
Exotische vakanties
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Vakanties roepen de beste herinneringen bij ons 

op. Het zijn de momenten waarop je echt doet 

wat je wilt en je helemaal tot jezelf komt. Wij 

begrijpen hoe waardevol dat voor je is en we 

weten ook dat iedereen op zijn eigen manier 

vakantie viert. Daarom maken we vakanties 

op basis van diverse, specifi eke voorkeuren. 

Vakanties op maat, voor jou ontworpen door 

de specialisten van TUI.

Of je op zoek bent naar een zonvakantie, 

skivakantie, citytrip, cruise, weekendje weg of 

een verre rondreis... Kom langs in onze shop 

en we inspireren je graag met ons uitgebreide 

assortiment TUI reizen. Van beleving tot auto-

verhuur, zeezicht tot swim-up kamers, wij regelen 

alles voor de vakantie van jouw dromen! 

LIVE 
HAPPY

Wij zijn er voor jou
We staan voor je klaar, zowel bij het kiezen van je vakantie, 
als tijdens en na je vakantie.

Dankzij onze ervaring en productkennis kan je rekenen op 
ons professioneel advies, volgens jouw wensen.

Het kostenplaatje is niet onbelangrijk. We berekenen vrijblijvend 
de juiste prijs van jouw droomreis.

We zijn de ‘extra quality check’: heel wat bestemmingen en 
hotels hebben wij zelf al bezocht.

Wil je info over uitstappen op je bestemming? 
Ook daarmee helpen we je graag!
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PEFC/04-31-1684

PEFC-gecertificeerd

Dit product komt uit
duurzaam beheerde
bossen en
gecontroleerde
bronnen

www.pefc.be
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TIP:
SNEL ZIEN WELKE ACCOMMODATIE

BIJ JE PAST? MAAK DAN GEBRUIK 

VAN ONZE LEESWIJZER
VERDEROP IN DE BROCHURE.
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Omwille van de offi ciële maatregelen en richtlijnen vanuit de 
verschillende overheden, kan het voorkomen dat je vakantie 
ten dele afwijkt van de beschrijving in deze brochure. Door 
nationale alsook specifi eke lokale wet- en regelgeving, moeten 
er soms (op het laatste moment) aanpassingen gebeuren. 
Zo kunnen we niet altijd alle services garanderen of kunnen 
bepaalde faciliteiten (zoals bv. à-la-carterestaurants, bars, sport- 
en wellness faciliteiten,...) bijvoorbeeld slechts gedeeltelijk of 
afwijkend geopend zijn. Deze aanpassingen kunnen elke dag 
voorkomen zodat het op dit moment helaas niet mogelijk is 
om het volledig inzichtelijk voor je te maken. We doen al het 
mogelijke om jou de aangeboden services te bieden, maar de 
gezondheid van onze klanten komt op de eerste plaats. Onze 
diensten kunnen dus soms afwijken van het originele aanbod, 
maar niet in de mate dat er sprake is van een ingrijpende wijziging 
van je vakantie. Het TUI-team staat 24/7 voor je klaar. Zo kan 
je 24/7 contact opnemen met onze Nederlandstalige TUI-
medewerkers via het noodnummer. We helpen je graag verder! 
Het noodnummer staat vermeld in de reisdocumenten. Je mag 
van ons verwachten dat we er alles aan doen om je vakantie zo 
goed en prettig mogelijk te maken. Zodat deze zo veel mogelijk 
overeenkomt met de beschrijving in deze brochure.

  Teneinde de reizigers de grootst  
  mogelijke zekerheid te bieden, is  
  TUI aangesloten bij verzekerings-
maatschappij Liberty Mutual (IPP), die zal tussenkomen indien 
de uitvoering of verderzetting van de reis in het gedrang zou 
komen door het fi nancieel onvermogen van de reisorganisator. 
Info over deze verzekering kan je terugvinden via deze link 
https://www.ippmalta.com/claims.asp

Onze organisatie is lid van ABTO, 
‘Association of Belgian Tour Operators’.

  Deze vereniging heeft zich tot doel 
gesteld de kwaliteit van de dienstverlening binnen de toeristische 
sector te verbeteren. 
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VERLEDEN IN CUBA81
003_V1_EXO_NL   3003_V1_EXO_NL   3 14/10/2022   19:4414/10/2022   19:44



4

CUBA

JAMAICA

MEXICO DOMINICAANSE 

REPUBLIEK

BALI

DUBAI

MAURITIUS

MALEDIVEN

SRI LANKA

PHUKET

ONZE BESTEMMINGEN:

CUBA

DOMINICAANSE 

REPUBLIEK

THAILAND

BALI

MEXICO

MALEDIVEN

GAMBIA/

SENEGAL

OMAN

ZANZIBAR

GAMBIA/SENEGAL

DUBAI

HAVANA

NIEUW

JAMAICA
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Zomer

2023(1)

Winter

23/24(2)

Vlucht-

duur
Pagina

BALI 14.35 u. p. 148 

CUBA p. 81

Varadero 9.45 u. p. 82

Havana 10.25 u. p. 86

DOMINICAANSE REPUBLIEK p. 54

Punta Cana 9.40 u. p. 56

GAMBIA(3) 6.20 u. p. 113 

JAMAICA 10.40 u. p. 88 

MALEDIVEN 10.45 u. p. 130 

MAURITIUS 13.20 u. p. 108 

MEXICO 11.10 u. p. 26

OMAN 8.05 u. p. 160 

SENEGAL 5.55 u p. 121

SRI LANKA 10.50 u. p. 126 

THAILAND 12.30 u. p. 138 

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN 6.40 u. p. 153

ZANZIBAR 9.55 u. p. 100 

NIEUW

HOE VER IS HET VLIEGEN NAAR 
JE BESTEMMING?*

*De geschatte tijden voor je concrete vlucht staan op je ticket en de vluchtduur hangt steeds af 
van operationele factoren zoals weersomstandigheden of combivluchten.

(1) Zomerperiode: 1 april t/m 31 oktober 2023
(2) Winterperiode: vanaf 1 november 2023

(3) Gambia is ook boekbaar in de Paasvakantie 2024 (01/04/24-14/04/24)

W

Z

Uit duurzame overwegingen maken we een jaarbrochure die geldig is voor zomer 2023 en winter 2023/2024. Hierdoor is het mogelijk dat het aanbod qua zomer- en 
winterfaciliteiten van elkaar verschilt, of dat er andere kamertypes, kamerbezettingen of maaltijdregimes beschikbaar zijn. In de winterperiode kunnen bepaalde 
buitenfaciliteiten, zwembaden, (water)sporten, restaurants en bars gesloten of beperkt toegankelijk zijn. Het aanbod in de All In kan beperkter zijn en ook de vermelde uren 
kunnen afwijken. Op het moment van publicatie was nog niet alle informatie voorhanden, waardoor er mogelijk onnauwkeurigheden in de brochure geslopen zijn. Voor de 
meest recente informatie kan je altijd terecht bij je reisagent. Ook voor promoties zoals bijvoorbeeld gratis verblijf voor kinderen, verwijzen we je graag naar je reisagent.
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EEN OMAANSE
SMAAKEXPLOSIE

“ Oman was voor mij een

onbekende bestemming,

maar zie ik nu als 

een van de meest 

magische plekken in 

het  Midden-Oosten.”

Verborgen parel is de hoofdstad Muscat. Deze witte stad tussen de bergen en de Arabische 
zee ademt iets magisch uit. Bezoek er de Sultan Qaboes-moskee, een geschenk van de 
sultan aan de Omaanse bevolking. Hier kijk je je ogen uit op een uniek staaltje islamitische 
bouwkunde. Op reis vind ik het altijd zalig om ook echt tussen de locals te vertoeven, en waar 
kan dat beter dan in soek Muttrah. Hier heerst een gezellige drukte en je kan er letterlijk 
de Omaanse sfeer opsnuiven: de geuren van specerijen, wierook en etenswaren komen je 
van ver tegemoet. Proef zeker ook eens de heerlijke dadels met een kopje kahwa, sterke 
Omaanse koffi e met kardemom.

ONBEKEND MAAKT ONBEMIND. HET SULTANAAT OMAN IS 

EEN VERRASSEND LEUK LAND IN HET MIDDEN-OOSTEN. 

DE WOESTIJN MET SCHITTERENDE WADI’S, DE  GEZELLIGE 

DRUKTE IN DE SOEKS, DE PRACHTIGE EIGENZINNIGE 

 NATUUR EN DE UNIEKE ISLAMITISCHE ARCHITECTUUR... 

HOOG TIJD OM DIT DIVERSE LAND IN DE KIJKER TE ZETTEN.

Hoewel het land voor meer dan 80% uit 
woestijn bestaat, zijn er verschillende prachtige 
wadi’s te ontdekken: groene, schaduwrijke 
valleien met zoet water omgeven door palmen 
en andere planten. Wadi Shab, Wadi Bani 
Khalid en Wadi Tiwi zijn maar enkele van de 
verbluffende smaragdgroene poelen waar je 
een heerlijk verfrissende duik kan nemen. Geen 
fata morgana, al lijken deze wadi’s daar wel wat 
op... Een verrassend fenomeen in de woestijn!

Dat Oman niet alleen uit zand bestaat, is een feit. Ga eens snorkelen in het natuurreservaat 
van de negen Dimaniyat-eilanden. Met de boot vaar je vanuit Muscat naar dit beschermde 
natuurgebied. De onderzeese fauna en fl ora is ronduit indrukwekkend: laat je betoveren 
door de koraalriffen met vele kleurrijke vissen. Met wat geluk kan je er zelfs een walvishaai 
spotten, of de zeeschildpadden die hier hun nesten hebben. 

EVELYN

Evelyn maakt deel uit van een team 
van acht product managers.  Samen 
zijn zij verantwoordelijk voor de 
ontwikkeling en het aanbod van 
 accommodaties.

CV

Reizen en nieuwe culturen ontdekken 
is altijd al haar passie geweest. Na 
haar opleiding Beheer & Toerisme is ze 
 onmiddellijk in het buitenland aan de 
slag gegaan. Na 13 jaar in het buitenland 
te hebben gewoond en gewerkt, keerde 
ze terug naar België en startte ze bij 
TUI. Nu leert ze het toerisme kennen 
vanuit een heel ander perspectief.

Persoonlijk

Diversiteit: Evelyn wil afwisseling op 
reis. Genieten aan een prachtig strand, 
wat cultuur opsnuiven in een stad 
of op een lokale markt en de unieke 
natuur ontdekken. Oman is hiervoor de 
ideale bestemming.”
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In een rubriek waar je 5 tips wilt noemen
terwijl je er wel 50 paraat hebt, doe je per
defi nitie afbreuk aan al het moois wat onze 
Exotische vakanties te bieden hebben. Toch 
zijn er een aantal waarvan ik denk dat ze een 
bezoek nóg leuker maken.

5 tips
van Evelyn

NR 2. JAMAICA
Bamboerafting, dat klinkt als een spannende tocht over 
snel stromende, kolkende rivieren. Maar in Jamaica is het 
tegendeel waar. Op een bamboevlot vaar je onder begeleiding 
van de raft captain langzaam de rivier af, terwijl de tropisch 
begroeide oevers met de mooiste groene kleuren, weelderige 
bloemen en kwetterende vogels als een rustige fi lm aan 
je voorbijglijden. Wellicht zingt de raft captain ook nog 
eens zijn favoriete Bob Marley-lied, en zo is je Jamaicaans 
relaxmoment compleet. De mooiste raftervaringen beleef 
je op de rivieren Martha Brae en Rio Grande. Yah man, 
bamboeraften op Jamaica is heerlijk ontspannend.

NR 3. BALI
Ervaar de mythische sfeer van de magische zoetwaterbron 
middenin de zoute zee in de Pura Tanah Lot-tempel, aan de 
westkust van Bali. Het eiland waarop deze tempel staat is 
enkel te voet en bij laagtij te bereiken, via een 20 meter lange 
zanddam. Geniet er van de prachtige zonsondergang op een 
van de terrassen met zicht op de tempel.

NR 4. DOMINICAANSE REPUBLIEK
Punta Cana is vooral gekend voor haar prachtige stranden. 
Maar als je landinwaarts gaat, ontdek je er ook de prachtige 
natuur. Zo is er bijvoorbeeld het ecologisch park Ojos 
Indígenas. In het Scape Park kan je zwemmen in ‘the blue 
hole’, orchideeën bewonderen in de tuinen, over de kruinen 
van de bomen zweven aan de kabelbaan, paardrijden of met 
een buggy de natuur verkennen. 

NR 5. MEXICO
Bezoek in Mexico zeker de overblijfselen van de imposante 
Mayacultuur. Chichén Itzá kent iedereen, maar wat dacht 
je van Coba? Coba is een groot complex waar je best een 
halve dag voor uittrekt. Leuk is om deze site al fi etsend 
te verkennen. Beklim er de honderd treden van de steile 
tempel - geen nood, er is een touw om je aan vast te houden 
- en geniet boven van het schitterende uitzicht over al het 
groen. Nadien kan je naar een van de vele verborgen grotten 
of ‘cenotes’ van Yucatán. Hier is het prachtig snorkelen en 
duiken. De ideale combinatie van natuur en cultuur!

NR 1 . DUBAI
In deze bruisende stad in het Midden-Oosten is heel wat te 

doen. Je droomt waarschijnlijk al van prachtige  stranden, 

heerlijke restaurants en een bezoek aan het hoogste gebouw 

ter wereld, de Burj Khalifa. En terecht. Maar nog een must-see 

in Dubai is Palm Jumeirah, een  eiland in de vorm van een 

palmboom en het grootste  eiland ooit door de mens aangelegd. 

Neem er de lift naar de 52e verdieping van The View voor een 

grandioos  uitzicht én een  heerlijke cocktail.

PALM JUMEIRAH
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LEESWIJZER: 
LAAT JE LEIDEN DOOR ONZE LABELS

Aan deze labels zie je of er een verwarmd openluchtzwembad of een 
overdekt zwembad is. Een eigen privézwembad bij je kamer is het 
toppunt van luxe. 

Verwarmd zwembad: verwarmd in de periode zoals vermeld in 
de hotelbeschrijving, maar door weersomstandigheden, technische 
redenen of de beslissing van de hotelier kan dit uitzonderlijk niet 
het geval zijn. Bij sommige hotels ontbreekt dit label omdat de 
informatie ons te laat bereikte.

Privézwembad: door lage plantenbegroeiing of bovenliggende 
kamers kan het zijn dat de privacy eerder beperkt is.

  In een swim-up kamer heb je directe toegang tot het 
zwembad vanop je terras. In een kamer met directe 
toegang tot het zwembad bereik je het zwembad 
over het gazon of via een trap vanaf je balkon. 

  Wifi gratis in het hele hotel: in de kamer en in de 
gemeenschappelijke ruimtes.

Hou er rekening mee dat op je vakantiebestemming wifi tijdelijk 
niet beschikbaar kan zijn door storingen en dat de sterkte ervan 
kan variëren.

Ga je voor een complete All In, voor half- of volpension, voor enkel 
ontbijt of heb je liever geen maaltijden inbegrepen? Bij elk hotel 
geven we aan welke maaltijdregimes je kan boeken. Zo maken we 
het je nog gemakkelijker om je hotel uit te kiezen.

  In de hotels met dit label geniet je in bepaalde 
periodes van extra maaltijden. Je boekt halfpension 
en krijgt dit aan de prijs van kamer en ontbijt; je 
boekt volpension en krijgt dit aan de prijs van half-
pension; of je boekt All In en krijgt dit aan de prijs 
van half- of volpension.

  Hier worden de dranken als extraatje tijdens de 
maaltijden gratis aangeboden. 

Mogelijk geldt dit enkel in een bepaald maaltijd-
regime. Meer info in de hotelbeschrijving.

  In deze hotels verblijf je in bepaalde periodes in een 
kamer met zeezicht zonder toeslag.

   Hotels waar kleine hondjes (tot 6 kg) toegelaten 
zijn, worden met dit label aangeduid. 

  Hotels met het ‘golf’-label bieden voordelige en 
aangepaste golfpakketten aan, al dan niet op 
voorhand te reserveren via je reisagent. 

SWIM-UP
KAMERS

GOLF

VERWARMD
Z WEMBAD

PRIVÉ
Z WEMBAD

OVERDEKT
Z WEMBAD

GR ATIS
WIFI

HONDJES
TOEGEL ATE N

MAALTIJDEN
EXTRA

GR ATIS
DRANKEN

GEEN TOESL AG
ZEE ZICHT

ALLEEN
VERBLIJF

HALF
PENSION

VOL
PENSION ONTBIJT ALL IN

8
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ONZE MENING:

We vermelden bij elk hotel niet 
enkel een klantenbeoordeling, 
maar ook onze eigen TUI-
waardering, uitgedrukt in aantal 
zonnetjes, waarbij we ons 
baseren op onze eigen strenge 
normen, jarenlange ervaring en 
productkennis om de kwaliteit 
van een hotel in te schatten.

Je vindt ze telkens bij de 
hotelbeschrijving.

Om ervoor te zorgen dat je 
steeds met de juiste verwachtingen op reis vertrekt, kan je naast 
het aantal sterren en de klantenbeoordeling dus ook rekening 
houden met het aantal zonnetjes.

ONZE MENING:

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.8
• Kamers 8.0

• Service 8.8
 

8.3

ALL IN HOTELS: 
ALL FUN, NO STRESS
Met een All In formule weet je vooraf wat je vakantie 

zal kosten. Wij stellen je onderstaande keuze voor zodat 

je de prijs-kwaliteitverhouding beter kan inschatten.

 ALL IN 

• Volpension 

• Lokale alcoholische dranken 

• Frisdranken 

• Snacks

• ...

 ALL IN  KIDS

De ouders kiezen voor halfpension en voor de kinderen is er de 
mogelijkheid om van de All Inclusive formule te genieten, soms 
zelfs gratis. 

Bij All In kan je gebruik maken van de maaltijden, dranken, 
sportactiviteiten e.a. tot het tijdstip bepaald door het hotel. 
Dit is meestal tot het moment van uitchecken (wanneer je 
de kamer dient te verlaten).

FAIR TRAVEL

Onze duurzame accommodaties springen eruit. Ben je op 
zoek naar een accommodatie die duurzaam omgaat met 
water, energie en afval? Waar je in de restaurants regionale 
producten proeft? Kijk dan uit naar dit label. 

Meer info op p. 16.

TUI GLOBAL HOTEL 
AWARDS 2022
Onze hotelpartners die uitzonderlijk 
hoge tevredenheidsscores kregen van 
klanten én hun inzet voor duurzaamheid 
aantoonden, kregen van ons een extra 
erkenning in de vorm van deze award. 

Deze hotelpartners hebben ons geholpen om onze klanten 
een onvergetelijke vakantie te bezorgen en werkten harder 
dan ooit om hen in de watten te leggen. Met deze award willen 
wij hun ongelooflijke prestaties dan ook in de verf zetten.

