Strijkservice van 2 kledingstukken. Apart gedeelte ingericht voor 

kinderen met o.a. playstation en speelruimte. Gasten van de Suites hebben 

tevens toegang tot de Club Lounge. De transfer van en naar de luchthaven Dubai 

is voor Suite-gasten inclusief.

Ocean Club Kamer: als de Arabian Club Kamer, maar met zeezicht.

Arabian Junior Suite (ca. 80 m²): recentelijk gerenoveerd en bijzonder fraai 

ingericht. Ruime slaapkamer in open plan met zithoek. Groot balkon met 

tuinzicht. Ook boekbaar met zeezicht (Ocean Junior Suite).

Arabian Suite (ca. 105 m²): ingericht in fraaie Arabische stijl. Aparte woon- en 

slaapkamer, inloopkast en fraaie badkamer. Riant balkon met tuin-/kanaalzicht.

Ocean Suite (ca. 105 m²): als de Arabian Suite maar met uitzicht over zee. 

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

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

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul  okt

 Arabian Deluxe Kamer 2889 2484 2584 3184 3184 

 Ocean Deluxe Kamer 3096 2701 2801 3401 3401

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 prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.

silverjet.be.
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Arabian Deluxe Kamer Lagoon Villa 

Het Jumeirah complex is als een sprookje uit 1001 nacht. De Arabische stijl 

met zijn windtorens, soek en kleine waterwegen zorgt voor een geweldige 

sfeer. Typische kleine boten, de zogenaamde ‘abras’ kunnen worden gebruikt 

voor het verkennen van het gehele resort en alle faciliteiten. De ongelimiteerde 

recreatiemogelijkheden, fantastische ligging en vele restaurants maken het 

Jumeirah tot een van de meest fascinerende resorts ter wereld. Dar Al Masyaf 

is het meest luxueuze en exclusieve deel van het resort. De Summer Houses 

zijn in Arabische stijl gebouwd en er is gebruik gemaakt van schit terende 

houtsnijwerken en authentieke kunstvoorwerpen. Gelegen aan een 1 km lang 

poederwit privézandstrand. 

FACILITEITEN
Het Jumeirah complex is een attractie op zich met een soek met meer dan 

75 winkels. Dar Al Masyaf is omgeven door exotische tuinen, waterpartijen 

en kanalen waar u met een traditionele dhow van het ene naar het andere 

gedeelte wordt vervoerd. U kunt gebruik maken van alle faciliteiten van het 

Jumeirah Resort, waaronder 18 zwembaden met kindergedeeltes, soek, 

fitnesscenter, 5 tennisbanen, 2 squashbanen, aerobicsstudio en 2 binnen- 

zwembaden. De Kidsclub (4-12 jaar) met activiteitenprogramma en overdekt 

zwembad. De fraaie Talise Spa biedt verschillende massages en schoonheids-

behandelingen. Dar al Masyaf zelf beschikt over diverse zwembaden. Het 

Jumeirah complex beschikt over een selectie van 40 restaurants en bars. 

Gasten van Dar al Masyaf hebben toegang tot het eigen privéstrand.

ACCOMMODATIE
De in totaal 29 vrijstaande Summer Houses herbergen elk 10 kamers en 

1 suite. De 18 Arabian Summer Houses liggen verspreid in de tuin en de 11 

Gulf Summer Houses nabij het strand. In authentieke moderne Arabische stijl 

en schitterend ingericht. Alle voorzien van alle luxe en comfort met balkon of 

terras, flatscreen-tv, minibar, airconditioning, koffie-/theezetfaciliteiten en 

strijkfaciliteiten. Kingsizebed of 2 aparte bedden. Riante marmeren badkamer 

met aparte regendouche. Van 18:00-20:00 worden drankjes en champagne 

geserveerd op de centrale binnenplaats van elk Summer Houses (inclusief). 

Ieder Summer House beschikt over een eigen receptie en 24-uurs butlerservice. 

Kamerbezetting maximaal 2 volwassenen + 2 kinderen.

Arabian Deluxe Kamer Arabian Summer House (ca. 60 m²): biedt uitzicht over 

de tuinen. 

Arabian Lagoon Deluxe Summer House (ca. 60 m²): gelegen in het Arabian 

Summer House met uitzicht op het kanaal van het resort. 

Arabian Deluxe Kamer Gulf Summer House (ca. 60 m²): gelegen in het Arabian 

Summer House nabij het strand.

Ocean Deluxe Kamer Gulf Summer House (ca. 60 m²): biedt een schitterend 

uitzicht over zee en strand.

Arabian Suite Arabian Summer House (ca. 120 m²): bijzonder elegant ingericht 

en voorzien van woonkamer met sofa’s, eethoek en aparte slaapkamer. Fraaie 

badkamer met aparte douche. Uitzicht over de tuin en het kanaal.

Arabian Suite Gulf Summer House (ca. 120 m²): luxe suite in Gulf Summer 

House. Woonkamer met sofa’s, eethoek, aparte slaapkamer en ruime badkamer 

met aparte douche. Gelegen nabij het strand.

Ocean Suite Gulf Summer House (ca. 135 m²): woonkamer met sofa’s, eethoek, 

aparte slaapkamer en fraaie badkamer. Gelegen nabij het strand en schitterend 

uitzicht over strand en zee.

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

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

Indicatieprijs per persoon  nov feb apr jul  okt

Arabian Deluxe Kamer/Arabian Summer House  4928 5994 4928 4928 5994 

Arabian Lagoon Deluxe/Ocean Summer House 5369  5389 5369 4369 5389

Arabian Lagoon Deluxe/Gulf Summer House 6041 6232 6041 6041 6232

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 prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.

silverjet.be. 
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Geïnspireerd door het leven in het Ottomaanse Rijk ligt het Zabeel Saray Hotel 

als een oosters paleis op de buitenste ring van Palm Island. Het spectaculaire 

hotel biedt een schitterend uitzicht over de skyline van Dubai en de Arabische 

Golf en heeft een waaier aan faciliteiten als een Ottomaanse Spa en een selectie 

van internationale restaurants. 

FACILITEITEN 
Fraaie tuin met zwembad en galerij met luxe boetieks. Een in-house bioscoop 

met 3x per dag een voorstelling. Naast het hotel is een muziekhal met 

professionele liveshows. Spectaculaire Ottomaanse Spa met mozaïeken en 

prachtige muurschilderingen uit het leven van de Oriënt. De Spa beschikt 

over 42 behandelkamers, stoombaden, sauna’s, 2 thalassotherapiebaden, 

een indrukwekkende Turkse hamam en een uitgebreid aanbod aan 

schoonheidsbehandelingen. De jacuzzi, stoombad en thalassozwembad 

zijn inclusief. Sinbad’s Kids Club biedt kinderen en tieners tot 16 jaar uren 

speelplezier zoals het mini-waterpark, klimmuur, speeltuin, interactieve game- 

en iPad-stations en nog veel meer. Mooi zandstrand en sportfaciliteiten als 

gazonschaken, darts, 2 tennisbanen (binnen en buiten), joggingparcours en 

fitnessruimte. Gemotoriseerde en niet-gemotoriseerde watersporten waaronder 

waterskiën, wakeboarden, bananenboot, paddleboarding en boottochten (tegen 

betaling). Het hotel beschikt over 9 uitstekende restaurants. Al Nafoorah biedt 

een selectie van authentieke Libanese gerechten. Amala, een verfijnd signature 

restaurant serveert Indiase gerechten. Sultan’s in de lobbylounge voor een 

selectie van koffie en thee. Het buffetrestaurant Imperium met internationale 

gerechten. Inclusief toegang tot het Wild Wadi Waterpark bij Jumeirah Beach. 

ACCOMMODATIE 
De 405 kamers en 18 Residences zijn ingericht in Ottomaanse stijl met verfijnde 

stoffen en parketvloeren. Alle voorzien flatscreen-tv, iPod dockingstation en 

minibar. Luxe badkamer met verzonken bad en aparte regendouche. De (Junior) 

Suites zijn inclusief de faciliteiten van de Club Lounge met afternoon tea en in 

de avond canapés, cocktails en tevens transfer van en naar de luchthaven Dubai. 

Kamer met kingsizebed max. 2 volw. + 1 kind. Kamer met 2 queensizebedden 

worden Family Kamers genoemd (max. 2 volw. + 2 kind.).

Superior Kamer King/Queen (ca. 46 m²): met kingsize- of queensizebedden.

Deluxe Kamer Zee- of Palmzicht (ca. 46 m²): voorzien van kingsizebed. Boekbaar 

met uitzicht over zee of Palm Island en met kingsizebed of 2 queensizebedden

Club Kamer King/Queen (ca. 56 m²): inclusief de faciliteiten van de Club Lounge. 

Junior Suite (ca. 66 m², max. 3 pers.): op de 3e verdieping. Ruim ingericht met 

zithoek en kingsizebed. Inclusief de faciliteiten van de Club Lounge. 

Grand Deluxe Family Kamer (ca. 60, max. 2 volw. + 3 kind.): bestaat uit een 

kamer met kingsizebed, een kamer 2 eenpersoonsbedden en 2 badkamers. 

Naast het hoofdgebouw, in het apart gedeelte van het complex, liggen de 18 

luxe Royal Residences langs het lagunezwembad of aan het strand met 4 of 5 

slaapkamers. Ruim ingericht met veel extra faciliteiten.

Lagoon Royal Residence - 4 slaapkamers (ca. 460 m², max. 8 pers.): directe 

toegang tot de lagune. Voorzien van 2 slaapkamers met kingsizebed, een 

slaapkamer met queensizebed en een slaapkamer met 2 eenpersoonsbedden, 

4 badkamers en een riante woonkamer Een volledig ingerichte keuken, een 

eigen terras en zwembad, een parkeerplaats en ingang, 24-uurs butlerservice. 

Check-in en check-out service, ontbijt in restaurant Imperium, gratis transfer 

van en naar de luchthaven Dubai. 

Raadpleeg onze website voor een uitgebreide beschrijving van de Residences.

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

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

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul okt

Superior Kamer King 2933 3100 2933 2933 3100

Deluxe Kamer Zeezicht King 3120 3247 3120 3120 3247

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 prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.

silverjet.be.
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 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 door middel van 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 de 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. driegangen set-menu). Gratis shuttleservice naar de Emirates Mall. 

ACCOMMODATIE
De 260 fraai ingerichte kamers, 33 villa’s en 220 appartementen zijn uniek 

ontworpen in eigentijds Aziatisch design met fraaie meubelen en houten 

vloeren. Ruim ingericht en voorzien van flatscreen-tv, Nespresso-apparaat, 

strijkfaciliteiten, minibar, airconditioning, telefoon en kluisje. Mooie badkamer 

met bad en aparte regendouche. Kamers met verbindingsdeur mogelijk. 

Premier Kamer Lagunezicht (ca. 47 m², max. 2 volw. + 1 kind): gelegen op de 

1e verdieping. Ook boekbaar op de begane grond met groot terras en directe 

toegang tot de lagune. Kamers met verbindingsdeur mogelijk.

Deluxe Kamer Lagunezicht (ca. 52 m², max. 2 volw. + 2 kind.): ruimer, met 

inloopkast. Ook boekbaar op de begane grond met toegang tot de lagune.

Beach Villa -1slaapkamer (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 aparte 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 aparte 

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. 

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

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

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul  okt

Premier Kamer Lagunezicht 2919  2825 2825 2522 2825

Premier Kamer Lagunetoegang 3024 2923 2923 2678 2923

Appartment -1 slaapkamer 3220 3420 3420 3420 3420

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 prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.

silverjet.be. 

Seascape King Kamer
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Seascape King Kamer

Dit adembenemende nieuwe resort, ontworpen door ‘s werelds toonaangevende 

ontwerpers en architecten opent haar deuren in december 2022. Het specta-

culaire zusterhotel van Atlantis The Palm biedt ultramoderne accommodatie, 

attracties, amusement en talloze zwembaden om te ontspannen. Een van 

de vele hoogtepunten is de Cloud 22 Sky Lounge en 90 m lang zwembad op 

95 m hoogte, een aantal bijzondere restaurants onder leiding van beroemde 

chef-koks, unieke water- en vuurfusie-shows en een Spa van wereldklasse.  

De luchthaven van Dubai ligt op ca. 42 km.

FACILITEITEN
Vanuit de adembenemende lobby met 4 imposante aquaria hebben gasten 

toegang tot het grote terras met uitzicht op de Arabische Golf. In totaal 

93 zwembaden verspreid over het resort en de residenties, waaronder 

een 25-meterbad, zwembad voor volwassenen, familiezwembad en 44 

privézwembaden. Een 2 km lang zandstrand met ligbedden en parasols. Gratis 

toegang tot het waterpark Aquaventure bij het zusterhotel Atlantis The Palm. 

De Skyblaze Fountain voor het hotel botst op dramatische wijze vuur & water 

om in een mooie harmonie. Cloud 22 is dé plek om gezien te worden als het 

gaat om cocktails en Franse verfijnde keuken in een van de hipste plaatsen 

van Dubai. Op de 22e verdieping kunnen gasten genieten van het sprankelende 

overloopzwembad en uitzicht over het iconische Palm Island. Er zijn 15 privé 

cabanas of  VVIP cabanas met privézwembad. De 17 restaurants en bars zorgen 

voor culinaire afwisseling, waarvan er 8 onder leiding staan van beroemde chef-

koks waaronder: Milos’ van Costas Spiliadis, ‘Dinner by Heston Blumenthal’ en 

‘La Mar’ van de legendarische Peruaanse chef-kok Gastón Acurio. ‘Nobu by the 

Beach’ met Japanse en Peruaanse specialiteiten en een al fresco sushi-bar en 

live DJ. AWAKEN bevindt zich op de benedenverdieping en omvat zowel binnen- 

als buitenfaciliteiten. AWAKEN Fitness waar gasten groepslessen kunnen 

volgen. Tevens een bewegingsstudio, een 25 m zwembad met watertraining 

en HIIT-sessies langs het 2 km lange strandgedeelte. AWAKEN Spacenter 

is een wellnessparadijs van 3.000 m² en geïnspireerd op de 4 elementen. 

Met 17 behandelkamers en een stylingsalon. Deze spectaculaire spa biedt 

holistische therapieën gecombineerd met moderne technologie en exclusieve 

behandelingen die alleen bij AWAKEN te vinden zijn. Atlantis Sunshine Kids Club 

(4-12 jaar). 

ACCOMMODATIE
De 795 moderne kamers en 102 suites van het hotel zijn ondergebracht in de 43 

verdiepingen tellende resortvleugels, verspreid over drie torens: Sunset Tower, 

Sunlight Tower en Sunrise Tower. De Skybridge verbindt beide delen van het 

gebouw. Alle kamers bieden een ongeëvenaard uitzicht over de Arabische Golf 

en Palm Island. Voorzien van airconditioning, flatscreen-tv, telefoon, kluisje, 

minibar, kleedkamer, instelbare sfeerverlichting, Nespresso-apparaat en 

theefaciliteiten. Riante badkamer met vrijstaand bad en aparte regendouche. 

Royal Club-gasten hebben de hele dag exclusieve toegang tot 2 privélounges 

voor een gratis ontbijt, afternoon tea en ‘s avonds cocktails. 

De Royal Club Sea Lounge op de benedenverdieping biedt onder meer een 

kinderbuffet, een kookschool en leeftijdsgebonden loungehoeken, terwijl de 

Royal Club Sky Lounge op de 22e verdieping met bar en bibliotheek alleen voor 

volwassenen toegankelijk is. 

Seascape King Kamer (ca. 64 m², max. 2 volw.): beschikt over een riant 

balkon met een adembenemend uitzicht over de Arabische Zee. Voorzien van 

kingsizebed of 2 queensizebedden (max. 2 volw. + 2 kind.). Kamers kunnen 

gecombineerd worden middels een tussendeur. Ideaal voor gezinnen.

Palmscape King Kamer als de Seascape King Kamer maar met uitzicht op Palm 

Island en de skyline van Dubai.

Royal Club King Kamer: slaapkamer met kingsizebed of 2 queensizebedden en 

inclusief de faciliteiten van de Royal Club Lounge.

Sky View Suite (ca. 78 m², max. 2 volw + 2 kind.): aparte woon- en slaapkamer 

met kingsizebed en slaapbank. Riant terras (ca. 18 m²) met panoramisch uitzicht 

over Palm Island en de skyline van Dubai. De luxe marmeren badkamer is 

voorzien van een vrijstaand bad.

Sky Terrace Suite (ca. 117 m², max. 2 volw. + 2 kind.): het riante terras (ca. 16 m²) 

is de perfecte plek om te genieten van het uitzicht. Slaapkamer met kingsizebed 

en sofabed. Aparte woon- en eetkamer, gastentoilet, Inloopkast en kleedkamer. 

Deze suite is ideaal voor gezinnen.

  

Bij het ter perse gaan van deze brochure waren de kamerprijzen nog niet bekend. Voor prijzen van 

andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinderkortingen of al dan niet 

verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.silverjet.be.
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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, 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 wereld 

met tal van attracties. Uniek zijn de vele wildwaterbanen met watervallen, 

stroomversnellingen en hoge golven. Het weelderig begroeide terrein wordt 

doorkruist door een 2 km 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 m 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 AWAKEN Spa & AWAKEN Fitness Center zijn verdeeld over twee verdiepingen 

en hebben 27 behandelkamers. Er worden spabehandelingen en massages 

aangeboden uit alle windstreken. Voorts grote fitnessruimte met de modernste 

apparatuur. Aan het strand een ruime keuze aan watersportmogelijkheden 

waaronder kajakken, zeilen en drijvende klimobjecten. Geen gemotoriseerde 

watersporten toegestaan. De moderne skyrail verbindt Atlantis The Palm met 

het vasteland en de shoppingmalls.

Het hotel beschikt over 32 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. 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 inclusief water en frisdrankjes. Er geldt een dine 

around voor de meeste restaurants. Gedurende Kerst & Nieuw wordt er geen 

halfpension aangeboden.

ACCOMMODATIE
De Royal Towers of Atlantis zien er aan de buitenkant fascinerend uit, binnen 

bevinden zich 1.544 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 door middel van 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 aparte 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 (alleen voor de 

suites), ontbijt in de Club Lounge van 07:00 tot 11:00 (of in de restaurants 

Saffron en Kaleidoscope), afternoon tea, snacks, frisdrankjes gedurende de 

dag en (alcoholische) drankjes en canapés van 17:00 tot 19:00, gebruik van de 

Ocean King Kamer
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Imperial Club privéstrand, fasttrack voor onbeperkt toegang tot Aquaventure 

Waterpark en The Lost Chambers Aquarium. Kinderen en teenagers hebben 

gratis toegang tot de  Atlantis Kids Club (3 t/m 12 jaar van 10:30 tot 13:30 en 

van 14:00 tot 17:00) en The Zone (13-17 jaar van 15:00 tot 18:00). Kinderen zijn 

in de lounge welkom. 

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.): 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 over een kingsizebed en een extra bed in de woonkamer. 

Tevens boekbaar met 2 slaapkamers (de 2e slaapkamer beschikt over 2 

queensizebedden). De suites zijn inclusief de toegang tot de Imperial Club 

Lounge en alle faciliteiten + gratis transfer van en naar de luchthaven Dubai.

Terrace Suite (ca. 94 m², max. 2 volw. + 2 kind.): luxueus ingericht met riante  

woonkamer, slaapkamer en en-suite badkamer. Fraaie badkamer met vrijstaand 

bad en aparte douche. Balkon van ca. 30 m² met eettafel en ligbedden. 

Skyline 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 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: 24-uurs butlerservice, privétrainer in de 

fitness, privécabana bij de zwembaden, Imperial Beach Club en Aquaventure 

Waterpark.

Underwater Suite (ca. 165 m², max. 2 volw.): gelegen over 3 verdiepingen en 

uitzicht over het aquarium. Op de 1e verdieping de entree en op de 2e verdieping  

een grote woonkamer met zithoek en op de 3e verdieping de slaapkamer met 

kingsizebed met een spectaculair zicht op het aquarium. 24-uurs butlerservice. 

Presidential Suite (ca. 220 m², max. 3 pers.): gelegen op de 18e of 19e verdieping 

met aparte eetkamer en vergaderruimte. Slaapkamer met kingsizebed, en-suite 

badkamer. Groot balkon met schitterend uitzicht op Palm Island.

Grand Atlantis Suite (ca. 429 m², max. 4 pers.): fraaie suite voorzien van veel 

luxe faciliteiten. Een groot balkon van 246 m² en spectaculair uitzicht. Aparte 

woon- en slaapkamer met kingsizebed. Gelegen op de hoeken van de Royal 

Towers. Inclusief butlerservice.

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

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

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul  okt

Ocean King Kamer 4151  3961 4151 3874 4355

Palm King Kamer 4382  4529 4382 3941 4658 

Imperial Club King Kamer 5439 5274 5439 4751 5624

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 prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.

silverjet.be. 

Ocean King Kamer
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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 veel faciliteiten: signature restaurants, fraaie lagunezwembaden en de 

Waldorf Astoria Spa. Voor kinderen is er een volledig activiteitenprogramma. Ca. 

35 autominuten van de luchthaven Dubai. Shuttleservice naar de Emirates Mall.

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 m lang privézandstrand en tennisbaan. Coco’s Kidsclub (3-12 

jaar) waar activiteiten georganiseerd worden onder professionele begeleiding. 

De 2.000 m² grote Waldorf Astoria Spa biedt signature behandelingen en 

andere verwenpakketten. Tevens stoombaden, sauna, jacuzzi en fitnessruimte 

(inclusief).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. 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 aparte regendouche. Groot balkon met uitzicht op de skyline van Dubai of 

Palm Island. Kamerbezetting 2 volwassenen + 2 kinderen.

King Superior Kamer (ca. 55 m²): voorzien van kingsizebed, schrijftafel en 

zithoek. Zijdelings uitzicht over zee.

Deluxe Kamer King Skyline (ca. 55 m²): kingsizebed en gedeeltelijk zeezicht. 

Tevens boekbaar met 2 queensizebedden.

Deluxe Kamer King Palmzicht (ca. 55 m²): voorzien van kingsizebed, schrijftafel 

en zithoek. Balkon met uitzicht over Palm Island en de Arabische Golf. Ook 

boekbaar met 2 queensizebedden.

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 toegankelijk voor gasten vanaf 12 jaar. Balkon met zeezicht. Deze kamer 

is ook boekbaar met 2 queensizebedden. 

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 over verschillende voorzieningen en een selectie 

van kindertelevisiekanalen. Groot balkon en zeezicht. Inclusief de Pearl Lounge. 

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

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

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul  okt

King Superior Kamer 3731  3735 3735 2391 3735

Deluxe Kamer King Skyline 3892  3896 3896 2559 3896

Deluxe Kamer King Palmzicht 4011 4015 4015 2671 4015

 

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 prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.

silverjet.be. 



111 - SILVERJET

Palm Island | Dubai | VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

SOFITEL DUBAI THE PALM RESORT & SPA
CULINAIR | DESIGN | FAMILY

        

 

Junior Suite  

Sofitel Dubai The Palm is opgezet als een Frans-Polynesisch themaresort. Een 

concept met tropische accenten en elegante 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 Sofitel Spa (2.500 

m²) beschikt over 28 behandelkamers. Sofitel Fitness, een state-of-the-art 

fitnessruimte, voorzien van Technogym apparatuur, yoga en fitnesslessen. 

Twee tennisbanen. 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 Laguna 

lounge. The World Eatery met internationale specialiteiten. Indien u halfpension 

boekt geldt een dine-around. Shuttleservice naar de Nakheel shoppingmall.

ACCOMMODATIE
De 361 kamers en 182 appartementen zijn ingericht in de kleuren fuchsia 

of turkoois en bieden uitzicht op zee of Palm Island. Voorzien van minibar, 

flatscreen-tv, strijkfaciliteiten, Bose Wave systeem, iPod-dockingstation, aircon-

ditioning, koffie-/theezetfaciliteiten, het exclusieve ‘Sofitel MyBed™’ concept en 

een kussenmenu. Badkamer met signature bad en regendouche. 

Deluxe Kamer (ca. 44 m², max. 2 pers.): ruim 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. Aparte 

woon- en slaapkamer en sofabed. Inclusief faciliteiten van de Premier Lounge.

Beach Suite (ca. 85 m², max. 2 volw. + 2 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.

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 Palm Island, 4 slaap- en badkamers, woon- en eetkamer. 

Appartement - 1 slaapkamer (ca. 75 m², max. 2 volw. + 2 kind.): 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. 

Appartement - 1 slaapkamer (ca. 75 m², max. 2 volw. en 2 kind.): aparte 

slaapkamer met kingsizebed, inloopkast en door schuifdeuren gescheiden 

woonkamer met een sofabed voor 2 pers. Fraaie badkamer met signature bad 

en aparte douche. Volledig ingerichte open keuken met magnetron, wasmachine, 

koelkast en koffie-/theezetfaciliteiten. Balkon met schitterend uitzicht over zee. 

Appartement - 2 slaapkamers (ca. 135 m², max. 4 volw. + 1 kind): modern 

ingericht met 2 slaapkamers met kingsizebed en 2 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.

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

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

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul  okt

Deluxe Kamer Zeezicht 2611 2821 2611 2354  2821 

Deluxe Kamer Palmzicht 2737 3770  2737 2596   3770

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 prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.

silverjet.be. 

Deluxe Kamer
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Villa   
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Dit verfijnde resort wordt omgeven door schitterende tuinen, klaterende 

fonteinen en fraaie zwembaden. Moorse en Andalusische architectuur 

 karakteriseren 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 3 restaurants: Zest biedt à la 

carte gerechten, oosterse specialiteiten en themabuffetten. Gourmetrestaurant 

Stay serveert Franse gerechten en Restaurant 101 ligt aan de jachthaven met 

panoramisch uitzicht op de skyline van Dubai. Gedurende de weekenden live 

jazz-band. De restaurants staan on der culi naire leiding van Michelin-sterren 

kok Yannick Alléno. Gratis toegang tot het spectaculaire water park Aquaventure 

in Atlantis The Palm (minimum verblijf van 3 nachten). Het hotel heeft vaak een 

upgrade naar halfpension (dine-around).

ACCOMMODATIE
Het hart van het resort is het elegante Palm Manor House met 94 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, 

schrijftafel, kingsize- of 2 queensizebedden. Fraaie marmeren badkamer met 

aparte 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 

eetgedeelte, grote slaapkamer, een balkon of terras en nabij het strand. Tevens 

boekbaar met privézwembad. De Executive Suite is ook boekbaar in het Palm 

Manor House.

Palm Manor Grand Palm 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.

Villa (ca. 425 m², max. 6 volw. + 2 kind.): vrijstaande villa in duplex met een  

schitterende ligging aan het strand. Woon- en eetkamer, 3 slaapkamers met 

en-suite badkamers. Balkon en dakterras. Groot terras en privézwembad, 

ligbedden en schaduwrijk zit-en eetgedeelte. 24-uurs villahost-service.

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

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

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul  okt

Premier Kamer Palm Manor House 8386 6786 6787 4979 6786 

Premier Kamer Palm Beach 9128 7494 7494 5624 7494 

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 prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.

silverjet.be. 

 Ocean View Suite
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 Ocean View Suite  

Dit  luxueuze hotel ligt op Palm Island. Het ontwerp en interieur van de beroemde 

kunstenaar Kenzo Maison weerspiegelen de stijl van Dubai. Iedere kamer is 

ingericht in eigentijds design en ingericht volgens de laatste technische snufjes. 

De naam ‘TH8’ is afgeleid van de acht verdiepingen van het resort. Culinaire 

fijnproevers kunnen genieten van exquise gerechten in een van de restaurants. 

Het hotel biedt een ongeëvenaard uitzicht op de Palm Jumeirah en de iconische 

skyline van Dubai. Op ca. 30 minuten van de luchthaven. Gratis shuttleservice 

naar het zusterhotel Fairmont The Palm.

FACILITEITEN
Het hotel ligt direct aan het zandstrand aan de Palm Jumeirah. In de riante 

tuin 2 zwembaden met ligbedden, kinderbad, privé-cabanas en parasols. Een 

goed ingerichte fitnessruimte. Envy is het signature restaurant en serveert de 

fijnste mediterrane delicatessen. Heeft een geweldig terras met uitzicht op het 

zwembad en het strand. De trendy Beachclub serveert tropische cocktails onder 

het genot van livemuziek met een DJ. EllaMia, een café voor de beste cappucino’s 

en zoete lekkernijen. Een Airstream Food Truck, een kenmerk van Th8, serveert 

de hele dag hapjes en cocktails aan het zwembad. Indien u op halfpension boekt, 

geldt een dine-around (ook in het zusterhotel Fairmont).

ACCOMMODATIE
Het hotel beschikt over 162 suites die smaakvol en modern zijn ingericht met 

een panoramisch uitzicht op Palm Island of over de azuurblauwe wateren van de 

Perzische Golf. De suites werden ontworpen door Kenzo Maison en bevatten een 

mix van zowel moderne als klassieke accenten en hebben veel lichtinval door de 

kamerhoge ramen. Alle voorzien van marmeren vloeren, een volledig ingerichte 

open keuken, airconditioning, strijkfaciliteiten, flatscreen-tv, koelkastje en 

koffie-/theezetfaciliteiten. Fraaie badkamer en gemeubileerd balkon of terras.

Tweepersoonskamer (ca. 27 m², max. 2 pers.): moderne kamer met kingsizebed 

en badkamer met inloopdouche. Balkon met zeezicht of palmzicht.

Suite - 1 slaapkamer (ca. 85 m², max. 4 pers.): voorzien van woonkamer met 

sofabed, een slaapkamer met kingsizebed. Badkamer met bad en aparte 

regendouche. Gelegen op de 1e en 2e verdieping. Balkon.

Ocean View Suite - 1 slaapkamer (ca. 84 m², max. 4 pers.): biedt uitzicht over 

zee.  Ook boekbaar met uitzicht over Palm Island. 

Garden Suite - 1 slaapkamer (ca. 84 m², max. 4 pers): deze ruim ingerichte suite 

ligt op de begane grond en heeft een groot terras met tuin. Slaapkamer met 

kingsizebed en woonkamer met sofabed. Uitzicht over de tuin.

Suite - 2 slaapkamers (ca. 110 m², max. 6 pers.): stijlvol en ruim ingericht. 

Voorzien van 2 slaapkamers beide met een kingsizebed, een sofabed en een 

compleet ingerichte keuken. Gelegen op de 1e en 2e verdieping. Balkon.

Ocean View Suite - 2 slaapkamers (ca. 110 m², max. 6 pers.): voorzien van 

2 slaapkamers beide met een kingsizebed, een slaapbank en een volledig 

ingerichte  keuken. Balkon met schitterend uitzicht op zee. 

Ocean & Palm View Suite - 2 slaapkamers (ca. 127 m², max. 6 pers.): ruimer 

met balkon en uitzicht over zee en Palm Island. Ook boekbaar met Palmzicht.

Panoramic Palm Sea View Suite - 2 slaapkamers (ca. 165 m², max. 7 pers.): 

gelegen op de hoogste verdieping met schitterend uitzicht.

Ocean & Palm View Suite - 2 slaapkamers (ca. 115 m², max. 6 pers.): voorzien 

van 2 slaapkamers beide met een kingsizebed. Balkon met schitterend uitzicht.

Panoramic Skyline Palm Sea View Suite - 3 slaapkamers (ca. 156 m², max. 8 

pers.): 3 slaapkamers waarvan 2 met kingsizebed en een met 2 twinbedden. 

Balkon met schitterend uitzicht. Ook boekbaar met panoramisch uitzicht.

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

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

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul okt

Tweepersoonskamer Ocean View 2546  2550 3054 2550 2963

Suite - 1 slaapkamer  o.b.v. 4 pers. 3862 3866 4139 3866 3257

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 prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.

silverjet.be. 
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Prince 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. Het resort bestaat uit 3 

hotels met elk een eigen uitstraling en faciliteiten. The Arabian Court lijkt op 

het eerste gezicht een oase, een fata morgana uit een ver verleden. Opge trok-

ken en ingericht in sfeervolle oriëntaalse stijl met binnenplaatsen, fonteinen en 

een indrukwekkende galerij in kleurrijke mozaïeken. Volledig in de geest van 

de Oriënt met symmetrische gebouwen en weelderige tuinen heeft het resort 

een warme uitstraling. De luchthaven van Dubai ligt op 40 autominuten en de 

golfbanen op 10 minuten. Het resort ligt tegenover Palm Island en naast de 

skyrail. Naast het hotel worden residences gebouwd.

FACILITEITEN
Fraaie lobby lounge, luxe winkelgalerij en bazaar. One & Only Royal Mirage 

geniet de luxe van een kilometers lang privéstrand op Jumeirah Beach, perfect 

voor gasten van de Arabian Court om te relaxen. Voor de meer actieve gasten 

zijn er ook een aantal watersporten in het resort, zoals zeilen, kajakken, 

catamaranzeilen, windsurfen en waterskiën. Gasten kunnen van alle faciliteiten 

van het resort gebruik maken m.u.v. die in de Residence & Spa. In de grote 

palmentuin van 26 ha bevinden zich 3 zwem baden met Esplanade poolbar 

(waarvan een adult-only zwembad),  2 (verlichte) tennisbanen, een padelterrein 

en een putting green.  De KidsOnly Club bij One & Only Royal Mirage is inclusief 

en toegankelijk voor kinderen van 4 tot 11 jaar. Hier kunnen kinderen zich 

aansluiten bij een team van volledig gekwalificeerd personeel om te genieten 

van een verscheidenheid aan educatieve en leuke activiteiten. De exclusieve 

One&Only Spa is een luxueus 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. De Arabian Court herbergt drie restaurants 

- Rotisserie, Nina en Eauzone - hoewel gasten ook toegang hebben tot de 4 

andere restaurants van The Palace. Deze omvatten beroemdheden als Mauro 

Colagreco (een chef-kok met drie Michelinsterren), het mediterrane restaurant 

Olives en Tagine met Marokkaanse lekkernijen. De Beach Bar&Grill staat onder 

culinair toezicht van de 3*Michelin bekroonde chef-kok Mauro Colagreco. DRIFT 

is een strandclubrestaurant voor volwassenen en serveert verse mediterrane 

gerechten. Het gehele jaar heeft deze accommodatie een gratis upgrade naar 

halfpension (op basis van dine-around, wijzigingen voorbehouden). 

ACCOMMODATIE
De 167 ruime kamers en suites zijn schitterend ingericht in een Arabisch-

oriëntaalse architectuur en voorzien van airconditioning, flatscreen-tv, zithoek, 

schrijftafel en minibar. Volledig ingerichte luxe badkamer met bad en aparte 

douche. Balkon met tuin-/zeezicht. Kamerbezetting maximaal 2 volw. + 1 kind. 

Deluxe Kamer (ca. 50 m²): zeer sfeervol ingerichte kamer. Kamers kunnen 

gecombineerd worden.

Executive Suite (ca. 125 m²): in warme kleuren ingericht met woonkamer met 

eettafel, gastentoilet, slaapkamer met kingsizebed en luxe badkamer. Ook 

boekbaar met 2 slaapkamers (een combinatie met een Deluxe Kamer). 

Prince Suite (ca. 145 m²): ontworpen in Arabische stijl met de fijnste details. 

Ruim ingericht met terras en ligbedden. Aparte woon- en slaapkamer en fraaie 

badkamer. Kan gecombineerd worden met een Deluxe Kamer.

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

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

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul  okt

Deluxe Kamer 5244 4344 4344 3547 4344

Executive Suite 9321 9321 9321 8221 9321

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 prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.

silverjet.be. 

Executive Suite
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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: ‘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 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 (waarvan 1 adult-only) met poolbar, 2 tennisbanen 

en een padelterrein. De KidsOnly Club is inclusief en toegankelijk voor 

kinderen van 4 t/m 11 jaar. Hier kunnen kinderen zich aansluiten bij een team 

van gekwalificeerd personeel om te genieten van een verscheidenheid aan 

educatieve en leuke activiteiten. De exclusieve One&Only Spa is een luxu-

eus complex van 2.000 m² op 2 verdiepingen 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. Een menu 

met traditionele favorieten wordt aangevuld met een bijzondere selectie van 

wijnen van wereldklasse. De Beach Bar&Grill staat onder culinair toezicht van 

de 3*Michelin bekroonde chef-kok Mauro Colagreco. Het gehele jaar een gratis 

upgrade naar halfpension (dine-around, wijzigingen voorbehouden).

ACCOMMODATIE
De 221 kamers en suites zijn elegant in moderne Arabische stijl ingericht en 

voorzien van airconditioning, Nespresso-apparaat, flatscreen-tv en minibar. 

Fraaie badkamer met aparte 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 tot 20:00.

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).

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

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

Indicatieprijs per persoon  nov feb apr juli  okt

Superior Deluxe Kamer 5306  4344 4344 3652 4344

Gold Club Kamer 6153  5289 5289 4638 5289

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 prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.

silverjet.be. 



116 - SILVERJET

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN | Dubai | Jumeirah Beach

ONE&ONLY - THE RESIDENCE & SPA
BOUTIQUE | CULINAIR | WELLNESS

       

 

Junior 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: ‘The Palace’, 

‘Arabian Court’ en ‘Residence & Spa’. The Residence & Spa is een intiem 

toevluchtsoord voor mensen die in alle privacy willen genieten van de geboden 

luxe en comfort. Gelegen in het hart van het resort met afgezonderde tuinen, 

strand, privézwembad, restaurant en de One&Only Spa. Een topaccommodatie 

met karakter, allure en een excellente service. Gelegen aan het 1 km lange 

parelwitte zandstrand van Jumeirah Beach. Het resort ligt tegenover Palm 

Island. De luchthaven van Dubai ligt op ca. 30 autominuten. 

FACILITEITEN
Lobby lounge, luxe boetieks en bazaar. De gasten van het exclusieve Residence 

& Spa kunnen van alle faciliteiten van het resort gebruik maken. In de grote 

palmentuin van 26 ha bevindt zich een zwembad, 3 (verlichte) tennisbanen 

(bij de Arabian Court) en een putting green. Het ‘Boathouse’ aan het strand 

biedt diverse watersportmogelijkheden zoals kajakken, windsurfen, zeilen 

en waterskiën. De exclusieve Spa is een luxueus complex van 2.000 m² op 2 

niveaus met een oosterse hamam, fitnessruimte (Technogym®, Kinesis, Power 

Plate), kapsalon, pedicure/manicure (studio Bastien Gonzalez) en in partnership 

met ESPA, de ‘One&Only Spa’ met 12 behandelingskamers. In een uniek, elegant 

atrium serveert The Dining Room uitzonderlijk bereide gerechten gedurende de 

dag, gemaakt met de meest verse ingrediënten. Geopend voor ontbijt, lunch en 

diner, zowel binnen als buiten op het terras. The Library is een intieme bar voor 

afternoon tea en cocktails. Inclusief toegang tot het waterpark Aquaventure bij 

Atlantis The Palm. Het gehele jaar heeft deze accommodatie een gratis upgrade 

naar halfpension. Alle kamers beschikken over butlerservice.

ACCOMMODATIE
Het hotel heeft 49 elegante en exclusieve kamers en suites, welke in villa’s 

zijn gesitueerd met een ultieme luxe en privacy. Voorzien van airconditioning, 

zithoek, flatscreen-tv, schrijftafel, minibar en kluisje. Fraaie badkamer met 

aparte douche. Balkon met tuin/zeezicht. Elke dag vers fruit op de kamer. 

Prestige Kamer (ca. 58 m², max. 2 volw. + 1 kind): elegante en ruime kamer 

voorzien van een kingsizebed. Balkon met uitzicht op de mooie tuinen

Junior Suite (ca. 85 m², max. 2 volw. + 1 kind): luxueus en ruim ingericht met 

woon- en slaapkamer. Kan gecombineerd worden met een Prestige Kamer. Bij 

een minimum verblijf van 5 nachten is een spabehandeling inclusief.

Executive Suite (ca. 118 m², max. 2 volw. + 1 kind): in exclusieve Arabische stijl 

met fijne stoffen ingericht. Voorzien van aparte woon- en slaapkamer, fraaie 

badkamer en gastentoilet. Balkon of terras.

Garden Villa (ca. 300 m², max. 4 volw. + 2 kind.): genesteld in een discrete locatie 

op een steenworp afstand van het privéstrand, biedt deze uitzonderlijke villa veel 

privacy. Voorzien van 2 grote slaapkamers en 2 badkamers met stoombad, een 

majlis-lounge in Arabische stijl en een eethoek. Groot terras met privézwembad. 

Butlerservice.

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

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

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul  okt

Prestige Kamer 6874 6115 6115 5428  6115 

Junior Suite 9625 8502 9625 7314 8502

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 infor ma tie 

omtrent de specifieke voorwaarden van de van toepassing zijnde specials. 

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.

silverjet.be. 

Deluxe Kamer Landzicht
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Deluxe Kamer Landzicht  

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 Nakheel Mall.

FACILITEITEN
Imposante entree en elegante lobby (recentelijk gerenoveerd) met bar en 

winkelgalerij met boetieks. In de riante tuin 6 zwembaden, 2 voor kinderen 

en 4 voor volwassenen: een 150 m lang zwembad met 4 eilanden, 2 bars, 

banenzwembad en kindergedeelte. Aan het 700 m lange zandstrand staan 

ligstoelen en parasols ter beschikking. Uitstekend verzorgde Le Méridien 

Family Kids Club (4-12 jaar) met tal van activiteiten. Waterpark met kinderbad, 

golfslagbad en 13 glijbanen (inclusief). Het hotel werkt samen met de experts 

van SuperChefs™ om het ‘Westin Eat Well-menu’ voor kinderen aan te bieden. 

Het team is toegewijd aan het onderwijzen over het belang en het plezier van 

slim en voedzaam te eten voor kinderen. Fraaie Heavenly Spa met een breed 

aanbod aan massages en spa-verwen pakketten. Uitgebreide fitnessruimte, de 

‘Westin Workout’ met aerobics, sauna, stoombad en 3 tennisbanen. Het hotel 

beschikt over een 18 uitstekende restaurants & bars. Een selectie: 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 en een 

trendy atmosfeer. Het romantische Bussola Restaurant serveert voortreffelijke 

authentieke Italiaanse gerechten. Beneden Italiaans restaurant, boven pizzeria, 

lounge & bar. Conservatory voor afternoon tea en snacks. Sui Mui is een Thai 

themarestaurant voor uitstekende oosterse gerechten. Fish is een trendy 

restaurant aan het strand voor verse zeevruchten. Het hotel beschikt over een 

lounge voor vroege check-in of late check-out. Indien u verblijft op basis van 

halfpension geldt een dine-around in 14 restaurants.

ACCOMMODATIE
Het hotel beschikt over 294 elegante kamers en suites. Voorzien van flat-

screen-tv, minibar, Nespresso-apparaat, airconditioning, Westin Heavenly®-bed, 

kluisje, 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 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 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. 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 

kingsizebed. Een luxe badkamer met dubbele wastafels, regendouche en bad. 

Balkon met uitzicht op Palm Island. Inclusief de faciliteiten van de Club Lounge.

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 sofabed.

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

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

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul  okt

Deluxe Kamer Landzicht 3227  3023   3518 2279  3023 

Deluxe Kamer Zeezicht 3437   3240  3770 2482  3240 

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 prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.

silverjet.be. 
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Deluxe Kamer Zeezicht  

Le Mina Seyahi Beach Resort & Waterpark is een modern hotel, ideaal gelegen 

aan een 500 m lang privézandstrand naast de eigen jachthaven. Het hotel 

beschikt over veel faciliteiten en kenmerkt zich door de goede service en 

uitstekende restaurants. Zeer geschikt voor gezinnen met kinderen. Op ca. 35 

minuten van de luchthaven. Het hotel ligt naast het W-Mina Seyahi en het Westin 

Beach Resort & Marina Hotel.

FACILITEITEN
Fraaie lobby, lounge, winkeltjes en boetiek. Riante tuin met 3 zwembaden, een 

kinderbad, poolbar, ligstoelen en parasols. Tevens ligstoelen en parasols aan 

het strand. Voorts 3 verlichte tennisbanen en tafeltennis. Het watersportcenter  

biedt een scala aan activiteiten: o.a. stand-up paddling, single-/duo-kajakken 

en waterfietsen. Le Méridien Family Kids Club is elke dag geopend (4-12 jaar). 

De club biedt verschillende activiteiten en speciale menu’s. Bij het hotel ligt het 

Jungle Bay Waterpark met kinderbad, golfslagbad en 13 glijbanen (inclusief). 

De Heavenly Spa in het ernaast gelegen Westin Hotel biedt een waaier aan 

massages en schoonheidsbehandelingen. Fitnessruimte en sauna (inclusief). 

Het hotel heeft een aantal onderscheidende restaurants en 2 bars. De trendy 

Barasti Beach Bar, met groot terras, serveert een selectie van cocktails en heeft 

een schitterend uitzicht op de Arabische Golf en de haven. Fish, gelegen aan 

het strand, serveert een fantastische selectie van verse zeevruchten, salades 

en pastagerechten. Open counter waar u zelf de verse vis en zeevruchten kunt 

kiezen. Latest Recipe is een eigentijds en stijlvol restaurant. Bekend om het 

uitstekende ontbijtbuffet met veel verse ingrediënten. ’s Avonds internationaal 

buffet. Bounty Beets, een 100% glutenvrije gecertificeerde keuken met 

biologische groenten en fruit. Het onlangs gerenoveerde Latitude 25 in de 

lobby van het hotel is overdag een chic café en ‘s avonds een wijnbar. Gratis 

shuttleservice naar de Nakheel Mall. Indien u op basis van halfpension verblijft, 

geldt een dine-around voor 14 restaurants (ook geldig voor het naastgelegen 

Westin Beach Resort, wijzigingen voorbehouden).

ACCOMMODATIE
220 stijlvolle en moderne kamers en suites zijn alle voorzien van airconditioning, 

telefoon, flatscreen-tv, Nespresso-apparaat, iPod-dockingstation en minibar. 

Badkamer met bad/douche. Kamers met verbindingsdeur mogelijk.

Deluxe Skyline View (ca. 36 m², max. 2 volw. + 2 kind.): ruime kamer met uitzicht 

over de skyline van Dubai. Deze kamers hebben geen balkon. Kingsizebed of een 

queensizebed en een eenpersoonsbed.

Deluxe Kamer Zeezicht (ca. 32 m², max. 3 pers.): ruime kamer met balkon en 

uitzicht over zee. Slaapkamer met kingsizebed of een queensizebed. 

Club Kamer Skyline View (ca. 36 m², max. 2 volw. + 2 kind.): inclusief gebruik 

van de Club Lounge voor ontbijt, snacks en drankjes. Van 18:00 tot 20:00 worden 

cocktails en canapés geserveerd. De transfer van de luchthaven Dubai naar het 

hotel v.v. is inclusief. 

Club Superior Kamer Zeezicht (ca. 47 m², max. 2 volw. + 2 kind.): ruimer met 

balkon en zeezicht, kingsizebed en luxe badkamer met aparte douche. Inclusief 

de faciliteiten van de Club Lounge.

Deluxe Suite (ca. 55 m², max. 3 pers): aparte woon- en slaapkamer, luxe bad-

kamer en inclusief de faciliteiten van de Club Lounge.

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

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

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul okt

Deluxe Kamer Skyline View 2745 2414 2874 2034 2414

Deluxe Kamer Zeezicht 2958 2626 3126 2230 2626

Club Kamer Skyline View 3170 2925 3420 2531 2925

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 prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.

silverjet.be. 
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  Fantastic Kamer

Dit nieuwe moderne lifestyle hotel ligt aan de Jumeirah Beach en heeft 

een fantastisch uitzicht over de nieuwe Dubai Harbour en Palm Island.  

W Dubai - Mina Seyahi is de ultieme diner- en uitgaansbestemming met trendy 

restaurants, bars en lounges waar de groep zo bekend om is. De inrichting van 

de lobby, restaurants en kamers is ronduit spectaculair, heel innovatief met oog 

voor detail en is een mix van hedendaagse en moderne Arabische inrichting. 

Het hotel maakt deel uit van het Mina Seyahi Complex waar u eveneens gebruik 

kunt maken van alle faciliteiten van de zusterhotels Westin en Le Méridien Mina 

Seyahi die via de tuinen met elkaar verbonden zijn. Achter het hotel bevindt zich 

Dubai Harbour. De luchthaven ligt op ca. 30 autominuten.

FACILITEITEN
In de W Lounge bij de lobby worden cocktails en lichte hapjes geserveerd. WET 

Deck at Ginger Moon beschikt over een adembenemend zwembad met uitzicht op 

Palm Jumeirah en biedt live entertainment. In Ginger Moon wordt ambachtelijk 

ontbijt, lunch en diner geserveerd. Een van de meest spectaculaire restaurants is 

ongetwijfeld het restaurant ATTIKO Dubai op de 31e verdieping, een partylounge 

met Pan-Aziatisch restaurant, muziek met DJ’s en live entertainment. U kunt 

hier genieten van een heerlijke cuisine op het grote terras en een schitterend 

uitzicht. De beachclub Malakite (8.000 m²) met 50 m lang infinity zwembad en 

privéstrand wordt in 2023 geopend. Ligbedden, parasols en handdoeken aan 

het zwembad en aan het strand. Het FIT fitnesscenter staat onder leiding van 

1Rebel en maakt het debuut in de VAE. Deze ultieme sportbeleving uit Londen 

beslaat een oppervlakte van 2.500 m² over 2 verdiepingen. Er wordt een scala 

aan groepslessen aangeboden (tevens opening in 2023). BAR-B Spa is een 

unieke spa-ervaring waar gezelligheid en signature behandelingen hand in 

hand gaan. Tevens cocktailbar, manicure & pedicure.

ACCOMMODATIE
De 318 trendy kamers en suites zijn verdeeld over 31 verdiepingen. Ingericht 

in design met marmeren badkamers en sfeerverlichting. Alle beschikken over 

een inloopkast, koffie-/theezetfaciliteiten, airconditioning, W Mixbar, Nespresso-

apparaat, strijkfaciliteiten, flatscreen-tv, kingsizebed of 2 aparte bedden en 

dagelijks gratis mineraalwater. Luxe badkamer met bad, aparte regendouche en 

luxe badproducten. Balkon of terras met zithoek en schitterend uitzicht.

Fantastic Kamer (ca. 53 m², max. 2 volw.): gelegen op de 3e - 9e verdieping, 

Slaapkamer voorzien van het kenmerkende W Bed en zithoek. Balkon met 

schitterend uitzicht op zee.

Marvelous Kamer (ca. 53 m², max. 2 volw.): gelegen op de 13e - 19e verdieping.

Spectacular Kamer (ca. 53 m², max. 2 volw.): gelegen op de 20e - 30e verdieping. 

Ingericht in fantastisch design en geavanceerde technologie. 

Fantastic Corner Kamer (ca. 47 m², max. 2 volw.): gelegen op de hoek van elke 

verdieping met ruime en mooie badkamer met daglicht en frontaal zeezicht. 

Boekbaar op alle verdiepingen.

Fantastic WOW Suite (ca. 106 m², max. 3 volw.): gelegen op de 3e - 9e verdieping. 

In modern design ingericht met riante woonkamer, slaapkamer met een luxueus 

kingsizebed, een indrukwekkende badkamer, sfeerverlichting en een volledig 

uitgeruste W MixBar. Twee balkons met uitzicht op zee. 

Spectaculair WOW Suite (ca. 111 m², max. 3 volw.): gelegen op de 20e - 30e 

verdieping. Deze ruime suite is uitgerust met alles wat nodig is voor een 

spectaculair verblijf. Trendy woon- en eetgedeelte.

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

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

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul  okt

Fantastic Kamer 4232   4453  5328 3137  4453 

Marvelous Kamer 4610   5004  5874 3501  5004 

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 prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.

silverjet.be. 
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Deluxe 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 serveert een verfijnde selectie mediterrane en oosterse 

gerechten. Amaseena, gebouwd in de stijl van een bedoeïnentent voor de 

Arabische keuken. Het 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 4e - 6e verdieping met zeezicht.

Club Garden View Kamer: als de Deluxe Kamer maar inclusief de exclusieve 

Ritz-Carlton Club Lounge. De lounge biedt een continu culinair aanbod: ontbijt, 

snacks, hors d’oeuvres en (alcoholische) dranken. Vanaf 19:30 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 1e - 5e 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 kamertypes.

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

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

Indicatieprijs per persoon  nov feb apr jul  okt

Deluxe Kamer  4548 4020 4020 2578 4020

Ocean View Kamer  4863 4314 4314 2816 4314

Club Garden View Kamer  5318  4741 4741 3201 4741

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 prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.

silverjet.be. 
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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. 

Gelegen op ca. 40 km van de luchthaven.

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 21 jaar). Verder 

een familiezwembad, adults only zwembad en kinderbad. Het hotel heeft 

directe 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 (inclusief). De kidsclub Qix (4-12 jaar) is geopend van 09:00 

tot 21:00 en is 2 uur per kind per dag 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 de beste zeevruchten. 

Li’Brasil is zowel een restaurant als cocktailbar en met groot buitenterras is 

dit the 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 op Aziatische fusion-zeevruchten geïnspireerde 

menu’s met kenmerkende gerechten. Geopend voor lunch en diner 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 3e - 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 signature bad en aparte regendouche. 

Balkon daar waar aangegeven. Kamerbezetting maximaal 3 volwassenen of 2 

volwassenen + 1 kind. 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. 45 m²): ruimer ingericht met zithoek. Slaapkamer met 

een kingsizebed of 2 aparte bedden en uitzicht op zee en de iconische Ain Dubai. 

Deluxe Kamer Zeezicht 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.

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

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

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul okt

Deluxe Kamer Marina View 2763 3374 2861 2445 2809 

Deluxe Kamer Marina View met balkon 2875 3506 2994 2571 2942

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 prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.

silverjet.be. 

    

Deluxe Kamer
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CAESARS PALACE DUBAI  
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Premier Kamer

Het eerste Caesars Palace buiten Las Vegas brengt een vleugje van het oude 

Rome naar Dubai. Het resort heeft een trendy beachclub, een theater in 

Pantheon-stijl en een modern Spacenter. Het complex bestaat uit de Palace 

vleugel, Julius vleugel en The Apartments. Caesars 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 500 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. Taka Nisa serveert de beste Japanse gerechten. 

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 ‘20. 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 flatscreen- 

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

apparaat, kluisje en kussenmenu. Fraaie badkamer met bad, aparte regendouche 

en luxe toiletartikelen van Lorenzo Villoresi. Kamerbezetting is 2 volw. en 1 kind. 

In de Premium Kamers 2 volw. + 1 kind t/m 5 jaar.

Superior Kamer (ca. 40 m²): moderne kamer met kingsizebed of 2 aparte 

bedden en zithoek. Balkon met uitzicht over Bluewaters. 

Premier Kamer (ca. 54 m²): voorzien van een kingsizebed of 2 aparte bedden, 

slaapbank en uitzicht op de tuin en het zwembad. 

Deluxe Resort View Kamer: als de Superior Kamer maar met uitzicht over de 

tuin en het zwembad. Ook boekbaar met frontaal zeezicht.

Premium Resort View Kamer (ca. 54 m²): voorzien van een kingsizebed of 2 

aparte bedden en uitzicht op het zwembad en de tuin. Tevens boekbaar met 

frontaal zeezicht. 

Premium Beach Club Kamer (ca. 54 m², max. 2 volw.): gelegen op de begane 

grond met kingsizebed en fraai uitzicht. Inclusief drankjes en canapés van 

17:00-19:00 in de Beach Club.

Premium Suite Zeezicht (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 met 1 tot 4 slaap- en 

badkamers. Ingericht in eigentijdse stijl en kamerhoge ramen. Voorzien van een 

ruime woon- en eetkamer en een volledig uitgeruste keuken. 

Voor een uitgebreide beschrijving van alle kamertypes, raadpleeg onze website.

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., halfpension, vliegreis naar en van Dubai met Emirates, 

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

Indicatieprijs per persoon  nov feb apr jul  okt

Julius Kamer Twin 3435 4517 4517 2984 3621  

Palace Kamer King 3535 4617 4617 3100 3721

     

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 prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of bezoek www.

silverjet.be. 

Luux Suite
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NIKKI BEACH RESORT & SPA DUBAI
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Luux Suite

‘Celebrate Life’ is het motto van dit elegante resort. Bij Nikki Beach Resort & 

Spa Dubai brengt u uw vakantie door in een aantrekkelijke sfeer en geniet u 

van een vrij uitzicht op zee. Het hotel ligt op het Pearl Jumeira eiland. Het 400 m 

lange privéstrand, de ruime en aantrekkelijk aangelegde tuin en het zwembad 

zijn ideaal om te ontspannen. Downtown Dubai met de Burj Khalifa, de Dubai 

Mall en alle bekende bezienswaardigheden liggen binnen handbereik. Een 

absoluut hoogtepunt van het hotel is het schitterende zwembad en strand van 

de aangrenzende Nikki Beach Club. Ca. 14 km van de luchthaven en 7 km van 

downtown Dubai.

FACILITEITEN
Het hotel beschikt over een 15 meter lange lappool met uitzicht over het strand. 

Ligbedden, parasols en handdoekenservice zowel bij het zwembad als aan het 

400 m lange zandstrand. De hippe Nikki Beach Club ligt naast het hotel met 

zwembad, dagbedden en parasols (van 15 augustus t/m 15 september is de 

beachclub gesloten, toegang vanaf 21 jaar en tegen betaling). De Lounge is 

ingericht met een driedimensionaal plafond. Er worden mediterrane ge rechten 

geserveerd zo wel binnen als buiten op het terras. De elegante bar serveert 

cocktails en champagne. In het hotel zelf 3 uitstekende restaurants: Café Nikki 

serveert smaakvolle gerechten met de nadruk op de internationale en lokale 

cuisine. In de Soul Lounge worden creatieve hapjes en drankjes geserveerd 

onder het genot van relaxte muziek. Nikki Spa van Clarins met hamam, sauna 

en moderne fitnessruimte met state-of-the-art apparatuur. Tevens zijn er niet-

gemotoriseerde water sporten aan het strand. 

ACCOMMODATIE
De inrichting van de 117 kamers en 15 villa’s is stijlvol en elegant met witte 

minimalistische meubels en eigentijds design. Voorzien van balkon, kamerhoge 

ramen, kingsizebed, flatscreen-tv (met gratis toegang tot films en muziek), 

Nespresso-apparaat en gepersonaliseerde minibar. Fraaie badkamer met 

signature bad en inloopdouche. 

Covet Skyline View (ca. 55 m², max. 2 pers.): kingsizebed of 2 twinbedden. 

Balkon met uitzicht over de skyline van Dubai. Ook boekbaar met zeezicht. 

Luux Skyline View (ca. 64 m², max. 3 pers.): ruimer ingericht met kingsizebed. 

Balkon met uitzicht op de skyline van Dubai. Ook boekbaar met zeezicht.

Signature Suite (ca. 82 m², max. 2 pers.): stijlvolle woon- en slaapkamer met 

kingsizebed en balkon met uitzicht op zee. 

Luux Suite (ca. 100 m², max. 3 pers.): stijlvol ingericht met aparte woon- en 

slaapkamer. Riant gemeubileerd balkon met uitzicht op zee.

Ultra Suite (ca. 137 m², max. 4 volw. + 2 kind.): deze suite met 2 slaapkamers 

bevindt zich op de bovenste verdieping van het resort en heeft een terras met 

betoverend uitzicht op de Arabische Golf.

Ultimate Suite (ca. 162 m², max. 4 volw. + 2 kind.): deze sensationele suite ligt 

op de bovenste verdieping. De 2 slaapkamers en woonkamer met eettafel zijn 

voorzien van  schuifdeuren die uitkomen op het grote terras.  

Beach Villa 1-slaapkamer (ca. 118 m², max. 3 pers.): de villa’s liggen naast het 

hoofdgebouw. Schitterend ingericht in modern design en op maat gemaakte 

meubels. Voorzien van riante woonkamer, eettafel voor 6 pers. Slaapkamer en 

badkamer. Riant terras met privézwembad en direct aan het strand. 

Beach Villa 2-slaapkamers  (ca. 170 m², max. 4 volw. + 2 kind.): als bovenstaand 

en voorzien van 2 slaapkamers en 2 ruime badkamers. De 2e slaapkamer is 

voorzien van 2 twinbedden. Groot terras met zwembad en direct aan het strand.

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

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

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul  okt

Covet Skyline View   3660 3660 3254 2547 3660 

Covet Kamer Zeezicht  3814 3814 3527 3122 3814

  

Deze accommodatie biedt diverse soorten extra’s en kortingen aan, waarbij de voorwaarden wat  

betreft de uiterste boekingsdatum en periode van het verblijf voortdurend veranderen: 

Gratis nachten - Meal upgrade - Vroegboekkorting

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 prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of bezoek www.

silverjet.be. 
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Deluxe Kamer
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THE MANDARIN ORIENTAL JUMEIRAH, DUBAI
CULINAIR | FAMILY | WELLNESS

       DELUXE

 

Mandarin Kamer   

De onnavolgbare stijl van dit schitterende hotel wordt duidelijk zodra u 

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 Kids Club. Mandarin Oriental staat 

bekend om de uitstekende service en uitzonderlijke kwaliteit. Het hotel ligt ca. 

25 minuten van de luchthaven Dubai. Na een wandeling van 5 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, 

films op aanvraag op de kamer, speelgoed en toiletartikelen. Geopend van 09:00 

tot 19:00. De uitzonderlijke restaurants omvatten een Japans steakhouse van 

de voormalige chef-kok Ross Shonhan van Nobu London en een Portugees 

restaurant op het dak van de met een Michelinster bekroonde chef-kok José 

Avillez. The Bay is een all-day dining brasserie 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 174 kamers en 77 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, aparte regendouche. Kamerbezetting 

maximaal 3 personen, tenzij anders aangegeven.

Deluxe Skyline View Kamer (ca. 53 m²): slaapkamer met kingsizebed. Balkon 

met uitzicht op de Burj Khalifa. Ook boekbaar inclusief de Club Lounge.

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 12:00, afternoon tea van 14:30 tot 16:00 en lichte 

lunch, cocktails en diverse hapjes van 17:00 tot 19:00. Frisdrankjes, koffie en 

thee gedurende de dag. 

Mandarin Panoramic View Kamer (ca. 55 m²): deze riante kamer biedt een 

panoramisch uitzicht over de skyline van Dubai vanaf het ruime balkon.

Deluxe Kamer Zeezicht (ca. 58 m²): mooie kamer met grote zithoek, schrijftafel 

en gemeubileerd balkon met zeezicht. Ook boekbaar inclusief de Club Lounge.

Premier Kamer Zeezicht (ca. 58 m²): centraal gelegen. 

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. 

Mandarin Suite Zeezicht (ca. 160 m²): gelegen op de hoeken van het hotel met 

een riant terras en schitterend uitzicht. Inclusief toegang tot de Club Lounge.

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

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

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul  okt

Deluxe Skyline Kamer 5156 5156 5156 4852 5156

Club Superior Kamer 5710   5710 5710 5241 5710

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 prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of bezoek www.

silverjet.be. 
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       DELUXE

Deluxe 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 compleert 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 in 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 12 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 706 m² beschikt over een overdekt zwembad met een glazen 

overkapping, 10 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 meubelen. 

Voorzien van kingsizebed of 2 queensizebedden, zithoek, flatscreen-tv, iPod-

dockingstation, strijkfaciliteiten, schrijftafel, 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 resort-

zicht,  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 4e - 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.

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

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

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul  okt

Deluxe Kamer Stadzicht 7628 6449  6449 4582  6449 

Deluxe Kamer Gedeeltelijk Zeezicht 8510 7331  7331 5278   7331

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 prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of bezoek www.

silverjet.be. 

 

Mandarin Kamer 
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VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN | Dubai | Dubai-woestijn

AL MAHA DESERT RESORT & SPA
ADULTS ONLY | CULINAIR | HIDEAWAY

      

Bedoeïenen Suite

Terwijl de zon langzaam boven de eindeloze zandduinen uitklimt, verandert 

een schijnbaar eenzame groep bedoeïenententen in het unieke en exclusieve 

woestijnresort Al Maha Desert Resort & Spa. Vele internationale beroemd  heden 

kon het resort reeds tot zijn cliëntèle rekenen. De fraaie suites in be doeïenstijl 

liggen idyllisch gesitueerd tussen de woestijnduinen van de Dubai Desert in een 

beschermd reservaat. Een aantal nachten in het luxe Al Maha Desert Resort 

voor het ultieme ‘onthaasten’, wel licht in combinatie met een verblijf in een 

van de luxe hotels aan Jumeirah Beach vormt een unieke vakantie belevenis. 

Het woestijnresort ligt in een beschermd natuurreservaat ca. 50 km van de 

bewoonde wereld en ca. 45 auto minuten van Dubai. 

FACILITEITEN
Hoofdgebouw met receptie, lounge waar afternoon tea geserveerd wordt, 

bibliotheek, galerie, ‘travel & craft shop’ en een zwembad in wadi-stijl. Het resort 

biedt diverse activiteiten, zoals tochten per kameel, ‘nature walks’, boogschieten, 

valkenjacht en picknickservice in het omliggende woestijnlandschap. Twee 

activiteiten naar keuze zijn inbe grepen. Woestijnsafari’s per 4x4 en paardrijden 

(alleen ervaren ruiters) tegen betaling. De fraaie Jamilah Spa biedt een keur 

aan schoonheidsbehandelingen en massages. Gasten kunnen gebruik maken 

van de fitnessruimte, zwembad, sauna, stoombad en jacuzzi. Het uit steken de 

restaurant Al Diwan met een Arabische en mediterrane keuken voor ontbijt, 

lunch en diner. Ontbijt en lunch zijn deels in buffetstijl. Het diner wordt als een 

5-gangen keuzemenu geserveerd buiten op het terras. De bar The Terrace biedt 

cocktails, verfrissende dranken en afternoon tea met panora misch zicht op het 

reservaat. Tevens heeft u de mogelijkheid om het diner op het terras van uw 

eigen suite te gebruiken. Silverjet-gasten ontvangen een romantische in-villa 

dining gratis (bij een minimum verblijf van 3 nachten).

ACCOMMODATIE
Al Maha bestaat uit een hoofdgebouw met het ernaast gelegen zwembad en 

40 vrijstaande suites in bedoeïenenstijl. Gaat u met kinderen, dan geldt een 

minimumleeftijd van 10 jaar. Alle luxueuze suites beschikken over zeer veel 

privacy en zijn uiterst smaakvol ingericht in moderne Arabische stijl met 

oosterse stoffen, tapijten en een groot tentdak. Voorzien van airconditioning, 

minibar, ruime zithoek met sofa, flatscreen-tv, dvd-speler, iPod-dockingstation, 

Nespresso-apparaat, verrekijker en schrijftafel. Een zeer fraaie badkamer met 

bad, aparte regendouche, dubbele wastafel en kleedruimte. Riant houten terras 

met zithoek, ligbedden en privézwembad. 

Bedoeïenen Suite (ca. 75 m², max. 2 pers.): ruime open plan woon-/slaapkamer. 

Vers fruit, dadels en noten bij aankomst op de kamer.

Royal Suite (ca. 175 m², max. 4 pers.): riante woonkamer, 2 slaap- en badkamers.

Emirates Suite (ca. 325 m², max. 4 pers.): 2 grote slaapkamers met kingsizebed, 

2 badkamers met een inloopdouche, kingsizebad en handgemaakte meubelen. 

Een ruime woonkamer met eethoek. Zwembad (12x4m) met houten dek, 

ligbedden en parasols.

Presidential Suite (ca. 515 m², max. 6 pers.): summum van luxe met groot terras 

en zwembad, 3 slaapkamers en woonkamer.

Inclusief: 3 overnachtingen o.b.v. 2 pers., volpension, vliegreis naar en van Dubai met Emirates,  

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

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul  okt

Bedoeïenen Suite 4413 4239 4083    3309 4599

Royal Suite 8908 8503 7948  5836 9322 

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 prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of bezoek www.

silverjet.be. 

Palace Downtown

 Heritage Le Telfair
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Bedoeïenen Suite

DUBAI & MAURITIUS COMBI

Palace Downtown

 Heritage Le Telfair

 Heritage Le Telfair

In de Indische Oceaan ligt het eiland Mauritius, een 

harmonie van witte zandstranden, palmbomen, 

suikerrietplantages en een alomtegenwoordige zon. 

U vindt op Mauritius luxe hotels met een uitstekende 

kwaliteit en service. Ook is het een aanrader om 

uw huwelijksreis op Mauritius door te brengen. 

De meeste hotels op Mauritius bieden meer dan 

uitstekende honeymoonkortingen en andere 

aan biedingen.  

Dag 1: Brussel - Dubai

U vliegt met Emirates naar Dubai, waar u rond 

middernacht aankomt en per luxe privétransfer naar 

Palace Downtown wordt gebracht voor een verblijf 

van 2 nachten op basis van logies/ontbijt. 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 de fonteinen. Centraal 

gelegen in het hart van downtown Dubai en op 

loopafstand van de Dubai Mall (zie de beschrijving 

op pagina 97).

Dag 2: Dubai City

De hele dag de tijd 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 loopbereik. 

In het atrium van de Dubai Mall bevindt zich een 

enorm aquarium met meer dan 33.000 zeedieren 

en een ice-ring voor schaatsliefhebbers. 

Dag 3-7: Dubai - Mauritius

Vandaag vliegt u door naar Mauritius, alwaar u 5 

nachten zult verblijven in Heritage Le Telfair een 

elegant en luxueus hotel met een informele sfeer.

Heritage Le Telfair Golf & Spa Resort ligt aan de 

zuidwestkust van Mauritius, op het landgoed van de 

voormalige suikerplantage Bel Ombre. Het resort 

ligt comfortabel tussen de dromerige turkooizen 

wateren van de Indische Oceaan en de rijk begroeide 

Champagne heuvels, in een groot natuurreservaat 

van 3,5 ha met een unieke flora. De prestigieuze 

18-holes championship golfbaan grenst direct aan 

het hotel. Persoonlijke service en vele faciliteiten 

staan garant voor een luxe vakantie voor de hele 

familie. De luchthaven ligt op ca. 60 autominuten. 

U verblijft op basis van logies/ontbijt (zie onze 

website voor een beschrijving).

Dag 8: Mauritius - Brussel

Vandaag vertrekt u per privétransfer weer naar de 

luchthaven van Mauritius (verlengen is natuurlijk 

mogelijk!) voor de terugvlucht naar Brussel via 

Dubai. 

Dag 9: Aankomst Brussel

Vroeg in de middag landt u weer op Brussels Airport.

Dubai & Mauritius: 9-daagse Combinatiereis

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul okt

Tweepersoonskamer 3341 3476 3422  3166 3559 

Hotels

Dubai Palace Downtown 5*

Mauritius Heritage Le Telfair 5*

Bij de prijs is inbegrepen:

• Vliegreis naar en van Mauritius via Dubai.

• Luchthavenbelasting.

• Executive Lounge op Brussels Airport.

• Luxe privétransfers ter plaatse van en naar de luchthavens.

•  7 overnachtingen: 2 nachten in Dubai in een Deluxe Kamer op  

basis van logies/ontbijt en 5 nachten op Mauritius in een Junior 

Suite op basis van logies/ontbijt

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prij-

zen van alle kamertypes, kinderkortingen of al dan niet verplichte 

toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of bezoek www.

silverjet.be.

Een vakantie op Mauritius is uitstekend te combineren met een verblijf in Dubai. Twee nachten stop-over in een fraai hotel in het wervelende 

Dubai en vervolgens vliegt u door naar een van onze uitstekende hotels op Mauritius voor een heerlijke strandvakantie.

Combinatiereis | DUBAI & MAURITIUS

INDISCHE 
OCEAAN

MAURITIUS

EGYPTE

TANZANIA

M
OZ

AM
BI

QU
E

INDIA
OMAN

DUBAI

MADAGASCAR

SEYCHELLEN

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.

Midden in de zandduinen, tussen de originele Ghaf 

bomen en struiken staan exclusieve tenten. Ze 

bieden een authentiek verblijf voor een echt 

bedoeïenengevoel. Gazellen bewegen zich vrij op 

het hotelterrein en tochten op paarden of kamelen 

kunnen worden geboekt. De luxe tenten zijn ook 

te boeken bij The Ritz-Carlton Al Hamra Beach, 

maar de 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, maar 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 en 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.  Perzische Golf
Ras

al Khaimah

Dubai

Al ‘Ayn

Ajman

ABU DHABI

OMAN

OMAN

OMAN

OMAN

Waldorf Astoria
The Ritz-Carlton al Hamra

The Ritz-Carlton
al Wadi

The 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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Ras al Khaimah | VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

WALDORF ASTORIA RAS AL KHAIMAH
CULINAIR | GOLF | WELLNESS 

        

King Premier Kamer

Het Waldorf Astoria is ontworpen als een majestueus paleis in het nieuwste en 

meest luxueuze gebied van Al Hamra Village in Ras al Khaimah. Het impo sante 

gebouw is ingericht met zorgvuldig geselecteerde kunst voorwerpen, meubilair 

en elk denkbaar comfort. Waldorf Astoria is vermaard om haar excellente 

cuisine en sublieme service. Het hotel ligt op een geweldige strandlocatie, op ca. 

45 autominuten van Dubai en nabij de Al Hamra Mall.

FACILITEITEN
Het hotel ligt aan een 350 m lang privéstrand met ligstoelen en parasols. 

Schitterend zwembad met kinderzwembad en poolbar. Het hotel beschikt 

over een aantal uitstekende restaurants en bars. Het signature restau rant 

Peacock Alley bevindt zich in de imposante lobby-lounge met live piano mu-

ziek, patisserie en afternoon tea. De lounge is geïnspireerd op de promenade 

tussen het Waldorf en Astoria hotel in New York. De beroemde Lexington Grill 

voor grillgerechten en tevens loungebar. Camelia voor huisgemaakte pasta’s 

en de klassieke Waldorf salade. UMI is een Japans restaurant voor teppanyaki, 

sushi en Japanse likeuren. Azure aan het zwembad met mediterrane gerechten. 

Marjan op de 16e etage van het hotel waar de beste oosterse gerechten geser-

veerd worden zowel binnen als buiten op het terras. Qasr al Bahar, een all day 

dining restaurant voor internationale cuisine, showcooking en groot terras 

in de tuin (tevens het halfpensionrestaurant). Voorts kinderclub (4-12 jaar), 

fitnessruimte met technogym-apparatuur en 2 tennisbanen. De 18-holes 

championship golfbaan Al Hamra Golf Club ligt op 10 minuten loopafstand en 

biedt haar gasten een unieke kans om te spelen in de nacht onder de sterren 

(tegen betaling, 9-holes zijn verlicht). De Waldorf Spa (1.650 m²) met 12 

behandelkamers en een breed aanbod aan schoonheidsbehandelingen. Sauna, 

stoombad en ontspanningsruimtes (inclusief). Winkelgalerij met luxe boetieks.

ACCOMMODATIE
Het interieur van de 346 schitterende kamers en suites weerspiegelen de 

paleisachtige omgeving en zijn elegant en ruim ingericht met design meubilair. 

Alle voorzien van airconditioning, minibar, Nespresso-apparaat, inloopkast, 

iPod-dockingsstation, flatscreen-tv en schrijftafel. Fraaie marmeren badkamer 

met aparte regendouche en luxe badproducten. Alle kamers beschikken over 

butlerservice. Balkon alleen daar waar aangegeven.

King Deluxe Kamer (ca. 56 m², max. 2 pers.): elegant ingericht. Slaapkamer met 

kingsizebed. Tevens te boeken als Family Kamer (2 kamers met tussendeur).

King Premier Kamer Golfzicht (ca. 75 m², max. 2 pers.): slaapkamer met 

kingsizebed, uitzicht over de golfbaan. Tevens te boeken als Family Kamer.

King Premier Kamer Zeezicht: met uitzicht over de zee. Tevens te boeken als 

Family Kamer.

King Junior Suite (ca. 85 m², max. 2 volw. + 2 kind.): luxueus ingericht met 

aparte dressing en ruime zithoek, kingsizebed, sofabed, schrijftafel en zeezicht. 

Ook boekbaar met balkon (max. 2 volw. + 1 kind)

King Suite 1-slaapkamer (ca. 107 m², max. 2 volw. + 2 kind.): biedt een 

schitterend uitzicht. Woon- en slaapkamer met kingsizebed en 2 badkamers. 

Ook boekbaar met 2 slaapkamers (ca. 140 m², max. 4 volw. + 2 kind.).

King Tower Suite (ca. 137 m², max. 2 volw. + 2 kind.): deze ruime torensuite  

biedt uitzicht op zee en de golfbaan. Slaapkamer met kingsizebed en een grote  

foyer die leidt naar de aparte woonkamer. De elegante marmeren badkamer 

heeft een vrijstaand bad met een spiegel-tv en een aparte regendouche. Tevens 

boekbaar met balkon.

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

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

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul okt

Deluxe Kamer Golfzicht 2505 2246 2512 2015 2246

King Junior Suite 2778 2633 2785 2288 2519

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 prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.

silverjet.be.
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VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN | Ajman | Al Zorah

THE OBEROI BEACH RESORT, AL ZORAH
CULINAIR | DESIGN | WELLNESS 

       DELUXE

 

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 m lange zwembad is 

omgeven door een zonneterras. Op het strand bevinden zich ligbedden, 

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), 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 aparte regendouche. 

Kamerbezetting maximaal 2 volwassenen en 1 kind.

Premier Kamer (ca. 81 m²): gelegen in het hoofdgebouw. Slaapkamer met

kingsizebed of 2 aparte bedden. Groot balkon of terras en tuin/zeezicht.

Premier Kamer Terrace: op de begane grond met privéterras en tuin.

Deluxe Suite Garden (ca. 110 m²): ruim ingericht. Woon- en slaapkamer met

kingsizebed 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 aparte 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. Tevens riante woonkamer.

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

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

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul okt

Premier Kamer  2694 2699 2699 2132 2370

Premier Kamer Terrace  2876 2881 2881 2321 2559

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 prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.

silverjet.be.

Deluxe Suite
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Villa Kanihoor Suite

Ajman | Al Zorah | VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN
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 Al Sahari Tented Pool Villa

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN | Ras al Khaimah

THE RITZ-CARLTON AL HAMRA BEACH
CULINAIR | HIDEAWAY 

       DELUXE

 

   

The Ritz-Carlton Al Hamra Beach is gesitueerd aan het schitterende witte 

zandstrand van Ras al Khaimah. De letterlijke vertaling van Ras al Khaimah 

betekent ‘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 van een diner met 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 of in het restaurant aan het strand. 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 zijn 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, stand-up 

paddling, 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 en uitzicht op de Arabische Golf.

Al Bahar Pool Villa (ca. 181 m², max. 3 volw.): vrijstaande villa ingericht in 

een schitterende moderne Arabische stijl. Voorzien van kingsizebed of 2 

queensizebedden, plafondventilator, minibar, Nespresso-apparaat, thee-/

koffiezetfaciliteiten, airconditioning en kluisje. Luxe badkamer met regendouche 

en dubbele wastafels. Riant terras (ca. 90 m²) met privézwembad, zithoek, 

dagbedden, buitendouche en eettafel voor een diner onder de sterren.

Al Naseem Pool Villa: als Al Bahar Pool Villa, maar nabij het strand.

Al Shamal Ocean Pool Villa (ca. 194 m², max. 2 volw.): vrijstaande villa met 

veel privacy. Voorzien van kingsizebed, Nespresso-apparaat, plafondventilator, 

minibar (inclusief) en kluisje. Badkamer met regendouche. Riant terras met 

privézwembad, zithoek, dagbedden en buitendouche. Overdekte zithoek en 

eettafel. Inchecken in de villa. Champagne bij aankomst, 1 gratis activiteit of 15 

min. voetmassage en het stomen van 2 kledingstukken per dag.

Inclusief: 4 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis naar en van Dubai met Emirates, 

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

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul okt

Al Bahar Pool Villa 3092 4071  3092 2534  3092 

Al Naseem Pool Villa 3396 4651  3396 2951 3396 

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 prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of bezoek www.

silverjet.be.
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 Ras al Khaimah | VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

THE RITZ-CARLTON AL WADI DESERT
ACTIVE | FAMILY | HIDEAWAY 

        

 

 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, boogschieten 

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. Het Moorish 

Restaurant is gespecialiseerd in de Marokkaanse keuken. 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 aparte 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. Slaapkamer met 2 

twinbedden of een kingsizebed. 

Rimal Enclosed Pool Villa: voor meer privacy.

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 1x 

activiteit per persoon per dag is inclusief.

Inclusief: 3 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis naar en van Dubai met Emirates, l

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

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul okt

Al Rimal Deluxe Pool Villa 2270 2883 2270  1947  2270 

Rimal Enclosed Pool Villa 2465 3078 2465  2143  2465 

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 prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of bezoek www.

silverjet.be.
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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.

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 aan het 

schitterende zandstrand. De hotels aan het strand 

of in Abu Dhabi stad zijn uitstekend geschikt om 

Abu Dhabi

O
M

A
N

Park Hyatt
Saadiyat Rotana
St. Regis Saadiyat

Anantara Qasr al Sarab

Emirates Palace
St. Regis Abu Dhabi

Jumeirah Saadiyat

The Ritz Carlton
Shangri La

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

Dagtemperatuur in °C 21 21 24 27 31 33 35 36 34 30 27 23

Watertemperatuur in °C 24 22 23 26 27 28 30 31 28 27 27 26

Zonne-uren per dag 6 7 8 9 11 13 12 12 12 10 8 6

Dagen met enige neerslag 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2

Jumeirah Saadiyat Island Resort
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West Corniche | Abu Dhabi | VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

EMIRATES PALACE
FAMILY | HERITAGE | WELLNESS

        DELUXE

Suite Zeezicht  

De hotelsensatie van de Verenigde Arabische Emiraten ligt te midden van 

een 100 ha groot terrein met fraai aangelegde tuinen aan een 1,3 km lang 

privéstrand. Emirates Palace is gebouwd in de stijl van een Arabisch paleis. 

Het exterieur weerspiegelt de kleurschakeringen van de woestijn. Spectaculair 

is het indrukwekkende interieur met meerdere lounges en een imposante 

72 meter hoge koepel afgewerkt met mozaïeken van glastegels en goud. Het 

exclusieve hotel is gedecoreerd met veel marmer en imposante kroonluchters 

van Swarovski-kristallen en een met licht overstroomd atrium. Het hotel ligt aan 

een schitterend 1,3 km lang privézandstrand. Het Louvre museum en Ferrari 

World liggen op ca. 20 autominuten. De luchthaven op ca. 35 km. 

