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AL M AH A DE SE RT R E SORT & SPA

DUBA I STR A ND & WO E ST I J N

ADULTS ONLY | CULINAIR | HIDEAWAY

Combineer uw strandverblijf in Dubai met een duizend-en-een-nacht hotel en sluit deze indrukwekkende reis af
in een romantische hideaway in de ongerepte woestijn.

The Ritz-Carlton

Bedoeïenen Suite

Al Maha

woestijnlandschappen. De fraaie suites in
bedoeïenenstijl zijn idyllisch gesitueerd tussen
de zandduinen. Alle suites zijn recentelijk
gerenoveerd, beschikken over veel privacy en zijn
uiterst smaakvol ingericht in moderne Arabische
stijl met oosterse stoffen, tapijten en een tentdak.
In het beschermde natuurreservaat van 225 km²
lopen oryxen, woestijnvossen en gazellen vrij rond.
Een aantal nachten in het luxe Al Maha Desert
Resort (zie voor een beschrijving pagina 124) voor
het ultieme ‘onthaasten’ in combinatie met een
verblijf in The Ritz-Carlton Dubai vormt een unieke
vakantiebelevenis.

Dag 2-5: Jumeirah Beach
Vier heerlijke dagen aan de zonovergoten stran
den van Jumeirah Beach. U kunt ook het levendige
stadscentrum bij Burj Khalifa, de hoogste toren
ter wereld of de Dubai Mall verkennen. In het
kunstmatig aangelegde Burj Khalifa-meer ‘dansen’
de fonteinen elke avond op muziek, begeleid door
licht- en geluidshows. De grootste shoppingmall
ter wereld, de Dubai Mall, en een moderne soek
met leuke winkels en restaurants liggen om het
kunstmatig aangelegde meer. In het atrium van
de Dubai Mall treft u een enorm aquarium met
meer dan 33.000 zeedieren en een ice-ring voor
schaatsliefhebbers.

Dag 7: Al Maha Desert Resort
Geniet van uw verblijf in uw fraaie suite en trek
erop uit om de indrukwekkende woestijnduinen te
verkennen. Al Maha biedt diverse activiteiten, zoals
tochten per kameel, ‘nature walks’, boogschieten,
een introductie tot valkenjacht, woestijnsafari’s en
picknickservice in het omliggende woestijnland
schap. Twee activiteiten per dag zijn zijn inbegrepen.

Dubai Strand & Woestijn: 9-daagse reis
Prijs per persoon

01/11-30/11 01/12-20/12 21/12-07/01
08/01-31/03

		
Tweepersoonskamer

4370

3475

5195

Hotels
Dubai

The Ritz-Carlton Dubai

5*

Dubai Desert

Al Maha Desert Resort & Spa

6*

Bij de prijs is inbegrepen:
• Vliegreis naar en van Dubai en luchthavenbelasting.
• Executive Lounge op Brussels Airport

ting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.
Prijs per persoon

01/11-30/11 01/12-20/12 21/12-10/01 11/01-28/02 01/03-31/03

Bedoeïenen Suite

3170

2615

3590

2820

3445

Royal Suite

6280

5055

6625

5050

6280

Deze accommodatie biedt de volgende soorten extra’s en kortingen aan, waarbij de voorwaarden wat
betreft de uiterste boekingsdatum en periode van het verblijf voortdurend veranderen:
Gratis nachten - Vroegboekkorting
Tevens worden in de loop van het seizoen voortdurend nieuwe extra’s en kortingen geïntroduceerd.
Neem contact op met onze verkoopafdeling of bezoek onze website voor de meest actuele informatie
omtrent de specifieke details en voorwaarden van de van toepassing zijnde specials.

tussen de accommodaties

• Totaal 7 overnachtingen: 5 nachten in Dubai in een Deluxe Ka-
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Inclusief: 3 overnachtingen o.b.v. 2 pers., volpension, vliegreis van en naar Dubai, luchthavenbelas-
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• Luxe privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven en

PA

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 inbegrepen. 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
stekende 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 panoramisch 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).

Dag 1: Brussel - Dubai
U vliegt per Emirates naar Dubai, waar u kort
na middernacht zult aankomen en per luxe
privétransfer naar het exclusieve Ritz-Carlton Dubai
wordt gebracht (zie voor een beschrijving pagina
120) voor een verblijf van 5 nachten op basis van
logies/ontbijt. Het hotel is uiterst smaakvol ingericht
en biedt een persoonlijke service, fantastische
cuisine en een uitzonderlijke Spa. Het ligt direct
aan het poederwitte zandstrand van Jumeirah met
uitzicht op de Arabische Golf en Palm Island. De
befaamde promenade, de JBR Walk, met boetieks
en restaurants ligt aan de voorzijde van het hotel.

mer op basis van logies/ontbijt en 2 nachten in Dubai Desert in

E

FACILITEITEN

dockingstation, Nespresso-apparaat, verrekijker en schrijftafel. Een zeer fraaie
badkamer met bad, separate regendouche, dubbele wastafel en kleedruimte.
Riant houten terras met zithoek, ligbedden en privézwembad.
Bedoeïenen Suite (ca. 75 m², max. 2 pers.): ruime open plan woon-/slaapkamer.
Vers fruit, dadels en noten bij aankomst op de kamer.
Royal Suite (ca. 175 m², max. 4 pers.): riante woonkamer, 2 slaap- en badkamers.
Emirates Suite (ca. 325 m², max. 4 pers.): 2 grote slaapkamers met kingsizebed,
2 badkamers met een inloopdouche, kingsizebad en handgemaakte meubels.
Een ruime woonkamer met eethoek. Zwembad (12x4m) met houten dek,
ligbedden en parasols.
Presidential Suite (ca. 515 m², max. 6 pers.): summum aan luxe met groot terras
en zwembad, 3 slaapkamers en woonkamer.

TH

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 beroemdheden
kon het resort reeds tot zijn cliëntèle rekenen. De fraaie suites in bedoeïenstijl
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’, wellicht in combinatie met een verblijf in een
van de luxe hotels aan Jumeirah Beach vormt een unieke vakantiebelevenis.
Het woestijnresort ligt in een beschermd natuurreservaat op ca. 50 km van de
bewoonde wereld en op ca. 45 autominuten van Dubai.

Al Maha

een Bedoeïenen Suite op basis van volpension.
Neem voor andere hotelcombinaties, kamertypen of prijzen contact op met onze verkoopafdeling.

Dag 8: Dubai - Brussel
Rond de middag vertrekt u per luxe privétransfer
naar de luchthaven van Dubai voor uw terugvlucht
met Emirates naar Brussel. Aankomst dezelfde dag.
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125 - SILVERJET
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Dag 6: Jumeirah Beach - Al Maha Desert Resort
Vandaag wordt u naar het exclusieve woestijn
resort Al Maha gebracht (een transfer van ongeveer
45 minuten) voor een verblijf van 2 nachten
op basis van volpension. Het adembenemende
resort ligt in een van de meest indrukwekkende

JE

vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.be.

LM

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, aanbiedingen en verplichte galadiners rond Oud en Nieuw:

PA

A l Maha bestaat uit een hoofdgebouw met het ernaast gelegen zwembad en
40 vrijstaande suites in bedoeïenenstijl. Gaat u met kinderen dan geldt een
minimumleeftijd van 10 jaar. Alle luxueuze suites zijn recentelijk gerenoveerd en
beschikken over zeer veel privacy en zijn uiterst smaakvol ingericht in moderne
Arabische stijl met oosterse stoffen, tapijten en een groot tentdak. Voorzien van
airconditioning, minibar, ruime zithoek met sofa, flatscreen-tv, dvd-speler, iPod-
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ACCOMMODATIE

Al Maha

DUBAI & MALEDIVEN | Combinatiereis

DUBAI & DE MA L E DIVE N
Een combinatie om van te watertanden: 2 nachten stop-over in een uitstekend hotel in Dubai en
vervolgens doorvlucht naar de parelwitte koraaleilanden van de Malediven.

Palace Downtown

Baros

Baros

De Malediven is een eilandengroep ten zuidwesten
van Sri Lanka bestaande uit 1.200 eilandjes
waarvan er slechts 300 bewoond zijn. Deze
eilanden zijn met recht een waar paradijs op aarde
te noemen. U vindt er witte zandstranden, helder
blauw water en een prachtige onderwaterwereld.
De koraaleilanden zijn in hun natuurlijke staat
bewaard gebleven en behoren steeds tot een van
de rijkste exotische visreservaten ter wereld. De
bestemming is een absolute ‘must’ voor liefhebbers
van snorkelen en diepzeeduiken. De Malediven zijn
tevens bij uitstek geschikt voor honeymooners.
Een mooiere, romantischere locatie zult u vrijwel
nergens ter wereld aantreffen.
Dag 1: Brussel - Dubai
U vliegt met Emirates naar Dubai waar u rond
middernacht zult aankomen en per luxe privé
transfer naar het aantrekkelijke Palace Downtown
wordt gebracht in het hartje van Bur Dubai (zie
pagina 104 voor een beschrijving). Het hotel is
gebouwd in de stijl van een oosters paleis en biedt
een adembenemend uitzicht op de Burj Khalifa en
het kanaal met de fonteinen. Het verblijf is op basis
van logies/ontbijt.
Dag 2: Dubai
De hele dag om het levendige stadscentrum bij Burj
Dubai, de hoogste toren ter wereld of de Dubai Mall
te verkennen. Burj Khalifa en de fonteinen liggen
op loopafstand. In het kunstmatig aangelegde Burj
Khalifa-meer ‘dansen’ de fonteinen elke avond
op muziek, begeleid door licht- en geluidshows.
De grootste shoppingmall ter wereld, de Dubai
Mall en een moderne soek met leuke winkels en

restaurants liggen binnen handbereik. In het atrium
van de Dubai Mall treft u een enorm aquarium
met meer dan 33.000 zeedieren en een ice-ring
voor schaatsliefhebbers. Uiteraard kunt u ook
neerstrijken aan het zwembad van het hotel.