T
U

I Q uality Hotel

 T
U

I H
O

TEL AWARDS 20
2

2
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REISVERZEKERING
✔  Dekking voor onverwachte omstandigheden tijdens je vakantie

ALL RISK ANNULERINGSVERZEKERING
✔  Dekking nog voordat je vakantie is begonnen

✔  100% van de reissom terugbetaald

✔  Dekking bij overige onvoorziene gebeurtenissen

OMRUILGARANTIE
✔ Boek je vakantie gratis om

GELD-TERUG-GARANTIE 
✔ Krijg je reissom terugbetaald 

LAAGSTEPRIJSGARANTIE
✔ Krijg het verschil terugbetaald 

REPATRIËRINGSGARANTIE
✔ TUI brengt je veilig thuis 

RELAXED 
BOEKEN 
BIJ TUI

TUI GARANTIES
We willen dat je met een gerust hart boekt en ontspannen

op vakantie gaat. Daarom hebben we de TUI Garanties

opgesteld. Zo kun je met de Omruilgarantie je vakantie

kosteloos omboeken. Als TUI, om welke reden dan ook, je 

vakantie moet annuleren, dan krijg je uiteraard je geld

terug. En mocht je je vakantie elders goedkoper vinden,

betaalt TUI het verschil terug. Daarnaast garandeert TUI

je nodige bijstand in geval van een calamiteit en brengt

TUI jou en je reisgezelschap weer veilig naar huis.

De TUI Garanties en voorwaarden die golden op de dag van de boeking, 
zijn de voorwaarden die van toepassing zijn op jouw reisovereenkomst. 

TUI Flex is een betalende service die de mogelijkheid biedt tot extra flexibel omruilen.

Meer informatie bij je reisagent. 

GOED VERZEKERD VOOR 
EN TIJDENS JE VAKANTIE
Bescherm jezelf tegen onverwachte kosten door je goed 

te verzekeren. Zo dekt een reis- en bijstandsverzekering 

je tegen onverwachte omstandigheden tijdens je 

vakantie. En met een annuleringsverzekering ben je 

gedekt nog voordat je vakantie is begonnen. Als je je 

vakantie moet annuleren krijg je met een All Risk 

annuleringsverzekering 100% van de reissom 

terugbetaald.TUI verzekeringen: zonder zorgen je vakantie boeken 
(meer info op pagina 163)

Ontdek onze TUI garanties en verzekeringen, informeer bij je reisagent

OPTIE: TUI FLEX:
✔  Wil je extra fl exibiliteit? Met TUI Flex kun je de vertrekdatum en/of de bestemming van je vliegvakantie tot 7 dagen voor vertrek wijzigen.
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ONTDEK
DE WERELD MET
TUI EXPERIENCES
Keuze uit ons groot aanbod van tochten & tours,
activiteiten en transfers.

• Onmiddellijke bevestiging
• Grote fl exibiliteit: je kunt 85% van de activiteiten 

tot 24 uur voor aanvang kosteloos annuleren
• Handige hotel pick-ups

ETEN & 
WIJN 

ACTIEF & 
AVONTUUR 

WELLNESS SPORT OPTREDENS  MUSEA & 
KUNST

TOCHTEN & 
ATTRACTIES   

Meer info bij je reisagent.

HUURWAGEN
Maak jouw vakantie compleet en ga op ontdekking 

met de auto. Bij onze partners kan je uit verschillende 
types auto’s kiezen, profi teer je van een onbeperkt 

aantal kilometers en zijn de uitgebreide verzekeringen 
direct in de prijs inbegrepen.

REIS-, BIJSTANDS- EN 
ANNULERINGSVERZEKERINGEN
Bescherm jezelf tegen onverwachte kosten door 
je goed te verzekeren. Onze reis-, bijstands- en 

annuleringsverzekeringen beschermen je optimaal, 
zowel voor als tijdens je vakantie.

LUCHTHAVEN PARKING
Reserveer op voorhand jouw paarkeerplaats

vlakbij de luchthaven. 

BAGAGE BIJBOEKEN
Is er geen of onvoldoende bagage inbegrepen 

bij je boeking? Boek nu het aantal kilo’s bagage dat 
je (extra) wenst mee te nemen. Op voorhand 
bijboeken is voordeliger dan op de luchthaven.

LUCHTHAVENVERVOER
Dankzij onze partners reserveer je eenvoudig je 

vervoer tussen je woning en de luchthaven. Kies voor 
deze handige service zowel bij je vertrek op vakantie 

als bij je terugkeer naar huis.

LUCHTHAVENHOTELS
Heb je een vroege ochtendvlucht of een late 

terugvlucht? Begin of eindig je vakantie uitgerust 
door te overnachten in een luchthavenhotel.      

KIES JE KAMER
De kamer waar je de vorige keer verbleef, een 

kamer vlak naast het zwembad of net op de bovenste 
verdieping? Bij geselecteerde TUI BLUE, ROBINSON 
en TUI MAGIC LIFE hotels kan je zelf na je boeking je 

gewenste kamer reserveren.

EXTRA’S VOOR VERTREK EXTRA’S OP DE LUCHTHAVEN EXTRA’S OP DE BESTEMMING 

TUI EXTRA’S
THE LITTLE THINGS THAT MAKE YOUR HOLIDAY... 

Je hoeft alleen je vakantie te boeken, je koffer in te pakken en wij nemen alle praktische zaken uit handen. 

Meer info bij je reisagent.

011_V1_EXO_NL   11011_V1_EXO_NL   11 14/10/2022   19:3614/10/2022   19:36



12

ZODRA JE BENT GELAND, HERKEN JE ONS INTERNATIONALE 
TUI TEAM AAN DE BEKENDE SMILE OP HUN UNIFORM 

Aarzel niet om ze aan te spreken bij vragen, ze helpen je graag. 
De transferbussen, die je met TUI vakantiegangers van andere landen 
deelt, vertrekken zo snel mogelijk naar je accommodatie zodat je vakantie 
kan beginnen. Deze bussen worden niet begeleid door de reisleiding.

ALS DE REISLEIDING IN JE HOTEL LANGSKOMT, DAN KUN 
JE STEEDS BIJ HEM/HAAR TERECHT.

Het kan wel zijn dat je reisleider enkel Engels spreekt. Wil je liever in het 
Nederlands geholpen worden? Stuur dan gerust een bericht via de TUI 
app. Sommige hotels worden niet door de reisleiding bezocht. Je reis-
agent kan je hier over informeren. Natuurlijk kun je je vragen altijd stellen 
in de TUI app.

VRAAG OF NOODGEVAL? 
HET TUI TEAM STAAT 24/7 ONLINE VOOR JE KLAAR

Je kunt op elk moment contact opnemen met onze Nederlandstalige 
online reisleiding via de TUI app. Zij helpen je graag in je eigen taal. 
De contactgegevens vind je terug in de reisdocumenten.

IN DE TUI APP VIND JE NAAST DE BERICHTEN-
SERVICE OOK HANDIGE INFORMATIE OVER JE 
BESTEMMING EN JE HOTEL

Bij de meeste TUI vliegvakanties zijn de transfers van 
en naar de luchthaven inbegrepen. Je vindt de vertrektijd 
van je transfer vanaf 2 dagen voor je terugvlucht terug in 
de TUI app.

 INFORMATIE OVER.
 JE REISLEIDING.

Live happy, daar doen we het voor! 

TUI zorgt graag voor de beste service tijdens je 

vakantie. We staan met ons internationale team 

voor je klaar. En daar zijn alleen maar voordelen 

aan verbonden. Wil je weten welke service we 

aanbieden ? Lees onderstaande informatie en 

ontdek welke TUI service je mag verwachten 

tijdens je vakantie.

WIJ ZIJN ER 
VOOR JE OP 
JE BESTEMMING
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DOWNLOAD DE TUI APP
Scan deze QR code met de camera 
van je telefoonONZE TUI APP

JOUW VAKANTIE IN DE HAND

 De TUI app is alsof je een vakantie-expert op zak hebt. Je hebt alles meteen en overzichtelijk 
bij de hand, van reisupdates en 24/7 online service in het Nederlands tot een reisplanning op 
maat en een heleboel bestemmingsinformatie.

 24/7 CONTACT.
 MET TUI.

 BUS TRANSFER.
 INFORMATIE.

 GATE.
 INFORMATIE.

 MIJN.
 REISSCHEMA.

AL JE BOEKINGSGEGEVENS BIJ ELKAAR

Hagelwitte stranden, een azuurblauwe zee en een 
geweldige accommodatie. Wij vinden het belangrijk 

dat we voldoen aan alle verwachtingen. Daarom 
vragen wij onze klanten na de vakantie hun ervaring 
met ons en met andere klanten te delen. Dat helpt 

niet alleen om onze service te verbeteren, maar 
inspireert ook andere vakantiegangers.

    HELP OOK NIEUWE KLANTEN
Vul de reisbeoordeling in na je vakantie, we horen graag hoe jij je

 reis hebt ervaren. We garanderen dat je opmerkingen worden
gelezen zodat wij onze service kunnen blijven optimaliseren

 in de toekomst. Aarzel dus zeker niet om je feedback te 
geven via de e-mail die je na je reis van ons ontvangt. 

Jouw mening is waardevol!

DE ERVARINGEN VAN 
ONZE KLANTEN MAKEN 

HET JE GEMAKKELIJK

24/7 NEDERLANDSTALIGE ONLINE SERVICE
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WERKEN IN EEN INSPIRERENDE VAKANTIEOMGEVING

RAZENDSNELLE 
WIFI

COMFORTABELE  
WERKUITRUSTING 

ONTSPANNINGS-
FACILITEITEN

RUSTIGE 
WERKPLEKKEN

MODERNE 
LOOK & FEEL

Interesse in een TUI workation?
Ontdek het volledige aanbod bij je reisagent.

Het dagelijkse kantoorleven is behoorlijk 
veranderd. We hebben de mogelijkheid gekregen 
tot telewerken, waarbij we flexibel in onze tijd 
en niet meer aan een locatie gebonden zijn. 
Dit biedt kansen om ook op plekken buiten huis 
te werken. Daarom hebben wij de TUI Workation
geïntroduceerd: de perfecte combinatie van werken 
op een heerlijke vakantieplek en in je vrije tijd 
vakantie vieren. Natuurlijk is er een goede werkplek 

voorhanden, een bureau met stoel is geregeld. 

Een TUI Workation is voor iedereen geschikt die een 
goede balans wil hebben in werk en vrije tijd. 
Of als je nog extra van dat fijne vakantiegevoel 
wil genieten. Daarbij kost het je geen vakantiedagen 
en is een nieuwe omgeving ook nog eens heel 
goed voor je creativiteit en werkplezier. Een frisse 
ochtendduik voordat je inlogt op je laptop, een 
boswandeling na de lunch en een gezellige aperitief 
op het strand om het einde van een productieve 
werkweek te vieren? Check!

TUI WORKATION
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RONDREIZEN IN GROEP
Ontdek authentieke bestemmingen, via de mooiste routes. 
Maximale flexibiliteit dankzij extra afreisdata op bestsellers 
en een nog uitgebreider aanbod dankzij nieuwe bestemmingen.

✔ Rondreizen zonder zorgen
✔ Nederlandstalige begeleiding
✔ Kleine groepen
✔ Enthousiaste reisleider
✔ Quality-time en privémomenten tijdens de reis

INDIVIDUELE RONDREIZEN
Of je nu de reismicrobe stevig te pakken hebt of je eerste 
stapjes als wereldburger zet, wij helpen je op weg. Letterlijk. 
Jij brengt je reisgezelschap op de been, wij zorgen voor de 
accommodatie en de beste reisroute. Denk: een tocht langs 
pittoreske steden, ongerepte natuur en onontdekte schatten. 
Want een land moet je beleven om écht gezien te hebben. 

Benieuwd? Kruip achter het stuur van je eigen wagen 
en ga op ontdekking!

✔ 24/7 ondersteuning en service
✔ Huurwagen of privéchauffeur: jij beslist
✔ Op maat van jouw wensen
✔ Van de platgetreden paden weg
✔ Alles is geregeld

MET TUI DE
WERELD ROND
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WAT DOET TUI?
De afgelopen jaren hebben we al grote stappen gezet 
en veel geïnvesteerd in duurzaamheid. We vertellen 
graag over een paar initiatieven en resultaten waar we 
trots op zijn.

Meer weten? Scan de QR-code 
voor een video en volg TUI Care 
Foundation op Instagram

BLIJVEND 
GENIETEN
VAN DE MOOISTE 
BESTEMMINGEN
TUI reist de hele wereld rond. En met ons, vele andere 
reisfans. Deze reizen hebben een impact op het milieu 
en de ontwikkeling van vakantiebestemmingen. TUI 
neemt het voortouw om die impact zo positief mogelijk 
te maken. Zo kun jij zorgeloos genieten van de mooiste 
vakanties. Nu én in de toekomst.

Tijdens een duurzame vakantie ontbreekt het je op geen enkel vlak aan 
luxe, comfort, klasse en stijl. Alles wat je op een ‘normale’ vakantie mag 
verwachten, is hier ook. Maar er is hier nagedacht over bepaalde dingen en er 
zijn zeer bewuste keuzes gemaakt. Als je een fair travel vakantie boekt bij TUI 
dan is dat inclusief een bijdrage van 2,- p.p. en TUI verdubbelt dit tot 4 euro. 
Dat klinkt misschien niet veel maar als je al deze bijdragen in een jaar bij 
elkaar optelt, kunnen wij serieus en structureel investeren in een duurzame 
toekomst.

STEUN AAN 
DE LOKALE 
ECONOMIE

ACCOMMODATIES 
MET ECO-LABEL

INVESTERING 
IN VERDUURZAMING 

MOBILITEIT

1 2 3

(H)Eerlijk op reis
Met oog voor de toekomst

  HOTELS
 TUI biedt de klant keuze uit accommodaties met een erkend 
duurzaamheidslabel. Deze hotels reduceren water, energie en 
afval en verbeteren het leven van de medewerkers, hun families 
en de lokale gemeenschap. En veel klanten maakten deze keuze 
al. Het aantal klanten in deze duurzamere accommodaties steeg in 
vijf jaar met 91% tot 763.000. Je herkent deze accommodaties aan 
het fair travel pictogram.

  VLIEGTUIGEN
TUI fl y heeft één van de jongste en meest effi ciënte vloten in de 
luchtvaartsector. De Boeing 787 Dreamliner is beduidend stiller, 
zuiniger én comfortabeler dan haar voorgangers. Bovendien 
scheiden we ons afval, reduceren we plastic gebruik en breiden we 
het cateringaanbod uit met biologische en fair trade producten.

  KANTOREN
TUI’s hoofdkantoren zijn energiezuinig en verduurzamen 
we op allerlei manieren, groot en klein. Hier drinken onze 
medewerkers fair trade koffi e en thee en faciliteren we hen met 
videoconference mogelijkheden zodat we zelf minder hoeven 
te reizen. Ons papiergebruik wordt steeds digitaler. Zo is de 
brochureproductie in vijf jaar gehalveerd.

  SAMENWERKINGEN
TUI is een specialist in reizen en vakanties. Voor specifi eke kennis, 
zoals mensenrechten, het tegengaan van uitbuiting van kinderen 
en dierenwelzijn werken we samen met non-profi t organisaties. 
Financiële ondersteuning bieden wij via TUI Care Foundation.

 TUI CARE FOUNDATION
TUI steunt samen met de onafhankelijke TUI Care Foundation 
wereldwijd projecten die zich richten op educatie, natuur, milieu 
en het stimuleren van de lokale economie. Op deze manier dragen 
we nog eens extra bij aan duurzame ontwikkeling van vakantie-
bestemmingen. Een donatie doen? Dat kan online of tijdens je 
TUI fl y vlucht. We garanderen dat 100% van de donaties naar de 
programma’s van TUI Care Foundation gaat.
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MET DE HELE 
FAMILIE OP 
VAKANTIE?
KIDS BLIJ? JIJ BLIJ... 

OP REIS MET DE BABY? 
Nog meer comfort in de hotels waar 
je kan beschikken over een babykit 
(meer info bij de hotels).

EEN RUIME GEZINSKAMER 
ZONDER TOESLAG
In één of meerdere kamertypes logeren 
2 volwassenen en 2 kinderen zonder 
toeslag, en met de respectievelijke 
kinderkortingen. Ideaal voor het 
budget!

MINISPLASH
Peuters en kleuters spelen heerlijk in 
het ondiepe Kinder-doe-bad. Met de 
glijbanen en fonteintjes hebben de 
allerkleinsten de tijd van hun leven. 
In deze zwembaden van beperkte 
diepte ontdekken ze verschillende 
water-sproeiers en miniglijbanen. 
Bekijk de foto bij elk hotel voor een 
duidelijker beeld van wat je ter plaatse 
kan verwachten.

Tip: volwassenen moeten toezicht houden op 

de kinderen zowel in het zwembad als aan de 

waterkant om de veiligheid te waarborgen, 

ongeacht of een badmeester aanwezig is of niet.

KORTING VOOR
KINDEREN
Voor alle kinderen tot en met twaalf 
jaar kan je bij TUI rekenen op de 
“BOEK NU”-korting of een “KIDDY 
SURPRISE”-korting. Deze korting 
wordt aangeboden op basis van vraag 
en aanbod, en kan dus op elk moment 
variëren. Vraag daarom aan je reis-
agent van welke korting je gebruik kan 
maken op dat ogenblik. Hij/zij kan voor 
jou de juiste prijzen opvragen in het 
boekingssysteem. 

Vindt je reisagent een interessante 
korting? Snel beslissen is dan de 
boodschap! Het is mogelijk dat deze 
korting enkele ogenblikken later niet 
meer beschikbaar is, omdat de voor-
deligste plaatsen reeds volzet zijn.
Meer info en voorwaarden bij je reisagent.

VOORDELEN IN
HET HOTEL

APARTE SLAAPKAMER 
Je kan in dit hotel opteren voor een 
kamer met één of meerdere aparte 
slaapkamers, die door een binnendeur 
gescheiden worden. Deze aparte slaap-
kamer kan ofwel de ouderslaapkamer 
ofwel de kinderslaapkamer zijn.

FAMILIEKAMERS
In heel wat hotels kan je met 4 of 
meer personen in ruime familiekamers 
logeren, eventueel met toeslag. 

Aan deze labels zie je door hoeveel 
volwassenen en hoeveel kinderen de 
kamer kan bezet worden. In sommige 
familiekamers zijn 3 of 4 volbeta-len-
den (volwassenen of kinderen) vereist. 
De kortingen worden vermeld in de 
prijsberekening.
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ONZE HOFLEVERANCIERS

BLUE DIAMOND HOTELS & RESORTS

✔  Moderne luxeresorts in 
de Caraïben

✔  Gevarieerd hotelaanbod voor 
zowel koppels als families

✔ Persoonlijke service

✔  Onbeperkt gastronomisch genieten

✔  “Diamond Club” met 
exclusieve voordelen

HÔTELS RIU

✔ Service op hoog niveau

✔ Zorgeloos genieten

✔ Culinaire hoogstandjes

✔ Uitstekende ligging

RIU PALACE, LE PARADIS

✔ Eersteklas service

✔ Buitengewoon comfort

✔ Verfijnde keuken

✔ Topligging

Op zoek naar absolute rust?
In de hotels met het label 
Adults Only by RIU zijn kinderen 
niet toegelaten.

Amusement voor groot en klein, van 
’s morgens tot ’s avonds: dat vind je bij 
de hotels met het label Fun4All by RIU.