FACILITEITEN.
Emirates Palace, onder management van de bekende Mandarin Oriental 

hotelketen, bestaat uit een westelijke en oostelijke vleugel. Naast een groot 

aantal juweliers en luxe boetieks van exclusieve merken, 4 tennisbanen. In de 

westelijke vleugel bevindt zich het gezinsvriendelijke Cascades-avonturenbad 

met glijbanen en watervallen. In het oostelijke deel kunnen gasten ontspannen 

bij het zwembad Las Brisas met een jacuzzi en een poolbar. Kidsclub (3-8 

jaar) met zwembad en een uitgebreid programma. De bekroonde Spa (1.500 

m²) beschikt over een traditionele Marokkaanse hamam, ingericht met twee 

jacuzzi’s, twee stoombaden en een ijsgrot. Een breed aanbod aan signature 

schoonheidsbehandelingen. Voorts 2 fitnessruimtes, gelegen in zowel de oost- als 

de westvleugel, uitgerust met ultramoderne ‘Techno-Gym’ en de revolutionaire 

‘VibroGym’. Naast moderne apparatuur bieden ze ook yoga of Zumba aan. Voor 

joggen en fietsen leidt een meer dan 6 km lang pad door het park van het resort. 

In het watersportcentrum stand-up worden paddleboard, kano’s of kajaks 

aangeboden. Zeilen, waterskiën en windsurfen zijn tegen betaling. Het hotel 

beschikt over 14 uitstekende bars en restaurants. Een selectie: Le Vendome is 

ingericht in de stijl van een elegante brasserie met groot terras en uitzicht op de 

Arabische Golf en de jachthaven. Gasten genieten van een uitstekend buffet met 

een mix van internationale gerechten en specialiteiten uit het Midden-Oosten. 

In het restaurant Mawal worden de fijnste Libanese gerechten geserveerd. 

Liefhebbers van vis en zeevruchten dineren in de Sayad, een restaurant dat 

al meerdere prijzen heeft gewonnen. Terras met zeezicht. De Caviar Bar voor 

signature cocktails, aperitief, champagne & kaviaar en live-muziek.

ACCOMMODATIE
De 302 luxe kamers en 92 suites zijn alle gerenoveerd. Ruim ingericht met 

stijlvol en eigentijds meubilair in een moderne Arabische stijl. Voorzien van 

airconditioning, minibar, schrijftafel, flatscreen-tv en iPod-dockingstation. Een 

in marmer uitgevoerde badkamer met aparte douche. Dagelijks mineraalwater 

en vers fruit op de kamer. Kamerbezetting max. 2 volw. + 1 kind.

Deluxe Kamer Stadszicht (ca. 56 m², max. 2 volw. + 1 kind.): slaapkamer met 

kingsizebed of twee aparte bedden. Balkon met uitzicht op de stad en de tuin. 

Ook boekbaar met tuin- en zeezicht.

Deluxe Garden Terrace (ca. 56 m²): gelegen op de begane grond en tuinzicht.

Club Kamer Zeezicht (ca. 56 m²): gelegen op de hogere verdiepingen met 

zeezicht. Inclusief toegang tot de Palace Lounge: transfer van/naar Abu Dhabi 

Airport (bij boeking van een suite). Check-out tot 16:00 (indien beschikbaarheid).  

Frisdranken en geselecteerde alcoholische dranken van 12:00 tot 22:00.

Suite Zeezicht (ca. 110 m², max. 2 volw. + 2 kind.): aparte woon- en slaapkamer 

met kingsizebed, inloopkast. Badkamer met jacuzzi. Groot balkon of terras. 

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

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

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul okt

Deluxe Kamer Stadszicht 3651 3655 5062 2864 3655

Deluxe Kamer Zeezicht 4694 4698 6588 3473 4698

Deze accommodatie biedt regelmatig de volgende soorten extra’s en kortingen aan, waarbij de voor- 

waarden wat betreft de uiterste boekingsdatum en periode van het verblijf voortdurend veranderen: 

 Gratis nachten - Meal upgrade - Vroegboekkorting

Tevens worden in de loop van het seizoen voortdurend nieuwe extra’s en kortingen geïntroduceerd. 

Neem contact op met onze verkoopafdeling of bezoek onze website voor de meest actuele informatie 

omtrent de specifieke details en voorwaarden van de van toepassing zijnde specials. 

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of bezoek www.

silverjet.be.
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 Club Lounge

Deluxe Kamer  

 VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN | Abu Dhabi | Between the Bridges

SHANGRI-LA HOTEL QARYAT AL BERI
CULINAIR | WELLNESS

      

 

Premier Kamer   

Shangri-La ligt aan een 1 km lang poederwit zandstrand en biedt een fraai 

uitzicht over zee met aan de overkant de imposante Sheikh Zayed Moskee. 

De inrichting is luxueus en plezierig met een elegante ambiance en een 

onberispelijke service. Uitstekende restaurants bieden een ruime keuze aan fine 

dining. De fraai ingerichte kamers en suites kijken uit over het zwembad en de 

zee. Het hotel ligt op 20 autominuten van de Corniche en het stadscentrum en 

10 autominuten van de luchthaven van Abu Dhabi, de 18-holes golfbaan, Ferrari 

World en Water World. Shuttleservice naar het centrum van Abu Dhabi.

FACILITEITEN
De infinity pool die over lijkt te gaan in zee heeft een gedeeltelijk overdekt 

kinderbad. In de tuin nog 2 zwembaden en extra kinderbad. Comfortabele 

ligbedden met parasols op het privéstrand en rond de zwembaden. Het 

uitstekende restaurant Sofra met live cooking stations serveert oosterse en 

mediterane gerechten in buffetvorm. Shang Palace voor authentieke Chinese 

gerechten, het gourmetrestaurant Bord Eau biedt Franse gerechten en het 

restaurant Hoi An is gespecialiseerd in de moderne Vietnamese keuken. In de 

schitterende CHI-Spa worden traditionele Chinese schoonheidsbehandelingen 

uit de Himalaya aangeboden, een weldaad voor lichaam en geest. Voorts gratis 

gebruik van fitnessruimte, sauna en jacuzzi. Naast het hotel bevindt zich een 

traditionele Arabische soek. Het hotel is met de soek verbonden door een 

kronkelende waterweg met Arabische traditionele boten, bekend als abras.

ACCOMMODATIE
Het hotel bestaat uit 7 verdiepingen met 214 kamers en suites, in moderne 

Arabische stijl ingericht. Alle met balkon of terras en schitterend uitzicht over de 

tuin en de zee. Voorzien van minibar, airconditioning, flatscreen-tv, dvd-speler 

en koffie-/theezetfaciliteiten. Fraaie badkamer met aparte regendouche.

Deluxe Kamer (ca. 45 m², max. 2 pers.): ingericht in moderne Arabische stijl. 

Kingsizebed of 2 twinbedden. Deze kamer kan via een kleine hal gecombineerd 

worden met een Executive Suite, Deluxe Kamer of Premier Kamer.

Horizon Club Deluxe Kamer: inclusief de faciliteiten van de Horizon Club 

Lounge: ontbijtrestaurant, lichte snacks en drankjes gedurende de dag, cocktails 

en hapjes van 17:30 tot 19:30. Een brede selectie van kranten en tijdschriften. 

In- en uitchecken op de kamer. Late check-out tot 16:00 op de dag van vertrek 

(indien beschikbaar). Strijken van 1 kledingstuk en butlerservice.

Executive Kamer (ca. 55 m², max. 2 pers.): met terras en uitzicht over de tuin.

Premier Kamer (ca. 67 m², max. 3 pers.): ruim ingericht met zithoek en 

schrijftafel. Kingsizebed en inloopkast. Balkon of terras. Ook boekbaar inclusief 

de Horizon Club Lounge.

Executive Suite (ca. 90-110 m², max. 2 volw. + 2 kind.): aparte woon- en 

slaapkamer met kingsizebed, eettafel, zithoek en groot balkon met mooi uitzicht 

over het kanaal. Inclusief de toegang tot de Horizon Club Lounge.

Garden Suite (ca. 110 m², max. 2 volw. + 2 kind.): gelegen nabij het zwembad 

en het strand. Voorzien van slaapkamer met eigen terras en een aparte woon-/

eetkamer. Nespresso-apparaat en dagelijks vers fruit. Badkamer met walk-in 

regendouche. Inclusief de faciliteiten van de Horizon Club Lounge.

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

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

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul okt

Deluxe Kamer 1950 2115 1824 1688  2115 

Executive Kamer 2041 2220 1909 1793  2220 

Premier Kamer 2146 2339 2019 1919 2339

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 prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of bezoek www.

silverjet.be.
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Between the Bridges | Abu Dhabi  | VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN 

THE RITZ-CARLTON ABU DHABI
CULINAIR | WELLNESS

         

 Club Lounge

Deluxe Kamer   

Maximaal comfort en persoonlijke service zijn gegarandeerd. Het in 

renaissancestijl gebouwde hotel doet denken aan de unieke sfeer van Venetië. 

Het hotel is omgeven door een prachtig aangelegde tuin met fonteinen en ligt aan 

een privéstrand vrijwel naast de Sheikh Zayed Moskee. Yas Island met Ferrari 

World, Water World en de 18-holes golfbaan liggen op ca. 10 autominuten. De 

luchthaven van Abu Dhabi ligt op ca. 20 autominuten. Shuttleservice naar de 

moskee.

FACILITEITEN
Imposante entree met luxe boetieks en lobbybar met live pianomuziek en ‘s 

avonds opera. Elke middag afternoon tea in de lobbylounge. Privéstrand, 

riant zwembad met kinderbad en mooie tuin met waterpartijen. Perfect 

georganiseerde kinderopvang door de Ritz Kids Club (4-12 jaar). Totaal 13 

restaurants waarvan 3 signature restaurants ingericht door de Japanse 

ontwerpers van ‘Super Potato’. Steakhouse The Forge. Pool & Beach Bar Al 

Fresco voor lunch. Espressobar Dolce voor cocktails en livemuziek. Het 24-uurs 

restaurant Giornotte is gebouwd in de stijl van een Italiaanse villa en serveert 

mediterrane gerechten. Li Jiang is gespecialiseerd in de hedendaagse Aziatische 

keuken. Mijana biedt een combinatie van Libanese en regionale specialiteiten. 

Fitnessruimte met personal trainers, yoga- en spinningles en 2 joggingtracks 

in de tuin. In een apart gedeelte van het hotel ligt het bijzonder mooie ESPA 

Spacenter voor spa-verwenpakketten en massages. Voorts sauna, jacuzzi, 

stoombad en kapsalon.

ACCOMMODATIE
Alle 532 kamers zijn stijlvol ingericht in een mix van donker hout en heldere 

kleuren. Voorzien van minibar, strijkfaciliteiten, schrijftafel, airconditioning 

en Nespresso-apparaat. Fraaie badkamer met dubbele wastafel, aparte 

regendouche en luxe badproducten. Kamers kunnen gecombineerd worden. 

Balkon of terras.

Deluxe Kamer (ca. 42 m², max. 2 volw. + 2 kind.): kingsizebed of 2 queen-

sizebedden. Balkon met uitzicht op de tuin of het zwembad.

Club Kamer (ca. 42 m²): hoger gelegen met uitzicht over het kanaal. Inclusief 

toegang tot de exclusieve Club Lounge op de 7e verdieping met ontbijt, hors 

d’oeuvres voor lunch en diner, desserts en (alcoholische) drankjes, internationale 

kranten en tijdschriften. Groot terras met uitzicht op het kanaal.

Executive Suite (ca. 85 m², max. 3 pers.): aparte woon- en slaapkamer, zithoek 

en gastentoilet. Luxe badkamer. Groot balkon met tuin-/zwembadzicht.

Club Suite (ca. 85 m², max. 3 pers.): voorzien van aparte woon- en slaapkamer 

met kingsizebed, zithoek en gastentoilet. Fraaie badkamer. Groot balkon met 

tuin-/zwembadzicht. Inclusief de faciliteiten van de Club Lounge.

Villa - 1 slaapkamer (ca. 90-96 m², max. 3 pers.): naast het hotelgebouw in de 

tuin met uitzicht op de moskee. Voorzien van 1 slaapkamer met kingsizebed, 

ruime woonkamer, gastentoilet, badkamer met douche en vrijstaand bad, 

magnetron, groot terras met tuinzicht en butlerservice. 

Villa - 2 slaapkamers (ca. 130 m², max. 5 pers.): als de 1 slaapkamer Villa en  

voorzien van 2 slaap- en badkamers, ruime woonkamer en gastentoilet. Groot 

terras met tuinzicht, plungepool en butlerservice.

 

Inclusief: 4 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis naar en van Abu Dhabi met Etihad, 

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

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul  okt

Deluxe Kamer 1424 1596 1596 1416 1596

Club Kamer 1700 2048 2048 1872 2048

Executive Suite 1852 1876 1876 1696 1876

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 prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.

silverjet.be.

 

Premier Kamer  
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 Suite 

St. Regis ligt aan de levendige Corniche in het centrum van Abu Dhabi. Het 

hotel biedt Arabische gastvrijheid gecombineerd met een uitzonderlijke service 

en onderscheidende restaurants. Het is de perfecte plek voor ontspanning en 

entertainment. Het hotel is verbonden met een shopping mall met 70 winkels 

en restaurants. De Sheikh Zayed Moskee, Yas Island met Ferrari World, Water 

World en de 18-holes golfbaan liggen op ca. 10 autominuten. Het hotel ligt 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, 

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 

7 restaurants & bars 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. Het nieuwe restaurant Catch serveert de meest verse 

zeevruchten met als hoogtepunt kaviaar, oesters, sushi en krab. 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 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 aparte regendouche. 

Kamers kunnen gecombineerd worden. Alle kamers zijn inclusief de St. Regis 

butlerservice.

Superior Kamer (ca. 45 m²): elegant en smaakvol ingericht in warme kleuren, 

gecombineerd met donker hout. Uitzicht over de stad. Ook met zeezicht. 

Family Kamer (ca. 90 m², max. 4 pers.): bestaat uit 2 superior kamers die 

verbonden zijn met een tussendeur. Elegant en smaakvol ingericht. Uitzicht over 

zee. Ook boekbaar de Family Suite (Junior Suite + Superior Kamer).

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 aparte regendouche. 

St. Regis Suite (ca. 87 m², max. 3 pers.): gelegen op de hoeken van het hotel 

Woonkamer met eettafel, riante slaapkamer en badkamer met signature bad. 

Incl. limousinetransfer van en naar de luchthaven van Abu Dhabi.

Inclusief: 4 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis naar en van Abu Dhabi met Etihad, 

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

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul okt

Superior Kamer Stadzicht 1680 1636 1504 1408  1636

Superior Kamer Zeezicht 1736 1688 1556 1472   1688

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 prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of bezoek www.

silverjet.be.

Buddha Bar 

Premium Kamer



139 - SILVERJET

 

 Suite

Saadiyat Island | Abu Dhabi | VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

THE ST. REGIS SAADIYAT ISLAND
ACTIVE | CULINAIR | WELLNESS

        

Buddha Bar 

Premium Kamer  

Het St. Regis is een spectaculair resort gelegen aan de ongerepte en natuurlijke 

witte zandstranden van Saadiyat. Met de combinatie van traditie en moderne 

luxe blijft St. Regis trouw aan haar streven naar onberispelijke perfectie. Het 

interieur is een mix van mediterrane en Arabische invloeden waardoor een 

uniek aanzien wordt gecreëerd. Het hotel grenst aan de prestigieuze 18-holes 

golfbaan ontworpen door de legendarische golfspeler Gary Player. Ca. 24 km 

naar Yas Island met het themapark Ferrari World. Op ca. 10 autominuten van het 

Louvre Museum en 20 autominuten van Abu Dhabi luchthaven.

FACILITEITEN
Het resort beschikt over 5 zwembaden waaronder 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, Mazi maakt zijn 

debuut in het Midden-Oosten. Mazi, wat ‘samen’ betekent in het Grieks biedt 

de beste specialiteiten uit de Griekse keuken. De Lady Astor afternoon tea in 

The St. Regis is een tijdloze traditie. Ideaal voor diegenen die willen genieten 

van de beroemde High Tea en favoriete desserts uit de regio. Sontaya ligt 

nabij het strand en serveert gerechten uit de oosterse keuken. The Manhattan 

Lounge is geïnspireerd op de beroemde bar in het St. Regis in New York. De 

Drawing Room biedt een selectie van zelfgemaakte pralines en unieke taarten. 

De legendarische Buddha Bar is een icon op het gebied van gastronomie en 

muziek. Serveert exclusieve cocktails als aanvulling op Japanse en andere pan-

Aziatische gerechten. Dj’s zorgen voor de perfecte muzikale soundtrack en een 

aantal keren per week speelt een saxofonist. 

ACCOMMODATIE
De 376 kamers en suites zijn in warme kleuren ingericht en voorzien van 

kingsizebed of 2 queensizebedden, flatscreen-tv, airconditioning, kluisje, iPod-

dockingstation, strijkservice (2 kledingstukken inclusief) en minibar. Fraaie 

badkamer met signature bad en aparte regendouche. Balkon of terras. Alle 

kamers zijn inclusief de 24-uurs St. Regis Butler Service.

Superior Kamer Landzicht (ca. 55 m², max. 2 volw. + 2 kind.): elegant ingericht.

Kamer Zijdelings Zeezicht: met gedeeltelijk uitzicht op zee.

Premium Kamer (ca. 55 m², max. 2 volw. + 2 kind.): met frontaal zeezicht.

St. Regis Suite (ca. 85 m², max. 2 volw.): open plan met woon-/slaapkamer, 

riante badkamer, inloopkast en schitterend uitzicht over zee.  

Astor Suite (ca. 90 m², max. 3 pers.): aparte woon- en slaapkamer met 

kingsizebed en inloopkast. Balkon met panoramisch uitzicht op zee.

Ocean Suite (ca. 105 m², max. 2 volw. + 2 kind.): woonkamer met eetgedeelte, 

fraaie en-suite badkamer, slaapkamer en zeezicht. Ook boekbaar met 2 

slaapkamers.

Majestic Suite (ca. 207 m², max. 6 pers.): luxueus ingerichte suite. Woonkamer 

met apart eetgedeelte, 2 slaap- en badkamers met kingsizebed en 2 queen-

sizebedden. Riant terras op de begane grond met privézwembad en zeezicht.

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

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

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul okt

Superior Kamer Landzicht 2569 2395 2395 1905  2395 

Kamer Zijdelings Zeezicht 3000 2626 2626  2129 2626

Premium Kamer 3238  2850  2850 2234 2850

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 prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of bezoek www.

silverjet.be.
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Saadiyat Rotana Resort & Villas is een uniek vijfsterrenhotel met opvallende 

moderne Arabische architectuur en een schitterend uitzicht op de Arabische Golf. 

Het groot opgezette resort ligt langs een spectaculair 9 km lang ongerept wit 

Saadiyat Beach strand op het adembenemende eiland Saadiyat waar inheemse 

schildpadden leven, het Louvre Abu Dhabi en het opkomende Guggenheim Abu 

Dhabi binnen handbereik zijn. Rotana staat bekend om de excellente restaurants, 

kinderfaciliteiten en ruime moderne kamers. De prestigieuze 18-holes golfbaan 

ontworpen door de legendarische golfspeler Gary Player ligt nabij het hotel. 

De luchthaven van Abu Dhabi ligt op ca. 30 km. 

FACILITEITEN
Schitterende lobby met uitzicht over zee. Het middelpunt van het resort is het 

riante zwembad met apart kinderbad. Zowel aan het zwembad als aan het strand 

staan ligbedden en parasols ter beschikking. Ontspan in de Bodylines Fitness 

Club, een modern wellnesscenter met een volledig uitgeruste fitnessruimte en 

yoga. Faciliteiten omvatten ook sauna’s voor dames en heren. Jonge gasten 

worden verwend in Aladdin’s Cave, de kidsclub voor kinderen van 4 tot 12 jaar. 

Van leuke en educatieve activiteiten die worden georganiseerd in de clublocatie, 

tot buitenspellen en activiteiten zoals een lazy river, een kinderzwembad, 

een bioscoopzone, een tienerzone en een waterglijbaan. De kleintjes zijn 

verzekerd van non-stop entertainment, waardoor hun ouders tijd hebben om te 

ontspannen. Voorts 1 tennisbaan, 3 padelterreinen, minigolf en een beachclub 

aan het ongerepte witte zandstrand. Ontspan in de ruime Zen Spa met 10 

behandelkamers en geniet van de verschillende schoonheidsbehandelingen. 

Voorts sauna en 2 Turkse hamams.  

Aangezien het strand onder natuurbescherming valt, worden naast het hotel 

enkel niet-gemotoriseerde watersportactiviteiten aangeboden. Het resort is een 

paradijs voor golfliefhebbers en ligt op minder dan tien minuten rijden van de 

Saadiyat Beach Golf Club, ontworpen door golflegende Gary Player. De unieke 

baan biedt een sensationeel uitzicht op zee en is gebouwd met gevoel voor de 

omringende natuurlijke omgeving. Er zijn in totaal 7 restaurants en bars. Terwijl 

u in het Sim Sim Restaurant een rijke selectie internationale delicatessen kunt 

verwachten in buffetstijl, wordt u verwend met Italiaanse specialiteiten in het 

Si Ristorante Italiano. Hamilton’s Gastropub serveert traditionele Britse en 

Amerikaanse gerechten. Turtle Bay Bar & Grill Restaurant biedt een mooi uitzicht 

op de oceaan en serveert uitstekende grillspecialiteiten. Lichte snacks zijn 

verkrijgbaar aan de poolbar. De Nasma Beach Bar is een lounge aan het strand 

met dj-muziek, lichte maaltijden en sushi. Sama Lobby Lounge voor koffie, thee 

en cake, evenals lichte maaltijden. Bij het boeken van halfpension en volpension, 

zijn niet-alcoholische dranken inbegrepen bij de maaltijden. Bij het reserveren 

van Premium halfpension ontvangt u 3 alcoholische drankjes inclusief. Er geldt 

een dine-around (geselecteerde gerechten en onder voorbehoud).

ACCOMMODATIE
De 327 kamers en 13 strandvilla’s zijn in modern design ingericht met felle 

kleuren in combinatie met Arabische stijlelementen. Voorzien van flatscreen-tv, 

airconditioning, minibar, koffie-/theezetfaciliteiten, kluisje en schrijftafel. Fraaie 

badkamer met vrijstaand bad en aparte regendouche. Balkon met uitzicht op de 

tuin of het strand. De kamers zijn voorzien van kingsizebed of 2 queensizebedden.

Classic Kamer (ca. 40 m², max. 2 volw. + 1 kind): balkon met uitzicht op de tuin 

of de golfbaan. Kamers kunnen gecombineerd worden. 

Deluxe Kamer: als de Classic Kamer maar met zijdelings uitzicht op zee.

Premium Kamer (ca. 40 m², max. 2 volw. + 1 kind): elegant ingericht. Balkon met 

schitterend uitzicht op zee.

Family Kamer (ca. 80 m², max. 3 volw. + 2 kind.): deze kamer bestaat uit twee 

Classic Kamers met tussendeur. Ideaal voor families. Een slaapkamer is voorzien 

van een kingsizebed met eventueel een extra bed. De tweede slaapkamer is 

voorzien van een 2 aparte bedden (140x200).

Club Rotana Kamer: gelegen op de 4e verdieping met zeezicht. Inclusief de 

clubfaciliteiten: welkomstdrankje en apart in- en uitchecken in de Club Rotana 

Lounge en persoonlijke assistentie van de Club Conciërge. Ontbijt tot 11:00, 

koffie, thee en frisdranken, afternoon tea gedurende de dag en geselecteerde 

alcoholische drankjes en canapés van 18:00 tot 20:00. Kinderen onder de 13 

jaar hebben onder begeleiding van een volwassene toegang tot de Club Lounge 

na 18:00.

Club Rotana Suite - 1 slaapkamer (ca. 80 m², max. 4 pers.): voorzien van aparte 

woon- en slaapkamer met kingsizebed en balkon met uitzicht over zee en de 

duinen. Inclusief de faciliteiten van de Club Lounge.

Club Rotana Suite - 2 slaapkamers (ca. 130 m², max. 4 pers.): ruime luxueuze 

suite met 2 slaapkamers, één met kingsizebed en één met 2 queensizebedden. 

 Beach Pool Villa 2-slaapkamers 
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Aparte woonkamer en 2 badkamers. Groot balkon met uitzicht over zee. Inclusief 

de faciliteiten van de Club Lounge.

Terrace Suite (ca. 90 m², max. 4 pers.): deze stijlvol ontworpen suite is voorzien 

van een aparte woon- en slaapkamer met kingsizebed. Voorzien van een 

gemeubileerde terras van 100 m² met spectaculair uitzicht op zee.

Beach Villa -1 slaapkamer (ca. 77 m², max. 2 volw. + 3 kind.): deze elegante 

villa is schitterend gelegen aan het strand. In moderne stijl ingericht met een 

aparte woon- en slaapkamer. Riant gemeubileerd zonneterras met ligbedden 

en plungepool. Inclusief VIP-voorzieningen bij aankomst, toegang tot de Club 

Rotana-lounge, butlerservice en voorrang op restaurantreserveringen.

Beach Pool Villa - 2 slaapkamers (ca. 150 m², max. 5 pers.): deze ultieme 

strandvilla ligt direct aan het witte zandstrand. Ruime woonkamer met eettafel, 

kitchenette, gastentoilet en 2 slaap- en badkamers. Schitterend terras met 

dagbed, zithoek en privézwembad. De ideale setting voor een diner, een drankje 

of ontspanning in de koele zeebries. Inclusief de extra voorzieningen.

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

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

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul okt

Classic Kamer  2398 2402 1911 1751 2084 

Deluxe Kamer  2496 2500 2002 1842 2176

Premium Kamer 2776  2780 2243 2031 2456

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 travel consultants of bezoek onze website voor de meest actuele informa-

tie omtrent de specifieke details en voorwaarden van de van toepassing zijnde specials. 

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of bezoek www.

silverjet.be.

Beach Pool Villa 2-slaapkamers   

 

 Deluxe Kamer
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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 onvergetelijk 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 over 2 verdiepingen en 

biedt een waaier 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 m 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, suites en 16 villa’s 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 door 

middel van 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, buitendouche 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. 

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

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

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul okt

Park Kamer Tuinzicht 2727 2571 2727 2185 2727 

Park Kamer Zeezicht 3182 2948 3182 2951 3182

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 prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of bezoek www.

silverjet.be.
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Saadiyat Island | Abu Dhabi | VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

 JUMEIRAH AT SAADIYAT ISLAND RESORT
ACTIVE | FAMILY | WELLNESS

    

Foto bijschrift

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, dat 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 paddleboarding. 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 296 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 schitterend 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 directe toegang tot de tuin. Voorzien van een 

kingsizebed of twee aparte bedden. 

Family Kamer (ca. 100 m², max. 4 pers.) bestaat uit 2 Ocean Deluxe Kamers met 

een tussendeur. Twee slaapkamers 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.

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

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

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul okt

Resort Deluxe Kamer 2538  2283 2283 1751 2157 

Ocean Deluxe Kamer  2784 2493 2493 1877 2494 

Ocean Terrace Kamer 2736 2451 2451 1835 2307

  

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 prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of bezoek www.

silverjet.be.

 

Garden View Villa
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VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN | Abu Dhabi | Liwa Woestijn

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 traditioneel 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 biljart 

en playstation. Bibliotheek en boetiek. Door 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, 

airconditioning en Nespresso-apparaat. Luxe marmeren badkamer met groot 

signature bad en aparte 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 slaapkamers (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 adults 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. 

Inclusief: 3 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis naar en van Abu Dhabi met Etihad, 

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

Indicatieprijs per persoon nov jan apr jul okt

Deluxe Kamer 1993 2008 2008 1702 1867 

Deluxe Kamer Balkon 2083 2098 2098 1792  1957 

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 prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of bezoek www.

silverjet.be.

 St Regis Abu Dhabi
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Villa

ABU DHABI & SEYCHELLEN 

 

 St Regis Abu Dhabi

 Constance Ephelia

Dicht tegen de evenaar liggen de Seychellen, een 

exotische droombestemming. De meest levendige 

fantasie komt niet in de buurt van de onbeschrijflijke 

schoonheid van deze archipel in de Indische 

Oceaan. De Seychellen bestaan uit meer dan 100 

verschillende eilanden, waarvan er slechts enkele 

bewoond zijn. Men vindt hier een unieke flora en 

fauna en een fascinerende inheemse cultuur. De 

tropische ligging, palmbomen, de poederwitte 

zandstranden en de immense granieten rotsen 

bepalen het landschap.

Dag 1: Brussel - Abu Dhabi

Dagvlucht met Etihad Airways naar Abu Dhabi. U 

arriveert ‘s avonds en wordt per luxe privétransfer 

naar het schitterende St. Regis Abu Dhabi gebracht 

waar u 2 nachten verblijft. Dit tophotel onderscheidt 

zich door de elegante stijl en luxe voorzieningen 

en biedt een fabuleus uitzicht vanuit de kamers 

en restaurants. Maximaal comfort en persoonlijke 

service zijn gegarandeerd (kijk voor een beschrijving 

van dit hotel op pagina 138). 

Dag 2: Abu Dhabi

De hele dag om Abu Dhabi en omgeving te 

verkennen. Yas Island met Ferrari World, Water 

World en de 18-holes golfbaan liggen op ca. 20 

autominuten. Ferrari World is ‘s werelds eerste 

Ferrari themapark en de grootste attractie van zijn 

soort. Het park is een eerbetoon aan de passie, 

voortreffelijkheid en de technische innovatie die 

Ferrari door de jaren heen vertegenwoordigd heeft. 

Het waterpark Yas Waterworld ligt verspreid over 

een park van 15 ha en biedt 43 spannende attracties. 

Uiteraard kunt u ook neerstrijken in de beachclub of  

aan het zwembad van het hotel of een kijkje nemen 

in de moderne shoppingmall naast het hotel. 

Dag 3-7: Abu Dhabi-Seychellen

Vandaag vliegt u door naar de Seychellen. Het 

grootste eiland is het schitterende Mahé, gelegen 

in het noordoosten van de eilandengroep. Mahé 

heeft vele witte palmenstranden langs de 70 km 

lange kustlijn. De hoofdstad is Victoria, ook wel Port 

Victoria genoemd en ligt aan de noordoostkant van 

Mahé. Het stadje heeft zo’n 25.000 inwoners en is 

daarmee één van de kleinste nationale hoofdsteden 

in de wereld. Op Mahé verblijft u 5 nachten op basis 

van halfpension in het uitstekende Constance 

Ephelia Resort aan de noordwestkust. Het resort 

ligt in het National Marine Park van Port Launay aan 

twee van de mooiste stranden van het eiland. U vindt 

er comfort, kwaliteit, gastronomie, sportactiviteiten 

en een fraai Spacenter (kijk voor een beschrijving 

van dit hotel op pagina 194). 

Dag 8: Seychellen-Brussel

U vertrekt vandaag per privétransfer weer naar 

de luchthaven van Mahé voor de terugvlucht naar 

Brussel via Abu Dhabi (maar verlengen is natuurlijk 

mogelijk, eventueel in combinatie met een ander 

eiland op de Seychellen, bijvoorbeeld Praslin of La 

Digue).

Dag 9: Aankomst Brussel

Vroeg in de middag landt u weer op Brussels Airport.

Abu Dhabi & Seychellen: 9-daagse Combinatiereis

Indicatieprijs per persoon  nov feb apr jul  okt

In een Tweepersoonskamer 3309 3523 3340 3212 3469

Hotels

Abu Dhabi St. Regis Abu Dhabi 5*

Seychellen        Ephelia Resort 5*

Bij de prijs is inbegrepen:

• Vliegreis naar en van de Seychellen via Abu Dhabi

• Luchthavenbelasting

• Executive Lounge op Brussels Airport

• Privétransfers ter plaatse van en naar de luchthavens

•  7 overnachtingen: 2 nachten in Abu Dhabi in een Premium Ka-

mer op basis van logies/ontbijt en 5 nachten op de Seychellen 

in een Junior Suite op basis van halfpension.

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prij-

zen van alle kamertypes, kinderkortingen of al dan niet verplichte 

toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.

silverjet.be.

Een combinatie om van te watertanden: 2 nachten stop-over in een uitstekend hotel in het spectaculaire  

Abu Dhabi en vervolgens vliegt u door naar een tropisch resort op een van de mooiste eilanden ter wereld.

Combinatiereis | ABU DHABI & SEYCHELLEN
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OMAN

Oman, nog redelijk onontdekt door toeristen, 

biedt naast ruige bergen, oases, rode zandduinen, 

zoutvlakten, watervallen en vruchtbare heuvels ook 

een kustlijn van liefst 1.700 km. U kunt er uitstekend 

duiken en diepzeevissen! Het sultanaat Oman ligt 

in het zuidoosten van het Arabische schiereiland. 

Behalve een heerlijk vakantieland, is Oman ook 

een van de gebieden waar de westerse beschaving 

haar oorsprong vond. Rond 4000 voor Chr. was 

Oman een belangrijk handelscentrum voor zee- 

en landroutes. Onder meer langs de wierookroute 

ontstonden steden die in de loop der tijd uitgroeiden 

tot machtige koninkrijken.

MUSANDAM
Het sultanaat Oman bestaat uit twee delen. Op het 

noordelijkste puntje van het Arabisch schiereiland 

ligt Musandam. Dit gebied wordt gescheiden van 

de rest van het land door een 110 kilometer brede 

strook van de Verenigde Arabische Emiraten. Voor 

duikers en snorkelaars is het kristalheldere water 

een waar paradijs. In Musandam ligt wel een 

heel bijzonder toevluchtsoord: Six Senses Zighy 

Bay. Deze hideaway bevindt zich in een volledig 

afgezonderde baai die alleen toegankelijk is via een 

bergpas - wie wil paragliden kan zijn aankomst nog 

specialer maken. De architectuur van de gebouwen 

is zeer traditioneel. Veel natuurlijke materialen zijn 

gebruikt waardoor het lijkt op een Omaans dorp. 

Aanvlieghaven voor Zighy Bay is Dubai.

MUSCAT EN OMGEVING
Met de magnifieke Sultan Qaboos-moskee en 

het nieuwe operagebouw is de hoofdstad Muscat 

het culturele centrum. In Muscat zijn een aantal 

golfbanen w.o. de prestigieuze 18-holes golfbaan Al 

Mouj. Barr Al Jissah van het Shangri-La is een groot 

resort dat is verdeeld in drie hotels. Voor degenen 

die van moderniteit houden is The Chedi de perfecte 

keuze. Dit resort combineert een minimalistische 

stijl met Arabische accenten, zoals koepels, 

poorten en waterpartijen. Aanraders zijn tevens 

Eindeloze stranden met zeewatertemperaturen van ruim 25 ºC en schilderachtige havenplaatsen maken Oman 

ideaal voor een veelzijdige, luxe zonvakantie. Een uitgelezen combinatie van oosterse mystiek, 

 westers comfort en een gastvrije bevolking.

het aantrekkelijke en moderne Kempinski Muscat 

en het imposante Al Bustan Palace. Het trendy W 

Muscat is het eerste lifystyle hotel van het sultanaat. 

Nieuw is het recentelijk geopende Jumeirah Muscat 

Bay, schitterend gelegen in een mooie baai.

DE WOESTIJN VAN OMAN
Vanuit bovengenoemde resorts kunt u diverse 

dagtochten maken, zoals een 4x4 excursie naar 

Wahiba Sands & Wadi Bani Khalid. Wahiba Sands, 

ten zuiden van Muscat, is een miljoen jaar oud 

woestijnlandschap met hoge duinformaties. Het 

wordt bewoond door nomadische bedoeïenen. 

Wilt u kennismaken met een oorspronkelijke sfeer 

en rijke historie, dan is onze privéreis door Oman 

zeer aan te bevelen U kunt in de Wahiba woestijn 

kiezen voor een verblijf in het Desert Nights Camp 

en het luxueuze Magic Camp Wahiba Sands. Voor 

een wel zeer bijzondere ervaring bieden wij ook het 

exclusieve Magic Private Camp aan. Midden in de 

woestijn overnachten op de meest adembenemende 

plekken omgeven door oranje zandduinen en ver 

weg van de mensenmassa. Dit is een once-in-a-

lifetime ervaring. Dit luxueuze privé-camp wordt 

exclusief voor u opgezet op een locatie naar keuze. 

JABAL AKHDAR
Het machtige Hajar-gebergte met hoogtes tot 3.000 

meter loopt door het noorden. Tussen de bergen 

liggen geïsoleerde idyllische wadi’s - droge rivieren 

die na regen water vervoeren. Als u op een hoog 

plateau wilt verblijven, bijvoorbeeld als onderdeel 

van een privérondreis door Oman, zijn de hotels Alila 

Jabal Akhdar en Anantara Jabal Akhdar het meest 

geschikt. Het boutique hotel Alila ligt midden in het 

rotsmassief en laat de natuur van dichtbij zien. Het 

uitzicht op het omringende ruige berglandschap 

is indrukwekkend. Het resorthotel Anantara Jabal 

Akhdar ligt op de legendarische Green Mountain 

op 2.000 m hoogte. Beide hotels zijn tevens een 

uitstekende keuze wanneer u in één reis strand en 

het spectaculaire achterland wilt combineren.

HOTELVOORZIENINGEN
In Oman kunnen uw kinderen gewoonlijk gratis 

gebruik maken van de kidsclubs. In de meeste 

gevallen zijn ook de niet-gemotoriseerde 

water sporten en de landsporten gratis (Gemo-

wtoriseerde wa ter sporten en babysitting zijn tegen 

betaling). Uitzonderingen op bovenstaande regels 

vindt u bij de beschrijvingen van de betreffende 

hotels en resorts.

 Perzische Golf

Golf van Oman

ARABISCHE ZEE

Wahiba Sands

MUSCAT

Sur
Nizwa

QATAR

VERENIGDE
ARABISCHE
EMIRATEN

SAUDI
ARABIË

Six Senses
Zighy Bay

Al Bustan
Jumeirah
    Muscat Bay
Shangri LaKempinski

The Chedi
W Muscat

Desert
Nights Camp

Alila
Anantara

Jabal Akhdar

Magic
Private Camp

Magic Camp
Wahiba Sands

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

Dagtemperatuur in °C 23 23 26 30 34 36 34 32 32 31 28 24

Watertemperatuur in °C 24 24 25 27 28 29 27 28 27 27 27 26

Zonne-uren per dag 10 10 10 11 12 12 10 10 11 11 10 9

Dagen met enige neerslag 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2
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OMAN | Privéreis

 BETOVEREND OMAN

Dag 1: Brussel - Muscat

Vertrek met Etihad naar Muscat via Abu Dhabi 

en na aankomst luxe privétransfer naar het 

vijfsterrenhotel Shangri-La Barr Al Jissah, Al 

Bandar. U verblijft 2 nachten op basis van logies/

ontbijt (zie de beschrijving van deze accommodatie 

op pagina 150). 

Dag 2: Muscat

Na het ontbijt maakt u een stadsrondrit door Muscat. 

Vervolgens brengt u een bezoek aan de Grote 

Moskee (gesloten op vrijdag en op feestdagen). Deze 

behoort tot de grootste moskeeën van de wereld 

en vervult een belangrijke functie in zowel het 

religieuze als sociale leven van de stad. De moskee 

heeft schitterende kunstwerken en een tapijt dat de 

gehele gebedsruimte van ongeveer 4.300 m² bedekt. 

Na het bezoek wordt de tour vervolgd naar het Royal 

Opera House, dé locatie voor muzikale kunst en 

cultuur en gebouwd in opdracht van de voormalige 

Sultan Qaboos. Het Royal Opera House weerspiegelt 

de hedendaagse Omaanse architectuur. Vervolgens 

door naar Muttrah Souq, een van de oudste markten 

in Oman. Lunch in het Turkish Diwan Restaurant. Na 

de lunch een kort bezoek aan het Al Alam Palace. 

Aan weerszijden van het paleis ziet u de forten 

Mirani en Jalali, gebouwd in de 16e eeuw door de 

Portugezen om de stad te verdedigen (alleen van 

buiten te bezichtigen). Vervolgens bezoek aan het 

Bait Al Zubair-museum. Dit particuliere museum 

in het oude centrum van Muscat staat bekend om 

zijn mooie collectie traditionele kostuums, antieke 

sieraden en wapens. Terugkeer rond 15:00.

Dag 3: Muscat - Sur

In de ochtend wordt u per 4-WD opgehaald met 

privéchauffeur/gids voor een tocht langs de kust 

in de richting van Sur. Onderweg heeft u een 

adembenemend uitzicht over de prachtige stranden 

aan de Golf van Oman. Vanaf het vissersdorp 

Quriyat richting Fins Beach, met lunch in een lokaal 

restaurant en gelegenheid tot zwemmen. In de 

smalle, vruchtbare Wadi Shab met overhangende 

kliffen, watervallen en kleine tuinen kunt u een 

wandeling maken (wandelschoenen aan te raden). 

Shab in Arabisch betekent letterlijk ‘Ravijn tussen 

de kliffen’. Avondexcursie naar Green Turtle Beach 

(seizoengebonden). Verblijf in het eenvoudige 

Hotel Sur Plaza op basis van logies/ontbijt 

(raadpleeg onze website voor een beschrijving). 

Dag 4: Sur - Wahiba woestijn

Na het ontbijt stadstour door Sur en vertrek naar 

Wadi Bani Khalid met kleine dorpjes en weelderige 

vegetatie. Vertrek in de richting van de Wahiba 

zandwoestijn, welke een groot contrast vormt 

met Wadi Bani Khalid. Deze woestijn wordt vaak 

omschreven als een perfect voorbeeld van een 

zandzee met een lange rij duinen, sommige tot wel 

100 m en oranje van kleur. Bezoek en lunch bij een 

bedoeïnenfamilie. Overnachting in Desert Nights 

Camp op basis van halfpension (zie de beschrijving 

van deze accommodatie op pagina 160). 

Dag 5: Wahiba woestijn - Nizwa

Na de onvergetelijke indrukken in de woestijn 

bezoek aan Nizwa. De voormalige hoofdstad van 

het land is tegelijkertijd een religieus centrum. 

De oase-stad is de grootste in het binnenland van 

Oman. U zult eerst een bezoek brengen aan de 

soek van Nizwa. De soek is bekend vanwege de 

verkoop van zilveren juwelen en khanjars (zilveren 

kromdolk). Vervolgens neemt u een kijkje in het fort 

van Nizwa. De enorme toren van het fort is in de 17e 

eeuw gebouwd om de route naar de binnenkant van 

het fort te verdedigen. Het fort domineert het hele 

gebied waarbij de stad rond het gebouw is gegroeid. 

De toegang tot de top is alleen door middel van 

een smalle draaitrap te bereiken. Vanaf de top van 

de toren heeft u schitterend uitzicht op de stad 

Nizwa. Lunch in een lokaal restaurant (exclusief). 

Aansluitend bezoek aan het Bahla Fort en Jabrin. 

Bahla is een van de mooiste en grootste forten. 

Overnachting in Anantara Jabal al Akhdar Resort 

op basis van logies/ontbijt (zie de beschrijving van 

deze accommodatie op pagina 157).

Dag 6: Jabal Akhdar

Het Anantara Jabal Akhdar heeft een spectaculaire 

ligging in het centrale deel van het Al Hajar gebergte. 

Het resort is omringd door bergen, kleine dorpjes, 

steile ravijnen en diepe kloven. Het resort is volledig 

geïntegreerd in de natuur. De perfecte uitvalsbasis 

voor het verkennen van de schitterende omgeving. 

Deze plek, een paradijs voor natuurliefhebbers. Ver 

van de drukke hoofdstad Muscat heerst hier rust en 

stilte. 

Dag 7: Jabal Akhdar - Muscat

Terugreis naar Muscat. Aan het strand van Shangri 

La Al Bandar kunt u nagenieten van de geweldige 

ervaringen van de afgelopen dagen. 

Dag 8: Muscat

In de vroege avond wordt u naar de luchthaven 

van Muscat gebracht en vliegt u met Etihad weer 

terug naar Brussel. Een late check-out tot 18:00 is 

inclusief. Uiteraard is verlenging van uw verblijf in 

Muscat mogelijk.

Dag 9: Aankomst op Brussels Airport in de ochtend.

Betoverend Oman: 9-daagse privéreis

Indicatieprijs per persoon nov  jan feb mrt okt

In een Tweepersoonskamer  4291  4291 4291 4202 4432  

Hotels

Muscat Shangri La Al Bandar 5* 

Sur Sur Plaza 4*

Wahiba Desert Desert Nights Camp 4*

Jabal Akdhar Anantara Jabal Akhdar 5*

Bij de prijs is inbegrepen:

• Vliegreis van en naar Muscat en inclusief luchthavenbelasting

• Privéchauffeur/gids in Oman 

• Beschreven excursies inclusief entreegelden

• Lunch op dag 2, 3 en dag 4

• Executive lounge op Brussels Airport

•  7 overnachtingen: 3 nachten + late check-out tot 16:00 in Mus-

cat in een Deluxe Kamer Zwembadzicht o.b.v. logies/ontbijt, 1 

nacht in Sur in een Deluxe Kamer o.b.v. logies/ontbijt, 1 nacht 

in Wahiba Desert in een Deluxe Suite o.b.v. halfpension en 2 

nachten in Jabal Akhdar in een Premier Canyon Kamer o.b.v. 

logies/ontbijt. 

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prij-

zen van alle kamertypes, kinderkortingen of al dan niet verplichte 

toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of bezoek www.

silverjet.be.

Silverjet Vakanties laat u kennismaken met Oman. Een land met een rijke historie en een imposante 

oriëntaalse architectuur met eeuwenoude forten en kleurrijke moskeeën. Deze rondreis is inclusief privétransfer, 

verblijf in vier- en vijfsterrenhotels en Engelssprekende privéchauffeur/gids.

Golf van Oman
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OMAN | Muscat

 SHANGRI-LA BARR AL JISSAH RESORT & SPA 
 ACTIVE | FAMILY | WELLNESS

        

 Al Waha

Deluxe Terras Kamer   

Gelegen tegen de imposante bergen en omringd door de Golf van Oman heeft 

dit resort een uitzonderlijke ligging in de schitterende baai van Barr Al Jissah 

te midden van 124 ha fraai aangelegde tuinen. Dit luxe resort in oriëntaalse stijl 

bestaat uit drie hotels die perfect in de omgeving geïntegreerd zijn: Al Waha, een  

informeel viersterrenhotel met een ruim aanbod aan faciliteiten, ideaal voor 

families, Al Bandar, een uitstekend resort in Arabische stijl en het Al Husn, een 

luxueus resort met veel privacy. 2x per dag gratis shuttleservice naar de soek en 

1x per dag naar de shopping mall. Op ca. 45 minuten van de luchthaven.

FACILITEITEN
De twee hotels beschikken over een eigen entree, receptie en lounge. Al 

Mazaar Souk en diverse winkeltjes. In de riante tuin vindt u 4 zwembaden, een 

kinderbad en een ‘lazy-river’ van 500 m die de hotels Al Waha en Al Bandar 

met elkaar verbindt. De speciale ‘Cool Zone Children’s Club’ biedt een scala 

aan in- en outdooractiviteiten voor kinderen van 4 tot 10 jaar. Voorts 4 verlichte 

tennisbanen, fitnessruimte met sauna, minigolf, strandvolley en kano’s (inclusief). 

Diverse watersportmogelijkheden w.o. catamaranzeilen duiken, boottochten en 

waterskiën (tegen betaling). Regelmatig sportief activiteitenprogramma. De 

Chi Spa biedt een waaier aan massages en schoonheidsbehandelingen. Het 

resort beschikt over 13 restaurants en bars en een ecocenter met info over 

zeeschildpadden.

ACCOMMODATIE
De kamers en suites zijn ruim ingericht met balkon of terras met uitzicht op 

zee, de tuin of het zwembad. Voorzien van zithoek, schrijftafel, strijkfaciliteiten, 

airconditioning, flatscreen-tv, minibar, kluisje, thee-/koffiezetfaciliteiten. Luxe 

badkamer met bad en aparte douche. De suites beschikken over een iPod-

dockingstation, Nespresso-apparaat, gevulde minibar (1x per dag bier en 

frisdrankjes). Gasten ontvangen dagelijks fruit en water op de kamer.

AL WAHA****Superior beschikt over 262 kamers. Kamerbezetting max. 3 pers.

Superior Kamer Zwembad- of Zeezicht (ca. 37 m²): voorzien van alle faciliteiten.

Family Kamer (ca. 74 m², max. 2 volw. + 3 kind.): bestaat uit  2 Superior Kamers 

met tussendeur. Uitzicht over de tuin en het zwembad. Een slaapkamer beschikt 

over een kingsizebed en een extra bed en de 2e kamer over 2 queensizebedden.

Executive Kamer (ca. 50 m²): met zithoek en zeezicht.

Suite (ca. 73 m²): ruim ingericht met  aparte woon- en slaapkamer en 2 

badkamers. In de suites is de inhoud van de minibar inclusief

Al Waha Specialty Suite (ca. 142 m²,): ruim ingericht met aparte woon- en 

slaapkamer met eethoek en 2 badkamers.

 

AL BANDAR***** beschikt over 198 kamers & suites. De kamerbezetting is 3 pers.

Deluxe Kamer Zwembad Tuinzicht (ca. 45 m²): ruime kamer met tuinzicht.

Deluxe Terras Kamer (ca. 53 m²): gelijkvloers met toegang tot het zwembad.

Deluxe Kamer Zeezijde ca. 45 m²): ruime kamer met zijdelings zeezicht.

Premier Kamer (ca. 58 m²): ruime kamer met zithoek en (zij)zeezicht.

Suite (ca. 90 m²): ruime, elegante suite met aparte woon- en slaapkamer, 

Nespresso-apparaat en inhoud minibar (bier en frisdrankjes) inclusief. Deze 

suite kan gecombineerd worden met een Deluxe Kamer via een halletje.

Al Bandar Specialty Suite (ca. 142 m²): elegante suite met woon- en slaapkamer 

en inloopkast. Fraaie badkamer met regendouche. Inclusief inhoud minibar 

(frisdrankjes en bier).

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

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

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul  okt

Superior Kamer Zwembadzicht Al Waha 2692 2692 2118 2118  2776 

Deluxe Kamer Zwembadzicht Al Bandar 2495 2495 2433 2433  3098 

Honeymoon: welkomstdrankje, cake, fruit en bloemen bij aankomst op de kamer, beddecoratie en 

20% korting op spabehandelingen. Bij verblijf van min. 5 nachten bovendien 1x gratis spabehandeling 

voor 2 personen en fles mousserende wijn op de kamer.

Vroegboekkorting: 30% bij min. 4 nachten verblijf van 01/11/22 t/m 31/10/23 indien geboekt voor 

31/03/23. Welkomstattentie: fruit op de kamer bij aankomst.

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of bezoek www.

silverjet.be.
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Muscat | OMAN

SHANGRI-LA AL HUSN RESORT & SPA
ADULTS ONLY | CULINAIR | HIDEAWAY 

       DELUXE

 

   Al Husn Speciality Suite   

Het hotel is majestueus gelegen op een klif met uitzicht op de turkooizen 

wateren van de Golf van Oman. Het vorstelijke Al Husn, wat kasteel in het 

Arabisch betekent, biedt een koninklijk welkom dat past bij een echt Arabisch 

paleis. Het ontwerp is een voorbeeld van het rijke erfgoed van het Sultanaat van 

Oman. Een heerlijk hotel om te verblijven en te genieten van de persoonlijke 

service en de uitstekende cuisine. De centrale binnenplaats, geïnspireerd op 

het Alhambra van Granada, is de perfecte plek om bij zonsondergang van een 

cocktail te genieten. De luchthaven van Muscat ligt op ca. 45 minuten. Het hotel 

is uitsluitend toegankelijk voor gasten van 16 jaar en ouder.

FACILITEITEN
Infinity zwembad met gratis verfrissingen en een 100 m lang privéstrand 

met ligbedden en parasols. Moderne fitnessruimte. Aan het strand kajakken, 

snorkelen, stand-up paddling (inclusief). De intieme Hareer Spa by l’Occitane 

voor schoonheidsbehandelingen en massages. Tevens toegang tot Chi, de 

Spa van Shangri-La Al Bandar. Het hotel beschikt over een aantal uitstekende 

restaurants: Sultanah is een stijlvol restaurant met creatieve Spaanse 

gerechten. Het elegante Luban restaurant biedt Marokkaanse, Libanese en 

Omani-specialiteiten naast een samengestelde selectie Libanese wijnen. 

Al Muheet naast het zwembad richt zich op gezonde gerechten op basis van 

biologische ingrediënten. Mahhara Beach Bar serveert salades, gegrilde vis 

en verfrissende drankjes, terwijl u geniet van het indrukwekkende uitzicht. ‘s 

Avonds zijn de nabijgelegen steile kliffen het decor voor de intieme ‘Dine by 

Design’-ervaring. Op het Sultanah terras wordt van 15:30 tot 16:30 afternoon 

tea en canapés geserveerd. Pre-diner hapjes en drankjes van 18:00 tot 19:00 

in de Courtyard (inclusief). Gasten kunnen tevens gebruik maken van de 13 

restaurants in de aangrenzende zusterhotels Al Bandar en Al Waha. Op een 

gedeelte van het strand komen de zeeschildpadden hun eieren leggen (januari 

tot augustus). Op het resort is een Ecocenter met een gespecialiseerd team die 

alle info over zeeschildpadden deelt.

ACCOMMODATIE
De 180 kamers en suites van Al Husn zijn met fraaie Arabische decoraties 

en warme kleuren ingericht. Voorzien van airconditioning, minibar met gratis 

frisdrankjes en bier, flatscreen-tv, Bose-audiosysteem, kluisje, schrijftafel en 

Nespresso-apparaat. Kingsizebed of 2 twinbedden. Luxueuze badkamer met 

bad en aparte douche. Groot balkon of terras. Kamerbezetting is maximaal 2 

volwassenen.

Deluxe Kamer Zwembadzicht (ca. 56 m²): ruim en elegant ingericht. 

Deluxe Kamer Zeezicht: hoger gelegen met schitterend uitzicht.

Panoramic Kamer: biedt een panoramisch uitzicht over zee.

1-slaapkamer Suite (ca. 112 m²): elegant ingericht met woonkamer, gastentoilet, 

slaapkamer met kingsizebed, kleedkamer. Fraaie badkamer met aparte douche 

en ruim balkon. Dagelijks fruit en bloemen op de kamer. 

Al Husn Specialty Suite (ca. 174 m²): entree, woonkamer met zit- en eethoek, 

aparte slaapkamer, inloopkast en gastentoilet. Fraaie badkamer. Dagelijks fruit 

en bloemen op de kamer. Balkon met verhoogde jacuzzi en zeezicht.

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

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

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul  okt

Deluxe Kamer Zwembadzicht 3051 3051 3084 3084   3882

Deluxe Kamer Zeezicht 3340 3340 3490 3490  4288 

  

Honeymoon: welkomstdrankje, cake, fruit en bloemen bij aankomst op de kamer, beddecoratie en 

20% korting op spabehandelingen. Bij verblijf van min. 5 nachten bovendien 1x gratis spabehandeling 

voor 2 personen en fles mousserende wijn op de kamer.

Vroegboekkorting: 30% bij min. 4 nachten verblijf van 01/11/22 t/m 31/10/23 indien geboekt voor 

31/03/23.

Welkomstattentie: fruit op de kamer bij aankomst.

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of bezoek www.

silverjet.be.
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KEMPINSKI HOTEL MUSCAT
CULINAIR |  WELLNESS

    

Grand Deluxe Suite

Gelegen langs het strand biedt dit hotel een harmonieuze mix van moderne 

en Omaanse inrichting. Op loopafstand van de moderne wijk Al Mouj nabij 

promenade ‘The Walk’ met winkels, restaurants en jachthaven. Op 5 km van 

de prestigieuze 18-holes golfbaan Al Mouj, ontworpen door Greg Norman. Het 

hotel biedt ongeëvenaarde lifestyle, een uitstekend aanbod aan restaurants en 

elegante accommodatie. Op 35 km van het oude stadscentrum en 20 minuten 

van de luchthaven van Muscat.

FACILITEITEN
In de grote tuin een riant familiezwembad en een zwembad voorbehouden aan 

volwassenen. Op het strand tevens ligbedden en parasols. Dippy’s Clubhouse 

voor junior VIP-gasten (4-12 jaar en geopend voor creatieve activiteiten begeleid 

door een professioneel team. De activiteiten zijn ontwikkeld om kinderen van 

alle leeftijden te betrekken waar hun interesses ook liggen, of het nu gaat om 

kunst en handwerk, dans, games, sport of literatuur. Dagelijks geopend van 

09:00 tot 21:00. Tevens een bowlingbaan. De fraaie Kempinski Spa (ca. 1.100 m²) 

omvat een brede selectie massages en ontspannende lichaamsbehandelingen. 

Het hotel heeft een aantal uitstekende restaurants. The Kitchen met een 

open keuken en live cooking serveert seizoengebonden gerechten met lokale 

ingrediënten. Geopend voor ontbijt, lunch en diner. De trendy beachclub Zale met 

livemuziek, signature cocktails en snacks in de avond. Café One serveert koffie, 

smaakvolle salades, gebak, desserts en à la carte ontbijt. Soi Soi weerspiegelt de 

eetcultuur van Bangkok. Hier worden authentieke Thaise gerechten geserveerd 

voor diner. Het Bukhara Restaurant serveert gerechten uit de Noord-Indiase 

keuken. 1897 Cigar Lounge & Bar biedt een ruime keuze aan cocktails, whisky’s, 

fijne wijnen en een uitgebreide selectie sigaren. Amwaj Lounge in de lobby voor 

afternoon tea en klassieke Franse gebakjes. Op het terras kunt u genieten van 

uw drankjes met uitzicht op zee en de tuinen. In het Boulevard Theehuis vindt u 

een uitgebreide selectie van traditionele Indiase thee.

ACCOMMODATIE
De 310 moderne kamers en suites zijn een mix van Arabische en modern design. 

Voorzien van Nespresso-apparaat, schrijftafel, flatscreen-tv, kussenmenu en 

airconditioning. In marmer uitgevoerde badkamer met bad en aparte douche. 

Kamerbezetting is maximaal 3 personen tenzij anders aangegeven.

Superior Kamer (ca. 45 m², max. 2 pers.): modern ingerichte kamer met 

kingsizebed of 2 twinbedden. Geen balkon.

Deluxe Kamer Resort View (ca. 45 m²): slaapkamer met kingsizebed of 2 

twinbedden. Voorzien van kamerhoge ramen en balkon. Ook boekbaar met 

schitterend uitzicht op de Golf van Oman.

Grand Deluxe Kamer Resort View (ca. 49 m²): elegant ingericht met inloopkast. 

Balkon met uitzicht op het resort en de tuinen. Ook boekbaar met zeezicht.

Junior Suite (ca. 62 m²): in open plan ingericht. Slaapkamer met kingsizebed 

en inloopkast. Balkon met uitzicht op zee. Inclusief frisdrankjes en bier in de 

minibar en toegang tot de Executive Club lounge: frisdrankjes, koffie & thee en 

een gevarieerde keuze uit snacks gedurende de dag. Alcoholische dranken van 

19:00 tot 21:00. De lounge is gesloten gedurende de Ramadan.

Deluxe Suite (ca. 90 m²): ruim ingerichte woon- en eetkamer met twee 

flatscreen-tv’s. Elegante slaapkamer. Groot balkon. Combinatie met een Deluxe 

Kamer mogelijk. Inclusief de faciliteiten van de Club Lounge.

Grand Deluxe Suite (ca. 140 m²): aparte woon- en eetkamer en gastentoilet. 

Fraaie badkamer met luxe toiletartikelen en aparte regendouche. Inclusief 

frisdrankjes en bier in de minibar en toegang tot de Executive Club lounge.

Inclusief: 3 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis naar en van Muscat met Etihad, 

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

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul  okt

Superior Kamer 1829 1569 1325 1325  1569 

Deluxe Kamer Resort View 1877 1621 1397 1397 1621

Deluxe Kamer Zeezicht 2003 1691 1466 1466 1691

                 

Mealupgrade: upgrade naar halfpension bij min. 7 nachten veblijf van 01/11/22 t/m 26/12/22.

Vroegboekkorting: 30% bij verblijf van 05/01/23 t/m 31/10/23 indien geboekt voor 30/11/22, 20% 

bij verblijf van 03/01/22 t/m 31/03/22 en van 01/10/22 t/m 24/10/22 indien 60 dagen voor aan-

komst geboekt.

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.

silverjet.be.

Fabulous Kamer
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W-HOTEL MUSCAT
DESIGN | CULINAIR | WELLNESS

        

Fabulous Kamer

Het W-Muscat is het eerste lifystyle hotel in de hoofdstad van Oman. Het hotel 

zit vol verrassingen terwijl het steeds verwijst naar het gastland. Opgezet in 

modern design in combinatie met trendy bars en stijlvol ingerichte kamers. 

Bij binnenkomst in de lobby krijgt men een goed idee van de stijl: marmeren 

vloeren, kleurrijke meubelen en tapijten met patronen zetten de toon. De in 

totaal 7 restaurants en bars serveren een scala aan internationale gerechten. 

De fitnessruimte en het zwembad zijn 24 uur per dag geopend en de Away 

Spa is een uitstekende plek om te genieten van een signature behandeling. 

Het mooie zwembad en het terras kijken uit op zee en zijn voorzien van 

ligbedden en schaduwrijke cabana’s. Gelegen aan het strand in de levendige 

wijk Shatti Al Qurum. De prestigieuze 18-holes golfbaan Al Mouj ligt op ca. 20 

km. Het beroemde operahouse van Muscat ligt tegenover het hotel. Het oude 

stadcentrum en de Al Muttrah soek liggen op ca. 12 km en de luchthaven van 

Muscat op ca. 20 km afstand. 

FACILITEITEN
De Siddharta Lounge kijkt uit over WET, het zwembad, waar zich glamoureuze 

cabana’s, ligbedden in het water en een lappool bevinden. U kunt zwemmen, 

genieten van de zon en de signature cocktails terwijl u luistert naar live 

DJ-optredens op vrijdag. AWAY Spa (ca. 1.500 m²) op de 5e verdieping biedt 

behandelingen gebaseerd op de nieuwste wetenschap, manicure & pedicure, 

aparte heren- en dameslounge, vichy showers, hamam en stoombad. De 

utramoderne fitnessruimte FIT met Technogym-apparatuur. De Siddharta 

Lounge by Buddha Bar is een lifestyle concept met een lounge en rooftop 

terras. Het verfijnde restaurant, bar en lounge biedt uitzicht op de uitgestrekte 

kustlijn van Shatti Al Qurum. Het is de ideale plek om tot laat in de nacht tijd 

door te brengen in een ontspannen sfeer. Op het menu staan een selectie van 

mediterrane gerechten en Aziatische favorieten. Ba Ban ontleent zijn sfeer aan 

Shanghai en roept scènes uit de jaren dertig op. CHAR serveert uitstekende 

grillgerechten en is de perfecte plek voor diner. Voorzien van een binnen- en 

buitenlounge. Harvest combineert verse, lokale en biologische ingrediënten met 

smaakvolle gerechten. De WET bar is de poolbar. Kamerhoge spiegels sieren de 

wanden waardoor het lijkt alsof je wordt ondergedompeld in het omringende 

heldere water. The Living Room deelt passie voor design, mode en muziek en 

serveert daarnaast signature cocktails en andere drankjes.

ACCOMMODATIE
Alle 279 kamers en suites zijn ingericht met Art Deco-details met Arabische 

motieven. Minibar met signature drankjes. De kledingkasten hebben een met 

stof bekleed interieur. Opvallend kenmerk is de stijlvolle marmeren badkamer 

met bad en aparte douche. Alle kamers zijn voorzien van de nieuwste 

apparatuur, koffie-/theezetfaciliteiten, schrijftafel, zithoek, airconditioning, iPod-

dockingstation en strijkfaciliteiten. Kamers kunnen gecombineerd worden.

Wonderful Kamer (ca. 40 m², max. 3 pers.): voorzien van een kingsizebed of 2 

queensizebedden. Fraaie ruime badkamer. Balkon met tuinzicht en gedeeltelijk 

zeezicht. 

Spectacular Kamer (ca. 40 m², max. 3 pers.): slaapkamer met kingsizebed  of 2 

queensizebedden en zithoek. Terras met toegang tot de tuin en het zwembad. 

Fabulous Kamer (ca. 40 m², max. 3 pers.): hoger gelegen. Slaapkamer met 

kingsizebed  of 2 queensizebedden. Balkon met schitterend uitzicht op zee. 

Fantastic Suite ca. 58 m², (ca. 40 m², max. 3 pers.): opgezet in open plan 

met zithoek en biedt ultiem comfort en de nieuwste voorzieningen. En-suite 

badkamer met signature bad en aparte douche. Balkon met zeezicht. 

Marvelous Suite (ca. 87 m², max. 4 pers.): trendy suite met aparte woon- en  

slaapkamer met kingsizebed. Badkamer met signature bad. Balkon met 

schitterend uitzicht over zee.

Inclusief: 4 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis naar en van Muscat met Etihad, 

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

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul okt

Wunderful Kamer   1774 1854 1542 1542 1854

Spectaculair Kamer 1902 1998 1690 1690 1998

Fabulous Kamer 1970 2070 1762 1762 2070

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of bezoek www.

silverjet.be.
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Deluxe Ocean Kamer

OMAN | Muscat

THE CHEDI MUSCAT
CULINAIR | DESIGN | WELLNESS

    

The Chedi Muscat ligt in een enorme palmentuin, direct aan een 370 m lang 

privéstrand. De elegante sfeer van het hotel wordt aangevuld door een 

schitterend Spacenter en een van de beste restaurants in Muscat. Twee van de 

drie zwembaden bevinden zich direct aan het strand. Hier kunt u ontspannen en 

genieten van de bar aan het zwembad met een schitterend uitzicht op de Golf van 

Oman. Het hotel hecht veel belang aan persoonlijke service en een privésfeer. ‘s 

Avonds wordt het resort door elementen van vuur en licht omgetoverd tot een 

Arabische sprookjeswereld. De luchthaven Muscat ligt op ca. 15 minuten. 

FACILITEITEN
Stijlvolle lounge met receptie, lobbybar, boetiek, tropische tuinen met vijvers 

en fonteinen. Strand met ligbedden en parasols. Club Lounge met groot 

assortiment boeken en kunstgalerie. Volledig in harmonie met de natuur 

liggen 3 zwembaden omgeven door zonneterrassen, hangparasols en 

waterpartijen. Een bekroonde Spa met een breed aanbod aan massages en 

schoonheidsbehandelingen. Uitstekend restaurant met 4 open keukeneilanden, 

opgesplitst naar specialiteiten per werelddeel; van westerse specialiteiten tot 

Indische, Arabische en Aziatische gerechten. Tevens teppanayki corner. Het 

Beach Restaurant gespecialiseerd in visgerechten is gelegen aan het strand 

(seizoensgebonden). Verder 2 tennisbanen, lappool van 103 m, moderne 

healthclub met aerobic en yogalessen, sauna en stoombad. Langs de Indische 

Oceaan op ca. 2 km ligt de prestigieuze linkscourse 18-holes golfbaan Al Mouj.

ACCOMMODATIE
De 162 moderne kamers en suites in Aziatische stijl bieden uitzicht over zee 

of de fraaie tuinen. Voorzien van hoge plafonds, airconditioning, flatscreen-tv, 

gratis minibar (water, bier, frisdrankjes), Nespresso-apparaat, Bose-Wave 

systeem en kluisje. Badkamer met regendouche en luxe badproducten. Geen 

balkon. Kamerbezetting max. 2 personen.

Serai Kamer (ca. 33 m².): gelegen in de moderne Serai-vleugel, verdeeld over 3 

verdiepingen met queensizebed. Dagelijks vers fruit.

Serai Kamer Zeezicht: in de Serai-vleugel maar uitzicht over zee.

Serai Terrace Kamer: met terras en uitzicht over de tuin.

Deluxe Kamer (ca. 39 m²): ruim ingerichte kamer met kingsizebed en aparte 

zithoek. Gelegen in de Chedi-vleugel.  

Deluxe Club Kamer (ca. 39 m²): inclusief de faciliteiten van de Club Lounge: 

(alcoholische) drankjes gedurende de dag, afternoon tea, cocktails en canapés 

van 18:00 tot 19:30. Gratis minibar inclusief sterke dranken, noten en fruit op de 

kamer. Transfer van en naar de luchthaven Muscat en laundry-service. 

Deluxe Club Terrace Kamer: als de Deluxe Club Kamer maar met balkon.

Chedi Club Suite (ca. 67 m², max. 2 volw. + 2 kind. t/m 14 jr.): fraaie suite met 

ruime woon- en slaapkamer met kingsizebed. Badkamer met verzonken bad 

en regendouche. Gelegen op de begane grond of 1e verdieping. Groot terras of 

balkon. Inclusief toegang tot de Club Lounge. Ook boekbaar met zeezicht.

Chedi Club Suite Villa (ca. 67 m², max. 2 volw. + 1 kind. t/m 14 jr.) apart staande 

villa met veel privacy en gelegen nabij het strand. Voorzien van ruime woon- en 

slaapkamer met kingsizebed. Inclusief toegang tot de Chedi Club Lounge.

Chedi Club Suite 2-slaapkamers (ca. 137 m², max. 2 volw. en 2 kind. t/m 14 jr.): 

deze suite bestaat uit 2 slaapkamers met een kingsizebed en 2 aparte bedden, 

2 en-suite badkamers, een aparte kitchenette en een loungeruimte met een 

eettafel. Balkon of Frans balkon met uitzicht op de bergen en de Zen-tuinen.

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

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

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul  okt

Serai Kamer 2550 2950 2452 2077   2950

Deluxe Club Kamer 3279  3981 3102 2637  3981 

Mealupgrade: upgrade naar halfpension bij min. 7 nachten verblijf van 01/11/22 t/m 23/12/22 in 

Deluxe Kamer of Chedi Club Suite. Vroegboekkorting: 30% bij min. 4 nachten verbijf van 01/11/22 

t/m 23/12/22 indien 60 dagen voor aankomst geboekt. 20% bij verblijf van 01/11/22 t/m 23/12/22 

en van 03/01/23 t/m 31/10/23 indien 60 dagen voor aankomst geboekt. 15% bij verblijf van 01/11/22 

t/m 23/12/22 indien 30 dagen voor aankomst geboekt. 10% bij verbijf van 03/01/23 t/m 31/10/23 

indien 21 dagen voor aankomst geboekt. 15% bij min. 5 nachten verblijf van 24/12/22 t/m 02/01/23 

indien 60 dagen voor aankomst geboekt.

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of bezoek www.

silverjet.be.
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Muscat | OMAN

JUMEIRAH MUSCAT BAY
DESIGN | CULINAIR | WELLNESS

        

Deluxe Ocean Kamer

De Jumeirah hotelgroep heeft dit jaar haar eerste luxe hotel in het Sultanaat 

geopend. Jumeirah Muscat Bay biedt elegantie, ultramoderne faciliteiten en 

uitstekende mogelijkheden voor ontspanning: van moderne kamers tot de 

uitstekende Talise Spa en gastronomische restaurants. Het exclusieve resort 

ligt in een afgelegen en kristalheldere baai, die wordt omlijst door de opvallende 

en bizarre bergtoppen van het Hajar-gebergte, op slechts 20 minuten van het 

stadscentrum van Muscat en 40 minuten van de luchthaven. Het is een ideale 

plek om het rijke culturele erfgoed van Muscat te ontdekken. 

FACILITEITEN
In de tuin de 3 zwembaden voor zowel kinderen als volwassenen. En natuurlijk 

nodigt de schitterende zandbaai uit tot zwemmen. Daar kunt u ook gebruik 

maken van het duik- en watersportcentrum met veel sportfaciliteiten. Hiertoe 

behoren de chique kajaks met glazen bodem om in de baai te peddelen. Verder 

een modern fitnesscenter, yoga en een tennisbaan. De Talise Spa beschikt 

over 10 behandelkamers met rustgevende massages, schoonheids- en 

wellnessbehandelingen. Een sauna, hamam en stoombad zijn ook beschikbaar. 

De bekende Bastien Gonzalez Mani & PediCure Studio & kapsalon heeft zijn 

gerenommeerde studio in het hotel geopend. De Mimo Kids’ Club biedt kinderen 

en tieners een aantrekkelijk aanbod. Dineren in het Jumeirah Muscat is 

ronduit sensationeel met 5 restaurants die een scala aan fantastische opties 

bieden. Mediterrane specialiteiten, Aziatische aperitiefhapjes of internationale 

klassiekers met live cooking stations tot en met de vrijdagbrunch. Het restaurant 

Anzo voor fijn Aziatisch dineren met schitterend uitzicht over de Golf van Oman. 

Brezza is schilderachtig gelegen op het dak en biedt een mediterrane keuken. 

Peridoot biedt showkeuken met all-day dining met uitzicht op de Golf van Oman. 

Tarini voor Arabische koffie en vers gebak en Zuka serveert verse zeevruchten 

op het strand.

ACCOMMODATIE
De 195 elegante kamers en suites bieden een schitterend uitzicht. Ingericht 

met kunstwerken van lokale ambachtslieden. Alle voorzien van een zithoek, 

flatscreen-tv, airconditioning, minibar, schrijftafel en Nespresso-apparaat. 

Fraaie marmeren badkamer met bad, aparte regendouche en luxe badproducten.

Balkon of terras waar aangegeven. Kamerbezetting max. 2 volw. + 1 kind.

Deluxe Ocean Kamer (ca. 45 m²): biedt uitzicht op de tuin en zee. Slaapkamer 

met een kingsizebed of 2 aparte bedden en inloopkast.

Premium Ocean Kamer (ca. 50 m²): terras of balkon met uitzicht over zee. 

Stijlvol ingericht. Voorzien van een kingsizebed of 2 aparte bedden.

Premium Club Ocean Kamer (ca. 50 m²): deze schitterend ontworpen kamer 

biedt uitzicht op zee. Inclusief de faciliteiten van de Club Lounge (geopend 

van 11:00 tot 20:00): gedurende de dag frisdrankjes, afternoon tea met 

versnaperingen. Sundowners en een selectie van hapjes van 17:30 tot 19:30. 

Family Suite (ca. 102 m², max. 4 pers.): deze ruime suite is perfect voor gezinnen.

Aparte woonkamer, eethoek en kitchenette. Slaapkamer met kingsizebed en 

sofabed. Inclusief de Club Lounge. Combinatie mogelijk met een 2e Family Suite.

Panoramic Suite (ca.100 m²): voorzien van aparte woon- en slaapkamer 

met zithoek, eetkamer en riante marmeren badkamer. Balkon of terras met 

zeezicht. Inclusief de faciliteiten van de Club Lounge.

Summer House 2-slaapkamer (ca. 150 m²): 2 slaap- en badkamers en 

mooie woonkamer met eettafel. Terras met plungepool en direct toegang tot het

privéstrand. Inclusief buggy en de faciliteiten van de Club Lounge. Ook boekbaar 

met 4 slaapkamers.

Sanctuary Villa (ca. 197 m²): direct aan het strand met een plungepool en 

jacuzzi. Slaapkamer met kingsizebed, een aparte woon- en eetkamer en riante 

badkamer. Inclusief golfbuggy en de faciliteiten van de Club Lounge. Tevens 

privéyogalessen en een fitnessruimte.

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

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

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul okt

Deluxe Ocean Kamer   3889 3889 2685 2685 4029

Premium Ocean Kamer 4127 4127 2881 2881 4288

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of bezoek www.

silverjet.be.
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 OMAN  | Muscat

AL BUSTAN PALACE, A RITZ CARLTON HOTEL
CULINAIR | HERITAGE | WELLNESS

        DELUXE

 

Junior Suite  

Het Al Bustan Palace, a Ritz Carlton Hotel, oorspronkelijk gebouwd als een 

paleis voor de Sultan van Oman, biedt een combinatie van luxueuze elegantie en 

spectaculaire Arabische architectuur, moderne technologie en traditionele 

Omaanse gastvrijheid. Het hotel is gelegen aan de kust van de Golf van Oman, 

in een groene oase van 200 ha tegen de achtergrond van ruige bergen. Wie hier 

naar binnen gaat, komt terecht in een wereld van luxe en comfort. Muscat en 

Muttrah met de beroemde soek liggen op 8 km (1x per dag gratis shuttleservice). 

De luchthaven van Muscat ligt op ca. 40 km afstand.

FACILITEITEN
De indrukwekkende lobby van 38 meter hoog is een oriëntatiepunt van oosterse 

pracht en straalt een bijzondere oosterse charme uit. De uitgebreide tuinen met 

twee lagunezwembaden, een groot zwembad en het kilometerslange strand 

bieden veel ruimte voor ontspanning en recreatie. Kids/teensclub (5-17 jaar) 

met kinderzwembad, speeltuin en een scala aan activiteiten voor alle leeftijden. 

Aan het strand ligstoelen en parasols. Voorts 5 verlichte tennisbanen en een 

joggingparcours. Diverse watersportmogelijkheden w.o. windsurfen, kajakken 

en zeilen (tegen betaling). Het spectaculaire Al Bustan Spacenter van 3.600 m², 

is gebouwd als een miniatuurdorp in lokale bouwstijl met 17 behandelkamers, 

variërend van schoonheidsbehandelingen en Ayurvedische massages, tot 

aromatherapie, hamam, kapsalon, manicure & pedicure, yoga, fitnessruimte, 

binnenzwembad en privéstrand voor dames. Het award-winning restaurant Al 

Khiran Terrace voor een uitgebreid ontbijtbuffet en themabuffetten voor diner. 

Beach Pavilion Bar & Grill is één van de meest romantische restaurants in Muscat. 

Serveert verse visgerechten op de grill. China Mood voor authentieke Chinese 

gerechten, met groot buitenterras. Afternoon tea met een selectie lekkernijen 

in de imposante Atrium Lounge onder begeleiding van een Omani harpiste. De 

nieuwe Al Maha Jazz Lounge is de nieuwste locatie in het hotel. Muziek uit de 

jaren 20 en 30 in kaart gebracht door de beroemde pianist Abraham Kenner.

ACCOMMODATIE
De 250 elegante kamers en suites zijn met veel zorg ontworpen in een combinatie 

van Arabische moderne inrichting, fijne stoffen en art-decostijl. Voorzien van 

airconditioning, flatscreen-tv, Nespresso-apparaat, kluisje en minibar. Vers fruit 

en water bij aankomst. Luxe badkamer met bad/douche en balkon of terras. 

Kamerbezetting is maximaal 3 personen.

Deluxe Kamer Bergzicht (ca. 40 m²): gelegen op de 5e en 6e verdieping.

Deluxe Kamer Zwembadzicht (ca. 40 m²): kamer met uitzicht op de tuinen en 

zwembad. Kingsizebed of 2 aparte bedden.

Deluxe kamer Lagunetoegang (ca. 40 m²): kamer met groot terras (ca. 16 m²) en 

direct toegang tot het lagunezwembad. Badkamer met aparte douche.

Deluxe Kamer Zeezicht (ca. 40 m²): gelegen op de 5e en 6e verdieping.

Junior Suite (ca. 65 m²): in open plan met woon-/slaapkamer, zithoek, inloopkast 

en fraaie badkamer met aparte douche. Gelegen op de 1e - 3e verdieping.

Executive Suite Bergzicht (ca. 850 m², max. 2 volw. + 2 kinderen t/m 15 jaar): 

ruim ingerichte luxe suite met aparte woon- en slaapkamer. Bij een min. verblijf 

van 3 nachten gratis luxe transfer van en naar de luchthaven Muscat, laundry-

service van max. 2 kledingstukken per dag en van 14:00 tot 17:00 een afternoon 

tea in de Atrium Lounge van het hotel. Ook boekbaar met zeezicht.

Executive Suite Zeezicht: als de Executive Suite Bergzicht maar met schitterend 

uitzicht over zee.

Family Suite (ca. 100 m², max. 4 volw. + 1 kind): een combinatie van een Junior 

Suite met een Deluxe Kamer Zwembadzicht. Uitermate geschikt voor families.

Presidential Suite (ca. 300 m², max. 4 volw.): gelegen op de 8e verdieping. 

Toppunt van luxe met ruime woonkamer, 2 slaap- en badkamers, gastentoilet, 

keuken, eetkamer en 2 balkons. 1x afternoon tea, wasserij (2 items per dag) 

en limousinetransfer van en naar de luchthaven Muscat inbegrepen (bij een 

minimaal verblijf van 3 nachten). Boekbaar met berg- of zeezicht.

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

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

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul okt

Deluxe Kamer Bergzicht 2937  3035 2139  2139 3035 

Deluxe Kamer Zwembadzicht 3084 3189 2244  2244  3189

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of bezoek www.

silverjet.be.

Deluxe Canyon Kamer     
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Jabal Akhdar | OMAN

ANANTARA AL JABAL AKHDAR
CULINAIR | HIDEAWAY | WELLNESS

       

Deluxe Canyon Kamer       

Het Anantara Al Jabal Al Akhdar Resort ligt midden in het indrukwekkende 

Hajar-gebergte met zijn canyons op het Saiq-plateau. De fantastische locatie 

ligt 2.000 m boven zeeniveau, op de gebogen rand van een grote canyon. De 

elegante architectuur weerspiegelt de artistieke cultuur van Oman. Deze 

plek, een paradijs voor avontuurlijke reizigers en natuurliefhebbers, biedt 

spectaculaire uitzichten, verlaten dorpjes, diepe kloven en steile ravijnen. Ver 

van de drukke hoofdstad Muscat heerst hier rust en stilte. Het resort is volledig 

geïntegreerd in de natuur. Dit is het onontdekte Oman! Op ca. 2.5 uur van Muscat 

per 4-WD of 40 min. per helikopter.

FACILITEITEN
Bijzonder is de infinity pool met uitzicht op het rotsachtige landschap. 

Bibliotheek met een uitgebreide collectie aan boeken en gratis gebruik van pc’s. 

Voorts (verlichte) tennisbaan en Diana’s Point, een beroemd uitzichtpunt. In het 

fort bevindt zich de Asfour Kids Club en Jabal Teens Club met veel activiteiten, 

speeltuin, klimrek met schommels en glijbaan. De Jabal Teens Club voor tieners 

voorzien van Xbox, biljarttafel en bordspellen. Het resort organiseert diverse 

activiteiten als ‘Rise & Shine’ yogalessen, een Three Village Culture Walk o.l.v. 

een ervaren gids, een hike van ca. 6 km naar Wadi al Masdari en mountainbiking. 

U kunt ook deelnemen aan traditionele Spice Spoons kooklessen. Stap achter de 

schermen van de lokale gastronomie of ontdek Anantara’s smaakvolle Thaise 

en Omaanse gerechten. De kookles begint met een privérondleiding door de tuin 

met de chef-kok, waarbij diverse kruiden geselecteerd worden (de activiteiten 

zijn tegen betaling). Anantara Spa met hamam, kapsalon, manicure & pedicure, 

stoombad, experience douches, ontspanningsruimten, verwarmd zwembad en 

jacuzzi. De restaurants serveren de fijnste en traditionele smaken uit de regio. 