Dubai & Malediven: 8-daagse Combinatiereis
Prijs per persoon

01/11-18/12 19/12-10/01 11/01-31/03
3725

Tweepersoonskamer

5375

4140

Hotels

Dag 3-7: Dubai - Malediven
Vandaag vliegt u door naar de Malediven, alwaar u
5 nachten zult verblijven in het fraaie Baros Maldives.
Dit intieme resort biedt exclusieve faciliteiten
waaronder het spectaculaire Lighthouse restaurant,
het exclusieve ‘Piano Deck’ en een zandbank voor
een ontbijt of diner midden in de sprankelende
lagune. De kleurrijke onderwaterwereld wordt
beschouwd als een van de meest indrukwekkende
van het Noord-Malé Atol. Het resort is een perfecte
uitvalsbasis voor een romantische vakantie. Vanaf
Malé luchthaven is het slechts 25 minuten per
speedboot.
De perfecte bestemming voor strand- en zon
aanbidders. Het verblijf is op basis van logies/
ontbijt (zie pagina 206 voor een beschrijving).

Dubai

Palace Downtown

5*

Malediven

Baros Maldives

5*

Bij de prijs is inbegrepen:
• Vliegreis naar en van de Malediven via Dubai
• Luchthavenbelasting.
• Executive Lounge op Brussels Airport.
• Luxe privétransfers ter plaatse van en naar de luchthaven
• Speedboottransfer op de Malediven
• 7 overnachtingen: 2 nachten in Dubai in een Deluxe Kamer
Kanaalzicht op basis van logies/ontbijt en 5 nachten op de
Malediven in een Deluxe Villa op basis van logies/ontbijt.
Neem voor de actuele prijzen, andere kamertypen of prijzen,
contact op met onze verkoopafdeling.

Dag 8: Malediven - Brussel
U vertrekt in de vroege ochtend per speedboot weer
naar de luchthaven Malé (maar verlengen op Baros EGYPTE
of op een ander tropisch eiland in de Malediven
is natuurlijk mogelijk!) voor uw terugvlucht naar
Brussel via Dubai. Aankomst op Brussels Airport
dezelfde avond.

DUBAI
OMAN

INDIA

SRI LANKA
MALEDIVEN

TANZANIA
SEYCHELLEN

INDISCHE
OCEAAN

MAURITIUS

126 - SILVERJET

127 - SILVERJET

OMAN | Privéreis

BETOVE R E ND OMA N
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.

Dag 1: Brussel - Muscat
Vertrek per Etihad naar Muscat (via Abu Dhabi)
en na aankomst luxe privétransfer naar het
vijfsterrenhotel Shangri-La Barr Al Jissah,
Al Bandar. U verblijft 2 nachten op basis van
logies/ontbijt (zie onze website voor een beschrijving van deze accommodatie).
Dag 2: Muscat
Na het ontbijt maakt u een stadsrondrit door
Muscat. De tour begint met een bezoek aan
het Natural History Museum. Er wordt hier een
uitvoerige informatie gegeven over de dierenwereld
van Oman. Vervolgens zult u een bezoek brengen
aan de Grote Moskee (gesloten op vrijdag en
op feestdagen). Deze behoort tot de grootste
moskeeën van de wereld en vervult een 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 Al Alam
Palace van Sultan Qaboos. Aan weerszijden van
het paleis ziet u de forten Mirani en Jalali, gebouwd
in de 16e eeuw door de Portugezen om de stad te
verdedigen (fotograferen is hier niet toegestaan).
Aansluitend bezoek aan de Muttrah soek, de
oudste soek van Oman.
Dag 3: Muscat - Sur
In de ochtend wordt u per 4-WD opgehaald met
privéchauffeur/gids voor een tocht langs de
kust in de richting van Sur. Onderweg heeft u
een adembenemend uitzicht over de prachtige
stranden aan de Golf van Oman. Vanaf het vissersdorp Quriyat richting Fins Beach, met lunch in
een strandrestaurant 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. Verblijf in Desert
Nights Camp op basis van halfpension (zie de be-

schrijving van deze accommodatie op pagina 147).
Dag 5: Wahiba woestijn - Nizwa
Na de onvergetelijke indrukken in de woestijn
bezoek aan Nizwa. De voormalige hoofdstad van het
land is tegelijkertijd een religieus centrum. De oasestad is de grootste in het binnenland van Oman. U zult
eerst een bezoek brengen aan de soek van Nizwa.
De soek is bekend vanwege de verkoop van zilveren
juwelen en khanjars (zilveren kromdolk). Vervolgens
neemt u een kijkje in het fort van Nizwa. De enorme
toren van het fort is in de 17e eeuw gebouwd om de
route naar de binnenkant van het fort te verdedigen.
Het fort domineert het hele gebied waarbij de stad
rond het gebouw is gegroeid. De toegang tot de
top is alleen door middel van een smalle draaitrap
te bereiken. Vanaf de top van de toren heeft u
schitterend uitzicht op de stad Nizwa. Lunch in
een lokaal restaurant. Aansluitend bezoek aan het
Bahla Fort en Jabrin (note: Jabrin is op vrijdag
gesloten). Bahla is een van de mooiste en grootste
forten en ligt in het Jabal Akhdar gebergte. Overnachting in Anantara Jabal al Akhdar Resort
op basis van logies/ontbijt (zie de beschrijving van deze accommodatie op pagina 148).

Betoverend Oman: 9-daagse privéreis
Prijs per persoon

01/11-13/12 14/12-06/01 07/01-31/03

In een Tweepersoonskamer 3870

4830

3870

Hotels
Muscat

Shangri La Al Bandar

5*

Sur

Sur Plaza

4*

Wahiba Desert

Desert Nights Camp

4*

Jabal Akdhar

Anantara Jabal Akhdar

5*

Bij de prijs is inbegrepen:
• Vliegreis van en naar Muscat en inclusief luchthavenbelasting
• Privéchauffeur/gids in Oman
• Beschreven excursies inclusief entreegelden
• Lunch bij een strandrestaurant
• Executive lounge op Brussels Airport
• 7 overnachtingen: 3 nachten + late check-out tot 16:00 uur in
Muscat in een Deluxe Kamer Zwembadzicht o.b.v. logies/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.
Neem voor de actuele prijzen, andere kamertypen of prijzen voor

Dag 6: Jabal Akhdar
Het Anantara Jabal Akhdar heeft een spectaculaire
ligging in het centrale deel van het Al Hajar
gebergte. Het resort is omringd door bergen,
kleine dorpjes, steile ravijnen en diepe kloven. Het
resort is volledig geïntegreerd in de natuur. De
restaurants serveren traditionele smaken uit
de regio. De perfecte uitvalsbasis voor het
verkennen van de schitterende omgeving. Deze
plek, een paradijs voor avontuurlijke reizigers en
natuurliefhebbers. Ver van de drukke hoofdstad
Muscat heerst hier rust en stilte. De stenen
waarmee het hotel is gebouwd zijn afkomstig uit de
bergachtige omgeving zelf.

meer personen, contact op met onze verkoopafdeling. Een visum
voor Oman is verplicht en kan men online verkrijgen (onder voorbehoud van wijzigingen).

Nizwa

Dag 7: Jabal Akhdar - Muscat
Terugreis naar Muscat. Aan het strand van Al Bandar
kunt u nagenieten van de geweldige ervaringen van
de afgelopen dagen.
VAE
Dag 8: Muscat
In de vroege avond wordt u naar de luchthaven van
Muscat gebracht en vliegt u met Etihad weer terug
naar Brussel. Een late check-out tot 16:00 uur is
inclusief. Uiteraard is verlenging van uw verblijf in
Muscat mogelijk.

SAUDI
ARABIË op Brussels Airport in de ochtend.
Dag 9: Aankomst

142 - SILVERJET

Golf van Oman

Muscat
Jabal Akhdar
Nizwa

Wahiba Sands

Wadi
Shab

Sur

Desert
Nights Camp

143 - SILVERJET

OMAN | Wahiba Desert

Privéreis | OMAN



MAGI CA L O M A N

DELUXE

M AGI C PRI VATE CAMP

Op ontdekkingsreis door het land van duizend-en-een-nacht: soeks en moskeeën, groene wadi’s, hooggelegen bergdorpen en forten,
diepe canyons en per 4-WD langs de stranden op weg naar woestijn en oases. Magische momenten...

HIDEAWAY
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 (exclusief). Magic
Camp kan tot 10 tenten op privébasis opzetten.

ACCOMMODATIE
De luxueuze privétent (ca. 30 m², max. 3 pers.) wordt volledig in Arabische stijl voor u opgezet en
is voorzien van een tweepersoonsbed of twee eenpersoonsbedden en een badkamer met douche,
(droog) toilet en wastafel. Het Camp is gesloten van 12 april t/m 30 september 2021.
Inclusief: 2 overnachtingen o.b.v. 2 pers., halfpension, vliegreis naar en van Muscat, luchthavenbelasting, Executive
Lounge en privétransfer per 4-WD ter plaatse van en naar de luchthaven.

Wahiba woestijn
Prijs per persoon				
Magic Tent o.b.v. 2 personen				

01/11-15/12 16/12-08/01 09/01-31/03
3410

3565

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen en aanbiedingen: bezoek www.silverjet.be.



DELUXE

M AG IC CA MP WA HIBA SANDS
ACTIVE | HIDEAWAY
De hoge zandduinen van de Wahiba Sands, het woestijngebied van Oman, vormen de perfecte
en unieke setting van het Magic Camp, een eco-luxe tentenkamp dat elegantie combineert met
comfort met de natuur en respect voor lokale tradities. Met zijn exclusieve ontwerp en locatie
biedt het Camp haar gasten een unieke ervaring. U wordt verwelkomd door legendarische
Arabische gastvrijheid terwijl u geniet van de rust en de imposante omgevig. Het kamp ligt op 3
uur rijden van Muscat en Nizwa en 40 minuten van de bewoonde wereld.

FACILITEITEN
De Sunset Lounge is de perfecte plek om van de zonsondergang te aanschouwen. In het
restaurant worden authentieke verse gerechten geserveerd. U heeft de keuze uit een
aantal woestijnactiviteiten als kameeltrekking, dune bashing per 4-WD, wandelen met een
bedoeïenengids, het bezoeken van traditionele dorpen (tegen betaling). Inclusief sandboarden. ‘s
Avonds kunt u de sterrenhemel ontdekken door een telescoop of ontspannen bij het kampvuur.