Fun voor iedereen met Fun4All by RIU 

✔ Animatie voor jong en oud 

✔ Blijf in vorm met RIUFit 

✔ Kinderclub RIULand 

✔ Avondprogramma of shows

Meer informatie bij je reisagent.
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TUI SMALL & FRIENDLY
Bij aankomst weet je al dat je de juiste keuze hebt gemaakt. Een studio met een 

enorm hemelbed, het home-made Toscaanse diner verzorgd door de eigenaar 

Francesco, een landhuis uitkijkend over de Ionische Zee… Van Aruba tot Marokko, 

van onze TUI Small & Friendly vakanties zijn er geen twee hetzelfde. Hier geen 

animatie aan het zwembad of designkoelkast op je kamer, wél een eigenaar die zijn 

gasten kent en je de leukste wandelroute richting het dorp wijst. Hier wil je nooit 

meer weg.

HIER WIL JE NOOIT MEER WEG

✔ Even weg van alle drukte

✔ Authentiek karakter

✔ Hier draait het om jou

Voor meer informatie, 

vraag je reisagent

AUTOHUUR
Kies je voor een TUI Small & Friendly vakantie met een vliegreis? Dan heb je vaak 
de mogelijkheid om te kiezen voor een huurauto. Zo ben je wel even helemaal weg 
van de drukte, maar kan je toch altijd gaan en staan waar je wilt.
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ONZE UNIEKE 
HOTELCONCEPTEN
WAT VIND JIJ BELANGRIJK

Zoals je wellicht weet, hebben we in de afgelopen jaren verschillende 

hotelconcepten ontwikkeld. Dit zijn hotels met een eigen stijl, karakter 

en sfeer. Hotels die zich onderscheiden in service(s), doelgroep, 

bepaalde faciliteiten en luxe. Want iedere vakantieganger heeft zijn 

eigen wensen en behoeften. Hieronder zie je in één overzicht welk 

hotelconcept op dit moment het best bij je past.

LUXE DESIGN
ENTER-

TAINMENT SPORT
RELAX &

 WELLNESS FAMILIES
ADULTS 

ONLY

√ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √

√ √ √

√ √ √ √ √ √

√ √

TUI SUNEO

√ √ √ √

√ √ √

√ √ √ √ √ √
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ACTIEVE ALL 
INCLUSIVE VAKANTIES

Niet alleen de ijsjes, de drankjes en de 

parasol op het strand, maar ook vele 

sportieve activiteiten zijn inclusief. Zelfs de 

zon is inbegrepen… In deze hotels, die direct 

aan zee liggen, kun je sporten, ontspannen 

in de spa of heerlijk uitgebreid eten. 

All Inclusive is gemak. Geen portemonnee 

op zak en geen verrassingen achteraf

SHARE THE MOMENT  
Een vakantie bij ROBINSON betekent 

samen onvergetelijke momenten 

beleven in een ontspannen sfeer. 

ROBINSON biedt een breed scala 

aan sport, gevarieerde activiteiten, 

uitstekend eten met innoverende 

gerechten en altijd op de mooiste 

locaties.

APPARTEMENTEN 
IN STIJL 

Vakantie vieren in je eigen appartement 

heeft toch wel iets extra’s... Het geeft je 

vrijheid. Je hoeft helemaal niets en kunt 

lekker doen en laten wat je wil. Je slaapt 

uit, ontbijt in je pyjama, gaat uitgebreid 

douchen en na de koffie ga je heel rustig 

richting het strand. Als een heerlijke 

relaxte zondagochtend thuis...

AS YOU LIKE IT  
RIU staat bekend om haar persoonlijke 

en warme service. Onze medewerkers 

denken graag met je mee, staan dag 

en nacht voor je klaar. Of je nu om een 

extra badlaken vraagt, een taxi wilt boeken 

of een dieetwens hebt. Bij RIU is service 

nog écht service.

SPECTACULAIRE 
AQUAPARKEN  

De oudere kinderen glijden van de 

Kamikaze, de kleuters spelen in het 

Piratenschip terwijl de allerkleinsten 

rondspetteren in het ondiepe badje. 

SPLASHWORLD is de droom van ieder 

kind… en dus van ouders. Dit wordt een 

spetterende vakantie met golfslagbaden 

en duizelingwekkende superslides. 

SPLASHWORLD is plezier voor jong en 

oud. De hele familie voelt zich als een 

vis in het water… 

SPRANKELENDE ALL 
INCLUSIVE VAKANTIES 

Moderne en goed betaalbare All Inclusive 

hotels op populaire bestemmingen dichtbij 

het strand. De frisse en moderne kamers 

zijn ruim van opzet. Het voelt meteen goed 

als je over de drempel stapt. Er zijn allerlei 

sportmogelijkheden, grote en kleine zwem-

baden en het entertainment is voor alle 

leeftijden. De koks maken internationale 

en lokale gerechten voor je neus klaar en 

er is een buffet met vers fruit, vis, vlees 

en heerlijke toetjes. 

HIP & TRENDY  
SCENE hotels liggen in de buurt van 

leuke winkeltjes en gezellige barretjes. 

De kamers zijn modern en comfortabel 

met airco en WiFi. Heerlijk om even bij te 

komen na een lange zwoele nacht in een 

club of een pittige mountainbiketocht. Een 

avondzonnetje in zee, een beetje cultuur, 

een frisse duik, leuke boetiekjes en galeries, 

muziekje bij de pool en een hippe strand-

tent. SCENE is de relaxte zon- en strand-

vakantie in een levendige omgeving.

VOOR STOERE KIDS 
EN BLIJE OUDERS

Met jonge kinderen is het fijn dat er de 

hele dag lekker veel te doen is. De TUI 

KIDS’ CLUB is een professionele en 

kwalitatieve kidsclub. De ervaren 

medewerkers, vaak met pedagogische 

achtergrond, weten de kinderen elke dag 

weer te verrassen met het gevarieerde 

programma. Eindelijk tijd om je boek 

te lezen….

VERGELIJK EN SELECTEER JOUW UNIEKE VAKANTIE 
MET DEZE HANDIGE INFORMATIE

Speciaal voor jou onze unieke hotelconcepten, informeer bij je reisagent
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SENSATORI

1 2 3 4 5 6

ONZE PREMIUM HOTELS SPECIAAL VOOR JOU

Authentieke vakantie ervaringen op maat van de moderne lifestyle reiziger. 

Hier ontdek je de plaatselijke cultuur vanuit een comfortabele omgeving. Met de 
tips van de lokale experts verken je de bestemming, op jezelf of juist samen met 
anderen tijdens een georganiseerde trip. Voor me-time na een lange wandeling, 
kan je bij ons ook terecht voor een heerlijke spa-behandeling. Blijf fit dankzij het 
BLUEf!t® programma met sportieve lessen en gezonde, lokale gerechten. De 
hotels zijn steeds ontworpen met een lokale invloed waardoor je een authentieke 
vakantie beleeft. En met de BLUE® App heb je alles zo geregeld.

Rustgevende vakantiebeleving met z’n tweeën: voor koppels of beste vrienden.

In deze comfortabele, stijlvolle Adults Only hotels geniet je met z’n tweeën van 
qualitytime in een gemoedelijke sfeer. Je krijgt op prachtige locaties een 
uitstekende service, exclusieve culinaire ervaringen en een eersteklas uitzicht. 
Versterk je band tijdens ontspannen activiteiten overdag, zoals wellness of een 
wandeling, en ’s avonds met subtiel entertainment zoals live muziek of een 
drankje in de gezellige cocktailbar.

Zorgeloze familievakanties waar iedereen het naar zijn zin heeft.

Verblijf in ruime hotels met gezinsvriendelijke faciliteiten, waar elk familielid zijn 
gang kan gaan. Elk hotel beschikt over meerdere zwembaden, een overvloed aan 
leuke (sport)activiteiten, entertainment voor alle leeftijden en een hoogwaardige 
keuken met kinderbuffetten. Kinderen kunnen ook terecht in de professionele 
kidsclubs aangepast aan verschillende leeftijden. Terwijl elk gezinslid individueel 
in de watten wordt gelegd, worden er ook momenten gecreëerd om samen de 
familieband te versterken.

All-inclusive 5-sterren resorts voor een weelderige vakantie.

Volwassenen en koppels worden volop in de watten gelegd. Een rustgevende 
wellness, een Adults Only-bar, een kamer in een hotelgedeelte waar alleen 
volwassenen verblijven… Je vindt het allemaal bij TUI BLUE Sensatori. TUI BLUE 
Sensatori heeft zelfs z’n eigen professionele kinderopvang boordevol leuke 
avonturen, actieve uitdagingen, zwembaden voor kinderen en familievriendelijke 
restaurants. Ons animatieteam verlegt grenzen met hun innovatieve activiteiten 
en shows. Van ’s ochtends tot ’s avonds kijk je je ogen uit!

Ontdek TUI BLUE, informeer bij je reisagent

MODERNE 
HOTELS VOOR 

FAMILIES, 
VRIENDEN OF 

MET Z’N TWEEËN

EEN ATTENT 
TEAM VAN 

BLUE® GUIDES 
MET LOKALE 

TIPS

BLUE® TASTE: 
CULINAIR 

GENIETEN VOOR 
ELKE 

LEVENSSTIJL

BLUEF!T®: 
ENERGIE 

KRIJGEN VAN 
WELLNESS, 

FITNESS & FOOD

MET DE BLUE® 
APP AL JE 
WENSEN 

REGELEN; THUIS 
OF IN JE HOTEL

MET BLUE® 
EXPERIENCES 

BELEEF JE EEN 
AUTHENTIEKE 

VAKANTIE 

Vakantie ervaringen op maat voor de moderne lifestyle 
reiziger, dat is waar het om draait bij TUI BLUE.

Je krijgt op prachtige locaties een uitstekende service, 
exclusieve culinaire ervaringen en een activiteitenprogramma 
dat je zelf helemaal naar wens kan personaliseren. Maar het 
belangrijkste is dat alles in het teken staat van genieten en 
samenzijn met vrienden, familie of met z’n tweeën. 

De eigentijdse design hotels zijn ingericht op deze behoefte 
en zijn te vinden op rustige plekken in een natuurlijke 
omgeving, meestal dicht bij het strand. In de keuken worden 
heerlijke gerechten bereid met lokale ingrediënten. Met de 
BLUE® App regel je alles vanaf je strandbedje: een yogales 
in de ochtend, een afspraak met je personal trainer en 
daarna een heerlijke massage.

Dat is TUI BLUE…
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Meer informatie bij je reisagent.Meer informatie bij je reisagent.

LANGEAFSTANDSVLUCHTEN
Naar Sri Lanka, Bali, de Malediven, Thailand, 

Zanzibar, Oman, Mauritius en Dubai

Naar Sri Lanka, Bali, Malediven,
Thailand, Zanzibar en Oman
met Qatar Airways

✔ Heerlijke gerechten met royale porties (inbegrepen)

✔  Gratis dranken, inclusief een keuze aan wijnen 
van wereldklasse

✔ Elk zitje beschikt over een individueel scherm

✔ Uitgebreid entertainmentaanbod

✔  Sri Lanka, Bali, Malediven, Thailand en Oman 30 kg bagage 
inbegrepen. Zanzibar 2 stuks bagage, elk 23 kg

SRI LANKA
Heenreis op woensdag, vrijdag en zondag

BALI
Heenreis op woensdag, vrijdag en zondag

MALEDIVEN
Heenreis op woensdag en zondag

THAILAND
Heenreis op maandag, woensdag en zondag

ZANZIBAR
Heenreis op woensdag en vrijdag

OMAN
Heenreis op woensdag en zondag

Meer informatie bij je reisagent.

Naar Dubai met Emirates

✔ Uitstekende maaltijden (inbegrepen)

✔  Gratis dranken tijdens de vluchten, inclusief een 
assortiment van alcoholische dranken

✔ Elk zitje beschikt over een individueel scherm

✔  Entertainmentsysteem ICE met 5.000 kanalen met nieuws, 
films en andere ontspanningsprogramma’s

✔  Vluchten worden meestal uitgevoerd met een 
Boeing 777-300

✔ 30 kg bagage inbegrepen

DUBAI
Heenreis op maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag

Naar Mauritius met Air Belgium
✔ Twee maaltijden inclusief drankjes inbegrepen

✔  Elke zitje beschikt over een individueel scherm

✔    Ruim aanbod van entertainment met films, 
muziek en games

✔  Vluchten worden uitgevoerd met de fonkelnieuwe 
A330neo, een duurzame vliegervaring van topkwaliteit

✔  1 stuk van 23 kilo bagage inbegrepen

MAURITIUS
Heenreis op dinsdag en vrijdag
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Economy
Deluxe*

Deluxe wordt vanaf november 2023

Premium. De service blijft indentiek.

De scherpste prijs krijg je in 
Economy. Je kiest zelf of je bagage 

bijboekt. Je kan rekenen op ons 
full service concept met maaltijden, 

snacks en frisdranken.

WENS JE WAT EXTRA 
BEENRUIMTE? 

Boek dan tijdens je stoelereservering 
vanaf 30 dagen voor vertrek onze 

Economy Plus stoelen.

In Deluxe* reis je comfortabel in 
de Dreamliner dankzij Deluxe stoelen 

met extra beenruimte in het 
voorste gedeelte van het vliegtuig. 
Stoelreservering is inbegrepen. Net 

zoals een verzorgingskit. Ook 
inpakstress is verleden tijd met 25 

kg bagage. Daarnaast zijn voordelen 
zoals een aparte incheckbalie, fast 
lane en zeer verzorgde maaltijden 

aan boord inbegrepen. Om het 
helemaal af te maken krijg je een 

glaasje champagne om je welkom te 
heten aan boord. 

ZITCOMFORT ZITCOMFORT DELUXE

ONLINE INCHECKEN & 
STOELRESERVERING

Reserveer tegen betaling, 
vanaf 30 dagen voor vertrek, 

een voorkeurstoel. Online
inchecken is mogelijk vanaf 

24 uur voor vertrek.

VLIEGEN MET TUI 
WELKOM AAN BOORD, DE VAKANTIE IS BEGONNEN ...

De take-off van je vakantie begint zodra je voet aan boord zet van ons vliegtuig. 
Want bij TUI fly bepaal je helemaal zelf hoe je vlucht eruit ziet. Of je nu voor 

onze Economy tickets kiest of voor meer service in Deluxe*, in onze TUI fly 
vliegtuigen is het altijd zonnig. 

*  Niet beschikbaar op vluchten van en naar 
Senegal en Gambia. Hier kan je rekenen op ons 
full service concept met maaltijden, snacks en 
frisdranken.
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TUI biedt de mogelijkheid om mooie 
merken te shoppen. Het ruime 

assortiment bestaat uit verschillende 
categorieën: parfum, cosmetica, 

sieraden en horloges. Maar ook voor 
accessoires, gifts & gadgets kun je bij 

ons terecht! 
Er kan enkel elektronisch betaald 

worden op onze vluchten.

LOUNGE & FAST LANE

Je vakantie begint al op de 
luchthaven waar je in de 

lounge geniet van een hapje en 
drankje, of vliegensvlug door de 

veiligheidscontrole gaat via de fast 
lane.

Het is toegestaan om één stuk 
handbagage mee aan boord te 

nemen. Extra ruimbagage kan vooraf 
worden bijgeboekt. Let op! Losse 

lithium batterijen moeten altijd in de 
handbagage mee worden genomen 

(bijv: losse accu’s van laptops, 
powerbanks, reservebatterijen of 

e-sigaretten). 

SPECIALE BAGAGE 

Wil je jouw sportuitrusting, je drone 
of huisdier meenemen? Dit is 

mogelijk bij TUI. Houd er rekening 
mee dat sommige items apart 

aangemeld moeten worden en tegen 
betaling mee kunnen.

BAGAGE

EXTRA’S OP 
DE LUCHTHAVEN

SHOPPEN AAN BOORD

VERMIJD EEN BRANDSTOFTOESLAG 

Wens je bij de boeking van je pakketreis volledige zekerheid inzake de 
brandstofkosten voor je vlucht? Boek dan het Fuel Protection Program en 
geniet van de zekerheid dat er geen brandstoftoeslagen meer zullen worden 
aangerekend voor de vlucht na je boeking. Meer info bij je reisagent.

 ✔  Verrassend scherpe prijs-kwaliteit

 ✔  Betrouwbare luchtvaartmaatschappij

 ✔  Persoonlijke en attente crew, service met aandacht 

Voor meer informatie, vraag je reisagent.

FIJNE VLUCHT!
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BEHALVE DE HOTELS IN DEZE 
BROCHURE BIEDEN WIJ OOK 
DE VOLGENDE HOTELS AAN. 
MEER INFO BIJ JE REISAGENT.
Aanbod onderhevig aan wijzigingen tijdens het seizoen

COSTA MUJERES
Grand Palladium Costa Mujeres
Resort & Spa ***** code 23231

TRS Coral Hotel ***** code 23227

PLAYA DEL CARMEN
Mahekal Beach Resort **** code 23252

RIVIERA MAYA-AKUMAL
Beach & Wellness Resort ****sup code 23220

RIVIERA MAYA
Catalonia Royal Tulum 
Beach & Spa Resort ***** code 23226

TRS Yucatan Hotel ***** code 23244

VAKANTIEPLAATSEN

CANCÚN
Deze bruisende badstad heeft een gezellig 
centrum met vele restaurants, bars, discotheken
en winkelcentra. De zee nodigt uit tot vele 
vormen van watersport. De regio Cancún is 
zeer populair tijdens ‘spring break’, de voorjaars-
vakantie van de Noord-Amerikaanse studenten.
Hou er rekening mee dat het er tijdens de 
maand maart zowel in de hotels als in de 
omgeving heel erg druk kan worden. Luchthaven 
- Cancún: ± 14 km

PLAYA DEL CARMEN
Een klein vissershaventje op het schiereiland 
Yucatán dat werd omgetoverd tot badstad. 
Playa del Carmen ligt op 70 km van Cancún, 
rechtover het eiland Cozumel. De sfeervolle 
winkelstraat ‘Fifth Avenue’ met zijn vele uitgaans-
gelegenheden, restaurants en winkels heeft 
alles te bieden voor de moderne bezoeker.
Playacar is een mooi aangelegde luxewijk die 
behoort tot Playa del Carmen. Luchthaven - Playa 
del Carmen: ± 60 km

RIVIERA MAYA / AKUMAL
Toeristische zone aan de Caraïbische kust van 
het schiereiland Yucatán. Ze strekt zich uit tot 
in het natuurgebied van Sian Ka’an. Hier liggen 
prachtige koraalriffen, ideaal voor snorkel- en 
duikliefhebbers.
Akumal is een tropisch vakantieparadijs. Hier 
kan je zalig luilekkeren op het strand of de 
onderwaterwereld van de Caraïben ontdekken. 
Luchthaven - Riviera Maya: ± 90 km

COSTA MUJERES
Costa Mujeres bevindt zich ten noorden van 
Cancún. Op deze prachtige locatie zie je 
ongerepte, witte zandstranden, wat het perfect
maakt voor een zorgeloze strandvakantie. 
Luchthaven - Costa Mujeres: ± 35 km

! Prachtige zandstranden en dichtbegroeide jungles

! Een roemrijk verleden, met fascinerende tempels en archeologische sites

! Een magisch onderwaterparadijs met kleurrijke koraalriffen, indrukwekkende druipsteengrotten en 

 exotische vissen

! Een hartelijke bevolking, eeuwenoude tradities én natuurlijk… de mariachi’s

MEXICO

KLIMAAT
 A B C
jan 28° 25° 7
feb 29° 26° 7
maa 31° 28° 7
apr 31° 28° 7
mei 33° 28° 7
jun 32° 28° 6
jul 34° 29° 7
aug 33° 29° 7
sep 32° 30° 6
okt 31° 27° 6
nov 30° 26° 7
dec 28° 25° 7
A: gem. dagtemp.
B: gem. temp. zeewater
C: uren zon per dag

Golf van Mexico

Playa del Carmen

Costa Mujeres/
Cancún

Akumal
Chichén Itzá

I s la  Holbox

Is la  Cozumel
áááááá

500 km

24/7 ONLINE 
SERVICE

EXCURSIES
Je reisagent stelt je met plezier het volledige 
aanbod uitstappen voor.