Exotische Arabische gerechten, speciale theesoorten en unieke kruidenmixen 

van onderscheidende Aziatische keukens. U heeft de keuze uit 5 restaurants 

en bars. Al Maisan is een all-day dining restaurant met schitterend uitzicht 

op de canyon. U kunt kiezen uit Zuidoost-Aziatische, Indische en Arabische 

specialiteiten. Al Qalaa, een signature restaurant in het hart van het resort dat 

lokale gerechten serveert. Bella Vista voor authentieke Italiaanse gerechten met 

verse seizoengebonden producten. Al Baha is de perfecte plek om te ontspannen 

bij een afternoon tea, creatieve cocktails en lichte maaltijden. Dine by Design is 

dineren op een speciaal plekje in of buiten het resort (op aanvraag).

ACCOMMODATIE
Het resort beschikt over 82 kamers en 33 villa’s. Sfeervol ingericht met 

Arabische ornamenten, handgemaakte meubels en kleurrijke stoffen. Voorzien 

van airconditioning, inloopkast, Interactieve tv, Bluetooth geluidssysteem, iPod-

dockingstation, schrijftafel,  theezetfaciliteiten en Nespresso-apparaat. Luxe 

badkamer met aparte regendouche, bad en dubbele wastafels. 

Premier Canyon Kamer (ca. 60 m², max. 3 volw. + 1 kind): gelegen op de begane 

grond. Terras met uitzicht over de canyon. Kingsizebed of 2 twinbedden.

Deluxe Canyon Kamer: gelegen op de 1e verdieping van het resort. 

Garden Pool Villa - 1 slaapkamer (ca. 178 m², max. 2 volw. + 2 kind.): deze 

ommuurde villa biedt veel privacy. Terras met privézwembad en ligbedden. 

Voorzien van een slaapkamer met kingsizebed en een aparte woonkamer. 

Cliff Pool Villa - 1 slaapkamer (ca. 188 m², max. 3 volw. en 1 kind): deze villa 

biedt een spectaculair uitzicht. Zonnedek met ligbedden en infinity zwembad. 

In Majlis-style ingerichte woonkamer, selectie van boeken en bordspellen. 

Slaapkamer met kingsizebed. Inclusief de faciliteiten van een villahost.

Inclusief: 3 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis naar en van Muscat met Etihad,  

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

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul okt

Premier Canyon Kamer   2209 2253 2143 2030 2253

Deluxe Canyon Kamer 2244 2327 2214 2104 2327

Garden Pool Villa 2541 2698 2585 2473 2698

Gratis nachten: 4=3 bij verblijf van 05/12/22 t/m 20/12/22.

Honeymoon: fles mousserende wijn, beddecoratie en gebak bij verblijf van 01/11/22 t/m 05/01/23.

Vroegboekkorting: 25% bij verblijf van 01/11/22 t/m 20/12/22 en van 06/01/23 t/m 31/10/23 in-

dien 90 dagen voor aankomst. 20% bij verblijf van 01/11/22 t/m 20/12/22 indien 45 dagen voor 

aankomst. 

Extra: villaboekingen gratis upgrade naar halfpension (m.u.v. 21/12/22-06/01/23 en min. 3 nachten).

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of bezoek www.

silverjet.be.
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Midden in de woestijn overnachten op de meest adembenemende plekken in de Wahiba woestijn

omgeven door oranje zandduinen en ver weg van de mensenmassa. Dit is een once-in-a-lifetime 

ervaring. Dit luxueuze privécamp wordt exclusief voor u opgezet op een locatie naar keuze. Dit 

kan dus midden in de woestijn zijn, maar ook aan de rand van de Grand Canyon.

FACILITEITEN
Het Magic Private Camp is een eco-tentenkamp, waarbij gebruik wordt gemaakt van zonneenergie

en een verantwoorde hoeveelheid water. Er is tevens een loungetent met mooie kussens, 

tapijten en sfeerverlichting. Kaarsen en olielampen verlichten de sterrenhemel terwijl uw 

gastronomische diner wordt geserveerd onder leiding van een chef-kok. Er worden hierbij enkel 

overheerlijke verse ingrediënten uit de streek bereidt. Frisdrankjes en water zijn inbegrepen bij 

het diner. Naast genieten van de rust kunt u het landschap verkennen met een 4-WD, een tochtje 

per kameel maken, een bedoeïenenhuis bezoeken of quad-biken in de woestijn (tegen betaling). 

Magic Camp kan tot 10 tenten op privébasis opzetten.

ACCOMMODATIE
De luxueuze privétent (ca. 30 m², max. 3 pers.) wordt volledig in Arabische stijl voor u opgezet en 

is voorzien van een tweepersoonsbed of twee eenpersoonsbedden en een badkamer met douche,

(droog) toilet en wastafel. Het camp is gesloten van 31 maart t/m 15 september 2023.

Inclusief: 2 overnachtingen o.b.v. 2 pers., halfpension, vliegreis naar en van Muscat met Etihad, lucht havenbelasting, 

Executive Lounge en privétransfer per 4-WD ter plaatse van en naar de luchthaven.

Indicatieprijs per persoon   nov dec jan feb mrt

Magic Tent o.b.v. 2 personen           2810 2810 2810 2810 2810

 Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinderkortingen of al dan niet 

verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of bezoek www.silverjet.be.

MAGIC PRIVATE CAMP
HIDEAWAY

     DELUXE

De hoge zandduinen van de Wahiba Sands, het woestijngebied van Oman, vormen de perfecte 

setting van het Magic Camp, een eco-luxe tentenkamp dat elegantie combineert met comfort met

de natuur en respect voor lokale tradities. Met zijn exclusieve ontwerp en locatie biedt het Camp

haar gasten een unieke ervaring. U wordt verwelkomd door legendarische Arabische gastvrijheid

terwijl u geniet van de rust en de imposante omgevig. Het kamp ligt op 3 uur rijden van Muscat 

en Nizwa en 40 minuten van de bewoonde wereld.

FACILITEITEN
De Sunset Lounge is de perfecte plek om de zonsondergang te aanschouwen. In het 

restaurant worden authentieke, verse gerechten geserveerd. U heeft de keuze uit een 

aantal woestijnactiviteiten zoals kameeltrekking, dune bashing per 4x4, wandelen met een 

bedoëinengids of het bezoeken van traditionele dorpen (tegen betaling). Inclusief sandboarden. ‘s 

Avonds kunt u de sterrenhemel ontdekken door een telescoop of ontspannen bij het kampvuur.

ACCOMMODATIE
De 10 kamers bestaan uit een slaapkamertent (ca. 20 m², max. 3 pers.) met tweepersoonsbed of

2 eenpersoonsbedden. Naast de slaapkamer is er een badkamertent met toilet en douche. Buiten

de tent een zithoek. Tevens is het mogelijk om het bed in de buitenlucht op te zetten om onder 

de sterren te slapen (tegen betaling). Het camp is gesloten van 31 maart t/m 15 september 2023

Inclusief: 2 overnachtingen o.b.v. 2 pers., halfpension (incl. frisdrankjes), vliegreis naar en van Muscat met Etihad, lucht- 

havenbelasting, Executive Lounge en privétransfer per 4-WD ter plaatse van en naar de luchthaven.

Indicatieprijs per persoon   nov dec jan feb mrt

Tent o.b.v. 2 personen    3760  3760 3760 3760 3760

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinderkortingen of al dan niet 

verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of bezoek www.silverjet.be.

MAGIC CAMP WAHIBA SANDS
ACTIVE | HIDEAWAY

OMAN | Wahiba Desert

 

     DELUXE
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Wahiba Desert | OMAN
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Het Desert Nights Camp ligt op een unieke locatie te midden van de imposante zandduinen 

van de Wahiba Sands en biedt een uitstekende gelegenheid om de woestijn te ontdekken. Dit 

afgelegen gebied beslaat 11 km aan adembenemend landschap met goudkleurige duinen. Het is 

een intieme plek om te ontspannen. Op 2 uur rijden van Muscat en 11 km van het dorpje Al Wasil.

FACILITEITEN
Two Dunes Restaurant met terras serveert lokale gerechten in buffetvorm. Oasis bar, lounge 

en telescoop. Traditionele Omaanse live-muziek. Er worden diverse excursies georganiseerd als 

kamelen- en quadtochten, zandsurfen en 4x4 dune-riding (tegen betaling). 

ACCOMMODATIE
Het Camp bestaat uit 39 comfortabele bedoeïenententen. Het dak van de kamers is van tentdoek, 

de muren zijn van steen. Slaapkamer met queensizebed en gratis wifi.

Deluxe Villa (ca. 35 m², max. 2 pers.): sfeervol ingericht met airconditioning, zithoek, minibar, 

thee-/koffiezetfaciliteiten en telefoon. Badkamer met douche en terras met schitterend uitzicht.

Villa - 2 slaapkamers (ca. 110 m², max. 5 pers.): als de Deluxe Suite maar ingericht met 2 

slaapkamers waarvan de 2e slaapkamer over 2 twinbedden beschikt. Badkamer met douche.

Premier Villa (ca. 35 m², max. 3 pers.): nieuw ingerichte moderne villa voorzien van kingsizebed 

met zithoek en sofabed. Badkamer met douche. Vanaf uw terras een spectaculair uitzicht.

Inclusief: 2 overnachtingen o.b.v. 2 pers., halfpension, vliegreis naar en van Muscat met Etihad, luchthavenbelasting, 

Executive Lounge en privétransfer per 4-WD ter plaatse van en naar de luchthaven.

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul okt

Deluxe Suite 1744 1744 1744 1530 1768

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinderkortingen of al dan niet  

verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of bezoek www.silverjet.be.

 

DESERT NIGHTS CAMP - WAHIBA SANDS
ACTIVE | HIDEAWAY

     DELUXE

Alila heeft een spectaculaire ligging in het centrale deel van het Al Hajar-gebergte en heeft een 

uitzonderlijk panoramisch uitzicht. Deze regio is bekend dankzij de schitterende landschappen 

w.o. de hoogste berg van Oman en de fruitteelt. Authentieke elementen sieren het interieur zoals 

koperen ornamenten en fortachtige deuren. Een ideaal toevluchtsoord voor iedereen die het 

wilde rotsmassief wil verkennen of gewoon wil genieten van de afgelegen stilte van de bergidylle. 

Het hotel hecht bijzonder veel belang aan duurzaamheid en zorgvuldige omgang met het unieke 

natuurlijke landschap waarin het subtiel is geïntegreerd. Op 2,5 uur rijden per 4-WD van Muscat. 

FACILITEITEN
Verwarmd zwembad met uitzicht op de bergen, bibliotheek en fitnessruimte. Het gourmet-

restaurant Juniper serveert gerechten met verse en seizoensgebonden streekproducten. De 

Rose Lounge voor snacks en cocktails. De Alila Spa biedt unieke oosterse behandelingen. Er zijn 

diverse excursies en adembenemende wandelingen mogelijk in het unieke landschap.

ACCOMMODATIE
De 84 kamers en suites bevinden zich in het hoofdgebouw of in de omliggende gebouwen. Zeer 

ruim en in een eigentijdse stijl, gecombineerd met klassieke elementen uit de rijke Omaanse 

geschiedenis en hun tradities. Voorzien van alle faciliteiten. 

Mountain View Kamer (ca. 52 m², max. 3 pers.): op de bovenverdieping van het hoofdgebouw. 

Inclusief: 3 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis naar en van Muscat met Etihad, luchthavenbelasting,  

Executive Lounge en privétransfer per 4-WD ter plaatse van en naar de luchthaven.

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul okt

Mountain View Kamer 2254 2200 2254 1896 2557

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinderkortingen of al dan niet  

verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of bezoek www.silverjet.be.

ALILA JABAL AKHDAR
BOUTIQUE | CULINAIR | HIDEAWAY

OMAN | Jabal Akhdar | Wahiba Desert

 

    

 

   Deluxe Suite
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Zighy Bay | Musandam | OMAN

SIX SENSES ZIGHY BAY
CULINAIR | HIDEAWAY | WELLNESS

       

     Pool Villa Beachfront   

De transfer van de luchthaven van Dubai lijkt u naar het einde van de wereld 

te brengen, zeker als u hoog in de bergen over dient te stappen op een 4x4 

terreinwagen, maar dan ontrolt zich het indrukwekkende Zighy Bay voor uw 

ogen. In de diepte tussen de bergen ligt het verborgen vissersdorpje waar 

u de luxe oase van Zighy Bay vindt. Te midden van pittoreske fjorden en 

indrukwekkende bergen, beleeft u een ontspannen verblijf in uw privévilla. Het 

hotelcomplex in de stijl van een traditioneel Omani dorp is uniek in de regio 

en uitsluitend met lokale materialen gebouwd. Het hotel heeft schitterende 

binnenplaatsen en buitenzitplaatsen met uitzicht op de unieke natuur. Ontspan 

op het zandstrand of in de openluchtbioscoop onder de sterrenhemel. Zighy 

Bay ligt in de Omaanse exclave Musandam en wordt via Dubai aangevlogen. Het 

hotel ligt op ca. 120 min. van de luchthaven.

FACILITEITEN
Wijnkelder, diverse bars, winkeltjes, Zighy soek, zwembad, poolbar en zonne-

terrassen. Aan het 1,6 km lange zandstrand mogelijkheid tot windsurfen, kanoën, 

snorkelen en duiken. Speciaal zijn ook de Arabische kooklessen (2x per week en 

op verzoek). Het exclusieve Spacenter van de bekroonde Six Senses Spa omvat 9 

behandelkamers, 2 traditionele Arabische hamams en een verfrissende sapbar. 

Ontsnap aan de stress van het dagelijks leven met innovatieve en holistische 

behandelingen. De Chaica’s Club biedt een scala aan activiteiten voor kinderen 

van 4-10 jaar. Twee restaurants en een bar bieden een grote culinaire variëteit. 

Op de menukaart staan regionale specialiteiten met fijne Arabische smaken en 

lekkernijen, maar ook het aanbod aan internationale gerechten is uitgebreid. 

Heerlijke snacks worden geserveerd in de bar bij het zwembad. Wine Cellar is de 

uitgebreide wijnkelder met vooraanstaande wijnen. Op speciaal verzoek stellen 

de chefs en sommelier een diner samen gebaseerd op uw wijnvoorkeur. Beleef 

een onvergetelijk diner op de bergtop met uitzicht op Zighy Bay in ‘Sense on 

the Edge’. Wilt u liever iets intiemer, dan organiseert uw persoonlijke butler een 

exclusief diner in uw eigen villa.

ACCOMMODATIE
Six Senses Zighy Bay biedt 82 privévilla’s in de eigen Innovative Style. Gebouwd 

in een combinatie van Omaans decor en eigentijdse luxe. De villa’s zijn voorzien 

van airconditioning, flatscreen-tv, telefoon, Nespresso-apparaat en minibar. 

Badkamer met oversized bad, binnen- en buitendouches, zonneterras, eettafel 

en butlerservice. Elke villa beschikt over een klein zwembad met ligbedden. 

Combinaties van villa’s mogelijk. Kamerbezetting max. 3 personen.

Pool Villa (ca. 82 m²): in open plan met zithoek met en suite badkamer. Gelegen 

t.o.v. 2e en 3e lijn van het strand en privétuin.

Pool Villa Beachfront (ca. 82 m²): direct gelegen aan het strand.

Pool Villa Suite (ca. 126 m²): met aparte woon- en slaapkamer en groot terras 

met zithoek en dagbedden. 3e lijn van het strand met privétuin.

Pool Villa Suite Beachfront: voorzien van groot terras en direct aan het strand.

Duplex Pool Villa - 2 slaapkamers (ca. 161 m², max. 5 pers.): slaapkamer met 

en-suite badkamer en op de 1e verdieping een slaap- en badkamer met douche. 

Woonkamer met balkon en terras met zwembad. Gelegen 2e lijn t.o.v. het strand.

Duplex Pool Villa Suite - 2 slaapkamers (ca. 161 m², max. 5 pers.): slaap- en 

badkamer en aparte woonkamer op de begane grond en een 2e slaapkamer en 

een veranda op de 1e verdieping. Terras met eethoek en zwembad.

Duplex Pool Villa Suite Beachfront - 2 slaapkamers (ca. 218 m²): direct aan 

het strand. Riant terras met overdekte eethoek, ligbedden en infinity zwembad.

Inclusief: 3 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis naar en van Dubai met Emirates, 

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

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul okt 

Pool Villa 3827  3827 3827 2909 3827 

Pool Villa Beachfront 5138 5138 5138  3470 5138 

Deze accommodatie biedt regelmatig de volgende soorten kortingen en extra’s aan, waarbij de voor- 

waarden wat betreft de uiterste boekingsdatum en periode van het verblijf voortdurend veranderen: 

Gratis nachten - Meal upgrade - Vroegboekkorting

Tevens worden in de loop van het seizoen voortdurend nieuwe extra’s en kortingen geïntroduceerd. 

Note: er is geen visum nodig voor Musandam. 

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of bezoek www.

silverjet.be.
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MALEDIVEN

Finolhu

Omringd door 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 onge-

dwongen: doe na aankomst eerst uw schoenen uit 

en trek ze pas weer aan als u weggaat! De archi-

tectuur 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! 

Nagenoeg alle resorts worden per seaplane bereikt 

vanaf het hoofdeiland Malé. Een aantal resorts heeft 

een privé-lounge waar hapjes en drankjes klaarstaan.

Idyllische eilanden omringd door blauwe lagunes, parelwitte zandstranden, 

veelkleurige koraalriffen en een oogverblindend onderwaterleven. 

De Malediven lenen zich uitstekend voor een duikvakantie, huwelijksreis of een luxe verwenvakantie.

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 op een 

ongerept koraaleilandje resort Velassaru voor een 

onbezorgde vakantie voor jong en oud.

Onze allernieuwste aanwinst met een prachtig 

design en een grandioze wellness is Finolhu met 

een uitmuntende service en bijzonder interieur.

In het Rasdhoo Atol ligt het prijsvriendelijke 

Kuramath Resort. Dit resort is zeer geschikt voor 

een actieve familievakantie. Er bevinden zich maar 

liefst 25 duiklocaties in de buurt. 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 naar en behoud van de walvishaai. Naast 

duiken en snorkelen kunt u kiezen uit vele andere 

watersportactiviteiten. Ten noorden hiervan ligt op 

het stijlvolle Robinson Crusoë eiland Constance 

Moofushi met een bohemien sfeertje. 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 gebouwd in harmonie met de 

natuur. Naast een PADI-duikschool biedt de Six 

Senses Spa onvergelijkbare schoonheids- en 

wellnessbehandelingen op basis van natuurlijke 

producten. Ten zuiden van het 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

Kuramathi

Six Senses 

Baros

Milaidhoo

Lux*South Ari Atol

COMO Maalifushi

Constance
Moofushi

Finolhu

Four Seasons Landaa

Velassaru

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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Finolhu



164 - SILVERJET

MALEDIVEN | Baa Atol | Landaa Giraavaru

FOUR SEASONS RESORT MALDIVES
CULINAIR | FAMILY | WELLNESS

      DELUXE

Ocean Front Bungalow

Het paradijselijke Four Seasons Resort Maldives at Landaa Giraavaru ligt in het 

ongerepte Baa-atol, een UNESCO World Biosphere Reserve. Genesteld tussen 

tropische vegetatie, witte zandstranden en het tijdloze blauw van de Indische 

Oceaan ligt deze luxe vakantieparel. In deze idyllische omgeving vindt u luxe en 

natuurlijke schoonheid in perfecte harmonie. Moderne elegantie en lokale flair 

vormen de perfecte combinatie met het ontwerp van de ruime en vrijstaande 

villa’s. Een uitstekende service en de fascinerende onderwaterwereld maken 

deze tropische vakantie-ervaring op dit droomeiland compleet. Een volmaakte 

locatie voor koppels en families met zowel kleine als oudere kinderen. Landaa 

Giraavaru ligt op ca. 35 minunten per watervliegtuig van het hoofdeiland Malé.

FACILITEITEN
Imposante entree, riant zwembad en kinderzwembad. In de avond filmdoek op 

het strand. Het resort beschikt over een Marine Discovery Centre, thuisbasis 

van baanbrekende projecten voor het ontwerpen van koraalriffen en het 

herstel van schildpadden. Niet-gemotoriseerde watersporten als snorkelen, 

kajakken, windsurfen en catamaranzeilen zijn inclusief. Verder waterskiën, 

stand-up paddleboarding, wakeboarden en een 5*PADI duikschool. Er zijn 

verschillende cursussen als nachtduiken, rif- en wrakduiken. Kidsclub met 

diverse programma’s ‘Passport to Adventure’ en ‘Mission Landaa Giraavaru’. 

Een 24-uurs fitnessruimte, joggingsessies met fitnessinstructeur, tennissen, 

yoga en beachvolleybal. De Spa & Ayurvedic Retreat is een resort op zich 

en biedt een alomvattende benadering van fysiek, spiritueel en mentaal 

welzijn met een speciale nadruk op yoga en ayurveda. Het Spacenter heeft 

10 individuele behandelpaviljoens en een beautysalon. Het resort beschikt 

over een aantal uitstekende restaurants: BLU voor een eigentijdse Italiaanse 

keuken. Kreeftavonden op dinsdag. Café Landaa voor voortreffelijke Aziatische  

gerechten. Speciale thema-avonden. Fuego Grill op het strand is gespecialiseerd 

in verse zeevruchten. Het zeer exclusieve eiland Vela ligt op ca. 10 minuten per 

speedboot en kan worden geboekt van 2 tot 24 personen. Voorzien van alle 

faciliteiten, restaurant, Spacenter, kok en butlerservice. Four Seasons beschikt 

over een catamaran met 11 hutten voor eilandhoppen in de onnavolgbare Four 

Seasons-stijl. Deze privécruise is beperkt tot 22 passagiers. Met een keuze uit 

cruises van drie, vier of zeven nachten, biedt de Four Seasons Explorer een 

onvergetelijke vakantie voor zowel duikers als niet-duikers. 

ACCOMMODATIE
De 102 fraaie bungalows en villa’s zijn bijzonder stijlvol gedecoreerd en 

ontworpen door de architect Murad Ismail. Opgezet in een eigentijdse mix van 

lokale bouwtechnieken en hoge rieten daken. Alle voorzien van airconditioning, 

plafondventilator, koffie-/theezetfaciliteiten, kingsizebed of 2 aparte bedden, 

flatscreen-tv, dvd-speler, telefoon, kluisje en privébar. Stijlvolle badkamer met 

signature bad en buiten en/of binnendouche. Dagelijks vers fruit en water. 

Kamerbezetting max. 2 volw. + 2 kind. of 3 volw. + 1 kind. 

Oceanfront Bungalow (ca. 77 m²): in open plan met plungepool en buitendouche. 

Beach Pool Villa (ca. 137 m²): ruim opgezet. Riant terras met loungebed, woon- 

en eetpaviljoen, buitendouche en een lappool van 12 m. 

Sunrise Water Pool Villa (ca. 90 m²): in open plan met slaapkamer, woonkamer, 

riante badkamer en 2 buitendouches. Buitentrap naar zolderverdieping met 

schitterend uitzicht. Groot terras met schommelstoel, eettafel, loungebedden 

en overloopzwembad. Ook boekbaar aan de zonsondergangkant van het eiland. 

Family Beach Villa (ca. 164 m²): aan het strand met privézwembad, terras met 

ligbedden. Slaap- en woonkamer en een slaapkamer met 2 twinbedden. Zie 

website voor alle types.

Inclusief: 5 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis naar en van Malé met Etihad, lucht- 

havenbelasting, Executive Lounge en watervliegtuig naar Landaa Giravaaru v.v.

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul okt

Oceanfront Bungalow 7116 11446 10156 7296 8771

Sunrise Water Pool Villa 8621 11110 9816 8496 8871

Beach Pool Villa 9750 12350 10566 9096 9521

Honeymoon: champagne, gebak en welkomstgeschenk bij aankomst en fruit op de kamer bij verblijf 

van 01/11/22 t/m 31/10/22. 

Mealupgrade: upgrade naar halfpension: bij verblijf van 11/01/23 t/m 10/05/23; indien geboekt voor 

17/12/22; bij verblijf van 11/05/23 t/m 31/10/23 indien geboekt voor 31/03/23.

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of bezoek www.

silverjet.be.
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Ocean Front Bungalow

Milaidhoo Island  | Baa Atol | MALEDIVEN

MILAIDHOO ISLAND
 CULINAIR | HONEYMOOON | WELLNESS

        

 Beach Pool Villa

 Water Pool Villa

Gelegen op het kleine tropische eiland Milaidhoo in het Baa-Atol biedt dit resort de 

ultieme combinatie van ontspanning, compromisloze luxe en echte gastvrijheid. 

Het romantische eiland wordt omgeven door poederwitte zandstranden en ligt in 

het hart van de UNESCO World Biosphere Reserve in de Baa-Atol. Het kleurrijke 

koraalrif biedt fantastische omstandigheden om te snorkelen en te duiken. Dit 

juweeltje is uitermate geschikt voor koppels en honeymooners. Elke villa is zo 

ontworpen dat u optimaal geniet van de betoverende schoonheid van het eiland. 

De charmante rieten daken en het 180 graden uitzicht over de Indische Oceaan 

dragen hieraan bij. Milaidhoo ligt op ca. 35 minuten per watervliegtuig van het 

hoofdeiland Malé.  

FACILITEITEN
Zwembad met zonneterras, poolbar en uitzicht over zee. De over-water 

Serenity Spa biedt een Spamenu met holistische en biologische behandelingen. 

Dagelijks worden gratis yoga- en meditatielessen gegeven in het Spa-paviljoen 

met schitterend uitzicht op de oceaan. Fitnessruimte, bibliotheek, snorkelen, 

windsurfen, kajakken, catamaranzeilen en stand-up paddling (inclusief). 

De verzorging is op basis van halfpension. All-inclusive mogelijk tegen een 

toeslag. Het Ocean Restaurant is voor ontbijt, lunch en diner. Het Signature 

Restaurant Ba’theli, via vlonders over de zee bereikbaar, is ingericht als een 

lokale vissersboot. U dineert hier op een heuse Dhoni. De Ba’theli Lounge is 

voor cocktails. Het restaurant The Shore Line Grill biedt lokale specialiteiten van 

de grill en teppanyaki. Hier kunt u heerlijke vers gevangen vis en zeevruchten 

proeven. Dineren kan op het strand of bij de chef-kok’s ‘teppanyaki’-table waar 

in overleg een maaltijd voorbereid wordt. Tevens is het mogelijk te dineren 

(inclusief wijnproeverij) in de wijnkelder. De Compass Pool Bar serveert lichte 

maaltijden en gezonde verse sappen en cocktails.

ACCOMMODATIE
De 50 elegante rieten dakvilla’s zijn schitterend ingericht met kunstvoorwerpen 

en designmeubilair speciaal ontworpen voor Milaidhoo. Veel lichtinval door 

de kamerhoge ramen. Voorzien van airconditioning, plafondventilator, koffie-/

theezetfaciliteiten, minibar, wijnkoeler, flatscreen-tv en Nespresso-apparaat. 

Uitermate fraaie badkamer met bad, aparte regendouche en luxe toiletartikelen 

van Acqua Di Parma. Riant zonnedek met privézwembad met zoetwater, zithoek 

en schommelstoel. Verder 24-uurs eiland-host, champagne bij aankomst, fles 

champagne in de villa, welkomstcadeau en dagelijks water en vers fruit. 

Gasten vanaf 9 jaar zijn van harte welkom.

Water Pool Villa (ca. 245 m², max. 3 pers.): over-water villa gebouwd op palen in 

zee. Slaapkamer met kingsizebed en schitterend uitzicht over de oceaan. Grote 

badkamer met bad en tropische regendouche. Privézwembad van ca. 40 m².

Beach Pool Villa (ca. 290 m², max. 3 pers.): deze villa ligt direct aan het witte 

zandstrand tussen tropische palmbomen en de tuin (ca. 66 m²). Riant zonnedek 

met privézwembad (ca. 36 m²), zithoek, dagbed en schommelstoel. 

Fraaie badkamer en buitendouche. Groot terras van ca. 95 m². 

Beach Residence (ca. 490 m², max. 3 pers.): aparte woon- en eetkamer. 

De  comfortabele woonkamer heeft een aangrenzende kitchenette. Half overdekt 

terras met zwembad van ca. 60 m². Tijdens uw verblijf 1 x privé-bioscoop op het 

terras en een privé-excursie van een halve dag naar keuze.

Ocean Residence (ca. 564 m², max. 6 pers.): deze schitterende over-water villa 

is voorzien van 2 ruime slaapkamers, 2 en-suite badkamers en infinity pool.

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., halfpension, vliegreis naar en van Malé met Etihad, lucht- 

havenbelasting, Executive Lounge en watervliegtuig naar Milaidhoo v.v.

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul okt 

Water Pool Villa 6425 7868 7868 5751 7022

Beach Pool Villa 7161 8798 8798 6359 7830

Honeymoon: bruidstaart, badceremonie, 1x  Spabehandeling van 60 min. en 1 x candlelight diner. 

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 11/01/23 t/m 10/01/24 indien 90 dagen voor aankomst 

geboekt; 10% bij verblijf van 11/01/23 t/m 10/01/24 indien 60 dagen voor aankomst geboekt.

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of bezoek www.

silverjet.be.
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MALEDIVEN| Baa Atol | Kanufushi

FINOLHU
DESIGN | FAMILY | WELLNESS

      

Dit gerenommeerde 5-sterren resort Finolhu biedt alles voor de verwende 

reiziger. Trendy bars en restaurants, uitermate hip ingerichte lounges, zeer 

ruime en uitermate goed ingerichte watervilla’s en een zeer uitgebreide Spa van 

wereldklasse. Het paradijselijke vakantie-eldorado ligt idyllisch op de spierwitte 

zandstranden met op de achtergrond de groene statige palmbomen en aan de 

voorzijde de azuurblauwe oceaan. Hoog comfort, goede smaak en een tiptop 

vakantiebeleving; daar draait het om bij Finolhu. Het resort ligt op het Baa-

Atol, slechts een paar minuten varen met de speedboot van de door UNESCO 

beschermde Hanifaru-baai. De levendige kleuren onderwater langs de riffen zijn 

gewoonweg betoverend; een deel van de flora en fauna is nergens anders ter 

wereld te vinden. Finolhu staat garant voor een vredig en ontspannen verblijf in 

een zeer stijlvolle omgeving met het zogenaamde “barefoot-chic concept”.

De luchthaven van Malé ligt op ca. 45 min per seaplane. Finolhu beschikt over 

een privé-lounge bij de seaplane-luchthaven, hier zijn gratis hapjes en drankjes 

verkrijgbaar.

 

FACILITEITEN
Na aankomst per seaplane wordt u aan de jetty hartelijk verwelkomd met een 

koel drankje. Finolhu staat bekend om zijn hippe design in zowel de algemene 

ruimtes als in de villa’s. Er is een open en ruime receptie. Zwembad met 

ligbedden rondom. Op het witte strand ligbedden, cabana’s en hangmatten. De 

duikschool probeert haar gasten zoveel mogelijk bijzondere duikervaringen mee 

te geven. Baa-Atol is ‘s werelds grootste hotspot voor mantaroggen. Van mei tot 

november komen tientallen van hen naar Hanifaru Bay, op slechts 30 minuten 

varen met de speedboot. Er kan gedoken worden in een groep, maar ook privé. 

Van zonsopgang tot duiken in de ochtend. Ook dolfijncruises bij zonsondergang. 

Veel van de Finolhu-medewerkers zijn opgegroeid op de Malediven en kennen 

het atol. Ze leren de gasten hoe belangrijk het is om zich onder water thuis te 

voelen en de onderwaterwereld op een ontspannen manier te observeren. 

Bij de zeer luxe Fehi-Spa waarbij het Britse biologische merk ILa wordt gebruikt, 

zijn massages mogelijk, lichaamspackingen en peelings. Alles aangepast aan 

het warme klimaat. Ook sauna, stoombaden, manicure, pedicure en kapper. 

Verder tennisbaan, indoor golfsimulator, fitness en yoga-platform. Niet-

gemotoriseerde sporten zoals kayak, stand-up paddling en windsurfen zijn 

gratis. Wakeboarden, waterskiën, seabobs, bananarides en parasailing zijn 

tegen betaling mogelijk. Voor de jongere gasten is er The Oceaneers Club met 

een afwisselend dagprogramma. In de art & craft studio worden voor jong en 

oud kunst- en handwerklessen gegeven zoals schilderen. 

U verblijft hier op basis van logies/ontbijt. Bij Finolhu komt de inwendige mens 

helemaal aan zijn/haar trekken. De kleurrijke Beach Kitchen is er voor het 

uitgebreide ontbijtbuffet met meerdere à la minute cooking-stations. Kanusan 

heeft moderne Japanse en Aziatische gerechten op de kaart; bij Arabian Grill 

zijn heerlijke oosterse mezzes en grillgerechten te proeven. Crab Shack, gelegen 

op een privé-zandbank en per speedboot bereikbaar, is de plek voor lichte 

maaltijden en een cocktail. In de namiddag een DJ. Voor huisgemaakte taartjes 

en gezonde sapjes is er het hippe Milk Lab met terras onder de palmbomen. 

Bij Beach Club lichte snacks en bij Beach Bar (geopend tot 01:00) geniet u van 

verrassend entertainment van alcoholische drankjes, cocktails en mocktails. 

Gasten kunnen kiezen voor halfpension waarbij diner in Beach Kitchen of de 

Pizza Counter is. Of dine-around tegen een toeslag. All Inclusive of Premium All 

Inclusive is ook mogelijk. Uniek is de strandbubbel. Breng de nacht door onder 

de sterrenhemel in een magische bubbeltent met privéstranddiner, ontbijt aan 

de oceaan. Een onvergetelijke romantische ervaring.

ACCOMMODATIE
Het resort beschikt over in totaal 125 stijlvol gedecoreerde villa’s met een zeer 

elegante en moderne inrichting waarbij de warme kleuren azuurblauw, tropisch 

groen en zonnegeel terugkomen in de accessoires, kussens en kunstwerken. 

Kingsizebed, ruime badkamer met signature bad, aparte inloopdouche met 

regendouche, haardroger, Marshall soundsystem, flatscreen-tv, haardroger, 

plafondfans en airconditioning, kluisje, minibar en wijnbar. Veranda of ruim 

terras met comfortabel zitje, schommelstoel en ligbedden.

Lagoon Villa (ca. 145 m², max. 3 volw. of 2 volw. en 2 kind.): sfeervol ingerichte 

water-villa met houten veranda met directe toegang tot zee. 

Beach Villa (ca. 205 m², max. 3 volw. of 2 volw. en 2 kind.): ruime villa gelegen 

direct aan het strand en omringd door hoge palmbomen. Halfopen badkamer 

met luxe buitendouche. Veel privacy.

Private Pool Villa (ca. 205 m², max. 3 volw. of 2 volw. en 2 kind.) zeer comfortabele 

villa met overdekte veranda met zitje en plungepool. Direct toegang tot strand.
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Ocean Pool Villa (ca. 180 m², max. 3 volw. of 2 volw. en 2 kind.): gelijk aan Lagoon 

Villa maar met zeer riante vlonder en privé-zwembad. Zijde ondergaande zon.

Water Pool Villa - 2 slaapkamers (ca. 460 m², max. 6 volw. of 4 volw. en 4 kind.):  

unieke watervilla met 2 slaapkamers, 2 badkamers en groot privézwembad. 

Beach Pool Villa - 2 slaapkamers (ca. 530 m², max. 6 volw. of 4 volw. en 4 kind.): 

gelijk aan Water Pool Villa maar beschut gelegen op het eiland.

Ocean Pool Villa Rockstar (ca. 460 m², max. 6 volw. of 4 volw. en 4 kind.): zeer 

unieke watervilla gelegen aan het eind van de jetty en grandioos 180 graden 

zicht op de oceaan. Met aparte woon- en eetkamer. Vanuit de slaapkamers 

en woonkamer toegang tot grote veranda met zwembad van ca. 8 m lengte. 

24-uurs butlerservice en privé-buggy.

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis naar en van Malé met Etihad, lucht- 

havenbelasting, Executive Lounge en watervliegtuig naar en van Finolhu.

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul okt

Lagoon Villa 4283 4808 3967 3189 3868 

Beach Villa 4731 5298 4403 3667 4287

Water Pool Villa - 2 slaapkamers (bij 6 pers.) 5461 5956 5352 4957 5198

Honeymoon: mouserende wijn, baddecoratie, cake en romantisch diner (set menu) bij Kanusan of 

Arabian Grill; min. 4 nachten verblijf.

Long Stay: 10% korting bij min. 7 nachten verblijf van 16/05/23 t/m 16/07/23 en van 01/09/23 

t/m 20/10/23.

Vroegboekkorting: 25% bij verblijf van 11/01/23 t/m 31/03/23 indien geboekt voor 31/08/22 en 

bij verblijf van 13/04/23 t/m 31/10/23 indien geboekt voor 31/01/23. 20% bij verblijf van 01/11/22 

t/m 31/10/23 indien 60 dagen voor aankomst geboekt en 10% indien 30 dagen voor aankomst 

geboekt.

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of bezoek www.

silverjet.be.

Kanufushi | Baa Atol | MALEDIVEN
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BAROS
CULINAIR | HONEYMOON | WELLNESS

    

Met zijn schitterende stranden, wuivende palmbomen en blauwe lagune biedt 

Baros misschien wel het meest fotogenieke plaatje van alle eilanden. Dit intieme 

adults only resort biedt exclusieve faciliteiten waaronder 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 

overwater boven de lagune ofwel tussen het groen op een korte wandeling van het 

schitterende strand, het zwembad en de 3 fantastische restaurants. De kleurrijke 

onderwaterwereld wordt beschouwd als één van de meest indrukwekkende 

van het Noord-Malé Atol. Het resort is ook 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  

snorkelen rond het rif onder begeleiding van een zeebioloog. Er is ook een 5*PADI-

duikcenter vanwaaruit 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 voor- 

zien van een yogamat, telefoon, strijkfaciliteiten, flatscreen-tv, plafondventilator, 

 

 

cd/dvd-speler, minibar, koffie-/theezetfaciliteiten, wijnkoeler, iPod-dockingstation 

en airconditioning. Badkamer met buitendouche. 

Zonne-terras met dagbed. Maximaal 3 personen per villa, suite of residence.

Deluxe Villa (ca. 89 m²): individuele rietgedekte villa. Voorzien van kingsizebed, 

zithoek, open-air badkamer met aparte douche en toegang tot het strand. 

Water Villa (ca. 92 m²): over-water villa met hemelbed en directe toegang tot de 

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 directe toegang tot de lagune. 24-uurs villahost. 

Baros Suite (ca. 200 m²): schitterende villa aan het strand. Open plan woon- 

en slaapkamer met hemelbed. Groot hardhouten terras met dagbedden, 

buitendouche en zwembad. Veel privacy. Villahost. 

Baros Residence (ca. 268 m²): luxe villa met aparte woon- en slaapkamer met luxe 

badkamer. Overdekte veranda met privézwembad (7x3m). 

Baros - 2 slaapkamers (ca. 240 m², max 4 volw.+2 kind.): luxe en ruime villa. Met 

privéstrand en een privézwembad. Inclusief 3 uur durende cruise per luxe boot.

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis naar en van Malé met Etihad, lucht- 

havenbelasting, Executive Lounge en speedboottransfer van en naar Baros.

Indicatieprijs per persoon  nov feb apr jul okt 

Deluxe Villa 3994 5081 5081 3317 4319

Water Villa 5374  6732 6732 4338 5630

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: indien 60 dagen 

voor aankomst geboekt: bij verblijf van 11/01/23  t/m 22/12/23: 10% t/m 13 nachten; 20% korting bij 

min. 14 nachten. Extra: mouserende wijn bij aankomst, dagelijks vers fruit en water, 24 uurs villa host. 

Extra bij Baros Suite:1 x romantisch ontbijt op Piano Deck, cocktail in Lighthouse Lounge.. 

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of bezoek www.

silverjet.be.

MALEDIVEN | Noord-Malé Atol | Baros
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Baros | Noord-Malé Atol | MALEDIVEN

Pool Villa

Pool Villa

Water Villa
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MALEDIVEN | Zuid-Malé Atol | Velassaru

VELASSARU MALDIVES
HIDEAWAY | CULINAIR | WELLNESS

        

 Water Villa

Trendy hotel op een ongerept koraaleilandje in de Zuid-Malé Atol met fijne 

poederwitte zandstranden en een turkooisgekleurde lagune met goede snorkel- 

en duikmogelijkheden. Genesteld in een tropische vegetatie biedt het resort alle 

ingrediënten voor een onbezorgde vakantie. Ontspannen kunt u in uw luxe villa 

aan het strand of in een over-water villa met een ongeëvenaard uitzicht over de 

Indische Oceaan. Een heerlijk resort voor koppels en honeymooners. Op ca. 25 

min. per speedboot van de internationale luchthaven Malé.

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 in 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 aparte douche. Kamerbezetting maxi-

maal 3 personen.

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.

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Malé met Etihad, lucht- 

havenbelasting, Executive Lounge en speedboottransfer van en naar Velassaru.

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul okt

Deluxe Bungalow 2457 2852 2852  2015  2015

Deluxe Villa 2727 3126 2513 2240 2240

Beach Villa 3461 3870 3148 2860 2860

Beach Pool Villa 4015 4429  3626 3327 3327

Gratis kinderen: max. 2 kinderen t/m 11 jaar gratis op de kamer bij min. 2 volwassenen bij verblijf 

van 01/04/23 t/m 31/10/23 in een Deluxe Villa, Deluxe Villa Pool. Deluxe villa 2 slaapkamers en 

Pool Villa. Honeymoon: fles champagne, 1x tapas in de Chill Bar met 2 glazen mousserende wijn, 1x 

‘Honeymoon Welcome-package`en USD25 Spa-credit tijdens het verblijf.

Kamerkorting: 20% bij verblijf van 01/11/22 t/m 22/12/22; 15% bij verblijf van 11/01/23 t/m 

16/04/23; 25% bij verblijf van 17/04/23 t/m 31/10/23 ( niet geldig voor Water Villa) en 30% bij verblijf 

van 17/04/23 t/m 31/10/23 in een Water Villa.

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of bezoek www.

silverjet.be.



171 - SILVERJET

Kuramathi   | Rasdhoo | MALEDIVEN

KURAMATHI ISLAND RESORT
CULINAIR | FAMILY 

    

Pool Villa 

Het resort Kuramathi met een grote verscheidenheid aan villa’s en restaurants 

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 wateren rondom staan bekend om de schitte-

rende duik- en snorkellocaties meteen op loopafstand van het strand. Een 

goed verzorgd resort met een uitmuntende prijs/kwaliteitverhouding. Op ca.  

20 minuten per watervliegtuig vanaf Male.

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 zoals, kanoën, windsurfen, waterskiën, diepzeevissen 

en PADI-duikschool (tegen betaling). Er bevinden zich meerdere 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 12 restaurants en 7 bars. U verblijft op basis van 

volpension waarbij u geniet van maaltijden in één van de drie buffetrestaurants 

(afhankelijk van de locatie van uw villa) Haruge, Malaafaiy of Farivalhu. Ook 

dagelijks high-tea, diverse cocktails, huiswijn, bier, gevulde minibar en 2 

excursies per verblijf en snorkelset. Basic All-Inclusive of Select All-Inclusive 

zijn mogelijk tegen een toeslag. Lunch en diner is dan in alle op dat moment 

geopende restaurants (m.u.v. bepaalde gerechten) en geselecteerde wijnen.

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. Alle villa’s zijn maximaal voor 3 pers., tenzij anders genoemd.

Beach Villa (ca. 70 m²): verscholen in de tuin en voorzien van kingsizebed. 

Halfopen badkamer met regendouche en bad. Groot terras met loungebed. 

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 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. Beneden aparte woon- en 

slaapkamer. Boven aparte woon- en slaapkamer. Twee badkamers. 

Pool Villa (ca. 165 m²):  deze villa is half over-water en nabij de zandbank. 

Slaapkamer met kingsizebed. Groot terras met infinity pool (18 m²) en 

buitendouche. Badkamer met een signature bad en een aparte regendouche.

Thundi Water Pool Villa (ca. 142 m²): luxe over-watervilla met zwembad en 

ruime badkamer. Met fantastische ligging direct aan de Kuramathi-zandbank.

Honeymoon Pool Villa (ca. 310 m²): zeer ruime villa met hemelbed, afgesloten 

tuin, zwembad (ca. 10 m) en terras. Veel privacy en direct toegang tot zee. 

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., volpension, vliegreis naar en van Malé met Etihad, 

luchthavenbelasting, Executive Lounge en watervliegtuig van en naar Kuramathi.

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul okt

Beach Bungalow 3288 3467 3092 2812 3007 

Thundi Water Pool Villa 5171 5432 4735 4211 4525

Honeymoon: bloemdecoratie op bed, chocolade of macarons en fles wijn bij een min. verblijf van 4 

nachten. Meal Upgrade: upgrade van All-Inclusive naar Select All-Inclusive bij min. 4 nachten verblijf 

van 01/05/23 t/m 31/10/23 indien geboekt voor 31/01/23 in een Water Villa, Honeymoon Pool Villa,  

Deluxe Water Villa, Pool Villa, Water Villa Pool, Thundi Water Villa Pool. Vroegboekkorting: 10% bij 

verblijf van 01/11/22 t/m 23/12/22 indien geboekt voor 30/09/22 en van 06/01/23 t/m 30/04/23 

indien geboekt voor 31/08/22. 10% bij verblijf van 01/05/23 t/m 31/10/23 in Beach Villa; 20% bij 

verblijf in Water Pool Villa, Pool Villa, Thundi Water Pool Villa en Honeymoon Pool Villa; 25% bij 

verblijf in Beach Bungalow, Superior Beach Villa, Deluxe Beach Villa, Water Villa en Deluxe Water 

Villa; 30% bij verblijf in Beach House 2 slaapkamers, indien geboekt voor 31/01/23.

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of bezoek www.

silverjet.be.
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MALEDIVEN | Zuid-Ari Atol | Moofushi 

CONSTANCE MOOFUSHI MALDIVES
ALL-INCLUSIVE | CULINAIR | WELLNESS 

        

Tropisch charmant met een vleug bohemien, dat is in het kort hoe dit luxe 

kleinschalige laid-back resort het beste beschreven kan worden.  De hoge service 

en de persoonlijke warme touch zult u ook bij dit hotel van de gerenommeerde 

Constance-groep van meet af aan bemerken. Constance Moofushi ligt 

heerlijk rustig op het kleine groene eiland waar geen andere resorts zijn. Het 

kristalheldere water van de ondiepe lagune met exotische vissen strekt zo ver 

als het oog reikt. Het eiland is bedekt met een tropische vegetatie, kokospalmen 

en bananenbomen en heeft grote 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. Constance Moofushi zal vooral 

honeymooners aanspreken en koppels die van een relaxte ambiance houden. 

Het zeer uitgebreide all-inclusive pakket laat niets te wensen over. Moofushi ligt 

op ca. 25 minuten per watervliegtuig van het hoofdeiland Malé.

FACILITEITEN
Zwembad met apart klein kinderbad en PADI-duikschool. Een paar keer per 

week een DJ in de avond. Meer dan 35 duikplekken bevinden zich in de buurt. Het 

kleurrijke huisrif is bereikbaar vanaf het strand. Snorkeluitrusting inbegrepen. 

Verder boetiek, fitnessruimte, yogalessen, beachvolleybal, biljart, windsurfen, 

catamaranzeilen, waterfietsen en kajakken (inclusief). Nacht- en diepzeevissen. 

De fraaie U-Spa ligt over-water en beschikt over 8 behandelruimtes. Het 

hoofdrestaurant Manta met internationale themabuffetten en groot terras. Alizée 

is het à la carte restaurant gespecialiseerd in gegrillde gerechten. Verder een 

bar bij restaurant Manta, Totem Beach Bar 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, hapjes in de avond bij Totem Bar, geselecteerde 

alcoholische en niet-alcoholische dranken in alle bars en restaurants van 10:00 

tot 00:30, champagne bij de maaltijden, minibar (water, frisdranken, bier, wijn, 

snacks, 1x per dag bijgevuld), snorkelmateriaal, een excursie per Dhoni-boot (bij 

een min. verblijf van 9 nachten), begeleid snorkelen vanaf het strand naar het rif. 

Indien u minimaal 9 nachten verblijft is 1x dineren in à la carte restaurant Alizée 

inbegrepen. Kindermenu’s zijn mogelijk in de twee restaurants. Playstation 4 

beschikbaar.

ACCOMMODATIE
De 110 Villa’s zijn goed ingericht met natuurlijke materialen en azuurblauwe 

accenten, rieten daken en kledingkasten in de vorm van gigantische reiskisten. 

Alle villa’s zijn voorzien van airconditioning, plafondventilator, minibar en thee-/

koffiezetfaciliteiten. Luxe half-open badkamer met zwart graniet. Buitendouche. 

Beach Villa (ca. 57 m², max. 3 pers.): vrijstaande villa. Houten veranda met 

hangmat, ligbedden en directe toegang tot de oceaan. Ook te boeken als Sand 

Villa met direct toegang tot de zandbank. 

Water Villa (ca. 66 m², max. 3 pers.): het grote zonnedek (ca. 29 m²) strekt zich 

uit op palen boven de zee. Directe toegang tot de ondiepe lagune. 

Senior Water Villa (ca. 94 m², max. 2 volw. + 2 kind.): mooie ruim opgezette 

villa. Nespresso-apparaat (dagelijks bijgevuld). Het riante zonnedek (ca. 41 m²) 

beschikt over ligbedden en zithoek. Directe toegang tot de ondiepe lagune.

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., all-inclusive, vliegreis naar en van Malé met Etihad, lucht- 

havenbelasting, Executive Lounge en watervliegtuig ter plaatse van en naar de luchthaven.

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul okt

Beach Villa 4939 5358 4406  3846 4701 

Water Villa 5217 5839 4752 4227  4992

Senior Water Villa  5711  6197 5165 4616 5453

Gratis kind: max. 1 kind t/m 12 jaar verbllijft gratis bij de ouders op de kamer bij verblijf in een Beach 

Villa, Sand Villa of Water Villa van 01/11/22 t/m 06/01/24. Bij verblijf in Senior Villa max. 2 kinde-

ren t/m 12 jaar gratis op de kamer bij de ouders. Kamerkorting: 40% bij verblijf van 01/05/23 t/m 

29/09/23; 20% bij verblijf van 01/11/22 t/m 26/12/22; 15% bij verblijf van 30/09/23 t/m 31/10/23 

en 10% bij verblijf van 14/01/23 t/m 30/04/23. Vroegboekkorting: 35% bij verblijf van 01/11/22 

t/m 26/12/22; 30% bij verblijf van 14/01/23 t/m 30/04/23 en van 30/09/23 t/m 31/10/23 indien 

45 dagen voor aankomst geboekt. 20% bij min 3 nachten verblijf van 27/12/22 t/m 13/01/23 indien 

45 dagen voor aankomst geboekt. Honeymoon en huwelijksjubileum: mousserende wijn en fruit bij 

aankomst, welkomstattentie en 50% korting per persoon op Spabehandeling.

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of bezoek www.

silverjet.be.



173 - SILVERJET

Dhidhoofinolhu | Zuid-Ari Atol | MALEDIVEN

LUX*SOUTH ARI ATOLL
ACTIVE | FAMILY| HONEYMOON

      

Romantic Pool Water Villa

Het moderne LUX*South Ari Atoll in moderne beach-stijl is uitermate geschikt 

voor families met kleine en grotere kinderen en (honeymoon)koppels die 

op zoek zijn naar een luxe strandvakantie met uitmuntende strand-, duik- en 

snorkelfaciliteiten gecombineerd met uitgebreid tafelen en animatie overdag en 

in de avonduren. Dit luxe resort met zeer uitgebreide spa-mogelijkheden ligt te 

blinken op het tropische groene eiland van ca. 2 km lengte en wordt omgeven 

door witte zandstranden met azuurblauw water. LUX*South Ari Atoll beschikt 

over een eigen Marine Biology Centre dat volledig gewijd is aan het onderzoek 

naar en behoud van de walvishaai. Per watervliegtuig vanaf de luchthaven Malé 

bereikt u dit uitgebreide resort met persoonlijke service in ca. 30 minuten.

FACILITEITEN
Het resort beschikt over 2 infinitypools met poolbar. Eigen koffiebranderij en 

bibliotheek. 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, jetskiën, catamaranzeilen, 

kitesurfen, snorkelen en bootexcursie naar het spotten van de walvishaai 

(tegen betaling). Beachvolleybal, tafeltennis, badminton, 2 tennisbanen, biljart 

en tafelvoetbal (inclusief). Activiteitenprogramma ‘LUX*IT UP’. Fitnessruimte 

en de schitterende LUX*Me Spa (1.550 m²) met een ruim aanbod aan 

schoonheidsbehandelingen. Meerdere uitstekende restaurants: Senses serveert 

Oosterse gerechten. MIXE voor internationale keuken, Umami voor Japans. East 

Market gespecialiseerd in de Aziatische keuken. In de avond DJ  en 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 in moderne stijl met veel wittinten bieden 

veel extra’s. Open badkamer met signature bad en aparte douche, cd/dvd-speler, 

plafondventilator, flatscreen-tv, ‘home theatre-system’ met iPod-dockingstation, 

kluisje, minibar en koffie-/theezetfaciliteiten. Hardhouten terras met zithoek.

Beach Pavilion (ca. 60 m², max. 2 volw. + 1 kind): direct aan zee gelegen met 

privétoegang tot het strand. Combinatie met 2 villa’s naast elkaar mogelijk.

Beach Villa  (ca. 95 m², max. 2 volw. + 2 kind.): vrijstaande villa aan het strand.

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 aparte douche. 

Terras met ligbedden en dagbed. Directe toegang tot zee.

Romantic Pool Water Villa (ca. 110 m², max. 2 pers.): over-water villa met 

zwembad. Badkamer met 2 regendouches. Terras met dagbedden, buitendouche 

en schommelstoel voor twee. Gelegen aan zijde zonsopkomst.  

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 designbed in ronde vorm. Badkamer met jacuzzibad. Riant 

houten terras met eetgedeelte en een 14 meter lange infinity pool. 

LUX*Villa (ca. 360 m², max. 2 volw. + 2 kind.): deze ultieme villa aan het einde van 

de vlonder met zwembad biedt een schitterend uitzicht vanuit het riante terras.

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis naar en van Malé met Etihad, lucht- 

havenbelasting, Executive Lounge en watervliegtuig van en naar Zuid-Ari Atol.

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul okt

Beach Pavilion 4069 3805 3162 2680 3805

Beach Villa 3963 4567 3955 3496 4567

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 prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of bezoek www.

silverjet.be.
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Olhuveli Island | Laamu Atol | MALEDIVEN

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 het 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. Vanaf de luchthaven Malé een panoramische 

vlucht van 50 minuten en vervolgens 20 minuten per luxe speedboot.

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 tot 

18:00. De 7 bars en restaurants van Six Senses Laamu bieden voortreffelijke 

gerechten. De Ice & Chocolate Studio is een must om te bezoeken, met meer 

dan 40 smaken verfrissend ijs.  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 m 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 Atol 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, 

Nespresso-apparaat, minibar, plafondven tilator en kingsizebed of 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 directe toegang tot de lagune. Ook boekbaar met uitzicht 

op de oceaan.

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. Panoramisch uitzichtpunt over de oceaan.

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis naar en van Malé met Etihad, lucht- 

havenbelasting, Executive Lounge en lokale vlucht van ca. 50 min. ter plaatse van en naar de Laamu 

Atol. Aansluitend korte speedboottransfer van 20 min.

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul  okt

Lagoon Water Villa  5085 6184 5074 4989 5444

Family Beach Villa 8239 9985 8309 8127 8911

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 01/11/23 t/m 21/12/23 en 01/10/23 t/m 31/10/23.

Meal Upgrade: upgrade naar halfpension bij min. 7 nachten verblijf van 01/05/23 t/m 31/07/23 en 

van 01/09/23 t/m 30/09/23 

Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 01/11/22 t/m 21/12/22, van 11/01/23 t/m 31/03/23, van 

16/04/23 t/m 30/04/23, van 01/08/23 t/m 31/08/23 en van 01/10/23 t/m 31/10/23 indien 60 

dagen voor aankomst geboekt. 10% bij verblijf van 01/05/23 t/m 31/07/23 en van 01/09/23 t/m 

30/09/23 indien 30 dagen voor aankomst geboekt.

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of bezoek www.

silverjet.be.
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MALEDIVEN | Thaa-Atol | Maalifushi

COMO MAALIFUSHI
HIDEAWAY | HONEYMOON | WELLNESS

        DELUXE

Water Villa

Dit schitterende kleine eilandje ligt op het noordelijke Thaa-atol. De pittoreske 

stranden, het ongerepte huisrif en de elegante interieurstijl maken dit 

kleinschalige zeer luxe resort tot een hemels verblijf. De hoogwaardige 

uitmuntende, integere service is uniek en zal zeker niet teleurstellen. Het 

eiland heeft een aantal uitstekende duikplekken in de omgeving, waaronder een 

ontmoetingsplaats voor walvissen. Het zeer geriefelijke hotel is ontworpen door 

de Japanse architect Koichiro Ikebuchi bekend om de integratie in de natuurlijke 

omgeving. De elegante tropische minimalistische stijl is tot in perfectie 

doorgevoerd in strakke lijnen, rieten daken, gebleekt hout en luxe materialen. 

COMO Maalifushi, met eigen lounge bij de seaplane-terminal, bereikt u 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 beschermde koraalriffen bieden ideale omstandigheden 

voor watersporten zoals windsurfen en kajakken. Andere activiteiten zijn 

sunrise-yoga en stand-up paddleboarding. Voorts duikcenter, boetiek en 

bibliotheek. Een 44 meter lang zwembad met ligbedden en parasols. In de luxe 

COMO Shambhala Spa geniet u van een traditionele behandeling zoals de COMO 

signature schoonheidsbehandelingen en Thaise massages. Ook een moderne 

fitnessruimte. Het eiland is zeer kindvriendelijk met talloze activiteiten, 

uitgebreid kindermenu, geweldige kidsclub (4-12 jaar) met dagelijkse activiteiten 

als natuurwandelingen, picknicken op het strand, vissen en het bouwen van 

zandkastelen. Tegen betaling diepzeevissen, dolfijncruises en nachtsnorkelen. 

COMO Maalifushi beschikt over een tweetal 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. Thila is het gezellige gezinsvriendelijke restaurant. 

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 ruim vierkant verzonken marmeren bad en een buitendouche. 

Beach Suite (ca. 100 m², max. 3 volw. + 1 kind): groot terras met ligbedden en 

privézwembad. Directe toegang tot het strand. 

Beach Villa (ca. 116 m², max. 2 volw. + 2 kind.): ruim ingericht in open plan. Groot 

terras met ligbedden en privézwembad. Directe 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 aparte 

woonkamer. 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 privézwembad en een zonneterras.

 

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis naar en van Malé met Etihad, lucht- 

havenbelasting, Executive Lounge en watervliegtuig ter plaatse van en naar de luchthaven.

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul okt

Beach Suite  5084 7452 6549 5872 6193 

Water Suite  5885 8398 7321 6515 7132

Honeymoon: Champagne, fruit, huwelijksgeschenk en USD 60,- spa credit per p.p. per verblijf bij min. 

4 nachten. Bij min. 7 nachten verblijf champagne, fruit, huwelijksgeschenk, een 60 min. massage 

voor 2 personen per verblijf en candlelit dinner voor 2 personen. Kamerkorting: van 09/01/23 t/m 

19/12/23: 25% en BB=HB bij min. 7 nachten; 20% en BB=HB bij min. 4 nachten. Familiekorting: 20% 

bij verblijf van 09/01/23 t/m 19/12/23 en min. 5 nachten verblijf, BB=HB voor 2 volw., FB voor 2 

kinderen t/m 11 jr en gratis seaplane voor 2 kinderen t/m 11 jr.

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of bezoek www.

silverjet.be.
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 ABU DHABI & MALEDIVEN COMBI

St. Regis - Abu Dhabi

Como Maalifushi - Malediven

Como Maalifushi - Malediven

De Malediven is een eilandengroep ten zuid wes ten 

van Sri Lanka en India en bestaat uit 1.200 eilandjes 

waarvan er slechts 300 bewoond zijn. Deze eilanden 

zijn met recht een waar pa radijs op aarde te noemen. 

Poederwitte zand stran den, helderblauw water en 

een kleurrijke onder waterwereld. De koraaleilanden 

zijn in hun natuurlijke staat bewaard gebleven en zijn 

nog steeds één van de rijkste exotische visreser-

vaten ter wereld. De bestemming is een absolute 

‘must’ voor liefhebbers van snorkelen en diepzee-

duiken. Maar de Malediven zijn tevens ook uitermate 

geschikt voor honeymooners en voor liefhebbers 

van een relaxte vakantie in alle luxe. 

Dag 1: Brussel - Abu Dhabi

Dagvlucht met Etihad Airways naar Abu Dhabi. U 

arriveert ‘s avonds en wordt per luxe privétransfer 

naar het elegante St. Regis Abu Dhabi gebracht 

waar u 2 nachten verblijft. Dit tophotel onderscheidt 

zich door de elegante stijl en luxe voorzieningen 

en biedt een fabuleus uitzicht vanuit de kamers 

en restaurants. Maximaal comfort en persoonlijke 

service zijn gegarandeerd (kijk voor een beschrijving 

van dit hotel in onze Midden Oosten brochure pagina 

138).

 

Dag 2: Abu Dhabi

De hele dag om Abu Dhabi en omgeving te 

verkennen. Yas Island met Ferrari World, Water 

World en de 18-holes golfbaan liggen op ca. 20 

autominuten. Ferrari World is ‘s werelds eerste 

Ferrari themapark en de grootste attractie van zijn 

soort. Het waterpark Yas Waterworld ligt verspreid 

over een park van 15 ha en biedt 43 spannende 

attracties. Uiteraard kunt u ook neerstrijken in de 

beachclub van het hotel of een kijkje nemen in een 

van de moderne shopping malls. Kunstliefhebbers 

bezoeken het uniek vormgegeven Louvre met een 

uitgebreide collectie kunst en artefacten die een brug 

slaat tussen cultuur en meerdere beschavingen. 

Dag 3-7: Abu Dhabi - Malediven

Vandaag vliegt u door naar de Malediven, alwaar u 5 

nachten zult verblijven in het luxe Como Maalifushi 

met een tropische en minimalistische stijl en 

bereikbaar vanaf Malé luchthaven per watervliegtuig 

in 50 minuten. Como Maalifushi wordt volledig 

omringd door koraalrffen met een aantal goede 

duikplekken. Geniet hier van uw honeymoon of van 

een heerlijke ontspannen familievakantie. Uw luxe 

villa is elegant ingericht en heeft een spectaculair 

zicht over de oceaan. De perfecte bestemming voor 

strand- en zon aanbidders die ook culinair willen 

genieten in één van de uistekende restaurants. (zie 

voor alle informatie pagina 176 van deze brochure).

Dag 8: Malediven - Brussel of verlenging

U vertrekt vandaag in de namiddag per 

watervliegtuig naar de luchthaven Malé voor de 

terugvlucht naar Brussel via Abu Dhabi. Verlengen 

in Como Maalifushi of op een ander tropisch eiland 

op de Malediven is uiteraard mogelijk!

Dag 9: Aankomst Brussel

Vroeg in de ochtend landt u weer op Brussels 

Airport.

Abu Dhabi & Malediven: 9-daagse combinatiereis

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul  okt

Tweepersoonskamer 4028 5607 5552  5509 4608

Hotels

Abu Dhabi   St Regis Abu Dhabi  5*

Malediven  Como Maalifuushi   5*

Bij de prijs is inbegrepen:

• Vliegreis naar en van de Malediven via Abu Dhabi incl taksen

• Executive Lounge op Brussels Airport.

• Luxe privétransfers ter plaatse van en naar de luchthaven.

•  Watervliegtuig op de Malediven van en naar de luchthaven.

•  7 overnachtingen: 2 nachten in Abu Dhabi in een Superior. Ka-

mer op basis van logies/ontbijt en 5 nachten op de Maldiven in 

een Beach Suite op basis van logies/ontbijt. 

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prij-

zen van alle kamertypes, kinderkortingen of al dan niet verplichte 

toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of bezoek www.

silverjet.be.

Een combinatie om bij weg te dromen: 2 nachten stop-over in een fantastisch hotel in het  

spectaculaire Abu Dhabi en vervolgens 6 dagen genieten op de parelwitte koraaleilanden van de Malediven.

Combinatiereis | ABU DHABI & MALEDIVEN
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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

MAURITIUS
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.

vooral aan de zuidwestkust. Op het schiereiland 

Le Morne bieden wij u het romantische Dinarobin 

met uitstekende mogelijk heden om te golfen. Het 

naastgelegen en familievriendelijke Le Paradis 

vormt samen met Dinarobin een van de beste 

vakantieplekken van de Indische Oceaan gezien 

de ligging, service en faciliteiten. Het elegante J. 

W. Marriott, gelegen aan de zuidwestkant van het 

schiereiland combineert traditie met moderne luxe 

en biedt vele watersportfaciliteiten. Het moderne 

LUX*Le Morne werd recentelijk geheel gerenoveerd. 

Verder oostelijk aan de zuidkust selec teerden wij 

voor u het Heritage Le Telfair Golf & Spa resort 

gebouwd op het landgoed van een voormalige 

rietsuiker plantage met de prestigieuze 18-holes 

championship golfbaan ontworpen door Peter 

Matkovich. Persoonlijke service en vele faciliteiten 

gaan hier hand in hand. Ook de ruime villa’s met 3 

- 4 slaapkamers van dit prestigieuze hotel zijn zeer 

aan te raden.

Mauritius ligt ca. 800 km ten oosten van Madagaskar 

in de Indische Oceaan en maakt deel uit van de 

eilandengroep der Maskarenen. In 1598 gingen de 

Hollanders er tijdens een razende storm aan wal. 

Zij doopten het eiland Mauritius, naar stadhouder 

Maurits van Nassau en maakten het tot een 

toevluchthaven op de route naar Oost-Indië. De 

Nederlanders waren niet alleen verantwoordelijk 

voor de naam van het eiland, maar ook voor de 

invoer van het suikerriet. Daarnaast kent Mauritius 

sinds die tijd een zeer internationale bevolking, 

waardoor het een geva ri eerde en voortreffelijke 

keuken heeft. De hoofd stad Port Louis heeft het 

nationale museum, de kleur rijke centrale markt, de 

Chinese wijk en het Fort Adelaïde als voornaamste 

bezienswaardigheden. Mauritius staat ook bekend 

als het eiland waar in 1640 de laatste dodo heeft 

geleefd. Deze vogel is op veel uitingen, zoals munten 

en postzegels, terug te vinden.

Mauritius is een ideale bestemming voor een 

strandvakantie: parelwitte stranden, ondiep 

en helder water, uitgestrekte koraalriffen met 

een verbazing wekkende verscheidenheid aan 

tropische vissen en planten en niet te vergeten vele 

uitstekende hotels. Silverjet heeft haar aanbod aan 

hotels aanzienlijk uitgebreid op Mauritius.

De west- en noordkust van Mauritius worden 

gekenmerkt door schitterende, poederwitte 

stranden. De be kend ste badplaats is Grand 

Baie, waar wij het prestigieuze hotel Royal Palm 

selecteerden. Vele beroemdheden verbleven hier. 

Ten westen hiervan treft u het romantische en 

luxueuze Trou aux Biches aan het gelijknamige 

strand. De mooie suites en villa’s liggen in individuele 

chalets. Op de uiterste noordwestpunt van Mauritius 

ligt het populaire en aantrekkelijk geprijsde 

resorthotel Canonnier Golf Resort & Spa. Het nieuwe 

en moderne LUX*Grand Baie biedt een scala aan 

activiteiten en uitstekende restaurants. Noordelijk 

van Baie aux Tortues ligt het Beachcomber Victoria 

Hotel, zowel geschikt voor gezinnen als koppels met 

een adult-only gedeelte. Aan de andere kant van de 

Baie aux Tortues ligt het exclusieve, in Aziatisch/

Afrikaanse stijl opge trok ken resort The Oberoi 

Mauritius. De mooie villa’s bieden een summum 

aan privacy. LUX*Grand Gaube met een modern 

en eigentijds ontwerp komt tegemoet aan de 

trendy reiziger.  Het ruim opgezette hotel biedt de 

voor deze hotelketen zo typische verrassingen als 

phone-home, koffiebranderij, een uitgebreid aanbod 

unieke restaurants, kinderfaciliteiten en moderne 

kamers.

 

Het koraalrif langs de oostkust van Mauritius zorgt 

hier voor een bijzonder rustige, bijna golfloze 

zee. Hier vindt u ook tal van kleine baaien, door 

rotspartijen van elkaar gescheiden. Aan deze kust 

bieden wij een groot aantal uitstekende hotels aan. 

Het fraaie en idyllisch gelegen Constance Prince 

Maurice heeft mooie op de Balinese architectuur 

geïnspireerde suites en heeft de sfeer van een lodge, 

gelegen in de beslotenheid van een azuurblauwe 

lagune. Het kindvriendelijke Constance Belle Mare 

Plage met zijn exclusieve villa’s en uitstekende 

golffaciliteiten is zowel geschikt als familiehotel 

als golfhotel. One&Only Le Saint Géran is een hotel 

van topklasse. Bijzonder stijlvol vormgegeven aan 

een poederwit strand. Culinair bent u hier ook aan 

het juiste adres. Zuidelijker ligt het Shangri-La 

Le Touessrok. Dit gerenommeerde resort biedt 

alles voor de verwende reiziger, van trendy bars & 

restaurants, idyllische stranden en een uitgebreide 

Spa tot een 18-holes golfbaan van wereldklasse.

Voor kitesurfers is de zuidkust van het eiland 

ideaal. Bovendien is het uitstekend wandelen en 

golfen in het heuvelachtige achterland. Uiter-

aard treft u hier ook fraaie, witte zand stranden, 

INDISCHE
OCEAAN
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St. Regis
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 LUX*GRAND BAIE
CULINAIR | DESIGN | WELLNESS

     

Pool Villa Royal Suite

Gelegen aan een poederwit zandstrand, belooft het nieuwe LUX*Grand Baie een 

vakantie om nooit te vergeten. Dit elegante hotel herdefinieert alle luxe normen 

dankzij de moderne inrichting van de toparchitect Kelly Hoppen, die er een echt 

designerhotel van gemaakt heeft. Kom tot rust in een van de suites en villa’s en 

geniet van een onvergetelijk en verfijnd verblijf. Ontspan in de hypermoderne 

LUX*Me Spa met op maat gemaakte behandelingen, breng tijd door op het mooie 

zandstrand en geniet van de zon terwijl u dineert met verrukkelijke gerechten van 

Beach Rouge, of ontspan gewoon bij een van de zwembaden. Het aantrekkelijke 

havenplaatsje Grand Baie ligt op loopafstand. De luchthaven ligt op 60 autominuten. 

FACILITEITEN
Moderne lobby, 3 zwembaden met ligstoelen en parasols, waaronder een trendy 

zwembad op het dakterras. De kidsclub Play voor kinderen van 3 tot 11 jaar 

biedt talrijke sportieve en artistieke activiteiten en Studio 17 voor teenagers 

tussen 12 en 17 jaar (beide geopend van 09:00 tot 22:00). De activiteiten van 

de club zijn gebaseerd rond vijf pijlers (Eat, Move, Care, Feel and Create) en 

omvatten kooklessen, ijs maken, zwemlessen, junior-yoga, talentenshows, 

kunst en nog veel meer. Het ruim opgezette hotel biedt de voor deze hotelketen 

zo typische verrassingen als phone-home (in een authentieke Engelse 

telefooncel), hippe koffiebar en de Tree of Wishes. Moderne fitnessruimte 

met Technogym-apparatuur, spinningstudio. Een openluchtfitness op het 

dak voor hardlooptraining. Aan het strand een watersportcenter met kajaks, 

windsurfboards en paddleboards. Kitesurfen, jetskiën en catamarantochten 

tegen betaling. Tegen betaling kunt u in Studio Niyama genieten van privéyoga, 

pilates- en meditatielessen. De LUX*Me-Spa van 3 verdiepingen heeft een 

ontspanningsruimte, een buitenzwembad, kapsalon en 8 behandelkamers. 

De benedenverdieping is volledig gereserveerd voor hydrotherapie, hamam, 

tepidarium, sauna en stoombaden. Dineer in stijl in de 3 uitstekende restaurants, 

die elk hun eigen specialiteiten bieden. Beach Rouge, het hoofdrestaurant en 

beachclub serveert een creatief menu voor ontbijt, lunch en diner. Bisou is het 

adults-only rooftop restaurant & bar en is gelegen aan het zwembad met uitzicht 

over Grand Baie, ideaal voor een cocktail bij zonsondergang of een lunch. AI KISU 

is een restaurant met open keuken voor Aziatisch geïnspireerde gerechten. In 

Maison LUX* kunt u terecht voor lekkere koffie, gebak en een aperitief. 

ACCOMMODATIE 
Alle 116 suites en villa’s zijn modern ingericht en voorzien van flatscreen-tv, 

airconditioning, telefoon, minibar, schrijftafel, Nespresso-apparaat en inloopkast. 

Uitermate luxe badkamer met aparte regendouche en ligbad. Ruim balkon of 

terras.

Junior Suite (ca. 65 m², max. 2 pers.): gelegen in het hoofdgebouw. Slaapkamer 

met kingsizebed en zithoek.

Pool Villa (ca. 240 m², max 4 volw. + 2 kind.): riante villa gelegen naast het hoofd- 

gebouw in de weelderige tuin en verdeeld over 2 verdiepingen. Voorzien van 

2 ruime slaapkamers. Groot terras, compleet met een barbecue en een privé-

zwembad.

Grand Beach Pool Villa (ca.  420 m², max. 6 volw. + 2 kind.): gelegen aan het 

strand en de lagune. Voorzien van 3 slaap- en badkamers, woon- en eetkamer 

en volledig ingerichte keuken. Riant terras met ligstoelen, privézwembad en 

butlerservice.

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

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

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul okt

Junior Suite 4254 3879 3314 2780 4404 

Pool Villa o.b.v. 4 pers. 5381 4911 4206 3378  5569 

Grand Pool Villa o.b.v. 6 pers. 5631 5316 4426 3706 5757

Extra: 5% korting bij gecombineerd verblijf in min. 2 LUX* hotels (Grand Baie, Belle Mare, Le Morne, 

Grand Gaube en SALT of Palmar).

Honeymoon en Jubileum: 10% korting voor de bruid en tevens champagne-ontbijt, fotosessie, High 

Tea en 1x diner (bij verblijf op basis van HP) en bij min. 4 nachten verblijf tevens een spabehandeling 

van 60 minuten per persoon per verblijf.

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of bezoek www.

silverjet.be.

MAURITIUS | Noordkust | Grand Baie
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Le Morne | Zuidwestkust | MAURITIUS

DINAROBIN GOLF RESORT & SPA
CULINAIR | GOLF | WELLNESS

        

Junior Suite

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

keuken en het immer aanwezige indrukwekkende landschap. Het fijne golf- 

en wellnessresort ligt aan de voet van Le Morne, op het gelijknamige gebied. 

Kilometers zandstrand omringt het 20 ha grote, stijlvolle complex. 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 het 

schitterende Spacenter. Dit exclusieve hotel ligt aan de westkust van Mauritius. 

De luchthaven ligt op ca. 70 km.

FACILITEITEN
Imposante lounge, 2 bars en winkelarcade met juwelier, souvenirshop en 

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

Verder 5 kleinere zwembaden bij de villa’s. Voorts 3 (verlichte) tennisbanen 

(tennisles mogelijk), fitnessruimte en kitesurfcenter. Voor de kleine gasten 

miniclub aan het strand met speeltuin (3-12 jaar). Op het gebied van watersport 

kunt u gebruik maken van de faciliteiten van het naastgelegen Le Paradis Hotel 

& Golf Club. Het varieert van waterskiën tot kajaks, waterfietsen, snorkelen, 

surfen, zeilen (inclusief) en duiken tot diepzeevissen. Ook een PADI-duikcenter. 

Tevens schitterende 18-holes golfbaan in het naburige hotel (€ 25 greenfee, 

golfles mogelijk). De exclusieve Dinarobin Spa biedt een ruime keuze aan 

schoon heids behandelingen. Voorts 2 sauna’s, hamam, fitnessruimte en 

zwembad. Ook worden yogasessies in het Spacenter georganiseerd. De 

8 uitstekende restaurants en bars nodigen fijnproevers uit voor culinaire 

hoogstandjes. L’Harmonie voor internationale gerechten in de vorm van 

themabuffetten en showcooking. Le Plage voor de beste zeevruchten en snacks 

op het strand. Het restaurant Il Gusto biedt traditionele Toscaanse specialiteiten. 

Het gastronomische restaurant Umami serveert Aziatische/Japanse gerechten.

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, Nespresso-apparaat, strijkfaciliteiten, minibar, inloop- 

kast en flatscreen-tv. Riante badkamer met aparte douche en groot ligbad. 

Junior Suite (ca. 65 m², max. 2 volw. + 2 kind.): groot balkon of terras met tuin-/

zijzeezicht.

Junior Suite Beachfront: direct 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 

verbindingsdeur. Slaapkamer speciaal ingericht voor kinderen met 

welkomstpakket, kinderbed en aan gepaste badkamer. 

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

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

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

een Escape Package inbegrepen (lunch/diner en drankjes tijdens de maaltijden).

Villa (ca. 400 m², max. 8 pers.): schitterende en ruim ingerichte villa aan het 

strand. Beschikt over 4 slaapkamers en 3 badkamers. In de tuin een paviljoen 

met eethoek, barbeque, buitenbar, loungebedden en privézwembad. 

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

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

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul okt

Junior Suite 2806 2613 2613 2068  2613 

Senior Suite 3507 3245 3245 2551  3245 

Gratis kinderen: (van 12 t/m 17 jaar) verblijven gratis op de kamer bij de ouders bij verblijf van 

01/06/23 t/m 31/07/23 en van 27/08/23 t/m 30/09/23.Honeymoon en huwelijksjubileum: 30% kor-

ting bij verblijf van 01/11/22 t/m 31/10/23 in een Kamer of Suite. 30% bij verblijf van 11/05/23 t/m 

30/09/23 in de Villa. Champagne of mousserende wijn bij aankomst en gratis lunch bij een boeking 

o.b.v. halfpension. Tevens 30% korting bij elke 5e trouwdag. Long Stay: 30% korting bij verblijf van 

min. 12 nachten van 01/11/22 t/m 19/12/22 en van 09/01/23 t/m 31/10/23 (niet geldig voor de 

villa); 30% korting bij min. 12 nachten verblijf in de villa van 01/11/22 t/m 19/12/22, van 09/01/23 

t/m 17/02/23, van 06/03/23 t/m 31/03/23 en van 17/04/23 t/m 20/10/23.Vroegboekkorting: 25% 

bij verblijf van 01/11/22 t/m 31/10/23 indien 30 dagen voor aankomst geboekt.
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MAURITIUS | Oostkust | Belle Mare

CONSTANCE BELLE MARE PLAGE
ACTIVE | FAMILY | GOLF

        

Prestige Kamer

Het Constance Belle Mare Plage is het juiste resort voor iedereen die op zoek is 

naar een optimale balans tussen sport, plezier en ontspanning. Het paradijselijke 

vakantieoord ligt in een 15 ha fraaie tuin aan een schitterend strand- en 

palmenlandschap in het oosten van het eiland. Comfort, smaak en beleving 

staan bij Constance Belle Mare Plage hoog in het vaandel. De exclusieve villa’s 

gelegen naast het hotel bieden volop privacy. Tevens 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. De luchthaven ligt op ca. 70 autominuten.

FACILITEITEN
Fraaie open lounge, cocktailbar, 4 zwembaden, 2 whirlpools, tafeltennis, 4 

verlichte tennisbanen, fitnessruimte met apparatuur van TechnoGym, sauna, 

aerobics, spinninglessen, aquagym, yoga en minigolf. Aan het strand windsurfen, 

beachvolleybalveld, jeu de boules, boot met glazen bodem, kajakken, zeilen, 

snorkelen, waterskiën en waterfietsen (inclusief). Duiken en diepzeevissen 

tegen betaling. Gratis toegang tot de 2 beroemde golfbanen van het hotel: 

Legend is een schitterende 18-holes baan met perfecte greens. De tweede 

18-holes baan, Links, is ontworpen door Rodney Wright en Peter Allis. Bij de 

golfacademie kunnen golfers van alle niveaus genieten van ‘A Day with the Pro’. 

De gratis Constance Kids Club voor kinderen van 4 tot 11 jaar biedt amusement 

voor de jongere gasten (geopend van 09:00 tot 22:00). Het hotel heeft 8 bars en 

8 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. La Spiaggia aan het strand geopend 

voor diner. De Deer Hunter bij de golfbaan voor lokale gerechten. 

ACCOMMODATIE
Alle 259 kamers en suites zijn ruim en zeer comfortabel ingericht. Alle voorzien 

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

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

terras. De 20 villa’s liggen op een apart gedeelte van het complex en hebben 

eigen check-in faciliteiten en bieden veel luxe en privacy.

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

Prestige Kamer Beachfront: gelegen aan het strand met terras.

Junior Suite (ca. 68 m²): modern ingericht in open plan met zitgedeelte en tuin/

zeezicht. Gelegen op de begane grond of de 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. 4 volw. + 2 kind.): op 

de begane grond met woon/eetgedeelte, gastentoilet, grote slaapkamer en 

openlucht badkamer met verzonken bad en aparte regendouche. Volledig 

ingerichte keuken. Zonneterras met ligbedden, privézwembad en tuin (150 m²). 

Op de eerste verdieping slaap- en badkamer. Ook boekbaar met 3 slaapkamers 

(ca. 525 m², max. 7 pers.). De Beachfront Pool Villa ligt direct aan het strand. 

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., halfpension (m.u.v. de villa’s), vliegreis naar en van Mau-

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

en naar de luchthaven.

Indicatieprijs per persoon nov  feb apr jul okt

Prestige Kamer 2726 2446 2125 2093 2607

Prestige Beachfront Kamer 2884 2586 2273 2240 2754

Gratis kinderen: max. 1 kind t/m 12 jaar verblijft gratis van 01/05/23 t/m 29/09/23 bij de ouders op 

de kamer op hetzelfde verzorgingsniveau in een Prestige Kamer en in een Villa. Maximaal 2 kinderen 

t/m 12 jaar verblijven gratis in een Junior Suite of Deluxe Suite. Honeymoon: bloemen, en een fles 

mousserende wijn met canapés op uw kamer bij aankomst, tevens 25% korting op spabehande-

lingen en 1 candle light diner voor 2 personen tijdens verblijf. Meal Upgrade: gratis upgrade naar 

halfpension bij verblijf van 01/05/23 t/m 29/09/23 in een Villa. Kamerkorting: 35% bij verblijf van 

01/05/23 t/m 29/09/23, 25% bij verblijf van 07/01/23 t/m 30/04/23 en van 30/09/23 t/m 31/10/23 

en 15% bij verblijf van 01/11/22 t/m 22/12/22. Vroegboekkorting: 35% bij verblijf van 07/01/23 t/m 

30/04/23 en van 30/09/23 t/m 31/10/23 indien 45 dagen voor aankomst geboekt. 30% bij verblijf 

van 01/11/22 t/m 22/12/22 en 10% bij verblijf van 04/01/23 t/m 06/01/23 indien 45 dagen voor 

aankomst geboekt.