ACCOMMODATIE
De 10 kamers bestaan uit een slaapkamertent (ca. 20 m², max. 3 pers.) met tweepersoonsbed of
2 eenpersoonsbedden. Naast de slaapkamer is er een badkamertent met toilet en douche. Buiten
de tent een gemeubileerde zithoek. Tevens is het mogelijk om de tent weg van het kamp op te
zetten en het bed in de buitenlucht op te zetten om onder de sterren te slapen (tegen betaling).
Inclusief: 2 overnachtingen o.b.v. 2 pers., halfpension (incl. frisdrankjes), vliegreis naar en van Muscat, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer per 4-WD ter plaatse van en naar de luchthaven.
Prijs per persoon				
Tent o.b.v. 2 personen				

01/11-15/12 16/12-05/01 06/01-31/03
2480

2635

2480

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen en aanbiedingen: bezoek www.silverjet.be.
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3410

Dag 1: Brussel – Muscat
U vliegt met Etihad naar Muscat. Bij aankomst wordt
u welkom geheten door uw privéchauffeur die u
naar uw accommodatie zal brengen. The Chedi is
een chique, minimalistisch toevluchtsoord gelegen
aan de Indische Oceaan. De serene sfeer is perfect
om te ontspannen en te genieten van een van de
vier zwembaden en schitterend aangelegde tuinen.
Hier verblijft u twee nachten op basis van logies/
ontbijt.
Dag 2: Muscat
Vandaag neemt de gids u mee op ontdekkingstocht
langs de mooiste plekjes van Muscat. De tour begint
bij het meest imposante gebouw van Oman, de
Grand Mosque. Eén van de grootste moskeeën ter
wereld. De moskee heeft niet alleen een religieus
doel, maar dient ook als sociaal middelpunt van de
maatschappij (gesloten op vrijdag en op feestdagen).
Uiteraard mag een bezoek aan het historische
centrum en de Muttrah Soek niet ontbreken. U sluit
de ochtend af met een lunch in een traditioneel
Omaans restaurant.
Dag 3: Muscat – Wahiba Sands
U verlaat de hoofdstad en geniet van de mooie
vergezichten van het Hajar gebergte en de witte
stranden om vervolgens het landschap wederom
te zien veranderen naar de groene, met palmen
omzoomde, Wadi Shab. Hier maakt u een korte
wandeling. Lunch in Wadi Shab Resort om
vervolgens door te rijden naar de imposante duinen
van Wahiba Sands. U verblijft 2 nachten in Magic
Private Camp op basis van halfpension. Dit luxueuze
privécamp wordt exclusief voor u opgezet. Een

once-in-a-lifetime ervaring onder de sterrenhemel.
Dag 4: Magic Private Camp - Bani Khalid
Na het ontbijt vertrekt u naar de paradijselijke oase
van Bani Khalid met kleine authentieke dorpjes.
Tegen lunchtijd komt u aan bij een bedoeïenenfamilie waar u de lunch zult nuttigen. Bij terugkomst
kunt u een ritje per kameel maken, quad-biken of
dune-bashing met de 4-WD (exclusief).
Dag 5: Wahiba Sands - Jabal Akhdar
U laat de woestijn achter om verder op ontdekking
te gaan, langs de oude karavanenroute, naar
de wachttorens uit de 18e eeuw van het dorpje
Mudayrib. Het dorpje heeft de karakteristieke sfeer
Perzische Golf
weten te behouden. Voor u de bergen in gaat, brengt
u een bezoek aan Birkat Al Mauz, een verlaten vallei
vol met dadelpalmen. Vervolgens door naar Jabal
QATAR
Akhdar, een bergmassief dat zijn naam ontleent aan
de rijke vegetatie. U overnacht in het boutique hotel
Alila Jabal Akhdar op basis van logies/ontbijt.

Magical Oman: 8-daagse privéreis
Prijs per persoon

01/11-14/12 15/12-06/01 07/01-31/03

In een Tweepersoonskamer 5745

5895

5340

Hotels
Muscat

The Chedi Muscat

Wahiba Sands

Magic Private Camp

5*

Jabal Akhdar

Alila Jabal Akhdar

4*deluxe
5*

Bij de prijs is inbegrepen:
• Vliegreis naar en van Muscat
• Luchthavenbelasting.
• Executive Lounge Brussels Airport.
• Luxe privétransfers ter plaatse van en naar de luchthaven.
• 5x een lunch
• 6 overnachtingen: 3 nachten in Muscat + een late check-out in
een Serai Kamer, 1 nacht in Jabal Akhdar in een Kamer Bergzicht o.b.v. logies/ontbijt en 2 nachten in Wahiba Sands in een
Tent o.b.v. halfpension incl. frisdrankjes.
NB: Een visum is verplicht voor Oman

Dag 6: Jabal Akhdar - Muscat
Check-out rond de middag en via een mooie route
VERENIGDE
bezoekt u een aantal
pittoreske en traditionele
ARABISCHE
dorpjes en een traditioneel
Omaans huis. Na de
EMIRATEN
lunch rijdt u terug naar Muscat en overnacht
wederom in The Chedi op basis van logies/ontbijt.
Dag 7: Muscat
Aan het strand van The Chedi kunt u nagenieten van
de geweldige ervaringen van de afgelopen dagen.
Laat in de avond vertrek naar de luchthaven voor
uw vlucht terugSAUDI
naar Brussel.

ARABIË

Dag 8: Aankomst in Brussel
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Golf van Oman

MUSCAT
Jabal Akhdar
Nizwa
Magic Private Camp
WAHIBA SANDS

Wadi Shab
Sur

INDONESIË | Java & Bali | Privéreis

JAVA - BA L I
Deze reis laat u kennis maken met enkele hoogtepunten van het Indonesische eiland Java: de fameuze tempelcomplexen
Borobudur en Prambanan, het culturele centrum van Oost-Java, Yogyakarta en de beroemde vulkanen Bromo en Ijen.
U sluit de reis af met een verblijf in het culturele hart van Bali.

Deze reis gaat van start op het Indonesische eiland
Java: het historische Batavia. U begint in het oosten
van het eiland waar de fameuze tempelcomplexen
Borobudur en Prambanan zijn gevestigd. Ook
ontbreekt een bezoek aan het culturele centrum
van Oost-Java niet. Met een verblijf in Ubud op het
eiland Bali eindigt deze gevarieerde reis.
Dag 1-2: Brussel - Yogyakarta - Borobudur
U vliegt per KLM naar Yogyakarta, waar u in
de namiddag van dag 2 zult aankomen. Per
privétransfer wordt u naar het Plataran Borobudur
gebracht. Dit resort ligt op de heuvels van Tanjungan
op slechts 1 km van de beroemde Borobudurtempel. U verblijft hier 2 nachten.
Dag 3: Borobudur & Candirejo (20 km)
MALEISIËu ‘s werelds grootste
Vroeg in de ochtend bezoekt
boeddhistische monument ter wereld, de Borobudur.
Borneo
Deze stoepa is rond het jaar
800 gebouwd en is
prachtig gedecoreerd met reliëfs over het leven van
Boeddha. Op de bovenste etages van dit bouwwerk
bevinden zich maar liefst 132 Boeddhabeelden
waarvan 72 in stoepa’s. Het aanraken van deze
beelden brengt volgens het volksgeloof geluk.
Eeuwenlang was dit complex vergeten en lag het
Kalimatan
onder dikke lagen vulkanisch
as. Nu kunt u hier in
alle rust genieten van dit magische bouwwerk.
Dag 4: Magelang - Prambanan - Yogya (75 km)
Vandaag bezoekt u Kraton, het paleis waar de Sultan
en zijn hofhouding nog steeds wonen. In vroegere
tijden was het paleis min of meer een eigen
stad waar meer dan 25.000 mensen verbleven.
Vervolgens bezoek aan het wereldberoemde
tempelcomplex, maar dan van het hindoeïstische
geloof; de Prambanan. Dit complex werd gebouwd
tijdens de hoogtijdagen van de hindoe-Javaanse
architectuur in de 9e en 10e eeuw en is het grootste

Java

Soerabaja
Mojokerto
Probolinggo
Magelang
Bromo
Prambanan

Ijen Menjangan
Ubud
Banjuwangi

Yogyakarta
Candirejo
Semeru
National
Borobudur
Park

Bali

hindoebouwwerk van Java. Het wordt gedomineerd
door een 46 meter hoog Shiva-heiligdom.
Aansluitend door naar het culturele centrum van
Oost-Java, Yogyakarta. Hier verblijft u 2 nachten in
het Phoenix Hotel gelegen in hartje stad.
Dag 5: Yogyakarta - Kota Gede (20 km)
Voor het proeven van de Javaanse kunst in de
zuiverste vorm bent u hier op de juiste plaats. De
oude Javaanse hofcultuur met musici, dansers
en traditionele ambachtslieden is hier ontstaan.
Met de tour van vandaag bezoekt u de historische
bezienswaardigheden van Kota Gede met een
fietstaxi of de fiets. De tour gaat door Bumen
Village, Kembang Waru en de traditionele markt
van Pasar Legi. Onderweg bezoekt u ook een van de
oudste moskeeën (uit 1575). De middag is ter vrije
besteding.
Dag 6: Yogyakarta - Bromo (440 km)
Na een vroeg ontbijt neemt u de trein voor een ruim
4 uur durende rit in een airconditioned treinstel naar
Mojokerto. De trein rijdt door valleien, langs groene
sawa’s en pittoreske kampongs. Na aankomst in
Mojokerto rijdt u per auto in ca. 3,5 uur naar het
Plataran Bromo hotel, gelegen in Tosari vlakbij de
Bromo-vulkaan. Het hotel is schitterend gelegen en
biedt een spectaculair uitzicht over de vallei en de
vulkaan. U verblijft hier 2 nachten.
Dag 7: Bromo
Sulawesi
Bromo ligt te midden van nog vier vulkanen en samen
vormen zij een bijna buitenaards landschap. Een
bezoek aan Bromo is een onvergetelijke ervaring.
De 2.392 meter hoge vulkaan heeft een bijzondere
ligging in een zandzee van 8 bij 10 kilometer.
De ochtenden bij de Bromo vulkaan behoren tot
de mooiste ter wereld. De combinatie van het
spectaculaire maanlandschap, de optrekkende mist
en de gouden zonnestralen maken de zonsopkomst
bij Bromo één van de meest bijzondere ervaringen
Een bezoek aan Bromo begint gewoonlijk midden in
de nacht om bij zonsopgang de eerste zonnestralen
van de krater te kunnen zien. Het kan er rond die
tijd zeer druk met toeristen zijn. Daarom is het ook
mogelijk Bromo later in de ochtend bezoeken. U
kunt dan in alle rust de imposante vulkaankrater en
het omliggende landschap bewonderen.