CHICHEN ITZÁ
In 2007 werden de ruïnes van deze eeuwen-
oude Maya-stad verkozen tot een van de 
7 nieuwe wereldwonderen. En terecht, want 
deze archeologische site is uniek! Chichen Itzá 
was ooit het politieke en culturele hart van de 
Maya-beschaving. Vandaag de dag is het een van
de belangrijkste en meest bezochte historische
centra in Mexico. Het indrukwekkendste bouw-
werk is de Tempel van Kukulcan, genoemd naar 
de gelijknamige god, en de laatste en grootste 
tempel ooit gebouwd door de Maya’s.
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INFO
Formaliteiten: voor Belgen is een internationaal 
paspoort vereist (dient geldig te zijn tijdens je 
verblijf). Een toeristenkaart (gelijkwaardig met 
een visum) wordt je aan boord van het vliegtuig 
of bij aankomst op het Mexicaans grondgebied 
overhandigd en is inbegrepen in de prijs. Deze 
kaart moet terug worden afgegeven bij vertrek. 
Je kan de toeristenkaart/het FMM inreisformulier 
ook online invullen via https://www.inm.gob.mx/
fmme/publico/en/solicitud.html. Belangrijke wijziging 
omtrent de douaneformulieren: je dient het 
douaneformulier ‘Declaration of goods’ op voor-
hand in te vullen, af te printen en mee te nemen 
voor je vertrek naar Mexico. Dit formulier wordt 
niet meer uitgedeeld op de vlucht. Zie: 
https://siat.sat.gob.mx/PTSC/DPE/faces/
resources/pages/declaracion/declaracion.jsf. 
Het formulier ‘Declaration of money’ moet je 
ook op voorhand invullen (tot 24 uur voor je 
vlucht), indien je meer dan 10.000 USD bij je 
hebt. Dit formulier dien je in te vullen voor de 
reis naar en van Mexico. Andere nationaliteiten: 
info op de ambassade. Voor een laatste update: 
zie http://diplomatie.belgium.be.
Toeristentaks: sinds 1/4/21 moet er in Mexico 
een toeristentaks betaald worden voor reizigers 
vanaf 5 jaar. Registratie en betaling gebeurt 
via de website www.visitax.gob.mx. Vervolgens 
wordt een QR-code doorgestuurd die je digitaal 
of uitgeprint bij je moet hebben tijdens je verblijf. 
Richtprijs van de taks is 10 USD.
Ecotaks: er is een ecotaks te betalen ter 
plaatse in het hotel: 25 à 30 Mexicaanse 
pesos (= ± 1,25 à 1,51 USD) per nacht per 
kamer. In de hotels in Costa Mujeres is de 
ecotaks te betalen per persoon i.p.v. per kamer.

Lokale munt: Mexicaanse peso (1 peso = 
± € 0,049, oktober 2022). De meeste creditcards 
worden aanvaard. Euro’s kunnen ter plaatse 
omgewisseld worden in peso. We raden af geld 
te wisselen op de luchthaven gezien de hoge 
verliesmarge. Sinds september 2010 is er een 
nieuwe wet waarbij het gebruik van grote sommen 
cash US Dollars beperkt wordt. Handelszaken 
kunnen maximum 100 USD cash per transactie 
aanvaarden. Sommige handelszaken aanvaarden 
USD helemaal niet. Daarom is het aan te raden 
om zoveel mogelijk gebruik te maken van krediet-
kaart, betaalautomaten en Mexicaanse peso’s.
Klimaat: het Caribische gebied is in de regel 
orkaangevoelig van juni tot november. De door-
tocht gaat meestal gepaard met rukwinden en 
stortregens en heeft soms belangrijke ravages 
tot gevolg. Het vakantieplezier kan desgevallend 
beperkt worden en vluchtvertragingen zijn mogelijk.
Tijdsverschil: in de zomer is het 7 uur vroeger 
in Quintana Roo (Cancún, Playa del Carmen en 
Cozumel) dan in België, in de winter 6 uur vroeger.
Gezondheid: geen inentingen vereist. Voorzie 
een basisapotheek met o.a. muggenmelk. Het 
is afgeraden leidingwater te drinken. Raadpleeg 
tijdig je huisarts en de websites www.itg.be en 
www.who.int voor meer gedetailleerde informatie.

Roken: volgens de Mexicaanse wetgeving is 
roken in de kamers en de algemene ruimtes 
van het hotel niet toegestaan. Roken kan alleen 
in de daarvoor aangegeven zones.
Mexico heeft de invoer van alle verdamping-
producten verboden. De nieuwe wet verbiedt de 
invoer van alle aan vape gerelateerde producten, 
met inbegrip van e-liquid zonder nicotine en 
hardware die zonder e-juice wordt verkocht. 
Als je reist met soortgelijke apparaten of 
e-vloeistoffen, kan je een boete krijgen bij de 
douane en is het mogelijk dat items worden 
geconfisqueerd. Vape- en e-sigarettenverkopers 
zijn nog steeds actief op de bestemming, er is 
bijgevolg geen verbod om de e-sigaret te 
gebruiken in de hotels of op de bestemming.
Opmerking: in de regio van Playa del Carmen 
en Cancún kunnen stroming en weers-
omstandigheden er voor zorgen dat het strand 
soms wegspoelt en dat er zeewier op het strand 
aanspoelt. Hierdoor kan je dan niet altijd de zee 
(goed) in. Spoelt er zeewier aan? Dan doen de 
hotels er alles aan om dit zo snel mogelijk op 
te ruimen.
Hotels: meestal plaatsen de Mexicaanse hotels 
geen extra bedden in de kamer. Als je dus met 
je gezin in één kamer verblijft, slaap je in twee 
2-persoonsbedden.
Huisdieren: het is verboden huisdieren mee te 
nemen naar Mexico.
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28 Mexico | Costa Mujeres

RIU DUNAMAR ★★★★★

Costa Mujeres
 !  Fijn  RIU  hotel  in  Mexico
 !  Minisplash  voor  kinderen
 !  Vertrouwde  RIU  service  en  luxe
 !  Hier  kom  je  tot  rust
 !  Aan  het  witte  strand  van  Costa  Mujeres

• Eén persoon in dubbele kamer 
met 2 aparte bedden (125 op 
200 cm) of 1 kingsize bed (200 op 
200 cm) en sofa(bed) (type 29)

• Eén persoon in dubbele kamer 
met 2 aparte bedden (125 op 
200 cm) of 1 kingsize bed (200 op 
200 cm), sofa(bed), salon en lateraal 
zeezicht, op aanvraag (type 28)

• Promokamer (2-3 pers. / 2 volw.+ 
2 kind.) met 2 aparte bedden 
(125 op 200 cm) of 1 kingsize bed 
(200 op 200 cm) (type 25)

• Eén persoon in promokamer met 
2 aparte bedden (125 op 200 cm) 
of 1 kingsize bed (200 op 200 cm), 
op aanvraag (type 27)

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 
mogelijk bij maximale bezetting)

• 740 kamers

 ALL IN 

• Gevarieerd ontbijtbuffet met 
showcooking • Continentaal ontbijt/
snack • Middagmaal: buffet met 
warme en koude gerechten, show-
cooking, pizza’s, pasta’s, salades, 
desserts, grill bij het zwembad 
• Avondmaal: buffetten en gerechten 
die ‘à la minute’ worden bereid 
•  3x/ week themabuffet • Alternatief 
avondmaal: restaurant ‘Kulinarium’ 
(à la carte), Aziatisch restaurant 
(buffet), steakhouse (à la carte) en 
Italiaans restaurant (à la carte, voor- 
en nagerecht in buffetvorm) 

• Snacks (24/24u.) • Selectie van 
lokale en internationale alcoholische 
en niet-alcoholische dranken 
(24/24u.) • Het bijvullen van de 
minibar en de sterkedrankenverdeler 
op de kamer
• Vanaf 18 jaar: fitness, stoombad, 
bubbelbad • Groepslessen in de 
RiuFit zone ( 7x/ week) • Kajak, body-
board, waterfiets, kleine catamaran 
en snorkelmateriaal • 1 duikinitiatie 
in het zwembad • Animatie overdag 
voor volwassenen en kinderen 
(4-7 jaar en 8-12 jaar, in Kinderclub 
RiuLand) ( 7x/ week) • Livemuziek, 
shows en RIU avondprogramma 
( 7x/ week) • Toegang tot en dranken 
in de discotheek ( 6x/ week)
• Er is een ecotaks te betalen ter 
plaatse in het hotel: 25 à 
30 Mexicaanse pesos (= ± 1,25 à 
1,51 USD) per nacht per persoon.

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer 
(douche, haardroger), centrale airco, 
plafondventilator, strijkijzer en 
-plank, telefoon, wifi (gratis, max. 
2 toestellen per kamer), satelliet-tv 
(Smart tv, flatscreen), minibar (gratis), 
sterkedrankenverdeler, safe (gratis) 
en balkon of terras
• Standaardkamer (2-3 pers. / 

2 volw.+ 2 kind.) met 2 aparte bedden 
(125 op 200 cm) of 1 kingsize bed 
(200 op 200 cm) en sofa(bed) 
(type 20)

• Kamer met lateraal zeezicht 
(2-3 pers. / 2 volw.+ 2 kind.) met 
2 aparte bedden (125 op 200 cm) 
of 1 kingsize bed (200 op 200 cm), 
sofa(bed) en salon (type 21)

• Familiekamer (4-5 pers. / 4 volw.+ 
1 kind / 2 volw.+ 2 kind. / 2 volw.+ 
3 kind. / 3 volw.+ 1 kind / 3 volw.+ 
2 kind.) met 2 aparte bedden 
(125 op 200 cm), 1 kingsize bed 
(200 op 200 cm) en sofabed: 
2 slaapkamers en 2 badkamers (2x 
douche) (type 22)

• Communicerende kamers 
(4-6 pers. / 4 volw.+ 4 kind.) de 
meeste met 2 aparte bedden 
(125 op 200 cm) in de ene kamer 
en 1 kingsize bed (200 op 200 cm) 
in de andere kamer, en sofa(bed), 
zonder toeslag en op aanvraag 
(type 24)

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in 

buffetvorm)
• Italiaans restaurant
• Aziatisch restaurant
• Restaurant ‘Kulinarium’
• Restaurant bij het zwembad/steak-

house
• Deftige kledij gewenst voor het 

avondmaal
• Lobbybar, salonbar, sportsbar, bar, 

poolbar met swim-upbar (vanaf 
18 jaar), swim-upbar (vanaf 
18 jaar)

SPORT & ONTSPANNING
• 5 zoetwaterzwembaden, zonneterras
• Gratis ligzetels en parasols aan het 

zwembad, gratis ligzetels aan het 
strand

• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: spacentrum met 

 massages en verzorgingen, onaf-
hankelijk van het hotel: duiken, 
duikschool

MINISPLASH
• 1 kids miniglijbanenpark (4-12 jaar, 

grote glijbanen: min. 12 jaar en 
1m20,  6x/ week)

Riu Dunamar is een echt strandhotel, 
onmiddellijk aan het paradijselijke 
strand van Costa Mujeres. Hier geniet 
je met volle teugen van de rust! 
Dankzij de uitgebreide All Inclusive-
formule kom je 24 uur op 24 niets 
tekort en ook de verschillende 
 restaurants zijn inbegrepen.

LIGGING
• Direct aan het strand
• Op 18 km van het centrum van 

Cancún
• Op 18 km van het winkelcentrum
• Op ± 35 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Kapsalon
• Schoonheidssalon
• Discotheek
• Shop
• Wifi (gratis) in het hele resort

KLANTENSCORE
• Maaltijden 6
• Kamers 8.6

6.4 • Service 7.3

Code 23263 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

RIU HOTELS
!  SERVICE OP HOOG 

NIVEAU
!  ZORGELOOS GENIETEN
!  CULINAIRE 

 HOOGSTANDJES 
!  UITSTEKENDE LIGGING

'RIU, dat is service recht uit 
het hart. Maar ook heerlijk 
eten in de themarestaurants 
of je uitleven in de fantastische 
zwembaden.'

Zie pagina 20-21 voor alle hotels

ONZE MENING:

ALL INGR ATIS
WIFI

VOOR FAMILIES
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RIU PALACE COSTA MUJERES ★★★★★

Costa Mujeres
 !  Recent  RIU  hotel
 !  Moderne  look  &  feel
 !  Gekende  RIU  gastronomie
 !  Swim-upjuniorsuites
 !  Aan  het  witte  strand  van  Playa  Mujeres

• Eén persoon in een juniorsuite 
met sofa(bed) en 2 aparte bedden 
(125 op 200 cm) of 1 kingsize bed 
(200 op 200 cm) (type 29)

• Eén persoon in een juniorsuite 
met sofa(bed) en 2 aparte bedden 
(125 op 200 cm) of 1 kingsize bed 
(200 op 200 cm) en lateraal zee-
zicht, op aanvraag (type 28)

• Promokamer (2-3 pers. / 2 volw.+ 
2 kind.) met sofa(bed) en 2 aparte 
bedden (125 op 200 cm) of 
1 kingsize bed (200 op 200 cm) 
(type 25)

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 
mogelijk bij maximale bezetting)

• 670 kamers

 ALL IN 

• Gevarieerd ontbijtbuffet met 
showcooking, fruit, fruitsap en 
schuimwijn • Continentaal ontbijt/
snack • Middagmaal: buffet met 
warme en koude gerechten, show-
cooking, pizza’s, pasta’s, salades, 
desserts, grill • Avondmaal: buffetten 
met showcooking •  3x/ week thema-
buffet • Alternatief avondmaal: 
fusion restaurant, Japans, steak-
house, Italiaans (voor- en nagerecht 
in buffetvorm) en Mexicaans (voor- 
en nagerecht in buffetvorm) 
• Snacks (24/24u.) • Selectie van 
lokale en internationale alcoholische 
en niet-alcoholische dranken 
(24/24u.) • Drankenservice aan het 

zwembad • Het bijvullen van de 
minibar en de sterkedrankenverdeler 
op de kamer • Roomservice 
(24/24u.)
• Vanaf 18 jaar: fitness, stoombad 
• Groepslessen in de RiuFit zone 
( 7x/ week) • Kajak, waterfiets, body-
board, kleine catamaran en snorkel-
materiaal • 1 duikinitiatie in het 
zwembad • Animatie overdag voor 
volwassenen en kinderen (4-7 jaar 
en 8-12 jaar, in Kinderclub RiuLand) 
( 7x/ week) • Livemuziek, shows en 
RIU avondprogramma ( 7x/ week) 
• In hotel Riu Dunamar: toegang tot 
en dranken in de discotheek 
( 6x/ week)
• Er is een ecotaks te betalen ter 
plaatse in het hotel: 25 à 
30 Mexicaanse pesos (= ± 1,25 à 
1,51 USD) per nacht per persoon.

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over open 
badkamer (bad, douche, haardroger), 
turndownservice, centrale airco,  plafond-
ventilator, strijkijzer en -plank, telefoon, 
wifi (gratis, max. 4 toestellen per kamer), 
satelliet-tv (flatscreen), minibar (gratis), 
koffiezet, sterkedrankenverdeler, safe 
(gratis) en balkon of terras
• Juniorsuite (2-3 pers. / 2 volw.+ 

2 kind.) met sofa(bed) en 2 aparte 
bedden (125 op 200 cm) of 
1 kingsize bed (200 op 200 cm) 
(type 20)

• Juniorsuite (2-3 pers. / 2 volw.+ 
2 kind.) met sofa(bed) en 2 aparte 
bedden (125 op 200 cm) of 1 king-
size bed (200 op 200 cm) en late-
raal zeezicht (type 21)

• Juniorsuite (2-3 pers. / 2 volw.+ 
2 kind.) met sofa(bed), 1 kingsize 
bed (200 op 200 cm) en zeezicht 
(type 22)

• Juniorsuite (2-3 pers. / 2 volw.+ 
2 kind.) met sofa(bed) en 2 aparte 
bedden (125 op 200 cm) of 1 king-
size bed (200 op 200 cm) en frontaal 
zeezicht (type 23)

• Swim-upjuniorsuite (2-3 pers., 
minimumleeftijd: 18 jaar) met 
sofa(bed) en 2 aparte bedden 
(125 op 200 cm) of 1 kingsize bed 
(200 op 200 cm), badjas, terras met 
zicht op het zwembad en toegang 
tot het kleine privézwembadje 
(type 24)

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant met terras (maal-

tijden in buffetvorm)
• Japans restaurant
• Italiaans restaurant
• Fusion restaurant
• Mexicaans restaurant
• Restaurant bij het zwembad/steak-

house
• Grill
• Deftige kledij gewenst voor het 

avondmaal
• Patisserie met gebak en ijs, lobbybar, 

salonbar met terras, loungebar, 
poolbar met swim-upbar (vanaf 
18 jaar), swim-upbar (vanaf 18 jaar)

SPORT & ONTSPANNING
• 5 zoetwaterzwembaden (waarvan 

2 ‘relax’ zwembaden vanaf 18 jaar), 
zonneterras

• In hotel Riu Dunamar: aquapark 
met glijbanen (min. 1m20 en 
12 jaar,  6x/ week)

• Gratis ligzetels en parasols aan het 
zwembad, gratis ligzetels aan het 
strand

• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: spacentrum met massages 

en verzorgingen, activiteiten in het 
RiuArt atelier ( 6x/ week), onafhankelijk 
van het hotel: duiken, duikschool

Dit recente RIU hotel bevindt zich 
vlak aan het strand van Costa Mujeres. 
Zusterhotel Riu Dunamar ligt naast 
Riu Palace Costa Mujeres en je kan 
daar gebruik maken van enkele 
 faciliteiten zoals de discotheek, het 
aquapark en de miniclub. Verder zal 
het je hier aan niets ontbreken om 
een zorgeloze vakantie te beleven: 
dranken en maaltijden 24/24u. All 
Inclusive, moderne juniorsuites, uit-
gebreide culinaire keuze, interessant 
sportaanbod en een professioneel 
animatieprogramma.