183 - SILVERJET

Vraag ook naar de brochure 
Mauritius 2022/2023 

of bekijk onze website en maak een keuze 
uit 29 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  

vakantiebestemming te maken.

De grootste troefkaart van het eiland is de ruige, 

ongerepte en zeer contrastrijke natuur, met rood-

bruine vulkaanlandschappen, groene keteldalen 

(cirques) en gouden stranden.

Bijna de helft van de oppervlakte van het eiland 

ligt op een hoogte van meer dan 1000 m 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 

uitgedoofd. 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 40 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  in mei 2015. De dan 

rommelende 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 te verblijven 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 40 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 jaar (inbegrepen 

& 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, kluisje, 

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 kingsize 

bed, zithoek en Nespresso-apparaat. Badkamer met bad en aparte 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.

Inclusief: 5 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis naar en van Réunion met Air Austral, 

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

Indicatieprijs per persoon  nov  feb apr jul okt

Superior Kamer  2075 1780 1680 2465 3070

Deluxe Kamer  2195 1895 1780 2560 3140

Honeymoon: 1 fles schuimwijn bij aankomst en bij verblijf op basis van half pension, een gratis 

romantisch diner voor 2 (excl. Drank) bij verblijf van min. 4 nachten. 

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of bezoek www.

silverjet.be.
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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 ha 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, 2 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.

Inclusief: 5 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis naar en van Réunion met Air Austral, 

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

 

Indicatieprijs per persoon  nov  feb apr jul okt

Superior Kamer  1865 1795 1880 2695 2935

Deluxe Kamer  1940 1880 1955 2785 3015

Long Stay: 15% korting op alle verblijven van min. 4 nachten tussen 01/11/22 en 15/12/22, tus-

sen 10/02/23 en 29/05/23 en tussen 07/07/23 en 31/10/23. 20% korting bij een verblijf van min. 

7 nachten.

Promo: 25% korting op de hotelnachten voor verblijven tussen 22/01/23 en 09/02/23 en tussen 

30/05/23 en 06/07/23.

Honeymoon: 25% korting op de hotelnachten (niet geldig tussen 20/12/22 en 05/01/23.

Promoties zijn niet cumuleerbaar.

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of bezoek www.

silverjet.be.

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 

adembenemend 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/

koffiezet faciliteiten, aangrenzende open badkamer met bad en aparte 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 zithoek en voorzien van IPOD docking station en Nespresso 

apparaat. Privé tuin met hardhouten terras, ligbedden, buitendouche en jacuzzi 

voor twee. Schitterend uitzicht over de zee. 

Inclusief: 5 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis naar en van Réunion met Air Austral, 

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

Indicatieprijs per persoon   nov  feb apr jul okt

Seaview Bedroom   2050 1790 1790 2695 2965

Creole Suite   2980 2545 2545 3450 3895

Long Stay: 20% korting op de hotelnachten bij een verblijf van minstens 4 nachten (niet geldig tussen 

20/12/22 en 05/01/23. 

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 

lagune 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.

Inclusief: 5 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis naar en van Réunion met Air Austral, 

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

Indicatieprijs per persoon   nov  feb apr jul okt

Superior Kamer   1535 1600 1600 2395 2670

Duplex   1665 1735 1735 2530 2795

Early booking: 15% korting op de hotelnachten voor reservaties tot 90 dagen voor afreis en verblijf 

tussen 28/11/22 en 16/12/22 en tussen 03/01/23 en 29/09/23. Gratis nachten: 7=6 en 14=11, gra-

tis nachten voor verblijven tussen 28/11/22 en 16/12/22, tussen 08/05/22 en 09/07/23 en tussen 

16/08/23 en 04/09/23. Honeymoon: 25% korting op de hotelnachten + fles champagne bij aankomst 

voor verblijven tussen 01/11/22 en 17/12/22 en tussen 03/01/23 en 31/10/23. 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 heerlijke 

Sega en Maloya muziek, officieel erkend cultureel 

erfgoed door de UNESCO.

Onze autorondreizen nemen u mee op ontdekking 

doorheen dit eiland met 1001 facetten. Onze 

specialisten stippelden zorgvuldig deze rondreizen 

uit, zodat u telkens in de vooravond verwacht 

wordt in uw hotel en kan genieten van de mooie 

zonsondergangen.

Dag 1 : St. Denis - Salazie 

Verwelkoming bij aankomst op de luchthaven, waar 

u de huurwagen in ontvangst neemt. Vertrek richting 

het oosten. In Sainte Suzanne kan u een vanille 

plantage  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 uitzichtpunt 

van Takamaka. Rij verder en maak een stop een aan 

de kerkjes van Sainte Anne en Saint Rose, waar de 

tijd lijkt stil te staan. Overnachting in Salazie.

Dag 2 : Salazie

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 

2631m hoogte. Maak een stop aan de krater 

van Commerson en rijdt over de prachtige 

vulkaanstranden. 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 kruidentuinen 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 Salazie.

Dag 3 : Salazie - 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 u 

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  

bewonderen.  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 géranium 

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 

combinatie met Mauritius.

 

Rondreis Réunion: 5 dagen / 4 nachten    

Indicatieprijs op basis van 2 personen exclusief vluchten :

 nov jan apr jul okt

 875 845 785 880 960  

Hotels 2

2 nachten in Sarana Hôtel & Spa - Salazie of gelijkwaardig

2 nachten in Blue Margouillat - St. Leu of gelijkwaardig

Inclusief:

• Huurwagen Mono volume gedurende het verblijf

• 4 nachten op basis van logies/ontbijt

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prij-

zen van alle kamertypes, kinderkortingen of al dan niet verplichte 

toeslagen voor maaltijden: 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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Dag 1 : St. Denis - Salazie 

Verwelkoming bij aankomst op de luchthaven, waar 

u de huurwagen in ontvangst neemt. Vertrek 

richting Sainte Anne. Overnachting in Salazie.

Dag 2:  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 Salazie.

Dag 3: Salazie - 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 betaling) en een wandeling 

maken rond de vulkaan. In Bourg Murat kan u het 

vulkanologisch museum bezoeken, waar u meer 

opsteekt over de actieve vulkanen. Verder naar 

Belvedere de Bois Court, vanwaar u een prachtig 

uitzicht heeft over Grand Bassin. U kan er ook een 

stevige wandeling maken en genieten van de mooie 

natuur. Vervolgens kan u terugrijden naar St. Pierre. 

Overnachting in St Pierre.

 

Dag 5 : St. Pierre - Entre Deux - Cilaos

Vandaag kan u het pittoreske dorp Entre-Deux 

bezoeken, 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 :

 nov jan apr jul okt

 1025 1075 1025 1095 1095 

Hotel & Maison d’hôtes de Charme

2 nachten in Sarana Hôtel & Spa - Salazie of gelijkwaardig

2 nachten  in Lodge Palmae - Haut de St Pierre of gelijkwaardig

2 nachten in Tapacala - Cilaos of gelijkwaardig

Inclusief:

• Huurwagen mono volume gedurende het verblijf

• 6 nachten op basis van logies/ontbijt.

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prij-

zen van alle kamertypes, kinderkortingen of al dan niet verplichte 

toeslagen voor maaltijden: 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 vanillevelden bij Saint Suzanne, waarna 

u richting Saint Benoit kan rijden om zo aan de 

oostkust van het eiland aan te komen. Hier ziet 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 

Cirque de Salazie met ondermeer de mooie 

watervallen. Mis zeker le Voile de la Mariée niet. De 

route naar Salazie loopt langs enige 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 een stop bij het kerkje Notre Dame des 

Laves in Piton Sainte Rose. Deze kerk bleef op 

miraculeuze manier gespaard van de lavastromen 

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 lavastromen 

van voorgaande erupties meevolgen. Een korte stop 

bij de parfum- en kruidentuinen zijn zeker aan te 

raden, alsook Cap Méchant, de watervallen van 

Langevin Manapany en het strand van Grand Anse. 

Overnachting in St Pierre.

Dag 4 : Zuidkust - Piton de la Fournaise - Zuidkust

Vandaag kan u de majestueuze vulkaan  Piton de 

la Fournaise bezoeken. Maak een fotostop bij het 

uitkijkpunt 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 

prachtige 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 

bezoeken, 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 

producten die er te verkrijgen zijn zoals lokale 

wijnen en kruiden. Overnachting in Cilaos.

Dag 7: Cilaos - Westkust

U rijdt richting de westkunt van het eiland en kan 

een stop maken bij de kloof van Etang Salé en bij de 

zwarte zandstranden. Voordat u aankomt in St-Leu 

kan u nog stoppen bij de Trou du Souffleur en de 

geisers. Overnachting 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 geraniumkweker, 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 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 :

 nov jan apr jul okt

 1370 1370 1370 1370 1370      

Overnachting in Maison d’hôtes de charme :

2 nachten in la Villa des Cannes - Sainte-Marie of gelijkwaardig.

2 nachten in Côté Lagon - Saint-Pierre of gelijkwaardig.

2 nachten in Tapacala - Cilaos of gelijkwaardig. 

3 nachten in La Villa de la Plage - La Saline-les-bains of gelijk-

waardig.

Inclusief:

• Huurwagen Mono volume gedurende het verblijf

• 9 nachten op basis van logies/ontbijt.

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prij-

zen van alle kamertypes, kinderkortingen of al dan niet verplichte 

toeslagen voor maaltijden: 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 

bereikbaar zijn, blijven ze hun ietwat mysterieuze 

en mythische beeld behouden. De rustige stranden 

en de kristalheldere zee 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 mooie 

witte palmstranden en een prachtig bergachtig 

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

scha lige en exclusieve Anantara Maia Seychelles, 

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.

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. 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 en het sublieme 

Spacenter zijn kenmerkend voor dit fantastische 

hotel. Het kleinschalig boutiquehotel L’Archipel 

wordt al meer dan 30 jaar geleid door dezelfde 

familie. Service staat hier hoog in het vaandel. U 

vindt hier privacy, rust en natuurlijke schoonheid.

LA DIGUE
Het parelwitte zandstrand van Anse Sevère ligt op 5 

minuten fietsen. De schitterende zandstranden met 

granietformaties zijn de belangrijkste attracties 

van La Digue. Het eiland wordt omgeven door een 

koraalrif en vrijwel alles is per fiets bereikbaar.  

Het charmante Hotel Le Domaine de Orangeraie ligt 

in een idyllische tuin met tropische vegetatie dat 

wordt afgewisseld met granieten rotsen (raadpleeg 

onze website voor een beschrijving van dit hotel).

FÉLICITÉ
Dit granieten eiland ligt op 4 km ten oosten van 

La Digue. 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.

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 en aan 

te raden om te combineren met een hotel op Mahé 

of Praslin. 

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. 

Ook een combinatie met La Digue behoort 

tot de mogelijkheden. Daarnaast zijn diverse 

bestemmingen 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

Constance
Lemuria

Constance
Ephélia

Denis
Private Island

Raffles

Six Senses
Zil Pasyon

Anantara Maia

Four Seasons

L’ Archipel

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

     

Family  Villa

Het 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 Marine 

National Park: Port Launay; is Constance Ephelia de 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 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 Constance Spacenter (7.000 m², toegang vanaf 

16 jaar) met  yogapaviljoen, sauna en jacuzzi. Kidsclub (411 jaar) met kinder bad 

en veel activiteiten onder professionele leiding (geopend 09:0020:00). Verder 

3 boetieks, vertreklounge, fitnessruimte, 4 tennisbanen, squash baan en niet

gemotoriseerde watersporten als catamaranzeilen, windsurfing en kajakken 

inclusief. Tegen betaling klimmuur, PADIduikschool en diepzeevissen. Het hotel 

is o.b.v. halfpension (4 restaurants). De Villas zijn o.b.v. logies/ontbijt.

ACCOMMODATIE
Het resort beschikt over 224 suites en 47 villa’s. Voorzien van airconditioning, 

plafondventilator, flatscreentv, iPoddockingstation, cd/dvdspeler, minibar, 

telefoon, minibar en kluisje. Moderne badkamer met bad en aparte 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. 72 m², max 3 pers.): met zithoek.

Family Villa - 2 slaapkamers (ca. 205 m², max. 4 pers.): deze ruime villa 

beschikt over 2 slaap- en badkamers. Ommuurde patio met terras, eettafel en 

privézwembad. Uitermate geschikt voor families. De fietsen zijn inclusief.

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. + 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 villahost en eigen 

buggy. Ook boekbaar met 2 slaapkamers (ca. 220 m². max. 4 volw.).

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., halfpension (Hillside Villa’s op basis van logies/ontbijt), 

vliegreis naar en van Mahé met Eithad, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer 

ter plaatse van en naar de luchthaven.

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul okt

Junior Suite 2826 2957 2855 2761 2961 

Senior Suite 3157 3288 3186  3092  3312

Gratis kind: max. 1 kind t/m 12 jaar verblijft gratis bij de ouders op de kamer bij verblijf van 01/11/22 

t/m 26/12/22, van 07/01/23 t/m 31/07/23 en van 24/08/23 t/m 31/10/23 in een Suite, Family Villa  

3 slaapkamers of Beach Villa  1 & 2 slaapkamers. Honeymoon en huwelijksjubileum: Gebak, strand-

tas en een fles mousserende wijn bij aankomst op de kamer en 1 x 20% korting op een spabehande-

ling tijdens verblijf.  Kamerkorting: 15% bij min. 3 nachten verblijf van 01/11/22 t/m 26/12/22, van 

07/01/23 t/m 31/07/23 en van 24/08/23 t/m 31/10/23; 15% bij verblijf van 01/08/23 t/m 23/08/23. 

Meal Upgrade: upgrade naar halfpension bij verblijf van 01/05/23 t/m 17/07/23 en van 24/08/23 t/m 

31/10/23 in een Villa. Vroegboekkorting: 25%  bij min. 3 nachten verblijf van 01/11/22 t/m 26/12/22, 

van 07/01/23 t/m 31/07/23 en van 24/08/23 t/m 31/10/23 indien 45 dagen voor aankomst geboekt.

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of bezoek www.

silverjet.be.



195 - 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 hoge 

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 

villahost die alles voor u regelt. De luchthaven ligt op ca. 30 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). VIKactiviteiten 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 àlacarte 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.  Tevens 

in-villa dining inclusief. Verder is inclusief: onbeperkte gepersonaliseerde 

minibar, niet-gemotoriseerde watersporten, onbeperkt duiken (alleen voor 

gecertificeerde duikers en inclusief indien verblijf in een Premier Villa, min. 

verbijf 3 nachten), inclusief uitrusting. Verder een fitnessruimte, strandservice 

(lichte snacks en drankjes), voorzieningen voor kinderen en babyaccessoires.

ACCOMMODATIE
De 30 exclusieve villas bieden zeer veel privacy en zijn voorzien van een riante 

slaapkamer met kingsizebed, gepolijste teakhouten vloeren en speciaal voor  

het resort ontworpen meubilair van Bill Bensley uit Bangkok. Badkamer en 

aangrenzende dressing met glazen wanden, pastelkleurige mozaïekvloeren 

en wastafels van natuursteen. Verzonken buitenbad in een gedeelte van het 

privézwembad. Grote veranda met dagbed, ligstoelen, eettafel, fauteuils en bar. 

Privézwembad (8x3 m). Champagne bij aankomst, 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 of pedicure of massage (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.

Inclusief: 5 overnachtingen o.b.v. 2 pers., all-inclusive, vliegreis naar en van Mahé met Etihad,  

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

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul okt

Ocean View Pool Villa 5911 6310 6715 5940  6715

Premier Ocean View Pool Villa 7197 7377 7781 7006  7781

Gratis nachten: 1x romantisch diner voor 2 personen, fles champagne en 1x een massage van 

60 minuten bij min. 5 nachten verblijf van 01/11/22 t/m 23/12/22 en van 10/01/23 t/m 31/10/23.

Long Stay: 20% korting bij min. 8 nachten verblijf van 01/11/22 t/m 23/12/22 en van 10/01/23 t/m 

31/10/23.

Vroegboekkorting: 15% bij min. 5 nachten verblijf van 01/11/22 t/m 23/12/22 en van 10/01/23 t/m 

31/10/23 indien 30 dagen voor aankomst geboekt.

Welkomstattentie: Champagne bij aankomst.

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of bezoek www.

silverjet.be.



196 - SILVERJET

Serenity Villa

SEYCHELLEN | Mahé | Baie Lazare

FOUR SEASONS RESORT SEYCHELLES
FAMILY | HIDEAWAY | WELLNESS

        DELUXE

Ocean View Villa 

Het Four Seasons Resort Seychelles is tegen de heuvels gebouwd in een 

sprookjesachtig decor van imponerende rotsformaties, een poederwit zand

strand 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. Op ca. 30 minuten 

van de luchthaven Mahé.

FACILITEITEN
Het zwembad met poolbar en jacuzzi ligt te midden van inheemse planten en 

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. 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 Petite Anse. Voorzien van stoombad, technogym en 

juicebar. Er zijn 5 paviljoens voor schoonheidsbehandelingen en massages 

en tevens een buitenpaviljoen voor yogasessies (ook privéles mogelijk). De 

restaurants en bars serveren traditionele Creoolse gerechten tot mediterrane en 

Aziatische gerechten, samen met een selectie van 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.  

Ze zijn 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. Kamerbezetting max. 2 

volw. en 1 kind tenzij anders aangegeven.

Garden View Villa (ca. 186 m²): deze villa ligt op een steenworp afstand van het 

strand. Biedt een schitterend 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.): schitterende suite nabij 

het strand en beschikt over drie paviljoens, met 2 slaap- en badkamers met aan 

weerszijden de woonkamer.

Beach Suite (ca. 859 m², max. 6 volw. + 3 kind.): de enige suite met privétoegang 

tot het strand. Het beschikt over 4 paviljoens met 3 slaap- en badkamers 

gescheiden door de woonkamer. Riant terras met privézwembad en een jacuzzi.

Inclusief: 5 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis naar en van Mahé met Etihad,  

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

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul okt

Garden View Villa  3425 3837   3857 3861 3837

Ocean  View Villa 3997    4693 4713 4717 4693

Honeymoon: fles champagne, honeymooncake, 1x 30 minuten couples meditation bij min. 4 nachten 

verblijf van 01/11/22 t/m 20/12/22, van 09/01/23 t/m 23/03/23 en van 28/04/23 t/m 31/10/23.

Vroegboekkorting: 20% bij min. 3 nachten verblijf van 01/11/22 t/m 23/12/22, van 04/01/23 t/m 

23/03/23 en van 28/04/23 t/m 31/10/23 indien 90 dagen voor aankomst geboekt en 15% indien 30 

dagen voor aankomst geboekt.

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of bezoek www.

silverjet.be.
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Praslin | Anse Kerlan | SEYCHELLEN

CONSTANCE LEMURIA RESORT
ACTIVE | FAMILY | GOLF

        DELUXE

 Pool Villa

Op het schitterende eiland Praslin ligt Constance Lemuria op een droom locatie, 

omgeven door een championship golfbaan en 3 poederwitte zand stranden 

waarvan Anse Georgette als het mooiste strand ter wereld beschoud mag 

wordt. 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 tiek. 

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 (411 jaar, 

geopend van 09:00 20:00) met speeltuin, kindermenu’s en vele activiteiten. 

Het fraaie Constance Spacenter biedt diverse schoonheidsbehandelingen. 

Fitnessruimte, sauna, jacuzzi en stoombad (inclusief). Constance Lémuria 

heeft drie uitstekende 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 golfterrein 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 224 suites en 42 villa’s 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, Nespresso

apparaat en flatscreentv. Riante badkamer met aparte douche. Balkon of terras 

met ligbedden. Kingsize bed.

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 - 2 slaapkamers (ca. 725 m², max. 4 volw. + 2 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. 

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

vlucht naar Prasin, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en 

naar de luchthaven.

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul okt

Junior Suite 4172 4172 3750  3417  4330

Senior Suite 5560 5560 4874  4343  5711

Honeymoon: Fruit, strandtas en polo (voor hem) & pareo (voor haar) bij aankomst in de kamer. Fles 

mousserende wijn en badceremonie in de kamer tijdens verblijf. EUR 50 resortcredit per kamer per 

nacht te besteden in bars, restaurants en in de spa bij verblijf van 01/05/23 t/m 16/07/23.Kamer-

korting: 15% bij min. 3 nachten verblijf van 01/11/22 t/m 26/12/22, van 04/01/23 t/m 30/04/23, van 

17/07/23 t/m 31/07/23 en van 24/08/23 t/m 31/10/23. 20% bij min. 3 nachten verblijf van 01/05/23 

t/m 16/07/23. 15% bij verblijf van 01/08/23 t/m 23/08/23. Meal Upgrade: upgrade logies/ontbijt 

naar halfpension bij verblijf van 01/11/22 t/m 26/12/22 en van 04/01/23 t/m 31/10/23 in een Villa. 

Vroegboekkorting: 30% bij min. 3 nachten verblijf van 01/11/22 t/m 26/12/22, van 04/01/23 t/m 

30/04/23, van 24/08/23 t/m 30/09/23 en van 01/10/23 t/m 31/10/23 indien 45 dagen voor aan-

komst geboekt. 40% bij min. 3 nachten verblijf van 01/05/23 t/m 16/07/23 indien 45 dagen voor 

aankomst geboekt.

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of bezoek www.

silverjet.be.



198 - SILVERJET

SIX SENSES ZIL PASYON
ACTIVE | HIDEAWAY | WELLNESS

        DELUXE

   Oceanfront Pool Villa

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 Mahé en is bereikbaar 

in ca. 20 min. per helikopter vanuit het hoofdeiland Mahé 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, standup paddling 

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. 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 3 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 + 1 kind.

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 dressing. Riant terras.

Oceanfront Pool Villa (ca. 200 m²): bevindt zich op idyllische locaties nabij de 

Indische Oceaan. Ruime slaapkamer en dressing. 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. 

Raadpleeg onze website voor de beschrijving van de overige villa’s.

Inclusief: 5 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis naar en van Mahé met Etihad, lucht-

havenbelasting, Executive Lounge en helikoptervlucht van Mahé naar Félicité v.v.

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul okt

Hideaway Pool Villa 5198   6161  5198  5221 6161 

Panorama Pool Villa 5905  7037 5902  5926 7037

Extra:  gratis retour helicoptertransfer van Mahé luchthaven (4 seater) bij min. 10 nachten verblijf 

van 01/11/22 t/m 20/12/22 en van 08/01/23 t/m 31/10/23.

Honeymoon: welkomstattentie, fles champagne, Honeymoon/Wedding cake, 60 minuten couples 

massage, 1x Sunset experience bij min. 4 nachten verblijf van 01/11/22 t/m 31/10/23.

Kamerkorting: 25% bij min. 4 nachten verblijf in een Villa van 01/11/22 t/m 20/12/22, van 08/01/23 

t/m 28/01/23 en van 15/04/23 t/m 30/09/23, en 20% bij verblijf in een Residence. 20% bij min. 5 

nachten verblijf van 29/01/23 t/m 14/04/23 en van 01/10/23 t/m 31/10/23.

Vroegboekkorting: 10% bij verblijf in een Villa van 01/11/22 t/m 20/12/22, van 08/01/23 t/m 

28/01/23 en van 15/04/23 t/m 30/09/23 indien 30 dagen voor aankomst geboekt; 20% bij verblijf in 

een Villa van 21/12/22 t/m 07/01/23 indien geboekt voor 30/09/22; 10% bij verblijf in een Villa van 

29/01/23 t/m 31/03/23 en van 01/10/23 t/m 31/10/23 indien 60 dagen voor aankomst geboekt.

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.

silverjet.be.

SEYCHELLEN | Félicité
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HOTEL L’ARCHIPEL
BOUTIQUE | HIDEAWAY

Côte d’Or | Praslin | SEYCHELLEN

Hotel L’Archipel is de ideale vakantiebestemming voor mensen die op zoek 

zijn naar privacy, rust en natuurlijke schoonheid in combinatie met verfijnde 

elegantie, persoonlijke service en Creoolse flair. Het kleinschalig boutiquehotel 

wordt al meer dan 30 jaar geleid door dezelfde familie. Het personeel is uitermate 

vriendelijk wat l’Archipel de ideale plaats maakt voor een relaxte vakantie. 

Het hotel is gelegen in het noordoosten van Praslin, het op een na grootste 

eiland van de Seychellen, aan de beroemde baai van de Côte d’Or. De kamers 

zijn gelegen in kleine plantagehuizen welke tegen de heuvels met tropische 

begroeiing zijn gebouwd en bieden een adembenemend uitzicht. Praslin biedt 

tal van attracties, waaronder een aantal stranden van wereldklasse zoals Anse 

Lazio, het natuurreservaat Vallee de Mai en Cocos de Mer. De luchthaven van 

Praslin ligt op ca. 12 km, en de haven op ca. 3 km. 

FACILITEITEN
Knusse lobby met receptie en boetiek, gelegen in een mooi plantagehuis. 

Zwembad met zonneterras. Het hotel biedt watersporten als kajakken en 

snorkelen en is graag behulpzaam bij het organiseren van Padi duikcursussen, 

boottochten en excursies. Er zijn een aantal uitstekende restaurants. La Gigolette 

met terras ligt direct aan het strand en gasten kunnen genieten van het mooie 

uitzicht op de oceaan terwijl ze genieten van heerlijke internationale of Creoolse 

gerechten. Het ontbijtbuffet wordt buiten geserveerd en de lunch en het diner à 

la carte. Af en toe worden er ook thema avonden met livemuziek georganiseerd. 

La Feuille d’Or is gesitueerd naast de bar en biedt kleine gerechten en snacks. 

Bar & Cocktail lounge bij het zwembad voor cocktails en snacks. Tevens een 

bar aan het strand. Attracties zijn onder meer live koken van zeevruchten direct 

aan het strand, wekelijkse thema avonden en barbecues. De speciale Creoolse 

avond wordt compleet gemaakt met een buffet met lokale gerechten, live 

entertainment en af en toe een Moutya-dans.

ACCOMMODATIE
De 32 ruime kamers zijn koloniaal ingericht met ieder een eigen stijl en 

kleurstelling en bieden een spectaculair uitzicht over de baai. Voorzien van 

tweepersoonsbed, airconditioning, flatscreen tv, koffie /theefaciliteiten, kluisje 

en minibar. Badkamer met inloopdouche en dubbele wastafel. Gemeubileerd 

balkon of terras.

Superior Kamer (ca 60 m², max. 3 volw.): gelegen in de heuvels of in de tuin. Met 

uitzicht over de baai.

Deluxe Kamer (ca. 60 m², max. 2 volw.): gelegen in de heuvels, in de tuin of aan 

het strand, met veel privacy en een rustige ligging.

Senior Suite (ca. 65 m², max. 3 volw.): ruim ingericht met zitgedeelte, badkamer 

met bad en aparte inloopdouche. Tevens te boeken met vebindingsdeur, ideaal 

voor een familie of 2 koppels.

Familie Suite (ca. 120 m², max. 2 volw. en 3 kind.): aparte woon en slaapkamer 

en 2 badkamers. Riant terras en gelegen op de bovenste verdieping van het 

hoofdgebouw.

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

vlucht naar Praslin, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en

naar de luchthaven.

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul okt

Superior Kamer 2676 2676 2676 2711  2676 

Deluxe Kamer 2830 2830 2830 2866  2830

Senior Suite  2913 2913 2913 2955 2913

Honeymoon en huwelijksjubileum: 50% korting voor de bruid bij min 3 nachten verblijf van 01/11/22 

t/m 26/12/22 en van 05/01/23 t/m 31/10/23. Tevens cocktail bij aankomst,  fles rum en gebak op de 

kamer en 1 x candlelight diner bij verblijf op basis van halfpension of volpension.

Long Stay: 25% bij min 13 nachten verblijf van 01/11/22 t/m 26/12/22 en van 05/01/23 t/m 

31/10/23; 20% bij min 8 nachten verblijf en 15% bij min 4 nachten verblijf.

Vroegboekkorting: 10% bij min. 3 nachten verblijf van 01/11/22 t/m 26/12/22 en van 05/01/23 t/m 

31/10/23 indien 60 dagen voor aankomst geboekt.

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

bezoek www.silverjet.be.

       DELUXE
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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 waaier 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 serveert 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 king 

sizebed of 2 queensizebedden, kluisje, Nespressoapparaat, dvdspeler, flat

screentv, 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.): met gedeeltelijk uitzicht 

op zee en de weelderige omgeving.

 

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: met een spectaculair uitzicht over zee 

door de hoge ligging.

Ocean View Pool Villa - 2 slaapkamers (ca. 275 m², max. 4 volw. en 2 kind.): 

met 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.

Beachfront Pool Villa - 2 slaapkamers: als de Ocean View Pool Villa maar direct 

aan het strand gelegen. Inclusief de Raffles butlerservice.

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

vlucht naar Praslin, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en 

naar de luchthaven.

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul okt

Pool Villa Tuinzicht  4385 4390 5238 5280  5208 

Pool Villa Zeezicht 4687 5008 5680 5686   5650

Honeymoon: 5% korting en fles champagne en 1x 60 min. massage per persoon per ver-

blijf bij min. 4 nachten verblijf van 01/11/22 t/m 25/12/22 en fles champagne en 1x 30 min. 

massage per persoon per  verblijf en EUR 100, resortcredit per kamer per verblijf bij min. 

4 nachten verblijf van 09/01/23 t/m 31/10/23. Long Stay: 5% korting bij min. 7 nachten verblijf 

van 01/11/22 t/m 31/10/23. Mealupgrade: upgrade naar halfpension bij min. 5 nachten verblijf 

van 01/11/22 t/m 25/12/22, van 09/01/23 t/m 31/03/23, van 23/04/23 t/m 31/07/23 en van 

01/09/23 t/m 31/10/23. Vroegboekkorting: 30% bij verblijf van 01/11/22 t/m 31/10/23 indien 90 

voor aankomst geboekt  en 20% indien 45 dagen voor aankomst geboekt.

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of bezoek www.

silverjet.be.

     

SEYCHELLEN | Praslin | Anse Takamaka
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Duizenden kokosnootpalmen, eindeloze zandstranden en een stralend 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 na 

tuurlijke materialen. Voorzien van telefoon, iPoddockingstation, strijkfaciliteiten, 

schrijftafel, zithoek, koffie/theezetfaciliteiten, airconditioning, plafondventilator 

en koelkastje. Open-air badkamer met ligbad en aparte douche. Groot 

gemeubileerd 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 geïntegreerde 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. 

Inclusief: 4 overnachtingen o.b.v. 2 pers., volpension, vliegreis naar en van naar Mahé met Etihad,  

luchthavenbelasting, Executive Lounge en lokale vlucht naar Denis Island.

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul okt

Beach Cottage 3458 3995 3995 4016  3995 

Beachfront Spa Cottage 3617 4175 4175 4193  4175

Honeymoon: fles mousserende wijn, 1x diner voor twee, een cocktail en voucher voor 20% korting op 

Spabehandelingen. 20% korting van 01/11/22 t/m 22/12/22 en van 06/01/23 t/m 31/10/23. Kinde-

ren op eigen kamer: 25% korting op een tweede kamer voor max. 3 kinderen t/m 17 jaar bij verbijf 

van 01/11/22 t/m 22/12/22 en van 06/01/23 t/m 31/10/23.Long Stay: 10% korting min. 5 nachten 

van 01/11/22 t/m 22/12/22 en van 06/01/23 t/m 31/10/23.Vroegboekkorting: 10% bij min. 3 nach-

ten veblijf van 01/11/22 t/m 31/10/23, 60 dgn voor aankomst.

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.

silverjet.be.

Anse Takamaka I Praslin | SEYCHELLEN
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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 luxe hotel Le Lamantin, dat na een brand 

helemaal opnieuw opgebouwd moest worden. 

Senegal dat gelegen is in West Afrika, werd in 1960 onafhankelijk van Frankrijk, maar de Franse invloeden

zijn alom tegenwoordig. Het is een prachtig land met grootsteden zoals Dakar, Pikine en Touba, maar ook 

met prachtige natuur zoals de Casamance en de Lac Rose.

Het nationaal park Djoudj is een paradijs voor 

vogelkijkers. Het heeft de grootste pelikaan populatie 

ter wereld en vele grote groepen roze flamingo’s. 

Djoudj staat op de Unesco werelderfgoed lijst.

Senegal is natuurlijk ook het land van artiest Youssou 

N’dour en tot 2008 waren de Senegalese stranden 

het eindpunt van de rally Parijs - Dakar.

Het klimaat in Senegal is het ganse jaar aangenaam, 

met pieken tot 30 graden. In de zomermaanden van 

juli tot einde september spreekt men over een groen 

seizoen, met een hoge luchtvochtigheid die klam 

aanvoelt. Tijdens de wintermaanden kan u ‘s avonds 

heerlijk buiten dineren met een trui of een jasje.

Nog een voordeel van Senegal is dat u geen last zal 

hebben van het tijdsverschil, gezien er slechts een 

uurtje tijdsverschil is in de winter en twee uur in 

de zomer.

ATLANTISCHE
OCEAAN

Saint-Louis

Mbour

DAKAR Saly

M
A

LI

GUINEA

MAURITANIË

GAMBIA

GUINEA-BISSAU

Le Lamantin

Royal Lodge

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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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 120m². Er zijn 

vergaderzalen, een business center en een conciërge. Er is een groot zwembad 

van 400m² met gratis ligstoelen en parasols. Aan het fijn zandstrand heeft u een 

beachclub, met gratis ligstoelen en parasols. U kunt er ook beachvolley 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 massagecabines. De mini-beachclub verwelkomt 

kinderen van 4 tot 12 jaar en is open van 10:00 tot 12:30 en van 14:30 tot 

18:00. 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, buffetrestaurant 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, kingsize 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 dressing.

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. 

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., halfpension, vlucht naar en van Senegal met Brussels Air-

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

Indicatieprijs per persoon  nov jan apr jul okt 

Tuinzicht Kamer  1530 1585 1575 1530 1460

Balkon Kamer  1685 1755 1745 1685 1585

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.

Vroegboekkorting: 10% korting bij reservatie voor 31/10/22 en verblijf tussen 07/11/22 en 

31/10/2023.

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of bezoek www.

silverjet.be.
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BLUE BAY LE LAMANTIN BEACH
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20 kamers 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 120m². Er zijn 

vergaderzalen, een business center en een conciërge. Er is een groot zwembad 

van 400m² met gratis ligstoelen en parasols. Aan het fijn zandstrand heeft u een 

beachclub, met gratis ligstoelen en parasols. U kunt er ook beachvolley 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-beachclub verwelkomt 

kinderen van 4 tot 12 jaar en is open van 10:00 tot 12:30 en van 14:30 tot 18:00. 

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, kennis- 

making met artisanaal Afrika, goochelen en schattenjacht. In de onmid- 

dellijke 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 

180x180. Verder is airconditioning, kluisje, koffie-/theezetfaciliteiten, 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 de 1e verdieping, met 

uitzicht over de zee.

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., halfpension, vlucht naar en van Senegal met Brussles Air-

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

Indicatieprijs per persoon   nov jan apr jul okt

Blue Bay Strandzicht   2415 2485 2475 2415 2335

Blue Bay Zeezicht   2485 2550 2545 2485 2395

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.

Vroegboekkorting: 10% korting bij reservatie voor 31/10/22 en verblijf tussen 07/11/22 en 

31/10/2023.

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: 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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ZANZIBAR & TANZANIA

ZANZIBAR 
Zanzibar of Unguja is een eiland aan de oostkust 

van Afrika dat behoort tot Tanzania. Samen met 

het nabijgelegen eiland Pemba vormt het eiland de 

semi-autonome staat Zanzibar. Het ligt op ongeveer 

35 km voor de kust van het vasteland van 

Afrika. Sinds de 10e eeuw hadden de Arabieren 

nederzettingen op dit eiland. Het eiland ontwikkelde 

zich tot een ware handelspost. Meer dan 200 jaar 

geleden werd Zanzibar geregeerd door Oman. 

Oosterse dhows domineerden de wateren van de 

Indische Oceaan. De schoonheid van dit gedeelte 

van Afrika  werd al in die tijd volop geroemd: 

Zayn Zal Baar, ‘Prachtig is het Eiland’. Het is zelfs 

even de hoofdstad van het sultanaat geweest en 

maakte een rijke bloei door. Pas in 1963 werd de 

onafhankelijkheid uitgeroepen. Het rijke verleden 

is nog steeds zichtbaar door de typische oosterse 

bouwkunst, aangepast aan het tropische zeeklimaat 

van het eiland waar de dhows nog even majestueus 

aan de horizon zeilen als eeuwen geleden. Ervaar de 

unieke culturele mix van het eiland, een smeltkroes 

van Afrikaanse, Engelse en Arabische invloeden. 

Zanzibar is ook bekend vanwege de indrukwekkende 

onderwaterwereld. Men kan hier erg goed duiken en 

snorkelen. Er zijn nog veel ongerepte koraalriffen. 

In het zuiden is er zelfs kans om dolfijnen te spotten. 

Ook zijn er veel tropische vissen, schildpadden 

en manta’s te vinden. Daarnaast worden er 

ook regelmatig rifhaaien en walvissen gezien. 

De mooiste koraalriffen zijn te vinden bij het 

prachtige Mnemba island (op 20 vaarminuten van 

Zanzibar). Naast het duiken zijn er nog vele andere 

watersporten die men kan beoefenen waaronder 

kite- en windsurfen. Zanzibar is trouwens de enige 

streek waar de Zanzibar-franjeaap, ook wel rode 

franjeaap, voorkomt.

Proef de unieke specerijen van het eiland Zanzibar met de witte zandstranden en azuurblauwe zee 

en ontdek de meest afwisselende landschappen in Tanzania tijdens een indrukwekkende safari.

STONE TOWN
Het oude centrum van Zanzibar, ook wel Stone Town 

genoemd, is een van de meest authentieke plaatsen 

op Zanzibar. Een stad met kleurige moskeeën, 

Engelse landhuizen en traditionele bouwwerken 

gekenmerkt door deuren met fraai houtsnijwerk. 

De Aziatische en Arabische invloeden zijn duidelijk 

zichtbaar in de vele smalle en kronkelige straatjes 

die u op de leukste marktjes en bazaars doen laten 

uitkomen. Ontdek de geur van Zanzibar door de vele 

specerijen waar het eiland zo bekend om is zoals 

kruidnagel, nootmuskaat, kaneel en peper. Er heerst 

een gemoedelijke sfeer en daarom een aangename 

plaats om doorheen te wandelen. Ook zijn er een 

aantal interessante plaatsen te bezoeken zoals het 

Palace Museum, Livingstone huis en de Guliana 

brug. 

Wij selecteerden een aantal schitterende resorts 

met ieder een geheel eigen karakter en stijl. Aan 

de zuidoostkust van het eiland aan een parelwit 

zandstrand vindt u de White Sand Luxury Villa’s. 

Luxe villa’s in volledige harmonie met de natuur 

en gelegen aan een schitterend zandstrand in 

een weelderige tuin. Iets noordelijker liggen de 

hotels van de prestigieuze Zanzibar-collectie. Deze 

collectie bestaat uit een aantal in privébezit zijnde 

luxe hotels en resorts, geïnspireerd op de magie 

van Zanzibar. U vindt hier een waaier aan (water)

sporten, excellente Spafaciliteiten en een 5’PADl-

duikcenter. 

TANZANIA
Tanzania behoort tot de mooiste en meest 

afwisselende landschappen van Afrika door 

de typerende flora en fauna. Tanzania is een 

schatkamer van wild in een majestueus ongerept 

landschap. De met sneeuw bedekte bergtoppen, 

de uitgestrekte savannes in het noorden tot de 

wildernis in het zuiden maken Tanzania tot een 

ongeëvenaarde bestemming voor safari’s. Het land 

is ongekend populair onder de wildliefhebbers. 

Het hoogste punt van Tanzania is te vinden op de 

grens met Kenia en daarmee Afrika’s hoogste 

berg: de Kilimanjaro, op 5.895 meter. Tanzania is 

gedurende het hele jaar een bezoek waard vanwege 

de typerende flora en fauna. Ontdek de ‘big five’, 

maar ook de talloze vogels die men kan spotten. 

Daarnaast kunt u genieten van de spectaculaire 

zonsondergangen en oneindige sterrenhemel. 

Op uw vraag kunnen we u een combinatiereis 

voorstellen, we verwijzen u hiervoor graag naar uw 

reisagent.

INDISCHE
OCEAAN

Dar es Salaam

Stone Town

Fumba

Unguja

Kiwenga

Matemwe

Nungwi

TA
N

ZA
N

IA

Zawadi
Baraza
The Palms
Breezes
White Sand

Zuri Zanzibar

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

Dagtemperatuur in °C 30 30 30 28 27 27 26 26 27 28 29 29

Watertemperatuur in °C 28 28 28 29 27 26 25 25 25 28 29 29

Zonne-uren per dag 8 8 7 5 6 8 8 8 8 8 9 9

Dagen met enige neerslag 6 5 12 17 13 6 5 6 5 7 12 11
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 White Sand Luxury Villa’s
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Dit schitterende voormalige Afrikaanse landhuis is ingericht in hedendaagse stijl door de interieur-

designer Kim Smith. Het hotel ligt in een riante tuin met vijvers en fonteinen op ongeveer 100 m van 

Coco Beach. De luchthaven van Dar es Salaam ligt op ca. 16 km. 

FACILITEITEN
Het centrale gedeelte van het landhuis is de tuin met de gigantische palmen, de vijgen en de 

flamboyante bomen die de tropische omgeving tot een aangename plaats maken om tot rust te komen. 

Er is een 15 meter lang zwembad met zonneterras, maar er is ook voldoende gelegenheid om in de 

schaduw te vertoeven. De visie van de familiaire staf is om de gasten het gevoel te geven alsof ze bij 

vrienden verblijven. Het verblijf is op basis van all-inclusive. Het gastronomische restaurant serveert 

heerlijke gerechten uit de Afrikaanse keuken en verse zeevruchten op de patio in de achtertuin. 

ACCOMMODATIE
De in totaal 8 suites zijn verdeeld over de 1e en 3e verdieping van het hotel. De suites variëren 

in inrichting en omvang. Alle kamers zijn voorzien van een hemelbed gehuld in muskietennet, 

flatscreen-tv, airconditioning, schrijftafel, kluisje en minibar. De riante badkamer heeft een 

vrijstaand bad en inloopdouche. Openslaande deuren naar het balkon of terras. 

Suite (ca. 70 m², max. 3 pers.): elegante suite voorzien van kingsizebed of 2 twinbedden. 

Inclusief: 1 overnachting o.b.v. 2 pers., all inclusive, vliegreis naar en van Dar Es Salaam met KLM, luchthavenbelasting,  

Executive Lounge en hoteltransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Indicatieprijs per persoon   nov feb apr jul okt   

Suite   1641 1641 1641 1641 1641   

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinderkortingen of al dan niet 

verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.silverjet.be

THE OYSTER BAY
ALL-INCLUSIVE | BOUTIQUE | HERITAGE

    

Zawadi, onderdeel van The Zanzibar Collection, heeft een adembenemend uitzicht op de Indische 

Oceaan die zich uitstrekt zover het oog reikt. Met slechts 12 ruime villa’s is dit hotel het ultieme 

toevluchtsoord voor de veeleisende reiziger. Ontworpen in een relaxte, maar elegante strandstijl 

biedt het hotel veel privacy. Gasten kunnen direct vanaf het strand snorkelen en zwemmen in de 

warme wateren van de Indische Oceaan. Op ca. 70 min. van de luchthaven. 

FACILITEITEN
Aan de infinitypool geniet u van het weidse uitzicht. Via een trap bereikt u het privéstrand. Het 

duikcentrum organiseert dagelijks snorkeltrips naar de Oba-Oba-lagune. Nature gym met jogging 

trail (900 m). U kunt verder gebruik maken van het Spacenter van het Baraza hotel of van een 

in-villa schoonheidsbehandeling. De verzorging is op basis van all-inclusive. Alle maaltijden zijn 

inbegrepen en worden door de restaurants gepresenteerd op originele en culinaire wijze. 

ACCOMMODATIE
Villa (ca. 100 m², max. 3 volw.): schitterend ontworpen en zeer stijlvol ingericht. De villa’s creëren 

een sfeer van ontspannen en ingetogen elegantie. In open plan met kingsizebed, ruime zithoek 

met comfortabele meubels, minibar, dvd-speler, flatscreen-tv, badkamer met regendouche en 

signature bad. Groot terras met ligbedden, omzoomd door palmen en bloeiende bougainville en 

met direct uitzicht over de oceaan. 

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., all-inclusive, vliegreis naar en van Zanzibar met KLM, luchthavenbelasting, 

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

Indicatieprijs per persoon   nov feb apr jul okt   

Villa   3946 4984 3824 5269 4823   

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinderkortingen of al dan niet 

verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.silverjet.be

ZAWADI HOTEL ZANZIBAR
ALL-INCLUSIVE | BOUTIQUE | HERITAGE

       DELUXE

ZANZIBAR | TANZANIA 

Fotobijschrift

Fotobijschrift
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Streek | Gebied | LAND
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ZANZIBAR | Zuidoostkust | Bwejuu Beach

BARAZA RESORT & SPA
ALL-INCLUSIVE | CULINAIR | WELLNESS

       

Villa Garden View

Kenmerkend voor dit resort is de architectuur, een mengeling van Arabisch 

en Indiaas design, fraai antiek, handgemaakt meubilair, bewerkte koperen 

lampen, prachtige bogen en sfeervolle binnenplaatsen. Baraza, onderdeel van 

The Zanzibar Collection, biedt ongekende luxe. Met slechts 30 villa’s geeft het 

resort een kijkje in het erfgoed van Zanzibar tot in de tijd van de sultans. Het 

witte Bwejuu zandstrand is door het gerenommeerde Conde Nast Traveller 

uitgeroepen tot een van de 30 mooiste stranden ter wereld. Baraza ligt in het 

zuidwesten van Zanzibar op ca. 70 minuten van de luchthaven. 

FACILITEITEN
In de weelderige palmentuin een riant zwembad met poolbar. De Frangipani 

Spa, gelegen in de tropische tuinen, biedt een selectie van faciliteiten van 

wereldklasse, evenals gezondheids- en schoonheidsbehandelingen onder 

leiding van professionele therapeuten. Er is een zwembad met rustgevende 

onderwatermuziek, ontspanningsruimten zowel binnen als buiten, yogacenter 

en fitnessruimte. De natuurlijke huidverzorgingsproducten van de hoogste 

kwaliteit worden gebruikt evenals een selectie van lokale essentiële oliën. 

Kidsclub (4-12 jaar). In de maanden juli, augustus en de kerstperiode is er 

een supervisor die activiteiten voor de kinderen organiseert. Tevens is er een 

kinderbad. Verder een tennisbaan, bibliotheek en luxe boetiek. Het Rising Sun 

Duikcenter is het enige PADI 5*Gold Palm Dive Center in Zanzibar. Er zijn 65 

kilometer ongerepte koraalriffen en meer dan 400 vissoorten, waardoor het een 

van de beste duikplekken in de Indische Oceaan is. Bij het zusterhotel Breezes 

bevindt zich een watersportcenter voor niet-gemotoriseerde sporten (tegen 

betaling). In de The Sultans Dining Room stelt de chef elke avond een uitgebreid 

menu samen met de beste producten die het eiland te bieden heeft, bereid met 

specerijen waarmee het eiland zo bekend is. Op het Livingstone Terrace wordt 

het ontbijt geserveerd en bepaalde avonden in de week het diner. In Sebule 

vindt u een ruime keuze aan lichte maaltijden, saladebar, pizzaoven en een 

dagelijks menu met de specialiteiten van de chef-kok. De afternoon tea wordt 

dagelijks geserveerd. De Dhahabu Bar & Lounge is de perfecte locatie voor een 

cocktail voor of na het diner. De verzorging is op basis van all-inclusive, waarbij 

inbegrepen: ontbijt, lunch en diner, afternoon tea, lokale alcoholische drankjes, 

koffie en thee, frisdrankjes en mineraalwater.

ACCOMMODATIE 
De 30 villa’s zijn ontworpen in klassieke Swahili architectuur met voor de streek 

zo typerende decoraties. Luxueus ingericht met rijke stoffen en handgemaakte 

meubelen. Voorzien van flatscreen-tv, airconditioning, inloopkast, kluisje, minibar 

gevuld met frisdrankjes en koffie-/theezetfaciliteiten. Moderne badkamer met 

vrijstaand bad en inloopdouche. Groot terras met ligbedden en een plungepool.

Villa Garden View (ca. 148 m², max. 2 pers.): in open plan met zithoek en 

inloopkast. Gelegen in de 2e rij vanaf het strand.

Villa Oceanfront: met frontaal zeezicht.

Garden Villa (ca. 193 m², max. 4 pers.): voorzien van 2 slaapkamers en 2 

badkamers waarvan een met regendouche. Groot terras met dagbedden en 

plungepool en uitzicht op de tropische tuin.

Sultan Villa: als de Garden Villa maar nabij het strand.

Royal Beach Villa Ocean Front (254 m², max. 4 pers.): 2 slaapkamers met en 

suite badkamer met vrijstaand bad, een kleedkamer, kleine kitchenette en een 

gastentoilet Een centrale woonkamer met een spectaculair uitzicht op zee. Riant 

terras een grote plungepool en loungebedden.

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., all-inclusive, vliegreis naar en van Zanzibar met KLM, 

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

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul okt

Villa Garden View 3884 4783 4039 5823 4783

Villa Ocean Front 4033 5077 4201 6201 5077

Garden Villa o.b.v. 4 pers. 3216 4260 3372 5012 4260

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of bezoek www.

silverjet.be.
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Het levendige Breezes heeft een bevoorrechte ligging aan een van de beste stranden van Zanzibar. 

Breezes is opgetrokken in Zanzibar-stijl en ligt aan een parelwit zandstrand tussen ruisende 

palmbomen en tropische vegetatie. Op ca. 60 km van de luchthaven aan de zuidoostkust.

FACILITEITEN
Het riante zwembad met poolbar is schitterend gelegen in de tropische tuin. Verder een tv-lounge, 

boetieks, fitnessruimte, kapsalon, tennisbaan en 3 bars. Er zijn 3 restaurants: Sultan’s Table met 

Indiase specialiteiten, Breakers voor à la carte lunch en het halfpensionrestaurant Salama met 

themabuffetten. De Frangipani Spa heeft een ruim aanbod van behandelingen, yoga, stoombad en 

jacuzzi. Aan het strand een watersportcentrum met o.a. windsurfen, zeilen en PADI-duikcenter.

ACCOMMODATIE
De 70 kamers en suites zijn smaakvol ingericht in ivoorkleuren en lokaal houtsnijwerk en 

beschikken over airconditioning, minibar en kluisje. Badkamer met douche. Terras of balkon.

Tweepersoonskamer (ca. 45 m², max. 2 volw. + 2 kind.): biedt uitzicht over de tuin. 

Deluxe Kamer: dichter bij zee gelegen.

Suite (ca. 90 m², max. 4 volw. + 2 kind.): 2 tweepersoonskamers verbonden via een groot terras 

met ligbedden en lounge. Gelegen op de 1e verdieping.

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., halfpension, vliegreis van en naar Zanzibar met KLM, luchthavenbelasting,  

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

Indicatieprijs per persoon   nov feb apr jul okt

Tweepersoonskamer   1945 2749 1987 2820 2449

Deluxe Kamer     2077 2749 2125 3197 2733

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinderkortingen of al dan niet  

verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of bezoek www.silverjet.be.

BREEZES
ACTIVE | FAMILY | WELLNESS

     

THE PALMS ZANZIBAR 
ADULTS-ONLY | ALL-INCLUSIVE | BOUTIQUE

       

Deluxe Kamer 

Bwejuu Beach | Zuidoostkust | ZANZIBAR

Het exclusieve en kleinschalige hotel The Palms is een oase van palmbomen, witte zandstranden 

en warme golven van de Indische Oceaan waar luxe en persoonlijke aandacht centraal staan. 

Gelegen aan de zuidwestkust van Tanzania op ca. 70 min. van de luchthaven. Met slechts zes 

villa’s is het een intiem hotel - perfect voor honeymooners of stellen op zoek naar privacy. 

FACILITEITEN
Zwembad, restaurant en poolbar. Een verblijf in The Palms geeft u recht op gebruik van de 

faciliteiten van de nabijgelegen Breezes Beach Club, zodat u kunt genieten van alle gemakken 

van een groot vakantieoord, maar vervolgens kunt terugkeren naar de rust van uw exclusieve 

privévilla. De Frangipani Spa in het naastgelegen Baraza hotel is een oase van rust. De verzorging 

is op basis van all-inclusive. Het elegante restaurant serveert lokale gerechten. 

ACCOMMODATIE
De in koloniale stijl ingerichte villa’s zijn gelegen tussen de tropische tuinen en het witte 

zandstrand. Elke villa beschikt over een privé-banda aan het strand. In de namiddag worden 

cocktails en hapjes in de villa geserveerd. Gasten vanaf 16 jaar welkom.

Villa (ca. 130 m², max. 3 volw.): ruime slaapkamer met zithoek, schrijftafel, bar met koffie-/

theezetfaciliteiten en een badkamer met bad en regendouche. Een 2e kamer met en-suite 

badkamer. Groot overdekt terras met plungepool en uitzicht op zee. 

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., all-inclusive, vliegreis van en naar Zanzibar met KLM, luchthavenbelasting, 

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

Indicatieprijs per persoon   nov feb apr jul okt

Villa   3409 4459 3541 5226 4459

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinderkortingen of al dan niet 

verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of bezoek www.silverjet.be.
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ZANZIBAR | Zuidoostkust | Paje

WHITE SAND LUXURY VILLA’S & SPA 
BOUTIQUE | CULINAIR | WELLNESS

        DELUXE

White Sand Luxury Villas & Spa is een uitzonderlijk hotel dat geschikt is voor een 

romantisch verblijf in een luxueuze omgeving. Het resort is ontworpen door Neil 

Rocher, een van de beste architecten in Oost-Afrika. Luxe in volledige harmonie 

met de natuur en gelegen aan een schitterend zandstrand in een weelderige 

tuin van 4 hectare. Het complex is gebouwd volgens de strengste eco-principes, 

waar veel van de culinaire ingrediënten van de eigen plantage komen. Tevens 

‘the place to be’ voor de liefhebbers van kitesurfen. Gelegen aan de zuidoostkust 

op 50 km van de luchthaven en op 4 km van het vissersdorpje Jambiani.

FACILITEITEN
Aan het fijne zandstrand staan ligbedden, parasols en beachbar voor drankjes 

en lunch. Voorts infinitypool met zonneterrassen en kinderbad. Souvenirwinkel, 

boetiek en juwelier. Watersporten als kajakken, waterfietsen, snorkelen, 

tafeltennis en fietsverhuur (inclusief). Openlucht fitnesscenter. Kitesurfcenter 

met beroemde academie (geopend van 15 juni t/m 15 september en van 15 

december t/m 15 maart). Bootuitstapjes mogelijk als dhow-cruises en dolfijnen 

spotten. De Spa ligt in een tropische tuin met sauna, stoombad en biedt 

schoonheidsbehandelingen op basis van natuurlijke producten. Het restaurant 

met terras biedt uitzicht op het zwembad en serveert verfijnde gerechten uit 

Zanzibar op basis van de eigen producten uit de boomgaard en moestuin. De 

Rooftop Lounge & champagnebar heeft een adembenemend uitzicht. 

ACCOMMODATIE
De 11 villa’s en 3 kamers zijn omgeven door tropische vegetatie en naar zee 

gericht. De unieke architectuur van elke villa is speciaal ontworpen om te passen 

in de natuurlijke schoonheid van de omgeving. Luxueus ingericht met iPod-

dockingstation, plafondventilator, airconditioning, koffie-/theezetfaciliteiten 

en Nespresso-apparaat. Het grootste deel van elke villa is de woonkamer 

met een lounge- en eetgedeelte met hoog plafond. Slaapkamer met een king-

sizebed, muskietennet en een inloopkast. Badkamer met regendouche, bad en 

buitendouche. Panoramisch dakterras. Riant terras met dagbedden, hangmat 

en privézwembad. Alle villa’s beschikken over butlerservice. In-villa dining 

mogelijk. Televisie op aanvraag.

Beachfront Villa (ca. 1.500 m², max. 2 volw. + 1 kind): voorzien van een slaap- en 

woonkamer en badkamer. Direct gelegen aan het strand.

Family Villa (ca. 1.500 m² max. 4 volw. + 1 kind): deze villa bestaat uit twee units 

die verbonden zijn door een tuin met een terras en privézwembad. Gelegen nabij 

het strand. In duplex, voorzien van 2 slaap- en badkamers. Balkon met zeezicht.

Presidential Villa (ca.1.255 m², max. 10 pers.): schitterende villa met 5 

slaapkamers en 3 badkamers met regendouche, home-cinema, panoramisch 

dakterras en jacuzzi. Terras met privézwembad, dagbedden en jacuzzi. Buiten 

het hoogseizoen kan deze villa opgedeeld worden in diverse kamers. (Deluxe 

Kamer met of zonder gedeeld zwembad, Deluxe Jacuzzi Kamer, Deluxe Family 

Kamer met privézwembad). Nabij het restaurant en op 100 meter van het strand 

bevinden zich de 3 Cinnamon Kamers onderling connecting met elk een aparte 

ingang. Voorzien van slaapkamer met zithoek, airconditioning en badkamer en 

terras met zicht op de tuin. 

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., halfpension, vliegreis van en naar Zanzibar met KLM, 

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

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul okt

Beach Front Villa 6634 7264 7264         9032         7264 

Family Villa o.b.v. 4 pers. 4374 4689          4689        5833         4689 

Presidential Garden Villa o.b.v. 8 pers. 3989          4243         4292         5116 4292

Honeymoon: Welkomstattentie, fles wijn, bloemen, 1 uur massage per persoon en romantisch diner 

bij min. 4 nachten verblijf van 01/11/22 t/m 20/12/22 en van 08/01/23 t/m 31/10/23. 

Long Stay: 10% korting bij min 4 nachten verblijf van 01/11/22 t/m 20/12/22 en van 08/01/23 t/m 

31/10/23.

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of bezoek www.

silverjet.be.
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Kendwa | Noordkust | ZANZIBAR

ZURI ZANZIBAR
BOUTIQUE | DESIGN | WELLNESS

        

Ocean Front Suite 

Zuri Zanzibar op het gelijknamige eiland is een droomresort te midden van 

een spectaculair natuurlandschap aan een 300 meter lang, heerlijk wit 

zandstrand. Door de ligging op het westen biedt het hotel een fantastisch 

uitzicht op de zonsondergang, vooral wanneer een dhow-zeilboot afsteekt 

tegen de ondergaande zon. Het luxe resort is lid van de Design Hotels, die 

de hoogste eisen stelt aan architectuur en ecologie. Kunstwerken van lokale 

kunstenaars en het gebruik van natuurlijke bouwmaterialen, innovatieve en 

milieuvriendelijke technologieën maken Zuri Zanzibar tot een paradijselijke en 

duurzame bestemming. Het hotel ligt in het noorden van het eiland op ca. 50 km 

van Stone Town en ca. 80 autominuten van de luchthaven.

FACILITEITEN
Het mooie zandstrand heeft een beschermde ligging en is niet onderhevig aan 

getijden. Het strand strekt zich uit over 300 m, terwijl gasten die in de villa’s en 

suites verblijven toegang hebben tot hun eigen privégedeelte van het strand. Een 

32 m lang overloopzwembad past harmonieus in het weelderige tuinlandschap 

en is een aantrekkelijk alternatief voor het strand. De kruidentuin, is als een 

groene oase en ideaal om te wandelen, te lezen en te mediteren of een Swahili 

kookles te volgen met één van de chefs (tegen betaling). Een grote selectie 

boeken en dvd’s in de bibliotheek. Het serene MAUA Wellness center biedt 

massages en pedicure & manicure, terwijl het jacuzzidek de perfecte plek is om 

te ontspannen en tot rust te komen. De buitenfitnessruimte is een ideale plek 

voor een uitgebalanceerde training. De schilderachtige locatie van het resort 

maakt het een geweldige plek voor yogasessies in de ochtend en avond op het 

strand. Verder volleybal, jeu de boules en tevens activiteiten voor kinderen. 

Watersportcentrum waar u snorkelspullen kunt huren, kunt gaan vissen en 

boottochten kunt maken. Er kunnen ook duiklessen worden geregeld. Er zijn in 

totaal 3 restaurants en 4 bars. Upendo is het hoofdrestaurant met Afrikaans-

Indiase fusion keuken. Maisha ligt aan het zwembad waar mediterrane en 

Indiase gerechten worden geserveerd. De Beach Restaurant & Bar voor snacks, 

cocktails en smoothies. De Peponi Bar heeft een grote selectie van gins en 

handgerolde sigaren. De Dhow bar ligt op het privéstrand tegenover de villa’s en 

is beschikbaar voor de gasten van de suites en villa’s. ‘Dining by Design’ biedt 

de mogelijkheid voor een romantisch diner bij kaarslicht of een privékookles op 

een plekje naar keuze in het resort.

ACCOMMODATIE
De 56 bungalows, suites en villa’s zijn uitgerust met een mix van stijlvol, 

eigentijds meubilair en lokale kunstwerken. De kamers gaan naadloos over in 

royale terrassen omgeven door weelderige tropische tuinen. Alle voorzien van 

een minibar, kluisje, airconditioning, plafondventilator, dvd-speler, telefoon en 

thee-/koffiezetfaciliteiten. Badkamer met binnen- en buitendouche.

Bungalow (ca. 66 m², max. 2 pers.): met zicht op de tropische tuin. Slaapkamer 

met kingsizebed of 2 aparte bedden. Bungalows kunnen gecombineerd worden.

Jacuzzi Bungalow (ca. 66 m², max. 2 pers.): gedeeltelijk zicht op de Indische 

Oceaan. Voorzien van terras met hangmat en privéjacuzzi in de tuin.

Jacuzzi Suite (ca. 132 m², max. 3 pers.): ruim ingericht en voorzien van aparte 

woon- en slaapkamer met kingsizebed. Terras en jacuzzi. Gedeeltelijk zicht op 

zee en toegang tot een privégedeelte op het strand.

Oceanfront Suite (ca. 132 m², max. 3 pers.): aparte woon- en slaapkamer met 

kingsizebed of 2 twinbedden. Riant terras met zithoek en jacuzzi en schitterend 

uitzicht op de Indische Oceaan. Tevens toegang tot privégedeelte op het strand.

Garden Villa 2-slaapkamers (ca. 317 m², max. 4 volw. + 1 kind): gelegen in de 

tuin. Voorzien van 2 slaap- en badkamers, woonkamer en compleet ingerichte 

keuken. Riant terras met een eettafel en jacuzzi. Inclusief butlerservice.

Tevens boekbaar is een Oceanfront Villa met 2- en 3 slaapkamers.

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., halfpension, vliegreis van en naar Zanzibar met KLM,  lucht- 

havenbelasting, Executive Lounge en privétransfer van en naar de luchthaven.

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul okt

Bungalow 3123  3867 2736 3909  3783 

Jacuzzi Bungalow 3748 4492 3272 4534   4390

Jacuzzi Suite 4760 6158 4254 6200   5993

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of bezoek www.

silverjet.be.
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ARUBA, BONAIRE & CURAÇAO

ARUBA
Aruba is sinds 1986 een apart land binnen het 

Koninkrijk der Nederlanden. Desondanks zijn de ban- 

den met Nederland nog steeds voelbaar. Vakantie-

gangers zullen zich hier snel op hun gemak en als 

het ware thuis voelen. Tel daarbij op de heerlijke 

gemiddelde jaartemperatuur van ca. 29 graden, 

de hagelwitte stranden, het azuurblauwe water van 

de Caribische Zee met een rijke onderwaterwereld 

en de luxe hotels en het vakantieplaatje van 

Aruba is compleet. Oranjestad, de hoofdstad van 

Aruba, is een leven dige, gezellige plaats met veel 

winkelmogelijk 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! Als u boven Bonaire vliegt lacht 

het prachtige eiland u letterlijk toe. Bonaire heeft 

namelijk de vorm van een boemerang. Op 800 m 

vanaf de kust bevindt zich Klein Bonaire. Dit is een 

riant onbewoond rif eilandje met een oppervlakte 

van slechts 6 km². 

Bonaire is dunbevolkt en geniet vooral bekendheid 

om de natuur en aangename stranden. Het eiland 

heeft wereldwijd een reputatie opgebouwd als een 

paradijs voor snorkelaars en duikers met prachtige 

koraalriffen die tot de mooiste ter wereld worden 

gerekend. Echter is niet alleen de onderwaterwereld 

een reden om Bonaire te bezoeken. In het noorden 

van het eiland vind je een heuvelachtige omgeving. 

Dit gebied behoort tot het Nationale Park Slagbaai 

2.200 ha aan natuurschoon: prachtige baaien, azuur- 

blauwe zee, grote vlaktes met bloeiende cactussen. 

Karakteristiek zijn ook de Caribische flamingo en de 

divi-divi boom. 

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. 

Voor cultuurliefhebbers biedt Bonaire verschillende 

galeries, monumenten, historische gebouwen en 

eeuwenoude kerken. Bovendien is de ‘Bonaire Inter- 

national Sailing Regatta en het jaarlijkse carnaval 

twee grote trekpleisters voor het openbare leven op 

Bonaire. In de hoofdstad Kralendijk zijn historische 

gebouwen en gezellige terrasjes. Vlakbij de hoofd- 

stad selecteerden 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 koop- 

manshuizen in Willemstad met hun trap- en fles- 

sengevels zijn een bezoek meer dan waard. Het 

water, de grote brug en de gezellige markt maken 

dit fraais tot de Caribische versie van Holland. 

Curaçao biedt naast de onderwaterwereld en mooie 

stranden een fraai heuvellandschap met baaien. 

De Christoffelberg beklimmen in het noordwesten 

is een bijzondere ervaring voor de avontuurlijke 

reiziger. Vanaf de top van de berg kan je op een 

heldere dag Bonaire en Aruba zien liggen. 

Het heerlijke klimaat, ongeacht het jaargetijde,  

maakt iedere vakantie tot een succes. De parelwitte 

stranden van Curaçao staan bekend als de echte 

bezienswaardigheden van het eiland. De trots is 

daarnaast 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 en het Dreams Curaçao, 

een All Inclusive toevluchtsoord gelegen aan de 

zandstranden van Piscadera Bay.

CARIBISCHE ZEE

ARUBA
CURAÇAO

BONAIRE 

VENEZUELA

VENEZUELA

Harbour Village

Baoase

Renaissance
Avila

Lions Dive

Hilton
Bucuti

Villa Royale

Renaissance

Dreams Spa & Casino
Marriott Beach

Delfins

Oranjestad

Willemstad
Kralendijk

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

Dagtemperatuur in °C 28 28 28 29 30 30 30 30 30 30 29 28

Watertemperatuur in °C 27 26 26 26 27 27 28 28 28 28 27 27

Zonne-uren per dag 9 9 9 9 9 9 10 10 9 9 8 8

Dagen met enige neerslag 6 3 1 1 2 3 3 4 3 5 7 7
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Baoase Luxury Resort - Curacao
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Willemstad | CURAÇAO

 BAOASE LUXURY RESORT
ACTIVE | HERITAGE | WELLNESS

     

Beachfront Pool Suite

Superior Private Pool Villa

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, uitzonderlijke service en een 

uitstekende cuisine. De luchthaven ligt op ca. 15 km en Willemstad op ca. 3 km.

FACILITEITEN
Lounge en trendy boetiek. Check-in in de kamer. In de tropische tuin ligt een 

infinitypool en 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 u een uitstekende keuze voor 

ontbijt, lunch en diner. 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 

kingsizebed 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 2e 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 pers.): slaapkamer met kingsizebed 

en 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 pers.): 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 en een 

en-suite badkamer met regendouche. Volledig ingerichte keuken en gastentoilet. 

Op de 1e verdieping bevinden zich 2 slaapkamers met queensizebedden, balkon 

en 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, eettafel, 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 

slaapkamer met panoramisch uitzicht, flatscreen-tv en riante badkamer met 

bad. Grote veranda met jacuzzi, zwembad, binnen- /buitendouche en een eigen 

strandje. Combinatie mogelijk met een Loft Kamer en een Banyan Kamer.

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

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

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul okt

‘Run of the House’ Kamer  3918 3918 3918 3967 3918

Romantic Pool Suite  4296 4681 4681 4723 4681

Beachfront Pool Suite   7047 8188 8188 8230 8188

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.

silverjet.be.
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VILLA ROYALE
DESIGN I FAMILY

      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 villacomplex is een receptie (dagelijks geopend van 

09:00-18:00), fitnessruimte en een gameroom 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 

designmeubelen. De hoge ramen creëren een oase van licht en ruimte. Dit 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 wijnkoeler. Groot gemeubileerd terras met buitendouche, 

2 ligbedden, een grote eettafel, buitenkeuken met BBQ en een privézwembad 

(8x4m). 1 slaapkamer ligt op de 1e verdieping en de overige 3 slaapkamers 

op de begane grond, tezamen met een luxe tv-kamer. Toegang tot de villa is 

alleen mogelijk via de elektrische poort. Een uitgebreid ontbijt wordt dagelijks 

geserveerd in uw eigen villa. Op verzoek en tegen betaling is het mogelijk om 

boodschappen te laten bezorgen en u heeft de mogelijkheid om te genieten van 

culinaire gerechten van een privé-chef. Wij bevelen van harte de mogelijkheid 

aan om met uw gezin, familie of vrienden te genieten van een geheel verzorgde 

barbecue in uw villa.

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2, 4, 6 of 8 pers., logies/ontbijt, elektriciteitsverbruik, 1x tussen-

tijdse schoonmaak per week en eindschoonmaak, vliegreis naar en van Curaçao met Air Belgium,  

luchthavenbelasting, Executive Lounge en huurauto tijdens uw gehele verblijf.

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul okt

Villa o.b.v. 2 personen 3139 3139 3071 3533     3015

Villa o.b.v. 4 personen 2376  2376       2441     2665     2385

Villa o.b.v. 6 personen 2059 2059 2100 2266 2063

Villa o.b.v. 8 personen 1942 1942 2028 2147 1986

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.

silverjet.be.

CURAÇAO |  Jan Thiel
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AVILA BEACH HOTEL
  ACTIVE | HERITAGE | WELLNESS

       DELUXE

Blues Ocean Front Kamer

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/week, 2x/dag 

gratis shuttleservice) en 20 minuten op loopafstand.

FACILITEITEN
Lobby met receptie en lounge. Het onderbroken intieme strand met ligbedden 

bestaat uit 2 delen. Het zwembad met poolbar en ligbedden ligt voor de 

Octagon-vleugel. Beleef klassieke concerten van wereldniveau in de La 

Belle Alliance Recital Hall. De Cloude Nine biedt een waaier 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 overdag en ‘s avonds 

salades, sandwiches en cocktails bestellen. Tevens is het mogelijk om 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.  

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 Oceanfront 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 La 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.).

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

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

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul okt

Octagon Kamer 1760 2168 1834 1870 1834

Octagon Preferred Kamer 1838 2237 1932 1968 1932

Belle Alliance Oceanfront Kamer 1939 2481 2036 2079 2036

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 01/11/22 t/m 24/12/22 indien 90 dagen voor aankomst ge-

boekt. 10% bij verblijf van 08/01/23 t/m 12/02/23 en van 01/03/23 t/m 31/03/23 indien 90 dagen 

voor aankomst geboekt en geldig voor Octagon Standaard, Preferred en Deluxe kamer, Belle Allian-

ce. 12,5% bij verblijf van 01/04/23 t/m 31/10/23 indien 90 dagen voor aankomst geboekt en in de 

periode 01/07/23 t/m 03/09/23. Niet geldig voor de appartementen.

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.

silverjet.be.

Willemstad | CURAÇAO
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CURAÇAO | Piscadera Baai

CURAÇAO MARRIOTT BEACH RESORT
ACTIVE | CULINAIR

        

kamer Frontaal Zeezicht

Het stijlvolle en elegante Curaçao Marriott Beach Resort is gelegen aan de 

westkant van het eiland aan een schitterende zandbaai met een sprankelend 

uitzicht op zee. Het hotel ligt op 6 ha aan de oceaan in de buurt van Willemstad 

en biedt de warme, toegewijde gastvrijheid waar het Caribisch gebied bekend 

om staat. 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 liggen het Harmony pooldeck, 

een riant familiezwembad en het Serenity Pooldeck, een infinity lappool voor 

volwassenen met zonneterras, ligbedden, parasols en badhanddoekenservice. 

Vanuit de tuin heeft u directe toegang tot het parelwitte zandstrand met 

ligbedden en parasols. Snorkel- en duikmogelijkheden vindt u bij de dive-

shop waar ook andere watersporten geregeld kunnen worden. In de nabijheid 

van het hotel bevindt zich een wandel- en joggingpad. Tevens een moderne 

fitnessruimte met een uitgebreide selectie aan cardio-apparatuur, aquarobics, 

volleybal en yoga. Overdag is er een activiteitenprogramma. De Kids Club (4 

t/m 11 jaar) heeft een speeltuin. Het hotel biedt een aantal uitstekende bars en 

restaurants. Izakaya Sushi Bar en Zala Gastro Lounge Bar bevinden zich in de 

ruime lobby met daarin centraal een bar met zitjes. 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 Lounge 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, alsook 

een uitgebreide drankenkaart. 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 modern design ingericht. Voorzien 

van airconditioning, kingsizebed of 2 queensizebedden, kluisje, flatscreen-tv, 

minibar, 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 King (ca. 40 m², max. 2 volw. + 1 kind): kleurrijk ingerichte kamer met een 

kingsizebed. Gemeubileerd terras of balkon. 

Tuinzicht Kamer King (ca. 40 m², max. 2 volw. + 1 kind): met een kingsizebed en 

uitzicht over de botanische tuin. Ook te boeken als Queen.

Zeezicht Kamer King: (ca. 40 m², max. 2 volw. + 1 kind): ruime kamer beschikt 

over een kingsizebed. Vanaf uw balkon of terras kijkt u op de tuin en de zee. 

ldem als  Kamer Tuinzicht maar met zeezicht.

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis naar en van Curaçao met Air Belgi-

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

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul okt

Kamer King 1879 2051 1931 1961 1926 

Tuinzicht kamer King 1949 2086 1966 2004 1961

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 08/01/23 t/m 23/08/23 en van 08/09/23 t/m 31/10/23 indien 

160 dagen voor aankomst geboekt, 10% indien 120 dagen voor aankomst geboekt en 5% indien 90 

dagen voor aankomst geboekt.

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.

silverjet.be.
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Piscadera Baai | CURAÇAO 

DREAMS CURAÇAO RESORT & SPA
ALL INCLUSIVE | ACTIVE | FAMILY

   

Preffered Club Junior Suite

Het levendige all-inclusive Dreams Curaçao Resort, Spa & Casino ligt aan de 

monding van de Piscadera Baai en slechts enkele minuten rijden van Willemstad. 

Het hotel heeft een aantal jaren geleden een volledige renovatie ondergaan.  

De moderne inrichting, gemoedelijke sfeer en het gastvrije personeel staan 

garant voor een ontspannen vakantie. Het resort biedt een scala aan faciliteiten 

en activiteiten die geschikt zijn voor de hele familie. De luchthaven van Curaçao 

ligt op ca. 12 km.

FACILITEITEN
In de fraaie tuin bevinden zich verschillende zwembaden en u heeft de keuze 

uit 2 strandjes. Voor de kleinste gasten is er een kinderbad met fonteinen, 

de Explorer’s kidsclub (van 3 t/m 12 jaar) en de Core Zone Teens Club (van 

13 t/m 17 jaar) met gameroom. Er worden voor jong en oud vele (sport)

activiteiten georganiseerd. De Dreams Spa van Pevonia biedt massages en  

schoonheids behandelingen. Tevens is er een fitnessruimte. De verzorging is 

op basis van all-inclusive. Het World Cafe is het buffet res taurant voor ontbijt, 

lunch en diner met internationale gerechten. Het aan zee gelegen Oceana biedt 

Caribische visge rechten en is open voor diner. Verder kunt u kiezen uit Barefoot 

Grill voor lunchgerech ten aan het zwembad, Portofino voor een al fresco diner 

met Italiaanse specialiteiten, Seaside Grill à la carte restaurant met ruime keuze 

aan gerechten van de grill en Coco Café voor dag en nachtservice van koffie- en 

theespecialiteiten met lekkernijen. 24-uurs roomservice. 

ACCOMMODATIE
Alle 197 kamers en suites zijn modern en comfortabel ingericht. Standaard 

zijn deze voorzien van airconditioning, kingsizebed of queenbedden, kluisje, tv, 

minibar (inclusief), koffie-/theezetfaciliteiten en wifi. Daarnaast beschikken alle 

kamers over een balkon of terras met uitzicht over de tuin of de Caribische Zee. 

Deluxe Kamer Zwembadzicht (ca. 33 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): open 

plan woon-/slaapkamer met balkon en zwembadzicht. Badkamer met bad of 

inloopdouche.

Deluxe Kamer Zeezicht (ca. 33 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): open plan 

woon-/slaapkamer met balkon en zeezicht. Badkamer met bad of inloopdouche.

Preferred Club Kamers & Suites bieden onder meer: privé check-in/out, 

congierge service, continentaal ontbijt, ‘s middags warme en koude hors 

d’oeuvres en desserts in de Club Lounge. Upgraded minibar en badproducten, 

badjas en slippers en tevens keuze uit het kussenmenu.

Preferred Club Deluxe Kamer Zeezicht (ca. 33 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 

kind.): open plan woon-/slaapkamer met balkon en zeezicht. Badkamer met bad 

of inloopdouche. Kamers zijn gelegen op de 4e of 5e etage.

Preferred Club Junior Suite (ca. 33 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): open 

plan woon-/slaapkamer met zitje, balkon en zeezicht. Badkamer met bad of 

inloopdouche. Kamers zijn gelegen op de 3e, 4e of 5e etage.

Preferred Club Suite (ca. 65 m², max. 2 volw.): kingsizebed, comfortabele 

zithoek, eethoek voor 4 personen, inloopkast , badkamer met inloopdouche en 

u geniet van zeezicht. 

Preferred Club Presidential Suite (ca. 67 m², max. 2 volw.): beschikt over 

een kingsizebed, comfortabele zithoek, eethoek voor 4 personen, inloopkast, 

badkamer met inloopdouche en u geniet van frontaal zeezicht. De Presidential 

Suite ligt op de bovenste etage van het hotel.

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., all inclusive, vliegreis naar en van Curaçao met Air Belgium, 

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

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul okt

Deluxe Kamer Zwembadzicht 2226 2552 2228 2335 2178

Deluxe Kamer Zeezicht 2405 2683 2426 2530 2352

Prefferred Club Junior Suite 2762 3224 2789 2914 2705 

Prefferred Club Suite 3355 3975 3387 3355 3277

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.

silverjet.be.
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Kralendijk | BONAIRE

HARBOUR VILLAGE BEACH CLUB
ACTIVE | BOUTIQUE | HIDEAWAY

     DELUXE

Beachfront Premier Suite

Dit romantische, kleinschalige 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 fraai zandstrand en een helderblauwe 

zee en behoort tot de top van Bonaire. Het eiland is dunbevolkt en geniet 

vooral bekendheid vanwege 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 het Nationaal Park Washington Slagbaai. 

Leuk detail: Harbour Village heeft een kleine jachthaven met een vuurtoren.  

De pittoreske hoofdstad Kralendijk ligt op ca. 2 km afstand en de luchthaven op 

ca. 20 autominuten.

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 een 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, alsook 

het schoonmaken en opbergen worden volledig uit handen genomen. Kajaks en 

paddleboards zijn inclusief. Verder een Spa op de 1e verdieping met plungepool, 

fitnessruimte en biedt o.a. massages en schoonheidsbehandelingen. De 

receptie is geopend van 07:00-22:00. La Balandra Beach Bar & Restaurant 

met mediterrane specialiteiten is ont worpen als een oud Spaans schip en ligt 

deels in zee. Geopend voor à la carte ontbijt, lunch en diner. Ook een diner bij 

kaarslicht op het strand is mogelijk. Voldoende parkeergelegenheid bij het hotel.

ACCOMMODATIE
De 30 comfortabele kamers en suites in koloniale plantagestijl bevinden zich op de 

begane grond of op de 1e verdieping nabij het strand. Voorzien van flatscreen-tv, 

telefoon, airconditioning, kluisje, Nespresso-apparaat, plafondventilator, 

strijkfaciliteiten en koelkastje (in de suites is de eerste inhoud met ijsthee en 

water inclusief).

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 enkele suites een aparte douche. Met gemeubileerd 

balkon. 

1 slaapkamer Beachfront Premier Suite Begane Grond: sfeervol en ruim. 

Woonkamer met sofabank en een aparte slaapkamer. Fraaie badkamer met 

bad. Enkele suites beschikken over een aparte 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 2e slaapkamer en badkamer. Balkon met zitje.

2 slaapkamers Beachfront Premier Suite Begane Grond: als de 2 slaapkamer 

Beachfront Suite 1e verdieping, met gemeubileerd terras.

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

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

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul okt

1 slaapkamer Beachfront Suite 1e verdieping 3323 3674 3268 3282 3233

1-slaapkamer Premier Beachfront Suite BG) 3624 4234 3576 3583 3541

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.

silverjet.be.
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BONAIRE | Kralendijk

DELFINS BEACH RESORT    
BOUTIQUE | CULINAIR I FAMILY

       DELUXE    

 Ocean Appartement 1-slaapkamer

‘Luxury Defined by Nature’ is de slogan van het Delfins Beach Resort op Bonaire. 

Het heeft een luxe uitstraling, mooi zandstrand en ongekend aantal tropische 

planten en palmbomen. Het resort ligt direct aan een 200 m lang zandstrand 

met fantastische mogelijkheden om te duiken en snorkelen. De dolfijnen 

zwemmen regelmatig vlak voor de kust. Met het gourmetrestaurant ‘Brass Boer’ 

onder management van Jonnie en Thérèse Boer beschikt het hotel tevens over 

een van de beste restaurants van Bonaire. Het resort ligt bij het idyllische Punt 

Vierkant in het zuidwesten van Bonaire op ca. 6 km van Kralendijk en ca. 3 km 

van de luchthaven. 

FACILITEITEN
In de palmentuin vindt u het grootste zoutwaterzwembad van Bonaire met een 

gezellige beach & pool bar. Voor de kinderen een apart kinderbad (zoutwater). 