Denpasar
Dag 8: Bromo - Ijen (ca. 225 km)
Vandaag reist u verder oostwaarts. Eerst per auto
naar de kustplaats Probolinggo waar u de trein
rond 11:00 uur neemt naar Banjuwangi. De rit
in een airconditioned treinstel duur ca. 2,5 uur.
Na aankomst wordt u per privétransfer in ca.
30 minuten naar het Dialoog Banyuwangi hotel
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gebracht waar u 1 nacht verblijft. Het resort is
gelegen in een adembenemende omgeving aan de
kust.
Dag 9: Ijen Vulkaan - Menjangan (Bali)
Na het ontbijt vertrek per 4-WD door dorpen,
koffie- en kruidnagelplantages en vervolgens
naar een van de laatste regenwouden van Java.
U begint een 90 minuten durende wandeling naar
de rand van de Ijen Crater. Het adembenemende
uitzicht wordt onthuld op 2.883 meter hoogte. Het
meer biedt intense kleuren en rook van felgele
zwavelafzettingen die een spectaculair landschap
creëren. U ziet de mijnwerkers afdalen in de krater
en opnieuw tevoorschijn komen met tot 80 kilo erts
op bamboemanden lopend langs het verraderlijke
pad. Het is een adembenemende realiteit. Daarna
loopt u de berg af en rijdt u terug naar het hotel. Na
een korte rustpauze naar de Watudodol-pier, waar u
aan boord gaat van een privéboot voor de overtocht
naar Bali. Onderweg is er bij Menjangan Island
tijd om te snorkelen of te zwemmen. U verblijft 2
nachten in het Menjangan Plataran, gelegen in de
schitterende natuur van het West Bali National Park.

Bromo

Dag 10: Menjangan
Vrije dag om uit te rusten na alle indrukken die u
de afgelopen week heeft opgedaan. Het Menjangan
Plataran biedt de mogelijkheid om de omliggende
stranden en het bos onder begeleiding van een gids
per fiets of te voet te verkennen.
Dag 11: Menjangan - Munduk (67 km)
Begin de dag met een bezoek aan Banjar Village
om de warmwaterbronnen te bezoeken (met de
mogelijkheid om te zwemmen) en om Brahma
Vihara Arama, de boeddhistische tempel, te
bezoeken. Daarna gaat u naar Lovina voor de
lunch. Verder naar Beji Temple of Sangsit Village
en bekijk de voormalige hoofdstad van Singaraja.
Onze laatste stop is bij Git-Git, dat bekend staat om
zijn prachtige waterval omringd door weelderige
tropische rijstterrassen. Verder naar Munduk en
verblijf in het boutique hotel Sanak Retreat voor 1
nacht.
Dag 12: Munduk - Jatiluwih - Ubud (83 km)
Vandaag bezoek aan de UNESCO rijstterrassen van
Jatiluwih per e-bike. Deze rijstvelden behoren tot
de mooiste van Indonesië U fietst door prachtige
landschappen begeleid door een ervaren lokale gids
die graag zijn kennis deelt over deze door UNESCO
erkende natuurlijke site. De lunch wordt geserveerd
in een lokaal restaurant. Voortzetting van de reis
richting Ubud. U verblijft 2 nachten in COMO Uma
Ubud.

Ijen Vulkaan

Dag 13: Ubud
Ubud ligt tussen weelderige groene rijstterrassen in
het midden van het eiland en is het culturele hart
van Bali. U vindt er tal van kunstwinkeltjes, musea.
Tot de hoogtepunten van Ubud behoort zeker het
Museum Puri Lukisan. Dit culturele instituut wordt
omringd door een prachtige, tropische tuin, en biedt
onderdak aan een grote collectie van Balinese kunst.
Het is het oudste museum van het eiland en zeker
een bezoekje waard. Er worden oude kunstwerken
uit de omgeving tentoongesteld, er is een speciale
vleugel voor moderne kunst, en uiteraard zijn er
ook een heleboel traditionele werken te zien. In de
avond vinden er Balinese dansvoorstellingen plaats.
Dag 14: Ubud - Denpasar - Brussel
Per privétransfer wordt u vandaag naar de
luchthaven gebracht voor uw vlucht naar Brussel. U
kunt naar wens uw verblijf op Bali verlengen in een
van onze hotels aan het strand.

Dag 15: Aankomst Zaventem
Vandaag arriveert u in de ochtend weer op
Zaventem.
Bij de prijs inbegrepen:
• Vliegreis naar Yogyakarta en van Bali en luchthavenbelastingen.
Java-Bali: 15 daagse reis met privéchauffeur en gids.

• Executive Lounge op Zaventem.
• Privétransfers en vervoer over land in een comfortabele auto of

Indicatieprijs per persoon01/11-14/12 15/12-06/01

07/01-

31/03

minibus met airco en privéchauffeur en aircondioning treinstel.
• Begeleiding door Engelssprekende privégids.

In een tweepersoonskamer 4140

4445

4140

• Beschreven excursies inclusief entreegelden.
• 12 overnachtingen op basis van logies/ontbijt: 2 nachten bij

Hotels

de Borobudur in een Garden Pool Villa, 2 nachten in Yogyakarta

Borobudur

Plataran Borobudur		4*deluxe

in een Deluxe Legency Kamer, 2 nachten bij de Bromo in een

Yogyakarta

The Phoenix Hotel		4* deluxe

Deluxe Kamer, 1 nacht Banyuwangi in een Suite, 1 nacht in

Bromo

Plataran Bromo		

4*

Munduk in een Bungalow, 2 nachten in Menjangan in een Forest

Banyuwangi

Dialoog Banyuwangi		

4*

Villa en 2 nachten in Ubud in een Terrace Kamer.

Menjangan

Plataran Menjangan		4*deluxe

Munduk

Sanak Retreat		4*deluxe

Neem voor andere hotelcombinaties, andere kamertypen of prij-

Ubud

COMO Uma Ubud		

zen voor meer personen contact op met onze verkoopafdeling.
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5*

Combinatiereis | BALI

BALI

MA NGGI S - UB UD - S E M I N YA K
Bali is een bruisende mix van tropische en culturele kleurenpracht. Talloze tempels, eindeloze rijstterrassen op vulkaanhellingen en door
palmbomen omzoomde stranden. In deze reis combineert u deze facetten met verblijf in fraai gelegen hotels uit de befaamde Alila-keten.

Pura Besakih

Mandapa, a Ritz-Carlton Reserve

Bali, het ‘eiland van goden en demonen’, betovert reizigers met zijn sierlijke tempels, schilderachtige rijstterrassen,
lange zandstranden en schitterende hotels. De gastvrijheid van de Balinezen maken Bali tot een droombestemming.
Het Verre Oosten staat alom bekend vanwege haar
exotische natuur en cultuur, maar Bali is in alle
opzichten anders. En mooier. Een fotograaf voor
toonaangevende reisboeken, beschrijft Bali als
volgt: “Nergens heb ik ooit een bruisender mix van
tropische en culturele kleurenpracht gevonden als
op Bali”. Bali is al meer dan een halve eeuw een
geliefd vakantieparadijs. En ondanks de toestroom
van toeristen houdt de Balinese gemeenschap
vast aan haar eigen geloof en tradities. Op Bali
overheerst de hindoeïstische cultuur die sterk
vervlochten is met het dagelijkse leven, zoals te
zien is aan de talloze tempels, klederdracht, feesten
en dansen. Het is ook deze cultuur die de Balinezen
tot één van de meest gastvrije en tolerante volkeren
van de 14.000 eilanden van de Indonesische
archipel maakt.

Net zo afwisselend als de natuur, zijn de vele
bijzondere plaatsen. Van de heilige dorpen hoog
in de bergen die de Pura Basakih - moedertempel
van het Hindoeïsme - herbergen, tot de oude
koningsstad Tirta Ganga in het oosten, waar het
waterpaleis herinnert aan vervlogen dynastieën.
Het dorpje Ubud is het kunstzinnige centrum van
het eiland. Naast schilders en beeldhouwers is
Ubud het domicilie van vele meester-houtsnijders.
Het is fascinerend om te zien hoe ze uit wortels en
takken als vanzelf beelden van fragiele schoonheid
“losmaken”. In Ubud selecteerden wij een aantal
uitstekende hotels w.o. het boutique hotel COMO
Uma Ubud en Shambhala Retreat, bekend om het
toonaangevende spaconcept. Alila Ubud herbergt
een van de mooist gelegen zwembaden. Het
Mandapa, Ritz-Carlton ligt tussen de rijstvelden en
de Ayung rivier. Een heerlijke plek om te verblijven
in combinatie met een hotel aan de kust.

Bali

jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

Dagtemperatuur in °C

30

30

30

30

29

28

28

28

29

29

30

30

Watertemperatuur in °C

28

28

28

28

28

28

27

27

28

28

29

29

Zonne-uren per dag

6

6

7

5

5

5

5

6

6

7

6

6

Dagen met enige neerslag

20

22

13

13

8

9

13

7

4

11

17

17
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Bali biedt volop plaatsen waar u ontspannen kunt
genieten van het heerlijke klimaat, het warme
water van de Indische Oceaan, de fantastische
zandstranden en de uitmuntende service. Silverjet
Vakanties selecteerde voor u de beste resorts
aan de kust voor een heerlijke vakantie, waar u
overigens met genoegen ook nog een 18-holes kunt
lopen op een van de fraaie golfbanen.
De beste manier om het eiland te leren kennen is
in het gezelschap van een gids en privéchauffeur.
Niet alleen de dagelijkse bezienswaardigheden
zijn indrukwekkend, maar ook de gevarieerde
overnachtingen in de hotels. Op pagina 160 vindt u
een voorbeeld van een dergelijke reis.