LIGGING
• Direct aan het strand
• Op 18 km van het centrum van 

Cancún
• Op 18 km van het winkelcentrum
• Op ± 35 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Kapsalon
• Schoonheidssalon
• Shop
• Roomservice (24/24u.)
• Wifi (gratis) in het hele resort
• In hotel Riu Dunamar: discotheek

Juniorsuite met zeezichtJuniorsuite met zeezicht

KLANTENSCORE
• Maaltijden 9.3
• Kamers 9.3

9.5 • Service 9

Code 23286 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

HET PARADIJS 
VAN RIU PALACE
!  EERSTEKLAS SERVICE
!  BUITENGEWOON 

 COMFORT
!  VERFIJNDE KEUKEN 
!  TOPLIGGING

‘De RIU Palace Hotels nemen al 
je wensen ter harte. Je geniet er 
van buitengewoon comfort en 
een uitstekende service, tot in 
de puntjes verzorgd.’

Zie pagina 20-21 voor alle hotels

ONZE MENING:

ALL INGR ATIS
WIFISWIM-UP

KAMERS

VOOR FAMILIES
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30 Mexico | Cancún

ROYALTON CHIC CANCUN, AN AUTOGRAPH COLLECTION 
ALL-INCLUSIVE RESORT - ADULTS ONLY ★★★★★

Cancún

 !  Adults  Only  vanaf  18  jaar
 !  Spectaculair  zwembad  op  dakterras
 !  Onbeperkt  gastronomisch  genieten

• ‘Diamond Club’ (geldig in types 
23 en 24): gepersonaliseerde 
check-in en check-out, toegang tot 
privélounge (met hors d’oeuvres, 
snacks en desserts), gratis toegang 
tot ‘Level 18’ (beperkt bar menu 
inbegrepen), gratis toegang tot het 
zwembad op het dakterras, gratis 
hoofdkussenservice, uitgebreider 
roomservicemenu, sterkedranken 
in de kamer, korting in het spa-
centrum, butlerservice, voorrang 
bij reservaties in de à-la-carte-
restaurants en privégedeelte op 
het strand

• 180 kamers

 ALL IN 

• Ontbijt, middag- en avondmaal in 
buffetvorm

• Alternatief avondmaal in de 
à-la-carterestaurants (onbeperkt)

• Selectie van lokale en internationale 
alcoholische en niet-alcoholische 
Premium dranken

• Minibar (elke dag bijgevuld)
• Roomservice (24/24u.)
• Conciërgeservice (24/24u.)
• Beachvolley, biljart, fitness, aerobic
• Duikinitiatie
• Animatie overdag en ‘s avonds
• Er is een ecotaks te betalen ter 

plaatse in het hotel: 25 à 
30 Mexicaanse pesos (= ± 1,25 à 
1,51 USD) per nacht per kamer.

ADULTS ONLY
• Minimumleeftijd voor de gasten in 

het hotel: 18 jaar

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer 
(regendouche, haardroger, badjas en 
slippers), tegelvloer, individuele airco, 
plafondventilator, telefoon, wifi (gratis), 
USB stopcontact, satelliet-tv 
(flatscreen), iPod docking station, 
bluetooth audio-installatie, minibar 
(gratis), koffie- en theefaciliteiten, 
safe (gratis) en balkon
• Luxury juniorsuite (2-3 pers.) 

met zicht op de lagune (type 20)
• Luxury juniorsuite (2-3 pers.) 

met frontaal zeezicht (type 21)
• Luxury juniorsuite ‘Diamond 

Club’ (2-4 pers.) met zicht op de 
lagune (type 23)

• Luxury juniorsuite ‘Diamond 
Club’ (2-4 pers.) met frontaal zee-
zicht (type 24)

• Eén persoon in een Luxury 
juniorsuite met zicht op de lagune 
(type 29)

FACILITEITEN
• Schoonheidssalon
• Shop
• ‘Level 18’ (met zwembad, cabana’s, 

restaurant en nightclub)
• Wasservice
• Roomservice (24/24u.)
• Wifi (gratis) in een deel van het resort

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in 

buffetvorm, lokale en internationale 
keuken)

• A-la-carterestaurants: Italiaans, 
steakhouse, Mexicaans en 
Aziatisch (fusion en sushi)

• Grillrestaurant aan het strand
• A-la-carterestaurant ‘Culinary 

Experience’ (mits toeslag)
• Sportsbar & lounge: snacks en 

grillades
• 5 bars

SPORT & ONTSPANNING
• 3 zoetwaterzwembaden (waarvan 

1 op het dakterras: gratis voor 
Diamond Club klanten, betalend 
voor niet-Diamond Club klanten)

• Gratis ligzetels aan het zwembad 
en het strand

• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: spacentrum met hydro-

therapie, sauna, stoombad, massages 
en verzorgingen, gemotoriseerde 
watersporten

Zorgeloos genieten zonder gêne en 
zonder kinderen. Een stijlvolle inrich-
ting in het hele resort, luxueuze kamers 
met alle comfort en moderne snufjes, 
service van de bovenste plank en 
natuurlijk een fantastische ligging 
aan de hippe strip van Cancún. Komt 
daar nog bij dat je smaakpapillen zich 
in de zevende hemel wanen tijdens 
een heerlijk avondmaal in een van de 
à-la-carterestaurants. Of kom helemaal 
tot rust na een overweldigende 
vakantiedag in een chique ligzetel of 
in het zwembad. Ben je toch nog op 
zoek naar een nog meer exclusieve 
vakantiebelevenis? Kies dan voor een 
verblijf in een van de ‘Diamond Club’ 
juniorsuites, waar je op je wenken 
bediend wordt door een butler en 
toegang krijgt tot onder meer een 
privélounge en privéstrand.

LIGGING
• Direct aan het witte privézandstrand
• Op 15 km van het centrum van 

Cancún
• Op ± 22 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegrepen)

Luxury suiteLuxury suite

KLANTENSCORE
• Maaltijden 7.5
• Kamers 8.5

8.0 • Service 8

Code 23262 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

LIFEST YLE

ALL INFAIR TRAVELADULTS
ONLY
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31Mexico | Cancún

ROYALTON RIVIERA CANCUN, AN AUTOGRAPH COLLECTION 
ALL-INCLUSIVE RESORT & CASINO ★★★★★

Cancún
 !  Modern  luxeresort
 !  Groot  gastronomisch  aanbod
  !  Voor  families  en  koppels

• Luxury juniorsuite (2-4 pers., 
minimumleeftijd: 18 jaar) in het 
‘Hideaway Adults Only’ gedeelte, 
met zeezicht (type 24)

• Luxury suite (2-4 pers., minimum-
leeftijd: 18 jaar) in het ‘Hideaway 
Adults Only’ gedeelte, met extra 
bubbelbad op het balkon en zee-
zicht (type 25)

• Luxury juniorsuite ‘Diamond 
Club’ (2-4 pers., minimumleeftijd: 
18 jaar) in het ‘Hideaway Adults 
Only’ gedeelte (type 26)

• Diamond Club (geldig in types 
22 en 26): gepersonaliseerde 
check-in en check-out, vroege 
check-in en late check-out (volgens 
beschikbaarheid), toegang tot privé-
lounge (met lokale en internationale 
likeuren), fles wijn op de kamer bij 
aankomst, korting in het spacentrum, 
butlerservice, turndownservice, 
voorrang bij reservaties in de 
à-la-carterestaurants, privégedeelte 
op het strand,...

• Geldig in het ‘Hideaway Adults 
Only’ gedeelte (types 23, 24, 
25 en 26): conciërgeservice, 
strandtas, wellnessprogramma, 
‘s middags hors d’oeuvres aan het 
zwembad, privégedeelte op het 
strand met dranken- en maaltijden-
service,...

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 
mogelijk bij maximale bezetting)

• 1.183 kamers

 ALL IN 

• Ontbijt, middag- en avondmaal in 
buffetvorm

• Alternatief avondmaal in de 
à-la-carterestaurants (onbeperkt)

• Snacks
• Selectie van lokale en internationale 

alcoholische en niet-alcoholische 
dranken

• Minibar
• Roomservice (24/24u.) 
• Tennis, beachvolley
• Fitness, aerobic
• Animatie overdag en ‘s avonds 

(o.a. kook- en danslessen, avond-
shows)

• Miniclub (4-12 jaar), tienerclub 
(13-17 jaar) met videospelletjes, 
biljart en pingpong

• Er is een ecotaks te betalen ter 
plaatse in het hotel: 25 à 
30 Mexicaanse pesos (= ± 1,25 à 
1,51 USD) per nacht per kamer.

• Gratis: zie All In
• Betalend: spacentrum met sauna, 

stoombad, massages en verzorgingen, 
gemotoriseerde watersporten

MINISPLASH
• 1 kids miniglijbanenpark

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer 
(bubbelbad, regendouche, haardroger, 
badjas, slippers), tegelvloer, individuele 
airco, hoofdkussenservice (gratis), 
strijkijzer en -plank, telefoon, wifi 
(gratis), USB stopcontact, satelliet-tv 
(flatscreen), minibar (gratis), koffie- 
en theefaciliteiten, safe (gratis) en 
balkon
• Luxury juniorsuite (2-4 pers. / 

2 volw.+  4 kind.) in het familie-
gedeelte (type 27)

• Luxury juniorsuite (2-4 pers. / 
2 volw.+  4 kind.) in het familie-
gedeelte, met zeezicht (type 20)

• Luxury swim-upjuniorsuite 
(2-4 pers. / 2 volw.+  4 kind.) in het 
familiegedeelte, met directe toegang 
tot het zwembad (type 21)

• Luxury suite ‘Diamond Club’ 
(2-4 pers. / 2 volw.+  4 kind.) in het 
familiegedeelte, met bubbelbad op 
het balkon en zeezicht (type 22)

• Luxury juniorsuite (2-4 pers., 
minimumleeftijd: 18 jaar) in het 
‘Hideaway Adults Only’ gedeelte 
(type 23)

FACILITEITEN
• Kinderspeelruimte (binnen en buiten)
• Discotheek
• Schoonheidssalon
• Shops
• Wasservice
• Roomservice (24/24u.)
• Wifi (gratis) in het hele resort

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in 

buffetvorm)
• A-la-carterestaurants: Italiaans, 

teppanyaki, Mexicaans, steakhouse, 
Indisch, Tex-Mex en caribisch

• A-la-carterestaurant ‘Culinary 
Experience’ (mits toeslag)

• Sportsbar & lounge: snacks en 
grillades

• Koffieshop met gebak en ijs
• 12 bars, waarvan 2 exclusief voor 

‘Diamond Club’
• In het ‘Adults Only Hideaway’ 

gedeelte: à-la-carterestaurant: 
zeevruchten

SPORT & ONTSPANNING
• 10 zoetwaterzwembaden (waaronder 

1 kinderbad, 2 zwembaden in het 
‘Diamond Club’ gedeelte, 2 ‘Adults 
Only’ zwembaden in het ‘Hideaway 
Adults Only’ gedeelte)

• Gratis ligzetels aan het zwembad 
en het strand

• Gratis handdoekenservice

Kom tot rust aan het strand van de 
Riviera Maya in alle comfort in 
Royalton Riviera Cancun, een modern 
luxeresort vol verrassingen. De waaier 
aan restaurants en bars zorgt ervoor 
dat je smaakpapillen zich nooit zullen 
vervelen en ook het aanbod aan 
 animatie en ontspanningsmogelijk-
heden laat niemand onberoerd. Dit 
resort is onderverdeeld in een familie-
gedeelte (Royalton) en een ‘Adults 
Only’ gedeelte (Hideaway), waardoor 
zowel families als koppels en rust-
zoekers er hun eigen stekje hebben 
om te kunnen genieten van hun 
vakantie op hun eigen manier. Wil je 
je verblijf naar een hoger niveau tillen, 
kies dan voor een ‘Diamond Club’ 
kamer, zodat je geniet van talloze 
extra’s!

LIGGING
• Direct aan het strand
• Op 25 km van het centrum van 

Cancún
• Op ± 14 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegrepen)

Luxury suite ‘Diamond Club’Luxury suite ‘Diamond Club’

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.3
• Kamers 8.5

9.3 • Service 8

Code 23282 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

LIFEST YLE

ALL INFAIR TRAVELGR ATIS
WIFISWIM-UP

KAMERS

VOOR FAMILIES
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32 Mexico | Costa Mujeres

RIU LATINO ★★★★

Costa Mujeres
 !  Gloednieuw  RIU-hotel
 !  Adults  Only  vanaf  18  jaar
 !  Modern  luxeresort
 !  Uitgebreid  All  In  concept
 !  Direct  aan  het  strand

• Eén persoon in dubbele kamer 
met sofa(bed), 2 aparte bedden 
(125 op 200 cm) of 1 kingsize bed 
(200 op 200 cm) en zeezicht, op 
aanvraag (type 27)

• Promokamer Courtyard (2 pers.) 
met sofa, 2 aparte bedden (125 op 
200 cm) of 1 kingsize bed (200 op 
200 cm) en zicht op het golfterrein 
(type 25)

• Kamer Courtyard voor personen 
met een beperkte mobiliteit 
(2 pers.) met sofa en 2 aparte 
bedden (125 op 200 cm) of 
1 kingsize bed (200 op 200 cm), 
op aanvraag en zonder toeslag 
(type 23)

• Conciërgeservice, ontvangst met 
schuimwijn

• 594 kamers

 ALL IN 

• Gevarieerd ontbijtbuffet met 
showcooking • Continentaal ontbijt/
snack • Middagmaal: buffet met 
warme en koude gerechten, show-
cooking, pizza’s, pasta, salades en 
desserts, grill • Avondmaal: buffetten 
en gerechten die ‘à la minute’ worden 
bereid •  3x/ week themabuffet 
• Alternatief avondmaal: Aziatisch 
(buffet), Italiaans (à la carte, voor- 
en nagerecht in buffetvorm), steak-
house (à la carte) en restaurant 
‘Kulinarium’ (à la carte) • Snacks 
(24/24u.) • Selectie van lokale en 
internationale premium alcoholische 
en niet-alcoholische dranken 
(24/24u.) • Het bijvullen van de 
minibar en de sterkedrankenverdeler 
op de kamer
• Fitness, stoombad • Kajak, snorkel-
materiaal, kleine catamaran (mits 
brevet) • 1 duikinitiatie in het 
zwembad • Groepslessen in de 
RiuFit zone ( 7x/ week) • Animatie 
overdag ( 7x/ week) • Shows, RIU 
avondprogramma of livemuziek 
( 7x/ week) • Toegang tot en dranken 
in de discotheek ( 6x/ week)
• Er is een ecotaks te betalen ter 
plaatse in het hotel: 25 à 
30 Mexicaanse pesos (= ± 1,25 à 
1,51 USD) per nacht per kamer.

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over bad-
kamer (douche, haardroger, badjas), 
centrale airco, plafondventilator, 
strijkijzer en -plank, telefoon, wifi 
(gratis), satelliet-tv (flatscreen), 
minibar (gratis), sterkedranken-
verdeler, safe (gratis) en balkon of 
terras
• Standaardkamer Courtyard 

(2 pers.) met sofa en 2 aparte 
bedden (125 op 200 cm) of 
1 kingsize bed (200 op 200 cm) 
(type 20)

• Kamer met lateraal zeezicht 
(2 pers.) met sofa(bed) en 
2 aparte bedden (125 op 200 cm) 
of 1 kingsize bed (200 op 200 cm) 
(type 21)

• Kamer met zeezicht (2-3 pers.) 
met sofa(bed) en 2 aparte bedden 
(125 op 200 cm) of 1 kingsize bed 
(200 op 200 cm) (type 22)

• Eén persoon in Courtyard kamer 
met sofa en 2 aparte bedden 
(125 op 200 cm) of 1 kingsize bed 
(200 op 200 cm) (type 29)

• Eén persoon in dubbele kamer 
met sofa(bed), 2 aparte bedden 
(125 op 200 cm) of 1 kingsize bed 
(200 op 200 cm) en lateraal zee-
zicht, op aanvraag (type 28)

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in 

buffetvorm)
• Aziatisch restaurant
• Restaurant ‘Kulinarium’
• Italiaans restaurant
• Restaurant bij het zwembad/steak-

house
• Grill
• Romantisch avondmaal in openlucht, 

speciale wijnkaart
• Deftige kledij vereist tijdens het 

avondmaal
• Lobbybar, salonbar met terras, 

sportsbar, poolbar met swim-upbar, 
swim-upbar

SPORT & ONTSPANNING
• 5 zoetwaterzwembaden, waarvan 

2 met swim-upbar en 2 relax-
zwembaden, aquapark met glijbanen 
(min. 1m20,  6x/ week), zonneterras

• Gratis ligzetels en parasols aan het 
zwembad, gratis ligzetels aan het 
strand

• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: spacentrum met 

 massages en verzorgingen, duiken 
(mits brevet)

ADULTS ONLY
• Minimumleeftijd voor de gasten in 

het hotel: 18 jaar

Riu Latino ligt aan het strand van 
Costa Mujeres en opende z’n deuren 
in oktober 2022. Je wordt er ver-
welkomd met een glaasje bubbels 
en een heerlijke vakantie in het 
vooruitzicht. De hele dag door 
genieten van heerlijke gerechten in 
de verschillende restaurants, 
 verfrissende drankjes op je kamer, in 
een van de bars of zelfs aan een 
swim-upbar in het zwembad. Lekker 
lui uitrusten aan het zwembad of net 
actief meedoen met het animatie-
team. Zoals je van RIU gewoon bent, 
is er keuze te over!

LIGGING
• Direct aan het strand
• Op 3 km van het golfterrein
• Op 16 km van het centrum van 

Cancún
• Op ± 33 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Kapsalon
• Schoonheidssalon
• Discotheek
• Shop
• Wifi (gratis) in het hele resort

Code 23287 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

RIU HOTELS
!  SERVICE OP HOOG 

NIVEAU
!  ZORGELOOS GENIETEN
!  CULINAIRE 

 HOOGSTANDJES 
!  UITSTEKENDE LIGGING

'RIU, dat is service recht uit 
het hart. Maar ook heerlijk 
eten in de themarestaurants 
of je uitleven in de fantastische 
zwembaden.'