Ligbedden en parasols bij het zwembad en op het strand. Het hele gebied rond 

Bonaire en Klein Bonaire is beschermd natuurgebied en maakt deel uit van het 

Bonaire National Marine Park. Het resort ligt bij het begin van Bonaire’s dubbel 

rif. De 5* PADI-duikschool staat onder leiding van ‘Dive Friends Bonaire’ en 

verzorgt duikexcursies naar de mooiste plekjes en Klein Bonaire. Shuttleservice 

naar het centrum van Kralendijk (tegen betaling en op vaste tijden). In het 

gourmetrestaurant wordt een waaier aan gerechten geserveerd, waaronder enkele 

klassiekers van De Librije alsmede lokale gerechten met wereldse invloeden.  

Chef Stefan Martens is persoonlijk opgeleid door Jonnie & Thérèse en maakt in 

zijn keuken, naast innovatieve, moderne technieken, ook gebruik van traditionele, 

lokale technieken. Table 14 is een dinertafel voor 2-6 personen en ligt op een 

mooie plek aan de pier met schitterend uitzicht. De opbrengst hiervan komt 

deels ten goede aan de Johan Cruijff foundation. De beachbar Club Tropicana 

serveert signature cocktails en snacks.

ACCOMMODATIE
In de tropische tuin liggen 116 moderne en stijlvolle studio’s en appartementen  

die zijn verdeeld over 7 gebouwen van 2 verdiepingen. Voorzien van een slaap- 

kamer met kingsizebed, airconditioning, kluisje, flatscreen-tv, schrijftafel, bad- 

kamer met douche en moderne keuken met o.a. magnetron, koelkast en een 

koffiezetapparaat. Balkon of terras met tuin- of zeezicht. Daarnaast beschikt het 

hotel over 13 luxueuze villa’s met 3 en 4 slaapkamers.

Studio Tuinzicht (ca. 40 m², max. 2 pers): op de begane grond of 1e verdieping, 

met badkamer met douche. Kitchenette. Balkon of terras met tuinzicht.

Garden Appartement - 1 slaapkamer (ca. 63 m², max. 2 volw. en 2 kind.): dit ruim 

ingerichte appartement is voorzien van een terras met tuin- en/of zwembadzicht. 

Slaapkamer met airconditioning en badkamer met inloopdouche. Ruime 

woonkamer en een volledig ingerichte keuken. Ook boekbaar met zeezicht.

Garden Appartement - 2 slaapkamers (ca. 112 m², max. 4 pers.): voorzien van 

riante woonkamer, volledig ingerichte keuken. 2 slaap- en badkamers met 

inloopdouche. Groot terras met tuinzicht. Ook boekbaar met zeezicht.

Garden Appartement XL - 2 slaapkamers (ca. 135 m², max 4 pers.): ruimer. Ook 

boekbaar met zeezicht.

Penthouse (ca. 210 m², max 6 pers): deze mooie suite ligt op de bovenste 

verdieping en biedt een spectaculair uitzicht. Voorzien van een ruime woonkamer 

en volledig ingerichte keuken. 3 slaap- en badkamers met inloopdouche. Groot 

balkon met eettafel en loungebedden. Ook boekbaar als XL (ca. 240 m²).

Villa - 3 slaapkamers (ca. 181 m², max. 6 pers.): met tuin en terras. Op de 

begane grond een slaap- en badkamer, keuken en een ruime woonkamer. Op 

de 1e verdieping 2 slaap- en badkamers. Terras met eettafel en loungebedden.

Villa - 4 slaapkamers (ca. 196 m², max. 8 pers.): op de begane grond 3 slaap- 

en badkamers. Op de 1e verdieping de 4e slaap- en badkamer, een volledig 

ingerichte keuken en woonkamer. Riant terras met eettafel en loungebanken. 

Pool Villa - 4 slaapkamers: als de villa maar met een privézwembad.

 

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

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

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul okt

Ocean Appartement 1-slaapkamer 2463 2498 2488 2505 2463

Penthouse Zeezicht 2050 2085 2055 2099 2050

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.

silverjet.be.
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Eagle Beach  | ARUBA

BUCUTI & TARA BEACH RESORT
ADULTS ONLY | BOUTIQUE | WELLNESS

       DELUXE

Tara Suite

Het Bucuti & Tara Beach Resort is uniek in haar setting aan een van de 

mooiste stranden van het Caribische gebied. Het hotel is ook uitzonderlijk in de 

persoonlijke benadering en rustige sfeer. Bijzonder aan te raden zijn de elegante 

suites met een schitterend uitzicht over Eagle Beach. Oranjestad ligt op ca. 10 

autominuten en de luchthaven op ca. 15 autominuten. Gasten vanaf 18 jaar zijn 

welkom. Gezien de populariteit van het hotel wordt tijdig boeken aanbevolen.

FACILITEITEN
Het hotel is kleinschalig opgezet en bestaat uit 3 gebouwen van 1-4 verdiepingen. 

Voorzien van fraai zwembad met ligbedden onder parasols en cabana’s. 

Ligbedden en badhanddoekenservice zijn aan het strand aanwezig. Voorts 

fitnessruimte, 2x per week openluchtbioscoop aan het strand en Spacenter voor 

signature schoonheidsbehandelingen. Verder dagelijkse wellness activiteiten 

zoals Yoga on the beach, Tai Chi Energy Healing en Mindfulness Beach Walk. 

Het trendy Elements restaurant aan het strand, met aangrenzende bar en groot 

terras, biedt een onvergetelijke culinaire ervaring met verse ingrediënten en een 

adembenemend uitzicht over Eagle Beach en serveert Europese en Caribische 

gerechten. Tevens is er een keuze uit veganistische, vegetarische en glutenvrije 

gerechten. 1x per week een kookdemonstratie Vegan Cooking. Een fantastische 

plek voor een cocktail, mocktail of een gezonde smoothie bij zonsondergang 

is Sand Bar. 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 6 verschillende restaurants op het eiland (op loopafstand of per 

korte taxirit). NB: betaling in het hotel is alleen mogelijk per creditcard of pinpas 

(Maestro).

ACCOMMODATIE
De 104 kamers en suites zijn modern ingericht met kingsizebed of 2 

queensizebedden en voorzien van airconditioning, flatscreen-tv, HEPA 

luchtfilters, plafondventilator, 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): met kingsizebed (max. 2 volw.). 

Badkamer met inloopdouche. 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 met zeezicht.

Tara Suite (ca. 46 m², max. 2 volw.): fraaie suite met woon- en slaapkamer met 

kingsizebed, 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 bad en inloopdouche. Groot terras met dagbedden 

en fantastisch uitzicht over zee. Privé-cabana (rieten palapa) op het stand.

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

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

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul okt

Tweepersoonskamer 2371 3309 2581 2617 2581

Tara Suite 3337 4814 3806 3848 3806

Honeymoon: fles champagne en snacks, chocolade en huwelijksgeschenk bij aankomst.

Welkomstattentie: glas champagne bij aankomst.

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.

silverjet.be.



226 - SILVERJET
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RENAISSANCE WIND CREEK ARUBA RESORT
CULINAIR | FAMILY | WELLNESS

     

 Renaissance Island

  Ocean King Kamer Ocean Suites

Het Renaissance Wind Creek Aruba Resort heeft een uitstekende ligging 

in Oranjestad. Het resort bestaat uit 2 gedeeltes met elk hun eigen sfeer en 

faciliteiten. Het adults only Renaissance Marina Hotel ligt aan de boulevard van 

Oranjestad en heeft gerenoveerde kamers. De Renaissance Ocean Suites liggen 

ca. 300 m verder, direct aan zee en is ideaal voor gezinnen met kinderen. Gasten 

kunnen exclusief gebruik maken van Renaissance Island. Dit privé-eiland met 

strandfaciliteiten is per bootshuttle in ca. 10 minuten varen te bereiken. Ca. 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 beschikken over een moderne 

receptie en lobby lounge en diverse zwembaden, 1 zwembad in het Marina Hotel 

en 2 bij de Ocean Suites. 2 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 2 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 de hele nacht lichte 

maaltijden geserveerd en is er 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 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.

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 

aparte douche. Een 2e slaapkamer met 2 twinbedden en badkamer met aparte 

douche. Balkon met zeezicht. 

De Ocean Suites bestaan uit 258 ruim ingerichte suites. Voorzien van 

airconditioning, flatscreen-tv, telefoon, strijkfaciliteiten, koelkastje, kluisje, 

koffie-/theezetfaciliteiten en magnetron. Badkamer met bad/douche.

Island Suite (ca. 41 m², max. 4 pers.): slaapkamer met kingsizebed, woonkamer 

met tweepersoonsslaapbank. Balkon met uitzicht over Oranjestad.

Ocean Suite (ca. 41 m², max. 4 pers.): slaapkamer met kingsizebed, ruime 

woonkamer met tweepersoonsslaapbank en balkon. Met zee- of zwembadzicht.

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

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

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul okt

Resort Kamer - Marina Tower 2219 2952 2286 2316 2286 

Ocean King Kamer - Marina Tower 4379 6132 4542 4577 4542 

Island Suite - Ocean Suites 2657 3366 2742 2772 2742 

Ocean Suite - Ocean Suites 2915 3720 3012 3047 3012

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.

silverjet.be.
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Palm Beach |  ARUBA

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 lagunes. 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 afstand 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 (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 livemuziek. Castaway bij het zwembad serveert 

drankjes en kleine snacks. De sfeer en gezelligheid tijdens happy hour is een 

bezoek waard. Voor het diner 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 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, met balkon.

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, met 

toegang tot de Palm Beach Club, een lounge met ontbijtrestaurant, hapjes, 

drankjes en een afternoon tea. 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 Curaçao Toren. Aparte woon- en slaapkamer.  

Groot balkon met tuin-/zeezicht of met resortzicht. 

Aruba Tower Oceanfront Suite (ca. 95 m²): slaapkamer met kingsizebed en 

woonkamer met queensize-sofabed, zithoek. Badkamer met inloopdouche. 

Groot terras met ligbedden met tuin/zeezicht. Combinatie mogelijk met een 

Gedeeltelijk Zeezicht Kamer Aruba Toren.

Palm Beach Club Ocean Front Suite: schitterende suite inclusief de Club Lounge.

Penthouse Suite (ca. 240 m², max. 6 pers.): in de Aruba Toren op de bovenste 

verdieping met groot terras van 60 m² en een schitterend uitzicht. Voorzien van 

3 slaap- en badkamers waarvan 1 met een eenpersoonsbed. Riante woonkamer.

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

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

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul okt

Gedeeltelijk Tuinzicht Kamer 2246 3339 3170 2747 2593 

Deluxe Kamer Zeezicht 2717 3921 3800 3385 3209

Vroegboekkorting: kortingen van 10%, 15% en 25% gelden in diverse reisperiodes.

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.

silverjet.be.
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SINT MAARTEN

Sint Maarten is een eiland in de Caribische Zee, 

behorende tot de bovenwindse eilanden. Het 

eiland bestaat uit twee gedeeltes. De zuidelijke 

helft behoorde tot een aantal jaren geleden tot de 

voormalige Nederlandse Antillen en is heden ten 

dage een zelfstandig land binnen het Koninkrijk 

der Nederlanden. Het Nederlandse deel staat 

eveneens bekend als Sint Maarten en het deel 

dat bekend staat als Saint Martin is officieel 

onderdeel van Frankrijk. Zij bezitten met 53 km² 

het grootste deel van het eiland. Het Nederlandse 

deel beslaat een oppervlakte van ca. 34 km². Deze 

verdeling is ontstaan op basis van een verdrag dat 

de Nederlanders en de Fransen in 1648 sloten. Tot 

2010 maakte St. Maarten deel uit van het land de 

Nederlandse Antillen, maar werd op 10 oktober van 

dat jaar een zelfstandig land binnen het Koninkrijk 

der Nederlanden, net als Curaçao.

Evenals de eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao 

ontvangt Sint Maarten graag toeristen. Het eiland 

heeft echter wel een eigen gezicht. Er wordt veel 

minder Nederlands gesproken en in het Neder-

landse deel is men wat meer internationaal, dan wel 

Amerikaans georiënteerd. 

Het eiland is niet groot, maar telt toch een groot 

aantal stranden, waarvan de meeste allerlei 

faciliteiten als verhuur van parasols en ligbedden, 

douches en strandbars en -restaurantjes bieden. 

Het strand van Philipsburg is één van de grootste 

stranden van Sint Maarten. Great Bay Beach is 

een aangenaam tropisch zandstrand dat aan de 

prachtige grote baai gelegen is. Het azuurblauwe 

water contrasteert prachtig met het lichte 

strandzand. Andere stranden in het Nederlandse 

deel vindt u bij Little Bay, Maho Bay en Oyster Bay. 

Het langste en meest populaire strand op het eiland 

vindt u in het Franse gedeelte bij de Orient Bay. Hier 

kunnen ook watersporten als jetskiën en parasailen 

worden beoefend. Liefhebbers van watersport 

zijn op St. Maarten sowieso aan het juist adres, 

van snorkelen en duiken tot zeiltochten. De beste 

plekken opm te snorkelen zijn Pinel Island, Creole 

Rock en Baie Rouge. Bij Grand Case Bay is het voor 

duikers een onderwaterparadijs. 

 

Sint 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.

Tevens een aanrader is een sunset cruise. Hier 

geniet u op een zeilboot of catamaran van de zons-

ondergang op het water met een hapje en een 

drankje.

Het dichtbevolkte Nederlandse deel in het zuiden 

heeft een kleurrijke diversiteit aan bevolkings-

groepen. Hier vindt u o.a. de hoofdstad Philipsburg 

met sporen uit een Nederlands verleden. Philipsburg 

is het economische hart van het eiland, mede door de 

dagelijks aanmerende cruiseschepen. In de periode 

december tot april is het hoogseizoen en brengen 

de cruiseschepen een groot aantal toeristen naar 

het eiland. In Philipsburg vindt u de zogenoemde 

Boardwalk - een 900 m lange boulevard parallel 

aan het zandstrand van Great Bay – gebouwd in 

typisch Caribische stijl met kleurrijke gevels en 

palmbomen. 

Op Sint Maarten kunt u naar hartenlust genieten van 

culinaire hoogstandjes. Alle smaken van de wereld 

zijn terug te vinden, van Belgische chocolade en 

Japanse sushi tot verse fruitsappen, de lokale Mahi 

Mahi-vis of het populaire Lobster Thermidor. 

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.

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

wilt zijn, of juist wilt genieten van de weldadige rust, 

Sint Maarten staat garant voor een ongedwongen 

en geslaagde vakantie in stijl.

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

CARIBISCHE ZEE

ATLANTISCHE 
OCEAAN

SINT MAARTEN
(NL)

SAINT-MARTIN
(Fr)

ST-BARTH
(Fr)

Philipsburg

Gustavia

Quartier
d'Orléans

Cul-de-Sac

Marigot

La Samanna
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ST.MAARTEN | Baie Longue

BELMOND LA SAMANNA
ACTIVE | WELLNESS

        DELUXE

Gelegen aan de schitterende Baie Longue met een fijn wit zandstrand met 

tropische bomen en weelderige tuinen aan de achterzijde geniet Belmond La 

Samanna een topreputatie.  Een prestigieus hotel waar u van een comfortabele 

en ontspannen vakantie zult genieten. Dit resort in mediterrane stijl dat op 

kliffen ligt, is de meest elegante plek om te verblijven op St. Maarten. Ruime 

suites en villa’s, restaurants van topklasse, enthousiaste service en een vrijwel 

privéstrand dragen bij aan het gevoel van perfectie. Naar het pittoreske Marigot, 

de hoofdstad van het Franse gedeelte, is het  ca. 10 minuten rijden. De afstand 

tot de internationale luchthaven Juliana is ca. 14 km.

FACILITEITEN
Elegante lobby, lounge met zithoeken en bar met toegang tot buitenterras met 

zwembad omgeven door loungebedden en parasols. Fraaie infinitypool met 

beachbar, terrassen met ligbedden, parasols en handdoekenservice. Fitnessruimte 

met pilatesstudio, yogastudio, een galerij met de impressionistische schilderijen 

en etsen van Sir Roland Richardson en 3 tennisbanen welke in de avond 

verlicht zijn. Tennisles mogelijk. Aan het strand tevens ligbedden en parasols, 

watersportmogelijkheden en gebruik van snorkelmateriaal, surfboards en 

kajaks. Niet-gemotoriseerde watersporten zijn inclusief. Het is tevens mogelijk 

om een privé ‘beach cabana’ te huren aan het strand, inclusief butler, dagbed, 

champagne, iPod en zonneproducten. Activiteitenprogramma voor kinderen van 

4 tot 12 jaar (op aanvraag en tegen betaling). Het uitstekend ingerichte Spacenter, 

met luxe Franse merken Sisley en Pure Altitude, biedt een ruim aanbod aan 

holistische behandelingen, balneotherapie en algotherapie. Verder manicure, 

pedicure en kapsalon. Juwelier en trendy boetiek. Het resort beschikt over een 

aantal uitstekende restaurants. L’Oursin biedt een panoramisch uitzicht op zee 

en serveert heerlijke gerechten in een adembenemende omgeving. Op het menu 

staan traditionele Franse lekkernijen en vakkundig bereide visgerechten. Ontbijt 

wordt geserveerd in het Corail Restaurant naast het zwembad, terwijl de lunch 

wordt aangeboden bij het lager gelegen zwembad van Laplaj, waar het menu 

bestaat uit gefrituurde calamares en heerlijke salades. La Cave, een wijnkelder 

met 6.000 flessen is beschikbaar voor privédiners. Op basis van reservering 

kunt u hier genieten van een diner met maximaal 12 personen. 

ACCOMMODATIE
De 83 elegante kamers en suites bevinden zich in de in Spaanse stijl gebouwde 

witte villa’s en liggen verspreid in een mooie tuin langs het strand. Voorzien 

van airconditioning, telefoon, koelkast, flatscreen-tv, kluisje, schrijftatel, koffie-/

theezetfaciliteiten, dvd-speler. Badkamer met bad/douche en exclusieve 

L’Occitane badproducten. Terras of balkon met (zij)zeezicht. 

Deluxe Ocean View Kamer (ca. 28 m², max. 2 pers.): elegante kamer met 

schitterend uitzicht over zee. 

Ocean View Suite (ca. 75 m², max. 3 pers.): suite voorzien van woonkamer met 

kitchenette, slaapkamer en een in marmer uitgevoerde badkamer met dubbele 

wastafels, bad en aparte regendouche. Terras of balkon met zeezicht. 

Plunge Pool Suite (ca. 120 m², max. 3 pers.): ruime suite met plungepool op 

het boventerras. Aparte woon- en slaapkamer gescheiden door een schuifdeur.

Beachfront Suite (ca. 75 m², max. 3 pers.): suite met terras en gelegen op de 

begane grond. Direct toegang tot het mooie zandstrand.

Terrace Suite (ca. 80 m², max. 3 pers.): voorzien van terras en gelegen op de 

begane grond. Met privédakterras met buitendouche. Direct toegang tot het 

mooie zandstrand.

Suite - 2 slaapkamers (ca. 100 m², max. 6 pers.): woonkamer, 2 slaap- en 

badkamers. 

Het resort beschikt over een aantal bijzonder fraaie Specialty Suites:

Baie Rouge Suite (ca. 75 m², max. 3 pers.): in het hoofdgebouw met aparte woon- 

en slaapkamer. De achthoekige woonkamer biedt een schitterend uitzicht. Groot 

overdekt terras met dagbedden. 

Baie Orient Suite (ca. 65 m², max. 3 pers.): deze suite wordt beschouwd als 

een van de mooiste in het Caribisch gebied. Ingericht in tropische kleuren en 

voorzien van een aparte woon- en slaapkamer. Balkon met uitzicht op de tuinen. 

Happy Baie Suite (ca. 100 m², max. 3 pers.): in het hoofdgebouw op de 1e 

verdieping. Groot terras met al fresco eethoek en jacuzzi. Een compleet 

ingerichte  keuken. Riante badkamer met groot bad en aparte douche. 

Baie Royale Suite (ca. 100 m², max. 2 pers.): dit is de honeymoon suite in het 

hoofdgebouw. Biedt uitzicht op het strand en de azuurblauwe zee. De suite heeft 

3 balkons met een overdekte zithoek en een plungepool en buitendouche. 
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Baie Longue | ST.MAARTEN 

Orleans Suite (ca. 145 m², max. 5 pers.): 2 slaap- en badkamers, groot terras, 

badkamer met aparte dubbele douche. In het hoofdgebouw en schitterend 

uitzicht over zee.

Baie Longue Suite (ca. 175 m², max. 7 pers.): gelegen op de bovenste verdieping 

van het hoofdgebouw. Beschikt over een terras langs de gehele lengte van de 

suite. Kan het geboekt worden als een suite met 1, 2 of 3 slaapkamers, elk met 

een eigen badkamer.

De 8 exclusieve Villa’s van La Samanna zijn elegant ingericht met veel privacy. 

Cottage (ca. 350 m² max. 7 pers.): in duplex met directe ligging aan het strand. 

Op de begane grond een schitterende woonkamer met eethoek, 2 slaap- en 

badkamers met signature bad en regendouche. Elke slaapkamer beschikt over 

een groot terras met ligbedden en schitterend uitzicht. Op de 1e verdieping een 

3e slaapkamer met badkamer en terras. Volledig ingerichte keuken.

Villa - 3 slaapkamers (ca. 400 m², max. 6 pers.): voorzien van 3 slaap- en 

badkamers, riante woonkamer met comfortabele sofa’s en eetkamer. Volledig 

ingerichte moderne keuken. Marmeren vloeren. Groot terras met privézwembad 

van 100 m². Inclusief butlerservice.

Villa - 4 slaapkamers (ca. 420 m², max. 10 pers.): zeer stijlvol ingericht. Voorzien 

van 4 slaap- en badkamers, een riante woonkamer en eetkamer. Volledig 

ingerichte keuken. Groot terras en privézwembad van 100 m². Butlerservice. 

Iinclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis naar en van St. Maarten met KLM, 

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

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul 

Deluxe Ocean View Kamer 4399 6892 5231 4253 

Plung Pool Suite 6703 9965 8077 6934 

Baie Rouge Suite 7079 11113 9175 8089 

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.

silverjet.be.

Villas 

Suite
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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, Basse-Terre wat eerder ongerept is met 

veel tropische natuur en met de overheersende 

Soufrière, de vulkaan met een hoogte van 1.467 m.

Naast het hoofdeiland, bestaat Guadeloupe ook uit 

enkele kleinere eilandjes, waaronder de prachtige 

Les Saintes en Marie Galante, ongerepte typische 

Caribische eilandjes. 

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 kan doorkruisen. 

Het centrum bestaat uit vele kleine straatjes met 

huizen die dateren uit de 19e eeuw. Breng een  

bezoekje 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  

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.

Na een heerlijk zonnebad op één van de stranden 

in Gosier, kan u genieten van een heerlijke Ti-punch 

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.

in de Marina. We raden u het hotel La Créole Beach 

aan, een ideaal hotel voor koppels en families, 

alsook het Mahogany 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, 

aquagym, initiatie diepzeeduiken in het zwembad, tafeltennis 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. Excursiebalie met de mogelijkheid tot het huren van een wagen.  

De miniclub Ti Moun is gratis voor kinderen van 4 tot 12 jaar (09:00 tot 12:00 

en 14:00 tot 17:00 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 halfpension 

of volpension. Het hoofdrestaurant La Route des Epices serveert u ontbijt 

en 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 van 10:00 tot middernacht en biedt geregeld animatie. 

Roomservice.

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 

queensize bedden of 1 kingsize 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.

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vlucht van en naar Point-à-Pitre met Air 

 Belgium, luchthavenbelasting en privé transfers van en naar de luchthaven. 

Indicatieprijs per persoon nov jan apr jul okt

Classic Kamer 1730 1895 1740 1740 1740

Zeezicht Kamer 1915 2090 1930 1930 1930

Vroegboekkorting: wanneer u reserveert voor 15/10/2022  is er een korting op de hotelnachten 

van 10%  voor verblijven tussen  01/05/23 en 31/10/23.

Gratis nachten: 7=5 en 14=12, gratis nachten voor verblijven tussen 02/05/23 en 14/07/23 en tussen  

23/08/23 en 15/10/2023

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.

silverjet.be.

GUADELOUPE | Gosier
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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 boetiekhotel, gelegen vlakbij het dorpje 

Saint Anne, is ideaal voor een verblijf in een ongedwongen luxueuze sfeer.  

Het is het enige vijfsterrenhotel van Guadeloupe. Het 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 halfuurtje 

rijden.

FACILITEITEN
Mooie zonneterras met zwembad en prachtig uitzicht over de oceaan en Marie-

Galante. Strand met ligstoelen en parasols. Er is een concierge die zorgt voor 

het reserveren van uw excursies of autohuur. Babysit op aanvraag (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 diepzeeduiken. U verblijft op basis van kamer met ontbijt.  

Mits een toeslag kan u verblijven op basis van halfpension. Restaurant Le Grand 

Blue serveert u ontbijt, lunch en diner. Er is een uitgebreide kaart met lokale 

Creoolse en internationale gerechten. Verschillende langoestenbereidingen 

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. 

ACCOMMODATIE
La Toubana Hotel & Spa beschikt over 32 bungalows, waarvan 6 met lateraal 

zeezicht en 16 met zeezicht en 10 juniorsuites gelegen in de tropische tuinen op 

de flanken van de heuvels. Allen beschikken ze over een kingsize 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.

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vlucht van en naar Point-à-Pitre met  

Air Belgium, luchthavenbelasting en privé transfers van en naar de luchthaven. 

Indicatieprijs per persoon nov jan apr jul okt

Bungalow lateraal zeezicht 2184 2960 2878 2385 2385

Bungalow zeezicht 2295 3100 3015 2505 2505

Vroegboekkorting: wanneer u reserveert voor 15/10/2022  is er een korting op de hotelnachten 

van 10% voor verblijven tussen 01/11/22 en 15/12/22, tussen 03/01/23 en 04/02/23 en tussen 

07/03/23 en 31/10/2023.

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag 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 cultureel erfgoed van het land is 

een weerspiegeling van deze samensmelting, 

resulterend in een tamelijk mystieke inslag en 

een heerlijke Creoolse keuken. De bekendste en 

meest opwin dende Dominicaanse bijdragen aan 

de wereld van muziek en dans zijn de ritmische en 

opzwepende klanken van de ‘Merengue’. 

Voor de bezoeker ligt de grootste aantrekkingskracht 

van 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 met 

een uitgebreide all-inclusive formule werken en u 

daarmee 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 tal rijke mogelijkheden om 

te duiken en andere water sporten te beoefenen. 

Ook zwemmen met dolfijnen is mogelijk. 

Wij bieden u hier het ruim opgezette, Paradisus 

Palma Real Resort & The Reserve aan. Dit luxe 

all-inclusive resort alsmede het iets verder land-

inwaarts gelegen The Reserve is een uitgelezen 

keuze voor gezinnen met kinderen. Aan Playa de 

Bavaro bieden wij u ook het vijfsterren allinclusive 

Lopesan Bávaro hotel aan. Met talloze faciliteiten en 

Het mooiste eiland ooit door de mensheid aanschouwd, aldus Columbus toen hij in 1492 Hispaniola ontdekte. 

Treed in de voetsporen van de ontdekkingsreiziger en geniet van de mooiste, 

door wuivende palmbomen omzoomde stranden in prachtige resorts.

dagelijks een gevarieerd entertainmentaanbod een 

aanrader voor koppels en gezinnen. Dit prachtige 

resorthotel biedt een ruime keuze aan zwembaden 

en restaurants en beschikt tevens over een gedeelte 

dat uitsluitend volwassen gasten (vanaf 18 jaar) 

verwelkomt. 

Enkele kilometers ten zuiden van de luchthaven 

selecteerden wij het gezinsvriendelijke The Westin 

Puntacana Resort & Club met een prachtig strand 

en twee 18-holes golfbanen op slechts enkele 

minuten rijden.

Verder zuidwaarts, in de wijk Cap Cana, kozen wij 

het tot Relais & Chateaux behorende Eden Roc 

Cap Cana. Het resort is gelegen aan een prachtig 

zandstrand, beschikt over uitstekende restaurants, 

een professionele kidsclub en u verblijft standaard 

in een luxe suite of villa. 

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 allinclusive verzorging. 

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 wellnessfaciliteiten 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)

DOM. REPUBLIEK

Punta Cana

La Romana

Puerto Plata

SANTO
DOMINGO

Paradisus Palma Real & The Reserve
Lopesan Bavaro

Secrets Cap Cana
The Westin

Eden Roc Cap Cana

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

Zonneuren 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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 DOMINICAANSE REPUBLIEK | Punta Cana

EDEN ROC CAP CANA
BOUTIQUE | CULINAIR | WELLNESS

        DELUXE

Luxe Suite

Eden Roc is een vijfsterren Relais & Chateaux Resort met verfijnde restaurants 

. De 65 luxueuze accommodaties variëren van weelderige boutiquevilla’s met 

privézwembad tot elegant ontworpen suites aan het strand. Het resort ligt 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 (412 jaar), waar ze ongestoord kunnen spelen, terwijl 

u zelf totale ontspanning ervaart. Op het terrein van het resort vindt u Punta 

Espada, een 18holes golfbaan, geliefd bij golfers vanwege het adembenemende 

uitzicht. Hier bevindt zich ook het restaurant Hoya 19, de perfecte plek om 

te eten en ontspannen naar een golfwedstrijd te kijken met uitzicht op de 

Caribische Zee. Het Solaya Spa & Wellness Centre met 12 behandelruimtes, 

een speciale yogaruimte, Aqua Garden en een ultramoderne fitnessruimte met 

juicebar, is van hoog niveau. Het moderne, maar sfeervolle fine dining restaurant 

Mediterraneo serveert op het seizoen geïnspireerde mediterrane gerechten. De 

Blue Bar & Grill is open voor ontbijt, lunch en diner. Met prachtig uitzicht over 

zee en heerlijke lokale en internationale visgerechten is La Palapa ons favoriete 

restaurant voor lunch en diner. Voor een drankje kunt u overdag terecht in de 

Beach Club of in de Riva Bar.

ACCOMMODATIE
Eden Roc Cap Cana bestaat uit 2 gedeelten: het Boutique Suitegedeelte ligt op 

ca. 300 m van de Beach Club en de zelfstandige suites en villa’s bieden uitzicht 

op de tuin of de lagunezwembaden. De Eden Roc Beach Club wordt omringd door 

prachtige Beachfrontsuites en de aan zee gelegen villa’s met privézwembad.

Luxury Pool Junior Suite (ca. 77 m², max. 3 pers.): suite met privézwembad met 

zicht op de tuin of de lagune.

Luxury Pool Suite - 1 slaapkamer(ca. 102 m², max. 3 pers.): ruime suite met 

privézwembad en balkon met uitzicht op de tuin of de lagune.

Luxury Pool Familiesuite (ca. 186 m², max. 3 volw. + 2 kind.): ruime suite met 

masterbedroom en slaapkamer met stapelbed. 

Villa - 2 slaapkamers (ca. 185 m², max. 5 pers.): ideaal voor families met 2 

slaapkamers, waarvan één met kingsizebed en de tweede met queensizebedden. 

Tevens is er een sofabed aanwezig. Voorzien van privézwembad en terras met 

zicht op de lagune. Ook boekbaar met 3 slaapkamers als Royal Villa (ca. 376 m², 

max. 8 pers.). Deze villa is voorzien van een privézwembad, jacuzzi en veranda. 

Incl. butlerservice of met 4 slaapkamers als Imperial Villa (ca. 578 m², max. 

10 pers.) met 3 kamers met kingsizebed en 1 kamer met 2 queensizebedden. 

U beschikt over een eigen zwembad, sauna en fitnessruimte met Technogym 

apparatuur. Inclusief een persoonlijke butler, keuken en 3 golfcarts.

1-Slaapkamer Beachfront Suite (ca. 111 m², max. 3 pers.): ruime suite met 

woon en aparte slaapkamer. Ook boekbaar met 2 slaapkamers (ca. 166 m², 

max. 5 pers.) 1 met kingsizebed en 1 met 2 queensizebedden. Woonkamer. Vanaf 

het terras of balkon heeft u zicht op zee en strand. Inclusief butlerservice.

1-Slaapkamer Oceanfront Bungalow (ca. 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 golfbuggy tot uw beschikking. Ook boekbaar met 2 

Slaapkamers (ca. 139 m², max. 5 pers) en privézwembad met zicht op het Eden 

Roc Beach en inclusief 2 golfcarts.

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

Belgium, luchthavenbelasting, Executive Lounge en hoteltransfer ter plaatse van en naar de  

luchthaven.

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul okt

Luxury Pool Junior Suite 5330 8486 4523 4553 4523

1Slaapkamer Beachfront Suite 7922 12112 6640 6670 6640

Extra: US$ 200, resort credit per kamer per verblijf bij min. 7 nachten verblijf van 01/11/22 t/m 

23/11/22 en van 29/11/22 t/m 22/12/22. Meal upgrade: upgrade van LO naar HP bij verblijf van  

01/11/22 t/m 23/11/22 en van 29/11/22 t/m 22/12/22. Welkomstattentie: cocktail bij aankomst en 

welkomstattentie op de kamer. 

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.

silverjet.be.
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 Punta Cana | DOMINICAANSE REPUBLIEK

SECRETS CAP CANA RESORT & SPA
ALL-INCLUSIVE | ADULTS ONLY | WELLNESS

       

Preferred Club Junior Suite Swim Out

Secrets Cap Cana, een adults only hotel (vanaf 18 jaar), gelegen 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 koppels 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 een zwembad 

voor Preferred Clubgasten met ligbedden en parasols. Voorts zijn er 

verschillende swimout zwembaden. Er worden verschillende activiteiten 

alsook entertainment georganiseerd, zowel overdag als ’s avonds. Het hotel 

heeft veel sportfaciliteiten zoals beachvolleybal, kajakken, snorkelen, zeilen en 

windsurfen. Verder een fitnessruimte, beautysalon en kapper. De Secrets Spa 

van Pevonia (tegen betaling) biedt massages en schoon heids behandelingen en 

heeft een hydrotherapiecircuit met dynamicpool, sauna, jacuzzi en stoombad. 

De verzorging is op basis van allinclusive inclusief lokale en internationale 

alcoholische drankjes. Er zijn 9 restaurants, wisselend geopend (waarvan enkele 

met dresscode). Market Cafe voor ontbijt en lunch in buffetvorm. De Seaside 

Grill serveert lunch en diner met grillspecialiteiten en Oceana met zeezicht biedt 

visspecialiteiten voor diner (à la carte ontbijt alleen voor Preferred Club gasten). 

In restaurant Rosewater kunnen de Preferred Club gasten genieten van een 

continentaal ontbijt en internationale à la cartegerechten voor de lunch.  Verder 

kunt u kiezen voor Portofino (Italiaans), Himitsu (Aziatisch), El Patio (Mexicaans) 

en Bordeaux (Frans). De Barefoot Grill is er voor lichte lunchgerechten. Er zijn 

verschillende bars zoals Café Coco voor premium koffie en snacks, lobbybar 

Rendez Vous, de swimupbar Manatees, de strandbar Sugar Reef en Barracuda, 

Desires en de Showtime Bar voor cocktails met entertainment. Er is 24uurs 

roomservice.

ACCOMMODATIE
De 457 moderne suites en zijn voorzien van airconditioning, kingsize of 

queensizebedden, zitgedeelte, kluisje, strijkfaciliteiten, satelliettv, minibar, 

koffie/theezetfaciliteiten, plafondventilator en wifi. Marmeren badkamer met 

regendouche, 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, zwembad, gedeeltelijk zeezicht 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 

Engelstalige krant, kussenmenu en een upgraded minibar. Privégedeelte aan 

het strand en exclusieve toegang tot het Rosewater restaurant voor ontbijt of 

diner en Oceana voor ontbijt. 

Preferred Club Junior Suites zijn boekbaar met tropical of zeezicht of als 

swimout met zwembadzicht. Preferred Club Bungalow Suite (ca. 67 m², max. 2 

volw.): open plan suite met zwembadzicht. Ook boekbaar op de eerste rij vanaf 

het strand met frontaal zeezicht. Preferred Club Bungalow Suite Swim-out (ca. 

72 m², max. 2 volw.): met directe toegang tot het zwembad of op de eerste rij 

vanaf het strand met frontaal zeezicht. Preferred Club Bungalow Master Suite 

Zwembadzicht (ca. 74 m², max. 2 volw.): met als extra een plungepool. Ook 

boekbaar met frontaal zeezicht. Preferred Club Master Suite (ca. 118 m², max. 2 

volw.): ruime suite met aparte woonkamer. Badkamer met bad en aparte douche. 

Ook boekbaar met plungepool of als swimout. Alle met frontaal zeezicht.

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., all-inclusive, vliegreis naar en van Punta Cana met 

AIr Belgium, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer van en naar de luchthaven. 

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul okt

Juior Suite Tropicalzicht 2320 2866 2336 2354 2226

Preferred Club Junior Suite Zeezicht 2777 3517 2796 2814 2646

Vroegboekkorting: 25% bij verblijf van 01/11/22 t/m 30/04/23 indien geboekt voor 31/08/22, van 

01/03/23 t/m 30/04/23 indien geboekt van 01/09/22 t/m 31/10/22, van 01/05/23 t/m 31/10/23 indien 

geboekt voor 28/02/23 en van 19/08/23 t/m 31/10/23 indien geboekt van 01/03/23 t/m 30/04/23. 

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.

silverjet.be.
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Premium Room

Het elegante The Westin is gesitueerd in het exclusieve PuntaCana Resort & 

Club en is het meest 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 veel 

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 afstand.

FACILITEITEN
Vanuit de fraaie open lobby heeft u een mooi uitzicht over het zwembad met 

zonneterras, ligbedden en parasols, waaromheen het hotel in een Uvorm 

is gebouwd. Er is een kidsclub met leuke activiteiten en programma’s voor 

kinderen van 412 jaar. De Teens Club is gericht op tieners van 1318 jaar en 

biedt een leuke plek voor hen om rond te hangen met vrienden, naar muziek te 

luisteren, sport te kijken en spelletjes te spelen zoals airhockey en pool. Verder 

een businesscenter, winkeltje, parkeergelegenheid en het Westin Workout 

Fitness Center (24 uur per dag geopend). Daarnaast zijn er veel activiteiten 

zoals paardrijden, kitesurfen en snorkelen. Het tenniscentrum van The Westin 

Puntacana Resort & Club beschikt over verschillende graveltennisbanen, één van 

de beste in het Caribisch gebied, omgeven door prachtige tropische vegetatie. 

In de directe om ge ving lig gen 2 gerenommeerde golfbanen, namelijk de Corales 

Golf Club (18 holes) en La Cana Golf Club (27 holes). Tevens kunt u de moderne 

Six Senses Spa (1.600 m²) bezoeken. De Spa biedt verschillende lichaams en 

schoonheidsbehandelingen. Het internationale team van therapeuten staat 

voor u klaar om gepatenteerde holistische technieken en unieke Six Sphere

filosofie toe te passen om uw geest en lichaam te verjongen. De verzorging is op 

basis van logies/ontbijt. Volpension is mogelijk. Het Anani restaurant serveert 

lokale en internationale gerechten en is geopend voor ontbijt, lunch en diner. 

De direct aan zee gelegen Brassa Grill & Bar heeft onder andere Amerikaanse 

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 tevens 

gebruik maken van de andere restaurants van het resort zoals het Playa Blanca, 

La Yola of The Grill. Roomservice 24 uur per dag.

ACCOMMODATIE
De 200 kamers en suites zijn chic en luchtig ontworpen met neutrale kleuren 

en een strakke afwerking. De kamers beschikken over marmeren vloeren, 

airconditioning, flatscreentv, koffiezetfaciliteiten, kluisje, alarmklok met iPod

dockingstation, minibar en wifi. Badkamer met bad of regendouche, haardroger, 

badjassen en slippers. Balkon en zee of gedeeltelijk zeezicht.

Traditional Kamer (ca. 40 m², max. 2 volw.): elegante kamer met kingsizebed. 

Ook boekbaar met twee queensizebedden (150x200 cm) voor max. 2 volw. + 2 

kind. Kinderen slapen op bestaande bedden.

Premium King Kamer (ca. 60 m², max. 2 volw. + 1 kind): ruimere kamer met 

kingsizebed.

Junior Suite King (ca. 62 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): open plan woon/

slaapkamer. 

Suite King (ca. 72 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): elegante woonkamer en 

slaapkamer met kingsizebed. Queensize sofabed.

Suite Puntacana (ca. 93 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): ruimere suite met 

een woonkamer en slaapkamer met twee balkons en frontaal zeezicht.

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

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

haven.

Indicatieprijs per persoon jan feb apr jul okt

Traditional Kamer 2887 2887 2292 2322 2292

Premium King Kamer 3055 3055 2453 2483 2453

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.

silverjet.be.
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LOPESAN COSTA BAVARO RESORT
ACTIVE | ALL-INCLUSIVE | FAMILY

    

Junior Suite Tropical

Het Lopesan Costa Bávaro Resort, Spa & Casino is gelegen aan een 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 prachtige zwembaden in een tropische tuin, een 

aangenaam warm klimaat, witte zandstranden en uitzicht op het verkoelende 

water van de Caribische Zee.

FACILITEITEN
Het 5sterren resort beschikt over een imposante infinitypool van 2.900 m². 

Geniet van een verfrissend moment in een van de 7 zoetwaterzwembaden. Voor 

de kleintjes is er een speciaal kinderbadje. De sportactiviteiten van het Lopesan 

Costa Bávaro Resort zijn divers: zo kunt u deelnemen aan  verschillende 

activiteiten, het wellnessprogramma (stretchen, pilates, yoga, enz.), volleybal, 

zumba en wateractiviteiten zoals aquavolleybal, aquaaerobics of aquapilates. 

Tevens is er een uitgebreide fitnessruimte en op ca. 1 km afstand ligt een 

golfbaan. Fietsverhuur, wellness, sauna en massages zijn beschikbaar tegen 

een vergoeding, alsook de professionele kinderopvang. De allinclusive ervaring 

bestaat uit een gevarieerd en uitgebreid aanbod van maar liefst 27 restaurants 

en bars. U heeft bijvoorbeeld de keuze uit Amerikaanse klassiekers The Valley, 

populaire Italiaanse gerechten bij Góndola, de Mexicaanse keuken El Charro, 

internationale buffetten Atlantico en Caribe en de Aziatische keuken van Inari. 

Voor een intieme restaurantervaring bevelen wij graag het La Boheme aan met 

een meer verfijnde Franse keuken.

ACCOMMODATIE
Het resort heeft 1042 kamers en bestaat uit 3 gedeeltes, afhankelijk van het 

kamertype heeft u de beschikking over aanvullende faciliteiten. U kunt altijd 

gebruik maken van vele restaurants en bars en van een uitgebreide selectie aan 

faciliteiten en services. De Adults Only Club suites liggen in een apart en rustiger 

gedeelte van het resort, tevens heeft u toegang tot het adults only zwembad 

en is er een aparte bar. Unique Club: als Unique Club gast krijgt u toegang 

tot exclusieve diensten: een apart restaurant en beachclub bieden u alles 

voor een uitstekende vakantie. Alle suites zijn modern ingericht en voorzien 

van airconditioning, kingsizebed of queensizebedden, zitgedeelte, kluisje,  

strijkfaciliteiten, satelliettv, minibar en koffie/theezetfaciliteiten. Badkamer 

met regendouche, badjassen en slippers. De suites beschikken over een terras 

of balkon met zicht op de tropische tuinen, zwembad of zee.

Junior Suite Tropical (ca. 43 m², max. 4 pers.): open plan suite met kingsizebed, 

sofabed, balkon of terras, minibar. Badkamer met bad of douche. Ook te boeken 

als Corner Junior Suite Tropical met 20 m² groot hoekbalkon of hoekterras.

Junior Pool Suite (ca. 43 m², max. 4 pers.): met uitzicht op het zwembad.

Junior Ocean Suite (ca. 43 m², max. 4 pers.): met uitzicht op zee.

Junior Suite Swim Up (ca. 43 m², max. 2 volw. + 2 kind. of 3 volw.): comfortabele 

en moderene open plan suite met terras met directe toegang tot het zwembad.  

Bovengenoemde Junior Suites zijn ook in het Adults Only gedeelte of met de 

exclusieve Unique services te boeken. 

Als extra zijn er: 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. 2 badkamers waarvan 1 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 Suite boekbaar als Unique Adults only One Bedroom Suite 

Ocean (ca. 90 m², max. 4 volw.).

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers. all-inclusive, vliegreis naar en van Punta Cana met Air Bel-

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

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul okt

Junior Suite Tropical 1988 2387 2102 2107 1880

Junior Suite Ocean 2083 2517 2204 2212 1970

Long Stay: 10% korting bij min. 21 nachten verblijf van 01/11/22 t/m 31/10/23.

Seniorenkorting: 5% bij 65 jaar of ouder. Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 01/11/22 t/m 

30/04/23 indien geboekt voor 31/08/22. 20% bij verblijf van 01/05/23 t/m 31/10/23 indien geboekt 

voor 31/12/22 en 15% indien geboekt voor 28/02/23..

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.

silverjet.be.
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PARADISUS PALMA REAL & THE RESERVE
ALL-INCLUSIVE | FAMILY 

    

Het Paradisus Palma Real Golf & Spa Resort ligt net buiten Punta Cana en 

is het ideale allinclusive resort voor wie houdt van luxe in Caribische sfeer.  

Het turkooizen water, witte zandstrand, prachtige fonteinen en exotische tuinen 

vormen de ideale setting voor een onvergetelijke strandvakantie. Het Palma 

Real Shopping Village ligt op slechts enkele minuten wandelen. De luchthaven 

van Punta Cana ligt 18km.

FACILITEITEN
Gedurende de dag worden er uiteenlopende in en outdoor activiteiten 

voor alle leeftijden aangeboden en ervaart u een levendige sfeer. U kunt 

meedoen aan tennis, jeu de boules, beachvolleybal of padel. Tegen betaling 

kunt u ook fietsen huren of gaan paardrijden. Het hotel biedt verschillende 

watersportmogelijkheden zoals waterskiën, windsurfen, kanovaren, zeilenen 

snorkelen. Geniet ‘s avonds van een show in het theater of ga met de kinderen 

naar de minidisco. Voor de kinderen is er ook de Habitat kidsclub van 212 

jaar, hier kunt u samen deelnemen aan danslessen of yoga, maar het is ook 

de ideale plek voor kinderen om heerijk te spelen. De Yhi Spa zorgt voor 

aangename ontspanning met vele schoonheids- en lichaamsbehandelingen, 

een spaboetiek en een ultramoderne fitnessruimte met geweldige faciliteiten 

en personal trainers (tegen betaling). Tevens kunt u van enkele faciliteiten van 

het naastgelegen hotel gebruikmaken. Samen beschikken zij over meerdere 

zwembaden, een eigen Water Park, Blast! geschikt voor verschillende leeftijden, 

tennisbanen, verschillende restaurants & bars en speciale zones voor kinderen 

en adults only.  De verzorging is op basis van allinclusive. Geniet van heerlijke 

en afwisselende restaurants; zo heeft u de keuze uit 2 buffetrestaurants met 

internationale keuken, Naos en het aan het strand gelegen Gabi Club. In deze 

beide restaurants kunt u terecht voor ontbijt, lunch en diner. Cielo is er voor 

Mexicaanse gerechten, Japanse specialiteiten in Tokimeku, Italiaanse pizza’s 

en pasta’s in Olio en Vento biedt u verrassende gerechten uit de mediterane 

keuken. Sal Steak Cave (dresscode) is het steakrestaurant, Aqua voor 

moderne mediterrane gerechten en populaire klassiekers. Mizu is een Japans 

teppanyakirestaurant met live cooking, Hydrogrill aan het zwembad serveert 

heerlijke salades, hamburgers, sandwiches, tapas en snacks. Exclusief voor The 

Reserve gasten is er restaurant Palazzo (adultsonly 18+) met gerechten uit de 

authentieke Italiaanse keuken en Brisas aan het strand, waar u de Aziatische en 

LatijnsAmerikaanse fusionkeuken kunt proeven met verse ingrediënten, sushi 

en vis. Er zijn er verschillende bars zoals de lobbybar, H2O, Toji Bar, Avenue Bar, 

Red Lounge, Gabi Beach, M Bar, Mix Bar en Sunrise Bar. De Juice Bar, Avenue 

Bar, The Winery en de Sunset Bar zijn exclusief voor volwassenen (18+) en de 

Brisas Bar voor gasten die verblijven in The Reserve. 

ACCOMMODATIE
Het resort beschikt over Suites, The Reserve Suites en Adultsonly The Reserve 

Suites. Alle suites zijn voorzien van whirlpool, flatscreentv, dagelijks gevulde 

minibar (inclusief), koffie/theezetfaciliteiten, airconditioning, woonkamer met 

slaapbank, terras of balkon, strijkfaciliteiten en een kluisje. 

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. 

The Reserve gedeelte met privileges zoals: butlerservice, aparte privé checkin 

en check-out in The Reserve Lounge waar u overdag ook kunt genieten van 

snacks en (non)alcoholische drankjes. Een persoonlijke rondleiding door het 

hotel. Bagage in en uitpakservice (op basis van beschikbaarheid). Strijkservice 

van 1 kledingstuk per persoon per dag. Tevens is er een apart The Reserve 

zwembad met een bar en Balinese bedden. Ook The Reserve suites hebben 

speciale details zoals elke avond een turndownservice, een welkomstgeschenk 

voor de kinderen, een kussenmenu, gevulde minibar, een espresso-apparaat en 

gameconsoles (op aanvraag en op basis van beschikbaarheid). Ten slotte heeft u 

ook toegang tot de privérestaurants Palazzo (adultsonly) en Brisas. 

The Reserve Deluxe Master Suite (ca. 100 m², max. 2 volw. + 2 kind.): ruime 

suite met apart woon en 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. Met directe toegang tot het zwembad en 

patio met Balinees bed.
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The Reserve Deluxe Swim-Up Master Suite (ca. 100 m², max. 2 volw. + 2 kind.): 

ruimere suite met directe toegang tot het zwembad en patio met Balinees bed en 

chaise longue. Verbindingsdeur met The Reserve Deluxe Swim up Suite mogelijk. 

 Adults-only The Reserve Suites:

The Reserve Deluxe Junior Suite (ca. 48 m², max. 3 volw.): open plan suite met 

kingsizebed of 2 aparte bedden. Met gedeeltelijk tuinzicht.

The Reserve Panoramic Ocean View Junior Suite (ca. 51 m², max. 3 volw.): 

moderne suite in neutrale kleuren met schuifdeuren tussen slaapkamer met 

kingsizebed en zitgedeelte. Met zeezicht. Ook boekbaar als open plan suite en 

met frontaal zeezicht als The Reserve Panoramic Ocean Front Junior Suite.

The Reserve Deluxe Ocean View Suite (ca. 52 m², max. 3 volw.) : open plan suite 

met gedeeltelijk zeezicht. Ook boekbaar met zeezicht als The Reserve Deluxe 

Ocean Front Suite (ca. 48 m²). 

The Reserve Panoramic Ocean Front Suite (ca. 65 m², max. 3 volw.): ruime 

hedendaagse suite met woon en aparte slaapkamer met frontaal zeezicht.

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., all-inclusive, vliegreis naar en van Punta Cana met Air Bel-

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

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul okt

Junior Suite 2268 2446 2268 2334 2231 

The Reserve Deluxe Swim Up Master Suite 3323 3660 3323 3416 3259

Honeymoon: fles mousserende wijn en fruit op de kamer, welkomstattentie bij aankomst en 10% kor 

ting op Spa services voor 2 personen. Vroegboekkorting: 25% bij verblijf van 01/11/22 t/m 30/04/23 

indien geboekt voor 30/09/22 en bij verblijf van 01/05/23 t/m 31/10/23 indien geboekt voor 31/03/23.

.

N.B. Het hotel is bezig met een complete renovatie. Derhalve is de beschrijving van zowel de facilitei-

ten als de kamers onder voorbehoud. Ten tijde van de productie van de brochure (juli 2022) was dit 

nog niet definitief bekend. Voor nadere informatie raadpleeg uw reisagent of neem contact op met 

onze Luxury Travel Consultants.

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.

silverjet.be

Paradisus Junior Suite

The Reserve Deluxe Ocean Front Suite
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MEXICO - YUCATÁN

Fairmont Mayakoba

Mexico is kleurrijk in al haar facetten. Een onover-

troffen cultuur, imposante natuur, grote culinaire 

diversiteit en gelaatstrekken die de kleurrijke, 

fasci-nerende historie weerspiegelen. Ingebed 

tus sen de Stille Oceaan en de Atlantische Oceaan 

met in het oosten het schiereiland Yucatán met 

laagland, lagunes en moerassen. Gemakkelijk 

vanuit Europa bereikbaar en voorzien van een 

uitstekende infrastructuur is Yucatán een populaire 

bestemming. 

Zodra u uit het vliegtuig stapt, bezorgt de zwoele, 

tropische lucht u een aangenaam vakantie gevoel. 

De lagunes, mangroves, het warme water van de 

turkoois blauwe zee en de spierwitte stranden 

maken een onweerstaanbare bestemming van 

de Rivièra Maya, zoals de kuststrook tussen de 

aanvlieghaven Cancùn en de plaats Tulum wordt 

genoemd. 

Het binnenland bestaat uit een weelderig groene 

vegetatie. De weg langs de Rivièra Maya richting het 

zuiden kent delen van dicht tropisch struikgewas 

en mangroves, grenzend aan brede, witte 

zandstranden. Hierlangs zijn de laatste decennia 

tal van fraaie laagbouwresorts met uitstekende 

voorzieningen verschenen.

Op korte afstand van de luchthaven strekt zich de 

mondaine badplaats Cancùn uit. Cancùn bestaat 

uit twee delen. De stad zelf heeft de toerist weinig 

tot niets te bieden. Het toeristisch interessante 

deel ligt op het eiland ten oosten van de kust. Dit 

eiland wordt door twee bruggen met het vasteland 

verbonden en het gebied wordt Zona Hotelera 

oftewel de hotelzone genoemd. Hier vindt u vele 

hotels, restaurants, uitgaansgelegenheden en grote 

shopping malls 

Net ten noorden van Cancùn ligt het populaire strand 

van Playa Mujeres. Wij selecteerden hier het direct 

aan het strand gelegen Dreams Playa Mujeres Golf 

Mexico, het land van de Maya’s en mariachi’s. Een kleurrijke wereld aan cultuur en natuur opent zich. 

Van mysterieuze Maya-tempels en ruïnes, slaperige koloniale stadjes en traditionele 

indianendorpen tot oerwoud en prachtige ongerepte stranden.

& Spa Resort, bij uitstek geschikt voor een compleet 

verzorgde familievakantie met vele faciliteiten. 

Hier ligt tevens het all-inclusive en adults only 

Secrets Playa Mujeres Golf & Spa Resort en, nieuw 

in het aanbod van Silverjet Vakanties: hotel TRS  

Coral, waar u kunt genieten van een 5-sterrenservice 

met ultramoderne voorzieningen, exclusief gere-

serveerd voor volwassenen.

Het noordelijke deel van de Rivièra Maya, tussen 

Cancùn en Playa del Carmen, wordt ook wel de 

Rivièra Cancùn genoemd. Zo’n 20 km ten zui den van 

Cancùn treft u het dorpje Puerto Morelos, waar nog 

een authentiek Mexico-gevoel heerst. Voor de kust 

ligt hier het grote Mesoamerican Barrier Reef, een 

eldorado voor snorkelaars en duikers. Op ca. 10 km 

afstand van Puerto Morales kunt u verblijven in het 

exclusieve Zoëtry Paraiso de la Bonita.

Verder in zuidelijke richting bereikt u de leven-

dige en gezellige badplaats Playa del Carmen 

met vele voorzieningen. Het Fairmont Mayakoba 

kenmerkt zich door een relaxte sfeer en biedt u een 

ruime keuze aan faciliteiten. In Playa del Carmen 

zelf kozen wij het voor gezinnen zeer geschikte 

Paradisus Playa del Carmen en het adults only hotel 

Paradisus La Perla met spectaculair uitzicht op de 

Caribische Zee en het eiland Cozumel.

Vanuit al deze resorts kunt u verschillende dag-

tochten ondernemen. Neem bijvoorbeeld eens een 

kijkje in de oude Maya-steden Coba, Ek-Balam en 

het wereldberoemde Chichen Itza.

Tulum is met haar fraaie ligging de meest mys-

tieke en beminde Maya-stad. In de omgeving 

komen natuurliefhebbers aan hun trekken in de 

eco-archeologische parken Xcaret en Xel-Ha. Maar 

wat deze kuststrook uiteindelijk zo geliefd maakt is 

de glimlach van de plaatselijke bevol king, die nooit 

van het gezicht lijkt te verdwijnen. Mensen die u 

vanuit hun hart welkom heten in hun magnifieke 

leefwereld.

HOTELVOORZIENINGEN
In de resorts van Yucatán kunnen uw kinderen 

gewoonlijk gratis gebruik maken van de kidsclubs.  

In de meeste gevallen zijn ook de niet-gemotori-

seerde watersporten en de landsporten gratis 

(m.u.v. tennissen in de avonduren bij verlichting). 

Gemotoriseerde watersporten en babysitting zijn 

tegen betaling. Ook wanneer u gebruik wilt maken 

van de wellnessfaciliteiten is dit in de meeste 

gevallen tegen betaling. Uitzonderingen op boven-

staande regels vindt u bij de beschrijvingen van de 

betreffende hotels en resorts.

AUTOHUUR

De resorts langs de Rivièra Maya bieden wij 

inclusief privétransfers aan. Uiteraard is het ook 

mogelijk om bij alle accommodaties een huurauto 

te boeken, in aanvulling op of ter vervanging van de 

privétransfers.

PACIFIC Playa del
Carmen

Cancún
MÉXICO-CITY

BELIZE

GUATEMALA

VERENIGDE STATEN

HONDURAS

Zoetry Paraiso de la Bonita
Paradisus La Perla
Paradisus Playa del Carmen
Fairmont Mayakoba

Dreams Playa Mujeres
Secrets Playa Mujeres
TRS Coral

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

Dagtemperatuur in °C 26 26 27 29 30 29 30 30 29 28 27 26

Watertemperatuur in °C 25 25 25 26 27 27 28 29 28 27 27 26

Zonne-uren per dag 6 7 8 7 7 6 7 7 6 6 6 6

Dagen met enige neerslag 6 4 3 2 6 10 9 9 12 10 7 7
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MEXICO | Cancun | Playa Mujeres

DREAMS PLAYA MUJERES GOLF & RESORT
ALL-INCLUSIVE | FAMILY | WELLNESS

      

Preferred Club Junior Suite

Het ruim opgezette Dreams Playa Mujeres Golf & Spa Resort ligt op een fraaie 

locatie aan een met palmen omzoomd privéstrand, omgeven door tropische 

vegetatie. Het resort biedt een scala aan faciliteiten en activiteiten die geschikt 

zijn voor de hele familie. De luchthaven van Cancun ligt op ca. 29 km.

FACILITEITEN
In de fraaie tuin bevinden zich verschillende zwembaden (ca. 6.000 m²) ver-

deeld over 3 niveaus. Er zijn 2 infinitypools, een ‘Lazy River’ zwembad en 6 

jacuzzi’s. Voor de kleinste gasten is er een kinderbad, een waterpretpark, 

de Explorer’s kidsclub (3 t/m 12 jaar) en de Core Zone Teens Club (12 t/m 

17 jaar) met gameroom. Er worden voor jong en oud vele (sport-)activiteiten 

georganiseerd. De Dreams Spa van Pevonia (1.500 m²) biedt massages en 

schoonheids behandelingen en heeft onder andere een Temazcal en hydro- 

therapie circuit met jacuzzi. Tevens een fitnessruimte. De verzorging is op 

basis van all-inclusive. Het World Cafe is het buffet restaurant voor ontbijt, 

lunch en diner met internationale gerechten. Maris serveert visge rechten 

 voor lunch en diner. Verder kunt u kiezen uit Tides voor lunchgerechten aan het 

zwembad, L’Etoile met Franse gerechten voor diner (alleen voor volwas senen), 

Tres Colores met Mexicaanse specialiteiten, Fusion voor Japanse specialiteiten 

met Peruaanse invloeden, Mezes voor mediterrane gerechten, Gaucho Grill en 

That’s a Wrap voor wraps, sandwiches en salades. Voorts Sand Bar, Sea Legs, 

The Grotto, Mermaid, Currents, Zen, Spin, Interlude, The Limelight, Preferred 

Club bar (exclusief voor Preferred gasten), Hideaway, The Zone (13 tot 17 jaar), 

Crazy Straws (3 tot 13 jaar) en Dolce voor koffie, gebak en ijs. 

Roomservice 24/24. 

ACCOMMODATIE
De 502 moderne suites met houten elementen zijn voorzien van airconditioning, 

kingsizebed of queensizebedden, zitgedeelte, kluisje, tv, minibar, Nespresso-

apparaat en plafondventilator. Badkamer met regendouche, badjassen en 

slippers. Terras of balkon met jacuzzi (behalve Swim out en Ocean Front Suites) 

en zitgedeelte. Bezetting is op basis van bestaande bedden.

Junior Suite Tuinzicht (ca. 56 m², max. 3 pers. of 2 volw. + 2 kind.): elegante 

open plan woon-/slaapkamer met tuinzicht. Ook te boeken met zwembadzicht, 

gedeeltelijk zeezicht of zee zicht (beide laatste max. 3 volw. of 2 volw. + 3 kind.).

Preferred Club Suites bieden onder meer: privé check-in en -out, continentaal  

ontbijt, ‘s middags warme en koude hors d’oeuvres en desserts in de Club 

Lounge. À la carte ontbijt in het restaurant Maris. Toegang tot de Lazy River in 

het preferred villagedeelte. Dagelijks een Engelstalige krant, upgraded minibar 

en balibedden aan het zwembad en op het strand. Ook privégedeelte aan het 

strand en exclusieve toegang tot de Hideaway Bar.

Preferred Club Junior Suite (ca. 58 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 3 kind.): met 

zeezicht. Ook boekbaar met directe toegang tot het zwembad en gelegen op 

de 1e verdieping met zeezicht als Preferred Club Junior Suite Swim-Out  

(max. 3 volw.).

Preferred Club Junior Suite Ocean Front met privézwembad (ca. 58 m²,  

max. 3 volw. of 2 volw. + 3 kind.): met directe toegang tot het strand.

Bovengenoemde Preferred Junior Suites zijn ook boekbaar als Master Suite (ca. 

108 m²) met woonkamer met eetgedeelte en aparte slaapkamer.

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., all-inclusive, vliegreis naar en van Cancùn met TUI fly,  

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

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul okt

Junior Suite Tuinzicht 2113 2484 2092 2091 2045

Preferred Club Junior Suite Zeezicht 2328 2789 2314 2310 2253

Vroegboekkorting: 30% bij verblijf van 01/11/22 t/m 30/04/23 indien geboekt voor 31/08/22 en bij 

verblijf van 01/03/23 t/m 30/04/23 indien geboekt van 01/09/22 t/m 31/10/22. 20% bij verblijf van 

01/05/23 t/m 31/10/23 indien geboekt voor 28/02/23 en bij verblijf van 19/08/23 t/m 31/10/23 

indien geboekt van 01/03/23 t/m 30/04/23. 

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.

silverjet.be
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Puerto Morelos | Riviera Maya | MEXICO

ZOËTRY PARAISO DE LA BONITA
ALL-INCLUSIVE | BOUTIQUE | WELLNESS

       

Romance Ocean Front Lover Suite

Dit exclusieve resort combineert de elegantie van de traditionele Mexicaanse 

architectuur met de mooiste elementen uit de Caribbean, India, Afrika en 

de Oriënt. Comfort en privacy staan hier hoog in het vaandel. Het resort is 

kleinschalig, karakteristiek, zeer elegant en gebaseerd op wellness, sereniteit 

en romantiek. Zoëtry Paraiso de la Bonita (5 ha) heeft een 400 m lang wit 

zandstrand en ligt op ca. 18 km van de luchthaven. 

FACILITEITEN
Kleine elegante receptie, lounge met bar en boetiek, bibliotheek, zwembad met 

zonneterras en ligbedden, tennisbaan en tafeltennis. Op het zandstrand te vens 

ligbedden en parasols. Mogelijkheden om te kajakken, windsurfen en zeilen. U 

heeft  hier ‘Endless privileges‘ die u onbeperkt toegang geven tot vrijwel alle 

faciliteiten van het resort zoals 24 uurs wasservice, gratis wifi en onbeperkt 

wereldwijd bellen, een 20 minuten durende Thalasso-zeewaterervaring en 

gratis greenfees voor o.a. de 18-holes golfbanen Cancun Country Club El 

Tinto Golf Course en El Mayakoba Golf Course. Het thalassocenter (2.000 m²) 

bestaat uit een therapeutisch zoutwater buiten zwembad, aparte sauna’s en 

stoombaden, een Temazcal (Mexicaans stoombad), behandelkamers en een 

fitnessruimte. De verzorging is op basis van all-inclusive. Ontbijt, lunch en diner 

kunt u gebruiken in het internationale en Mexicaanse à la carte restaurant Kaax 

en voor een gastronomisch diner is er het à la carte restaurant La Canoa met een 

‘’AAA four diamond’’ waardering. Voor een ontbijt met privé-chef kunt u terecht 

in Red Kitchen, een open keuken met Italiaanse en Mexicaanse gerechten. El 

Chiringuito Beachside Grill serveert à la carte gourmetgrillgerechten voor lunch 

en diner. Hippo’s is er voor drankjes, snacks en lichte maaltijden en de Library 

Bar is dé ontmoetingsplek voor een drankje. Een dagelijkse ‘afternoon tea’ is 

inbegrepen. Wilt u wijn proeven of van een privédiner genieten? Dat kan in de 

3.000 flessen tellende wijnkelder La Mesa del Patron. Heeft u een kamer in 

de Impression Club of Butler Suites dan bestaat tevens de mogelijkheid om in 

restaurant Dragons een unieke, hartige Aziatische fusionkeuken te proberen, 

heerlijk te ontspannen in de Elefante lounge of een drankje te drinken in La 

Bonita bar.  24-uurs roomservice voor alle gasten.

ACCOMMODATIE
Het hotel telt 90 individueel ingerichte, elegante suites die voorzien zijn van air- 

 

conditioning, minibar, kluisje, flatscreen-tv, dvd-speler en telefoon. Badkamer 

met bad, aparte douche, haardroger, badjassen en slippers. Terras of balkon 

met zitje en hangmat of ligbed. Bezetting op basis van aanwezige bedden. 

Ocean Front Twin Suite (ca. 90 m², max. 3 pers.): open plan woon-/slaapkamer 

met twinbedden op de 1e t/m 2e etage.  Ook te boeken als Romance Suite met 

kingsizebed. 

Ocean Front Twin Suite met Plungepool (ca. 90 m², max. 3 pers.): op de begane 

grond met twinbedden en plungepool op het terras. Te boeken als Romance 

Suite met kingsizebed. 

Romance Ocean Front Lover Suite (ca. 90 m², max. 2 pers.): op de begane grond 

met plungepool op het terras en een buitendouche.

Ocean Front Master Suite (ca. 140 m², max. 4 pers.): op de 1e en 2e etage. 

Woonkamer en 2 aparte slaapkamers met en-suite badkamer. Ook te boeken 

als Butler Ocean Front Suite met plungepool op de begane grond.

Impression Ocean Front Junior Suite met plungepool (ca. 80 m², max. 2 pers.): 

junior suite met kingsizebed, plungepool en buitendouche. Ook te boeken als 

Impression Ocean Front One Bedroom Suite met plungepool (ca. 145 m², max. 

2 pers.): suite met woon-/eetkamer, slaapkamer.

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., all-inclusive, vliegreis naar en van Cancùn met TUI fly,  

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

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul okt

Romance Ocean Front Suite 3466 4369 3505 3384 3178

Ocean Front Suite plungepool 3687 4669 3719 3589 3366

Vroegboekkorting: 25% bij verblijf van 01/11/22 t/m 30/04/23 indien geboekt voor 31/08/22 en bij 

verblijf van 01/03/23 t/m 30/04/23 indien geboekt van 01/09/22 t/m 31/10/22. 25% bij verblijf van 

01/05/23 t/m 31/10/23 indien geboekt voor 28/02/23 en bij verblijf van 19/08/23 t/m 31/10/23 

indien geboekt van 01/03/23 t/m 30/04/23.

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.

silverjet.be
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MEXICO | Riviera Maya | Playa del Carmen

PARADISUS PLAYA DEL CARMEN
ALL-INCLUSIVE | FAMILY

       

Master Suite - 1 slaapkamer Swim Up

Het Paradisus Playa del Carmen Resort ligt aan een kleine baai tussen tropische 

vegetatie en het blauwe water van de Caribische Zee op loopafstand van het 

centrum van Playa del Carmen. De grote gastro nomi sche variëteit en de vele 

faciliteiten voor kinderen kenmerken dit hotel. De lucht haven bevindt zich op ca. 

51 km. 

FACILITEITEN
Receptie, boetiek en verschillende zwembaden zoals 2 lagunevormige 

zwembaden, activiteitenzwembad en een kinderzwembad. Verder zijn er 

een verlichte tennisbaan, kidsclub met vele activiteiten en de mogelijkheid 

voor babysit. Er worden diverse activiteiten georganiseerd voor jong 

en oud. In het Yhi Spa & Wellness Center kunt u terecht voor speciale 

schoonheids- en lichaamsbehandelingen. Er is een fitnessruimte, sauna en 

beautysalon. De verzorging is op basis van all-inclusive. Het resort biedt vele 

specialiteitenrestaurants waarvan de meeste gelegen zijn rond het Zocalo-

plein, dat wordt gedeeld met het zusterhotel Paradisus La Perla (adults only).  

Wij noemen het buffetrestaurant Naos voor ontbijt, lunch en diner met 

internationale gerechten en showcooking, het Itali aanse restaurant Cappella 

voor diner, Bana voor sushi en live teppanyaki, het Mexicaanse Mole, 

snackbar Sunrise Grill bij het zwembad, The Market voor een barbecue op z’n 

Amerikaans met een grote verscheidenheid aan salades en Aquamarina met 

een verscheidenheid aan ingrediënten die de Mexicaanse kust te bieden heeft. 

Exclusief voor The Reserve en volwassenen zijn het à la carte restaurant La 

Palapa voor ontbijt, lunch en diner, Hadar voor een uitgebreid ontbijtbuffet of een 

informele lunch, Fuego met moderne Latin-fusiongerechten en een geweldige 

cevichebar, The Sunset Grill voor snacks en kleine lunchgerechten en Sal Steak 

House om te genieten van de beste stukken vlees, bereid in verschillende stijlen 

van over de hele wereld (tegen extra betaling, niet incl. in de all-inclusive). 

Tevens zijn er verschillende bars waaronder: Red Lounge (adults only), Toji Sake 

Bar (adults only), M Bar (adults only), Blue Agave, Gabi Club, South (adults only) 

& North Avenue Bar en Swim-up Bar. 24-uurs roomservice. 

ACCOMMODATIE
Het hotel telt 881 moderne suites die voorzien zijn van marmeren vloeren, 

airconditioning, telefoon, minibar, koffie-/theezetfaciliteiten, dvd- en cd-speler 

en tv. Badkamer met bad en aparte regendouche. Balkon of terras met zitje. Voor 

de bezetting voor alle suites geldt: max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind. t/m 12 jaar. 

Een eventuele 3e of 4e persoon slaapt in bestaande bedden. 

Junior Suite (ca. 48 m²): slaapkamer met open plan zitgedeelte. Tuinzicht.

Master Suite - 1 slaapkamer (ca. 106 m²): ruimere suite met eettafel en 

kingsizebed. Balkon of terras met hydromassagebad. Tuinzicht.

Suite - 1slaapkamer (ca. 60 m²): aparte woon- en slaapkamer met 2 twinbedden. 

Balkon of terras met hydromassagebad. Tuinzicht.

Verblijft u in een THE RESERVE kamer of suite vraag dan uw reisadviseur naar 

de speciale privileges die u geniet.

The Reserve Deluxe Suite (ca. 67 m²): slaapkamer met kingsizebed. Balkon of 

terras met hydromassagebad.

The Reserve Suite - 1 slaapkamer (ca. 78 m²): ruimere suite met eettafel en 

kingsizebed. Balkon of terras met hydromassagebad. 

The Reserve Master Suite - 1 slaapkamer (ca. 106 m²): met 1 slaapkamer en en 

balkon of terras met hydromassagebad. Bovengenoemde zijn ook te boeken met 

directe toegang tot het zwembad vanaf het terras als Swim-Up. 

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., all-inclusive, vliegreis naar en van Cancùn met TUI fly,  

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

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul okt

Junior Suite 2224 2448 2296 2292 2229

The Reserve Suite Swim-up  3032 3704 3552 3548 3478

Honeymoon: Mousserende wijn, fruit, beddecoratie, 10% korting op spa services.

Vroegboekkorting: 25% bij verblijf van 01/11/22 t/m 30/04/23 indien geboekt voor 31/10/22 en bij 

verblijf van 01/05/23 t/m 31/10/23 indien geboekt voor 30/04/23. 

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.

silverjet.be
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Playa del Carmen | Riviera Maya | MEXICO

PARADISUS LA PERLA
ADULTS ONLY | ALL-INCLUSIVE

      

The Reserve Junior Suite Swim Up

Het Paradisus La Perla Playa del Carmen Resort ligt naast het zusterhotel 

Paradisus Playa del Carmen aan een fraai strand met voor de kust een bijzonder 

koraalrif. Dit adults only hotel (vanaf 18 jaar) wordt gekenmerkt door een 

uitgebreide gastronomische variëteit en vele faciliteiten. De bekende 5th Avenue 

van Playa del Carmen met zijn winkels en uitgaanscentrum bevindt zich net 

buiten het hotel. 

FACILITEITEN
Elegante receptie met lounge. Er zijn verschillende zwembaden waaronder een 

groot hoekvormig zwembad. Aan het strand is een privégedeelte met ligbedden 

en parasols. De Yhi Spa (1.700 m²) zorgt voor aangename ontspanning met vele 

schoonheids- en lichaamsbehandelingen. Tevens kunt u van alle faciliteiten 

van het naastgelegen hotel gebruikmaken. De verzorging is op basis van all-

inclusive. Het resort biedt vele speciali teiten restaurants waarvan de meeste 

gelegen zijn rond het Zocalo-plein, dat wordt gedeeld met het Paradisus 

Playa del Carmen. Cappella, Italiaanse keuken voor diner. In Hadar wordt een 

uitgebreid ontbijtbuffet en een informele lunch geserveerd met internationale 

gerechten (adults only). Naos voor internationale buffetten met showcooking 

voor ontbijt, lunch en diner. The Market voor een diner met heerlijke salades 

en barbecue. Restaurant Fuego biedt moderne Latin-fusiongerechten voor het 

diner. Verder zijn er Sal Steak Cave, waar u kunt genieten van de beste stukken 

vlees, bereid op verschillende wijzen van over de hele wereld (tegen extra 

betaling, niet incl. in de all-inclusive), Aquamarina, met een verscheidenheid 

aan ingrediënten die de Mexicaanse kust te bieden heeft, Bana voor vele soorten 

sushi en live teppanyaki, Mole voor de Mexicaanse keuken en de Sunset Grill 

of Sunrise Grill voor snacks en kleine lunchgerechten. Tevens zijn er vele bars 

waaronder de Red Lounge, de Toji Sake Bar, M Bar, Blue Agave, Gabi Club, South 

Avenue en North Avenue Bar en de Swim-up Bar. Er is 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
Het hotel telt 394 elegante suites die beschikken over marmeren vloeren, 

airconditioning, koffiezetfaciliteiten, minibar, flatscreen-tv en dvd-speler, 

strijkfaciliteiten, kluisje en iPod-dockingstation. Badkamer met regendouche en 

apart bad, badjassen en slippers. 

Junior Suite Tuinzicht (ca. 65 m², max. 3 volw.): ruime open plan woon-/

slaapkamer met zitgedeelte. Met terras of balkon met zitje. 

Suite - 1 slaapkamer Tuinzicht (ca. 60 m², max. 3 volw.): aparte woon- en 

slaapkamer met sofabed en kitchenette. Balkon of terras met jacuzzi. 

Master Suite - 1 Slaapkamer Tuinzicht (ca. 106 m², max. 3 volw.): ruimere suite 

met eettafel. Bovengenoemde Suite en Master Suite zijn ook boekbaar met 

directe toegang tot het zwembad vanaf het terras als Swim Up. 

Daarnaast kunnen de Suite en Master Suite ook worden geboekt in het exclusieve 

The Reserve gedeelte met privileges zoals: butlerservice, aparte privé check-in 

en check-out in The Reserve Lounge met snacks, koffie en (non)-alcoholische 

drankjes. Tevens is er een apart The Reserve verwarmbaar zwembad met 

persoonlijke bediening en Balinese bedden. Ten slotte heeft u ook toegang tot 

de privérestaurants La Palapa voor een internationaal ontbijt of lunch (diner is 

toegankelijk voor alle gasten, adults only 18+) en Olio, Italiaanse keuken voor 

ontbijt en lunch (diner in bistrostijl, toegankelijk voor alle gasten).

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., all-inclusive, vliegreis naar en van Cancùn met TUI fly, 

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

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul okt

Junior Suite Tuinzicht 2192 2483 2272 2268 2267

Suite Tuinzicht 2776 3448 3237 3233 3232

The Reserve Swim Up Suite 3033 3316 3112 3108 3107

The Reserve Master Suite 1-slaapkamer 2545 2828 2538 2535 2533

Honeymoon: fles mousserende wijn en fruit bij aankomst, 1 x beddecoratie en 10% korting op Spa 

services. 

Vroegboekkorting: 25% bij verblijf van 01/11/22 t/m 30/04/23 indien geboekt voor 31/10/22 en bij 

verblijf van 01/05/23 t/m 31/10/23 indien geboekt voor 30/04/23.

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.

silverjet.be
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MEXICO | Riviera Maya

FAIRMONT MAYAKOBA
FAMILY | GOLF | WELLNESS

    

Het meermaals bekroonde Fairmont Mayakoba is gelegen te midden van 

een prachtige mangrove aan een heerlijk zandstrand met adembenemend 

uitzicht over zee en het aan de horizon gelegen eiland Cozumel. Verscholen 

tussen het ruim opgezette, met veel groen omgeven resort, liggen een aantal 

lage gebouwen met algemene faciliteiten en de Casita Kamers. U kunt zich 

wandelend, per fiets, buggy of per boot door het complex verplaatsen. Door de 

combinatie van nonchalante elegantie en de natuurlijke omgeving ervaart u de 

subtiele mysteries van de Mayas en de Mexicaanse Riviera. Het resort ligt ca. 

10 km van het gezellige Playa del Carmen en op ca. 45 km van de luchthaven 

van Cancùn. 

 

FACILITEITEN
Ga helemaal op in de natuur in en rondom het autovrije resort; geniet van 

natuurwandelingen, vogelspotten en boottochten. Ook kunt u per fiets of 

buggy de omgeving verkennen, er worden niet-gemotoriseerde watersporten 

aangeboden en u heeft toegang tot de tennisbanen. Voor een verfrissende duik 

kunt u terecht in één van de 6 zwembaden waaronder een adults only zwembad 

en kinderzwembad met glijbaan. Kinderen van 5 tot 12 worden bovendien 

extra vermaakt in de Discovery Club & Adventure Camp (mits reservering). 

Golfers van alle niveaus kunnen terecht op de 18 holes golfbaan El Camaleón 

Riviera Maya. De Willow Stream Spa van het Fairmont Mayakoba (1.850m²) 

biedt een uitgebreide selectie schoonheidsbehandelingen en massages 

voor dames en heren, welke zijn geïnspireerd op lokale tradities. Het resort 

heeft verschillende restaurants en bars. In  KI’ Beach Bar & Korean Grill 

kunt u tijdens de lunch kiezen uit Mexicaanse gerechten en populaire snacks.

‘s Avonds beleeft u hier in tropische sfeer een Koreaanse grillervaring met 

cocktails. Trattoria Italian Restaurant voor een Italiaans feest in het hart van de 

Maya-jungle. Tauro Steakhouse, voor ontbijt en diner, biedt u een combinatie van 

Mexicaanse ingrediënten met klassieke steakhouse-technieken en recepten. 

Handgemaakte cocktails van topkwaliteit en een Martini Bar. Terraza Lawn 

serveert een heerlijk ontbijtbuffet of à la carte menu (verfijnde continentale en 

Mexicaanse gerechten). Op het strand kunt u genieten van een lekker ontbijt, 

lunch of diner in La Playita. Bij Las Olas & Aqua Pool Bar heeft u een ruime 

keuze aan drankjes en hier kunt u tijdens de lunch tevens terecht voor kleine 

gerechten of een hamburger van de barbecue. Hix Bar & Lobby Lounge and 

terrace is een gezellige bar/lounge met uitzicht over het resort en regelmatig 

live-entertainment. Geniet hier van lokale drankjes, op bestelling gemaakte 

sushi en loungegerechten. 24-uurs roomservice is beschikbaar. Geniet van een 

ontspannen ontbijt op uw eigen terras. Een heerlijke lunch met sandwiches, 

poke-bowls of zeevruchtensalade of dineer met een heerlijk stukje kip, vis of 

rundvlees, direct van de houtvuurgrill. Een middernachtsnack na een avondje 

stappen behoort ook tot de mogelijkheden.

ACCOMMODATIE 
De 401 elegante kamers, suites en bungalows van Fairmont Mayakoba zijn 

ingericht in een typisch Mexicaanse stijl. De Fairmont kamers liggen in de 

Bambu-vleugel naast het hoofdgebouw. De casita’s, (bungalow-)kamers en 

suites liggen verscholen in het tropische woud als een lint rondom de heldere 

waterwegen. De beach area- en beachfront suites zijn privébungalows en 

bevinden zich op 1e of 2e lijn aan het ongerepte strand. Alle kamers en suites 

zijn voorzien van airconditioning, flatscreen-tv, kluisje, badkamer in Spa-stijl 

met aparte douche en een privébalkon of -terras.

Fairmont Kamer (ca. 41-45 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): kingsizebed  of 

2 queensizebedden. Gesitueerd in de Bambu-vleugel met tuinzicht.

Fairmont View Kamer (ca. 41-45 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.):  kingsizebed 

of 2 queensizebedden. Gesitueerd in de Bambu-vleugel met zicht op het resort.

Deluxe Casita (ca. 43-47 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.):  kingsizebed of 2 

queensizebedden. De Casita Kamers liggen verspreid door de tropische tuinen 

met zicht op de mangrove.

Signature Casita (ca. 45-47 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.):  aparte 

woonkamer en slaapkamer. Kingsizebed of 2 queensizebedden. Verspreid door 

de tropische tuinen met zicht op de waterwegen.

Signature Casita Suite (85-93 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): 1 kingsizebed 

of 2 queensizebedden. Zicht op de laguna of op de waterwegen.

Beach Area Casita (ca. 43-47 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): 1 kingsizebed 

of 2 queensizebedden. Gelegen nabij het strand met uitzicht op de waterwegen 

of tuinzicht.