BALI ZEE

Plataran
Menjangan

Singaraja
Munduk

Sanak Retreat
Alila Ubud Batur
COMO Shambhala Mandapa
COMO Uma Ubud
Villa Soori Tanah Lot Ubud Manggis
Alila
Seminyak
Alila Seminyak
Denpasar Manggis
The Oberoi
Sanur
Java The Legian
Kuta
Hyatt Regency

n
va
at
ra li
St Ba

Wat iedere bezoeker opvalt, zijn de kleurcontrasten.
De natuur biedt witte en zwarte stranden tegen de
achtergrond van de talloze soorten groen van het
oerwoud. De glinsterende sawa’s die terrasvormig
tegen de hellingen van statige vulkanen liggen,
behoren zonder twijfel tot de mooiste van heel

Indonesië. En als u vanaf de vulkaan de zon in de
zilvergrijze nevel op ziet komen, komt het eiland
onder uw voeten in nauwelijks een half uur tijd tot
leven in een explosie van kleur, geur en geluid.

Jimbaran

Nusa Dua

Alila Seminyak

Dag 1 en 2: Brussel - Bali
U vliegt per KLM naar Bali, waar u in het begin van de
avond van dag 2 zult aankomen en per privétransfer
naar Alila Manggis (ca. 90 minuten) wordt gebracht
voor een verblijf van 2 nachten.
Dag 3: Manggis
Alila Manggis heeft een adembenemende locatie
tussen de zee en de heilige berg Mount Agung.
Het gebied staat bekend om zijn spectaculaire
schoonheid en magische landschappen. Het fraaie
zwembad van het hotel ligt te midden van kokos
palmen aan het strand. Manggis is al lange tijd
populair bij duikers en snorkelaars. Tevens een
perfecte uitvalsbasis om het ongerepte Oost-Bali
te verkennen. Toegangspoort tot de moedertempel
van Besakih en de waterpaleizen. Manggis ligt op
ca. 10 autominuten van Candidasa (shuttleservice).
Dag 4: Manggis - Ubud
Vandaag brengt een rit van ca. 90 minuten u naar
het culturele hart van Bali, Ubud. Hier verblijft u 2
nachten in het Alila Ubud, gelegen in de vallei van
de Ayung rivier. Het hotel is een oase van rust en
toegankelijk via smalle wegen die zich door groene
rijstvelden slingeren. Hoewel het hotel is ingericht
naar een traditioneel Balinees dorp, straalt het
een hippe, eigentijdse sfeer uit. Het spectaculaire
infinity zwembad biedt een ongeëvenaard uitzicht
op de omgeving. Het centrum van Ubud ligt op ca.
15 minuten rijden van het hotel.

Four Seasons St. Regis
INDISCHE
OCEAAN

Dag 5: Ubud
Ubud is gelegen tussen de Ayung rivier in het
westen en de Melangit rivier in het oosten en

Ubud

staat bekend als het culturele centrum van Bali.
De hoofdstraat van Ubud heeft vele kunstgaleries,
cafés, restaurants en het Puri Saren Agung paleis.
Dit paleis is m.n. bekend door de optredens van
diverse Balinese dansgroepen. In het museum Puri
Lukisan zijn exposities van moderne en traditionele
Balinese kunst te zien. De fraaie landschappen,
gevormd door rivierdalen die door heuvelruggen en
rijstterrassen van elkaar zijn gescheiden, lenen zich
goed voor wandelingen.

Manggis-Ubud-Seminyak: 10-daagse Combinatiereis
Indicatieprijs p.p.

01/11-15/12 16/12-06/01 07/01-31/03

Tweepersoonskamer 2195

3185

2195

Hotels
Manggis

Alila Manggis

4* deluxe

Ubud

Alila Ubud

4* deluxe

Seminyak

Alila Seminyak

5*

Bij de prijs is inbegrepen:

Dag 6: Ubud - Seminyak
Vandaag voert de reis naar Seminyak (ca. 80
autominuten). Alila Seminyak is een modern hotel
op een rustig gedeelte van een van de populairste
stranden van Bali. De in totaal 4 zwembaden zijn
omgeven door houten terrassen. Een restaurant,
strandbar en een Spacenter maken het aanbod
compleet. U verblijft 3 nachten in het Alila Seminyak.

• Vliegreis naar en van Denpasar en luchthavenbelasting.
• Executive Lounge op Zaventem.
• Privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven en tussen
de accommodaties.
• Totaal 7 overnachtingen op basis van logies/ontbijt: 2 nachten
in Manggis in een Deluxe Kamer, 2 nachten Ubud in een Deluxe
Kamer en 3 nachten in Seminyak in een Deluxe Terrace Suite.
Neem voor andere hotelcombinaties, kamertypen of prijzen con-

Dag 7-8: Seminyak
Drie heerlijke dagen aan de zonovergoten stranden
van Seminyak. Seminyak is het laatste decennium
omgetoverd tot een trendy vakantiebestemming
met mooie zandstranden, chique cafés, restaurants
en andere uitgaansgelegenheden als de befaamde
Ku De Ta, La Lucciola en Potato Head.
Dag 9: Bali - Brussel
Per privétransfer wordt u in de namiddag terug
gebracht naar de luchthaven vanwaar u weer terug
naar België vliegt.
Dag 10: Aankomst Brussel
In de vroege ochtend aankomst op Zaventem.
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tact op met onze verkoopafdeling.

Gilimanuk
Batur
Tanah Lot

Ubud

Seminyak
Denpasar
Kuta
Sanur
Jimbaran

Nusa Dua

Manggis

INDONESIË | Bali | Privéreis

BETOVE R E ND BA L I
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.

Laat u betoveren door Bali. Mystiek en betoverend,
biedt Bali een spirituele mix van natuurlijke
wonderen, lokale kleuren en eeuwenoude tradities.
Watervallen, tempels, kunst en cultuur in Ubud,
een tocht door het West Bali National Park en een
zeiltocht bij het eiland Menjangan. U verblijft tijdens
deze privéreis in aantrekkelijke boutique hotels.
Dag 1-2: Brussel - Bali
U vliegt per KLM naar Bali, waar u in het begin van
de avond op dag 2 zult aankomen. Op de luchthaven
ontvangst door uw chauffeur en gids. Vervolgens
per privétransfer naar uw hotel aan de westkust
van Bali. U verblijft 2 nachten in het elegante Villa
Soori in Kerambitan.
Dag 3: Kerambitan - Tanah Lot (50 km)
Rond de middag bezoekt u Mengwi, de thuisbasis
van het op een na grootste heiligdom van Bali, de
‘Pura Taman Ayun’. Zelfs vandaag de dag wordt
de voormalige Koninklijke tempel gebruikt voor
speciale ceremonies; letterlijk vertaald heet deze
tempel ‘de drijvende bloementuin’ gezien de ligging
in het midden van een meer. Aansluitend naar de
beroemde Tanah Lot, een van de belangrijkste
tempels van Bali; het is gebouwd op een klein
eiland voor de kust; een perfecte plek om te
genieten van een geweldige zonsondergang in de
adembenemende omgeving.
Dag 4: Kerambitan - Munduk (63 km)
Na het ontbijt vertrek naar Jatiluwih voor een
bezoek aan de verstrekkende en adembenemend
mooie rijstterrassen. Dit gebied behoort tot het
werelderfgoed van UNESCO. De rijstvelden- en
terrassen behoren tot de mooiste van Indonesië.
In combinatie met de hoge bergen en de bossen
zorgt dat voor een prachtig uitzicht. U heeft de
mogelijkheid per e-bike door het schitterende
landschap te fietsen onder begeleiding van een
lokale gids. Lunch in een Balinees restaurant. Niet
ver daar vandaan ligt de Ulun Danu-tempel op een
klein eiland in het Bratan-meer, opgedragen aan de
godin van het water ‘Dewi Danu’. Via een schitterende
bergroute naar Munduk maakt u nog een stop bij de
Ulundanu-tempel. U verblijft 2 nachten in het Sanak
Retreat. Dit boutique hotel biedt een schilderachtig
uitzicht op de bergen en het tropische landschap.
Dag 5: Munduk & omgeving
Het charmante plaatsje Munduk ligt tussen de
mistige heuvels en hiervandaan kijkt u uit op de
groene rijstterrassen in het dal; dit is het pure Bali.
Het bosachtige gebied is bij uitstek geschikt voor het
maken van wonderschone wandelingen De dag is
ter vrije besteding. U kunt de schitterende omgeving

verkennen, plantages en lokale dorpen bezoeken,
inclusief een bezoek aan een van de watervallen.
Dag 6: Munduk - West-Bali National Park (68 km)
In de loop van de ochtend vertrekt u naar Menjangan.
Onderweg bezoek aan Banjar Village met de hot
springs (en de mogelijkheid om te zwemmen) en
de boeddhistische tempel Brahma Vihara Arama.
Verder naar het West Bali National Park waar u 2
nachten zult verblijven in het Plataran Menjangan
Hotel in een Forest Kamer. Het West Bali National
Park herbergt 175 soorten planten en 167 soorten
vogels (entree $ 35 per persoon exclusief). Net voor
de kust ligt het Menjangan-eiland, een populaire
plek om te snorkelen en duiken, met majestueuze
wandduiken, dramatische drop-offs en enkele van
de beste koraalriffen in Bali.
Het Plataran Menjangan Resort & Spa is een luxe
eco-lodge in het West Bali National Park, een plek
waar het aangenaam vertoeven is. Een kudde herten
is in de verte te zien, terwijl ze behendig door de
mangroves draven. Er is weinig verschil tussen de
schitterende blauwe zee en het zwembad van het
hotel. Ervaar het summum van privacy en comfort in
de traditionele villa’s van dit unieke toevluchtsoord.
Voor natuur- en avontuurliefhebbers biedt Plataran
Menjangan een betoverende ervaring.

rivierdalen die door heuvelruggen en rijstterrassen
van elkaar zijn gescheiden en lenen zich goed voor
wandelingen.
Dag 10: Ubud - luchthaven Denpasar
In de vroege avond transfer naar de luchthaven voor
uw terugvlucht met de KLM naar Brussel. Uiteraard
is een verlenging van uw verblijf mogelijk!
Dag 11: aankomst in Brussel
Vroeg in de ochtend landt u weer op Zaventem.
Betoverend Bali: 11-daagse privéreis
Indicatieprijs per persoon01/11-15/12 16/12-06/01

07/01-

31/03
In een tweepersoonskamer

3495

4800		

3495

Hotels
Kerambitan

Villa Soori

5*

Munduk

Sanak Retreat

4*

Menjangan

Plataran Menjangan Resort

4*

Ubud

COMO Uma Ubud

5*

Bij de prijs is inbegrepen:
• Vliegreis Brussel-Denpasar v.v. inclusief luchthavenbelasting
• Privéchauffeur en gids in Bali en alle beschreven excursies
• Lunch op dag 4
• Executive lounge op Zaventem

Dag 7: Menjangan Island & Phinisi
Vanmorgen gaat u aan boord van een traditionele
Phinisi-boot voor een privézeiltocht rond het eiland
Menjangan. Het Menjangan-marinepark wordt be
schouwd als een van de beste plekken op Bali om te
snorkelen. De middag is ter vrije besteding.