Zie pagina 20-21 voor alle hotels

ONZE MENING:

ALL INGR ATIS
WIFIADULTS

ONLY
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RIU PALACE PENINSULA ★★★★★

Cancún
 !  Nieuwe  generatie  RIU  Palace  hotels
 !  5  à-la-carterestaurants  All  Inclusive
 !  Fantastisch  aanbod  aan  activiteiten
 !  Adults  Only  villa’s,  exclusieve  service
 !  Direct  aan  het  strand

dichter bij de zee, met sofa, 
1 kingsize bed (200 op 200 cm), 
geïntegreerd salon, badjas, slippers 
en bubbelbad op het balkon/terras 
(type 24)

• Eén persoon in juniorsuite in het 
hoofdgebouw, met sofa(bed) en 
2 aparte bedden (125 op 200 cm) 
of 1 kingsize bed (200 op 200 cm) 
(type 29)

• Eén persoon in juniorsuite aan 
de zeezijde, met sofa(bed) en 
2 aparte bedden (125 op 200 cm) 
of 1 kingsize bed (200 op 200 cm) 
en zeezicht, op aanvraag (type 28)

• Eén persoon in juniorsuite (mini-
mumleeftijd: 18 jaar) in de ‘Adults 
Only’ villa’s dichter bij de zee, met 
sofa, 1 kingsize bed (200 op 
200 cm), zithoek, badjas, slippers 
en bubbelbad op het balkon/ter-
ras, op aanvraag (type 27)

• Geldig in types 22, 24 en 27: glas 
schuimwijn bij aankomst, conciërge-
service, romantisch avondmaal op 
het strand (betalend) en speciale 
wijnkaart (betalend)

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 
mogelijk bij maximale bezetting)

• 562 kamers

 ALL IN 

• Gevarieerd ontbijtbuffet met 
showcooking, fruit, fruitsap en 
schuimwijn • Middagmaal: buffet 
met warme en koude gerechten, 

showcooking en grill • Avondmaal: 
buffetten met showcooking 
•  3x/ week themabuffet • Alternatief 
avondmaal: fusion, Japans, Italiaans, 
Mexicaans en steakhouse 
• Restaurant ‘Kulinarium’ (exclusief 
voor gasten in de ‘Adults Only’ villa’s) 
• Snacks (24/24u.) • Selectie van 
lokale en internationale alcoholische 
en niet-alcoholische dranken 
(24/24u.) • Drankenservice aan het 
zwembad • Het bijvullen van de 
minibar en de sterkedrankenverdeler 
op de kamer • Roomservice 
(24/24u.)
• Beachvolley • Vanaf 18 jaar: fitness, 
bubbelbad en stoombad • RiuFit 
groepslessen ( 7x/ week) • Kleine 
catamaran, kajak, waterfiets, snorkel-
uitrusting, bodyboard • 1 duikinitiatie 
in het zwembad • Animatie overdag 
voor volwassenen en kinderen 
(4-7 en 8-12 jaar, in kinderclub 
‘RiuLand’) ( 7x/ week) • Shows, RIU 
avondprogramma of livemuziek 
( 7x/ week)
• Er is een ecotaks te betalen ter 
plaatse in het hotel: 25 à 
30 Mexicaanse pesos (= ± 1,25 à 
1,51 USD) per nacht per kamer.

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over open 
badkamer (hydromassagebad, 
douche, haardroger), turndownservice, 
centrale airco, plafondventilator, 
strijkijzer en -plank, telefoon, wifi 
(gratis, max. 4 toestellen per kamer), 
satelliet-tv, minibar (gratis), sterke-
drankenverdeler, koffiezet, safe (gratis) 
en balkon of terras
• Juniorsuite (2-3 pers. / 2 volw.+ 

2 kind.) in het hoofdgebouw, met 
sofa(bed) en 2 aparte bedden 
(125 op 200 cm) of 1 kingsize bed 
(200 op 200 cm) en zithoek 
(type 20)

• Juniorsuite (2-3 pers. / 2 volw.+ 
2 kind.) aan de zeezijde, met 
sofa(bed) en 2 aparte bedden 
(125 op 200 cm) of 1 kingsize bed 
(200 op 200 cm), zithoek en zee-
zicht (type 23)

• Juniorsuite (2 pers.) in het hoofd-
gebouw, met sofa, 1 kingsize bed 
(200 op 200 cm), geïntegreerd 
salon, badjas en bubbelbad op het 
balkon/terras (type 21)

• Juniorsuite (2 volw., minimum-
leeftijd: 18 jaar) in de ‘Adults Only’ 
villa’s dichter bij de zee, met sofa, 
1 kingsize bed (200 op 200 cm), 
zithoek, badjas, slippers en bub-
belbad op het balkon/terras 
(type 22)

• Suite (2 volw., minimumleeftijd: 
18 jaar) in de ‘Adults Only’ villa’s 

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In • Hoofdrestaurant met 
terras • Fusionrestaurant • Japans 
restaurant • Italiaans restaurant 
• Mexicaans restaurant 
• Snackrestaurant/steakhouse 
• Restaurant ‘Kulinarium’ voor gasten 
in de ‘Adults Only’ villa’s • Deftige 
kledij vereist tijdens het avondmaal 
• Patisserie met gebak en ijs 
• Lobbybar, salonbar met terras, bar, 
sportsbar, poolbar met swim-upbar 
(vanaf 18 jaar), beachbar met chill-out 
terras

SPORT & ONTSPANNING
• 4 zoetwaterzwembaden (waarvan 
1 met swim-upbar, toegankelijk 
vanaf 18 jaar), plonsbadje, zonne-
terras, tuin • Exclusief zwembad met 
chill-out terras voor gasten in de 
‘Adults Only’ villa’s met exclusieve 
service (snacks, fruit, drankjes) 
• Gratis ligzetels en parasols aan het 
zwembad en het strand • Gratis 
handdoekenservice • Gratis: zie All 
In • Betalend: biljart, activiteiten in 
het RiuArt atelier ( 6x/ week), 
 spacentrum met massages en 
 verzorgingen

Wat is er nu leuker dan zalig relaxen 
in een paradijselijke omgeving, terwijl 
je onbeperkt gebruik kan maken van 
de uitstekende faciliteiten van een 
modern ingericht RIU Palace hotel? 
De hele dag lang heb je de keuze uit 
een rijk aanbod aan sporten, animatie 
en andere activiteiten. ‘s Ochtends, 
‘s middags en ‘s avonds zal je smullen 
van de overheerlijke buffetten. Wie 
graag à la carte dineert, kan dit in de 
5 themarestaurants. Hier beleef je 
een inspirerende vakantie onder de 
Caribische zon zoals je die zelf het 
liefst wil! Bovendien krijg je toegang 
tot de faciliteiten in zusterhotel Riu 
Caribe.

LIGGING
• Direct aan het strand • Op 3 km 
van het winkelcentrum • Op 6 km 
van Cancún • Op ± 21 km van de 
luchthaven (transfer heen en terug 
inbegrepen)

FACILITEITEN
• Kapsalon • Schoonheidssalon 
• Shops • Roomservice (24/24u.) 
• Wifi (gratis) in het hele resort

JuniorsuiteJuniorsuite

Code 23293 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

HET PARADIJS 
VAN RIU PALACE
!  EERSTEKLAS SERVICE
!  BUITENGEWOON 

 COMFORT
!  VERFIJNDE KEUKEN 
!  TOPLIGGING

‘De RIU Palace Hotels nemen al 
je wensen ter harte. Je geniet er 
van buitengewoon comfort en 
een uitstekende service, tot in 
de puntjes verzorgd.’

Zie pagina 20-21 voor alle hotels

ONZE MENING:

ALL INFAIR TRAVELGR ATIS
WIFI

VOOR FAMILIES
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34 Mexico | Cancún

SPLASHWORLD ROYALTON SPLASH RIVIERA CANCUN, AN 
AUTOGRAPH COLLECTION ALL-INCLUSIVE RESORT ★★★★

Cancún

 !  Splinternieuw  hotel
 !  Modern  luxeresort
 !  Aquapark  met  14  glijbanen

• ‘Diamond Club’ (geldig in types 
25, 26 en 27): butlerservice, gratis 
hoofdkussenservice, toegang tot 
het privézwembad, turndownservice, 
voorrang in de à-la-carterestaurants, 
exclusief gedeelte op het strand 
met barservice, vroege check-in en 
late check-out (volgens beschik-
baarheid), privétoegang tot de 
‘Diamond Club’ lounge met 
 gepersonaliseerde check-in/-out, 
premium dranken en elke dag 
 continentaal ontbijt, luxueuzere 
badjas en slippers, 25% korting op 
verzorgingen en diensten in het 
spacentrum,...

• 1.049 kamers

 ALL IN 

• Ontbijt, middag- en avondmaal in 
buffetvorm

• Maaltijden in de à-la-carte-
restaurants

• Snacks
• Selectie van lokale en internationale 

alcoholische en niet-alcoholische 
dranken

• Minibar
• Roomservice (24/24u.)
• 2 tennisterreinen, omnisport-

terrein, beachvolley
• Fitness, aerobic
• Niet-gemotoriseerde watersporten, 

kajak, snorkelen, introductieles 
duiken in het zwembad

• Animatie overdag en ‘s avonds
• Activiteiten en sporten voor kinderen 

(o.a. kook- en danslessen en spel-
letjes), 2 miniclubs (4-12 jaar), 
 tienerlounge (13-17 jaar)

• Er is een ecotaks te betalen ter 
plaatse in het hotel: 25 à 
30 Mexicaanse pesos (= ± 1,25 à 
1,51 USD) per nacht per kamer.

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer 
(bad, regendouche, haardroger), 
centrale airco, plafondventilator, 
strijkijzer en -plank, telefoon, wifi 
(gratis), satelliet-tv, minibar (gratis), 
koffiezet (op aanvraag), safe (gratis) 
en terras
• Luxury juniorsuite (2-4 pers.) 

(type 20)
• Luxury juniorsuite (2-4 pers.) 

met zeezicht (type 21)
• Luxury juniorsuite (2-4 pers.) 

met frontaal zeezicht (type 22)
• Luxury swim-up juniorsuite 

(2-4 pers.) met directe toegang tot 
het gedeelde zwembad (type 23)

• Luxury juniorsuite (2-4 pers.) 
met bubbelbad en zeezicht 
(type 24)

• Luxury juniorsuite ‘Diamond 
Club’ (2-4 pers.) met zeezicht 
(type 25)

• Luxury juniorsuite ‘Diamond 
Club’ (2-4 pers.) met frontaal zee-
zicht (type 26)

• Luxury swim-up juniorsuite 
‘Diamond Club’ (2-4 pers.) met 
directe toegang tot het gedeelde 
zwembad, op aanvraag (type 27)

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in 

buffetvorm)
• A-la-carterestaurants: Frans, 

steakhouse, barbecue, Braziliaanse 
grill, teppanyaki/Aziatisch, Italiaans, 
Mexicaans, Indisch en internationaal

• A-la-carterestaurant ‘Culinary 
Experience’ en wijnbar (mits toeslag)

• Sportsbar & lounge (à-la-carte-
maaltijden)

• IJssalon
• Koffielounge
• 3 snackbars
• 9 bars, waarvan 3 exclusief voor 

‘Diamond Club’

SPORT & ONTSPANNING
• 2 zoetwaterzwembaden (waarvan 

1 voor animatie), aquapark met 
14 glijbanen en 2 lazy rivers, kinder-
bad

• Gratis: zie All In
• Betalend: bowling, spacentrum 

met massages en verzorgingen, 
gemotoriseerde watersporten

MINISPLASH
• 1 kids waterspuitpark

Dit splinternieuwe hotel van de 
Royalton-keten opende z’n deuren 
in het voorjaar van 2023. Het luxu-
euze All In concept brengt je vakan-
tie naar een hoger niveau. Zo zijn er 
maar liefst 12 restaurants inbegrepen, 
waarvan 10 à la carte. Ook inbegrepen: 
uren waterpret voor de hele familie! 
Het aquapark hoort bij de grootste 
in de Caraïben en telt naast 14 glij-
banen ook nog 2 lazy rivers en een 
splash zwembad voor kinderen. 
Naast de algemene faciliteiten die 
toegankelijk zijn voor iedereen, is er 
ook een apart ‘Diamond Club’ 
gedeelte, exclusief voor gasten van 
de ‘Diamond Club’ kamers.

LIGGING
• Direct aan het strand
• Op ± 16 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Shops
• Wasservice
• Roomservice (24/24u.)
• Wifi (gratis) in het hele resort

Code 23242 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

SPECTACULAIRE 
AQUAPARKEN
!  DE DROOM VAN 

IEDER KIND
!  SPLASHFACTOR 

8, 9 OF 10
!  AQUAPARK MET VEEL 

GLIJBANEN 
!  RUIME EN 

 VOORDELIGE 
 FAMILIEKAMERS

'Het wordt een spetterende 
vakantie met golfslagbaden en 
duizelingwekkende glijbanen. 
Hier voelt de hele familie zich 
als een vis in het water!'

Zie pagina 20-21 voor alle hotels

ONZE MENING:

ALL INGR ATIS
WIFISWIM-UP

KAMERS

VOOR FAMILIES
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35Mexico | Puerto Aventuras

CATALONIA RIVIERA MAYA ★★★★

Puerto Aventuras
 !  Verschillende  zwembaden
 !  Prachtige  omgeving  met  bounty  allure
 !  Uitgebreide  All  In
 !  Animatie  voor  jong  en  oud
 !  Direct  aan  het  strand

• Privilege service (geldig in types 
26, 24 en 27): vroege check-in en 
late check-out (volgens beschik-
baarheid), 10% korting op hotel-
diensten, in de shops en op een 
romantische avondmaal op het 
strand, turndownservice, strand-
handdoeken op de kamer bij aan-
komst,... 

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis, op 
aanvraag (niet mogelijk bij maximale 
bezetting in types 26, 25, 24, 29, 
28 en 27)

• 423 kamers

 ALL IN 

• Ontbijt, middag- en avondmaal in 
buffetvorm

• Avondmaal in de specialiteiten-
restaurants

• Snacks (10u.30-17u. en 23-2u.)
• Selectie van lokale alcoholische 

(11-2u.) en niet-alcoholische 
dranken (10-2u.)

• Tennis, beachvolley, waterpolo, 
minivoetbal, petanque, pingpong, 
vogelpik, biljart, gezelschaps-
spelletjes

• Fitness (vanaf 18 jaar), BBB, aerobic, 
stretching, aquagym, aquazumba, 
danslessen

• Kajak, paddleboard, duiken (zonder 
zuurstofmasker, met zwemvliezen 
en snorkel), duikinitiatie in het 
zwembad ( 1x/ pers./verblijf) 
(s ommige watersporten mits 
waarborg)

• Animatie overdag en ‘s avonds
• Miniclub (4-12 jaar)
• Er is een ecotaks te betalen ter 

plaatse in het hotel: 25 à 
30 Mexicaanse pesos (= ± 1,25 à 
1,51 USD) per nacht per kamer.

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over bad-
kamer (bad of douche, haardroger), 
tegelvloer, individuele airco, 1 king-
size bed of 2 bedden van 1m20 of 
1m40, telefoon, wifi (gratis), kabel-tv 
(flatscreen), koelkast (in types 20 en 
29), minibar (gratis, in types 26, 25, 
24, 28 en 27), safe (gratis) en balkon 
of terras
• Standaardkamer (2-3 pers. / 

2 volw.+ 2 kind.) met tuinzicht 
(type 20)

• Privilege Premium luxekamer 
(2-3 pers. / 2 volw.+ 2 kind.) met 
tuinzicht (type 26)

• Premium kamer (2-3 pers. / 
2 volw.+ 2 kind.) met tuinzicht: 
1 slaapkamer, 1 salon (type 25)

• Privilege Romance suite (2 pers.) 
met douche, toegang tot het 
gedeelde Privilege zwembad, 
1 gratis avondmaal voor twee en 
1 gratis massage (30 min.) voor 
koppels (type 24)

• Eén persoon in dubbele kamer 
met tuinzicht (type 29)

• Eén persoon in superieure 
Premium kamer met tuinzicht 
(type 28)

• Eén persoon in een Privilege 
suite met tuinzicht: 1 slaapkamer, 
1 salon (type 27)

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• 2 internationale restaurants (maal-

tijden in buffetvorm)
• A-la-carterestaurants: steakhouse, 

Mexicaans, Japans, tapas en 
Italiaans

• Deftige kledij gewenst tijdens het 
avondmaal

• Pannenkoekenhuisje
• Poolbar, 2 beachbars (waarvan 

1 voor Privilege kamertypes)

SPORT & ONTSPANNING
• 5 zoetwaterzwembaden (waarvan 

1 voor de Privilege kamertypes), 
2 kinderbaden, 3 bubbelbaden, 
zonneterras

• Gratis ligzetels en parasols aan het 
zwembad en het strand

• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: spacentrum (vanaf 

18 jaar) met sauna, massages, 
 verzorgingen en hydrotherapie, 
diepzeeduiken

Zin in een zorgeloze vakantie, waar 
genieten en plezier maken centraal 
staat? Dan ben je bij Catalonia Riviera 
Maya aan het juiste adres! Zowel foodies, 
rustzoekers als sportievelingen kunnen 
hier hun hartje ophalen. Een heerlijke 
maaltijd in een van de 7 restaurants, 
een partijtje tennis, een verfrissende 
duik in een van de zwembaden of deel-
nemen aan een animatieprogramma 
om ù tegen te zeggen... het kan hier 
allemaal! Met de miniclub en aangepaste 
activiteiten op kindermaat, zullen ook de 
kids zich hier geen seconde vervelen.

LIGGING
• Direct aan het zandstrand
• Op 20 km van Playa del Carmen
• Op ± 80 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Discotheek (vanaf 18 jaar)
• Kapsalon
• Schoonheidssalon
• Shops
• Wasservice
• Roomservice (24/24u., alleen voor 

Privilege kamertypes)
• Wifi (gratis) in het hele resort

Superieure Premium kamerSuperieure Premium kamer

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.3
• Kamers 6.7

7.9 • Service 7.7

Code 23256 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

ALL INGR ATIS
WIFI

VOOR FAMILIES
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36 Mexico | Playacar

HET MEEST COMPLETE VAKANTIEDOMEIN
VAN PLAYA DEL CARMEN

RIU RESORT PLAYA DEL CARMEN

Riu Palace Riviera Maya
Het gedroomde Palace hotel voor wie op zoek 
is naar rust, luxe en exclusiviteit

Riu Palace Mexico
Schitterend Palace hotel met hoog-
staande service, ideaal voor koppels        

Riu Playacar
Ideaal hotel 
voor een 
 combinatie van 
rust en activiteit 

Riu Yucatan
Hotel in typisch Mexicaanse haciënda-stijl, 
geschikt voor zowel koppels als families

Riu Tequila
Supergezellig hotel met top-
animatie   

Riu Lupita
Kleinschalig en kindvriendelijk hotel met 
een tof sport -en animatieprogramma    

Het RIU Resort Playa del Carmen is gelegen in de mooi verzorgde en residentiële zone Playacar en vlak bij het gezellige Playa 
del Carmen. Hierdoor kan je in alle rust en ontspanning van je vakantie genieten. Wil je lekker gaan shoppen of het nachtleven 
opzoeken dan is het bruisende centrum van Playa del Carmen op een steenworp afstand. De ligging is ook perfect om dit 
schitterende land verder te ontdekken via een leuke excursie. Afhankelijk van het hotel waarin je verblijft kan je ook gebruik 
kan maken van bepaalde faciliteiten in een of meerdere andere RIU-hotels binnen het Resort.