Beach Area Casita Suite (ca. 103 m² max. 3 volw.): woonkamer en aparte slaap-

kamer met kingsizebed. Gelegen aan het strand met zicht op de waterwegen, 

mangroven en de zee.
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Beach Front Casita (ca. 55 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): 2 queensizebedden 

en centraal gelegen aan het strand met prachtig uitzicht op zee. 

Beach Front Casita Suite (ca. 89 m², max. 3 pers.): de suite heeft een kingsizebed 

en is voorzien van een infinitypool op het privéterras met uitzicht op zee. 

Coral Specialty Suite (ca. 139 m², max. 3 pers.): de suite is gesitueerd in de 

Coral Residences, heeft een kingsizebed en is voorzien van een infinitypool en 

privéterras met uitzicht op de waterwegen en de laguna.

La Tortuga Presidential Suite (ca. 198 m², max. 6 pers.): ruime suite met veel 

privacy, gelegen op een eigen eilandje in de mangrove. De La Tortuga Suite 

bestaat uit een centrale villa, aangevuld met 2 Signature Casitas. Hierdoor 

heeft u de beschikking over 3 slaapkamers. Deze prachtige suite is inclusief 

butlerservice.

El Camaleón Presidental Suite (ca. 205 m², max. 8 pers.): royale presidentiële 

suite aan het strand. Via een trapje bereikt u het witte zandstrand. Deze exclusieve 

suite bestaat uit drie slaapkamers, aparte woon-/eetkamer, luxe badkamers en 

is inclusief butlerservice. Uitzicht op het strand, de 15e hole van de El Camaleon 

golfbaan, de sprankelende Caribische Zee en het eiland Cozumel.

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

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

Indicatieprijs per persoon jan feb apr jul okt

Fairmont Kamer 3084 3084 2796 2754 2564

Beach Area Casita 4622 4622 4146 4072 3882

All-inclusive: het Fairmont Mayakoba biedt tegen meerprijs ook een verblijf op basis van all-inclu-

sive aan. 

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.

silverjet.be

Beach Area Casita Suite
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SECRETS PLAYA MUJERES
ADULTS ONLY | ALL-INCLUSIVE | GOLF

     

Preferred Club Junior Suite Ocean Front

Het Secrets Playa Mujeres is een ruim opgezet en sfeervol adults only resort, op 

een heerlijk tropische locatie, compleet met witte zandstranden en een prachtig 

uitzicht over zee. Het resort ligt slechts ca. 35 minuten van de internationale 

luchthaven en ongeveer 15 minuten van het centrum van Cancùn.

FACILITEITEN
Het Secrets Playa Mujeres Golf & Spa Resort heeft buitenzwembaden, hot 

tubs, een prachtig zandstrand met comfortabele ligbedden en een Spa- en 

wellnesscentrum by Pevonia om u heerlijk in de watten te laten leggen. U 

kunt deelnemen aan diverse kooklessen. Aan het strand worden verschillende 

watersporten aangeboden, maar ook kunt u golfen op de naastgelegen 18-holes 

golfbaan. De verzorging is op basis van all-inclusive. Het resort heeft vele 

specialiteitenrestaurants en bars/lounges (wisselend geopend). Van Franse 

klassiekers in restaurant Bordeaux en verfijnde Italiaanse gerechten in 

restaurant Portofino tot een nadere kennismaking met de Mexicaanse keuken in 

El Patio. Zoals in ieder Secrets resort, kunt u dagelijks van vroeg tot laat bij Coco 

Cafe genieten van koffie- en theespecialiteiten en heerlijke zoetigheden. Tijdens 

uw verblijf in het Secrets Playa Mujeres heeft u ook toegang tot de faciliteiten 

van het naastgelegen Dreams Playa Mujeres Golf & Spa Resort. 

ACCOMMODATIE
De 424 ruime en comfortabel ingerichte suites zijn voorzien van airconditioning, 

flatscreen-tv, koffie-/theefaciliteiten, iPod-dockingstation en zithoek.  

De badkamer is uitgegrust met een bubbelbad. Dagelijks wordt de minibar 

aangevuld (inclusief). Ook is er een “secret” deur, een klein doorgeefluik voor 

bijvoorbeeld roomservice. Door middel van de beschikbare tablet, kunt u alle 

informatie over het resort vinden en extra services aanvragen.

Junior Suite Tuinzicht (56 m², max. 2 volw.): voorzien van kingsizebed of 

queensizebedden. Vanaf het balkon heeft u zicht op de tuinen.

Junior Suite Swim-Out (56 m², max. 3 volw.): voorzien van kingsizebed of 

queensizebedden. Vanaf uw terras heeft u toegang tot het zwembad.

Junior Suite Partial Ocean View (56 m², max. 3 volw.): voorzien van kingsizebed 

of queensizebedden. Vanaf het balkon heeft u gedeeltelijk zicht op zee.

Junior Suite Zeezicht (56 m², max. 2 volw.): voorzien van kingsizebed. Vanaf het 

balkon heeft u uitzicht op zee.

Preferred Club Suites bieden onder meer: gepersonaliseerde check-in en 

check-out, dagelijks à la carte-ontbijt in restaurant Oceana of Maris van hotel 

Dreams Playa Mujeres, toegang tot Preferred Club-lounge en bar voor warme 

en koude hors d’oeuvres, desserts en premium likeuren, dagelijks geopend van 

07:00 tot 23:00. Dagelijks een Engelstalige krant, kussenmenu en een upgraded 

minibar. Privégedeelte aan het strand en persoonlijke conciërgeservice.

Preferred Club Junior Suite Zeezicht (56 m², max. 2 volw.): geniet van alle luxe 

en comfort van een Junior Suite, uitzicht op zee.

Preferred Club Junior Suite Swim-Out Zeezicht (56 m², max. 2 volw.): u heeft 

vanaf uw terras direct toegang tot het zwembad.

Preferred Club Junior Suite Ocean Front (56 m², max. 2 volw.): geniet van alle 

luxe en comfort van een Junior Suite met frontaal zeezicht.

Preferred Club Master Suite Zeezicht (112 m², max. 2 volw.): ruime suite met 

aparte woonkamer. Het balkon is ingericht met jacuzzi en heeft zicht op zee.

Preferred Club Master Suite Ocean Front (112 m², max. 2 volw.): ruime suite 

met aparte woonkamer en frontaal zeezicht. Ook boekbaar met een plungepool 

als Preferred Club Master Suite Ocean Front with Private Pool.

Presidental Suite (112 m², max. 2 volw.): Ruime woonkamer met een bar, 

kingsizebed, privézwembad en jacuzzi. Directe toegang tot het strand.

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., all-inclusive, vliegreis naar en van Cancùn met 

TUI fly, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer van en naar de luchthaven. 

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul okt

Junior Suite Tuinzicht 2368 2739 2391 2345 2315

Preferred Club Junior Suite Zeezicht 2599 3029 2609 2559 2528

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 01/11/22 t/m 30/04/23 indien geboekt voor 31/08/22 en bij 

verblijf van 01/03/23 t/m 30/04/23 indien geboekt van 01/09/22 t/m 31/10/22. 15% bij verblijf van 

01/05/23 t/m 31/10/23 indien geboekt voor 28/02/23 en bij verblijf van 19/08/23 t/m 31/10/23 

indien geboekt van 01/03/23 t/m 30/04/23.

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.

silverjet.be



253 - SILVERJET VAKANTIES

Yucatan | MEXICO

TRS CORAL HOTEL
ADULTS ONLY | CULINAIR | WELLNESS

       

Junior Suite Swim Up

TRS Coral Hotel gelegen aan witte zandstranden omspoeld door aquamarijnwater, 

is een hemelse Caribische schuilplaats op het adembenemende schiereiland 

Yucatán in Mexico. Met zijn met palmen omzoomde looppaden weerspiegelt de 

ultramoderne architecturale esthetiek van het hotel, gebouwd met duurzame 

materialen, het vooruitstrevende ontwerp zonder afbreuk te doen aan de 

natuurlijke omgeving. De 5-sterrenservice en ultramoderne voorzieningen 

zijn exclusief gereserveerd voor volwassenen op zoek naar een romantische 

vakantie of groepen vrienden die op zoek zijn naar een leuk uitje. TRS Coral 

Hotel ligt op loopafstand van het strand, op een paar minuten rijden van de 

levendige stad Cancún. De luchthaven van Cancun ligt op ca. 30 km afstand. 

FACILITEITEN
Ruime entree met lobby en een aantal shops. In de tuin het hoofdzwembad, 

omringd door terrassen met ligbedden, parasols en badhanddoekenservice.  

In het luxe, exclusieve Zentropia Wellness & Spa wordt een scala aan 

behandelingen aangeboden (tegen betaling). Voor sportieve gasten is het 

Rafa Nadal Tennis Centre een uitdaging, maar ook aerobics, yoga, pilates en 

aquagym behoren tot de mogelijkheden. De verzorging is op basis van all-

inclusive premium. Voor de maaltijden heeft u de keuze uit diverse restaurants: 

La Bohème met Franse cuisine voor het diner, Capricho is het buffetrestaurant 

voor ontbijt, Italiaanse specialiteiten vindt u in Tentazione en El Gaucho serveert 

de Argentijnse keuken tijdens diner. Helios is het mediterraan georiënteerde 

restaurant voor zowel ontbijt, lunch als diner. Naast de lobbybar Aurum, de swim 

up bar Io en de Beach bar vindt u tevens een aantal bars in eerder genoemde 

restaurants. Voor een aantal restaurants geldt een dresscode.

ACCOMMODATIE
Elk van de 454 fraaie suites van het hotel heeft een ruim privébalkon of 

gemeubileerd terras, hydromassagebaden en adembenemende uitzichten. 

Sommige kamers hebben directe toegang tot zwembaden, die samen met 

drijvende stoelen die langs de grachten van het hotel zijn verspreid, een luxe 

ervaring bieden die is ontworpen om te verrassen.

Junior Suite Tuinzicht (ca. 49 m², max. 3 volw.): verfijnde suite met uitzicht 

op de mangroven. Deze kamer biedt persoonlijke luxediensten, zoals 

butler-service, aromatherapie en een kussenmenu. Met kingsizebed of twee twee- 

persoonsbedden. Ook boekbaar met zeezicht, aan strandzijde of aan strandzijde 

met Zeezeezicht.

Junior Suite Swim Up (ca. 49 m², max. 2 volw.): u kunt vanaf uw kamer, via 

het gemeubileerde terras direct het zwembad in. Inclusief een kingsizebed 

of 2 tweepersoonsbedden, wijnkoeler, hydromassagebad, gecombineerde 

woonkamer met bank, butlerservice, in-suite service en turndownservice. Ook 

boekbaar aan Strandzijde of aan Strandzijde met Zeezicht.

Loft Suite Jacuzzi met terras (ca. 98 m², max. 2 volw.): deze spectaculaire suite 

bestaande uit 2 verdiepingen heeft een kingsizebed of 2 tweepersoonsbedden, 

een aparte woonkamer met bank en flatscreen-tv, kitchenette, een 2e toilet 

en een fantastisch terras met jacuzzi. Butlerservice en turndownservice zijn 

inbegrepen. Ook boekbaar met Zeezicht of Strandzijde Zeezicht

Inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., all-inclusive, vliegreis naar en van Cancùn met TUI fly, 

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

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul okt

Junior Suite Tuinzicht 2334 3019 2479 2389 2292

Junior Suite Swim Up 2644 3495 2802 2692 2578

Honeymoon: 10% korting bij verblijf van 01/11/22 t/m 31/10/23 en tevens fruit en fles cava op de 

kamer bij aankomst; 15% korting op spa behandelingen en resort credit ($1500 per kamer per ver-

blijf).

Seniorenkorting: 5% bij 55 jaar of ouder bij verblijf van 01/11/22 t/m 31/10/23.

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 01/11/22 t/m 31/03/23 indien geboekt voor 31/07/22 en 

10% indien geboekt van 01/08/22 t/m 31/08/22. 15% bij verblijf van 01/04/23 t/m 31/10/23 indien 

geboekt voor 31/12/22 en 10% indien geboekt van 01/01/23 en 28/02/23.

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.

silverjet.be
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Schitterende hotels op het vasteland, maar ook op 

het bekende Koh Samui. Daarnaast hebben we spe-

ciaal voor u op 2 kleinere eilanden ook prachtige 

resorts gecontracteerd, welke stuk voor stuk uit-

nodigen om te ontspannen.

  

Met haar levendige cultuur, glinsterende kustlijn 

en schitterende landschappen, is Thailand al jaren 

een topkeuze voor vakantiegangers die op zoek 

zijn naar de perfecte luxe vakantie. Als u heerlijke 

gerechten wilt proeven, fascinerende geschiedenis 

en ongelooflijke jungle wilt beleven en enkele van 

de beste stranden ter wereld wilt bezoeken, is 

Thailand uw volgende reisbestemming.

U zult versteld staan van de vriendelijkheid van 

de bevolking. Thailand is reeds 700 jaar een 

monarchie. Het koninkrijk heeft haar erfgoed en 

tradities zorgvuldig bewaard. Tegelijkertijd is het 

een natie die nieuwe invloeden en culturen snel 

heeft geadopteerd. Deze voorspoed brengende 

combinatie van oud en nieuw, van traditie en 

innovatie, maakt het land zo aantrekkelijk. Van de 

charme van het platteland tot het uitgaansleven in 

de badplaatsen. 

De eeuwenoude handelsbetrekkingen hebben een 

groot effect gehad op de Thaise keuken. De pittige 

specerijen en verse ingrediënten zijn wereldberoemd 

evenals de gezonde bereidingswijze. Zo kijkt een 

Thai op de markt eerst naar het aanbod van verse 

kruiden en groenten. Vlees en vis komen pas later 

in beeld. Van oorsprong kent de Thaise keuken drie 

kookmethoden: stoven, roerbakken en grillen. Door 

de relatief korte bereidingstijd blijft de smaak van 

verse kruiden en groenten bijzonder goed bewaard.

 Thailand is een land met vele verleidingen. De schitterende stranden in het zuiden, de indrukwekkende tempels, het bruisende Bangkok, de  

heerlijke keuken, het zachtmoedige Boeddhisme, de buitengewone vriendelijkheid en zeker ook de grote diversiteit die het land biedt. In het 

noorden van Thailand hangt een andere sfeer dan in het midden of zuiden van hét reiscentrum van Zuidoost-Azië. Thailand omvat alles: van  

kristalhelder water, witte zandstranden en kokospalmen tot bruisende steden, natuur en cultuur. 

BANGKOK

Het bruisende Bangkok met zijn drijvende 

markten, designer winkelcentra en tuk tuks. In de 

nachtmarkten wordt onderhandelen voor koopjes 

al snel een verworven kunst. Trakteer uzelf op een 

diner in een van de exclusieve restaurants op het dak 

van de stad voordat u geniet van het flamboyante 

nachtleven. De hoofdstad van Thailand is de  

toe gangspoort tot dit uitgestrekte land. Een bezoek 

aan de gouden paleizen en kleurrijke tempels van 

Bangkok laat zich uitstekend combineren met 

een strandverblijf in het nabijgelegen Hua Hin. 

Naast het be roem de Grand Palace, de voormalige  

residen tie van de koninklijke familie, zijn de 

kleurrijke Wat Arun, de ‘Wat Phra Kaeo’, de tempel 

van de Boeddha van Smaragd, en de naastgelegen 

Wat Po met zijn liggende Boeddha een bezoek meer 

dan de moeite waard.  

HUA HIN

Hua Hin is de oudste badplaats van Thailand  met 

kilometerslange zandstranden welke constant in 

beweging is. Deze badplaats ligt op ongeveer 3 uur 

rijden ten zuiden van Bangkok en leent zich perfect 

voor een stad/strand/combinatie. De badplaats 

draagt het predicaat ´koninklijk’, sinds Koning 

Rama 7 de badplaats ontdekte als getaway vanuit 

Bangkok.

CHIANG MAI

De 700 jaar oude stad Chiang Mai wordt beschouwd 

als de culturele hoofdstad van Thailand. In en 

rond de stad zelf zijn er boeddhistische tempels in 

overvloed. Natuurliefhebbers zullen genieten van 

het Doi Intanon Nationaal Park met zijn dramatische 

berglandschap, oude groenblijvende bossen, 

zeldzame vogels en spectaculaire watervallen. 

Maak een mooie wandeling langs de Kew Mae Pan 

Nature Trail of ontspan tijdens een riviercruise 

met een long-tail boot om het Karen Hill-stamdorp 

te bezoeken. Een must is een bezoek aan de vele 

levendige markten om lokaal handwerk te kopen en 

te genieten van de lokale straatkeuken.

Het noorden van Thailand is de perfecte plek voor 

mensen die kennis willen maken met de cultuur 

van dit land. Hoewel het steeds populairder wordt, 

behoudt het een sfeer van intimiteit. 

 ONS AANBOD

Wij selecteerden voor u exclusieve resorts in de 

badplaatsen Hua Hin en Krabi, alsmede op de 

prachtige tropische eilanden alsook een mooie 

diversiteit aan stadshotels in het levendige en 

bruisende Bangkok. Nieuw in ons Bangkok aanbod 

zijn het uitmuntende Capella Bangkok, charmante 

Kempinski Sindhorn en het moderne The Standard 

at Mahanakhon. In Chiang Mai hebben we het 

charismatische Raya Heritage voor u geselecteerd 

en in Hua Hin een mooie mix van het traditionele 

Anantara Hua Hin, als ook het luxueuze V-Villa’s.

SPECIAAL AANBEVOLEN

WAT ONS BETREFT IS FOUR SEASONS 

EEN KLASSE APART, EN OOK HET RAYA HERITAGE 

IN CHIANG MAI HEEFT ONS HART GESTOLEN. 

ZIE PAGINA 257 EN PAGINA 265.
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Hua Hin

Chiang Mai

Phuket

Koh Samui

BANGKOK

Ayutthaya

Krabi

Kanchanaburi

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

Dagtemperatuur in °C 27 29 30 31 31 30 29 29 29 29 29 27

Watertemperatuur in °C 29 29 30 30 31 30 30 30 30 30 30 29

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

Dagen met enige neerslag 5 3 6 10 19 19 17 18 16 17 14 8
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MANDARIN ORIENTAL BANGKOK
CULINAIR | HERITAGE | WELLNESS

        DELUXE

Deluxe Balcony Kamer

Het Mandarin Oriental is het meest gevierde hotel van Bangkok. Dit gere-

nommeerde hotel uit 1876 is bekend en geliefd om zijn sophisticated stijl en 

een ongeëvenaarde ligging. Hier komt de geschiedenis tot leven in de heerlijk 

traditionele service en in de extravagante kamers en suites, waar zachte Thaise 

zijde glinstert en orchideeën in overvloed aanwezig zijn. Niet voor niets werd 

het Mandarin Oriental al vele malen uitgeroepen tot het beste hotel van Azië. 

Gelegen op een rustige plek aan de oevers van de historische Chao Phraya rivier, 

op enkele minuten lopen van de Skytrain. De luchthaven ligt op ca. 30 minuten.

FACILITEITEN
Winkelgalerij, diverse boetieks en de sigarenlounge ‘La Casa del Habano’. In de 

riante tuin bevinden zich 2 zwembaden en poolbar. Aan de overzijde van de 

rivier (te bereiken per hotelboot) bevindt zich een sportcenter met fitnessruimte, 

2 tennis- en squashbanen, stoombad en sauna. Tevens aan de overzijde de 

luxueuze Oriental Spa. Het Spacenter biedt een waaier aan internationale en 

Aziatische massages, schoonheids- en gezondheidsbehandelingen. De fameuze 

‘Thai Cooking School’ heeft reeds vele gasten uit de hele wereld de kunst van 

het bereiden van gerechten uit de exquise Thaise keuken bijgebracht. De ‘Day 

Care Centre’ voor kinderen van 0 t/m 8 jaar en geopend van 15:00-23:00. De 

9 restaurants en bars zorgen voor een verscheidenheid aan gerechten en 

bieden een echte culinaire ontdekking. Het Sala Rim Naam restaurant is 

gespecialiseerd in de traditionele Thaise keuken en ligt aan de overzijde van 

de rivier. Le Normandie biedt een fijne Franse keuken en een uitzonderlijke 

wijnkelder. The China House voor een eigentijdse Chinese keuken. Het restaurant 

is geïnspireerd op de levendige art-deco periode van Shanghai uit de jaren 1930. 

The Authors Lounge serveert de klassieke Engelse afternoon tea. The Verandah 

beschikt over een groot terras en met uitzicht over de rivier. 

ACCOMMODATIE
De 324 kamers en 44 suites zijn verdeeld over 3 vleugels en ingericht in 

elegante Thaise stijl met kamerhoge ramen. Voorzien van alle luxe faciliteiten 

als schrijftafel, zithoek, airconditioning, minibar, koffie-/theezetfaciliteiten, 

Nespresso-apparaat, kluisje en flatscreen-tv. De fraaie badkamer heeft een 

inloopdouche en/of signature bad en luxe toiletartikelen. Alle kamers en suites 

beschikken over butlerservice.

Deluxe Kamer (ca. 40 m², max. 2 pers.): deels uitzicht op de rivier en de stad.  

Deluxe Premier Kamer (ca. 43 m², max. 3 pers.): elegante inrichting met uitzicht 

op de stad en de rivier. Voorzien van een sofa en houten vloeren.

Deluxe Balcony Kamer (ca. 37 m², max. 2 pers.): balkon met een zithoek en 

schitterend uitzicht op de rivier.

Mandarin Kamer ca. 63 m², max. 3 pers.): slaapkamer met kingsizebed, ruime 

zithoek met een grote comfortabele sofa en een eettafel. Fraaie badkamer met 

bad en aparte douche. Balkon met gedeeltelijk uitzicht op de rivier en de stad.

De volgende kamers zijn niet gecontracteerd, maar deze kunnen wij indien 

gewenst wel voor u aanvragen.

State Kamer (ca. 61 m², max. 3 pers.): in traditionele Thaise stijl ingericht met 

donkere houten meubels en Thaise zijde. Indrukwekkende slaapkamer en ruim 

balkon met panoramisch uitzicht op de rivier.

Junior Terrace Suite (ca. 97 m², max. 3 pers.): slaapkamer met kingsizebed, een 

zit- en eethoek en een terras (ca. 17 m²) met uitzicht over de rivier en de stad. 

Autors Suite (ca. 100 m², max. 3 pers.): deze unieke suite heeft een schitterende 

afwerking en een balkon met uitzicht op de rivier. Een eerbetoon aan enkele van 

de grote literaire schrijvers die in het hotel gelogeerd hebben. 

Raadpleeg onze website voor de beschrijving van de overige kamers en suites.

Inclusief: 3 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Bangkok met Etihad, 

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

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul okt 

Deluxe Kamer 2114  2662   2329  2350 2329

Mandarin Kamer  2683  3514  2959  2980  2959

Gratis nachten: 3=2 voor verblijf in de periode 01/04/23 t/m 31/10/23 

Honeymoon: hartjes chocolade, petit fours en fles wijn op de kamer bij aankomst. 

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.

silverjet.be.
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Het uitstekende Four Seasons Hotel in Bangkok heeft een spectaculaire ligging 

langs de Chao Phraya-rivier. De architect en ontwerper Jean-Michel Gathy 

bedacht een trapsgewijs ontwerp met open binnenplaatsen, waterpartijen en 

kunstwerken. De natuurlijke schoonheid van Thailand en de stedelijke charmes 

van de stad komen samen in elk aspect van het interieur, onderbroken door een 

kunstcollectie vergaard door Gathy zelf. Naast de onberispelijke service kunt u 

genieten van het schitterende uitzicht op de rivier, het fraaie Spacenter en het 

culinaire aanbod van wereldklasse. De luchthaven ligt op ca. 45 autominuten.

 

FACILITEITEN
Imposante entree en lobby. 2 indrukwekkende lappools van 30 m met uitzicht 

op de rivier. Poolbar, zonneterrassen en ligbedden. Het Spacenter biedt een 

scala aan massages en schoonheidsbehandelingen die zijn gebaseerd op 

Thaise en westerse tradities. Verder een kapsalon, manicure en pedicure. 

De Four Seasons Health Club omvat een cardio- en krachtstudio ontworpen 

door de beroemde architect Antonio Citterio en is uitgerust met hoogwaardige 

Technogym-apparatuur. AntiGravity® Yoga voor een nieuwe yoga-dimensie. 

Fitnesslessen, waaronder bootcamps en aquarobics in het zwembad. Kidsclub, 

kinderzwembad, toiletartikelen en badjassen speciaal ontworpen voor kinderen. 

Diverse uitstekende restaurants w.o. een stijvol Kantonees restaurant onder 

leiding van de met een Michelinster bekroonde chef Qui Xiaogui. Daarnaast het 

Italiaanse specialiteitenrestaurant Riva Del Fiume en Brasserie Palmier die een 

Frans georienteerde keuken serveert met een diversiteit aan vis- en zeevruchten. 

Voor signature cocktails (en de beste sigaren) in de legendarische glamour en 

levensstijl van Buenos Aires kunt u terecht in BKK Social Club. Voorts is er de 

lobby lounge voor afternoon tea, de poolbar als patisserie Café Madeleine.  

ACCOMMODATIE
De 299 kamers en suites bieden een verfijnd en eigentijds interieur, met de 

hand vervaardigde meubels en kamerhoge ramen. Voorzien van schrijftafel, 

airconditioning, kleine eettafel, flatscreen-tv, kluisje en gekoelde privébar. 

Badkamer met signature bad en regendouche.

Deluxe Kamer (ca. 50 m², max. 2 volw. + 2 kind): Slaapkamer met kingsizebed of 

2 aparte bedden. Uitzicht op de binnenplaats door kamerhoge ramen.

Deluxe rivierzicht (ca. 50 m², max. 2 volw. + 2 kind): Slaapkamer met kingsizebed

Deluxe rivierzicht (ca. 50 m², max. 2 volw. + 2 kind): Slaapkamer met of 2 aparte 

bedden. Uitzicht op de uitzicht op de rivier.

Premier Kamer Rivierzicht (ca. 50 m², max. 2 volw.): Gelegen op de 2e-11e 

verdieping met panoramisch uitzicht op de rivier. Slaapkamer met kingsizebed. 

Four Seasons Executive Suite (ca. 110-125 m², max. 2 volw. + 2 kind):  Voorzien 

van een ruime woon- en slaapkamer met kingsizebed. Schitterend uitzicht op 

zowel de binnenplaats als de Chao Phraya-rivier.

2 Slaapkamer Deluxe Suite (ca. 195 m², max. 6 pers.): Deze ruime suite is 

voorzien van een riante woonkamer en 2 slaapkamers waarvan 1 met een king-

sizebed en 1 met 2 eenpersoonsbedden en 2 en-suite badkamers. Schitterend 

uitzicht op de rivier.

Riverside Terrace Suite (ca. 238–248 m², max. 2 volw. + 2 kind.): Panoramisch 

uitzicht op de rivier vanuit het eigen dakterras. Open plan slaapkamer met 

kingsizebed en zithoek.

Presidential Suite 2-slaapkamers (ca. 355 m², max. 6 pers.): Fraaie suite 

voorzien van een riante woonkamer en 2 slaapkamers waarvan 1 met een 

kingsizebed en 1 met 2 eenpersoonsbedden en 2 en-suite badkamers. Groot 

gemeubileerd dakterras met een spectaculair uitzicht op de Chao Phraya-rivier. 

Inclusief: 3 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Bangkok met Etihad, 

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

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul okt

Deluxe Kamer 2434 2188 2062  2062  2062 

Deluxe rivierzicht 2686  2434  2314  2314  2314

Four Seasons Executive Suite 4438  4438  3814  3814  3814

Extra: bij een min. verblijf van 2 nachten gratis toegang tot Thermal Experiene.

Vroegboekkorting: 10% korting indien geboekt 60 dagen voor aankomst in de periode 01/11/22 t/m 

23/12/22 en 02/01/23 t/m 31/10/23.

Riverside Terrace Suite
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Corner King Balcony Suite

Bangkok is een bruisende stad, en daar is sinds kort ook een nieuw bruisend 

hotel bijgekomen: The Standard Bangkok Mahanakhon. Een trendy boutique 

hotel met 155 kamers gevestigd in één van de meest iconische gebouwen van de 

stad,  Mahanakhon Tower. Het hotel biedt toegang tot de Mahanakhon Skywalk, 

het hoogste 360-graden observatiedek van Thailand met fantastisch uitzicht 

over de hoofdstad. Hier bevindt zich ook een rooftop-bar waar u ‘s avonds kunt 

genieten van de skyline van Bangkok met van één van de signature cocktails en 

livemuziek. 

FACILITEITEN
Ontvangsthal op de begane grond, vanwaar u naar de verdieping wordt 

gebracht waar zich de receptie bevindt. Met kamers variërend in grootte van 

40 m² tot een penthouse van 144 m², een buitenzwembad, fitnesscentrum 

en maar liefst 8 verschillende bars en restaurants heeft The Standard zich 

in korte tijd weten te vestigen. Er is The Parlor, het middelpunt van het hotel 

voor gezelligheid, cocktails, loungen en regelmatig livemuziek. De eclectische 

theesalon Tease waar de afternoon tea wordt geserveerd, het Amerikaanse 

steakhouse The Standard Grill, Mott32 met een bekroonde Chinese keuken 

van dim sum tot Peking-eend. Reserveren is hier aan te raden vanwege de 

populariteit. Tevens is er bar-restauant Ojo, een Mexicaans geïnspireerd 

restaurant, geopend voor lunch en diner. Sky Beach is een heuse hotspot, het is 

de hoogst gelegen rooftopbar in Bangkok. Bij het buitenzwembad bevindt zich 

The Pool, waar u terecht kunt voor verfrissende smoothies en lichte snacks.  

 

ACCOMMODATIE
Alle kamers beschikken over comfortabele bedden met luxe bedlinnen, 

smart-tv, minibar, airconditioning, Nespresso-apparaat, theezetfaciliteiten, B & 

O bluetooth-luidspreker en badkamer met regendouche, badjassen en slippers. 

De kamers hebben kamerhoge ramen hetgeen zorgt voor veel daglicht en een 

prachtig uitzicht.

Standard King (ca. 40 m², max. 2 volw. + 1 kind): stijlvol ingerichte kamer 

voorzien van kingsizebed, hoekbank met tafel, badkamer met regendouche en 

bad. Balkon met zitje, uitzicht op de tuin. 

Deluxe King (ca. 45 m², max. 2 volw. + 1 kind): gelijk aan standard king, maar 

iets ruimer. 

Corner King (ca. 56 m², max. 2 volw. + 2 kind.): voorzien van kingsize bed, 

hoekbank met tafel, zitje en ruime badkamer. Door de ligging op de hoek extra 

ramen en nog fraaier uitzicht op de stad.

Corner Double (ca. 56 m², max. 2 volw. + 2 kind.): met 2 queensizebedden, 

sofabank, zitje en ruime badkamer. Door de ligging op de hoek extra ramen en 

nog fraaier uitzicht op de stad.

Suite Spot (ca. 83 m², max. 2 volw. + 2 kind.): sfeervol ingerichte woonkamer met 

zithoek, aparte slaapkamer met kingsizebed en en suite toilet. Ruime badkamer 

met douche en groot ligbad met uitzicht op de stad. Gastentoilet.  

Balcony Suite (ca. 75 m², max. 2 volw. + 2 kind.):  woonkamer met zithoek, eettafel 

en minibar, slaapkamer met kingsizebed, fauteuil en schrijftafel. Badkamer met 

regendouche. Balkon met zitje.

Penthouse (ca. 105 m², max. 2 volw. + 2 kind.): omgeven door ramen met 180 

graden zicht over Bangkok. Trendy ingericht en voorzien van een volledige 

ingerichte keuken met eethoek, woonkamer met zithoek, slaapkamer met 

kingsizebed en en suite badkamer met regendouche en groot ligbad. Gastentoilet.

 

Inclusief: 3 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis naar en van Bangkok met Etihad, 

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

 

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul okt

Standard King 1378  1378  1361  1373  1361 

Corner King  1566  1566  1546  1561 1546

Vroegboekkorting: 25% korting indien geboekt 90 dgn voor aankomst, 20% korting indien geboekt 60 

dagen voor aankomst, 15% indien geboekt 30 dagen voor aankomst (m.u.v. 30/12/22 t/m 02/01/23)

Long Stay: 5% (extra) korting bij een min. verblijf van 4 nachten (m.u.v. 30/12/22 t/m 02/01/23)

Openingsspecial: 5% (extra) korting indien geboekt voor 31/10/22 (m.u.v. 30/12/22 t/m 02/01/23)

Honeymoon: mousserende wijn, lovers welcome-platter, champagne-ontbijt op bed (min. 2 nachten).

Extra: indien u verblijft in een suite of penthouse: 3 items (p.p.) gratis laten wassen/reinigen, toegang 

tot skywalk en een gratis welkomstcocktail in de rooftopbar.  

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.

silverjet.be.
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FireFly Bar

Grand Deluxe Kamer

Kempinski is de oudste van de Europese hoteliers. Geboren in 1897, is het nu 

een luxe merkmet een wereldwijde voetafdruk. Het luxe en elegante Sindhorn 

Kempinski Hotel Bangkok ligt verscholen in Sindhorn Village in Lumphini Park. 

Dit park is een van de grootste groene ruimtes in het centrum van Bangkok, 

met torenhoge bomen, geurige bloementuinen en picknickplaatsen. De ruime 

moderne kamers in het hotel bieden comfort tijdens uw verblijf in de hoofdstad. 

Op zowel sportief als culinair gebied zult u hier niets te kort komen, het hotel 

biedt naast een fitnessruimte, een aparte cycling studio, yoga-zaal, Les Mills 

groepslessen en u kunt hier personal training volgen. Ook zijn er diverse 

spa-mogelijkheden, waaronder een Thermal Experiene, alsook massages en 

behandelingen. De luchthaven van Bangkok ligt op ca. 30 km.

 

FACILITEITEN
Het hotel beschikt over een sfeervolle 24-uurse receptie waar de ‘ladies in 

red’ u een warm welkom heten. Vanuit de receptie komt u in de stijlvolle ruime 

lobby waar de afternoon-tea wordt geserveerd, op zondagen veelal onder 

pianobegeleiding. In de Sindhorn Wellness by Resense staat een ervaren team 

van specialisten klaar om u met persoonlijke zorg naar uw welzijnsdoelen te 

begeleiden. Maar liefst 4000 m² verdeeld over 2 verdiepingen met een ruim 

aanbod fitnessfaciliteiten en spa-behandelingen, waaronder de exclusieve 

hamam. In restaurant Flourish kunt u op niveau genieten van het ambachtelijke 

menu van Loukjaan by Saneh Jaan, met authentieke Thaise gerechten, 

bereid volgens traditionele recepten én onderscheiden met een Michelin 

Bib Gourmand-erkenning. Geniet u liever van de Japanse keuken? Dan kunt 

u een tafel reserveren in het populaire Ki Izakaya, een indrukwekkend menu 

met kleine gerechtjes om te delen, tevens een uitgebreide selectie highballs, 

whisky’s en sakes. Firefly bar heeft heerlijke wijnen en klassieke cocktails en 

Casa Del Habano is een sigarenkamer. Voorts is er de Berthold Delikatessen: 

een kwaliteitsdeli en café in Europese stijl. Daarnaast beschikt het hotel over 

een 25 m brede infinitypool op de 7e verdieping.  

ACCOMMODATIE
De 274 kamers ademen ruimte en comfort. Alle kamers zijn voorzien van 

airconditioning, led-tv, schrijftafel, gratis minibar, koffie-/theezetfaciliteiten,  

kluisje en bluetooth klok/radio/speaker. Ruime badkamer met bad en douche, 

badjassen en slippers.

Grand Deluxe Kamer (ca. 66 m², max. 2 volw. + 2 kind.): moderne ruime kamer 

met hoge ramen, zithoek en balkon. 

Executive Club Kamer (ca. 80 m², max. 2 volw. + 2 kind.): aparte woon- en 

slaapkamer met balkon. Incl. toegang tot Executive Lounge, waar u gebruik kunt 

maken van de bar, afternoon tea en ‘s avonds cocktails.

Executive Suite (ca. 95 m², max. 2 volw. + 2 kind.): grote slaapkamer met een 

inloopkast, een royale badkamer en een aparte woonkamer met een eettafel 

voor 4 personen. Incl. toegang tot Executive Lounge.

Grand Executive Suite (ca. 145 m², max. 2 volw. + 2 kind.): een buitengewoon 

ruime en elegante leefruimte, met 2 slaapkamers, een aparte, stijlvol ingerichte 

lounge, luxe badkamer en balkon. Incl. toegang tot Executive Lounge. 

Grand Executive Suite - 2 slaapkamers (ca. 130 m², max. 4 volw. + 4 kind.): 

2 elegant ingerichte slaapkamers, elk verbonden met een eigen badkamer en 

inloopkast, privébalkon en toegang tot Executive Lounge.

Inclusief: 3 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis naar en van Bangkok met Etihad, 

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

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul okt

Grand Deluxe Kamer 1526 1526 1521  1519  1521 

Executive Club Kamer 1722  1722  1706  1699  1706

Extra: bij een min. verblijf van 2 nachten gratis toegang tot Thermal Experiene.

Gratis nachten: 4=3 bij verblijf in de periode 01/11/22 t/m 21/12/22 en 03/01/23 t/m 31/03/23 

(muv. Grand Deluxe Kamer)

Vroegboekkorting: 15% korting indien geboekt 60 dagen voor aankomst in de periode 01/11/22 t/m 

21/12/22, 03/01/23 t/m 31/03/23.

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.

silverjet.be.
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Junior Suite Lagunezicht  

Het Anantara Hua Hin Resort ligt in de populaire Thaise badplaats Hua Hin, direct 

aan de kust. Het resort is ontworpen in de stijl van een Thais dorp met villa’s 

van twee verdiepingen en paviljoens verdeeld in de tropische tuin. De fraaie 14 

ha grote tuin met verrassende bloemenpartijenen en tal van palmbomen werd  

ontworpen door de bekende architect Bill Bensley uit Bangkok. Onderdeel van 

het exotische landschap zijn de uitgebreide Anantara Spa, diverse schitterende 

zwembaden en een indrukwekkende vijver met waterlelies. Op 10 autominuten 

van het centrum en op ca. 3 uur rijden van de luchthaven Bangkok. 

FACILITEITEN
Direct gelegen aan zee en een parelwit zandstrand (door getijden kan een deel 

van het strand wegspoelen). Open lounge, bibliotheek en bar met livemuziek. 

In de tropische tuinen een riant zwembad met poolbar en een klein zwembad 

aan de lagune omringd door zonneterrassen, ligbedden en parasols. Voorts 2 

tennisbanen, tafeltennis, fitnessruimte, mountainbikeverhuur en miniclub (2-12 

jaar). De bekroonde Anantara Hua Hin Spa ligt in de exotische tuin aan de lagune 

en biedt een scala aan behandelingen. Verder 2 stoombaden. Het hotel heeft 

een aantal uitstekend restaurants. Het all-day dining restaurant Issara Café 

voor Thaise en internationale gerechten. Rim Nam staat bekend om de originele 

Thaise keuken met gerechten uit de 4 Thaise regio’s. Baan Thalia is een Italiaans 

à la carte restaurant met fijne gerechten. Het elegante restaurant staat vooral 

bekend om zeevruchten. Sai Thong Gril ligt direct aan zee en biedt zijn gasten 

voortreffelijke gegrilde gerechten als verse zeevruchten en vis. Loy Nam aan het 

zwembad voor cocktails en snacks. Voor golfliefhebbers zijn er in de omgeving 

van Hua Hin maar liefst 6 toonaangevende 18-holes golfbanen (shuttleservice). 

ACCOMMODATIE
De villa’s van 2 verdiepingen en paviljoens zijn gebouwd in harmonie met de 

natuur en verdeeld in een tropische tuin. Alle 119 kamers zijn voorzien van 

houten vloeren, schrijftafel, airconditioning, telefoon, flatscreen-tv, kluisje, 

koffie-/theezetfaciliteiten en minibar. Badkamer met bad en aparte douche. 

Balkon of terras. Kamerbezetting maximaal 3 personen.

Premium Kamer Tuinzicht (ca. 32 m².): comfortabele kamer op de begane grond 

of balkon. Kingsizebed of 2 twinbedden en badkamer met bad/douche.

Deluxe Kamer (ca. 34 m²): balkon of terras tuinzicht. Badkamer met regendouche.

Premium Kamer Zeezicht: fraaie kamer met terras of balkon en zeezicht.

Junior Suite Lagunezicht (ca. 44 m², max. 2 volw. en 2 kind.): gelegen op de 

begane grond. Slaapkamer met kingsizebed of 2 twinbedden en Nespresso-

apparaat. Badkamer met bad en aparte douche. Ruim balkon met uitzicht over 

de lagune. Inclusief toegang tot de Lagoon Bar voor sunset cocktails en hapjes 

van 17:00-18:00, 30% korting op Spabehandelingen, 15% korting op drankjes in 

de Lagoon Bar, late check-out tot 16:00 (indien beschikbaar), shuttleservice naar 

het centrum en het wassen/strijken van 4 kledingstukken per dag. 

Anantara Suite Tuinzicht (ca. 64 m²): open plan woon-/slaapkamer met 

kingsizebed en inloopkast. Badkamer met aparte regendouche. Groot balkon 

met tuinzicht. Incl. de faciliteiten van de Lagoon Bar. Ook boekbaar met zeezicht.

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

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

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul okt 

Premium Kamer Tuinzicht  1734  1846 1636 1662  1631 

Junior Suite Lagunezicht  1950  2151  1852  1878 1847 

Honeymoon:  Welkomstattentie, 20% korting op Dining by Design, THB 500,- Spa credit per verblijf.

Kamerupgrade: Upgrade van Premium Kamer Tuinzicht naar Deluxe Kamer Tuinzicht bij verblijf 

van 01/11/22 t/m 23/12/22, en van 01/03/23 t/m 31/10/23.

Kamerkorting: 30% bij min. 7 nachten verblijf van 01/11/22 t/m 31/10/23 en 35% bij min. 12 

nachten verblijf van 01/11/22 t/m 23/12/22, van 04/01/23 t/m 20/01/23 en van 28/01/23 t/m 

31/10/23. Tevens 1 x gratis diner voor 2 personen (excl. drankjes).

Vroegboekkorting: 30% bij verblijf van 01/11/22 t/m 23/12/22, van 04/01/23 t/m 20/01/23 en 

van 28/01/23 t/m 31/10/23 indien 90 dagen voor aankomst geboekt en 20% indien 30 dagen voor 

aankomst geboekt.  25% bij verblijf van 01/11/22 t/m 31/10/23 indien 60 dagen voor aankomst 

geboekt.

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.

silverjet.be.
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Standard Kamer King

Hua Hin is al meer dan honderd jaar een geliefde strandbestemming, die 

teruggaat tot de bouw van de spoorlijn die de bruisende metropool Bangkok 

verbindt met deze dromerige badplaats. In de loop van de tijd is dit slaperige 

vissersdorp veranderd in een populaire kustbestemming met behoud van de 

oude charme en natuurlijke schoonheid. The Standard, Hua Hin een fris nieuw 

hotelconcept gelegen in een weelderige tuin met inheemse flora en groen, op 

steenworp afstand van de Golf van Thailand. Gelegen direct aan het strand en 

op loopafstand van Hua Hin centrum, waar u gerenommeerde visrestaurants,

eetstalletjes aan de straatkant met lokale delicatessen alsook een gezellige 

avondmarkt kunt vinden. De luchthaven van Bangkok ligt op ca. 3 uur rijden.

FACILITEITEN
Stijlvolle open entree, lobby en boetiek. In de grote tuinen vindt u een groot 

zwembad met gazons, ligbedden en parasols. Een Spa met een innovatief 

spa-programma met traditionele en holistische behandelingen en een fitness.  

Diverse watersportmogelijkheden. Een verscheidenheid aan restaurants en bars.  

Er is het Italiaans georiënteerde all day Lido-restaurant en bar waar u de hele 

dag binnen of buiten kunt eten. The Juice Café biedt een selectie van koffie, 

sappen, smoothies en gezonde snacks. Tot slot, Praça een stijlvolle strandbar 

met panoramisch zeezicht, voor authentieke Thaise maaltijden en ambachtelijke 

cocktails in een sfeervolle setting. 

ACCOMMODATIE
De 199 kamers, suites en villa’s zijn modern en comfortabel ingericht met 

airconditioning, bluetooth-luidspreker, flatscreen-tv, minibar, zithoek, koffie-/

theezetfaciliteiten, en badkamer met badjassen, toiletartikelen van Davines.  

Standard Kamer (ca. 35 m², max. 2 volw. + 1 kind): stijlvol ingerichte kamer 

gelegen op verdieping 1-3, 1 of 2 kingsizebedden, badkamer met regendouche 

en balkon met zitje, tuinzicht. 

Superior Kamer (ca. 35 m², max. 2 volw. + 1 kind): gelijk aan de standard kamer 

maar gelegen op verdieping 4-6.  

Standard Suite (ca. 54 m², max. 4 pers.): comfortabel ingericht met kingsizebed, 

een zithoek met bank, aparte studeerkamer met een bank, welke als 2e 

slaapkamer kan worden gebruikt. Badkamer met douche. Balkon met zitje en 

tuinzicht.

Superior Suite (ca. 70 m², max. 4 pers.): een woonkamer met kitchenette, 

aanrechtbar met stoelen, gastentoilet, kingsizebed en badkamer met bad en 

douche. Balkon met zitje.

Canopy Villa (ca. 82 m², max. 3 pers.): op de 2e verdieping, met een kingsizebed, 

zithoek met daybed, fauteuils en tafel, minibar, bluetooth-luidspreker, badkamer 

met dubbele wastafel, regendouche en bad. Balkon met ligstoelen.

Standard Pool Villa (ca. 99 m², max. 4 pers.): charmant ingerichte villa met 

terras met een plungepool en ligstoelen. Badkamer met bad en douche.

Bayside Villa (ca. 151 m², max. 4 pers.): centraal gelegen ruime villa  voorzien 

van kingsizebed, woonkamer met zithoek, badkamer met bad en douche. In de 

tuin vindt u een terras met ligbedden en parasol en privézwemad.

 

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

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

 

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul okt

Standard Kamer 1764  1835  1723  1749  1718 

Standard Suite  1990 2125   1956  1982 1951

Standard Pool Villa 2788 2981  2746  2772  2741

Long stay: 5% bij min. 7 nachten verblijf van 01/11/22 t/m 29/12/22, van 02/01/23 t/m 07/04/23 en 

van 16/04/23 t/m 31/10/23

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 01/11/22 t/m 29/12/22, van 02/01/23 t/m 07/04/23 en van 

16/04/23 t/m 31/10/23 indien 90 dagen voor aankomst geboekt, 10% indien 60 dagen voor aan-

komst geboekt en 5% indien 30 dagen voor aankomst geboekt. 

Extra: indien u verblijft in een suite of villa ontvangt u per verblijf een nek/schouder-massage van 20 

min, en 2 after-dinner cocktails in strandbar Praça. 

Honeymoon: Fles wijn (mousserend, wit of rood) en 2 cocktails met hapjes bij Praça (min. 2 nachten)

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.

silverjet.be.
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THAILAND | Hua Hin

V-VILLAS HUA HIN
BOUTIQUE | CULINAIR I HIDEAWAY

        DELUXE

Pool Villa - 1 slaapkamer Presidential Pool Villa

V-Villas Hua Hin, onderdeel van MGallery, ligt op een gunstige locatie aan het 

parelwitte zandstrand van Hua Hin. V Villas is een creatie van het gerenommeerde 

Franse architectenbureau J + H Boiffils. De fraaie villa’s liggen verborgen in 

een prachtig terrasvormig ontwerp en geraffineerd Italiaans design. Niet alleen 

het moderne en stijlvolle design, maar vooral de vele kleine details maken het 

verblijf in V Villas Hua Hin bijzonder. Het is de perfecte plek voor romantiek en 

voor gasten die op zoek zijn naar privacy en ontspanning. Het hotel ligt op ca. 3 

uur rijden van de luchthaven Bangkok.

FACILITEITEN
Open lobby met schitterend uitzicht op de tuin en zee. Vanuit de lobby loopt 

u door een lange, groene haag naar beneden naar het infinity zwembad met 

ligbedden en parasols waar u kunt genieten van een panoramisch uitzicht over 

de Golf van Thailand. Voorts een moderne fitnesruimte, yoga- of tai chilessen en 

introductiecursus Thai boksen,  V-Spacenter, La Vie - de  luxe koffiebar/lounge en   

Villazzo bar voor wijn, cocktails en snacks. Consequent erkend als “het beste 

restaurant van Thailand” door de prestigieuze Thailand Tatler’s Best Restaurant 

Guide, van het toonaangevende luxe- en lifestylemagazine van het land, wordt 

het Villazzo Restaurant aan het zwembad geprezen om zijn uitzonderlijke 

keuken en warme service.

ACCOMMODATIE
De 28 exclusieve villa’s beschikken alle over een tuin, privézwembad met 

jacuzzi, ligbedden en parasols. Riante  slaapkamer met kingsizebed en-suite 

badkamer met regendouche en bad. Woonkamer met sofa en eettafel. Voorzien 

van alle moderne faciliteiten als airconditioning, flatscreen-tv, kluisje, iPod-

dockingstation, minibar, koffie-/theezetfaciliteiten en Nespresso-apparaat. De 

Villa’s zijn ontworpen om een oase van rust en privacy te creëren. De villa’s 

hebben 24-uurs butlerservice.

Pool Villa - 1 slaapkamer (ca. 260 m², max. 3 pers.): voorzien van een riante 

slaapkamer met een kingsizebed en een badkamer met regendouche en een 

dubbele jacuzzi. De ruime woonkamer beschikt over een Bose-home-enter- 

tainmentsysteem, een wijnkoeler en een eethoek. De tuin heeft een privé-

zwembad van 9 x 3,75 meter, ligbedden, parasols en een eettafel.

Pool Villa - 2 slaapkamers (ca. 340 m², max. 5 pers.): deze villa beschikt 

over 2 ruime slaapkamers met kingsizebedden en en-suite badkamer met 

regendouche en jacuzzi voor twee. De privétuin heeft een zwembad van 9 x 3,75 

m, ligbedden en tafel voor een diner in de buitenlucht.

Pool Villa - 3 slaapkamers (ca. 405 m², max. 7 pers.): riante villa bestaande 

uit 2 verdiepingen en 3 ruime slaapkamers, elk met een kingsizebed, een 

en-suite badkamer met een regendouche en een dubbele jacuzzi. Woonkamer 

en eethoek. De privétuin beschikt over een zwembad van 9 x 3,75 m, ligbedden, 

parasol en dinertafel. 

Presidential Villa (ca. 1.111 m², max. 6 pers.): deze luxueuze villa aan het strand 

is opgezet in duplex. Schitterend ontworpen in minimalistische stijl en voorzien 

van handgemaakte meubels en unieke kunstvoorwerpen. De ruime villa beschikt 

over 3 slaapkamers met elk een eigen badkamer met een regendouche en een 

dubbele jacuzzi. De riante woonkamer met eethoek komt uit op de tuin en een 

groot terras met een privézwembad van 11,5 x 3,75 m, ligbedden en parasols. 

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

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

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul okt

Pool Villa - 1 slaapkamer 4033  4033 3824 3867 3829

Pool Villa - 2 slaapkamers (o.b.v. 4 pers.) 3046 3046 2938 2981 2943

Vroegboekkorting: 15% korting indien geboekt 60 dagen voor aankomst, 10% korting indien geboekt 

30 dagen voor aankomst. 

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.

silverjet.be.

Deluxe Kamer



263 - SILVERJET VAKANTIES

Verscholen tussen de groene jungle en hoge bergen van Kanchanaburi liggen de drijvende villa’s 

van The Float House. Iedere villa beschikt over een privéterras met een magnifiek uitzicht op de 

omringende natuur en de snelstromende River Kwai. Gelegen op ca. 240km van Bangkok. 

FACILITEITEN
U verblijft op basis van halfpension. De maaltijden worden geserveerd in het drijvende 

restaurant Pontoon gespecialiseerd in Aziatische gerechten in buffetstijl. Het resort organiseert 

kajakken, raften en longtail-boottochten. Lokale attracties zijn onder meer het verkennen 

van de Lawa-grot, wandelen naar de Hellfire Pass en het bezoeken van de Mon-tempel.  

ACCOMMODATIE
Het resort beschikt over 18 ruime villa’s die op de River Kwai drijven. Ruim en sfeervol ingericht 

met natuurlijke materialen zoals teakhout en bamboe. Voorzien van een groot gemeubileerd 

drijvend terras (ca. 22 m²) aan de rivier met ligstoelen, schommelstoel en een dagbed.

Floating Villa (ca. 90 m², max.3 pers.): comfortabel ingericht met kingsizebed of 2 aparte 

bedden, airconditioning, tv, kluisje, minibar, gratis wifi, telefoon, koffie-/theezetfaciliteiten en een 

schrijftafel. Aparte badkamer met regendouche.

Inclusief: 3 overnachtingen o.b.v. 2 pers., halfpension, vliegreis van en naar Bangkok met Etihad, luchthavenbelasting, 

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

Indicatieprijs per persoon   nov feb apr jul okt

Floating Villa   1425 1425 1440 1610 1440

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinderkortingen of al dan niet 

verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.silverjet.be.

THE FLOAT HOUSE
ACTIVE | HIDEAWAY I HONEYMOON

   

SALA AYUTTHAYA
BOUTIQUE

     DELUXE

Deluxe Kamer

Ayutthaya | Sukhothai | THAILAND

Sala Ayutthaya is een kleinschalig boutique hotel in het hart van de voormalige hoofdstad 

Ayutthaya. Vanaf het hotel kijkt u uit over het historische park met Wat Phutthai Sawan, een 

schitterende oude boeddhistische tempel, waar monniken zich bij zonsopgang verzamelen. In 

de stad zijn meer dan 200 tempels en ruïnes te ontdekken. Het hotel ligt ca. 90 km van Bangkok. 

FACILITEITEN
Elegante entree en kleine kunstgalerij. Rooftop lounge met fantastisch uitzicht, The River 

Restaurant, schilderachtig gelegen met uitzicht op de legendarische Chao Phraya-rivier en Wat 

Phutthaisawan tempel. De bar biedt een ruime collectie aan wijnen, bieren en cocktails. Voor 

zowel binnen als buiten op het terras.

ACCOMMODATIE
Het hotel beschikt over 26 modern ingerichte kamers voorzien van kingsizebed of 2 aparte 

bedden, een sofabed, airconditioning, kluisje minibar, koffie-/theezetfaciliteiten, dvd-speler en 

flatscreen-tv. Luxe badkamer met bad en aparte douche. 

Superior Kamer (ca. 35 m², maximaal 3 pers.): stijlvolle kamer 

Deluxe Kamer (ca. 40 m², max. 3 pers.): op de 2e verdieping met uitzicht op de rivier.

Inclusief: 3 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Bangkok met Etihad, luchthavenbelasting,  

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

Indicatieprijs per persoon   nov feb apr jul okt

Superior Tuinzicht   1435 1435 1376 1387 1376

Deluxe Kamer   1484 1484 1412 1423 1412

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 01/11/22 t/m 07/11/22, van 09/11/22  t/m 23/12/22, van 26/12/22 t/m 30/12/22, 

van 02/01/23 t/m 20/01/23 en van 30/01/23 t/m 31/10/23 indien 30 dagen voor aankomst geboekt.
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THAILAND | Chiang Mai

FOUR SEASONS RESORT CHIANG MAI
CULINAIR | FAMILY | HIDEAWAY

       

Rice Terrace Pavilion Fa Family Residence

Het Four Seasons Resort ligt in een schitterende omgeving ten noorden van 

Chiang Mai en is een tijdloze klassieker. Het resort biedt uitzicht op de uitgestrekte 

rijstvelden en tropische tuinen van de mystieke Mae Rim Valley, ook het Lanna 

Kingdom genoemd, wat ‘land van een miljoen rijstvelden’ betekent. Het resort 

is opgezet in de stijl van een elegant Thais dorp met originele schilderijen en 

Siamese kunstwerken. Het centrum van Chiang Mai ligt op ca. 30 autominuten, 

de luchthaven op ca. 40 minuten.

FACILITEITEN
Elegante entree en lobby. 2 zwembaden waarvan 1 voor volwassenen met 

zonneterras, ligstoelen en parasols. Vanuit het zwembad kunt u genieten van 

een weids uitzicht op de omliggende rijstvelden en het verre Doi Suthep-

gebergte. Voorts tennisbaan, fitnessruimte en fietsverhuur. In de Thai Cookery 

School kunt u leren hoe Thaise gerechten te bereiden met een bezoek aan 

de levendige en kleurrijke lokale markt om verse lokale ingrediënten te 

verzamelen (tegen betaling). The Gecko Club voor jonge gasten van 4-12 jaar. 

Een verscheidenheid aan activiteiten wordt dagelijks georganiseerd door het 

gekwalificeerde personeel. De restaurants van het resort bieden een uitstekende 

selectie internationale en Thaise specialiteiten. Het Sala Mae Rim is een Thais 

restaurant met uitzicht over de vallei. In het fine dining restaurant Terraces 

dineert men buiten op het terras waar u kunt genieten van een mooi uitzicht op 

de omliggende rijstvelden. Op verzoek wordt het diner geserveerd in uw eigen 

villa of de omliggende rijstvelden. Gratis shuttleservice naar het centrum (4x 

per dag), waar u de bruisende avondmarkt kunt bezoeken of een wandeling 

kunt maken langs Sankamphaeng Road of ‘Handicraft Highway’. De 18-holes 

golfbaan Summit Green Valley Country Club ligt op ca. 10 autominuten. 

ACCOMMODATIE
 De in totaal 99 pavilions en villa’s liggen verspreid over de exotische tuinen. Alle 

ingericht in authentieke stijl met teakhouten vloeren en Thaise kunstwerken. 

Voorzien van schrijftafel, inloopkast, Nespresso-apparaat, strijkfaciliteiten, 

airconditioning, kluisje, minibar en koffie-/theezetfaciliteiten. Badkamer met 

bad en regendouche. Riant terras met dagbed, eethoek en schommelstoel. 

Garden Pavilion (ca. 70 m², max. 3 pers.): gelegen op de begane grond. Elegant 

en luxueus ingericht met terras en uitzicht op de tuin.

Upper Garden Pavilion: als Garden Pavilion maar op de 1e verdieping met 

balkon en uitzicht op de tuin of de bergen.

Rice Terrace Pavilion: op de begane grond. Terras en uitzicht op de rijstvelden.

Upper Rice Terrace Pavilion: hoger gelegen met balkon. 

Pool Villa (ca. 403 m², max. 2 pers.): deze villa biedt veel privacy. De woonkamer 

is ingericht met lokale architectuur en de romantische slaapkamer beschikt 

over een hemelbed. Terras van ca. 282 m², zwembad, eetpaviljoen en tuin. 

Family Residence (ca. 244 m², max. 2 volw. + 2 kind.): gelegen op de bovenste 

verdieping en perfect voor een familie. Voorzien van 2 slaapkamers waarvan 1 

met  kingsizebed en 1 met 2 aparte bedden, 2 royale en-suite badkamers en een 

kitchenette. Balkon met uitzicht over de tuin.

Family Residence Plungepool (ca. 284 m²): met een plungepool en tuinzicht. 

Raadpleeg onze website voor de beschrijving van de overige kamers en suites.

Inclusief: 4 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar  Chiang Mai met  Thai  Airways,  

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

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul okt

Garden Pavilion 3065 3055 2615 2633   2615 

Upper Garden Pavilion 3303 3303  2782  2799  2782

Pool Villa 4367  4367 3783 3801 3783

Honeymoon: bloemen en fles mousserende wijn in de kamer bij aankomst en beddecoratie.

Kamerkorting: 30% bij min. 7 nachten verblijf van 01/05/21 t/m 30/09/21 en van 08/10/21 t/m 

31/10/21, 25% bij min. 5 nachten verblijf en 20% bij min 3 nachten verblijf.

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 01/11/20 t/m 21/12/20, van 04/01/21 t/m 09/02/21, van 

17/02/21 t/m 01/04/21 en van 07/04/21 t/m 30/04/21 indien 90 dagen voor aankomst geboekt en 

10% indien 45 dagen voor aankomst geboekt. 

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.

silverjet.be.
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Chiang Mai | THAILAND

RAYA HERITAGE
BOUTIQUE | HERITAGE | WELLNESS

    

Huen Bon Suite

Het kleinschalige boutique hotel Raya Heritage bevindt zich in een serene, 

natuurlijke omgeving langs de oevers van de Ping rivier. Het concept achter 

Raya Heritage komt voort uit de eenvoudige, elegante benadering van de 

Lanna-cultuur van leven en kunst en de sociale waarde die wordt gehecht aan 

leven in balans met de natuur en de omringende gemeenschap. Geïnspireerd 

door de geest van het Lanna-leven in vroegere tijden, biedt Raya Heritage een 

strakke, eigentijdse kijk op traditioneel Thais design. Prachtig samengestelde, 

unieke meubelstukken, kunstvoorwerpen en accessoires, afkomstig van en 

vaak met de hand gemaakt door lokale ambachtslieden, zijn overal te zien.  

De traditionele elementen zijn gecombineerd met de weelderige groene tuinen 

en het panoramische uitzicht op de rivier. Raya Heritage biedt een ontspannen 

sfeer en is een perfecte uitvalsbasis om de unieke charme van dit gebied in 

een rustig tempo te ontdekken. Het ligt op slechts 15 minuten van historische 

tempels, winkels en belangrijke bezienswaardigheden. De luchthaven van 

Chiang Mai ligt op ca. 20 minuten.

FACILITEITEN
Elegante entree en lobby, waar u zich direct welkom zult voelen door de warme 

ambiance en de gastvriendelijkheid. Het resort heeft een zwembad met een 

terras met ligstoelen en parasols. De Ai Waan Spa van Raya Heritage is de 

perfecte plek om enkele van de traditionele geneeswijzen te ontdekken en de 

natuurlijke, holistische benadering van wellness te ervaren in combinatie met 

met natuurlijke producten en de vaardigheden van hoogopgeleide therapeuten. 

De Signature Massage is een absolute aanrader. Tevens is er een fitnessruimte. 

Khu Khao is het restaurant waar uw à la carte ontbijt wordt geserveerd en waar 

u ‘s avonds heerlijk kunt dineren. Volledig in lijn met het concept, wordt ook 

hier veel zorg en aandacht besteed aan cultuur en ambacht, met vrijwel alle 

ingrediënten afkomstig van lokale, duurzame boerderijen. Op het knusse Laan 

Cha The terras worden afternoon tea’s en een lichte lunch geserveerd. ‘s Avonds 

kunt u terecht in de sfeervolle Baan Ta Lounge & Lawn, voor een aperitief of één 

van de overheerlijke cocktails

ACCOMMODATIE
Raya Heritage beschikt over 33 warme ruime suites waar men de prachtige 

traditionele elementen heeft gecombineerd met de weelderige groene tuinen en 

het panoramische uitzicht op de Ping rivier.

Rin Terrace Suite (ca. 75 m², max. 3 pers.) ruime suite met terras, gelegen op de 

2e verdieping en ingericht in subtiel wit en crème met zwarte accenten.

Huen Bon Suite (ca. 75 m², max. 3 pers.) ruime suite op de 3e verdieping, ingericht 

in zachte teinten wit met crème en rotan. Een eigen terras waar u ook de minibar 

kunt vinden, en waar u indien gewenst ‘s ochtends kunt ontbijten. Vanaf dit terras 

met ruime bank heeft u een panoramisch uitzicht op de Ping rivier. 

Kraam Pool Suite (ca. 100 m², max. 3 pers.) luxe suite op de begane grond, 

grenzend aan de tuin met over een privézwembad en terras met ligbedden.

Inclusief: 4 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis naar en van Chiang Mai met Thai  

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

haven.

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul okt

Rin Terrace Suite 1950 1950 1907  1794  1776 

Huen Bon Suite 2184 2184  2107  1908 1908

Kraam Pool Suite 2385  2384  2268  1989  1989

Gratis nachten: 3=2 en 6=4 bij verblijf in de periode 01/11/22 t/m 04/11/22, 10/11/22 t/m 19/12/22, 

11/01/23 t/m 18/01/23 en 25/01/23 t/m 31/10/23. 

Honeymoon: mousserende wijn en bloemen in de kamer bij aankomst m.u.v. 20/12/22 t/m 10/01/23).

Vroegboekkorting: 15% korting indien geboekt 30 dagen voor aankomst in de periode 01/11/22 t/m 

04/11/22, 10/11/22 t/m 19/12/22, 11/01/23 t/m 18/01/23 en 25/01/23 t/m 31/10/23. 

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.

silverjet.be.

SPECIAAL AANBEVOLEN

DIT HOTEL STRAALT ENORM VEEL KLASSE UIT EN DE SERVICE IS SUBLIEM.
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KOH SAMUI

Het op twee na grootste eiland van Thailand maakt indruk met zijn gevarieerde gastronomische aanbod, tropische stranden en luxe hotels.

Onze aanbevolen hotels bieden allemaal directe toegang tot een mooi strand of een pittoreske baai en een schitterend uitzicht op zee.

Het trendy Sala Samui Chaweng Beach ligt op een 

rustige locatie op ca. 5 minuten wandelen van het 

bruisende centrum van Chaweng en biedt luxe 

zwembadvilla’s en zwembadsuites.

 

Het prestigieuze Banyan Tree Samui bevindt 

zich te midden van een landschap van tropische 

waterpartijen en palmbomen. Ontdek hier de 

legendarische Thaise gastvrijheid, kom tot rust in het 

unieke Spa Village en laat de restaurants u meevoeren 

op een culinaire reis door de Thaise keuken. 

 

Koh Samui ligt in de Golf van Thailand ca. 400 km 

onder Bangkok. Het eiland is vanuit Bangkok of 

Phuket bereikbaar per vliegtuig.

Het bijzonder charmante eiland Koh Samui voor de 

oostkust van Zuid-Thailand heeft veel te bieden. Het 

is het grootste eiland in een archipel van meer dan 

tachtig eilanden, waaronder het Ang Thong National 

Marine Park. 

 

Koh Samui betekent ‘eiland van duizenden 

kokospalmen’ en is een oase van natuurlijke 

schoonheid. Een favoriete excursie is een tocht 

per jeep door het dichte tropische regenwoud 

en de uitgestrekte kokospalmplantages naar 

de twee prachtige watervallen van het eiland, 

de Namuang en de Hin Hat waterval. Voor de 

kust ligt de schilderachtige, 12 m hoge ‘Big 

Buddha’. Of wat dacht u van een dagje snorkelen 

of duiken in de kristalheldere wateren rondom 

de 41 eilandjes van het Ang Thong Marine 

National Park, terwijl de dolfijnen om u heen 

zwemmen. Het eiland was voor de komst van het 

toerisme, bijna één grote kokospalmplantage.  

Vanzelfsprekend kunt u op Koh Samui heerlijk 

Thais eten. De verse vis wordt hier op barbecues 

op het strand voor u bereid. De plaats Chaweng 

Beach is uitgegroeid tot de meest bruisende plaats 

van Koh Samui, terwijl Bophut en Maenam hun 

uitstraling van slaperige vissersdorpjes weten te 

behouden. Hier vindt u aan de kleine, gemoedelijke 

boulevard talloze restaurants en trendy barretjes.  

De temperatuur is constant en ligt het gehele jaar 

rond de 30 graden. Op het eiland wordt onderscheid 

gemaakt in 3 seizoenen. De moesson beïnvloedt 

het hele eiland en zorgt ervoor dat het tussen 

september/oktober en december het meeste 

regent. Het warme seizoen loopt van maart tot 

september. Hoge temperaturen en regenachtige 

dagen kenmerken deze maanden. Het 3e seizoen op 

Koh Samui is het koele seizoen. Dit is van november 

tot februari en overlapt het regenseizoen.

 

Nieuw in ons aanbod zijn het Ritz-Carlton Koh Samui 

en Sala Samui Chaweng Beach. Het Ritz Carlton ligt 

in het noord-oosten van het eiland op maar liefst 

58 ha en beschikt over een uniek zwembad in de 

oceaan en een spa van 3.800m2. 

 

Ban
Mae Nam

Nathon

Ban Lamai

Ban
Chaweng

Banyan Tree

The Ritz Carlton

Sala Samui
Chaweng Beach

KOH SAMUI

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

Dagtemperatuur in °C 28 29 30 30 30 30 30 29 29 28 27 27

Watertemperatuur in °C 26 27 28 28 28 29 28 28 28 28 27 27

Zonne-uren per dag 8 9 9 8 8 7 6 6 6 6 5 6

Dagen met enige neerslag 4 1 2 4 12 12 12 13 14 14 16 10
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SANTIBURI BEACH RESORT & SPA
ACTIVE | FAMILY | GOLF

         

Grand Deluxe Pool Villa

Het elegante Santiburi Resort, een stukje `hemel op aarde`, is gelegen op 

slechts enkele passen van het strand en heeft een vlotte sfeer, veel facili tei-

ten en biedt een topservice. Gelegen aan de paradijselijke noordzijde van Koh 

Samui, aan de witte stranden van Maenam en in een 23 ha grote exotische tuin 

met water partijen. Het geheel is ruim opgezet en de in Thaise stijl opgetrokken 

villa`s en suites liggen verspreid in de tuin. Het resort straalt rust uit en biedt de 

gasten privacy in een romantische omgeving. De luchthaven en Chaweng Beach 

op liggen op 30 minuten rijden.

FACILITEITEN
Receptie, lobby loungebar, bibliotheek (boeken en dvd`s), boetieks, beauty salon, 

babysit op aanvraag. In de exotische tuin een groot zwembad, kinderzwembad en 

poolbar. Kids Club met activiteitenprogramma voor de jongsten. Sportcomplex 

met o.a. tennisterrein, voetbalveld, drivingrange, fitnessruimte, mountainbike, 

thai boks en diverse niet-gemotoriseerde watersportmogelijkheden als 

kajakken, surfen en duiken. De Santiburi 18-holes Golf Course ligt op 10 minuten 

rijden van het hotel. De Santiburi Spa is warm gedecoreerd en beschikt over 

een groot bad, patio met jacuzzi en stoombaden. Ruime keuze aan massages 

en behandelingen. 

De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Het Vimarnmek restaurant serveert 

een internationaal ontbijtbuffet. Sala Thai is het Thaise restaurant voor à la 

carte diner. Rim Talay: seafood- en grillrestaurant aan het strand voor lichte 

maaltijden en snacks gedurende de dag. De Poolbar serveert snacks en drankjes 

bij het zwembad. In de lounge bar kunt u terecht voor drankjes en afternoon tea. 

Dagelijks gratis afternoon tea in de loungebar. 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
Alle 77 villa’s en suites zijn geheel gerenoveerd. Ze zijn voorzien van 

airconditioning, flatscreen-tv, dvd-speler, minibar, kluisje en espresso-apparaat. 

Luxe badkamer met bad, aparte douche en badjassen. Balkon of terras. 

Duplex Suite (ca. 53 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): suite met woonkamer 

en badkamer op de begane grond, slaapkamer op de 1e verdieping. Uitzicht op 

de tropische tuinen en het zwembad. Ook boekbaar met 2 slaapkamers.

 Deluxe Garden Villa (ca. 60 m² max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): vrijstaande villa, 

elegant ingericht met comfortabele zithoek en terras met zitje en tuinzicht. 

Grand Deluxe Garden Villa (ca. 65 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): villa met 

aparte woon- en slaapkamer. Ook boekbaar met plungepool.

Deluxe Beach Front Villa (ca. 65 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): villa 

met aparte woon- en slaapkamer, gelegen aan het strand. Ook boekbaar met 

plungepool.

Deluxe Pool Villa (ca. 136 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): modern ingerichte 

villa, luxe badkamer met bad en regendouche, groot terras met privézwembad. 

Grand Deluxe Pool Villa (ca. 185 m², max. 2 volw.): ruime ommuurde villa met  

privézwembad van 36 m² en Spa-kamer.

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

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

Indicatieprijs per persoon   nov feb apr jul okt

Duplex Suite   2815 3494 2815 2815 2787

Deluxe Garden Villa   3137 3914 3137 3137 3109

Grand Deluxe Garden Villa   3354 4194 3354 3354 3326

Deluxe Pool Villa   3893 4565 3893 3893 3865

Extra: 20% korting op greenfees van de Santiburi Golfbaan tijdens het verblijf.

Honeymoon: fles mousserende wijn bij aankomst op de kamer bij min. 4 nachten verblijf.

Long Stay: 1 x Thais diner in het Sala Thai Restaurant bij verblijf van min. 9 nachten en bij verblijf 

van min. 12 nachten tevens 1 x Santiburi massage van 60 minuten voor 2 personen bij verblijf van 

01/11/22 t/m 23/12/22 en van 07/01/23 t/m 31/10/23.

Vroegboekkorting: 30% bij verblijf van 01/11/22 t/m 31/10/23 indien 90 dagen voor aankomst 

geboekt, 20% indien 60 dagen voor aankomst geboekt. .

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.

silverjet.be.

 Maenam I Koh Samui | THAILAND
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THAILAND | Koh Samui | Ao Thong Po

THE RITZ-CARLTON KOH SAMUI
ACTIVE | CULINAIR | WELLNESS

    

Select Terrace Suite

Aan een afgelegen baai met wit zandstrand in het noorden van Koh Samui ligt het 

weergaloze Ritz-Carlton Koh Samui-resort. De ruime suites en villa’s bevinden 

zich te midden van een landschap van tropische waterpartijen en palmbomen 

met op de achtergrond het azuurblauwe water van de Golf van Thailand. Ont-

dek hier de legendarische Thaise gastvrijheid, kom tot rust in het unieke Spa 

Village en laat de restaurants u op een culinaire reis voeren. The Ritz-Carlton 

Koh Samui biedt u alle comfort en persoonlijke service die u van een topresort 

verwacht. Het populaire Chaweng met nachtmarkt en de luchthaven bevinden 

zich op ca. 15 minuten.

FACILITEITEN
Bij het privéstrand bevindt zich een infinitypool met kinderbad en  

zonneterras. De unieke Reef Pool bevat zeewater, koraal en tropische vissen.  

Voor de jongste gasten zijn er de Ritz Kids Club en Fun Park met gezellige en leerzame  

activiteiten. De ambiance van het Spa Village is rustgevend wat goed past bij de vele  

behandelingen die worden aangeboden. Tevens is er een zwembad,  

yogapaviljoen en een healthbar. Het fitnesscenter beschikt over moderne  

apparatuur en een Thaiboks ring. Voorts zijn er 2 tennisbanen en worden er 

bij het strand niet-gemotoriseerde watersporten aangeboden. Centraal in het 

resort ligt Shook, een restaurant met internationale en mediterrane keuken  

geopend voor ontbijt en diner. Thaise specialiteiten vindt u voor lunch en diner in 

Baan Talat. Sea Salt, bij het zwembad, serveert lichte maaltijden gedurende de 

dag en visgerechten voor diner. Voor authentieke Zuid-Thaise gerechten kunt u 

voor diner terecht in Pak Tai. De poolbar Tides en loungebar 1-Rai serveren koele  

dranken en tropische cocktails. 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
Alle 175 suites en villa’s zijn stijlvol ingericht en beschikken over aircondi-

tining, flatscreen-tv, minibar, espresso-apparaat, kluisje en strijkfaciliteiten. 

Luxe badkamer met ligbad en aparte douche.

Garden View Terrace  Suite (ca. 93 m², max. 3 volw. of 2 volw. en 2 kind.): suite 

met kingbed, apart woongedeelte met sofa en schrijftafel, balkon met zitje en   

loungebank en uitzicht op de tuinen van het resort. 

Select Terrace Suite (ca. 93 m², max. 3 volw. of 2 volw. en 2 kind.): gelijk aan 

Garden View Terrace Suite, alleen met (gedeeltelijk) zeezicht. 

Exclusive Pool Villa (ca. 97 m², max. 3 pers.): vrijstaande villa met open plan 

woon-/slaapkamer, sofabank, schrijftafel, terras met ligbedden, zitje en privé-

zwembad van 12 m². Centraal gelegen en met uitzicht op het resort en de tuinen.

Two Bedroom Terrace Suite (ca. 186 m², maximaal 4 pers.): ruime suite met  

woongedeelte met sofa en schrijftafel, 2 slaapkamers met en-suite badkamer,  

balkon met zitje, loungebank en uitzicht op de tuinen van het resort.

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

Turkish Airlines, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en 

naar de luchthaven.

Indicatieprijs per persoon  nov feb apr jul okt

Garden View Terrace Suite  2119 2212 2182 2248 2093

Garden View Terrace Suite  2288 2400 2357 2435 2262

Exclusive Pool Villa  2681 2836 2766 2872 2655

Honeymoon: 50 min couple SPA (voor 11:00 of na 19:00) bij een verblijf van min. 5 nachten in de 

periode 01/11/22 t/m 22/11/22, 05/01/23 t/m 19/01/23 en 01/02/23 t/m 31/10/23.  

Long stay: 10% korting bij een min. verblijf van 7 nachten in de periode 01/11/22 t/m 22/11/22, 

05/01/23 t/m 19/01/23 en 01/02/23 t/m 31/10/23.  

Vroegboekkorting: 10% korting indien geoekt 30 dagen voor aankomst bij verblijf in de periode 

01/11/22 t/m 22/11/22, 05/01/23 t/m 19/01/23 en 01/02/23 t/m 31/10/23.  

Extra: 10% korting bij een min. verblijf van 3 nachten in de periode 01/05/23 t/m 31/05/23 en 

01/09/23 t/m 31/10/23. 

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.

silverjet.be.
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Lamai | Koh Samui | THAILAND

BANYAN TREE SAMUI
CULINAIR | FAMILY | WELLNESS

        DELUXE

Deluxe Pool Villa

Vanaf een bevoorrechte locatie op een heuveltop, uitkijkend over de parelwitte 

stranden en de pittoreske baai van Lamai, biedt het Banyan Tree Samui alle 

faciliteiten die u van een vijfsterrenresort mag verwachten. De magische 

omgeving en het adembenemende uitzicht maken dit resort tot een oase van 

romantiek. Kom tot rust in de alom bekende Spa, het privézwembad van uw 

eigen villa en geniet van Thaise specialiteiten in een zacht verlicht privépaviljoen 

op het strand. De luchthaven ligt op ca. 19 km afstand. 

FACILITEITEN
Aan het strand een groot zwembad met kinderbad. Het fitnesscenter beschikt 

over een aerobicsstudio en yogaruimte. Snorkeluitrusting, kajaks, catamarans 

en mountainbikes zijn te huur. Kidsclub voor kinderen van 4-12 jaar met een 

aantal leuke en begeleide activiteiten waaronder traditionele Thaise danslessen 

en lokaal geïnspireerde kunstnijverheid. Bibliotheek en boetiek. De spectaculaire 

Rainforest Spa herbergt als enige op Koh Samui een hydrotherapieruimte 

evenals 10 overdekte paviljoens met uitzicht op het strand. De exclusieve Spa 

biedt verschillende hydrothermale behandelingen, zoals de Rain Walk, Ice 

Shower en Aroma Steam, waarbij gasten worden getrakteerd op een spapakket 

dat alleen bij Banyan Tree Samui te vinden is. De 5 restaurants en bars zorgen 

voor culinaire specialiteiten van het hoogste niveau. Privédiners kunnen worden 

georganiseerd in een paviljoen dat is opgezet op een door lampen verlicht strand. 

In-Villa dining is tevens mogelijk. Restaurant The Edge ligt op een perfecte 

locatie met schitterend uitzicht op zee terwijl u geniet van verse gerechten uit de 

Aziatische keuken. Het restaurant Saffran serveert Thaise gerechten en Sands 

aan het strand is gespecialiseerd in grillgerechten.

ACCOMMODATIE
De 88 villa’s liggen verspreid in de tropische bossen en tegen de met jungle 

bedekte heuvels en bieden een spectaculair uitzicht op het omringende 

landschap. Opgezet in klassieke Thaise stijl met natuurlijke materialen zoals 

rotan, bamboe en Thaise zijde. Elke villa is voorzien van een aparte woon- en 

slaapkamer, airconditioning, flatscreen-tv, Blue-Rayspeler, iPod-dockingstation, 

telefoon, kluisje, minibar en koffie-/theezetfaciliteiten. Badkamer met bad 

en aparte douche. Groot terras met ligbedden en privézwembad. Bezetting 

maximaal 3 personen.

Deluxe Pool Villa (ca 130 m²): deze mooie villa biedt uitzicht op de tropische 

vegetatie. Ruime woonkamer en een grote slaapkamer met kingsizebed.

Partial Ocean View Villa (ca 130 m²): met zijdelings uitzicht op zee.

Ocean Pool Villa (ca 130 m²): ongeëvenaard uitzicht op zee.

Horizon Hillcrest Pool Villa (ca 130 m²): hoog gelegen met een schitterend 

uitzicht. Groot zonnedek en een open woonruimte.

Royal Banyan Ocean Pool Villa (ca. 155 m²): deze villa is hoog gelegen met een 

schitterend uitzicht op zee vanuit de royale woonkamer. Lappool met jacuzzi. 

Family Ocean Pool Villa (ca. 200 m², max. 5 pers.): deze villa is ontworpen 

voor gezinnen en biedt een schitterend uitzicht op zee. Voorzien van een 

ruime woonkamer en een grote slaapkamer met een kingsizebed en een 2e 

slaapkamer met 2 eenpersoonsbedden. Groot terras met privézwembad.

Inclusief: 5 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis naar en van Koh Samui met Turki-

sch Airlines, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar de 

luchthaven.

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul okt

Deluxe Pool Villa 2842 3467 3356  3147  3098 

Ocean Pool Villa 3342 3997 3880  3665 3615

Extra: Bij min. 7 nachten verblijf 90 minuten spa-massage behandeling, bij min. 9 nachten verblijf 90 

minuten spa-massage behandeling en 1 x diner (excl. drankjes) in restaurant The Sands en bij min. 

12 nachten verblijf 90 minuten spa-massage behandeling en 1 x diner (excl. drankjes) in restaurant 

Saffron. Geldig voor 2 personen (bij verblijf in Family Ocean Pool Villa voor 4 personen) en bij verblijf 

van 01/11/22 t/m 21/12/22 en van 11/01/23 t/m 31/10/23. Gratis nachten: 5=4, 7=5, 9=6 en 12=8 

bij verblijf van 01/11/22 t/m 21/12/22 en van 11/01/23 t/m 31/10/23. Honeymoon: fruit, bloemen 

en een taart bij aankomst. Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 01/11/22 t/m 21/12/22 en van 

11/01/23 t/m 31/10/23 indien 60 dagen voor aankomst geboekt en 10% indien 30 dagen voor aan-

komst geboekt.

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.

silverjet.be.
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PHUKET, KRABI & KOH YAO NOI

Palmbomen en witte zandstranden met helderblauw water zijn twee van de aantrekkelijke eigenschappen van de strandbestemmingen van 

Zuid- en Oost-Thailand: het levendige Phuket, het tropische Krabi én het paradijselijke Koh Yao Noi.