• 8 overnachtingen o.b.v. logies/ontbijt: 2 nachten in Kerambitan
in een Beach Pool Villa, 2 nachten in Munduk in een 1-slaapkamer Bungalow, 2 nachten in Menjangan in een Forest Villa en 2
nachten in Ubud in een Terrace Kamer
Neem voor andere hotelcombinaties, andere kamertypen of prijzen voor meer personen contact op met onze verkoopafdeling.

Dag 8: Menjangan - Ubud (67 km)
Na het ontbijt bezoek aan Singaraja, een voormalige
hoofdstad van Bali, met o.a. het Yudha Mandala
Tama-monument in de haven. Hier is te zien waar
de Nederlanders voor het eerst Singaraja binnen
kwamen en u brengt een bezoek aan de Beji-tempel,
bekend als de Subak-tempel. Vervolgens daalt
u af naar Kintamani, een bergachtig gebied met
een adembenemend uitzicht over het meer van
Batur. Via Tegalalang vervolgt u de weg naar het
aantrekkelijke plaatsje Ubud. U verblijft 2 nachten
in COMO Uma Ubud.
Dag 9: Ubud
Ubud is gelegen tussen de Ayung rivier in het
westen en de Melangit rivier in het oosten en
staat bekend als het culturele centrum van Bali.
In Ubud en de omringende dorpen kunt u naar
hartenlust rondkijken in de vele kunstgaleries en
winkels. De fraaie landschappen zijn gevormd door
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THAILAND | Privéreis

LAND VA N DE GL IML AC H
Van het bruisende Bangkok, de beroemde brug over de River Kwai, de fascinerende oude tempels van Ayutthaya en Sukhothai naar de culturele
hoogtepunten in het noorden. U zult gecharmeerd zijn van dit magische land tijdens deze luxe culturele privéreis.

Dag 1 en 2: Brussel - Bangkok
U vliegt per Thai Airways naar Bangkok, waar u in
de loop van de ochtend op dag 2 zult aankomen en
per privétransfer naar het Sukhothai Hotel Bangkok
wordt gebracht, waar u 2 nachten zult verblijven.
In de late namiddag transfer naar de Chao Phraya
rivier voor een luxe dinercruise. Aan boord geniet u
van een voortreffelijk Thais meergangendiner.
Dag 3: Bangkok
Na het ontbijt brengt u een bezoek aan enkele
hoogtepunten van Bangkok. U begint bij het Grand
Palace, de voormalige residentie van de koninklijke
familie. Het complex telt tal van imposante
gebouwen. Het bekendste is de tempel van de
Boeddha van Smaragd. Vervolgens bezichtigt u
de naastgelegen Wat Po, een van de beroemdste
tempels van de stad. De Chao Phraya-rivier die door
het hart van Bangkok stroomt steekt u per boot
over om de tempel van de dageraad, Wat Arun te
bezoeken. Lunch en terugkeer naar het hotel.
Dag 4: Bangkok - Kanchanaburi (140 km)
Vandaag vertrekt u naar de provincie Kanchanaburi.
Na een bezoek aan het indrukwekkende
Thais-Birmaanse Spoorwegmuseum volgt het
naastgelegen Allied War Cemetery, een gedenkplaats
voor de 6000 geallieerde krijgsgevangenen die
langs de spoorlijn zijn omgekomen. Vervolgens
door naar de wereldberoemde Bridge over the
River Kwai waarvan de aanleg een zo prominente
rol heeft gespeeld in de Aziatische geschiedenis
van de Tweede Wereldoorlog. Een tocht per lokale
longtailboot over de Kwai-rivier brengt u bij uw
drijvende hotel; The Float House. Na de lunch een
kort bezoek aan het nabijgelegen Mon Tribal Village.
Dag 5: Kanchanaburi - Ayutthaya (230 km)
Na het ontbijt vertrekt u per longtailboot voor
een bezoek met wandeling aan de Hellfire Pass
Memorial. Terugkeer naar de Float house, check out
en lunch in een lokaal restaurant. In Kanchanaburi
gaat u aan boord van de trein voor een historische
tocht van ca. 30 min. over een gedeelte van de
voormalige Birmaspoorlijn. Aansluitend door
naar Ayutthaya. Deze voormalige hoofdstad wordt
gevormd door een eiland omringd door drie rivieren
die bij elkaar stromen. De overblijfselen van de
oude hoofdstad liggen aan de rand van het eiland,
in het Historisch Park, dat op de Werelderfgoedlijst
van de UNESCO prijkt. U overnacht in het hotel Sala
Ayutthaya met uitzicht op de tempels en de rivier.
Dag 6: Ayutthaya - Lopburi - Sukhothai (360 km)
Na het ontbijt verkent u Ayutthaya per Tuk Tuk U
bezoekt hier de vele indrukwekkende overblijfselen

in het Historisch Park. De grootste attractie is
hier de Wat Mahathat met ruïnes van meerdere
chedis en vijvers met lotusbloemen. Ooit was
dit tempelcomplex het spirituele centrum van
Sukhothai. U vervolgt uw reis in noordelijke richting.
Door het vlakke landschap van centraal Thailand
met vele rijstvelden rijdt u naar Sukhothai, ooit de
hoofdstad van het gelijknamige koninkrijk uit de
13e tot 15e eeuw. U verblijft in het boutique hotel
Sriwilai Sukhothai Resort & Spa.
Dag 7: Sukhothai - Lampang - Chiang Mai (280 km)
‘s Ochtends brengt u een bezoek aan het historisch
park van Sri Satchanalai, in de 14e eeuw een
zusterstad van Sukhothai en uitgeroepen tot
UNESCO-werelderfgoed. Het park bevat bijna
200 chedi’s in schitterende staat. Tevens
bezoek het aardewerkdorp Ganesha waar lokale
ambachtslieden handgeschilderde gerechten en
andere voorwerpen produceren. Lunch in Lampang.
Door het Noord-Thaise heuvel- en berglandschap
reist u in de middag naar Chiang Mai, de tweede
stad van Thailand. Onderweg bezoekt u Wat Phra
Dhat Lampang Luang, U verblijft 3 nachten in het
boutique hotel Na Nirand in het centrum.

Dag 10: Chiang Mai - Bangkok - Brussel
Check out in de namiddag en transfer naar de
luchthaven. U vliegt met Thai Airways via Bangkok
naar Brussel, waar u de volgende ochtend vroeg
aankomt.
Uiteraard kunt u uw reis verlengen met een verblijf
in een van onze hotels aan de tropische stranden
van Thailand. Vanuit Chiang Mai zijn er directe
vluchten naar Phuket, Krabi en Koh Samui. U kunt
ook kiezen voor een verblijf in Hua Hin dat op
slechts 3 uur rijden van Bangkok ligt.
Land van de Glimlach: 10-daagse privéreis
Indicatieprijs p.p.

01/11-15/12 16/12-05/01 06/01-31/03

In een Tweepersoonskamer 3690

3845

3690

Hotels
Bangkok

Sukhothai Hotel Bangkok

5*

Kanchanaburi

The Float House

4*

Ayutthaya

Sala Ayutthaya

Sukhothai

Sriwilai Sukhothai

4*de luxe

Chiang Mai

Na Nirand Boutique Hotel

4*de luxe

4*

Bij de prijs is inbegrepen:
• Vliegreis Brussel - Bangkok en Chiang Mai - Brussel inclusief

Dag 8: Chiang Mai
Na het ontbijt rijdt u naar de schitterend gelegen
Wat Doi Suthep. Gelegen op een heuveltop en te
bereiken via een trap van 360 treden bereikt u deze
meest heilige tempel van Chiang Mai. U vindt hier
een schat aan Boeddhabeelden, muurschilderingen
en boeddhistische kunst. Op de terugweg naar de
stad bezoekt u de twee belangrijke tempels, de Wat
Chedi Luang, de tempel van de Grote Stupa, en de
Wat Phan Tao, een oude tempel die bekend staat om
zijn prachtige Lanna-stijl. De laatste stop is bij de
grootste markt van de stad.
Dag 9: Chiang Mai
Vroeg in de ochtend gaat u per Samlor
(driewielerfiets) naar een nabijgelegen tempel
voor een ontmoeting met de monniken. Thaise
boeddhisten geloven dat ze door een dienst of deugd
te verlenen, geluk en vrede in het leven en de kans
op vooruitgang in hun volgende leven verdienen. Na
deze indrukwekkende ceremonie terugkeer naar
het hotel voor het ontbijt. Later in de namiddag rijdt
u naar het zuiden van de stad om Wat Ton Kwen
te bezoeken, een van de mooiste voorbeelden van
klassieke Lanna-architectuur. Vervolgens beleeft
u een typische dag uit het leven van een familie
in een echte Thaise buurt. U kookt met de familie
traditionele huisgemaakte recepten en geniet van
een heerlijke zelfgemaakte maaltijd met het hele
gezin. Terugkeer naar het hotel.

luchthavenbelasting
• Privéchauffeur/gids in Thailand en alle beschreven excursies
• Dinercruise. 5x lunch en 3x diner.
• Executive lounge op Zaventem
• 9 overnachtingen o.b.v. logies/ontbijt: 3 nachten in Bangkok in

Grand Palace Bangkok

een Superior Kamer, 1 nacht in Kachanaburi in een Floating Villa (o.b.v. halfpension), 1 nacht in Ayutthaya in een Superior Kamer, 1 nacht in Sukhothai in een Superior Kamer en 3 nachten
in Chiang Mai in een Deluxe Kamer.