RIU YUCATAN 

RIU PLAYACAR 

RIU TEQUILA

RIU LUPITA

RIU PALACE MEXICO
RIU PALACE RIVIERA MAYA
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RIU PALACE RIVIERA MAYA ★★★★★

Playacar
 !  24/7  culinair  genieten
 !  RIU  legt  je  volledig  in  de  watten
 !  Ideaal  voor  koppels
 !  Pal  aan  het  witte,  smetteloze  strand

(125 op 200 cm) of 1 kingsize bed 
(200 op 200 cm) (type 25)

• Eén persoon in een promokamer 
met 2 aparte bedden (125 op 
200 cm) of 1 kingsize bed (200 op 
200 cm), op aanvraag (type 28)

• Juniorsuite voor personen met 
een beperkte mobiliteit 
(2-3 pers. / 2 volw.+ 2 kind.) op het 
gelijkvloers, met 2 aparte bedden 
(125 op 200 cm), op aanvraag en 
zonder toeslag (type 24)

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 
mogelijk bij maximale bezetting)

• 400 kamers

 ALL IN 

• Gevarieerd ontbijtbuffet met 
showcooking, fruit, fruitsap en 
schuimwijn • Continentaal ontbijt/
snack • Middagmaal: buffet met 
warme en koude gerechten, show-
cooking, pizza’s, pasta’s, salades, 
desserts, grill bij het zwembad 
• Avondmaal: buffetten en show-
cooking •  3x/ week themabuffet 
• Alternatief avondmaal: fusion (à la 
carte), Japans (à la carte), steak-
house (à la carte), Mexicaans (voor- 
en nagerecht in buffetvorm) en 
Italiaans (voor- en nagerecht in buffet-
vorm) • Snacks (24/24u.) • Voor het 
middagmaal en de snacks kan je in 
alle hotels van het RIU Resort terecht 
• Selectie van lokale en internationale 
alcoholische en niet-alcoholische 

dranken (24/24u.) • Drankenservice 
aan het zwembad • Dranken in alle 
bars van het RIU Resort • Het bij-
vullen van de minibar en de sterke-
drankenverdeler op de kamer 
• Roomservice (24/24u.)
• RiuFit groepslessen ( 7x/ week) 
• Kleine catamaran, kajak, water-
fiets, bodyboard, snorkelmateriaal 
(1u./dag) •  1x/ verblijf duikinitiatie in 
het zwembad • Vanaf 18 jaar: 
stoombad, fitness • Animatie overdag 
voor volwassenen en kinderen 
(4-7 jaar en 8-12 jaar, in Kinderclub 
RiuLand) ( 7x/ week) • Shows, RIU 
avondprogramma of livemuziek 
( 7x/ week) • Themafeest ‘RIU Get 
Together Party’ in Riu Tequila 
( 1x/ week, vanaf 18 jaar) • Toegang 
tot en dranken in de discotheek van 
Riu Tequila ( 7x/ week)
• Er is een ecotaks te betalen ter 
plaatse in het hotel: 25 à 
30 Mexicaanse pesos (= ± 1,25 à 
1,51 USD) per nacht per kamer.

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over open 
badkamer (bad, inloopdouche, haar-
droger), turndownservice, centrale 
airco, plafondventilator, geïntegreerd 
salon (via 2 treden te bereiken), 
strijkijzer en -plank, telefoon, wifi 
(gratis, max. 4 toestellen/kamer), 
satelliet-tv (flatscreen), minibar (gratis), 
koffiezet, sterkedrankenverdeler, 
safe (gratis) en balkon of terras
• Juniorsuite (2-3 pers. / 2 volw.+ 

2 kind.) met sofa(bed) en 2 aparte 
bedden (125 op 200 cm) of 
1 kingsize bed (200 op 200 cm) 
(type 20)

• Juniorsuite ‘Courtyard’ (2-3 pers. 
/ 2 volw.+ 2 kind.) met sofa en 
2 aparte bedden (125 op 200 cm) 
of 1 kingsize bed (200 op 200 cm) 
(type 23)

• Suite (2-3 pers.) met sofa, 1 king-
size bed (200 op 200 cm), badjas 
en dressing (type 21)

• Juniorsuite (4-6 pers. / 4 volw.+ 
4 kind., communicerende kamers) 
met sofa en 2 aparte bedden 
(125 op 200 cm) of 1 kingsize bed 
(200 op 200 cm), op aanvraag en 
zonder toeslag (type 22)

• Eén persoon in juniorsuite met 
sofa(bed) en 2 aparte bedden 
(125 op 200 cm) of 1 kingsize bed 
(200 op 200 cm) (type 29)

• Promokamer (2-3 pers. / 2 volw.+ 
2 kind.) met 2 aparte bedden 

FACILITEITEN
• Kapsalon • Schoonheidssalon 
• Shops • Roomservice (24/24u.) 
• Wifi (gratis) in het hele resort

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In • Hoofdrestaurant met 
terras • Japans restaurant 
• Fusionrestaurant • Italiaans 
 restaurant • Mexicaans restaurant 
• Restaurant aan het zwembad/
steakhouse • Grill • Deftige kledij 
vereist tijdens het avondmaal 
• Patisserie met gebak en ijs 
• Lobbybar, salonbar met terras, 
poolbar met swim-upbar (vanaf 
18 jaar), loungebar

SPORT & ONTSPANNING
• 4 zoetwaterzwembaden (waarvan 
2 zwembaden verwarmd, 1 zwembad 
met swim-upbar toegankelijk vanaf 
18 jaar en 2 ‘relax’ zwembaden toe-
gankelijk vanaf 18 jaar), kinderbad 
met glijbanen, zonneterras, tuin 
• Gratis ligzetels en parasols aan het 
zwembad, gratis ligzetels aan het 
strand • Gratis handdoekenservice 
• Gratis: zie All In • Betalend: 
 spacentrum met massages en ver-
zorgingen

De oprijlaan zet de toon. Stralend en 
gracieus. De lobby met zijn grote open 
ruimtes en imposante pijlers, het aan-
trekkelijke binnenplein met zijn tover-
achtige fonteinen, vijvers en kiosk en 
de kamers met donkere maar sfeervolle 
tinten getuigen van dezelfde goede 
smaak voor elegantie. En wat dacht je 
van bubbels bij het ontbijt? Wakker 
worden met de geur van oven verse 
broodjes én sprankelende schuim wijn… 
Of ontbijt op bed dankzij de 24/24u. 
roomservice, inbegrepen in de All In 
formule. Het is eens iets anders. En of 
je ooit uitgekeken raakt op het oogver-
blindende buffet en de steeds 
 verrassende themarestaurants? De 
kans is klein. Zeg maar onbestaand. Een 
overzichtsplannetje van het RIU Playa 
del Carmen Resort vind je op p. 36.

LIGGING
• Direct aan het strand • In de villawijk 
Playacar, samen met de hotels Riu 
Palace Mexico, Riu Yucatan, Riu Playacar, 
Riu Lupita en Riu Tequila • Winkels 
op 500 m • Op 2,8 km van Playa del 
Carmen • Op ± 55 km van de lucht-
haven (transfer heen en terug 
i nbegrepen)

JuniorsuiteJuniorsuite

KLANTENSCORE
• Maaltijden 9.5
• Kamers 9.5

9.5 • Service 9.5

Code 23296 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

HET PARADIJS 
VAN RIU PALACE
!  EERSTEKLAS SERVICE
!  BUITENGEWOON 

 COMFORT
!  VERFIJNDE KEUKEN 
!  TOPLIGGING

‘De RIU Palace Hotels nemen al 
je wensen ter harte. Je geniet er 
van buitengewoon comfort en 
een uitstekende service, tot in 
de puntjes verzorgd.’

Zie pagina 20-21 voor alle hotels

ONZE MENING:

ALL INFAIR TRAVELGR ATIS
WIFIVERWARMD

Z WEMBAD

VOOR FAMILIES
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38 Mexico | Playacar

RIU PLAYACAR ★★★★★

Playacar
 !  Kleinste  hotel  binnen  het  RIU  resort
 !  Rust  en  actie  in  één
 !  Zeer  uitgebreide  All  In
 !  Logeren  in  moderne  kamers
 !  Direct  aan  het  strand

• Promokamer (2-3 pers. / 2 volw.+ 
2 kind. / 3 volw.+ 1 kind) met 
2 aparte bedden (125 op 200 cm) 
of 1 kingsize bed (200 op 200 cm), 
op aanvraag (type 25)

• Eén persoon in een promokamer 
met 2 aparte bedden (125 op 
200 cm) of 1 kingsize bed (200 op 
200 cm), op aanvraag (type 27)

• Kamer voor personen met een 
beperkte mobiliteit (2-3 pers. / 
2 volw.+ 2 kind. / 3 volw.+ 1 kind) op 
het gelijkvloers, met 2 aparte bedden 
(125 op 200 cm), op aanvraag en 
zonder toeslag (type 24)

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 
mogelijk bij maximale bezetting)

• 396 kamers

 ALL IN 

• Gevarieerd ontbijtbuffet met 
showcooking • Middagmaal: warme 
en koude gerechten met showcooking, 
grill bij het zwembad • Avondmaal: 
buffetten en showcooking •  3x/ week 
themabuffet • Alternatief avondmaal: 
Aziatisch (buffet), Italiaans (à la carte, 
voor- en nagerecht in buffetvorm), 
Mexicaans (à la carte) en steakhouse 
(à la carte) • Snacks (24/24u.) • Voor 
het middagmaal en de snacks: ook 
keuze uit de restaurants van Riu 
Tequila en Riu Yucatan • Selectie van 
lokale en internationale alcoholische 
en niet-alcoholische dranken in het 
hotel (24/24u.) • Selectie van dranken 

in alle bars van de hotels Riu Yucatan 
en Riu Tequila • Het bijvullen van de 
minibar en de sterkedrankenverdeler 
in de kamer
• Beachvolley, RiuFit groepslessen 
( 6x/ week) • Kleine catamaran, kajak, 
waterfiets, bodyboard, snorkel-
materiaal (1u./dag) •  1x/ verblijf 
duikinitiatie in het zwembad 
• Fitness (vanaf 18 jaar) • Animatie 
overdag voor volwassenen en kinderen 
(4-7 jaar en 8-12 jaar, in Kinderclub 
RiuLand) ( 7x/ week) • Livemuziek, 
shows en RIU avondprogramma 
( 7x/ week) • Themafeest ‘RIU Get 
Together Party’ in Riu Tequila 
( 1x/ week, vanaf 18 jaar) • Toegang 
tot en dranken in de discotheek van 
Riu Tequila ( 7x/ week)
• Er is een ecotaks te betalen ter 
plaatse in het hotel: 25 à 
30 Mexicaanse pesos (= ± 1,25 à 
1,51 USD) per nacht per kamer.

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer 
(douche, haardroger), centrale airco, 
plafondventilator, strijkijzer en -plank, 
telefoon, wifi (gratis, max. 2 toestellen 
per kamer), satelliet-tv (flatscreen), 
minibar (gratis), sterkedrankenver-
deler, safe (gratis) en balkon of terras
• Standaardkamer (2-3 pers. / 

2 volw.+ 2 kind. / 3 volw.+ 1 kind) 
met 2 aparte bedden (125 op 
200 cm) of 1 kingsize bed (200 op 
200 cm), extra bed op aanvraag 
(type 20)

• Juniorsuite (2-4 pers.) met sofa-
bed (135 op 200 cm) en 2 aparte 
bedden (125 op 200 cm) of 
1 kingsize bed (200 op 200 cm), 
badjas, geïntegreerd salon en 
 dressing (type 22)

• Communicerende kamers 
(4-6 pers. / 4 volw.+ 4 kind. / 
5 volw.+ 2 kind. / 5 volw.+ 3 kind. / 
6 volw.+ 1 kind / 6 volw.+ 2 kind.) 
met 2 aparte bedden (125 op 
200 cm) of 1 kingsize bed (200 op 
200 cm), extra bed op aanvraag, 
zonder toeslag (type 23)

• Eén persoon in dubbele kamer 
met 2 aparte bedden (125 op 
200 cm) of 1 kingsize bed (200 op 
200 cm), extra bed op aanvraag 
(type 29)

FACILITEITEN
• Kinderspeeltuin
• Kapsalon
• Schoonheidssalon
• Shop
• Wifi (gratis) in het hele resort

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant met terras
• Restaurant bij het zwembad/steak-

house/Mexicaans restaurant
• Aziatisch restaurant
• Italiaans restaurant
• Deftige kledij vereist tijdens het 

avondmaal
• Grill
• Lobbybar, pool-/swim-upbar 

(vanaf 18 jaar), salonbar, bar

SPORT & ONTSPANNING
• 3 zoetwaterzwembaden, kinderbad 

met glijbanen, zonneterras, tuin
• Gratis ligzetels en parasols aan het 

zwembad, gratis ligzetels aan het 
strand

• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: spacentrum met 

 massage en verzorgingen

Hier wordt met zorg en toewijding 
gewerkt aan je mooiste vakantie. 
Goedlachs personeel, vrolijke mensen... 
een tijd zonder zorgen! Je vindt er 
die deugddoende rust als je languit 
aan het strand ligt, of je voeten onder 
tafel schuift om te genieten van een 
verbluffend en pittig gerecht bij de 
Aziaat. Hotel Riu Playacar is een 
veelzijdig hotel in het befaamde Riu 
Playa del Carmen Resort, waar je 
toegang hebt tot de faciliteiten van 
de meeste zusterhotels. Een over-
zichtsplannetje van het RIU Playa 
del Carmen Resort vind je op p. 36.

LIGGING
• Direct aan het strand
• In het RIU Playa del Carmen 

Resort, samen met de hotels Riu 
Palace Mexico, Riu Palace Riviera 
Maya, Riu Yucatan, Riu Lupita en 
Riu Tequila

• Op 100 m van de shops
• Op 3 km van Playa del Carmen
• Op ± 55 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegrepen)

StandaardkamerStandaardkamer

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.7
• Kamers 8.4

8.9 • Service 9

Code 23297 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

RIU HOTELS
!  SERVICE OP HOOG 

NIVEAU
!  ZORGELOOS GENIETEN
!  CULINAIRE 

 HOOGSTANDJES 
!  UITSTEKENDE LIGGING

'RIU, dat is service recht uit 
het hart. Maar ook heerlijk 
eten in de themarestaurants 
of je uitleven in de fantastische 
zwembaden.'

Zie pagina 20-21 voor alle hotels

ONZE MENING:

ALL INFAIR TRAVELGR ATIS
WIFI

VOOR FAMILIES
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RIU PALACE MEXICO ★★★★★

Playacar
 !  Hedendaags  en  elegant  hotel
 !  Moderne,  ruime  juniorsuites
 !  Ideaal  voor  koppels,  rustige  sfeer
 !  Gevarieerd  gastronomisch  aanbod
 !  Direct  aan  het  prachtige  strand

• Promokamer (2-3 pers. / 2 volw.+ 
2 kind.) met 2 aparte bedden 
(125 op 200 cm) of 1 kingsize bed 
(200 op 200 cm), op aanvraag 
(type 25)

• Eén persoon in een promokamer 
met 2 aparte bedden (125 op 
200 cm) of 1 kingsize bed (200 op 
200 cm), op aanvraag (type 28)

• Juniorsuite voor personen met 
een beperkte mobiliteit 
(2-3 pers. / 2 volw.+ 2 kind. / 
3 volw.+ 1 kind) met 2 aparte bed-
den (125 op 200 cm), op aanvraag 
en zonder toeslag (type 24)

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 
mogelijk bij maximale bezetting)

• 434 kamers

 ALL IN 

• Gevarieerd ontbijtbuffet met 
showcooking, fruit, fruitsap en 
schuimwijn • Continentaal ontbijt/
snack • Middagmaal: buffet met 
warme en koude gerechten, show-
cooking, pizza’s, pasta’s, salades, 
desserts, grill aan het strand 
• Avondmaal: buffet met show-
cooking •  3x/ week themabuffet 
• Alternatief avondmaal: Italiaans, 
Japans, Mexicaans (voor- en 
 nagerechten in buffetvorm), steak-
house en fusion • Snacks (24/24u.) 
• Voor het middagmaal en de 
snacks heb je de keuze uit de 
 restaurants van het RIU Playa del 

Carmen Resort • Selectie van lokale 
en internationale alcoholische en 
niet-alcoholische dranken (24/24u.) 
• Drankenservice aan het zwembad 
• Selectie van alcoholische en niet-
alcoholische dranken in alle bars van 
het RIU Playa del Carmen Resort 
• Het bijvullen van de minibar en de 
sterkedrankenverdeler op de kamer 
• Roomservice (24/24u.)
• 2 tennisterreinen (met verlichting), 
beachvolley • RiuFit groepslessen 
( 7x/ week) • Kleine catamaran, kajak, 
waterfiets, bodyboard en snorkel-
materiaal (1u./dag) •  1x/ verblijf 
duikinitiatie in het zwembad • Vanaf 
18 jaar: fitness, stoombad en bubbel-
bad • Animatie overdag voor 
 volwassenen ( 7x/ week) • Animatie 
overdag voor kinderen (4-7 jaar en 
8-12 jaar, in Kinderclub RiuLand) 
( 7x/ week) • Livemuziek, shows en 
RIU avondprogramma ( 7x/ week) 
• Themafeest ‘RIU Get Together 
Party’ in Riu Tequila ( 1x/ week, vanaf 
18 jaar) • Toegang tot en dranken in 
de discotheek van Riu Tequila 
( 7x/ week)
• Er is een ecotaks te betalen ter 
plaatse in het hotel: 25 à 
30 Mexicaanse pesos (= ± 1,25 à 
1,51 USD) per nacht per kamer.

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over open 
badkamer (ligbad met hydromassage, 
douche, haardroger), turndownservice, 
centrale airco, plafondventilator, 
strijkijzer en -plank, telefoon, wifi 
(gratis, max. 4 toestellen/kamer), 
satelliet-tv (flatscreen), minibar (gratis), 
sterkedrankenverdeler, koffiezet, 
safe (gratis) en balkon of terras
• Juniorsuite (2-3 pers. / 2 volw.+ 

2 kind. / 3 volw.+ 1 kind) met 
sofa(bed) en 2 aparte bedden 
(125 op 200 cm) of 1 kingsize bed 
(200 op 200 cm), geïntegreerd 
salon (via 2 treden te bereiken) 
(type 20)

• Superieure juniorsuite (2-3 pers. 
/ 2 volw.+ 2 kind. / 3 volw.+ 1 kind) 
met sofa(bed) en 2 aparte bedden 
(125 op 200 cm) of 1 kingsize bed 
(200 op 200 cm) en geïntegreerd 
salon (via 2 treden te bereiken) 
(type 23)

• Suite (2-3 pers.) met sofa, 1 king-
size bed (200 op 200 cm), badjas 
en geïntegreerd salon (type 21)

• Suite (2-3 pers.) met sofa, 1 king-
size bed (200 op 200 cm), badjas, 
geïntegreerd salon en bubbelbad 
op het terras (type 22)

• Eén persoon in juniorsuite met 
sofa(bed) en 2 aparte bedden 
(125 op 200 cm) of 1 kingsize bed 
(200 op 200 cm), geïntegreerd salon 
(via 2 treden te bereiken) (type 29)

FACILITEITEN
• Kleine kinderspeeltuin • Kapsalon 
• Kapel • Roomservice (24/24u.) 
• Wifi (gratis) in het hele resort

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In • Hoofdrestaurant met 
terras • Italiaans restaurant 
• Fusionrestaurant • Japans restaurant 
• Mexicaans restaurant 
• Strandrestaurant/steakhouse 
• Grill • Deftige kledij vereist tijdens 
het avondmaal • Patisserie met 
gebak en ijs, poolbar/swim-upbar 
(vanaf 18 jaar), lobbybar, Lounge 24, 
salonbar met terras

SPORT & ONTSPANNING
• 4 zoetwaterzwembaden (waarvan 
1 met swim-upbar, toegankelijk 
vanaf 18 jaar), kinderbad, zonne-
terras, tuin • Gratis ligzetels en 
parasols aan het zwembad, gratis 
ligzetels aan het strand • Gratis 
handdoekenservice • Gratis: zie All 
In • Betalend: spacentrum met 
massages en verzorgingen

Welkom in Riu Palace Mexico, het 
neusje van de zalm van het RIU 
Playa del Carmen Resort en perfect 
voor koppels en rustzoekers. Dit 
 elegante hotel heeft een trendy look 
met frisse kleuren en een strak 
vormgegeven, modern interieur. Je 
verblijft er in ruime juniorsuites of 
suites die voorzien zijn van alle 
 comfort. De hele dag door word je 
verwend met een uitstekend gastro-
nomisch aanbod en een onberispe-
lijke service die niets te wensen over 
laat. Genieten in stijl verzekerd in dit 
prachtige Palace hotel! Een overzichts-
plannetje van het RIU Playa del 
Carmen Resort vind je op p. 36.