KOH YAO NOI
Dit paradijselijke eiland ligt tussen Phuket en 

Krabi en is per boot vanuit Phuket bereikbaar.  

Wij selecteerden hier twee resorts: het zeer luxe 

Six Senses Yao Noi en het unieke TreeHouse Villa’s.  

Bij Sis Senses Kho Yao Noi geniet u van de excellente 

service te midden van de tropische jungle en niet te 

vergeten, magische panoramische uitzichten.

TreeHouse Villa’s is een exotisch paradijs voor 

adults only. Het resort is gebouwd in de stijl van 

moderne boomhutten met ieder een eigen 

zwembad. De villa’s bevinden zich tussen de bomen, 

op een heuvel of met uitzicht op het strand. 

Palmbomen, baaien, poederwitte zandstranden en 

tophotels: het zuiden van Thailand is een puur  

vakantieparadijs voor strandliefhebbers!

 

PHUKET 
Het tropische Phuket is het grootste eiland van 

Thailand. U vindt hier niet alleen bruisende 

badplaatsen; ook cultureel heeft deze regio veel te 

bieden. Bezoek het tempelcomplex Wat Chalong,  

de Bang Pae waterval in het Khao Pra National 

Park of geniet van de prachtige zonsondergang bij 

viewpoint Promthep Cape. Phuket is tevens een 

geliefde bestemming om per boot te verkennen. 

Wij selecteerden vier luxe resorts in Phuket, welke  

aan de westkust van Phuket zijn gelegen. Het 

bijzonder luxueuze Banyan Tree, gelegen naast de 

18-holes Laguna Phuket Golf Club. Verder naar het 

noorden ligt de verborgen parel Trisara, een klasse 

apart waar u in gegarandeerde privacy geniet in uw 

eigen villa. Het is uitgeroepen tot een van het meest 

intieme en exclusieve hotels van Zuidoost-Azië. Het 

Rosewood Phuket bevindt zich aan het afgelegen 

zandstrand van Emerald Bay aan de westkust van 

Phuket. Twinpalms is een tropische oase op minder 

dan 200 m van Surin Beach, die beschikt over 

een strandclub en meerdere goede restaurants, 

waarvan één aan het strand. 

KRABI
Krabi is een geliefde strandbestemming en hier vindt 

u tal van verlaten eilandjes met witte zandstranden, 

kristalhelder water en een verscheidenheid aan 

luxe hotels. Het iconische Rayavadee op Krabi is 

omgeven door de fascinerende kalkstenen kliffen 

van Krabi Marine National Park, palmbomen en 

kristalhelder water. De paviljoens liggen in een 

tropisch tuinlandschap, te midden van flora en 

fauna. Vanuit Bangkok zijn er directe vluchten naar 

het eiland. Ook vanuit Phuket is Krabi bereikbaar.

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

Dagtemperatuur in °C 32 33 33 33 32 32 31 31 31 31 31 31

Watertemperatuur in °C 23 23 23 24 24 25 24 24 24 23 23 24

Zonne-uren per dag 8 9 9 8 8 7 6 6 6 6 5 6

Dagen met enige neerslag 5 3 6 10 12 12 12 13 14 14 14 8

Krabi - Railay Beach

Krabi

Patong

Karon

KOH YAO NOI

PHUKET

Rayavadee
Banyan Tree

Rosewood

Trisara

Six Senses
Treehouses

Twinpalms



271 - SILVERJET VAKANTIES

Ao Nang Beach | Krabi | THAILAND

RAYAVADEE KRABI
ACTIVE | HIDEAWAY | WELLNESS

    

Deluxe Paviljoen

Terrace Paviljoen

Aan de rand van het Krabi Marine National Park en verscholen in het hart 

van het schiereiland Phranang bevindt zich Rayavadee. Dit unieke resort ligt 

discreet tussen weelderige tropische tuinen, exotische kokospalmen en aan 

het heldere water van de Andaman Zee met op de achtergrond steile kliffen 

die zorgen voor een verbazingwekkend uitzicht. De luxe paviljoens zijn geschikt 

voor zowel gezinnen als koppels. Het hotel werd meerdere malen bekroond met 

internationale prijzen voor zowel zijn Thaise architectuur als zijn authentieke 

sfeer. Het ligt op ca. 25 autominuten van de luchthaven Krabi en ca. 20 min. per 

speedboot. Vanaf Phuket is het ca. 2,5 uur over land en ca. 20 min. per speedboot.

FACILITEITEN
Het riante zwembad nodigt uit om te ontspannen. Ligbedden en parasols 

zowel aan het zwembad als in de tuin met uitzicht over de schitterende 

baai. Het sport- en recreatieprogramma van het hotel omvat tennis, squash, 

windsurfen, zeilen, snorkelen, tafeltennis, klimmen, kajakken en wandelen. 

Het activiteitencentrum biedt een aantal excursies naar de meest interessante 

plaatsen van Krabi zoals uitstapjes per speedboot naar de Phi Phi eilanden. 

Verder Thaise kooklessen, fruit snijden en batik schilderen. In de boetiek kunt u 

souvenirs uit de omgeving kopen. Dagelijkse activiteiten zijn beschikbaar voor 

jongere gasten en omvatten tennislessen, Thaise gerechten en kunstnijverheid. 

4 restaurants en bars verwennen de gasten met lekkernijen van over de hele 

wereld. Privédiners kunnen op uw eigen terras geserveerd worden. Het Raya 

Dining voor zeevruchten en gegrilde specialiteiten. Krua Phranang voor Thaise 

specialiteiten, met een schitterende ligging aan het strand. Het strandrestaurant 

The Grotto ligt te midden van kalkstenen kliffen en serveert snacks en cocktails.

ACCOMMODATIE
De 94 paviljoens en 7 villa’s passen perfect in de natuurlijke omgeving en het 

ontwerp van het resort lijkt op een idyllisch Thais dorp met een eigentijdse 

uitstraling. De paviljoens van 2 verdiepingen bevinden zich in een schitterende 

tuin met tropische planten en kokospalmen. Ruim en comfortabel ingericht met 

een woonkamer en gastentoilet op de begane grond en een slaapkamer met 

badkamer op de 1e verdieping. Elke kamer beschikt over terras met zithoek, 

airconditioning, kluisje, minibar, koffie-/theezetfaciliteiten en flatscreen-tv. 

Ruime badkamer met bad en aparte douche. Kamerbezetting max. 3 pers. 

Deluxe Paviljoen (ca. 90 m²): in het hart van het resort tussen de kokospalmen.

Terrace Paviljoen (ca. 90 m²): groot terras met loungeruimte en nabij het strand.

Pool Paviljoen (ca. 90 m²): voorzien van tuin en privézwembad.

Family Paviljoen (ca. 130 m², max. 5 pers. ): met extra slaapkamer en badkamer 

op de begane grond. Terras met ligbedden. Ook boekbaar met privézwembad.

Rayavadee Villa (ca. 417 m², max. 6 pers.): aan Phra Nang Beach. Ruime 

woonkamer, kitchenette, 2 slaap- en badkamers. Terras met privézwembad.

Phranang Villa (ca. 417 m², max. 9 pers.): deze villa biedt veel privacy en heeft 

uitzicht op het strand. Terras met een privézwembad, een grote slaapkamer 

met badkamer en 2 extra (niet-aangrenzende) slaapkamers, elk met een eigen 

badkamer. Ruime woonkamer, eetkamer en kitchenette. Inclusief butlerservice.

Inclusief: 4 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis naar en van Krabi met Turkish  

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

en speedboot transfer vanaf de Pier naar het hotel en vice versa.

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul okt

Deluxe Paviljoen   2728 2728  2531  2322  2304 

Terrace Paviljoen 2962 2962 2861  2632  2614 

Extra: 1 x diner voor 2 personen in het Krua Phranang restaurant (excl. drankjes) bij min. 7 nachten 

verblijf van 01/11/22 t/m 19/12/22 en van 11/01/23 t/m 31/10/23.

Gratis nachten: 4=3, 7=5, 10=7 en 14=10 bij verblijf van 01/11/22 t/m 19/12/22, van 11/01/23 t/m 

18/01/23, van 25/01/23 t/m 06/04/23  en van 11/04/23 t/m 31/10/23 (niet geldig voor de Deluxe  

Pavilion).

Honeymoon: Welkomstdrankje, fruit, bloemen in de pavilion bij aankomst bij min. verblijf van 3 

nachten van 01/11/22 t/m 19/12/22 en van 11/01/23 t/m 31/10/23 en bij verblijf van min. 4 nachten 

tevens  1 x massage van 75 minuten per verblijf.

Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 01/11/22 t/m 19/12/22, van 11/01/23 t/m 18/01/23, van 

25/01/23 t/m 06/04/23  en van 11/04/23 t/m 31/10/23 indien 60 dagen voor aankomst geboekt.

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.

silverjet.be.
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THAILAND | Phuket I Koh Yao Noi

TREEHOUSE VILLAS
ADULTS ONLY | DESIGN I HONEYMOON

      DELUXE 

TreeHouse Villa

Het romantische TreeHouse Villas is genesteld in de jungle van het eiland Koh Yao 

Noi, een van de laatste overgebleven Thaise eilanden die grotendeels ongerept 

zijn gebleven. Het eiland Koh Yao Noi staat bekend om zijn ongerepte stranden 

en het heerlijk zachte zand. Verscholen tussen kalksteenbergen en te midden 

van de jungle staan deze unieke boomhutten met een schitterend uitzicht op 

zee en de groene kliffen van Phang Nga Bay. De slechts 32 fraai ontworpen 

villa’s gaan naadloos op in de ongerepte omgeving. Een exclusief concept dat 

vooral liefhebbers van natuurlijke schoonheid aanspreekt. Een groot deel van 

het eiland is gewijd aan een nationaal park waardoor een perfecte hideaway 

is ontstaan. Een exotisch paradijs voor adults only. Het kleine eilandje Koh Yao 

Noi, is alleen per boot bereikbaar en ligt op ca. 45 minuten varen van Phuket. 

De transfer van de luchthaven naar de haven van Phuket is ca. 45 autominuten.

FACILITEITEN
Zwembad met grot en waterval. Geniet van de zon vanuit uw comfortabele ligstoel 

op het strand of van de vele activiteiten die worden aangeboden. Er kunnen 

duikcursussen en excursies worden georganiseerd. Ook kunt u deelnemen aan 

een tocht met lokale vissers op een traditionele Thaise longtailboot. Kajakken 

naar de iconische kalksteenrotsen, grotten en stranden van de Phang Nga-baai 

is een andere manier om het opvallende landschap te verkennen. In het resort 

worden Thaise kooklessen en batik-schilderlessen gegeven. De luxe Serenity 

Spa met uitzicht op een lelievijver belooft een ontspannende ervaring. Voorzien 

van sauna, stoombad, manicure & pedicure. Yogalessen worden dagelijks 

georganiseerd in de rustige strandsala. In het Restaurant Roots worden 

westerse en Thaise gerechten geserveerd. Direct aan het strand ligt Al Fresco 

voor mediterrane gerechten en houtgestookte pizza’s. In de Sundowners Bar 

geniet u van cocktails met livemuziek en een schitterend uitzicht op de baai. 

ACCOMMODATIE
De 32 villa’s zijn gebouwd tussen de weelderige tropische vegetatie en aan 

het strand. De minibar met een selectie drankjes is inclusief (mineraalwater, 

frisdrank, vruchtensappen, bier en 2 alcoholische dranken per dag). Alle villa’s 

zijn voorzien van een bluetooth muziekstation, flatscreen-tv en Nespresso-

apparaat. Badkamer met bad en aparte douche. In-villa dining mogelijk. Gasten 

vanaf 16 jaar welkom.

TreeHouse Villa (ca. 100 m², max. 2 volw.): via een hangbrug bereikt u de 2 

verdiepingen tellende boomhut. De villa is bijna rondom voorzien van een 

glazen wand. Ingericht in moderne ‘beach chic’ stijl. Op de begane grond een 

open loungegedeelte met groot terras, zwembad met jacuzzi, een eettafel en 

bar. Op de bovenste verdieping een slaapkamer, airconditioning en flatscreen-tv. 

Badkamer met bad en ‘jungle-douche’. Balkon met schitterend uitzicht.

Beachfront Pool Villa (ca. 120 m², max. 2 volw.): gelegen aan het strand. Deze 

villa is gelijkvloers en heeft een groot terras met zithoek, dagbed, schommelstoel 

en een zwembad met jacuzzi (7 m). Open loungegedeelte met zithoek. Aparte 

slaapkamer met airconditioning en schitterend uitzicht op de baai.

Hilltop Pool Villa (ca. 390 m², max. 4 volw.): deze villa in duplex beschikt 

over 2 woonkamers met keuken en bar. 2 slaapkamers met kingsizebed, 

en-suite badkamers en jacuzzibad. Groot terras met een 12 m lappool en een 

adembenemend uitzicht. Spa-behandeling en yogasessie mogelijk. Deze villa 

biedt veel privacy, ligt op 5 min. van het hoofdgebouw en is bereikbaar per buggy.

Inclusief: 3 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis naar Phuket met Turkish Airlines 

en boottocht naar en van Koh Yao Noi, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter 

plaatse van en naar de luchthaven. en gedeelde speedboat transfer naar Yoa Noi Island.

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul okt

Treehouse Villa 2697   2849 2273 2301  2273 

Beachfront Pool Villa 2905 3073 2485  2509  2485

Honeymoon: fles mousserende wijn en bloemen bij aankomst en 20% korting op Spa behandelingen.

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.

silverjet.be.
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Koh Yao Noi | Phuket | THAILAND

SIX SENSES YAO NOI
ACTIVE | HIDEAWAY | HONEYMOON

        DELUXE

Beachfront Pool VillaOcean Panorama Pool Villa

Koh Yao Noi is een eiland in de Andaman Zee tussen Phuket en Krabi en biedt 

schitterende zandstranden, een ongerept regenwoudlandschap en kleine   

vissersdorpjes. Genesteld in de schilderachtige Thaise heuvels en met uitzicht 

op de smaragdgroene zee liggen de villa’s met privézwembad van Six Senses 

Yao Noi. De uitstekende spa zorgt voor een ontspannen verblijf. Hier vindt 

u heerlijke rust en privacy in combinatie met een spectaculair uitzicht op de 

wereldberoemde Phang Nga-baai met zijn pittoreske kalkstenen kliffen. Van de 

luchthaven van Phuket is het ca. 25 minuten naar de haven. Aansluitend brengt 

een speedboot u in 45 minuten naar het resort.

FACILITEITEN
Het resort ligt direct aan 2 baaien met fijn zand, omgeven door diepgroene 

vegetatie. Een van de hoogtepunten van het resort is het hooggelegen 

overloopzwembad dat uitkijkt over de baai van Phang Nga. Ligstoelen, parasols 

en een poolbar nodigen uit om hier te ontspannen. Verder tennis, kidsclub, Thai 

boksen, kooklessen, fitnessruimte, fietsverhuur, waterskiën, catamaranzeilen, 

volleybal en kajakken. Bibliotheek met dvd-verhuur en een boetiek. De ‘Cinema 

under the Stars’ voor  klassiekers in de open lucht. U kunt begeleide fietstochten 

maken door het unieke eilandlandschap. Het hotel werkt samen met een PADI-

duikschool, zodat u de onderwaterwereld met zijn kleurrijke koraalriffen kunt 

leren kennen en duikcursussen kunt volgen. Tevens kajaktochten door de 

mangrovebossen. De Six Senses Spa is gebouwd in de stijl van een traditioneel 

Thais dorpshuis. De locatie midden in de tropische natuur helpt om rust te 

vinden. Meerdere keren per week vinden er thema-avonden met typisch Thaise 

buffetten plaats. De kruiden worden verbouwd in de tuin van het hotel. De eigen 

ijssalon heeft een grote selectie zelfgemaakte ijsjes en sorbets (inclusief). 

ACCOMMODATIE
De 55 villa’s liggen verscholen in het groen en zijn in harmonie met de natuur 

gebouwd. Elke villa beschikt over een ruim zonneterras met een privézwembad, 

buitendouche en ligbedden. Voorzien van airconditioning, wijnkoelkast, koffie-/

theezetfaciliteiten, kluisje, minibar, telefoon, Nespresso-apparaat, flatscreen-tv, 

dvd-speler, Bose-geluidssysteem en iPod-dockingstation. Halfopen badkamer 

met bad en aparte douche. Alle villa’s beschikken over butlerservice. 

Hideaway Pool Villa (ca. 154 m², max. 3 pers.): verscholen in de tropische 

bossen ligt deze hideaway. Voorzien van groot terras van 56 m² met zwembad, 

ligbedden en een paviljoen met eettafel en dagbed. Slaapkamer met kingsizebed 

en zithoek. Ook boekbaar met 2 of 4 slaapkamers.

Ocean Pool Villa (ca. 154 m², max. 3 pers.): als de Hideaway Pool Villa maar met 

zeezicht. Ook boekbaar met 2 slaapkamers.

Ocean Panorama Pool Villa (ca. 154 m², max. 3 pers.): als de Ocean Pool Villa 

maar met 180 graden panoramisch uitzicht op de baai van Phang Nga. 

Beachfront Pool Villa (ca. 154 m², max. 3 pers.): mooie villa met eettafel, groot 

terras en privézwembad. Vanuit de tuin via trappen toegang tot het strand. 

Beachfront Pool Villa Suite (ca. 228 m², max. 5 pers.): duplex villa met 2 

slaapkamers met en-suite badkamers. Riant terras met ligbedden, zithoek en 

privézwembad. Vanuit de tuin via trappen toegang tot het strand.

Inclusief: 4 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis naar en van Phuket met Turkish  

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

ven en gedeelde speedboat transfer naar Yoa Noi Island.

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul okt

Hideaway Pool Villa  3494  4189  2805  2823  3073 

Ocean Pool Villa 4355 5333  3522  3540  3872

Honeymoon: Mousserende wijn, chocolade, fruit, candle-light diner in de villa voor 2 personen en 

60 minuten spa massage voor 2 personen bij min. verblijf van 5 nachten.

Kamerkorting: 15% bij min. 7 nachten verblijf van 06/11/22 t/m 18/12/22 en 10% bij min. 5 

nachten verblijf. 15% bij min. 5 nachten verblijf van 08/01/23 t/m 15/04/23 en bij min. 4 nachten 

verblijf van 16/04/23 t/m 31/10/23.

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 01/11/22 t/m 05/11/22 indien 21 dagen voor aankomst 

geboekt. 10% bij verblijf van 06/11/22 t/m 18/12/22 en van 16/04/23 t/m 31/10/23 indien 45 

dagen voor aankomst geboekt. 10% bij verblijf van 08/01/23 t/m 19/01/23, van 01/03/23 t/m 

15/04/23 indien 60 dagen voor aankomst geboekt.

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.

silverjet.be.
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THAILAND | Phuket | Surin Beach

TWINPALMS PHUKET
CULINAIR | DESIGN

    

Deluxe Lagoon Pool Kamer

Oriental Spoon Restaurant

Op een steenworp afstand van het kristalheldere water en witte zand van 

Surin Beach ligt het befaamde Twin Palms Phuket. Dit boetiekhotel heeft roem 

verworven door zijn stijlvolle Catch Beach Club, een populaire locatie om te 

loungen op het strand en te luisteren naar de laatste muziek, gedraaid door 

internationaal befaamde DJ’s. Zoals de naam doet vermoeden zijn de kamers, 

suites en het zwembad omringd door rustige tropische tuinen met wuivende 

palmbomen. De luchthaven van Phuket bevindt zich op ca. 30 minuten rijden.

FACILITEITEN
Al fresco entree met receptie, lounge en boetiek. Centraal in het resort 

ligt een 50 m lang zwembad met poolbar, omringd door zonneterrassen.  

De Beach Butlers zorgen op het strand (dat op 190 m ligt) voor verkoelende 

drankjes, ligmatten en handdoeken. De Sun Spa Esthederm biedt een waaier 

aan lichaamsbehandelingen en massages. Voorts is er een fitness met moderne 

apparatuur. De Oriental Spoon Grill & Bar is het all-day-dining restaurant voor 

Aziatische gerechten met een westerse twist. De Wine Room heeft een grote 

selectie internationale topwijnen. Daarnaast heeft Twin Palms 3 outlets aan 

stranden in de omgeving, te bereiken met een gratis shuttleservice: Het Palm 

Seaside restaurant, gelegen aan Bang Tao Beach specialiseert zich in grill- en 

visgerechten. Voor een hippe dag aan het strand is de Catch Beach Club met 

zwembad, restaurant en loungebar zeer aan te bevelen. De HQ Beach Lounge 

aan Kamala Beach biedt een relaxte atmosfeer en serveert Aziatische snacks 

en gerechten. 

ACCOMMODATIE
De 97 kamers en suites hebben een eigentijdse inrichting en zijn voorzien van 

airconditioning, flatscreen-tv, minibar, koffie-/theezetfaciliteiten en kluisje. 

Badkamer met douche en/of ligbad. 

Deluxe Palm Kamer (ca. 51 m², max. 2 pers.): comfortabele kamer met balkon 

of terras en zicht op de tuinen en het zwembad.

Deluxe Lagoon Pool Kamer (ca. 51 m², max. 2 pers.): kamer met terras met 

ligbedden en directe toegang tot het zwembad.

Grand Deluxe Palm Kamer (ca. 62 m², max. 3 pers.): ruime kamer met balkon of 

terras en zicht op de tuinen en het zwembad.

Grand Deluxe Lagoon Pool Kamer (ca. 62 m², max. 3 pers.): kamer met vanaf 

het terras toegang tot het zwembad. Badkamer met ligbad en aparte douche.

Palm Suite (ca. 102 m², max. 3 pers.): slaapkamer met kingbed, aparte woon-

kamer, ruim balkon met ligbedden en zicht op de tuinen en het zwembad. Ook 

boekbaar met 2 slaapkamers.

Lagoon Pool Suite (ca. 102 m², max. 3 pers.): als Palm Suite maar met directe 

toegang tot het zwembad vanaf het terras. Ook boekbaar met 2 slaapkamers.

Duplex Pool Suite (ca. 190 m², max. 3 pers.): grote living met eettafel en sofa, 

terras met loungebedden en privézwembad van ca. 20 m². Op de 1e verdieping 

slaapkamer met en-suite badkamer. Ook boekbaar met 2 slaapkamers.

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

Airlines, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar de  

luchthaven.

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul okt

Deluxe Palm Kamer 1678 1885 1387 1529 1411

Duplex Pool Suite 2481 2629 2027 2169 2048

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.

silverjet.be.
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Emerald Bay | Phuket | THAILAND

ROSEWOOD PHUKET
ACTIVE | DESIGN I FAMILY

        DELUXE

Partial Ocean View Pool Pavolion

Langs de afgelegen kustlijn van Emerald Bay aan de westkust van Phuket ligt 

het prestigieuze Rosewood hotel. Het resort is ontworpen met een duurzame 

focus op de bosrijke omgeving. Deze luxe strandresidentie, ingericht in tijdloze 

elegantie, innovatieve architectuur en met subtiele Thaise invloeden gaat 

harmonieus op in het tropische landschap. Een paradijs voor zonaanbidders 

vanwege het zachte witte zand en warme ondiepe water dat zich bij vloed 

uitstrekt tot in de koraalbaai. De luchthaven Phuket bevindt zich op ca. 70 min.

FACILITEITEN
In de tuin aan het strand met zonneterrassen en looppaden ligt een vrij gevormd 

overloopzwembad. Tevens een speciaal wedstrijdbad, een activiteitenbad 

en een gedeelte voor kinderen. Rosewood Explorers Club biedt een scala 

aan faciliteiten; van een clubhuis tot een leuk activiteitenprogramma. Unieke 

klimwanden, kunst- en handwerk en een podium voor optredens. Dit is het 

eerste Rosewood resort met het wellnessconcept Asaya. De bijzondere Spa 

biedt tal van wellness-therapieën en massages. Het is mogelijk uw eigen mix 

te creëren van kruiden en essentiële oliën voor een schoonheidsbehandeling. 

De restaurants bieden een scala aan verfijnde culinaire specialiteiten. Ta Khai 

is gespecialiseerd in de authentieke Thaise keuken en biedt een selectie van 

internationale delicatessen. U geniet hier van een rustieke Thaise dorpssfeer 

dicht bij de oceaan. In The Shack proeft u lokale visgerechten. De gerechten 

worden bereid in de open keuken met steenoven en houtskoolgrill. In Red Sauce 

geniet u van Italiaanse klassiekers vergezeld van een uitgebreide selectie 

heerlijke wijnen. De Mai-lounge voor lichte snacks en cocktails.

ACCOMMODATIE
Op een steenworp afstand van het strand met uitzicht op de sprankelende baai 

of de bosrijke omgeving gaan alle 71 paviljoens en villa’s op in het weelderige 

tropische landschap. De kamerhoge ramen geven toegang tot het terras met 

een plungepool, een zithoek en een dagbed. De halfopen badkamer beschikt 

over een regendouche en signature bad. Kamers kunnen gecombineerd worden. 

Kamerbezetting is max. 3 personen, tenzij anders aangegeven.

Garden Pool Pavilion (ca. 130 m²): royale woon- en slaapkamer met kingsizebed 

of 2 aparte bedden. Het zonneterras heeft een dagbed, zithoek en plungepool. 

Terras met uitzicht op de groene vegetatie. 

Partial Ocean View Pool Pavilion (ca. 130 m²): elegante open plan woon-/

slaapkamer, zithoek en terras met privézwembad. Gedeeltelijk uitzicht over zee.

Lagoon Pool Pavilion (ca. 211 m²): open plan woon-/slaapkamer, zithoek met 

sofa. Terras met ligbedden en privézwembad. Uitzicht over zee. 

Partial Ocean View Pool Villa (ca. 211 m²): aparte woon- en slaapkamer met 

eettafel en zithoek. Terras met dagbed, privézwembad en gedeeltelijk zeezicht. 

Ocean View Pool Pavilion - 2 slaapkamers (ca. 253 m², max. 5 pers.): elegante 

suite met 2 slaapkamers elk met en-suite badkamer, woonkamer met zithoek, 

sofa en terras met ligbedden en privézwembad. Zeezicht.

Beachfront Pool Villa (ca. 326 m²): deze schitterende villa ligt nabij het strand. 

Riante slaapkamer en aparte woon- en eetkamer. Een groot terras te midden 

van weelderige, aangelegde tuin met een dagbed, zithoek en een plungepool.

 

Inclusief: 5 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis naar en van Phuket met Turkish  

Airlines, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar de 

luchthaven.

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul okt 

Garden Pool Pavilion 3653 4533  3393 3417  3393 

Lagoon Pool Villa 4357    5237          4093         4121         4093

Gratis nachten: 3=2, 6=4 en 9=6 bij verblijf van 01/11/22 t/m 19/12/22, van 11/01/23 t/m 21/01/23, 

van 30/01/23 t/m 08/04/23, van 19/04/23 t/m 30/09/23 en van 09/10/23 t/m 31/10/23.

Honeymoon: 1 x cocktails en canapés, en 1 x 30 minuten spa behandeling bij verbijf van min. 5 nach-

ten. 1 x cocktails en canapés,  1 x 30 minuten spa behandeling en 1 x een romantisch 4-gangen diner 

(excl. drankjes) bij verbijf van min. 7 nachten.

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 01/11/22 t/m 19/12/22, van 11/01/23 t/m 21/01/23, van 

30/01/23 t/m 30/09/23 en van 09/10/23 t/m 31/10/23 indien 60 dagen voor aankomst geboekt en 

15% indien 30 dagen voor aankomst geboekt.

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.

silverjet.be.
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THAILAND | Phuket | Bang Tao Beach

BANYAN TREE PHUKET
GOLF | FAMILY | WELLNESS

    

Grand Pool Villa - 2 slaapkamers Grand Pool Villa - 2 slaapkamers

Het stijlvolle Banyan Tree Phuket ligt aan een rustige zoutwaterlagune aan 

de westkust van Phuket. Het resort is geïntegreerd in het ongerepte groene 

landschap en fascineert met zijn moderne architectuur en Thaise uitstraling. 

De luxe villa’s van Banyan Tree Phuket bevinden zich in het bekende Laguna-

complex, dat een golfbaan, met palmen omzoomde lagunes, een tuinlandschap, 

ongerepte stranden en restaurants omvat. De Spa is diverse keren tot de beste 

ter wereld gekozen en de 18-holes golfbaan heeft ook prestigieuze prijzen 

gewonnen. Patong Beach en de luchthaven liggen op ca. 25 minuten rijden.

FACILITEITEN
Elegante open lobby met vijvers, fonteinen, boetieks en loungebar. Een 

lagunezwembad met zonneterras, ligbedden, parasols en een poolbar. De 

vernieuwde kidsclub Rangers organiseert diverse activiteiten voor de jonge 

vakantiegangers. Een fitnessruimte met cardio- en fitnessapparatuur en 

verschillende lessen, waaronder yoga, tai chi, pilates, aerobics, Thaiboksen en 

aquarobics zorgen voor een gevarieerd aanbod aan recreatieve activiteiten. 

Voorts 3 tennisbanen, fietsverhuur en traditionele Thaise kookcursussen. Het 

nabijgelegen strand biedt watersporten zoals windsurfen, zeilen, snorkelen, 

kajakken en waterfietsen (tegen betaling). Het hotel heeft een van de beste 

spafaciliteiten in Thailand met een eigen opleidingsinstituut, zeer ervaren 

therapeuten en een breed aanbod aan behandelingen. Verder 4 toonaangevende 

restaurants en 3 bars. In-villa dining of dineren op een plekje in de lagune of 

op een traditionele longtailboot is tevens mogelijk. Naast het resort te midden 

van exotische flora en fauna ligt de indrukwekkende 18-holes golfbaan van het 

Laguna Phuket met drivingrange, clubhouse en golf-academy. 

ACCOMMODATIE
De 178 vrijstaande villa’s bieden veel privacy en zijn gesitueerd in de riante  

tropische tuin van het resort. Alle voorzien van groot terras, privézwembad, 

tuin en ligbedden. Elegant ingericht in Thaise stijl met teakhouten vloeren en 

handgeschilderde muren, kingsizebed, airconditioning, flatscreen-tv, minibar, 

koffie-/theezetfaciliteiten, schrijftafel en kluisje. Badkamer met signature bad 

en aparte douche.

Banyan Pool Villa (ca. 175 m², max. 2 volw. + 1 kind): ruime villa met riante  slaapkamer 

met kingsizebed en een lounge. Badkamer met inloopkast. Openslaande 

 

deuren naar de privétuin met zonneterras en privézwembad.

Banyan Lagoon Pool Villa: als de Banyan Pool Villa, met uitzicht op de lagune. 

Signature Pool Villa - 2 slaapkamers (ca. 270 m², max. 4 volw. + 1 kind): ruim 

ingericht en biedt veel privacy. Voorzien van 2 slaapkamers  met zithoek en ruime 

badkamer met inloopkast. Ommuurde tuin met geurige planten, palmbomen, 

privézwembad, ligbedden, openluchtpaviljoen, buitendouche en een Thaise sala 

voor een spabehandeling.

Grand Pool Villa - 2 slaapkamers (ca. 380 m², max. 4 vol. + 1 kind): voorzien 

van een grote binnentuin vol tropische planten en bomen, privézwembad met 

jacuzzi, buitendouche, patio, ligbedden en een Thaise sala. Een slaapkamer 

met kingsizebed, badkamer en kleedruimte. Een 2e slaapkamer met 2 

eenpersoonsbedden en een badkamer. Een ruime open woon- en eetkamer met 

stijlvol meubilair, een volledig uitgeruste keuken en een studeer-/speelkamer 

(die indien nodig kan worden omgezet naar een 3e slaapkamer). Raadpleeg onze 

website voor de beschrijving van de overige kamers en suites.

Inclusief: 5 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis naar en van Phuket met Turkish  

Airlines, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar de  

luchthaven.

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul okt 

Banyan Pool Villa 2310 2792 2543  2578  2543

Banyan Lagoon Pool Villa 2342 2845  2603  2633  2603 

Honeymoon:  Bloemen, cake,en fles wijn in de villa en 20% korting op 90-120 minuten massage  

behandelingen en 1 x diner in restaurant Saffron bij min. 3 nachten verblijf van 01/11/22 t/m 

31/03/23.

Long stay: 20% bij min. 7 nachten verblijf van 01/11/22 t/m 31/03/23.

Vroegboekkorting: 30% bij verblijf van 01/11/22 t/m 31/03/23 indien 120 dagen voor aankomst  

geboekt en 20% indien 30 dagen voor aankomst geboekt.

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.

silverjet.be.



277 - SILVERJET VAKANTIES

Grand Pool Villa - 2 slaapkamers

Thalang | Phuket | THAILAND

TRISARA PHUKET
CULINARI I FAMILY I HONEYMOON

        DELUXE

Ocean Pool View Villa

Ocean Pool View Villa

Gelegen aan het kristalheldere water van de Andaman Zee is Trisara een 

klasse apart. Een tropisch paradijs genesteld aan de rustige en ongerepte 

noordwestkust van Phuket in een afgelegen baai. De uniek ingerichte villa’s en 

residences beschikken alle over een privézwembad en bieden een schitterend 

uitzicht op zee. Een perfecte combinatie van ontspanning, privacy en een 

excellente service. De luchthaven Phuket ligt op ca. 20 minuten rijden. 

FACILITEITEN
Een indrukwekkend zoutwaterzwembad van 50 m omringd door ligbedden en 

parasols ligt langs het strand. De kidsclub is dagelijks geopend van 08:30 -17:30 

en biedt spelletjes, kunstnijverheid en buitenactiviteiten. De Jara Wellness heeft 

schitterend uitzicht op zee. De behandelingen omvatten gezichtsbehandelingen 

en een brede selectie massages. De fitnessruimte is volledig uitgerust met 

de nieuwste apparatuur. Ook is er een speciale boksring waar iedereen Muay 

Thai boksen kan leren. Tevens yogalessen en 2 tennisbanen. Privékooklessen 

onder leiding van het Trisara keukenteam. Het hotel beschikt over uitstekende 

restaurants. The Deck serveert de authentieke Thaise en internationale keuken. 

De Sunday Jazz Brunch is een samengesteld menu van exotische gerechten 

met zeevruchten en BBQ. Seafood at Trisara serveert vers bereide zeevruchten, 

geïnspireerd door de iconische visrestaurants aan de Franse Rivièra en Capri. 

Bij restaurant Pru, onderscheiden met een Michelin-ster, geniet u in een intieme 

setting bij kaarslicht van culinaire verwennerij. In-villa dining is tevens mogelijk. 

Diverse watersporten als catamaranzeilen, windsurfen, stand-up paddle, 

kajakken (van december t/m april, niet-gemotoriseerde watersporten zijn 

inclusief). Tevens een privécharter beschikbaar voor snorkeltrips. 

ACCOMMODATIE
De 65 villa’s liggen verspreid over een groot terrein met palmbomen. Het 

interieur combineert moderne elegantie met traditionele Thaise accenten. Alle 

voorzien van een kingsizebed, schrijftafel, airconditioning, Apple-tv, minibar, 

telefoon, kluisje en iPod-dockingstation. Luxe badkamer met signature bad en 

buitendouche. Riant terras met privézwembad en spectaculair uitzicht. Dagelijks 

vers fruit, chocolade en koekjes op uw kamer. Het resort is tegen een helling 

gebouwd en daardoor zijn er veel hoogteverschillen. Over het gehele resort kunt 

u kosteloos gebruik maken van de buggy- en butlerservice.

Ocean View Pool Junior Suite (ca. 135 m², max. 2 volw.): hoog gelegen en in open 

plan. Groot teakhouten terras met een zithoek en een 4 m lange lappool.

Ocean View Pool Villa (ca. 240 m², max. 2 volw. + 2 kind.): ruim ingericht en met 

schitterend uitzicht over zee. Slaapkamer met kingsizebed en sofabed. Riant 

terras met een 10 m lang zwembad met eethoek, buitendouche en privétuin.  

Ocean Front Pool Villa (ca. 240 m², max. 2 volw. + 2 kind.): deze villa ligt dichtbij 

het strand. Grote slaapkamer met kingsizebed en sofabed. Riant terras met een 

10 m lang zwembad met eethoek, buitendouche en privétuin.

Signature Ocean View Pool Villa (ca. 230 m², max. 2 volw. + 2 kind.): slaapkamer 

en een riante woon- en eetkamer, gastentoilet. Groot terras met een 9 m lange 

lappool met ligbedden, zithoek, Spabed en buitendouche.

Ocean Front Pool Villa - 2 slaapkamers (ca. 300 m², max. 5 pers.): deze fraaie 

villa ligt ca. 8 m boven de baai met een spectaculair uitzicht. Voorzien van 2 

aparte slaap- en badkamers met kingsizebed en met 2 twinbedden. Aan 

weerszijden van de slaapkamers ligt een centrale woon- en eetkamer, die leidt 

naar het terras met een 10 meter lange infinitypool, een eethoek en ligbedden. 

Voor residences (maar liefst 8 categorieën) zie onze website.

Inclusief: 5 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis naar en van Phuket met Turkish 

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

haven.

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul okt 

Ocean View Pool Junior Suite  3521 3640 3311  3335  3311

Signature Ocean View Pool Villa  6419 6691  5869          5893         5869

Long Stay: 10% bij min. 7 nachten verblijf van 01/11/22 t/m 23/12/22 en van 07/01/23 t/m 31/10/23.

Vroegboekkorting: 30% bij verblijf van 01/11/22 t/m 23/12/22 en van 07/01/23 t/m 31/10/23 indien 

30 dagen voor aankomst geboekt.

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.

silverjet.be.
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SINGAPORE

Gelegen in het zuidoosten van Azië, tussen Indonesië 

en Maleisië, is Singapore een verrassende metropool 

vol contrasten. Het land Singapore bestaat uit 64 

eilanden, waarvan Singapore het hoofdeiland is, 

met daaromheen 63 kleinere eilanden.

Het huidige Singapore is een van de grootste havens 

ter wereld en een welvarend economisch, financieel 

en industrieel handelscentrum. U kunt er eindeloos 

shoppen in een van de vele luxe winkelcentra aan de 

bekende Orchard Road, alsmede bij de kunstmatig 

aangelegde baai van Marina Bay. Hier zult u vele 

restaurantjes en uitgaansmogelijkheden vinden. 

De rijke historie vertelt dat in de 14e eeuw het toen- 

malige Temasek (zeestad) door zijn strategische 

geografische ligging de natuurlijke  ontmoetings-

plaats was voor Chinese jonken, Arabische dhows, 

Indische zeilschepen en Portugese schepen. In de 

15e eeuw kreeg de stad de naam Singapura. In 1965 

werd door het Maleisische parlement gestemd dat 

Singapore de republiek moest verlaten en dat heeft 

het land geen windeieren gelegd. 

 

GARDENS BY THE BAY

Deze metropolitische hoofdstad staat bekend als 

één van de schoonste steden, maar ook om haar 

prachtige unieke skyline, met de Gardens Bay en 

andere torenhoge gebouwen. Het meer dan 100 ha 

tellende  gebied is  een park  dat is ontwikkeld met 

het doel om de kwaliteit van leven te verbeteren 

betreffende de flora en fauna in en om de stad. Trek 

gerust een hele dag uit om dit park te bezoeken, u vindt 

hier onder andere de SuperTrees: metalen bomen 

van 25 tot 50 m hoog welke fungeren als verticale 

tuinen. In dit park bevindt zich een 128 m lange 

loopbrug waar u prachtige uitzichten heeft over de 

stad. Gardens by the Bay is niet alleen een populaire 

toeristische hotspot, ook de locals komen er graag.  

Een aanrader is de lichtshow bij Gardens by the Bay, 

iedere avond en duurt ca. 15 minuten.

 

CHINATOWN

Singapore staat ook bekend als hypermoderne en 

veelzijdige stad, met een grote verscheidenheid aan 

culturen, denk hierbij aan de multiculturele wijken 

als Chinatown, Little India en Kampong Glam. In de 

wijk Chinatown liggen veel van de highlights die de 

stad rijk is, waaronder Buddha Tooth Relic Temple, 

Sri Mariamman Temple en Chinatown Heritage 

Center.

Het kleinste land in Azië, maar wellicht wel hét land in Azië met één van de meest bruisende en modernste hoofdsteden. 

Ontdek deze schitterende metropool, laat u verrassen door de schoonheid, de veelzijdigheid en de unieke contrasten. 

Bijkomend voordeel is dat Singapore uitermate geschikt is om te combineren met een strandvakantie op Bali 

of het prachtige Maleisïe, Vietnam en Thailand. 

SHOPPING-WALHALLA

In Singapore kunt u naar hartelust shoppen op de 

2km lange Orchard Road barst het van de win- 

kelcentra met luxueuze winkels, maar tegen-

woordig ook meer betaalbare winkels. Ook op Bugis 

Street, Singei Road en onder andere Thieves Mar- 

ket kunt u terecht voor  moderne winkelcentra tot 

hippe vintage artikelen. 

 

SENTOSA ISLAND

Wilt u aan de drukte van deze metropool ontsnappen? 

Kies dan voor een dagtocht naar één van de 63 

omringende eilanden, zoals Sentosa Island met 

diverse attractieparken zoals Universal Studio’s, 

Mega Adventure Zipline en Madame Tussauds.  

Leuke uitstapjes om met uw gezin te ondernemen.  

Ook kunt u hier een aantal strandjes vinden.

COMBINATIEREIZEN

Singapore is gunstig gelegen binnen het zuidoosten 

van Azië, heeft een moderne luchthaven en uitste-

kende verbindingen met Azië en het Verre Oosten. 

Daardoor is Singapore een overstapplaats op de 

route naar bestemmingen als Thailand, Indonesië, 

Maleisië en Vietnam. Op pagina 282 en 283 kunt u 

de combinatiereizen vinden met het natuurschone 

Vietnam en het paradijselijke Bali. Zo geniet u 

tijdens uw vakantie van deze bruisende wereldstad 

én kunt u genieten van uw reis door  één van de 

andere bestemmingen in Azië, waaronder Bali, 

Maleisië, Malediven of Vietnam. 

ONS AANBOD

Wij selecteerden hier het centraal gelegen Fullerton 

Bay met een adembenemend uitzicht over de baai. 

Wederom in ons programma is het Raffles Hotel. 

Sinds haar ontstaan in 1887 heeft het legendarische 

hotel veel make-overs ondergaan, maar het blijft 

sterk regeren als één van ‘s werelds favoriete 

‘Grande Dame’-hotels. Het gerenommeerde 

Kempinski hotel bestaat uit The Capitol Building uit 

1933 en het Stamford House uit 1904. Het hotel is 

op minutieuze wijze gerenoveerd en biedt de luxe 

en kwaliteit van de bekende Kempinski hotelgroep.

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

Dagtemperatuur in °C 30 32 32 32 32 32 31 31 31 32 31 30

Watertemperatuur in °C 24 24 25 25 25 25 25 25 25 25 24 24

Zonne-uren per dag 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 4 4

Dagen met enige neerslag 13 8 12 14 14 12 14 14 13 14 15 180

Str
aat

 van Singapore 

INDONESIË

MALEISIË

SINGAPORE
Capitol Kempinski

Raffles

The Fullerton Bay
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SINGAPORE | Singapore

RAFFLES SINGAPORE
CULINAIR  | HERITAGE | WELLNESS

        DELUXE

Palm Court Suite

Dit legendarische hotel overtuigt haar gasten al langer dan een eeuw door de de 

koloniale architectuur en een elegante sfeer. Na een ingrijpende renovatie van 

meer dan een jaar schittert het Raffles wederom. Bijzonder opmerkelijk zijn de 

vermaarde service, uitstekende gastronomie en de nobele kenmerken van de 

suites. Het beroemde hotel bevindt zich op een centrale locatie, op loopafstand 

van het gelijknamige winkelcentrum. Absoluut proberen: de iconische Singapore 

Sling. Een aantal nachten verblijf in dit hotel is een onvergetelijke ervaring!  

De luchthaven ligt op ca. 23 km.

FACILITEITEN
Schitterend nieuw zwembad met zonneterrassen en parasols. De fraaie  

Spa heeft aparte loungeruimtes voor dames en heren en biedt unieke 

signaturebehandelingen. Tevens sauna, stoombad en een 24-uurs fitnesscenter 

met de nieuwste apparatuur. Verder de Raffles Culinary Academy kookschool, 

kunstgalerie en beroemde Raffles boetiek. Raffles was het eerste hotel in 

Singapore dat een Franse chef inhuurde en reizigers en de stad kennis liet 

maken met de authentieke Franse keuken. De Grande Dame is opnieuw de 

voorhoede van een gastronomische renaissance. Er zijn 5 unieke restaurants 

en 6 bars, waaronder de iconische Long Bar, beroemd om zijn Singapore Sling. 

U kunt dineren in de Chinese, Indiase en Franse keuken, bereid door beroemde 

chefs. Doc Cheng’s serveert internationale gerechten met Aziatische invloeden. 

Tiffin Room voor internationaal buffet met Indiase gerechten. Empire Café 

voor lokale specialiteiten. Raffles Courtyard voor de beste zeevruchten, Raffles 

Creamery voor huisgemaakt ijs en koffie. Raffles Grill voor Franse specialiteiten. 

Street Deli is een Amerikaanse Deli en de lobby Writers Bar. 

ACCOMMODATIE
De 103 elegante suites bevinden zich in de 4 vleugels van het gebouw en 

beschikken over een mooi uitzicht op de tropische binnentuinen. Smaakvol 

ingericht met koloniale meubelen, parketvloeren en hoge plafonds. Voorzien 

van schrijftafel, inloopkast, zithoek, flatscreen-tv, koffie-/theezetfaciliteiten, 

airconditioning, plafondventilator, kluisje, gratis minibar met frisdrankjes 

(dagelijks bijgevuld), elke dag vers fruit en butlerservice. Kingsizebed of 

2 queensizebedden en kussenmenu. Marmeren badkamer met ligbad en 

inloopdouche. Kamers met verbindingsdeur mogelijk.

Courtyard Suite (ca. 58 m², max. 3 pers.): gelegen in het hoofdgebouw boven de 

lobby van het hotel met uitzicht op de rustige binnenplaats van het hotel. 

Palm Court Suite (ca. 70 m², max. 3 pers.): schitterende ruime suite in open plan 

met uitzicht over de palm court vanuit de gedeelde veranda.

Personality Suite (ca. 58-79 m², max. 3 pers.): deze 12 suites zijn een eerbetoon 

aan gerenommeerde gasten die Raffles de afgelopen eeuw hebben bezocht.  

De suites hebben een uniek aandenken met betrekking tot elke legendarische 

naam in de woon- en slaapkamer. Zoals Somerset Maugham, Britse 

toneelschrijver en romanschrijver. Deze suite bevat een persoonlijke brief 

geschreven door Maugham, ‘Raffles Hotel staat voor alle fabels van het 

exotische oosten’. ‘Het leven op zijn best’ zei Michener, een Pulitzer Prize-

winnende schrijver die een vaste gast werd na zijn eerste bezoek in 1949. Een 

andere fameuze gast was Pablo Neruda, een van Chili’s meest invloedrijke 

hedendaagse dichters en winnaar van de Nobelprijs voor Literatuur van 1971.

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

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

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul okt

Courtyard Suite 2286 2278 2339 2345 2339

Palm Court Suite 2404 2389 2461 2467 2461

Gratis nachten: 4=3 bij verblijf van 01/11/22 t/m 31/10/23 indien geboekt voor 31/03/23.

Vroegboekkorting: 10% indien 150 dagen voor aankomst geboekt, 5% indien 120 dagen voor 

aankomst geboekt.  

Honeymoon: champagne en bloemen bij aankomst.

Extra: Signature Singapore Sling cocktail bij aankomst.

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.

silverjet.be.

Deluxe Kamer
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Dit hotel ligt direct aan de bekende Marina Bay. De elegante kamers en de uitstekende service 

maken het verblijf compleet. De bezienswaardigheid van Singapore, de Merlion, ligt op ca. 100 m 

afstand. Talrijke shoppingcenters zijn binnen een paar minuten bereikbaar.

FACILITEITEN
Het zwembad op het dakterras van het hotel biedt een adembenemend uitzicht op de skyline van 

Singapore. Tevens moderne fitnessruimte. In 3 verschillende restaurants en bars kunnen gasten 

genieten van culinaire hoogstandjes en het fantastische uitzicht op de stad.

 

ACCOMMODATIE
De 100 ruime kamers en suites zijn ingericht in een stijlvolle mix van moderne elegantie met 

klassieke Aziatische elementen. Voorzien van airconditioning, kluisje, minibar, Nespresso-

apparaat, schrijftafel, flatscreen-tv, cd/dvd-speler en strijkfaciliteiten. Badkamer met aparte 

douche en tv. 

Deluxe Kamer (ca. 45 m², max. 2 volw. + 2 kind.): ruim ingericht met balkon.

Premier Kamer: als Deluxe Kamer met uitzicht op Merlion Park en Clifford Pier.

Inclusief: 3 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis naar en van Singapore met KLM, luchthavenbelasting, 

Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Indicatieprijs per persoon   nov feb apr jul okt

Deluxe Kamer    2233 2289 2289 2289 2289

 Premier Kamer    2419 2475 2475 2475 2475

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinderkortingen of al dan niet  

verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.silverjet.be

THE FULLERTON BAY HOTEL SINGAPORE
CITY | CULINAIR | WELLNESS

    

THE CAPITOL KEMPINSKI
CITY | CULINAIR I HERITAGE

     

Deluxe Kamer

Het Capitol Kempinski bestaat uit twee monumentale panden die samen een luxe hotel, een 

winkelcentrum en een theater vormen. Het hotel bezit een schitterende historie en bestaat uit 

The Capitol Building uit 1933 en het Stamford House uit 1904. Aangrenzend aan het hotel vindt u 

het oude theater Capitol en een overdekte foodhal waar u wereldkeukens kunt vinden.

FACILITEITEN
Lobby, lounge voor afternoon tea en cocktails, Spacenter, 24-uurs fitnessruimte en een 

zoutwaterzwembad. De Kempinski Boutique heeft een selectie bonbons en een verzameling van 

meer dan 250 rumlabels. Het signature restaurant is het Stamford by Alvin Leung met gerechten 

uit de Zuidoost-Aziatische keuken onder leiding van de 3*Michelin-chef Alvin Leung.

 

ACCOMMODATIE
De 157 kamers met originele Chengal-houten vloeren, Nespresso-apparaat, led-tv, gratis non-

alcoholische dranken uit de minibar, bureau, kluisje. Badkamer met bad en/of douche met luxe 

toiletartikelen van Ferragamo.

Standaard Kamer (ca. 32 m², max. 2 pers.): elegant ingericht met kingsize bed.

Deluxe Kamer (ca. 45 m², max. 2 volw. + 1 kind): als de standaardkamer, maar ruimer en 

voorzien van hoge plafonds. Badkamer met bad en douche.

Inclusief: 3 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis naar en van Singapore met KLM, luchthavenbelasting, 

Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Indicatieprijs per persoon   nov feb apr jul okt

Deluxe Kamer   1786 1878 1878 1896  1878

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinderkortingen of al dan niet  

verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.silverjet.be

 

Singapore | SINGAPORE

Premier Kamer
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SINGAPORE w| Combinatiereis Singapore & Bali

SINGAPORE & BALI

Hyatt Regency, Sanur, Bali

Singapore

Bali

Dag 1-2 Amsterdam - Singapore 

U vliegt met KLM naar de luchthaven van Singapore  

waar u in de ochtend van dag 2 zult aankomen. Per 

privétransfer wordt u naar The Fullerton Bay Hotel 

Singapore gebracht. Dit hotel weet met stijl en 

klasse  de Aziatische  invloeden te combineren met 

comfort. Het  hotel ligt in het hart van Singapore, 

direct aan de bekende Marina Bay met spectaculair 

uitzicht over Marina Bay. ‘s Avonds vindt hier een 

schitterende lichtshow plaats.

Dag 3: Singapore 

Vandaag gaat u kennismaken met de cultuur van 

de Perankans. De Perankans gemeenschap is 

ontstaan door de samensmelting van de Chinese 

immigranten en de Maleisische bevolking in 

Singapore. De tour brengt u naar Katong, een van 

de overwegend Perankans-straten in Singapore en 

hier vindt u de unieke architectuur van de koloniale 

winkelhuizen. Vervolgens brengt u een bezoek aan 

het Asian Civilization Museum. 

Dag 4: Singapore - Denpasar - Sanur ( ca. 25km)

In de loop van de dag wordt u naar de luchthaven van 

Singapore gebracht, vanwaar u met een korte vlucht 

van ca. 2.5u naar Denpasar vliegt. Na aankomst volgt 

de privétransfer naar het Hyatt Regency in Sanur.  

U verblijft hier 5 nachten.

Dag 5-9: Sanur

Geniet van uw verblijf aan het strand in Sanur of 

verken het binnenland van Bali, maak een rondrit 

over dit fascinerende eiland en laat de geweldige 

natuur en indrukwekkende cultuur op u inwerken. 

Kies voor een dagtocht naar het kunstenaarsstadje 

Ubud, aanschouw de schitterende rijstvelden of 

breng een bezoek aan één van de vele tempels of 

watervallen die het eiland rijk is. De keuze is aan 

u. Hyatt Regency Bali ligt in het centrum van het 

gezellige strandplaatsje Sanur en is daarmee de 

ideale uitvalsbasis voor uw dagtour naar het Nusa 

Lembongan, een schitterend eiland net onder Bali. 

 

Dagtocht Nusa Lembongan

Bij deze combinatiereis is een dagtocht per 

Aristocat catamaran naar het paradijselijke eiland 

Nusa Lembongan inbegrepen. U wordt bij uw hotel 

opgehaald om naar de Benoa Haven te rijden 

alwaar u op boot stapt. Na een prachtige tocht 

van ca. 1,5 uur wacht u op Nusa Lembongan een 

kleine rondleiding in het dorp, kunt u naar hartelust 

snorkelen en is een (eenvoudige) tropische bar-

becue inbegrepen. Wilt u graag duiken? Dat is tegen 

een toeslag mogelijk.

Op het eiland heeft u ca. 6 uur om te genieten van 

een dag in de ongerepte baai bij Bali Hai Cruises 

Private Beach Club, of om zelfstandig het eiland 

te verkennen. Deze tour kunt u naar eigen inzicht 

inplannen en is mogelijk op  dinsdag, donderdag, 

zaterdag of zondag.

  

Dag 10: Denpasar -Amsterdam (of verlenging)

In de loop van de dag wordt u per privétransfer naar 

de luchthaven van Denpasar gebracht, vanwaar u 

(met een overstap in Singapore) weer terugvliegt 

naar Amsterdam.

Dag 11: Amsterdam

Aankomst op Schiphol in de ochtenduren.

Combinatiereis Singapore & Bali, 11 daagse reis met 

privéchauffeur en gids.

Indicatieprijs per persoon  nov  feb  apr  jul  okt

o.b.v. tweepersonen 3128 3178 3178 3322 3178

Hotels

Singapore   Fullerton Bay Hotel  5*

Sanur   Hyatt Regency   5*

Bij de prijs is inbegrepen:

•  Vliegreis van Amsterdam naar Singapore en van Singapore 

 naar Bali v.v. en luchthavenbelastingen.

•  Executive Lounge op Schiphol.

•  Privétransfers in Singapore & Bali.

•  Citytour in Singapore.

•  Dagtocht per catamaran naar Nusa Lembongan

•  8 overnachtingen op basis van logies/ontbijt: 

 2 nachten  Singapore in Fullerton Bay in een deluxe kamer en 

 6 nachten Sanur in Hyatt Regency in een deluxe kamer.

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prij-

zen van alle kamertypes, kinderkortingen of al dan niet verplichte 

toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.

silverjet.be

Combineer een bezoek aan het indrukwekkende Singapore met een ontspannen verblijf op Bali.  

Een unieke stad- en strandcombinatie, welke u het beste van twee werelden laat zien. 
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SINGAPORE & VIETNAM

Vietnam

Singapore

Halong Bay

Dag 1-2 Amsterdam - Singapore 

U vliegt met KLM naar de luchthaven van Singapore  

waar u in de ochtend van dag 2 zult aankomen. 

Per privétransfer rijdt u naar Fullerton Bay hotel 

in het hart van Singapore direct aan de bekende 

Marina Bay. ‘s Avonds vindt hier een schitterende 

lichtshow plaats. 

Dag 3: Singapore 

Vandaag gaat u kennismaken met de cultuur van 

de Perankans. De Perankans gemeenschap is 

ontstaan door de samensmelting van de Chinese 

immigranten en de Maleisische bevolking in 

Singapore. De tour brengt u naar  Katong, een van 

de overwegend Perankans-straten in Singapore en 

hier vindt u unieke architectuur van de koloniale 

winkelhuizen. Vervolgens brengt u een bezoek aan 

het Asian Civilization Museum. 

Dag 4: Singapore - Hanoi  

In de loop van de dag wordt u naar de luchthaven 

van Singapore gebracht, vanwaar u doorvliegt 

naar Hanoi. Bij aankomst staat onze gids en 

privéchauffer voor u klaar om u per privétransfer 

naar het legendarische Sofitel Legend Metropole te 

brengen waar u 2 nachten zult verblijven.

Dag 5: Hanoi  

Hanoi herbergt een charme die ongekend is in Azië. 

Struin op deze vrije dag door de straten van het 

old quarter, breng een bezoek aan Hoan Kiem en 

geniet van een voortreffelijke koffie in één van de 

koffiehuizen.

 

Dag 6-8: Hanoi - Halong Bay (ca. 170km)  

Na het ontbijt reist u naar de havenstad Hai Phong

voor het begin van een 2-daagse Ylang Cruise door

Lan Ha Bay, de onbekende uitbreiding van Halong Bay. 

 

Dag 8-10: Halong - Hanoi - Da Nang

Aan het begin van de middag keert u terug in Ha 

Phong vanwaar u per auto naar de luchthaven van 

Hanoi wordt gebracht voor een binnenlandse vlucht 

naar Da Nang. Aangekomen in Da Nang wacht 

de privégids. Transfer naar het InterContinental 

Danang Sun Peninsula Resort waar u 3 nachten 

zult verblijven. In Da Nang kunt u ontspannen aan 

het strand, u heeft de tijd aan uzelf. Een bezoek aan 

het nabijgelegen charmante Hoi An is een absolute 

aanrader. 

Dag 11-13: Ho Chi Min 

In de loop van de ochtend wordt u per auto naar de

luchthaven van Hue gebracht. Vandaar vliegt u naar

Saigon, de voormalige hoofdstad van Zuid-Vietnam

en transfer naar het hotel. U verblijft 2 nachten in 

Hotel des Arts.

Dag 13: Ho Chi Min - Amsterdam of verlenging

In de loop van de dag wordt u naar de luchthaven van 

Ho Chi Min gebracht, vanwaar u met een overstap 

in Singapore weer terugvliegt naar Amsterdam. 

Dag 14: Amsterdam

Aankomst op Schiphol in de ochtenduren.

Combinatiereis Singapore & Vietnam, 

14 daagse reis met privéchauffeur en gids.

Indicatieprijs per persoon  nov  feb  apr  jul  okt

In een tweepersoonskamer 4827 4896 4922 4759 4894

Hotels

Singapore                   Fullerton Bay hotel                     5*

Hanoi                           Sofitel Legend Metropole                     5*

Halong Bay                  Y-Lang Cruise                                         5*

Da Nang                      InterContinental Sun Peninsula           5*

Ho Chi Minh City        Hotel des Arts                                         5*

Bij de prijs is inbegrepen:

•  Vliegreis naar Hanoi en van Ho Chi Minh City en  

 luchthavenbelastingen.

•  Executive Lounge op Schiphol..

•  Privétransfers en vervoer over land in een comfortabele auto of 

 minibus met chauffeur. 

•  Begeleiding door een Engelssprekende gids.

• Binnenlandse vluchten van Hanoi naar Da Nang en Da Nang 

  naar Ho Chi Minh City.

•  9 overnachtingen op basis van logies/ontbijt: 2 nachten in   

 Singapore in een deluxe kamer, 2 nachten in Hanoi in een Premium 

  Kamer, 3 nachten in Da Nang in een Classic Panoramic Ocean 

  View kamer, 2 nachten in Ho Chi Minh City in een Deluxe Kamer 

  en 2 nachten Halong Bay in een Junior Suite op basis van  

 volpension.

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prij-

zen van alle kamertypes, kinderkortingen of al dan niet verplichte 

toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.

silverjet.be.

Ontdek de schitterende metropool Singapore en combineer dit met Vietnam, 

een land met een fascinerende geschiedenis en sublieme landschappen en ervaar een een land dat nog steeds vrij uniek is in de wereld.

Combinatiereis Singapore & Vietnam | SINGAPORE
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BALI

Azië, en zeker Indonesië, staat bekend vanwege haar 

exotische natuur en cultuur, maar Bali is in 

alle opzichten anders. “Nergens heb ik ooit 

een bruisender mix van tropische en culturele 

kleurenpracht gevonden als op Bali”, aldus een 

fotograaf voor toonaangevende reisboeken. 

Bali is al meer dan een halve eeuw een geliefd 

vakantieparadijs: exotisch, groene rijstvelden tegen 

vulkaanhellingen, parelwitte stranden, tropisch 

regenwoud, unieke flora en fauna en een hartelijke 

bevolking. Het is prachtig om te ervaren hoe de 

Balinese gemeenschap vasthoudt aan haar geloof 

en tradities. Op Bali overheerst de hindoeïstische 

cultuur die sterk vervlochten is met het dagelijkse 

leven, zoals te zien is aan de talloze tempels, 

klederdracht, feesten en dansen. Het is ook deze 

cultuur die de Balinezen tot één van de meest 

gastvrije en tolerante volkeren van de 14.000 

eilanden van de Indonesische archipel maakt.

 

Bali wordt al eeuwen aanbeden door avontuurlijke 

toeristen en geboeid door kunstenaars. Het eiland 

is een feest voor de zintuigen. Het heeft glooiende, 

groene heuvels en witte stranden, maar het biedt 

ook onderdak aan bruisende steden met restaurants 

die gerechten uit de overheerlijke Indonesische 

keuken serveren; rijstterrassen en talloze 

historische tempels van de vele religies die op het 

eiland voorkomen. 

Wat iedere bezoeker opvalt, zijn de kleurcontrasten. 

De natuur biedt witte en zwarte stranden tegen het 

decor van de talloze soorten groen van het oerwoud. 

De glinsterende sawa’s die terrasvormig tegen 

de hellingen van statige vulkanen liggen, behoren 

zonder twijfel tot de mooiste van heel Indonesië. Als 

u vanaf de vulkaan de zon in de zilvergrijze nevel 

op ziet komen, komt het eiland onder uw voeten in 

nauwelijks een halfuur tijd tot leven in een explosie 

van kleuren, geuren en geluiden. Net zo afwisselend 

als de natuur, zijn de vele bijzondere plaatsen. Van 

Bali, ookwel bekend als ‘Island of Gods’, betovert reizigers met haar sierlijke tempels, schilderachtige rijstterrassen, de gastvrijheid van de 

Balinezen alsook op culinair gebied. Dit tezamen maakt Bali tot een ultieme droombestemming.  

Ervaar de natuurlijke schoonheid en cultuur van het Indonesische eiland Bali. 

Betoverende natuur, weelderig regenwoud, ongerepte stranden, schilderachtige rijstvelden, eeuwenoude tempels en rituelen 

de heilige dorpen hoog in de bergen die de Pura 

Basakih - moedertempel van het Hindoeïsme - 

herbergen, tot de oude koningsstad Tirta Ganga 

in het oosten, waar het waterpaleis herinnert 

aan vervlogen dynastieën. Het dorpje Ubud is 

het kunstzinnige centrum van het eiland. Naast 

schilders en beeldhouwers is Ubud het domicilie 

van vele meester-houtsnijders. Het is fascinerend 

om te zien hoe deze ware kunstenaars uit wortels 

en takken als vanzelf beelden van fragiele 

schoonheid “losmaken”. Bali biedt volop plaatsen 

waar u ontspannen kunt genieten van het heerlijke 

klimaat, het warme water van de Indische Oceaan, 

de fantastische zandstranden en de uitmuntende 

service. We selecteerden voor u de beste resorts 

aan de kust voor een heerlijke vakantie, waar u 

overigens met genoegen ook nog een 18-holes kunt 

lopen op een van de fraaie golfbanen.

Onze Product Manager is afgereisd naar Bali en  heeft 

een prachtige selectie gemaakt van hotels en villa’s. 

Geschikt voor families, adults only, traditionele 

hotels, boutique resorts alsook trendy beach 

resorts. Voor elk wat wils! Nieuw in ons aanbod is 

W Bali in Seminyak, Sofitel Nusa Dua Beach Resort, 

Maya Ubud, Four Seasons at Sayan en het unieke 

Alila Villa Uluwatu. In Ubud selecteerden wij een 

aantal uitstekende hotels waaronder het boutique 

hotel COMO Uma Ubud en Shambhala Retreat, 

bekend om het toonaangevende spaconcept. 

De beste manier om het eiland te leren kennen is 

in het gezelschap van een gids en privéchauffeur. 

Op pagina 302 vindt u de privéreis ‘Bali Experience’.  

Deze reis is met zorg en aandacht samengesteld 

zodat u tijdens uw vakantie betoverd zult 

worden door het eiland, de gastvrijheid en het 

hoge serviceniveau van de door ons zorgvuldig 

geselecteerde hotels.

SPECIAAL AANBEVOLEN

OP BALI HEBBEN THE LEGIAN, VILLA SOORI EN 

THE APURVA KEMPINSKI ONS HART GESTOLEN. 

IN DEZE HOTELS STAAT PERSOONLIJKE SERVICE 

ÉXTRA HOOG IN HET VAANDEL. 

ZIE RESPECTIEVELIJK PAGINA 292/293, 297 EN 301.

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

Dagtemperatuur in °C 28 28 29 28 28 27 26 26 27 28 28 28

Watertemperatuur in °C 30 30 30 30 30 29 28 27 28 29 31 31

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

Dagen met enige neerslag 20 20 20 20 16 15 13 12 11 12 15 15

Java

 Straat van

Bali

BALI ZEE

INDISCHE
OCEAAN

Seminyak

Nusa Dua

Tanah Lot
Ubud

Manggis

Jimbaran

Singaraja

Sanur

Munduk

Samanvaya
Sidemen

Hyatt Regency

Buahan
Como Uma Canggu
W Bali
Alila Seminyak
The Oberoi
The Legian
        & The Club

St. Regis
The Apurva Kempinski

Como Uma Ubud
Como Shambhala
Mandapa
Maya Ubud
Four Seasons at Sayan

Four Seasons

Munduk
Moding

Soori
Villa

Plataran
Menjangan

Sofitel

Alila Uluwatu
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Het kleinschalige Munduk Moding Plantation Nature Resort & Spa is een aanvulling op de collectie 

van groene hotels. De 30 villa’s liggen verspreid over ca. 5 ha, temidden van een koffie- en 

theeplantage, rijstterrassen en tropische tuin. Het resort voert een ecologisch beleid met o.a. 

een eigen moestuin. Vanaf het zwembad geniet u van de schitterende panoramische uitzichten. 

 

FACILITEITEN
In een groene omgeving van dit resort vindt u twee zwembaden met ligbedden, parasols en poolbar.  

Restaurant MiMpi serveert Balinese alsook Europese gerechten, er wordt getracht zoveel mogelijk 

zelfgekweekte biologische groenten, fruit en kruiden uit eigen moestuin te gebruiken. De Spa 

bevindt zich temidden van koffieplantages. Voor meer actieve vakantiegangers organiseert het 

resort wandelingen, naar o.a. de Munduk Waterval.

ACCOMMODATIE
De 30 suites en villa’s zijn traditioneel ingericht en beschikken over flatscreen-tv, dvd-speler, 

koelkast, koffie-/theezetfaciliteiten, gratis mineraalwater en airconditioning. Badkamer met bad 

van terrazzo en douche.

Inclusief: 3 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis naar en van Denpasar met KLM, luchthavenbelasting, 

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

Indicatieprijs per persoon   nov feb apr jul okt

Villa Tuinzicht   1416 1416 1482 1552 1482

1 Bedroom Pool Villa   1587 1587 1674 1793 1674

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinderkortingen of al dan niet 

verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.silverjet.be.

 

MUNDUK MODING PLANTATION
BOUTIQUE | DUURZAAM | HIDEAWAY

    DELUXE

Plataran Menjangan Resort & Spa is een luxe eco-lodge in het bekende nationale park van West Bali. 

Het West Bali National Park herbergt 175 soorten planten en 167 soorten vogels. Ervaar de natuur, 

luxe, privacy en comfort in de traditionele villa’s van dit unieke resort. Voor natuur- en avontuur- 

liefhebbers biedt Plataran Menjangan een betoverende ervaring. Net voor de kust ligt het eiland 

Menjangan, een populaire plek om te snorkelen en duiken.

 

FACILITEITEN
De Padma Spa by Plataran ligt temidden van de mangroven. De Octagon Ocean Club serveert  

zeevruchten en Aziatisch geïnspireerde gerechten. Wantilan heeft uitzicht over de oceaan en ser-

veert een heerlijke selectie Balinese en Indonesische gerechten voor ontbijt, lunch en diner, bereid 

met lokale ingrediënten. Snorkelen, kajakken, fietsen en afternoon tea zijn inclusief.

 

ACCOMMODATIE
De 17 villa’s beschikken over flatscreen-tv, iPod-dockingstation, minibar, koffie-/theezetfaciliteiten, 

gratis mineraalwater en airconditioning. Badkamer met bad en douche.

Inclusief: 3 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Denpasar met KLM, luchthavenbelasting,  

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

Indicatieprijs per persoon   nov feb apr jul okt

Forest Villa 1-slaapkamer   1560 1560 1593 1655 1593

Forest Villa 2-slaapkamers   1791 1791 1839 1926 1839

Vroegboekkorting: 10% korting indien geboekt 32 dagen voor aankomst en verblijf in de periode 01/11/22 t/m 20/12/22 

en 11/01/23 t/m 31/03/23.

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinderkortingen of al dan niet 

verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.silverjet.be.

PLATARAN MENJANGAN RESORT & SPA
ACTIVE | BOUTIQUE | FAMILY

INDONESIË | Bali | Menjangan & Munduk

Forest Villa 1-slaapkamer

   

Villa tuinzicht

Kenyari Villa
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Het indrukwekkende Four Seasons at Sayan is ontworpen met een rijstkomvormige architectuur 

in de tropische vallei aan de Ayung rivier. Een heuse hideaway met excellente service, omgeven 

door torenhoge palmbomen en betoverende tuinen. De luchthaven ligt op ca. 30 minuten.

 

FACILITEITEN
Receptie met ontvangst. Voorts 2 zwembaden waarvan 1 met whirpool, fitnessruimte, kidsclub, 

boetiek, buggyservice. The Sacred River Spa biedt ontspannende massages, yoga-retraites en 

meditaties. Restaurant Ayung Terrace, Riverside all day dining op de rivieroever voor lunch en 

diner, Sokasi, waar u ‘s avonds een 7-gangen chef’s table kunt boeken en Jati Bar. 

ACCOMMODATIE
De 18 suites en 42 villa’s zijn comfortabel en authentiek Balinees ingericht met traditionele 

ikatstoffen, antiek meubilair en Indonesische kunstvoorwerpen. De ruime suites liggen nabij 

het hoofdgebouw, de villa’s liggen verspreid over het resort en beschikken over een tuin met 

zwembad en terras. Alle bieden flatscreen-tv, minibar, koffie-/theefaciliteiten, schrijftafel, kluisje 

en luxe badkamer met bad en douche, badjassen en slippers.

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

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

Indicatieprijs per persoon   nov feb apr jul okt

Duplex Suite   2763 2763 2927 3073 2937

One Bedroom Villa   3807 3807 3939 4069 3949

Extra: Combineer 3 nachten Four Seasons at Sayan en 3 nachten Four Season at Jimbaran Bay en ontvang de 4e nacht 

gratis. 

FOUR SEASONS AT SAYAN
DESIGN I FAMILY | HIDEAWAY 

        DELUXE

SAMANVAYA LUXURY RESORT & SPA
ADULTS ONLY I HIDEAWAY I WELLNESS

    

Kenyari Villa

Sidemen & Ubud | Bali | INDONESIË

Samanvaya Luxury Resort & Spa is ontworpen met het oog op privacy, ontspanning en luxe 

comfort. Laat u hier verleiden door de natuur en cultuur door de pittoreske Sidemen-vallei. 

Sidemen is één van de nog onontdekte parels op Bali, hier ervaart u nog de authentieke Balinese 

cultuur. De luchthaven van Denpasar ligt op ca. 35 minuten.

 

FACILITEITEN
Open receptie met lobby, 2 infinity zwembaden, jacuzzi, loungebar, fitnessruimte, yogastudio. 

Ananda Spa gericht op het welzijn van lichaam & geest. Asri Dining, met een sterke focus op 

verse, lokaal geproduceerde en seizoengebonden ingrediënten. Van de traditionele Indonesische 

keuken tot internationaal geïnspireerde gerechten.

ACCOMMODATIE
Kleinschalig adults only resort met 15 romantische villa’s variërend tussen 40 en 100m², 

verdeeld over 9 categorieën, voorzien van airconditioning, kingsize (hemel-)bed, minibar, koffie-/

theezetfaciliteiten, kluisje, smartphone voor contact met de butlerservice en semi-open tropische 

badkamer met regendouche, badjassen en slippers. 

Inclusief: 4 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis naar en van Denpasar met KLM, luchthavenbelasting, 

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

Indicatieprijs per persoon   nov feb apr jul okt

Superior Sundari Villa   1641 1641 1801 1758 1655

Deluxe Kayu Villa   1725 1725 1924 1891 1753

Extra: Dagelijks afternoon-tea in de vorm van Balinese koffie/thee met gebak. 

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinderkortingen of al dan niet 

verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.silverjet.be.



288 - SILVERJET

INDONESIË | Bali | Ubud

MAYA UBUD RESORT & SPA 
FAMILY | HONEYMOON | WELLNESS

        DELUXE

Forest Suite

Nieuw in het aanbod van Silverjet is het Maya Ubud Resort & Spa. Omgeven 

door een tropisch regenwoud en aan de rivier Petanu ligt het resort verspreid 

over maar liefst 10 ha. Dit hotel richt zich op zowel koppels als gezinnen die op 

zoek zijn naar een zorgeloze vakantie. Voor kinderen is er een kidsclub en een 

zwembad, voor koppels is er een infinity zwembad aan de oevers van de rivier. 

Het kunstenaarsdorp Ubud ligt op ca. 2 km afstand en vormt het culturele hart 

van Bali, met het bekende Monkey Forest, de nabijheid van rijstvelden, award-

winnende restaurants en vele boetiekjes. De luchthaven Denpasar ligt op ca. 38 

km afstand. 

FACILITEITEN
Dit ecologische en duurzame resort biedt een verscheidenheid aan kamers en 

villas te midden van een prachtig tropisch regenwoud. Het resort beschikt over 

2 buitenzwembaden, een fitnessruimte, een yogapaviljoen en een tennisbaan. 

De ‘Maya Riverside’-spa ligt op een prachtige locatie onder het resort, naast 

een bos. Het rustgevende geluid van de nabijgelegen rivier zorgt voor extra 

ontspanning. Voorts beschikt het hotel over 3 restaurants en een openlucht bar. 

Mayasari serveert internationale gerechten. Bij het River Cafe kunt u gezonde en 

biologisch geïnspireerde salades, smoothies en snacks bestellen. In de Tree Bar, 

een open paviljoen bar, kunt u terecht voor een lichte lunch, tevens wordt hier 

tussen 16:00 en 17:00 de afternoon tea geserveerd. Bij Rasa Bulan, wat letterlijk 

de smaak van de maan betekent, worden authentieke Indonesische gerechten 

geserveerd. U kunt ook kooklessen volgen, zodat u leert hoe u de smaken van 

Bali thuis op tafel kunt zetten.

ACCOMMODATIE
De 48 suites en 60 villa’s liggen verspreid over het resort. De suites beschikken 

over een balkon met uitzicht op de mystieke vallei of de rijstterrassen. De villa’s 

liggen in de mooi aangelegde tropische tuin. De suites en villa’s zijn voorzien van 

een kingsizebed of 2 queensizebedden, airconditioning, smart led-tv, koffie-/ 

theezetfaciliteiten, minibar, schrijftafel, kluisje, JBL speaker en strijkfaciliteiten. 

Badkamer met bad en douche, badjassen en slippers.

Forest Suite (ca. 48m², max. 2 volw. + 1 kind): comfortabele kamer gelegen in 

het hoofdgebouw, balkon met zitje. Suites kunnen gecombineerd worden door 

middel van een verbindingsdeur.

Forest Corner Suite (ca. 56 m², max. 2 volw. + 1 kind): als de Forest Suite, 

gesitueerd op een hoek en met 2 balkons met zitje.

Jacuzzi Villa (ca. 240 m², max. 2 volw. + 1 kind): comfortabele villa in klassiek 

Balinees design met een eigentijdse luxe uitstraling. In de tuin vindt u de 

vrijstaande jacuzzi.

Pool Villa (ca. 245 m², max. 2 volw. + 1 kind): aparte woon- en slaapkamer. 

Terras met buitendouche, ligbedden en privézwembad van 14 m².

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

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

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul okt

Forest Suite 1855 1855 1855 2065 1855

Jacuzzi Villa 2130 213 2130 2340  2130

Gratis nachten: 5=4 bij verblijf in de periode 01/11/22 t/m 14/2/22, 03/01/23 t/m 30/06/23 en 

01/10/23 t/m 31/10/23. 

Honeymoon: honeymooncake, presentje en bloemenbad in uw kamer. Tevens 30% korting op een 

romantisch diner.

Vroegboekkorting: 20% korting indien geboekt 90 dagen voor aankomst, 10% korting indien 

geboekt 45 dagen voor aankomst. 

Extra: vers fruit op de kamer bij aankomst, afternoon tea in Tree Bar (gezette tijden), georganiseer-

de acitiviteiten (o.a. yogales, wandelingen, etc.).

Gezinsvoordeel: welkomstgebakje, voucher voor ijs,  dagelijks 4u toegang tot de kidsclub.

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.

silverjet.be.
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Ubud | Bali | INDONESIË

MANDAPA, A RITZ-CARLTON RESERVE
FAMILY I HIDEAWAY I WELLNESS

        DELUXE

Pool VillaPool / Poolbar

Het luxe Mandapa, A Ritz-Carlton Reserve ligt verscholen in een prachige vallei, 

waardoor het verblijf hier voelt als verblijf in een dorp op zich. Omgeven door 

groene rijstterrassen en de Ayung-rivier ervaart u hier de natuur ten volle. 

Gecombineerd met een bezoek aan de spa, of de yogalessen en de rust die in dit 

resort te vinden is, kunt u optimaal ontspannen tijdens uw vakantie op Bali.  De 

kinderen kunnen zich uitstekend vermaken in het ruim opgezet Mandapa Camp 

KidsClub. Het beroemde kunstenaarsdorp Ubud, het artistieke centrum van Bali, 

ligt op ca. 10 min.  De luchthaven Denpasar ligt op ca. 37 km afstand. 

FACILITEITEN
Stijlvolle entree met uitzicht over het resort en de omliggende vallei. 

Riant zwembad gelegen temidden van de rijstvelden en omringd door een 

zonneterras. Voor kinderen is er de Mandapa Camp KidsClub met een leerzaam 

‘mini explorers’ activiteitenprogramma met veel aandacht voor de natuurlijke 

omgeving. Verder is er een modern fitnesscenter en worden er yogalessen 

georganiseerd.  Met de fietsen van het hotel is er de mogelijkheid om het gebied 

op eigen gelegenheid te verkennen. De Mandapa Spa is een uitverkoren plek 

van rust en kracht. Aan de oevers van de Ayung-rivier liggen de 2 restaurants. 

Vooral in Kubu kan men op een originele manier dineren: in geweven cocons ziet 

men het stromende water. Hapjes en drankjes zijn de hele dag verkrijgbaar aan 

de bar bij het zwembad. Het Sawah Terrace is het all-day dining restaurant met 

fraai terras en uitzicht op de rijstvelden. De groenten uit de organische tuin van 

de chef vormen de basis voor lokale gerechten. Voor een afternoon tea of lunch 

kunt u terecht in The Library. 

ACCOMMODATIE
De 60 luxe suites en villa’s creëren een unieke omgeving dankzij het interieur 

en de natuurgerelateerde stijlelementen. De architectuur van Mandapa is 

een combinatie van traditionele Balinese stijl en modern design. Alle kamers 

zijn voorzien van airconditioning, flatscreen-tv, kluisje, minibar en koffie-/ 

theezetfaciliteiten. Ruime slaapkamer en zeer luxueuze badkamer met aparte 

douche. Terras of balkon met schitterend uitzicht. 24-uurs butlerservice.

Reserve Suite (ca. 100 m², max. 3 pers.): open plan woon-/slaapkamer met  

ter ras met loungebank en uitzicht op de rijstvelden en het regenwoud. Suites 

kunnen gecombineerd worden door middel van een verbindingsdeur.

Mandapa Suite (ca. 145 m²): deze suite in Balinese stijl heeft een aparte woon-/ 

slaapkamer met zithoek en eettafel. Groot terras met loungebank en uitzicht 

over de rijstvelden.

Pool Villa (ca. 430 m²): vrijstaande villa met slaapkamer met kingsizebed, 

inloopkast en indoor living met loungebank. Luxe badkamer. Balinese tuin met 

zonneterras, privézwembad en buitendouche. Uitzicht op het regenwoud.

River Front Pool Villa: als de Pool Villa maar gelegen aan de Ayung-rivier.

Reserve Pool Villa (ca. 995 m², max. 5 pers.): deze villa heeft een spectaculaire 

ligging langs de rivier. 2 aparte paviljoens, elk met een slaap- en badkamer. 

Riante woonkamer en terras met ligbedden en groot privézwembad. 

Mandapa Pool Villa (ca. 2.000 m², max. 7 pers.): schitterende villa gelegen langs 

de rivier, bestaand uit 3 aparte paviljoens elk met een slaapkamer, badkamer en 

terras. Grote indoor living, tuin, terras met ligbedden en privézwembad.

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

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

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul okt

Reserve Suite 3387 3387 5019 5324 4414

Mandapa Suite 3678 3678 5530 5835 4904

Pool Villa 4838 4838 7238 7687 6573

Extra: 1 x 3 gangen diner in restaurant Sawah Terrace en 1 x afternoon tea in Mandapa Dulang at the 

Library voor 2 pers bij min. 3 nachten verblijf in een Suite en min. 2 nachten verblijf in een Villa bij 

verblijf van 01/11/22 t/m 31/03/23.

Honeymoon: bloemen en cake bij aankomst in de kamer en 1 x Aromatherapy massage voor 2  

personen van 60 minuten bij min. 3 nachten verblijf in een Suite en 2 nachten verblijf in een Villa bij 

verblijf van 01/11/22 t/m 31/03/23.

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 01/11/22 t/m 31/03/23 indien 62 dagen voor aankomst ge-

boekt en 10% indien 32 dagen voor aankomst geboekt.