CHINA

Neem voor andere hotelcombinaties, andere kamertypen of prijzen voor meer personen contact op met onze verkoopafdeling.
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DELUXE

SALA AYUTTHAYA
BOUTIQUE

BA NGKOK - C H I A NG RA I - C H I A N G M A I
De bruisende hoofdstad Bangkok, de Golden Triangle, het voormalige centrum van de opiumhandel en het levendige Chiang Mai
zijn de perfecte plaatsen om te genieten van de fascinerende cultuur van Thailand. U verblijft in de gerenommeerde Four Seasons Hotels.

Sala Ayutthaya is een fraai en kleinschalig boutique hotel. Het is mooi gelegen in het hart van de
voormalige hoofdstad Ayutthaya aan het water waar de Lophburi-rivier en de Chao Phraya-rivier
samenkomen. Kenmerkend zijn de moderne architectuur, trendy inrichting van de kamers en de
gastvrije en warme service. Vanaf het hotel kijkt u uit over het historische park met Wat Phutthai
Sawan, een schitterende oude boeddhistische tempel, waar monniken zich bij zonsopgang
verzamelen. In de stad zijn meer dan 200 sfeervolle tempels en ruïnes te ontdekken. Het hotel
ligt ca. 90 km van Bangkok en is onderdeel van de privéreis ‘Land van de Glimlach’.

FACILITEITEN
Elegante entree en kleine kunstgalerij. Rooftop Lounge met fantastisch uitzicht en de perfecte
plek om te ontspannen met een glas wijn of een cocktail. Het hotel beschikt over The River
Restaurant, schilderachtig gelegen met uitzicht op de legendarische Chao Phraya-rivier en
Wat Phutthaisawan tempel. Het menu biedt een verscheidenheid aan heerlijke internationale
gerechten en een gevarieerde selectie van traditionele Thaise favorieten. De bar biedt een ruime
collectie aan wijnen, bieren en cocktails. Voor zowel binnen als buiten op het terras.

Chiang Rai

ACCOMMODATIE

Superior Kamer



Het hotel beschikt over 26 modern ingerichte kamers voorzien van kingsizebed of 2 aparte
bedden, een sofabed, airconditioning, kluisje minibar, koffie-/theezetfaciliteiten, dvd-speler en
flatscreen-tv. Luxe badkamer met bad en separate douche.
Superior Kamer (ca. 35 m², maximaal 3 pers.): stijlvolle kamer
Deluxe Kamer (ca. 40 m², max. 3 pers.): op de 2e verdieping met uitzicht op de rivier.
Terrace Kamer (ca. 40 m², max. 3 pers.): moderne kamer met balkon of terras met schitterend
uitzicht op de Chao Phraya-rivier en de beroemde tempel aan de overkant.
Duplex Suite (ca. 115 m², max.4 pers.): op de begane grond een slaapkamer met 2 aparte bedden,
een en suite badkamer en terras met uitzicht over de rivier. Op de 1e verdieping een slaapkamer
met kingsizebed en een en suite badkamer.

DELUXE

BOUTIQUE | WELLNESS
Het kleinschalige Sriwilai Resort & Spa wordt omgeven door de schoonheid van landelijk
Thailand. Het hotel biedt uitzicht op een lotusmeer, rijstvelden en ligt tegenover het door UNESCO
beschermde Historical Park. Binnen dit historische park bevinden zich de imposante ruïnes
van Wat Chedi Sung. Het hotel is de ideale plek om een verblijf te combineren met het culturele
erfgoed van Sukhothai. Het hotel is onderdeel van de privéreis ‘Land van de Glimlach’.

Dag 3: Bangkok - Chiang Rai
Een korte ochtendvlucht brengt u naar het noorden
van het land. Vervolgens privétransfer en tocht
per longtailboot naar de Four Seasons. Thailand,
Laos en Myanmar delen hier een rivier: de Mekong.
Chiang Rai ligt dicht bij de Golden Triangle, het
voormalige centrum van de opiumhandel. De
regering heeft de opiumproductie in 1902 uitgeroeid
en tegenwoordig zijn de velden de thuisbasis van
theeplantages en fruitboomgaarden. Voor een kijkje
in de donkere geschiedenis van deze regio kunt u de
‘Hall of Opium’ bezoeken, een ultramodern museum
met interactieve displays en video’s. U krijgt een
spookachtige indruk van de geschiedenis van de
drugshandel. U verblijft 2 nachten in het Four
Seasons Tented Camp op basis van all-inclusive.

FACILITEITEN
Overloopzwembad met uitzicht op het Khao Luang-gebergte en de groene rijstvelden. Een
zonneterras met ligbedden en parasols is een rustige plek voor ontspanning. De Soila Spa biedt
een gevarieerd aanbod aan massages, therapeutische behandelingen en kruidenbaden. Het
restaurant is gespecialiseerd in authentieke Thaise en internationale gerechten, bereid met de
meest verse ingrediënten. Diner wordt geserveerd bij kaarslicht op het terras terwijl de zon
ondergaat achter Wat Chedi Sung. De Pool Bar & Bistro verzorgt lichte lunches, snacks en tapas
gedurende de dag, aangevuld met verfrissende cocktails, wijn en verse vruchtensappen en biedt
een eindeloos uitzicht op weelderige groene rijstvelden en de omringende bergen. Gasten kunnen
deelnemen aan diverse activiteiten. Fietsen kunnen gratis worden geleend voor een rustig tochtje
in de omgeving.

ACCOMMODATIE
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Dag 1: Brussel - Bangkok
U vliegt met Thai Airways naar Bangkok.
Privétransfer naar het Four Seasons Hotel Bangkok.
Dag 2: Bangkok
Na het ontbijt bezoekt u het indrukwekkende Grand
Palace en het grootste heiligdom van Thailand,
de Emerald Buddha in Wat Phra Kaeo. Uiteraard
ontbreekt een bezoek aan Wat Po met zijn enorme
liggende Boeddha niet. Lunch in een lokaal
restaurant voordat u terugkeert naar het hotel.

S RIWIL A I SU K HOT H AI RESORT

Het hotel beschikt over 54 kamers en suites ingericht in traditionele Lanna-stijl met
ouderwetse lantaarns, kleurrijke kussens in contrast met witgekalkte muren, hoge plafonds en
handgemaakte meubelen. Voorzien van flatscreen-tv, airconditioning, kluisje, minibar en koffie-/
theezetfaciliteiten. Badkamer met douche. Kamerbezetting maximaal 3 personen.
Superior Kamer (ca. 33 m²): gelegen op de bovenste verdieping en uitzicht op de tuin.
Deluxe Kamer (ca. 40 m²): voorzien van balkon of terras met uitzicht op het groene landschap.
Sriwilai Suite (ca. 55 m²): stijlvol ingericht met fraaie en suite badkamer met bad en separate
douche. Balkon met uitzicht op de lotusvijver en de Wat Chedi Sung tempel.

Chiang Mai

Suite

Dag 4: Chiang Rai
Het Four Seasons Tented Camp ligt op een unieke
locatie verscholen tussen weelderige jungle en
machtige rivieren met een panoramisch uitzicht. U
kunt deelnemen aan ontmoeting met olifanten en
trektochten door de jungle (inclusief).

Bangkok

Dag 5: Chiang Rai – Chiang Mai
Een schitterende tocht brengt u in ca. 4 uur naar het
Four Seasons Chiang Mai. Dit indrukwekkende resort
is een bezienswaardigheid op zich: droomachtige
paviljoens gelegen in uitgestrekte rijstvelden van de
mystieke Mae Rim Valley. U verblijft 3 nachten op
basis van logies/ontbijt.
Dag 6: Chiang Mai
Nog voor het ontbijt brengt u een bezoek in de Wat
Srisoda tempel. U ervaart een levensstijl in de stad
door ‘s ochtends vroeg een aalmoes aan te bieden
aan boeddhistische monniken. Terugkeer naar het
hotel voor ontbijt. Vervolgens bezoek aan de ruïne
van de oude stad Wiang Kum Kam. Aansluitend
een boottocht langs de Ping-rivier van ongeveer 45
minuten. Terugkeer naar het hotel.

Noord Thailand: 8-daagse privéreis
Indicatieprijs p.p.

01/11-17/12 18/12-05/01 06/01-31/03

In een Tweepersoonskamer 6750		7690		 6750
Hotels
Bangkok

Four Seasons Bangkok

5*deluxe

Chiang Rai

Four Seasons Tented Camp

5*deluxe

Chiang Mai

Four Seasons Chiang Mai

5*deluxe

Bij de prijs is inbegrepen:
• Vliegreis naar Bangkok, Bangkok - Chiang Rai en Chiang Mai Bangkok.
• Inclusief luchthavenbelasting.
• Executive Lounge Zaventem.
• Privéchauffeur/gids in Thailand en alle beschreven excursies
• 7 overnachtingen: 2 nachten in Bangkok
CHINAin een Deluxe Kamer
o.b.v. logies/ontbijt, 2 nachten in de Golden Triangle in een Su-

Dag 7: Chiang Mai
Vandaag kunt u genieten van de faciliteiten van
het resort. U kunt ook gebruik maken van de
shuttleservice naar het centrum van Chiang Mai.
Dag 8: Chiang Mai - Bangkok - Brussel
Check out in de namiddag en transfer naar de
luchthaven. U vliegt met Thai Airways via Bangkok
naar Brussel, waar u de volgende ochtend vroeg
aankomt. Verlenging naar het strand vanuit
Chiang Mai mogelijk. Er zijn directe vluchten
naar de eilanden Phuket en Koh Samui voor een
strandverlenging in een van onze gepubliceerde
hotels. Verblijft u 3 nachten in het Four Seasons
Tented Camp van 11 april t/m 31 oktober 2021 dan
zijn 2 nachten op basis van logies inclusief in een
ander Four Seasons hotel in Thailand.
179 - SILVERJET

perior Tent o.b.v. all-inclusive en 3 nachten in Chiang Mai in een
Garden Paviljoen o.b.v. logies/ontbijt.
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B L U E MA R G O U IL L AT

DI ANA DEA LO D G E

BOUTIQUE

BOUTIQUE

F LY & DR I V E
Fly&Drive Charme (6 dagen / 5 nachten)
Ontdek de meest noemenswaardige sites van Reunion.
Mogelijkheid om te verlengen aan één van de stranden van Reunion of Mauritius.