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.

silverjet.be.
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Pool Suite  Terrace Suite

COMO UMA UBUD
BOUTIQUE I FAMILY I HIDEAWAY

COMO SHAMBHALA ESTATE
BOUTIQUE I HIDEAWAY I WELLNESS

             DELUXE

COMO Uma Ubud dompelt u onder in de cultuur van Bali en biedt luxe 

voorzieningen, van trendy restaurants en de befaamde Shambhala Spa tot een 

eigentijdse accommodatie. Dit liefdevol ingerichte boutique hotel ligt verscholen 

tussen rijstvelden en heuvels net buiten Ubud. 

FACILITEITEN
In de met palmen omzoomde tuin ligt het zwembad met ligbedden en parasols. 

Souvenirwinkel en boetiek. Fitnessruimte met step-aerobics, yogapaviljoen en 

COMO Shambhala Spa. Italiaans geïnspireerd restaurant Uma Cucina, Kemiri 

restaurant voor ontbijt. De Uma-bar bij het zwembad serveert lunch en diner.  

ACCOMMODATIE
De 46 stijlvolle kamers beschikken over yogamatten, klamboe, kingsizebed, 

airconditioning, iPod-dockingstation, minibar, schrijftafel, strijkfaciliteiten, 

koffie-/theezetfaciliteiten, tv en zithoek. Badkamer met bad en regendouche. 

Dagelijks mineraalwater en tropisch fruit.

Ubud Kamer (ca. 55 m², max. 2 pers.): slaapkamer met hemelbed, openslaande 

deuren naar het balkon met uitzicht op de tuinen. 

Terrace Kamer (ca. 103 m², max. 2 pers.): slaapkamer met hemelbed. 

Badkamer met verzonken bad en buitendouche. Terras met uitzicht op de tuin.  

Pool Suite (ca. 167 m², max. 3 pers.): op de begane grond met inloopkast, 

badkamer met aparte douche en een verzonken bad. Riant zonneterras met 

plungepool, ligstoelen en zithoek, waar u heerlijk kunt ontspannen. 

COMO Villa (ca. 287 m², max. 4 pers.): riante villa voorzien van 2 slaapkamers,  

ruime woonkamer, 2 badkamers met bad en aparte douche. Grote buitenruimte 

met zonneterrassen, ligbedden en lappool met uitzicht op de vallei.

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

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

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul okt

Ubud Kamer 2046 2046 2170 2230 2046

Terrace Kamer 2185 2185 2336 2360 2185

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinderkortingen 

of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.silverjet.be.

Como Shambhala is een serene oase gelegen op een heuvelrug in een tropische 

tuin met spectaculair uitzicht op de Ayung-rivier. Schitterende residences en 

villa’s met privézwembad bieden comfort en ontspanning van topkwaliteit.  

Bij COMO Shambhala staat zorg voor lichaam, geest en ziel centraal.

FACILITEITEN 
Het hotel organiseert wandelingen langs de rijstvelden, aqua-circuit meditatie-, 

yoga- en pilateslessen. Een 25 meter zwembad omgeven door zonneterrassen.

Ultramoderne fitnessruimte, sauna en stoombad. Kudus House biedt gerechten 

uit de Indonesische regio’s. Restaurant Glow serveert lokale gerechten. 

ACCOMMODATIE
De 30 elegante kamers en villa’s zijn smaakvol ingericht. Voorzien van 

airconditioning, tv, kluisje, minibar, yogamat en Nespresso-apparaat. Badkamer 

met ligbad, aparte douche en Shambhala-badartikelen. Elke uniek ingerichte 

Residence heeft een eigen zwembad en een woonpaviljoen. Butlerservice. 

Garden Suite (ca. 45 m², max. 2 pers.): stijlvol ingericht en gelegen in de tropisch 

tuin. Semi-open badkamer. Terras met dagbed. 

Terrace Suite (ca. 60 m², max. 2 pers.): royale suite met groot terras of tuin. 

COMO Shambhala Suite (ca. 85 m², max. 3 pers.): ingericht met Indonesische 

kunstvoorwerpen. Royale badkamer met jacuzzibad. Terras met privézwembad.

Retreat Pool Villa - 1 slaapkamer (ca. 235 m², max. 3 pers.): moderne villa 

met een slaapkamer en riante woonruimte. Terras met een 11 m zwembad en 

jacuzzi. Uitzicht over de jungle. Ook boekbaar met 2 slaapkamers.

Inclusief: 5 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis naar en van Denpasar met KLM,  

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

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul okt

Garden Suite 2604 2604 2664 2604 2594

Terrace Suite 2844 2844 2876 2887 2868

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.

silverjet.be.
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ALILA SEMINYAK
DESIGN | FAMILY

     

Alila Seminyak - Panorama 01Deluxe Garden Suite

Alila Seminyak is een chic, tropisch hotel op een rustig gedeelte van een van de 

populairste stranden van Bali. Het moderne hotel bestaat uit meerdere gebouwen 

van 4 verdiepingen. Vanuit de suites, zwembaden, het restaurant en de strandbar 

biedt Alila gasten direct uitzicht op de oceaan. De 4 zwembaden zijn omgeven 

door houten terrassen, ligbedden en parasols. Een restaurant en een Spacenter 

maken het aanbod compleet. Op loopafstand vindt u hier vele cafés, restaurants 

en andere uitgaansgelegenheden zoals het befaamde restaurant Ku De Ta, La 

Lucciola en de Potato Head beachclub. De prima ligging en het uitstekende 

serviceniveau staan garant voor een heerlijke Balinese vakantie. Silverjet 

biedt alleen de suites aan in de 2 gebouwen die nabij of aan het strand liggen.  

Op ca. 45 minuten van de luchthaven.

FACILITEITEN
Indrukwekkende entree met receptie, lobby-lounge en boetiek. Er zijn 4 

zwembaden verspreid over het resort aan het strand, waarvan één voor 

volwassenen en één voor gezinnen. De Alila Spa biedt Aziatisch geïnspireerde 

behandelingen evenals een vichy-douche. Fitness ruimte met moderne 

apparatuur. Het Seasalt Restaurant aan het strand beschikt over een groot terras 

en serveert een uitstekende selectie Aziatische gerechten en visspecialiteiten 

van de grill. De koffiebar met uitzicht op de oceaan is op elk moment van de 

dag de perfecte pitstop. De Beach Bar is een plek om te ontspannen onder de 

zon en de sterren. Tot diep in de nacht kunt u hier relaxen en genieten van een 

tropische cocktail.

ACCOMMODATIE
De 144  minimalistische suites van Alila Seminyak weerspiegelen het eigentijdse 

design van het resort. De trendy badkamer, die zich over bijna de gehele lengte 

van de kamer uitstrekt, bevindt zich achter een schuifpaneel. Alle suites zijn 

voorzien van airconditioning, flatscreen-tv, minibar, Nespresso-apparaat, 

theezetfaciliteiten en kluisje. Luxe badkamer met ligbad en/of aparte douche. 

Ruim balkon of terras met loungebank.

Studio (ca. 46 m², max. 2 pers.): comfortabele kamer met balkon of terras en 

uitzicht op een zwembad of gedeeltelijk zeezicht. Badkamer met douche. Gelegen 

in het bijgebouw dat d.m.v. een loopbrug van ca. 40 m met het hoofdgebouw is 

verbonden.

Deluxe Terrace Suite (ca. 60 m², 2 volw. + 2 kind.): open plan woon-/slaapkamer 

met kingsizebed en sofa. Terras met ligbedden en zwembadzicht.

Ocean View Suite (ca. 66 m², max. 2 volw. + 2 kind.): open plan woon-/slaapkamer 

met kingsizebed en sofa. Balkon met zeezicht.

Alila Terrace Suite (ca. 72 m², max. 2 volw. + 2 kind.): ruime open plan slaapkamer 

met kingsizebed en sofa. Terras met ligbedden en resortzicht.

Alila Ocean Suite (ca. 72 m², max. 2 volw. + 2 kind.): ruime open plan woon-/

slaapkamer met kingsizebed en sofa. Balkon met zeezicht.

Seminyak Suite (ca. 117 m², max. 2 volw. + 2 kind.): suite met aparte woon- en 

slaapkamer. Ruim balkon met zeezicht.

Beach Suite (ca. 177 m², max. 2 volw. + 2 kind.): slaapkamer met kingsizebed en 

en-suite badkamer, woonkamer met sofa(-bed), zithoek en eettafel. Groot terras 

of balkon. Gelegen aan het strand met schitterend uitzicht.

Alila Penthouse (ca. 811 m², max. 6 volw. en 3 kind.): fraaie suite met 3 

slaapkamers, en-suite badkamers, woonkamer, eettafel en keuken. Groot 

dakterras met privézwembad van 8x4 m. Panoramisch uitzicht op de oceaan.

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

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

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul okt

Studio 1903 1903 1903 1939 1903 

Deluxe Terrace Suite 2743 2743 2743 2795 2743

Ocean View Suite 2848 2848 2848 2890 2848

Honeymoon: fruit en bruidstaart bij aankomst op de kamer.

Extra: Gratis transfer tussen Alila Villa Uluwatu en Alila Seminyak bij een verbljf van min. 2 nachten 

in beide resorts. 

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.

silverjet.be.
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THE LEGIAN & THE CLUB BY THE LEGIAN
BOUTIQUE | DESIGN I HONEYMOON

     

Zoals de naam al doet vermoeden horen deze twee resorts bij elkaar:  

The Legian en The Club by The Legian. Bij beide zult u de excellente service 

ervaren zoals u mag verwachten van de luxe hotels uit het Silverjet portfolio. 

Niet voor niets behoort The Legian Seminyak Bali tot de ‘The Leading Hotels 

of the World’. Verblijft u graag in een kleinschalig resort temidden van een 

tropische tuin aan het schitterende strand van Seminyak? Dan is The Legian 

uw vakantieadres. Geniet u liever van meer  privacy, maar wilt u wel gebruik 

maken van de faciliteiten van The Legian? Kies dan voor één van de 12 

vrijstaande villa’s met privézwembad en privé-butler bij The Club by The Legian.  

De luchthaven Denpasar ligt op ca. 15 kilometer afstand.  

FACILITEITEN
Elegante entree, lobby-lounge, bibliotheek en boetiek. The Legian heeft 3 

zwembaden die trapsgewijs in de tuin liggen. De Pool Bar is een paviljoen waar 

de signature cocktails worden geserveerd en is tevens de perfecte plek om te 

genieten van de schitterende zonsondergang in Seminyak. In de leading Spa 

worden Balinese schoonheidsbehandelingen aangeboden. Toegang tot Wellness 

by The Legian met technogym, yogales, spinningles en pilates in The Studio. 

Sauna, stoombad en plungepools. The Restaurant serveert Franse en Aziatische 

gerechten. De Ocean Champagne Bar is een informeel loungerestaurant aan het 

strand voor tapas, lunch en natuurlijk champagne. 2 x per week live jazzmuziek.

ACCOMMODATIE
The Legian: alle 66 luxueuze suites zijn elegant ingericht met teakhouten 

vloeren en Balinese kunstvoorwerpen. Voorzien van airconditioning, kluisje, 

minibar, koffie-/theezetfaciliteiten, Bose cd-speler, iPod-dockingstation 

en Nespresso-apparaat. Luxe badkamer met aparte regendouche. Ruime 

veranda of balkon met zeezicht. Inclusief de dagelijks bijgevulde minibar 

met homemade snacks, frisdrankjes en bier. Dagelijks afternoon tea in de 

suite, de poolbar of de Ocean Champagne Bar, krant en vers seizoensfruit. 

The Club at The Legian bestaat uit 15 vrijstaande villa’s met privézwembad 

van maar liefst 10 m, omgeven door een schitterende tuin in een in een rustige 

enclave: een perfecte luxe ‘hideaway’ in het midden van Seminyak met eigen Club 

Lounge en butlerservice. Perfect voor honeymooners of gezinnen met kinderen.  

De villa’s beschikken over smart LED-tv, dvd-speler, Bose geluidssysteem, iPod-

dockingstation, koffie-/theezetfaciliteiten en luxe badkamer met douche en 

bad, badjassen, badslippers en strandtas. De voordelen van The Club zijn groot: 

een privé-butler, gratis wasservice, in-room ontbijt, dagelijks afternoon tea, 

dagelijks gratis cocktails (16:00-20:00), dagelijks aangevulde minibar, dagelijks 

vers fruit, morning yoga in The Studio. Bovendien is er een auto met chauffeur 

beschikbaar om u in de omgeving van Seminyak te halen en te brengen. Tevens 

een eigen restaurant en een algemeen zwembad voor gezamenlijk gebruik. 

The Legian  Studio Suite (ca. 100 m², max. 2 pers.): open plan woon-/slaapkamer 

met kingsizebed. Badkamer met regendouche. Balkon met ligbedden en 

zeezicht. Ook te boeken als The Legian Superior Suite.

The Legian Deluxe Suite - 1 slaapkamer (ca. 110 m², max. 2 volw. + 1 kind): ruime 

woon-/eetkamer, slaapkamer met en-suite badkamer. Balkon met loungebank.

The Legian Deluxe Suite - 2 slaapkamers (ca. 155 m², max. 4 volw. + 1 kind):  

1 slaapkamer met kingsizebed en 1 met 2 aparte bedden, woonkamer met 

eettafel en 2 badkamers.

The Legian Seminyak Suite (ca. 274 m², max. 4 volw. + 1 kind.): exclusieve suite 

met 2 luxe slaapkamers, en-suite badkamer met bad en regendouche. Ruime 

woonkamer met eettafel en dubbele balkons. Butlerservice en champagne bij 

aankomst. Cocktails en canapés van 18:00-20:00 in de suite en laundryservice.

The Legian Sunset Suite: als de Seminyak Suite maar hoger gelegen.

The Legian Beach House (ca. 800 m², max. 4 volw. + 2 kind.): unieke villa met 3 

slaapkamers. Gelegen in een ommuurde tropische tuin aan het strand. Voorzien 

van een 16 m lang zwembad met houten zonneterrassen met ligbedden. Open 

plan woon-/eetkamer en ruime teakhouten balkons. Veel exclusieve extra’s.
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The Club Villa - 1 slaapkamer Pool Villa (ca. 400 m², max. 2 volw. + 1 kind): luxe 

villa met woon-/slaapkamer met queensizebed. Buitenpaviljoen met eettafel, 

terras met ligbedden en privézwembad van 10 m. 

The Club Villa - 2 slaapkamers Joglo Pool Villa (ca. 670 m², max. 4 volw. + 1 

kind): luxe villa met gezamenlijke outdoor living, 2 slaapkamers en 2 badkamers. 

De masterbedroom beschikt over een zitje, terwijl de 2e slaapkamer een aparte 

living heeft. Zo wordt de privacy gewaarborgd. Ruim buitenpaviljoen met 

eettafel, terras met ligbedden en privézwembad van 8 m.

The Club Villa - 3 slaapkamers Pool Villa (ca. 730 m², max. 6 volw. + 1 kind): 

luxe geschakelde villa met drie slaapkamers, verdeeld over 2 gebouwen en 2 

verdiepingen. Ruime slaapkamers en privézwembad van 10 m.

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

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

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul okt

The Legian - Studio Suite  2962 2962 2962 3267 2962

The Legian - Superior Suite  3188 3188 3238 3638 3238

The Club - 1 slaapkamer Pool Villa 4062 4062 4157 4407 4124

Honeymoon: honeymooncake en bloemenbad in uw Villa.

Kamerkorting: 15% bij min. 5 nachten verblijf van 01/11/22 t/m 21/12/22, en van 07/01/23 t/m 

31/03/23.

Long Stay:  1 x balinese massage van 60 minuten voor 2 personen bij verblijf van min. 7 nachten.

Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 01/11/22 t/m 31/03/23 indien 45 dagen voor aankomst ge-

boekt. 

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.

silverjet.be.

The Legian Deluxe Suite - 1 slaapkamer The Legian Deluxe Suite - 1 slaapkamer

The Club Lounge
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THE OBEROI BEACH RESORT, BALI 
FAMILY I HERITAGE | WELLNESS

       

Luxury Lanai Tuinzicht

Luxury Lanai Zeezicht

The Oberoi Bali was een van de 1e hotels in het nu bruisende plaatsje Seminyak. 

De rieten daken van de villa’s kijken boven de stenen muren uit over de bloemrijke 

omgeving waar de talrijke beelden en tempels verspreid liggen tussen bomen 

en lelievijvers. Stenen paden slingeren zich door 15 ha paradijselijke tuinen. 

Het resort combineert het beste van 2 werelden: het zwembad aan het strand, 

de elegante restaurants en het schitterende Spacenter. Het strandresort is zo 

vredig dat het moeilijk te geloven is dat het omringd wordt door de drukte van de 

restaurants en het uitgaansleven van Seminyak. Een wandeling van 5 minuten 

langs het strand leidt naar vele levendige winkelstraten. De luchthaven ligt op 

ca. 13 km.

FACILITEITEN
Elegante entree met receptie, boetiek en uitzicht op zee. In het hart van het 

resort ligt het riante zwembad, dat uitkijkt over het strand en omringd is door 

ligbedden en kleurrijke parasols. Een tennisbaan, fitnessruimte en een serene 

Spa temidden van vijvers en fonteinen. Een amfitheater waar gratis afternoon 

tea wordt geserveerd en 2 x per week Balinese dansvoorstellingen plaatsvinden.  

De 2 restaurants en een bar liggen in de open lucht en bieden uitzicht op 

het strand. Het romantische Kura Kura serveert lokale gerechten en Indiase 

tandoori, plus een selectie van zeevruchten. Frangipani Café ligt aan het strand 

in de schaduw van kleurrijke parasols. Het à la carte ontbijt wordt dagelijks 

geserveerd. De Kayu Bar leent zich uitstekend voor een pre-dinner cocktail bij 

een prachtige zonsondergang. 

ACCOMMODATIE
De 79 kamers en villa’s bieden veel privacy. Traditionele interieurs met 

originele teakhouten meubels, schilderijen van de beroemde Indonesische 

kunstenaar Hendra Gunawan en marmeren badkamers met verzonken bad 

en aparte douche. Alle kamers zijn voorzien van een schrijftafel, Nespresso-

apparaat, airconditioning, flatscreen-tv, iPod-dockingstation, minibar, koffie-/

theezetfaciliteiten en kluisje. Terras. Kamerbezetting max. 2 volw. en 1 kind.

Luxury Lanai Tuinzicht (ca. 48 m²): de Lanai kamers zijn gevestigd in een blok 

van 4 bungalows. Kingsizebed en terras. Ook boekbaar met gedeeltelijk zeezicht.

Luxury Lanai Zeezicht: gelegen op de eerste rij vanaf het strand en met uitzicht 

op zee.

Luxury Villa Tuinzicht (ca. 200 m²): open plan woon-/slaapkamer en ruime 

badkamer. Ook boekbaar met zeezicht.

Luxury Pool Villa Tuinzicht (ca. 350 m²): open plan woon-/slaapkamer en groot 

terras met ligbedden en privézwembad. Ook boekbaar met zeezicht.

Royal Pool Villa Zeezicht (ca. 400 m²): ruime villa met apart woon- en 

slaappaviljoen. Riant terras met ligbedden, privézwembad en zeezicht.

 

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

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

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul okt

Luxury Lanai Tuinzicht 2492 2492 2492 2528 2492

Luxury Lanai Zeezicht 2814 2814 2814 2850 2814

Extra: 50% korting op 2e kamer voor max 2 kinderen t/m 11 jaar bij verblijf van 01/11/22 t/m 

23/12/22, van 04/01/23 t/m 31/07/23 en van 01/09/23 t/m 31/10/23. Geldig voor Luxury Lanai 

Tuinzicht kamer.

Honeymoon: Wedding cake, bloemen, 1 x ontbijt voor 2 personen en 1 x 60 min Spa behandeling voor 

2 personen bij min. verblijf van 3 nachten.

Kamerkorting: 25% bij min. verblijf van 3 nachten van 01/11/22 t/m 23/12/22 en van 04/01/23 

t/m 31/03/23. 25% bij min. verblijf van 6 nachten van 01/04/23 t/m 31/07/23 en van 01/09/23 t/m 

31/10/23 en 20% bij min. verblijf van 4 nachten.

Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 01/11/22 t/m 23/12/22, van 04/01/23 t/m 31/07/23 en van 

01/09/23 t/m 31/10/23 indien 30 dagen voor aankomst geboekt.

Welkomstattentie: fles wijn en bloemen bij aankomst en  tevens 1 x diner (3 gangen menu) bij min. 

3 nachten verblijf in een Villa.

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.

silverjet.be.

Ocean Facing Escape 



295 - SILVERJET

Gelegen aan de zuidwestkust biedt Como Uma Canggu een ultieme vakantiebelevenis op Bali.  

Het hedendaagse Aziatische ontwerp gecombineerd met stijlvol Italiaans design gaat hier 

naadloos over in het tropische landschap en vulkanisch zandstrand met prachtige surfgolven. 

Como Uma Canggu heeft een relaxte sfeer en straalt Balinese rust en vitaliteit uit. De bekende 

Tanah Lot-tempel ligt op ca. 30 minuten en de luchthaven van Denpasar op ca. 45 minuten.

FACILITEITEN
Stijlvolle entree met receptie en boetiek. Het resort beschikt tevens over de bekende Como 

Shambhala Spa, fitnessstudio, yoga- en pilatesstudio’s, Play by Como Space Kidsclub, surfschool, 

en een imposant 115 meter lang lagunezwembad met zonneterras. Bij de Como Beach Club ligt 

een 2e zwembad. De Como Beach Club serveert internationale en Indonesische specialiteiten. 

Voor gezonde salades, smoothies en groentenshakes is er de Glow Juice Bar.

 ACCOMMODATIE
De 158 kamers en suites zijn ontworpen als een luxueus Thais landhuis en voorzien van een 

warme inrichting, houten vloeren, elegante ornamenten, verfijnde kunstwerken en Thaise 

boeken, evenals handgemaakte meubelen. Schitterende badkamer. 

Canggu Kamer (ca. 36 m², max. 3 pers.): comfortabele kamer met zicht op resort. Geen balkon.

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

Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Indicatieprijs per persoon   nov feb apr jul okt

Canggu Kamer   1922 1922 1625 2511 1938 

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinderkortingen of al dan niet 

 verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.silverjet.be. 

COMO UMA CANGGU
ACTIVE | DESIGN 

       

W BALI -  SEMINYAK
CULINAIR | DESIGN | WELLNESS

        

Ocean Facing Escape 

Garden Patio Kamer  

Seminyak / Canggu I Bali |INDONESIË

Het trendy W Bali-Seminyak ligt aan het strand van Seminyak en is opgezet in modern design, 

stijlvol gecombineerd met diverse bars, restaurants en fris ingerichte kamers. Het hotel zit vol 

verrassingen terwijl het steeds verwijst naar het gastland. Zo vindt u er een zwembad dat is 

ontworpen in de stijl van de rijstterrassen, is er een muziekstudio, en de bekende Woobar. De 

luchthaven van Denpasar ligt op ca. 30 autominuten.

FACILITEITEN
Het mooie zwembad en het terras kijken uit op zee en zijn voorzien van ligbedden en schaduwrijke 

cabana’s. Trendy lounge, luxe fitnessruimte, boetiek, Whatever/Whenever® -service en diverse 

restaurants en bars, waaronder FIRE, Starfish Bloo en Woobar, serveren internationale gerechten 

en signature cocktails. De Away Spa is 24/7 geopend. 

ACCOMMODATIE
De kamers en villa’s zijn voorzien van flatscreen-tv, waterkoker, minibar schrijftafel, 

airconditioning, Bluetooth speaker, strijkfaciliteiten, zithoek en kluisje. Badkamer met douche, 

haardroger, badjassen en –slippers.

Garden View Escape (ca. 64m², max. 3 pers.): trendy ingerichte kamer met kingsizebed, luxe 

badkamer met douche, balkon of terras met zitje, tuinzicht. 

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

Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Indicatieprijs per persoon   nov feb apr jul okt

Garden View Escape    2809 2809 3110 3240 3075 

 Gratis nachten: 5=4, 10=8 en 15=12 bij verblijf van 01/11/22 t/m 23/12/22 en van 06/01/23 t/m 31/03/23. 

Voorprijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinderkortingen of al dan niet  

verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.silverjet.be
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INDONESIË | Bali | Nusa Dua

 THE ST. REGIS BALI RESORT
CULINAIR | HONEYMOON I FAMILY

        DELUXE

 Lagune Villa

Het elegante St Regis biedt een schitterend uitzicht op de zee en ligt naast een 

van de meest exclusieve golfclubs van het eiland, direct aan het fijne zandstrand 

van Nusa Dua. Het luxe resort van de gerenommeerde St. Regis hotel brand 

biedt hoogwaardige villa’s en een uitstekende service. Met recht is het St. Regis 

het topresort van Bali. De locatie direct aan zee is uniek en ongeëvenaard. Een 

geweldig resort, geschikt voor zowel koppels als gezinnen. De luchthaven van 

Denpasar ligt op ca. 20 autominuten. 

FACILITEITEN
Imposante lobby met uitzicht op zee, boetiek en bibliotheek. Fietsverhuur 

inclusief. Zwembad aan het strand met kinderbad en poolbar. Verder een 

schitterend lagunezwembad (3.668 m²). De Iridium Spa beschikt over een 

moderne thalassopool en diverse behandelkamers. Daarnaast een sauna, 

stoombad, yogaruimte en een fitnesscenter. Het Children’s Learning Center 

is de kidsclub voor kinderen van 4 t/m 11 jaar. Naast een speeltuin is er een 

muziekkamer en worden er leerzame activiteiten georganiseerd. Het restaurant 

Boneka serveert het beroemde St. Regis ontbijt met o.a. kreeftomelet en ei met 

kaviaar. Kayuputi ligt aan het strand en biedt visspecialiteiten. De King Cole Bar 

is gemodelleerd naar het origineel in het St. Regis New York. Voor afternoon tea, 

cocktails en champagne met livemuziek. Dulang voor Indonesische gerechten. 

Vista Bar is een cocktailbar op het strand. Gourmand Deli voor delicatessen. 

ACCOMMODATIE
De 124 suites en villa’s zijn ruim en elegant ingericht in een Balinees 

ontwerp. Voorzien van airconditioning, plafondventilator, kluisje, schrijftafel, 

inloopkast, minibar, koffie-/theezetfaciliteiten en iPod-dockingstation. 

Badkamer met bad en regendouche. Balkon of terras. Uw persoonlijke butler 

staat 24 uur per dag voor u klaar. Hij serveert koffie of thee, pakt uw koffer 

uit, laat ‘s avonds het bad voor u vollopen en strijkt 2 kledingstukken per dag.  

St. Regis Suite (ca. 93 m², max. 3 volw of 2 volw. + 1 kind): warm gedecoreerde 

suite in open plan met woon-/slaapkamer met zithoek. Balkon met uitzicht op 

de Bali Golf & Country Club. 

St. Regis Suite Zeezicht (ca. 92 m², max. 3 volw of 2 volw. + 1 kind)): hoger gelegen. 

Balkon met zeezicht..

St. Regis Pool Suite (ca. 189 m², max. 3 volw of 2 volw. + 1 kind)): op de begane 

grond met uitzicht over de tropische tuin. Terras met ligbedden en plungepool.

Gardenia Villa (ca. 411 m², max. 3 volw of 2 volw. + 1 kind): ruime villa met veel 

privacy. Slaapkamer met en-suite badkamer, stijlvolle woonkamer met zithoek. 

Tropische tuin met groot terras, paviljoen en privézwembad.

Lagune Villa - 1 slaapkamer (ca. 371 m², max. 3 volw of 2 volw. + 1 kind): villa met 

aparte woon- en slaapkamer. Vanaf het terras met ligbedden en privézwembad 

heeft u toegang tot het grote lagunezwembad dat centraal in het resort ligt. 

Lagune Villa - 2 slaapkamers (ca. 436 m², max. 6 pers.): luxe villa met aparte 

woonkamer en 2 slaapkamers. Terras met ligbedden en privézwembad. Directe 

toegang tot het schitterende lagunezwembad. 

Strand Villa (ca. 604 m²): aparte woon- en slaapkamer en gastentoilet. Terras 

met privézwembad en grote tuin met directe toegang tot het strand.

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

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

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul okt

St. Regis Suite 2923 2923 3240 3276 3240

St. Regis Suite Zeezicht 3470 3470 3884 3920 3884

Kinderen: Childrens Learning Center: 2u per dag per kind is inclusief. 

Extra: 1 x buffetdiner  (exclusief drankjes) bij verblijf van min. 5 nachten. Bovendien 1 x gratis Baline-

se massage van 60 minuten in de Remede Spa en een Aqua Vitale Pool-behandeling bij verblijf van 

min. 7 nachten van 01/11/22 t/m 24/12/22 en van 11/01/23 t/m 31/10/23. Niet geldig voor Grande 

Astor Presidental Suite en Strand Residence.

Honeymoon: 1x ontbijt geserveerd op de kamer, bloemenbad en huwelijksgeschenk.

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 01/11/22 t/m 24/12/22 en van 11/01/23 t/m 31/03/23 indien 

60 dagen voor aankomst geboekt. (muv. Grande Astor Presidental Suite en Strand Residence).

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.

silverjet.be.
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Nusa Dua | Bali | INDONESIË

THE APURVA KEMPINSKI BALI
ACTIVE | CULINAIR I FAMILY

        DELUXE

Cliff Private Pool Ocean Junior Suite 

Majestueus op een klif met een adembenemend uitzicht op de Indische Oceaan 

ligt Apurva Kempinski. Van de Balinese architectuur, de tropische tuinen met 

waterpartijen tot de schoonheid van het design weerspiegelt het vakmanschap. 

Details zoals Javaanse handgesneden wanden, lokale stoffen en traditionele 

Indonesische designelementen ziet men overal terug. De royale kamers en 

faciliteiten maken dit resort tot een geweldige optie voor een gezinsvakantie. Bij 

de inrichting van de ruime kamers en suites is aan elk detail aandacht besteed.  

De luchthaven van Bali ligt op ca. 20 minuten. 

FACILITEITEN
Imposante entree met lounge, boetieks en een adembenemend uitzicht over het 

resort en de zee. Centraal in het resort ligt een 60 m lang zwembad omringd 

door een zonneterras met ligbedden en parasols. Aan het strand bevindt zich 

de Reef Beach Club met een infinitypool en beachbar. De FamilyVIP organiseert 

dagelijks leerzame en gezellige activiteiten voor kinderen en teenagers.  

De behandelingen in de Apurva Spa zijn gebaseerd op de Javaanse Rupasampat 

Ahyabiantara filosofie waarbij de uiterlijke schoonheid in balans dient te zijn met 

de innerlijke schoonheid. Het fitnesscenter heeft moderne apparatuur en een 

panoramisch uitzicht op zee. Pala Restaurant & Rooftop Bar is een all-day dining 

restaurant met live-cooking stations. Op het dakterras van Pala is een gezellige 

Rooftop Bar. Koral is een heel bijzonder restaurant omringd door een aquarium. 

Het bekroonde Japanse OKU Jakarta wordt vertegenwoordigd door het Izakaya 

Restaurant by OKU. Het restaurant van de Reef Beach Club is de gehele dag 

geopend voor snacks. Voor een pre-dinner cocktail bij zonsondergang leent het 

terras van de Beach Club zich prima. 

ACCOMMODATIE
De 475 moderne kamers en suites zijn zeer stijlvol ingericht en beschikken over 

een minibar, flatscreen-tv, airconditioning, koffie-/theezetfaciliteiten en kluisje. 

Fraaie badkamer met ligbad en aparte douche. Kamers met verbindingsdeur 

mogelijk. Kiest u voor een suite, dan geniet u van een aantal extra’s, waaronder 

een aparte incheck-lobby, alsook toegang tot de Cliff Lounge. Hier worden lichte 

maaltijden, snacks en drankjes geserveerd.

Grand Deluxe Kamer (ca. 65 m², max. 2 volw. en 1 kind): ruime kamer in moderne 

Balinese stijl. Balkon met uitzicht op de tuinen.

Grand Deluxe Ocean Court Kamer (ca. 65 m², max. 3 pers.): elegant ingerichte 

kamer met schrijftafel en balkon met uitzicht op het zwembad en de tuinen.

Grand Deluxe Lagune Kamer (ca. 80 m², max. 3 pers.): gelegen op de begane 

grond. Riant terras, ligbedden en directe toegang tot het lagunezwembad.

Cliff Junior Pool Suite (ca. 100 m², max. 3 pers.): open plan woon-/slaapkamer 

met zithoek, balkon met ligbedden, plungepool en uitzicht op de tropische 

tuinen. Gelegen in het hoofdgebouw op de 1e en 2e verdieping.

Cliff Junior Ocean Pool Suite (ca. 100 m², max. 3 pers.): open plan woon-/

slaapkamer met zithoek, balkon met ligbedden, plungepool en zeezicht. 

Ocean Front Junior Pool Suite (ca. 100 m², max. 3 pers.): open plan woon-/

slaapkamer met zithoek, balkon met ligbedden en plungepool. Gelegen bij het 

strand en zeezicht. 

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

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

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul okt

Grand Deluxe Kamer 2447 2447 2605 2740 2698

Grand Deluxe Lagune Kamer 2726 2726 2803 3084 3048

Cliff Junior Pool Suite 2928 2928 3005 3336 3300

Cliff Junior Ocean Pool Suite 3268 3268 3445 3755 3713

Ocean Front Junior Pool Suite 3494 3494 3625 4029 3993

Honeymoon: welkomstdrankje, bloemen, fruit, bruidstaart.

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 01/11/22 t/m 22/12/22 en van 06/01/23 t/m 31/03/23 

indien 90 dagen voor aankomst geboekt en 10% indien 45 dagen voor aankomst geboekt.

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.

silverjet.be.



298 - SILVERJET

FOUR SEASONS RESORT BALI AT JIMBARAN BAY
FAMILY | HIDEAWAY I WELLNESS

        DELUXE

Garden Villa

Two Bedroom Premier Ocean Villa

Four Seasons Resort Bali at Jimbaran Bay is een van de meest prestigieuze 

resorts van Bali. Beschut gelegen in een rustige zandbaai is het resort opgezet 

als een authentiek Balinees dorp. Kiest u voor een rustige vakantie in een 

prachtige natuur, maar stelt u maximale privacy met topservice in een luxe 

omgeving op prijs, dan ligt de keuze voor dit resort voor de hand. De unieke 

architectuur van de bungalows en de tropische tuinen zorgen voor volledige 

privacy. De Bali Golf & Country Club en de luchthaven liggen op ca. 10 km. Een 

combinatie met het Four Seasons at Sayan in Ubud is een aanrader.

FACILITEITEN
Open lounge, bibliotheek en een art gallery. Riant zwembad met waterval, ligbedden 

en parasols. Zowel rond het zwembad als op het strand handdoekenservice en 

vers fruit. 2 tennisbanen, fitnessruimte en fietsverhuur (inclusief). Kids For All 

Seasons programma omvat een scala aan activiteiten als zandkastelen bouwen, 

kokosnoot-bowling, tennis, video games, Balinese danslessen en speurtochten 

(4-12 jaar, dagelijks geopend van 08:00-21:00). Nieuw Spacenter met een scala 

aan schoonheids- en therapeutische behandelingen, Balinese en Aziatische 

massages, body scrubs & wraps alsmede de kapsalon van Rossano Ferretti. 

Sundara is een van de meest trendy restaurants van Bali en biedt Aziatische en 

gegrilde gerechten. De beachclub aan het strand en zwembad serveert elke dag 

een brunch. In het hoog gelegen restaurant Taman Wantilan geniet u van een 

fraai uitzicht over de baai. Het serveert westerse en Indonesische gerechten. 

Tijdens het diner live pianomuziek. Pool Terrace Cafe met een ruime keuze uit 

salades en sandwiches. The Terrace Bar & Lounge voor cocktails en afternoon 

tea. Verder een Master Chef kookschool (tegen betaling). Aan het strand diverse 

watersportmogelijkheden.

ACCOMMODATIE
Elke villa is ingericht naar het voorbeeld van een Balinees huis, rijkelijk versierd 

met kunstwerken en met de hand vervaardigd meubilair, een eigen binnenplaats 

met stenen muren en paviljoens met rieten daken. Elke villa biedt ruime binnen- 

en buitenruimtes met eethoek, een eigen zonneterras met buitendouche en 

privézwembad. Alle 156 villa’s zijn voorzien van minibar, schrijftafel, gastentoilet, 

telefoon, kluisje, airconditioning, flatscreen-tv en een plafondventilator. Fraaie 

badkamer met groot bad en regendouche.

Garden Villa (ca. 250 m², max. 3 pers.): gelegen in de tuin. Slaapkamer met 

kingsizebed of 2 aparte bedden. Groot terras met tuinzicht.

Jimbaran Bay Villa: als de Garden Villa maar met gedeeltelijk zeezicht.

Deluxe Villa (280 m²): hoger gelegen met zeezicht.

Premier Ocean Villa (ca. 300 m²): groot privézwembad en panoramisch uitzicht.

Family Premier Villa (ca. 320 m², max. 2 volw. + 2 kind.): slaapkamer met 

kingsizebed en een kinderkamer met uitschuifbed en een badkamer. Schittterend 

uitzicht over zee.

Garden Villa - 2 slaapkamers (ca 470 m², max. 6 pers.): tussen 2 Garden Villa’s 

ligt een open woon- en eetkamerpaviljoen en infinity-pool, 2 slaapkamers met 

kingsizebed en 2 twinbedden en en-suite badkamers. Kitchenette en tuinzicht.

Jimbaran Bay Villa - 2 slaapkamers: met gedeeltelijk zeezicht.

Premier Ocean Villa - 2 slaapkamers (ca. 500 m², max. 6 pers.): signature villa, 

hoog gelegen met panoramisch uitzicht over zee. 2 slaapkamers met houten 

terrassen, en-suite badkamers, groot zonnedek, open lounge en infinity pool.

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

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

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul okt

Garden Villa 4248 4248 4402 4684 4412

Jimbaran Bay Villa 4899 4899 5088 5378 5098

Honeymoon: bloemen in de kamer bij aankomst, bruidstaart en badceremonie.

Extra: Combineer 3 nachten Four Seasons at Sayan met 3 nachten Four Season at Jimbaran Bay en 

ontvang de 4e nachten gratis. 

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.

silverjet.be.

INDONESIË | Bali | Jimbaran Bay
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ALILA VILLAS ULUWATU
CULINAIR I DESIGN | HIDEAWAY

     

1 Bedroom Pool Villa

Alila betekent ‘verrassing’ in het Sanskriet, wat toepasselijk is voor het Alila 

Villas Uluwatu. Prachtige mix van strakke lijnen en eigentijdse stijl met Balinese 

accenten. Een open concept ontwerp omarmt het buitenleven en garandeert 

ongestoorde privacy. Gelegen op een verhoogd plateau langs de zuidelijke 

kustlijn van Bali op het Bukit-schiereiland kijkt u uit op de Indische Oceaan. 

Omgeven door adembenemende vergezichten over de oceaan biedt het luxe 

Uluwatu-resort, dat een een duurzaamheidsbeleid voert, een paradijselijke plek 

voor de perfecte vakantie op Bali. De bekende Uluwatu-tempel ligt op ca. 15 

minuten en de luchthaven van Denpasar op ca. 30 minuten. 

FACILITEITEN
Elegante lobby met lounge. De luxe Spa Alila biedt een ruime keuze aan 

schoonheidsbehandelingen en massages geïnspireerd op zowel Aziatische als 

westerse therapietechnieken. Het all-day dining restaurant CIRE serveert een 

menu van gastronomisch comfortfood, bereidt met de beste verse seizoen- en 

biologische producten, zo lokaal mogelijk ingekocht en variërend van Aziatische 

specialiteiten  tot internationale gerechten die u het beste van de hele wereld brengen.

In The Warung heerst een ongedwongen sfeer en kunt u genieten van gezonde 

traditionele Indonesische keuken. In de Sunset Cabana Bar worden sublieme  

cocktails geserveerd, welke op unieke wijze worden gepresenteerd, een 

aanrader tijdens de zonsondergang.

ACCOMMODATIE
Elke villa is ontworpen en gebouwd om een ecologisch duurzaam kader te 

volgen, met een eigen zwembad en privécabana met uitzicht op de Indische 

Oceaan. De 65 luxe villa’s zijn modern en trendy ingericht met een vleugje 

natuur en traditionele Balinese accenten. Ze beschikken over een grote led-tv, 

dvd-speler, telefoon, kluisje, espressomachine, theezetfaciliteiten en minibar. 

Luxe badkamer uitgerust met in- en outdoor regendouche met jet-stream en 

bad. De badkamerbenodigdheden zijn speciaal afgestemd op hem (citroengras

en zwarte peper) en haar (mandarijn, citroengras en roos geranium). Tevens 

een luxe box met o.a. zonnebrandcrème en after-sun. Patio met zitgedeelte.

1 Bedroom Pool Villa (ca. 290 m², max. 2 volw. + 1 kind): open plan woon-/

slaapkamer voorzien van 1 kingsizebed of 2 queensizebedden, met ter ras met 

loungebank en zitje, uitzicht op de tuin en oceaan. Zwembad van ca. 9 m lang.

2 Bedroom Cliff Villa (ca. 1045 m², max. 4 pers.): grote open woon-/eetkamer 

en ruime slaapkamers met kingsizebedden, buitenterras grenzend aan de 

slaapkamer, jacuzzi met uitzicht op de oceaan. Zwembad van ca. 14m. 

3 Bedroom Hillside Villa (ca. 2000 m², max. 6 pers.): vrijstaande villa gelegen 

op de heuvel, ruim woonruimtes volgen een open ontwerp, afgewisseld met 

ontspanningspaviljoens en een zwembad van 22 m. 

3 Bedroom Cliffedge Villa (ca. 3000 m², max. 6 pers.): luxe villa met 3 

slaapkamers, voorzien van kingsizebedden, luxe badkamer, buitendouche en 

buitenbad, gelegen aan de klif en met een zwembad van 22m. 

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

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

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul okt

1 Bedroom Pool Villa 3325 3325 3325 3361 3325

2 Bedroom Cliff Villa 5834 5834 5834 5870 5834

Extra: Alila-welkomstcadeau bestaande uit strandtas en strandhoed, dagelijks yoga tussen 07:30-

08:30, butlerservice, fietsen beschikbaar om de omgeving te verkennen. Gratis transfer tussen Alila 

Villas Uluwatu en Alila Seminyak bij een verbljf van min. 2 nachten in beide resorts.

Gratis nachten: 5=4, 6=5, 7=6 in de periode 01/11/22 t.m 23/12/22, 06/01/23 t/m 31/07/23 en 

01/09/23 t/m 31/10/23. 

Long stay: bij een verblijf van min. 7 nachten de keuze uit een private dinner experience of een  

90-minuten Signature Spa-behandeling in Spa Alila. 

Vroegboekkorting: 15% korting indien geboekt 90 dagen voor aankomst, 10% korting indien geboekt 

60 dagen voor aankomst. 

Honeymoon: welkomstattentie en badceremonie.

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.

silverjet.be.

Uluwatu | Bali | INDONESIË



300 - SILVERJET

HYATT REGENCY BALI
ACTIVE I FAMILY

     

Deluxe Kamer

Dit hotel ligt op een schitterende locatie omgeven door een groene weelderige 

tuin met meer dan 500 soorten planten en bloemen en grenst tegelijkertijd ook 

aan een wit zandstrand. Hyatt Regency Bali ligt in het centrum van het gezellige 

strandplaatsje Sanur en is daarmee de ideale uitvalsbasis wanneer u tijdens 

uw verblijf een bezoek wilt brengen aan Nusa Lembongan of Nusa Penida.  

De Hyatt Spa is een must voor wellnessliefhebbers. Gastvrijheid en persoonlijke 

service staan hier hoog in het vaandel. Dit kunt u tevens ervaren in één van de 

restaurants, waaronder de (beach)bar Pizzaria. De luchthaven ligt op ca. 16 km 

afstand. 

FACILITEITEN
Fraaie open lobby met receptie en loungebar die uitzicht hebben op de 

tuinen. 3 zwembaden, een kinderbad, poolbar en zonneterrassen met 

ligbedden en parasols. Voor kinderen is er de Camp Hyatt kidsclub. De Hyatt 

Spa heeft meerdere behandelkamers en biedt een uitgebreide selectie aan 

schoonheidsbehandelingen zoals aromatherapie en Balinese massages.  

Het moderne fitnesscenter is 24 uur per dag geopend. Omang Omang presenteert  

een ontbijtbuffet met internationale en Aziatische favorieten. Indonesische en 

westerse gerechten worden geserveerd voor lunch en diner. Pizzaria bevindt 

zich direct aan het strand van Sanur. Hier kunt u terecht voor pizza’s, pasta’s 

en andere Italiaanse specialiteiten voor lunch en diner. Geniet van authentieke 

Italiaanse smaken. Voor tropische cocktails en andere verfrissende dranken is 

er de bar van Pizzaria. De Piano Lounge bij de lobby is de gehele dag geopend 

voor snacks, koffie, thee en andere dranken. 

ACCOMMODATIE
Alle 363 kamers zijn stijlvol ingericht en voorzien van airconditioning, 

flatscreen-tv, minibar, koffie-/theezetfaciliteiten en kluisje. Badkamer met bad/

douche. Balkon of terras met dagbed. Gasten die in de Club Kamers verblijven 

hebben toegang tot de Regency Club met eigen zwembad. Hier worden 

gedurende de dag snacks, lichte maaltijden en drankjes geserveerd. Van 17:00-

19:00 alcoholische drankjes en snacks.

Tweepersoonskamer (ca. 30 m², max. 2 volw. + 1 kind): comfortabele kamer met 

balkon en resortzicht.

Deluxe Kamer (ca. 39 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): ruime kamer met 

balkon of terras met loungebank, zitje en tuinzicht.

Premium Kamer (ca. 39 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): ruime kamer 

met zithoek, slaapkamer met kingsizebed of 2 aparte bedden. Balkon met 

loungebank en zeezicht.

Club Kamer (ca. 30 m², max. 2 volw. + 1 kind): comfortabele kamer met balkon, 

resortzicht en toegang tot de Regency Club.

Deluxe Club Kamer (ca. 39 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): ruime kamer 

met balkon of terras met loungebank en tuinzicht. Inclusief toegang tot de 

Regency Club.

Premium Club Kamer (ca. 39 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): ruime kamer 

met balkon met loungebank en zeezicht. Inclusief toegang tot de Regency Club.

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

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

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul okt

Tweepersoonskamer 1656 1656 1731  1767 1731

Deluxe Kamer 1728 1728 1814 1856 1814

Premium Kamer 1852 1852 1955 1991 1955

Honeymoon: huwelijksgeschenk, 1 x ontbijt op de kamer, 1 x gratis diner voor 2 personen en gratis 

toegang tot de health club bij min. 7 nachten verblijf van 01/11/22 t/m 31/10/23.

Long Stay: 1 x gratis diner voor 2 personen, gratis toegang tot Health Club/Fitness Center en 1 x 30 

minuten massage voor 2 personen bij min. 9 nachten verblijf van 01/11/22 t/m 31/10/23.

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 01/11/22 t/m 26/12/22 en van 05/01/23 t/m 31/10/23 indien 

90 dagen voor aankomst geboekt en 15% indien 60 dagen voor aankomst geboekt.

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.

silverjet.be.

INDONESIË | Bali | Sanur
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SOORI BALI
DESIGN | HERITAGE I HIDEAWAY 

        DELUXE

Mountain Pool Villa

Ocean Pool Villa

Gelegen aan de zuidwestkust nabij de beroemde Tanah Lot-tempel biedt Villa 

Soori een ultieme vakantiebelevenis. Het hedendaagse Aziatische design 

ontworpen door de beroemde architect Soo K. Chan gaat hier naadloos over in 

het tropische landschap van groene rijstterrassen en het vulkanische zandstrand 

met een panoramisch uitzicht over de azuurblauwe Indische Oceaan. Villa Soori 

straalt Balinese rust en vitaliteit uit en biedt u alle comfort en persoonlijke 

service die u van een topresort mag verwachten. Een geweldige plek om een 

aantal dagen te verblijven. De Tanah Lot tempel ligt op ca. 30 autominuten en de 

luchthaven op ca. 80 autominuten.

FACILITEITEN
Stijlvolle open entree, lobby, fitnesscenter en bibliotheek. In het hart van het 

resort ligt een infinity zwembad van 25 m met vier ondergedompelde ligbedden 

in het ondiepe gedeelte. De moderne Spa biedt holistische en verzorgende 

schoonheidsbehandelingen. De restaurants serveren verse producten van 

boerderijen in de buurt en specerijen uit de eigen tuin. Cotta is een halfoverdekt 

strandrestaurant met lokale gerechten en klassieke ontbijtfavorieten. Ombak 

is het signature restaurant met een premium selectie aan westerse gerechten.  

De Reading Room biedt vruchtensappen, biologische snacks en voedzame lichte 

maaltijden.

ACCOMMODATIE
De 48 elegante en luxueuze villa’s zijn gelegen tussen het strand en de rijstvelden. 

Elke villa is opgebouwd uit lokale materialen, waarbij zowel authenticiteit als 

moderniteit de boventoon voeren. Voorzien van een groot terras, outdoor living 

met loungebank, ligbedden, buitendouche en een privézwembad. Airconditioning, 

flatscreen-tv, iPod-dockingstation, gourmet maxi bar, Nespresso-apparaat en 

kluisje. Riante badkamer met ligbad en aparte regendouche. Butlerservice.

Mountain Pool Villa (ca. 290 m², max. 2 volw. + 1 kind): stijlvolle villa met veel 

privacy, badkamer met buitendouche en uitzicht op de rijstvelden en de bergen.

Beach Pool Villa (ca. 208 m², max. 2 volw. + 1 kind):  ruime villa met open plan 

woon-/slaapkamer met tuin- en zeezicht. Vanaf het terras heeft u directe 

toegang tot het strand. Zonneterras met zwembad en uitzicht op zee. Het 

buitenpaviljoen is een perfecte plek om te ontspannen. Deze elegant ingerichte 

villa aan het strand beschikt over op maat gemaakt meubilair.

Ocean Pool Villa (ca. 275 m², max. 2 volw. + 1 kind): uniek ingericht met 

schitterend uitzicht over zee en veel privacy. Voorzien van een infinitypool en 

directe toegang tot het strand. Geniet van een heerlijk diner in het buitenpaviljoen 

en zie hoe de zon ondergaat in de intimiteit van uw eigen villa.

Residence - 3 slaapkamers (ca. 805 m², max. 6 pers.): hoger gelegen exclusieve 

villa met 3 slaapkamers, outdoor living en 140 m² groot terras met zwembad. 

Soori Residence - 5 slaapkamers (ca. 1.350 m², max. 10 pers.): aan het strand 

gelegen residence met 5 slaapkamers, keuken, woonkamer, eetkamer, terras 

met ligbedden en privézwembad. 

Inclusief: 4 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis naar en van Denpasar met KLM, 

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

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul okt

Mountain Pool Villa 3304 3304 3467 3682 3412

Beach Pool Villa 3176 3176 3285 3550 3280

Ocean Pool Villa 3540 3540 3702 3930 3664

Honeymoon: Bruidstaart en special turndown service.

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prijzen van alle kamertypes, kinder- 

kortingen of al dan niet verplichte toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.

silverjet.be.

Tabanan | Bali | INDONESIË
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BETOVEREND BALI

COMO Uma Ubud

Rijstterrassen Ubud e.o.

Mystiek en betoverend, biedt Bali een spirituele 

mix van natuurlijke wonderen, lokale kleuren en 

eeuwenoude tradities. Laat u betoveren door Bali!

Dag 1-2: Amsterdam - Denpasar

U vliegt per KLM naar Denpasar, waar u in het 

begin van de avond op dag 2 zult aankomen. Op de 

luchthaven ontvangst door uw chauffeur en gids. 

Vervolgens per privétransfer naar uw hotel aan de 

westkust van Bali. U verblijft 2 nachten in Soori Villa. 

Dag 3: Tabanan - Tanah Lot (50 km) 

Rond de middag bezoekt u Mengwi, de thuisbasis 

van het op een na grootste heiligdom van Bali, de 

‘Pura Taman Ayun’. Aansluitend naar de beroemde 

Tanah Lot, een van de belangrijkste tempels van 

Bali; dé perfecte plek om te genieten van een 

geweldige zonsondergang. 

Dag 4: Tabanan - Munduk (63 km) 

Na het ontbijt vertrek naar Jatiluwih voor een 

bezoek aan de verstrekkende en adembenemend 

mooie rijstterrassen. U heeft de mogelijkheid per 

e-bike door het schitterende landschap te fietsen 

onder begeleiding van een lokale gids. Lunch in een 

Balinees restaurant. Onderweg naar Munduk maakt 

u nog een stop bij de Ulundanu-tempel. U verblijft 2 

nachten in het Sanak Retreat.

 

Dag 5: Munduk & omgeving 

De dag is ter vrije besteding. U kunt de schitterende 

omgeving verkennen, plantages en lokale dorpen 

bezoeken, inclusief een bezoek aan een van de 

watervallen. 

Dag 6: Munduk - West-Bali National Park (68 km) 

In de loop van de ochtend vertrekt u naar Menjangan. 

Onderweg bezoek aan Banjar Village met de 

hotsprings en de boeddhistische tempel Brahma 

Vihara Arama. Verder naar het West Bali National 

Park waar u 2 nachten zult verblijven in het Plataran 

Menjangan Hotel : een luxe eco-lodge in het West Bali 

National Park. Voor natuur- en avontuurliefhebbers 

biedt Plataran Menjangan een betoverende 

ervaring. Net voor de kust ligt het Menjangan-

eiland, een populaire plek om te snorkelen en 

duiken, met enkele van de beste koraalriffen in Bali.

Dag 7: Menjangan Island & Phinisi

Vanmorgen gaat u aan boord van een traditionele 

Phinisi-boot voor een privézeiltocht rond het eiland 

Menjangan. De middag is ter vrije besteding.

Dag 8: Menjangan - Ubud (67 km) 

Na het ontbijt bezoek aan Singaraja, een voormalige 

hoofdstad van Bali, met o.a. het Yudha Mandala Tama-

monument in de haven. Vervolgens naar Kintamani, 

een bergachtig gebied met een spectaculair uitzicht 

over het meer van Batur. Aan het einde van de dag 

wordt u naar uw volgende hotel in Ubud gebracht. 

U verblijft 2 nachten in COMO Uma Ubud. 

Dag 9: Ubud 

Ubud staat bekend als het culturele centrum van 

Bali. In Ubud kunt u naar hartenlust rondkijken 

in de vele kunstgaleries en winkels. De fraaie 

landschappen lenen zich goed voor wandelingen.

Dag 10: Ubud - luchthaven Denpasar 

In de vroege avond transfer naar de luchthaven 

voor uw terugvlucht met KLM naar Amsterdam. 

Uiteraard is een verlenging van uw verblijf mogelijk!

Dag 11: aankomst in Amsterdam

Vroeg in de ochtend landt u weer op Schiphol. 

Betoverend Bali: 11-daagse privéreis

Indicatieprijs per persoon nov  feb apr jul  okt

In een tweepersoonskamer 4426 4546 4493 4569 4493

Hotels

Tabanan Villa Soori 5*  

Munduk Munduk Moding 5* 

Menjangan Plataran Menjangan Resort  4*

Ubud COMO Uma Ubud 5*

Bij de prijs is inbegrepen:

•  Vliegreis Amsterdam-Denpasar v.v. inclusief luchthavenbelas-

ting

• Privéchauffeur en gids in Bali en alle beschreven excursies

• Lunch op dag 4

• Executive lounge op Schiphol

•  8 overnachtingen o.b.v. logies/ontbijt: 2 nachten in Kerambitan 

in een Beach Pool Villa, 2 nachten in Munduk in een 1-slaapka-

mer Bungalow, 2 nachten in Menjangan in een Forest Villa en 2 

nachten in Ubud in een Terrace Kamer

Voor prijzen van andere airlines of luchthavens en actuele prij-

zen van alle kamertypes, kinderkortingen of al dan niet verplichte 

toeslagen voor maaltijden: vraag uw reisagent of  bezoek www.

silverjet.be.

 De beste manier om de vele gezichten van het eiland te leren kennen is door Bali te reizen. Comfortabel in het gezelschap van een privégids en 

chauffeur. Niet alleen de bezienswaardigheden zijn indrukwekkend, maar ook de overnachtingen in de geselecteerde boutique hotels.

INDONESIË | Bali | Privé rondreis
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Artikel 1:  Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op pakket- 
reisovereenkomsten die vanaf 1 juli 2018 worden geboekt 
en worden geregeld door de Wet betreffende de verkoop van 
pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiens- 
ten van 21 november 2017. 

Artikel 2: Informatie van de organisator en doorverkoper 
voor de sluiting van de pakketreisovereenkomst
2.1  De organisator en ook de doorverkoper verstrekken 

aan de reiziger, voordat deze is gebonden door een 
pak ket reisovereenkomst de wettelijk voorgeschreven 
stan daard informatie, alsook, voor zover deze van toe-
passing is op de pakketreis:

1 de voornaamste kenmerken van de reisdiensten:
a)   Algemene reisvoorwaarden van de Geschillencom- 

missie Reizen voor pakketreis-overeenkomsten, de reis- 
bestemming(en), de route en de verblijfsperioden, met 
de data en het aantal nachten;

b)   de vervoermiddelen, hun kenmerken en categorieën, de 
  plaatsen en data en tijdstippen van vertrek en terug- 
 keer, de duur en plaats van tussenstops en de aan- 
 sluitingen; indien het exacte tijdstip nog niet vaststaat, 
  wordt dit bij benadering meegedeeld

c)   de ligging, de voornaamste kenmerken en de categorie 
  van de accommodatie volgens de regels van het land be- 
 stemming;

d)  de verstrekte maaltijden;
e)   de bezoeken, de excursies of de andere diensten die zijn 

 begrepen in de voor de pakketreis overeengekomen 
  totaalprijs;

f)   ingeval het niet duidelijk is, uitsluitsel of de reisdien-
sten worden verleend aan de reiziger als lid van een 
groep;

g)   de taal waarin andere toeristische diensten desge- 
 vallend worden verricht;

h)   of de reis in het algemeen geschikt is voor personen met 
  beperkte mobiliteit;

2   de totaalprijs van de pakketreis, en voor zover toepas- 
 selijk, opgave van de soort bijkomende kosten die voor 
  rekening van de reiziger kunnen zijn;

3  de betalingsmodaliteiten;
4   het minimumaantal personen dat nodig is voor de 

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

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

6   de vermelding dat de reiziger de overeenkomst kan op- 
 zeggen tegen betaling van een opzegvergoeding;

7   inlichtingen over de annulerings- en/of bijstandsverze-
keringen.

2.2  De professioneel draagt er zorg voor dat het juiste 
standaardinformatieformulier wordt verstrekt aan de 
reiziger. 

2.3  De precontractuele informatie die aan de reiziger wordt 
verstrekt, vormt een integraal onderdeel van de pak-
ketreisovereenkomst. Zij kan niet worden gewijzigd, 
tenzij wederzijds akkoord van de partijen. 

Artikel 3: informatie door de reiziger
3.1  De persoon die de pakketreisovereenkomst afsluit, 

moet aan de organisator en de doorverkoper alle nuttige 
inlichtingen verstrekken omtrent hemzelf en zijn mede-
reizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of 
de uitvoering van de overeenkomst.

3.2  Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt 
en dit tot extra kosten leidt voor de organisator en/of 
doorverkoper, mogen die kosten in rekening worden 
gebracht.

Artikel 4: de pakketreisovereenkomst
4.1  Bij het sluiten van de pakketreisovereenkomst of binnen 

redelijke termijn verstrekt de organisator of indien 
er een doorverkoper bij betrokken is deze laatste 
de reiziger een bevestiging van de overeenkomst op 
een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, 
een papieren document of een pdf. Ingeval de pakket- 
reisovereenkomst in de gelijktijdige fysieke aanwezig- 
heid van de partijen wordt gesloten, heeft de reiziger 
het recht een papieren kopie te vragen.

4.2  De pakketreisovereenkomst of bevestiging ervan bevat 
de volledige inhoud van de overeenkomst, met inbegrip 
van alle informatie zoals vermeld in artikel 2 en de 
volgende informatie:

1   de bijzondere wensen van de reiziger waarop de orga- 
 ni sator is ingegaan;

2   dat de organisator aansprakelijk is voor de goede uit- 
 voering van de pakketreis, en een bijstandsverplichting  
 heeft;

3   de naam en de contactgegevens van de entiteit die 
 instaat voor de bescherming bij insolventie;

4   de naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres van de 
 lokale vertegenwoordiger van de organisator of van een 
 andere dienst voor het geval de reiziger in moeilijk- 
 heden verkeert of zijn beklag wenst te doen over de 
 mogelijke non-conformiteit;

5   de verplichting van de reiziger om de non-conformiteit 
 tijdens de reis te melden;

6   informatie op basis waarvan rechtstreeks contact kan 
 worden opgenomen met een niet vergezelde minder- 
 jarige of met de persoon die op zijn verblijfplaats voor 
 hem verantwoordelijk is;

7   informatie over de interne klachtenbehandeling;
8   informatie over de Geschillencommissie Reizen en het 

  platform van de E.U. voor online geschillenbeslechting; 
9   informatie over het recht van de reiziger om zijn over- 

 eenkomst over te dragen.

4.3 Tijdig voor het begin van de pakketreis verstrekt de 
  organisator de reiziger:
1  de nodige ontvangstbewijzen 
2  de vouchers en vervoerbewijzen
3   informatie over de geplande vertrektijden en, indien van 

 toepassing, over de uiterste tijd om in te checken, de 
  geplande tijden van tussenstops, aansluitingen en aan- 
 komst.

Artikel 5: De prijs
5.1  Na het sluiten van de pakketreisovereenkomst kunnen 

de prijzen alleen worden verhoogd indien de overeen-
komst daar uitdrukkelijk in voorziet. In dat geval wordt 
in de pakketreisovereenkomst aangegeven hoe de prijs- 
her zie ning wordt berekend.

Prijsverhogingen zijn alleen toegestaan als rechtstreeks 
gevolg van veranderingen in:
1   de prijs van passagiersvervoer die is toe te schrijven 

  aan de toegenomen kostprijs van brandstof of van 
  andere energiebronnen, of

2   de hoogte van belastingen of vergoedingen over de in de 
 overeenkomst begrepen reisdiensten, die worden ge- 
 heven door niet direct bij de uitvoering van de pakket- 
 reis betrokken derden, met inbegrip van toeristen- 
 belastingen en vertrek- of aankomstbelasting in havens 
  en op vliegvelden, of

3   de wisselkoersen die voor de pakketreis van belang zijn.  
 Indien een prijsverhoging wordt voorzien heeft de 
  reiziger recht op een prijsvermindering bij een daling 
  van de hierboven opgesomde kosten. 

5.2  Indien de verhoging 8% van de totaalprijs te boven gaat, 
kan de reiziger de overeenkomst opzeggen zonder 
opzeggingsvergoeding.

5.3  Een prijsverhoging is alleen mogelijk indien de organi-
sator de reiziger uiterlijk twintig dagen voor het begin 
van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, 
zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf, 
hiervan in kennis stelt, met opgave van een motivering 
voor die prijsverhoging en een berekening.

5.4  In geval van een prijsvermindering heeft de organisator 
het recht de administratieve kosten af te trekken van 
de aan de reiziger verschuldigde terugbetaling. Indien 
de reiziger hierom verzoekt staaft de organisator die 
kosten.

 
Artikel 6: Betaling van de reissom
6.1  Behalve anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij 

het afsluiten van de pakketreisovereenkomst als voor-
schot een gedeelte van de totale reissom zoals in de 
bijzondere voorwaarden bepaald.

6.2  Behalve indien in de pakketreisovereenkomst anders 
wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo 
van de prijs uiterlijk 1 maand voor de vertrekdatum.

6.3  Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd 
gesteld, nalaat het voorschot of de reissom te betalen 
die van hem wordt geëist, zal de organisator en/of 
doorverkoper het recht hebben de overeenkomst met 
de reiziger van rechtswege te beëindigen, met de kosten 
ten laste van de reiziger.

Artikel 7: Overdraagbaarheid van de pakketreis overeen
komst
7.1   De reiziger kan de pakketreisovereenkomst overdragen 

 aan een persoon die voldoet aan alle voorwaarden die 
 voor die overeenkomst gelden op voorwaarde dat hij:

1   de organisator en eventueel de doorverkoper zo snel 
 mogelijk en uiterlijk 7 dagen voor het begin van de pak- 
 ketreis via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. 
 een mail, een papieren document of een pdf, op de hoogte 
 stelt, en

2   de eventuele bijkomende kosten draagt die voortvloeien 
 uit de overdracht. 

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

Artikel 8: Andere wijzigingen door de reiziger
Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de 
organisator en/of de doorverkoper die daarop kan ingaan 
alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.

Artikel 9: Wijziging door de organisator voor de afreis
9.1   De organisator kan de bepalingen van de pakketreis- 

 overeenkomst, met uitzondering van prijswijzigingen 
 vóór het begin van de pakketreis niet eenzijdig veran- 
 deren, tenzij: 

1   de organisator zich dit recht in de overeenkomst heeft  
 voorbehouden, en 

2  het om een onbeduidende verandering gaat, en 
3   de organisator de reiziger daarvan via een duurzame 

  gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren docu- 
 ment of een pdf in kennis stelt. 

9.2  1. Indien, vóór het begin van de reis, de organisator zich ge- 
 noodzaakt ziet een van de voornaamste kenmerken van 
 de reisdiensten ingrijpend te wijzigen of niet aan de beves- 
 tigde bijzondere wensen van de reiziger tegemoet kan 
 komen, of voorstelt de prijs van de pakketreis met meer 
 dan 8 % te verhogen, dient de organisator de reiziger hier- 
 van in te lichten en hem op de hoogte te brengen:

1    van de voorgestelde wijzigingen en het effect ervan op de 
 prijs van de pakketreis;

2   van de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen 
  zonder kosten, tenzij hij de voorgestelde wijzigingen 
  aanvaardt;

3   van de termijn waarbinnen hij de organisator in kennis 
  moet stellen van zijn besluit; 

4   van het feit dat indien hij de voorgestelde wijziging binnen 
 de opgegeven termijn niet uitdrukkelijk aanvaardt, de 
  overeenkomst automatisch beëindigd wordt, en 

5   in voorkomend geval, van de voorgestelde vervangende 
pakketreis en de prijs ervan. 

9.3  Wanneer de wijzigingen van de pakketreisovereenkomst of 
de vervangende pakketreis tot gevolg hebben dat de kwali- 
teit of de kosten van de pakketreis verminderen, heeft de 
reiziger recht op een passende prijsvermin-dering. 

9.4  Indien de pakketreisovereenkomst op grond van artikel 
9.2 wordt opgezegd en de reiziger geen vervangende 
pakketreis aanvaardt, betaalt de organisator alle betaal- 
de bedragen uiterlijk veertien dagen nadat de overeen-
komst is opgezegd, aan de reiziger terug. 

Artikel 10: Opzegging door de organisator voor afreis
10.1  De organisator kan de pakketreisovereenkomst op- 

zeggen: 
1   indien het aantal personen dat zich voor de pakketreis 

  heeft ingeschreven, kleiner is dan het in de overeen- 
 komst vermelde minimumaantal en de reiziger door 
  de organisator van de opzegging van de overeenkomst 
  in kennis wordt gesteld binnen de in de overeenkomst  
 bepaalde termijn, maar uiterlijk: 

a)   twintig dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen 
 van meer dan zes dagen; 

b)   zeven dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen 
  van twee à zes dagen; 

c)   48 uur voor het begin van de pakketreis bij reizen die 
  minder dan twee dagen duren, of 

2   indien hij de overeenkomst niet kan uitvoeren als ge- 
volg van onvermijdbare en buitengewone omstandig- 
heden en hij de reiziger er vóór het begin van de pakket-
reis van in kennis stelt dat de overeenkomst wordt 
opgezegd.

ALGEMENE REISVOORWAARDEN VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE 
REIZEN VOOR PAKKETREIS-OVEREENKOMSTEN. 
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    10.2  In deze gevallen betaalt de organisator aan de reiziger 
alle bedragen die hij voor de pakketreis heeft ontvangen, 
terug zonder een bijkomende schadevergoeding ver-
schuldigd te zijn. 

Artikel 11: Opzegging door de reiziger
11.1  De reiziger kan te allen tijde de pakketreisovereenkomst 

opzeggen vóór het begin van de pakketreis. Bij opzeg-
ging kan de reiziger worden verplicht tot betaling van 
een opzegvergoeding aan de organisator. In de pakket- 
reisovereenkomst kunnen gestandaard iseerde opzeg- 
vergoedingen worden bepaald op basis van het tijdstip 
van de opzegging vóór het begin van de pakketreis 
en de verwachte kostenbesparingen en inkomsten 
uit alternatief gebruik van de reisdiensten. Indien er 
geen gestandaard iseerde opzegvergoedingen zijn vast- 
gesteld, stemt het bedrag van de opzegvergoeding 
overeen met de prijs van de pakketreis verminderd 
met de kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief 
gebruik van de reisdiensten. 

11.2  De reiziger heeft echter, indien zich op de plaats van 
bestemming onvermijdbare en buitengewone omstan-
digheden voordoen die aanzienlijke gevolgen hebben 
voor de uitvoering van de pakketreis of die aanzienlijke 
gevolgen hebben voor het passagiersvervoer van de 
reizigers naar de plaats van bestemming, het recht de 
pakketreisovereenkomst zonder betaling van een op- 
zegvergoeding op te zeggen. In geval van opzegging 
van de pakketreisovereenkomst op grond van dit artikel 
heeft de reiziger recht op een volledige terugbetaling van 
alle voor de pakketreis betaalde bedragen, maar kan hij 
geen aanspraak maken op een bijkomende schade-
vergoeding. 

11.3  De organisator betaalt uiterlijk binnen veertien dagen 
alle bedragen terug die door of namens de reiziger zijn 
betaald, verminderd met de opzegvergoeding. 

Artikel 12: Non–conformiteit tijdens de reis
12.1  De reiziger stelt de organisator zonder vertraging in 

kennis van een eventuele non-conformiteit die hij tijdens 
de uitvoering van een in de pakketreisovereenkomst 
opgenomen reisdienst heeft vastgesteld. 

12.2   Indien een van de reisdiensten niet conform de pakket- 
 reisovereenkomst wordt uitgevoerd, verhelpt de orga- 
 nisator aan die non-conformiteit, tenzij dat: 

1  onmogelijk is, of 
2   onevenredig hoge kosten met zich brengt, rekening 

  houdend met de mate van non-conformiteit en de 
  waarde van de desbetreffende reisdiensten. 

Indien de organisator de non-conformiteit niet verhelpt, heeft 
de reiziger recht op een prijsvermindering of een schade-
vergoeding overeenkomstig artikel 15. 

12.3  Indien de organisator de non-conformiteit niet binnen 
een door de reiziger bepaalde redelijke termijn verhelpt, 
heeft de reiziger de mogelijkheid dit zelf te doen en om 
terugbetaling van de nodige uitgaven te verzoeken. Het 
is niet nodig dat de reiziger een termijn bepaalt indien de 
organisator weigert de non- conformiteit te verhelpen, 
of indien een onmiddellijke oplossing is vereist. 

12.4  Indien een aanzienlijk deel van de reisdiensten niet kan 
worden verricht, biedt de organisator, zonder bijkomende 
kosten voor de reiziger, andere arrangementen aan van, 
indien mogelijk, gelijkwaardige of hogere kwaliteit. 
Indien de andere voorgestelde arrangementen leiden tot 
een pakketreis van lagere kwaliteit, kent de organisator 
aan de reiziger een passende prijsvermindering toe.  
De reiziger kan de andere voorgestelde arrangementen 
slechts afwijzen indien zij niet vergelijkbaar zijn met 
hetgeen in de pakketreisovereenkomst is afgesproken, of 
indien de toegekende prijsvermindering ontoerei kend is. 

12.5  Indien de non-conformiteit aanzienlijke gevolgen heeft 
voor de uitvoering van de pakketreis en de organi-
sator deze niet binnen een door de reiziger bepaalde 
redelijke termijn heeft verholpen, kan de reiziger de 
pakketreisovereenkomst zonder betaling van een 
opzegvergoeding opzeggen en, in voorkomend geval, 
om een prijsvermindering en/of een schadevergoeding 
verzoeken. Indien de pakketreis passagiersvervoer omvat 
voorziet de organisator ook in repatriëring van de reiziger. 
Indien er geen andere arrangementen kunnen worden 
voorgesteld of de reiziger de andere voorgestelde 
arrangementen verwerpt, heeft de reiziger, in voor- 
komend geval, ook zonder opzegging van de pakket-
reisovereenkomst, recht op prijsvermindering en/ of 
schadevergoeding. 

12.6  Indien er, als gevolg van onvermijdbare en buitengewone 
omstandigheden, niet kan worden gezorgd voor de 

terugkeer van de reiziger zoals afgesproken in de 
pakketreisovereenkomst, draagt de organisator de 
kosten van de nodige accommodatie, voor ten hoogste drie 
 overnachtingen per reiziger. 

12.7  De beperking van de kosten zoals bedoeld in 12.6 is niet 
van toepassing op personen met beperkte mobiliteit, op 
personen die hen begeleiden, op zwangere vrouwen, 
op alleenreizende minderjarigen en op personen 
die specifieke medische bijstand behoeven, mits de 
organisator ten minste 48 uur voor het begin van de 
pakketreis in kennis is gesteld van hun bijzondere 
behoeften. 

12.8  De organisator mag zich niet beroepen op onvermijdbare 
en buitengewone omstandigheden om aansprakelijkheid 
te beperken indien de betrokken vervoerder zich daarop 
krachtens het toepasselijke recht van de Unie niet kan 
beroepen.

12.9  De reiziger kan berichten, verzoeken of klachten in ver-
band met de uitvoering van de pakketreis rechtstreeks 
richten tot de doorverkoper bij wie hij de pakketreis 
heeft gekocht. De doorverkoper geeft deze berichten, 
verzoeken of klachten zonder vertraging aan de or- 
ganisator door. 

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

Artikel 14: Aansprakelijkheid van de organisator en de 
professioneel
14.1  De organisator is aansprakelijk voor de uitvoering van 

de reisdiensten die in de pakketreisovereenkomst zijn 
begrepen, ongeacht of deze diensten door de organisator 
of door andere reisdienstverleners worden verricht. 

14.2   Ingeval de organisator buiten de Europese Economische 
Ruimte is gevestigd gelden voor de doorverkoper die 
in een lidstaat is gevestigd de verplichtingen voor 
organisatoren, tenzij de doorverkoper bewijst dat de 
organisator aan de door de wet van 21 november 2017 
voorgeschreven voorwaarden voldoet. 

Artikel 15: Prijsvermindering en schadevergoeding
15.1  De reiziger heeft recht op een passende prijsver-

mindering voor iedere periode waarin er sprake was 
van non-conformiteit van de verleende diensten, tenzij 
de organisator bewijst dat de non-conformiteit aan de 
reiziger te wijten is. 

15.2  De reiziger heeft recht op passende schadevergoeding 
van de organisator voor alle schade die hij oploopt als ge- 
volg van non-conformiteit. De schadevergoeding wordt 
zonder vertraging uitbetaald. 

15.3  De reiziger heeft geen recht op schadevergoeding, in- 
dien de organisator aantoont dat de non-conformiteit te 
wijten is aan: 

1  de reiziger; 
2   een derde die niet bij de uitvoering van de in de pakket- 

 reis overeenkomst begrepen reisdiensten is betrokken,  
 en de non-conformiteit niet kon worden voorzien of voor- 
 komen, of 

3  onvermijdbare en buitengewone omstandigheden. 

Artikel 16: Verplichting tot bijstand
16.1  De organisator biedt zonder vertraging passende bijstand 

aan de reiziger die in moeilijkheden verkeert, in het 
bijzonder door: 

1   nuttige informatie te verstrekken over medische dien- 
 sten, plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand; 

2   de reiziger te helpen bij het gebruik van communicatie 
  op afstand en bij het vinden van andere reisarran- 
 gementen. 

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

Artikel 17: Klachtenregeling
17.1  Indien de reiziger een klacht heeft vóór de afreis moet 

hij deze zo snel mogelijk op een bewijskrachtige manier 
melden bij de organisator of de doorverkoper.

17.2  Klachten tijdens de uitvoering van de pakketreis-
overeenkomst moet de reiziger zo spoedig mogelijk 
ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, 
melden aan de organisator of doorverkoper, zodat naar 
een oplossing kan worden gezocht. 

17.3  Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost 
of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht 
formuleren, dan moet hij na het einde van de reis-
overeenkomst zonder vertraging bij de organisator of 
de doorverkoper een klacht indienen op een bewijs-
krachtige manier.  

Artikel 18: Verzoeningsprocedure
18.1  Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onder-

ling een minnelijke regeling nastreven. 
18.2  Mislukt deze poging tot minnelijke regeling, dan kan elk 

van de betrokken partijen aan de vzw Geschillen-
commissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure 
op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen. 

18.3  Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een verzoe- 
ningsreglement en een “overeenkomst tot verzoening” 
bezorgen. 

18.4  Overeenkomstig de in het reglement beschreven proce- 
dure, zal een onpartijdige verzoener daarna contact 
opnemen met de partijen teneinde een billijke ver-
zoening tussen de partijen na te streven. 

18.5  Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende 
schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden. 

Artikel 19: Arbitrage of rechtbank
19.1  Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt 

deze, dan kan de eisende partij desgewenst een 
arbitrageprocedure instellen voor de Geschillencom-
missie Reizen of een procedure aanhangig maken voor 
de rechtbank. 

19.2  De reiziger kan nooit verplicht worden de bevoegdheid 
van de Geschillencommissie Reizen te aanvaarden, noch 
als eisende noch als verwerende partij. 

19.3  De organisator of doorverkoper die verwerende partij 
is kan de arbitrage slechts weigeren indien het door 
de eisende partij geëiste bedrag méér dan 1.250 euro 
bedraagt. Hij beschikt hiervoor over een termijn van 
10 kalenderdagen na ontvangst van de aangetekende 
brief of e-mail met ontvangstbewijs waarin wordt 
aangegeven dat een dossier met een vordering vanaf 
1.251 euro werd geopend bij de Geschillencommissie 
Reizen 

19.4  Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een 
geschillenreglement, en kan slechts worden opgestart 
na het indienen van een klacht bij de onderneming zelf 
en wel zodra vaststaat dat het geschil niet minnelijk kon 
geregeld worden of zodra 4 maanden zijn verstreken 
na het (voorziene) einde van de reis (of eventueel 
vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil). 
Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door 
de rechtbanken beslecht worden. 

19.5  Het paritair samengesteld arbitraal college doet, 
overeenkomstig het geschillenreglement, op een 
bindende en definitieve wijze uitspraak over het 
reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk. 

Secretariaat van de Geschillencommissie Reizen:
telefoon: 02 277 62 15 of 02 277 61 80 (9u tot 12 u) ; 
fax: 02 277 91 00
City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel
e-mail: reisgeschillen@clv-gr.be
1/2/2018

ALGEMENE REISVOORWAARDEN VAN 
DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN 
VOOR REISDIENSTOVEREENKOMSTEN

Artikel 1:  Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de ver-
koop van reisdiensten die vanaf 1 juli 207 worden geboekt 
en worden geregeld door de Wet betreffende de verkoop van 
pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten 
van 21 november 2017.

Artikel 2: Informatie aan de reiziger vooraleer een reis
dienstovereenkomst tot stand komt

De organisator of de doorverkoper die als tussenpersoon 
afzonderlijk een reisdienst verkoopt verstrekt aan de reiziger 
de volgende informatie:
1  De voornaamste kenmerken van de reisdienst
2   De identiteit van de onderneming (ondernemingsnummer,  

 handelsnaam, adres en telefoonnummer)
3  De totale prijs van de reisdienst
4  Betalingsmodaliteiten
5  Informatie over de interne klachtenbehandeling
6   De bescherming waarop hij aanspraak kan maken in het 

 geval van insolventie
7   De naam van de entiteit die instaat voor die bescherming 

  en haar contactgegevens.
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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 augustus 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: 10 % van de reissom,  
 vermeerderd met de kosten van het uitgegeven  
 vervoersbiljet. 
 Tot 30 dagen voor de afreis: 20 % van de reissom,  
 vermeerderd met de kosten van het uitgegeven  
 vervoersbiljet.
 Tot 20 dagen voor de afreis: 40 % van de reissom,  
 vermeerderd met de kosten van het uitgegeven  
 vervoersbiljet.
 tTot 9 dagen voor de afreis: 70 % van de reissom, 
 vermeerderd  met de kosten van het uitgegeven  
 vervoersbiljet.
 Tot 8 dagen voor de afreis: 100 % van de reissom.
3   Wijzigingen aan een geboekte reis worden aanvaard mits 

 betaling van onderstaande kosten, naast de normale 
  prijsaanpassing. 

 tot 30 dagen voor de afreis: € 150 per persoon, 
 vermeerderd  met de kosten van het uitgegeven
  vervoersbiljet. 
 minder dan 30 dagen voor de afreis: zie annulatie.
Voor annulatiekosten en wijzigingen voor cruises verwijzen wij 
naar onze cruise brochure.

Artikel 6: Aansprakelijkheid
1   De in dit document opgenomen informatie werd opge- 

 maakt volgens gegevens die ons bekend waren tot zes  
 maanden voor de publicatie ervan. Indien zich wijzi- 
 gingen voordoen in exploitatie, faciliteiten en dien- 
 sten van de aangeboden producten zullen deze on- 
 middellijk na kennisname door de organisator worden  
 meegedeeld.

2   De prestaties van de organisator nemen een aanvang 
  en eindigen op de opstapplaats.

Artikel 7: Klachtenregeling
1   De reiziger dient, op een bewijskrachtige wijze, de or- 

 ganisator onverwijld op de hoogte te brengen van 
  iedere non-conformiteit die hij ervaart tijdens de uit- 
 voering van de pakketreis-overeenkomst.

2   De tegenwaarde van niet-verkregen diensten wordt 
 alleen terugbetaald mits het indienen van een ge- 
 schreven attest uitgaande van de betrokken diensten- 
 verlener en waarin duidelijk vermeld wordt welke 
  diensten de reiziger niet ontvangen heeft.

3   Voor eventuele geschillen die niet via de Geschillen- 
 commissie opgelost kunnen worden, is alleen de recht- 
 bank van Brugge bevoegd. 
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  Annulatieverzekering: 4% van de reissom.
    Vakantiepakket annulatie 

Bijstand en bagage (tot € 1250) binnen EU: € 4 per persoon per dag.

Vakantiepakket annulatie
 Bijstand en bagage (tot € 1250) buiten EU: € 8 per persoon per dag.

    
 Dekking voor vakantiepakket tot max. € 2500 per persoon of € 7500 per gezin.

 Voor dekkingen hoger dan € 2500 per persoon, stellen we een vakantiepakket voor aan 6% van de reissom.

Premies onder voorbehoud van wijzigingen/aanpassingen.
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