Dag 1 : St. Denis - Ste-Anne
Verwelkoming bij aankomst op de luchthaven, waar
u de huurwagen in ontvangst neemt. Vertrek richting
het oosten. In Sainte Suzanne kan u de vanille teelt
bezoeken om daarna verder naar de Oostkust te
rijden. Onderweg rijdt u langs de rivier des Roches,
le bassin de la paix en stopt u bij het uitzicht punt
van Takamaka. In Saint André rijdt u verder naar
de Mat rivier en bevindt u zich te midden de vele
watervallen. Daarna rijdt u verder naar het dorpje
Hell Bourg, wat gekend staat als een van de mooiste
dorpjes van Frankrijk. Breng zeker een bezoekje
aan het Creoolse Maison Folio met de typische
meubeltjes van weleer. Overnachting in Sainte
Anne.

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
en koffiezet faciliteiten, aangrenzende open badkamer met bad en separate
douche. Frans balkon. Tweepersoonskamer (ca. 25m², max 2 pers): king size
bed of twee bedden. Suite (ca. 61m², max 2 pers): schitterende suite met veel
privacy; gelegen in de tuin nabij het zwembad en modern ingericht in open
plan slaap- woonkamer met zithoeken voorzien van IPOD docking station en
Nespresso apparaat. Privé tuin met hardhouten terras, ligbedden, buitendouche
en jacuzzi voor twee. Schitterend uitzicht over de zee.

In de heuvels van Sainte Anne ligt Diana Dea Lodge & Spa. De verhoogde ligging
biedt een geweldig uitzicht over het natuurgebied en de Indische Oceaan. De
lodge is een schitterend charme hotel en werd gebouwd met natuurlijke
materialen. Het ligt in het hart van een uitgestrekt domein van 150 hectaren. Dit
Bebour-Bélouve natuurgebied is uitermate geschikt om te wandelen en wordt
gedomineerd door enorme, prehistorisch uitziende boomvarens. Er leven vele
herten. De lodge is gelegen op 9km van Saint Anne en 48km van de luchthaven.

FACILITEITEN
Bij mooi weer kunt u ontbijten of dineren op het terras. In de gezellige
loungebar met open haard kunt u heerlijk ontspannen met een drankje. Het
hotel beschikt over WiFi. Het hotel beschikt over een bibliotheek, zwembad
en parkeergelegenheid. Na een drukke dag komt u volledig tot rust in de spa.
Hier kunt u genieten van het stoombad en schoonheidsbehandelingen. Het
gastronomische restaurant serveert een selectie van internationale gerechten
en specialiteiten uit Reunion vergezeld van een uitstekende wijnkaart.

ACCOMMODATIE
De 29 kamers zijn comfortabel en stijlvol ingericht in koloniale stijl. De kamers
zijn voorzien van airconditioning, king size bed of twin bedden, flatscreen
televisie, minibar, thee- en koffiezet en kluisje. Badkamer met bad. Vanaf uw
terras of balkon heeft u een panoramisch uitzicht op de mooie omgeving.
Classic kamer (ca. 20m², max. 2 volw + 1 kind), met uitzicht op de tuin.
Superior kamer (ca. 20m², max 2 volw + 1 kind) met zicht op de Indische Oceaan.

Inclusief: 5 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Reunion met Air Aus-

Inclusief: 5 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Reunion met Air Aus-

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

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

Prijs per persoon		

01/11-30/11 01/12-14/12 15/12-06/01 07/01-31/03

Prijs per persoon		

01/11-30/11 01/12-14/12 15/12-06/01 07/01-31/03

Tweepersoonskamer		

1875

1630

2490

1630

Classic Kamer		

1515

1455

1695

1440

Suite		

2550

2310

3185

2310

Superior Kamer		

1565

1505

1745

1490

Lang verblijf: 20% korting op de hotelnachten bij een verblijf van minstens 4 nachten tussen 29/11-

Long stay: 10% reductie bij een verblijf tot 2 nachten, 25% reductie bij een verblijf tussen de 4 en 7

17/12/2020 & 3/1-30/09/2021. Early booking: 10% korting op de hotelnachten bij een verblijf van

nachten, 30% reductie vanaf 8 nachten verblijf. Niet cumuleerbaar.

minstens 4 nachten tussen 01/11-14/12/2020 & 07/01-31/03/2021 Honeymoon: 25% korting op de

Honeymoon: 50% korting voor de bruid, attentie op de kamer en romantisch diner voor 2 (excl dran-

hotelnachten voor verblijven van minstens 4 nachten tussen 29/11-17/12/2020 & 03/01-30/09/2021

ken) wanneer u verblijft in half pension. Niet cumuleerbaar.
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Dag 2 : Saint Anne - St. Pierre
Vandaag rijden we naar de zuidwest kust.
Onderweg stoppen we bij de kerken van Ste Anne
en Ste Rose, vandaar gaat het richting vissersdorp
Anse de Cascades, waar u tevens de mooie, grote
watervallen kan bewonderen en de gigantische
versteende lavastromen van de uitgebarsten
vulkaan. De stromen lopen tot in de zee en vormden
destijds de zwarte vulkaanstranden en voelen zeer
warm aan wanneer de zon er op schijnt.
Daarna kan u verder rijden naar St Philippe waar
u de parfum en botanische tuinen kan bezoeken.
Er staan meer dan 1500 verschillende planten en
bloemen, waaronder vanille en orchideeën. Je kan
de tuinen ook bezoeken met een privé gids tegen
betaling. Verder naar Grande Anse en Manapany
Les Bains, waar u de prachtige stranden kan
bezoeken. Verder rijden naar St Pierre, zeker op
zaterdag voormiddag is een bezoekje aan de markt
hier een absolute must. Het is de mooiste en meest
kleurrijke markt van het eiland vol met kruiden, fruit
en groenten. Overnachting in St Pierre.
Dag 3 : St-Pierre
Vroeg vertrek richting vulkaan. U maakt een stop
aan het uitzichtpunt Nez de Boeuf en rijdt vervolgens
naar het hoogste punt Piton de la Fournaise
(2631m). Maak een stop bij de immense krater van
Commerson, waar u kan rijden over de vulkaanzand
vlaktes naar de volgende krater Dolomieu over de
Bellecombe pas. Een echte fantastische ervaring
waarbij u de indruk krijgt over de maan te rijden. U
rijdt naar de top van de Piton en kan genieten van de
prachtige uitzichten . Hier kan u ook lokale gidsen
reserveren tegen een betaling en een wandeling
maken rond de vulkaan. In Bourg Murat kan u het
vulkanologisch museum bezoeken, waar u meer
opsteekt over de actieve vulkanen.
Verder naar Belvedere de Bois Court, van waar we
een prachtig uitzicht hebben over Grand Bassin. U

kan er ook een stevige wandeling maken en genieten
van de mooie natuur. Vervolgens kan u terug rijden
naar St Pierre. Overnachting in St Pierre.

Fly&Drive 6 dagen / 5 nachten
Prijs per persoon 01/11-30/11 01/12-15/12 16/12-03/01
		

Dag 4 : Cilaos
Vertrek in de voormiddag richting cirque de Cilaos
en het dorpje Cilaos. Gesitueerd aan de voet van
het hoogste punt van het eiland is dit een prachtige
streek met een machtige natuur die u zeker moet
gezien hebben. U kan er wandeltochten maken,
tochten per mountainbike of een trekking met
ervaren gidsen. In het centrum van Cilaos vindt u de
typische Creoolse huisjes en leuke pleintjes. We
bevinden ons op 1200 meter hoogte. Zeker ook
een bezoekje waard is het uitzichtpunt van La
Roche Merveilleuse, La Maison de la Broderie, de
wijngaarden en het museum Zafer Lontan, waar
u kan lokale kunstwerken, beeldhouwwerken en
schilderijen kan bewonderen.
Overnachting in Cilaos.
Dag 5 : Cilaos - St-Gilles
Vandaag rijdt u terug naar de westkust. Maak
een stop in het pittoreske dorpje Entre-Deux, een
typisch Creools dorpje gelegen tussen 2 rivieren,
vandaar de naam. Het dorpje is een bezoek waard
vanwege de typische huisjes maar ook vanwege de
vele ambachtelijke winkeltjes en mogelijkheden om
mooie wandelingen te maken.
Maak ook een stop bij Etang-Salé een prachtig
vulkanisch strand waar veel inwoners van het
eiland in het weekend gaan picknicken. Voor u
aankomt bij St Leu kan u een stop maken bij de
geisers van Trou du Souffleur. Aangekomen in
St Leu kan u het onderzoekscentrum voor de
zeeschildpadden bezoeken Kélonia genaamd en het
botanisch conservatorium Mascarins. Overnachting
in St Gilles les Bains.
Dag 6 : St-Gilles
Vandaag kan u genieten van een dagje aan het
strand van St Gilles. Uiteraard kan u deze rondreis
verlengen met een verlenging aan het strand
van Reunion of een combinatiereis maken met
Mauritius.
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Tweepersoonskamer

04/01-31/03

1845

1740

2155

Hotels
St-Anne

Diana Dea Lodge 		

5*

St-Pierre

Lodge Palmae 		

3*

Cilaos

Tapacala 			

3*

St-Gilles

LUX* St Gilles 		

5*

Inclusief:
• vluchten H/T naar Reunion en luchthaventaksen
• toegang tot de Executive Lounge op de luchthaven van vertrek
• Huurwagen gedurende het verblijf
• 5 nachten op basis van logies en ontbijt: 1 nacht in Ste-Anne
in een Classic Kamer. 2 nachten in St-Pierre in een standaard
tweepersoonskamer. 1 nacht in Cilaos in een standaard tweepersoonskamer en 1 nacht in St. Gilles in een Superior Kamer.