LIGGING
• Direct aan het strand • In het RIU 
Playa del Carmen Resort, samen 
met de hotels Riu Palace Riviera 
Maya, Riu Yucatan, Riu Playacar, Riu 
Lupita en Riu Tequila • Op 3 km van 
Playa del Carmen • Op ± 55 km van 
de luchthaven (transfer heen en 
terug inbegrepen)

JuniorsuiteJuniorsuite

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.6
• Kamers 8.6

8.9

Code 23285 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

HET PARADIJS 
VAN RIU PALACE
!  EERSTEKLAS SERVICE
!  BUITENGEWOON 

 COMFORT
!  VERFIJNDE KEUKEN 
!  TOPLIGGING

‘De RIU Palace Hotels nemen al 
je wensen ter harte. Je geniet er 
van buitengewoon comfort en 
een uitstekende service, tot in 
de puntjes verzorgd.’

Zie pagina 20-21 voor alle hotels

ONZE MENING:

ALL INGR ATIS
WIFI

VOOR FAMILIES
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RIU TEQUILA ★★★★★

Playacar
 !  Gezellig  RIU  hotel
 !  Paradijs  voor  groot  en  klein
 !  Zeer  uitgebreide  All  In
 !  Gratis  wifi  in  het  hele  hotel
 !  Op  450  m  van  het  strand,  gratis  shuttle

• Promokamer (2-3 pers. / 2 volw.+ 
2 kind. / 3 volw.+ 1 kind) met 
douche en 2 aparte bedden 
(125 op 200 cm) of 1 kingsize bed 
(200 op 200 cm), op aanvraag 
(type 25)

• Kamer voor personen met een 
beperkte mobiliteit (2-3 pers. / 
2 volw.+ 2 kind. / 3 volw.+ 1 kind) 
met douche en 2 aparte bedden 
(125 op 200 cm), op aanvraag en 
zonder toeslag (type 24)

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 
mogelijk bij maximale bezetting)

• 630 kamers

 ALL IN 

• Gevarieerd ontbijtbuffet met 
showcooking • Continentaal ontbijt/
snack • Middagmaal: warme en 
koude gerechten met showcooking, 
buffet en showcooking in de ‘Beach 
Club’, grill bij het zwembad 
• Avondmaal: buffetten en show-
cooking •  3x/ week themabuffet 
• Alternatief avondmaal: Mexicaanse 
keuken (à la carte, in de ‘Beach 
Club’), Aziatische keuken (buffet), 
Italiaanse keuken (à la carte, voor- 
en nagerechten in buffetvorm) en 
steakhouse (à la carte) • Snacks 
(24/24u.) • Voor het middagmaal en 
de snacks heb je ook de keuze uit 
de restaurants van Riu Yucatan en 
Riu Playacar • Selectie van lokale en 
internationale alcoholische en niet-

alcoholische dranken in het hotel 
(24/24u.) • Selectie van lokale en 
internationale dranken in de bars 
van Riu Yucatan en Riu Playacar 
• Het bijvullen van de minibar en de 
sterkedrankenverdeler op de kamer
• Beachvolley • RiuFit groepslessen 
( 7x/ week) • Kleine catamaran, kajak, 
waterfiets, bodyboard en snorkel-
materiaal (1u./dag) • 1 duikinitiatie 
in het zwembad • In het RIU resort 
en vanaf 18 jaar: fitness en sauna 
• Animatie overdag voor volwassenen 
en kinderen (4-7 jaar en 8-12 jaar in 
Kinderclub RiuLand) ( 7x/ week) 
• Shows, RIU avondprogramma of 
livemuziek ( 7x/ week) • Themafeest 
‘RIU Get Together Party’ ( 1x/ week, 
vanaf 18 jaar) • Toegang en dranken 
in de discotheek ( 7x/ week)
• Er is een ecotaks te betalen ter 
plaatse in het hotel: 25 à 
30 Mexicaanse pesos (= ± 1,25 à 
1,51 USD) per nacht per kamer.

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer 
(haardroger), centrale airco, plafond-
ventilator, strijkijzer en -plank, telefoon, 
wifi (gratis, max. 2 toestellen/kamer), 
satelliet-tv (flatscreen), minibar (gratis), 
sterkedrankenverdeler, safe (gratis) 
en  balkon of terras
• Standaardkamer (2-3 pers. / 

2 volw.+ 2 kind. / 3 volw.+ 1 kind) 
met douche en 2 aparte bedden 
(125 op 200 cm) of 1 kingsize bed 
(200 op 200 cm) en sofabed 
(type 20)

• Juniorsuite (2-3 pers.) met douche, 
hydromassagebad,  geïntegreerd 
salon, sofa en 2 aparte bedden 
(125 op 200 cm) (type 21)

• Communicerende kamers 
(4-6 pers. / 4 volw.+ 4 kind. / 
5 volw.+ 2 kind. / 5 volw.+ 3 kind. / 
6 volw.+ 1 kind / 6 volw.+ 2 kind.) 
met douche en 2 aparte bedden 
(125 op 200 cm), zonder toeslag 
(type 23)

• Eén persoon in dubbele kamer 
met douche en 2 aparte bedden 
(125 op 200 cm) of 1 kingsize bed 
(200 op 200 cm) en sofabed 
(type 29)

• Eén persoon in een juniorsuite 
met douche, hydromassagebad, 
geïntegreerd salon, sofa en 
2 aparte bedden (125 op 200 cm) 
(type 27)

FACILITEITEN
• Kinderspeeltuin
• Shop/kiosk
• Discotheek
• Wifi (gratis) in het hele resort
• In het RIU resort: kapsalon

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant met terras
• Aziatisch restaurant
• Steakhouse
• Snackrestaurant/Mexicaans 

 restaurant op het strand
• Italiaans restaurant
• Lobbybar, salonbar met terras, 

pool-/swim-upbar (vanaf 18 jaar), 
sportbar (24/24u.)

SPORT & ONTSPANNING
• 4 zoetwaterzwembaden, kinderbad 

met glijbanen, zonneterras en tuin
• Gratis ligzetels en parasols aan het 

zwembad, gratis ligzetels aan het 
strand

• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: in het RIU resort: 

 spacentrum met verzorgingen en 
massages

In Riu Tequila kan je volop genieten 
van een deugddoende vakantie. Zo zijn 
er maar liefst 4 themarestaurants en 
4 verschillende bars, waarvan eentje 24/24u. 
open is. Je kan er naar hartenlust 
waterpret beleven in de 4 openlucht –
zwembaden en er is ook een kinder-
zwembad met enkele glijbaantjes. Toe 
aan nog meer vertier? Sluit je dan 
aan bij een van de vele activiteiten van 
het entertainment team. Een actieve 
dag of volledig ontspannen in alle 
rust, hier kan het allebei!  Je krijgt 
ook toegang tot de faciliteiten in Riu 
Yucatan en Riu Playacar. Een overzichts –
plannetje van het RIU Playa del Carmen 
Resort vind je op p. 36.

LIGGING
• Op 450 m van het strand (gratis 

shuttle)
• In het RIU Playa del Carmen 

Resort, samen met de hotels Riu 
Palace Mexico, Riu Palace Riviera 
Maya, Riu Playacar, Riu Lupita en 
Riu Yucatan

• Op 3 km van Playa del Carmen
• Op ± 55 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegrepen)

StandaardkamerStandaardkamer

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.1
• Kamers 8.6

8.5 • Service 9

Code 23264 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

RIU HOTELS
!  SERVICE OP HOOG 

NIVEAU
!  ZORGELOOS GENIETEN
!  CULINAIRE 

 HOOGSTANDJES 
!  UITSTEKENDE LIGGING

'RIU, dat is service recht uit 
het hart. Maar ook heerlijk 
eten in de themarestaurants 
of je uitleven in de fantastische 
zwembaden.'

Zie pagina 20-21 voor alle hotels

ONZE MENING:

ALL INGR ATIS
WIFI

VOOR FAMILIES
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RIU YUCATAN ★★★★★

Playacar
 !  Zeer  uitgebreide  All  In
 !  Slapen  in  ruime,  frisse  kamers
 !  Animatie  van  de  bovenste  plank
 !  24/24u.  topservice
 !  Direct  aan  het  strand

• Eén persoon in een promokamer 
met douche en 2 aparte bedden 
(125 op 200 cm) of 1 kingsize bed 
(200 op 200 cm), op aanvraag 
(type 28)

• Kamer voor personen met een 
beperkte mobiliteit (2-3 pers. / 
2 volw.+ 2 kind. / 3 volw.+ 1 kind) 
met douche en 2 aparte bedden 
(125 op 200 cm), zonder toeslag 
en op aanvraag (type 23)

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 
mogelijk bij maximale bezetting)

• 507 kamers

 ALL IN 

• Gevarieerd ontbijtbuffet met 
showcooking • Continentaal ontbijt/
snack • Middagmaal: warme en 
koude gerechten met showcooking, 
grill bij het zwembad • Avondmaal: 
buffetten met showcooking 
•  3x/ week themabuffet • Alternatief 
avondmaal: Mexicaanse keuken (à la 
carte, op aanvraag), Italiaanse keuken 
(buffet), Aziatische keuken (buffet) 
en steakhouse (à la carte) • Snacks 
(24/24u.) • Voor het middagmaal en 
de snacks heb je ook de keuze uit 
de restaurants van Riu Tequila en 
Riu Playacar • Selectie van lokale en 
internationale alcoholische en niet-
alcoholische dranken in het hotel 
(24/24u.) • Selectie van dranken in 
de bars van Riu Playacar en Riu 
Tequila • Het bijvullen van de mini-

bar en de sterkedrankenverdeler op 
de kamer
• Beachvolley, RiuFit groepslessen 
( 7x/ week) • Kleine catamaran, kajak, 
waterfiets, bodyboard en snorkel-
materiaal (1u./dag) • 1 duikinitiatie 
in het zwembad • Vanaf 18 jaar: 
sauna, fitness • Animatie overdag 
voor volwassenen en kinderen 
(4-7 jaar en 8-12 jaar, in Kinderclub 
RiuLand) ( 7x/ week) • Livemuziek, 
shows en RIU avondprogramma 
( 7x/ week) • Themafeest ‘RIU Get 
Together Party’ in Riu Tequila 
( 1x/ week, vanaf 18 jaar) • Toegang 
tot en dranken in de discotheek van 
Riu Tequila ( 7x/ week)
• Er is een ecotaks te betalen ter 
plaatse in het hotel: 25 à 
30 Mexicaanse pesos (= ± 1,25 à 
1,51 USD) per nacht per kamer.

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer 
(haardroger), centrale airco, plafond-
ventilator, strijkijzer en -plank, telefoon, 
wifi (gratis, max. 2 toestellen per 
kamer), satelliet-tv (flatscreen), 
minibar (gratis), sterkedranken-
verdeler, safe (gratis) en balkon of 
terras
• Standaardkamer (2-3 pers. / 

2 volw.+ 2 kind. / 3 volw.+ 1 kind) 
met douche en 2 aparte bedden 
(125 op 200 cm) of 1 kingsize bed 
(200 op 200 cm), extra bed op 
aanvraag (type 20)

• Suite (2-4 pers.) met sofa en 
2 aparte bedden (125 op 200 cm) 
of 1 kingsize bed (200 op 200 cm), 
bad, douche en geïntegreerd salon 
met 2e tv (type 21)

• Eén persoon in dubbele kamer 
met douche en 2 aparte bedden 
(125 op 200 cm) of 1 kingsize bed 
(200 op 200 cm), extra bed op 
aanvraag (type 29)

• Eén persoon in een suite met 
sofa en 2 aparte bedden (125 op 
200 cm) of 1 kingsize bed (200 op 
200 cm), bad, douche en geïntegreerd 
salon met 2e tv (type 27)

• Promokamer (2-3 pers. / 2 volw.+ 
2 kind. / 3 volw.+ 1 kind) met douche 
en 2 aparte bedden (125 op 200 cm) 
of 1 kingsize bed (200 op 200 cm), 
op aanvraag (type 25)

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant met terras
• Aziatisch restaurant
• Italiaans restaurant
• Restaurant bij het zwembad/steak-

house
• Mexicaans restaurant (in de 

beachclub)
• Grill
• Deftige kledij vereist tijdens het 

avondmaal
• Lobbybar, salonbar, swim-upbar 

(vanaf 18 jaar), 2 paviljoen-bars, 
poolbar met chill-out zone

SPORT & ONTSPANNING
• 4 zoetwaterzwembaden (waarvan 

1 met swim-upbar toegankelijk 
vanaf 18 jaar), bubbelbad, kinderbad 
met glijbanen, zonneterras, tuin

• Gratis ligzetels en parasols aan het 
zwembad, gratis ligzetels aan het 
strand

• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: spacentrum (naast het 

hotel) met massages en verzorgingen

MINISPLASH
• 1 kids miniglijbanenpark (diepte 

zwembad 60 cm, vanaf 4 jaar)

In Riu Yucatan krijg je een luilekker-
vakantie in een mooi resort met een 
topligging pal aan het strand. En wat 
dit hotel écht bijzonder maakt, is het 
spetterende animatieteam en de ruime 
keuze aan restaurants en andere 
faciliteiten. Wie graag zijn horizonten 
verruimt, hoeft enkel maar naar de 
hotels Riu Playacar en Riu Tequila te 
gaan. Een overzichtsplannetje van 
het RIU Playa del Carmen Resort 
vind je op p. 36.

LIGGING
• Direct aan het strand
• In het RIU Playa del Carmen 

Resort, samen met de hotels Riu 
Palace Mexico, Riu Palace Riviera 
Maya, Riu Playacar, Riu Lupita en 
Riu Tequila

• Shops op 800 m
• Op 3 km van Playa del Carmen
• Op ± 55 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Kinderspeeltuin
• Kapsalon
• Wifi (gratis) in het hele resort

StandaardkamerStandaardkamer

KLANTENSCORE
• Maaltijden 7.7
• Kamers 6.7

7.1 • Service 8.9

Code 23290 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

RIU HOTELS
!  SERVICE OP HOOG 

NIVEAU
!  ZORGELOOS GENIETEN
!  CULINAIRE 

 HOOGSTANDJES 
!  UITSTEKENDE LIGGING

'RIU, dat is service recht uit 
het hart. Maar ook heerlijk 
eten in de themarestaurants 
of je uitleven in de fantastische 
zwembaden.'

Zie pagina 20-21 voor alle hotels

ONZE MENING:

ALL INFAIR TRAVELGR ATIS
WIFI

VOOR FAMILIES
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42 Mexico | Playacar

RIU LUPITA ★★★★★

Playacar
 !  Tof  sport-  en  animatieprogramma
 !  Hartverwarmende  ambiance
 !  Met  populaire  miniclub
 !  Leuke  beachclub  met  restaurant
 !  Rustig  gelegen

• Eén persoon in een promokamer 
met 1 bed (180 op 200 cm) of 
2 aparte bedden (150 op 200 cm), 
extra bed op aanvraag maar niet 
mogelijk in kamers met 2 aparte 
bedden (type 28)

• Kamer voor personen met een 
beperkte mobiliteit (2-3 pers. / 
2 volw.+ 2 kind. / 3 volw.+ 1 kind) 
met 2 aparte bedden (150 op 
200 cm), op aanvraag en zonder 
toeslag (type 22)

• Eén persoon in een kamer voor 
personen met een beperkte 
mobiliteit met 2 aparte bedden 
(150 op 200 cm), op aanvraag 
(type 27)

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 
mogelijk bij maximale bezetting)

• 300 kamers

 ALL IN 

• Gevarieerd ontbijtbuffet met 
showcooking • Continentaal ontbijt/
snack • Middagmaal: buffet met 
warme en koude gerechten, show-
cooking en ook buffet in het strand-
restaurant • Avondmaal: buffetten 
en showcooking •  3x/ week thema-
buffet • Alternatief avondmaal 
mogelijk: Mexicaans en Italiaans 
(voor- en nagerecht in buffetvorm), 
steakhouse in het strandrestaurant 
• Snacks (24/24u.) • Selectie van 
lokale en internationale alcoholische 
en niet-alcoholische dranken 

(24/24u.) • Het bijvullen van de 
minibar en de sterkedrankenverdeler 
op de kamer
• Tennis (met verlichting), beach-
volley, omnisportterrein • Fitness 
(vanaf 18 jaar), gym • Catamaran, 
waterfiets, kajak en snorkelmateriaal 
(1u./dag) • 1 duikinitiatie in het 
zwembad • Animatie overdag voor 
volwassenen en kinderen (4-7 jaar 
en 8-12 jaar, in Kinderclub RiuLand) 
( 7x/ week) • Livemuziek, shows en 
RIU avondprogramma ( 7x/ week) 
• Themafeest ‘RIU Get Together 
Party’ in Riu Tequila ( 1x/ week, vanaf 
18 jaar) • Toegang tot en dranken in 
de discotheek ( 6x/ week)
• Er is een ecotaks te betalen ter 
plaatse in het hotel: 25 à 
30 Mexicaanse pesos (= ± 1,25 à 
1,51 USD) per nacht per kamer.

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer 
(douche, haardroger), centrale airco, 
plafondventilator, telefoon, wifi (gratis), 
kabel-tv (flatscreen), minibar (gratis), 
sterkedrankenverdeler, safe (gratis) 
en balkon of terras
• Standaardkamer (2-3 pers. / 

2 volw.+ 2 kind. / 3 volw.+ 1 kind) 
met 1 bed (180 op 200 cm) of 
2 aparte bedden (150 op 200 cm), 
extra bed op aanvraag maar niet 
mogelijk in kamers met 2 aparte 
bedden (type 20)

• Familiekamer (2 pers. / 2 volw.+ 
2 kind.) met 1 bed (180 op 200 cm) 
en stapelbed (2x 90 op 180 cm) 
voor kinderen, zonder toeslag 
(type 21)

• Eén persoon in dubbele kamer 
met 1 bed (180 op 200 cm) of 
2 aparte bedden (150 op 200 cm), 
extra bed op aanvraag maar niet 
mogelijk in kamers met 2 aparte 
bedden (type 29)

• Promokamer (2-3 pers. / 2 volw.+ 
2 kind. / 3 volw.+ 1 kind) met 1 bed 
(180 op 200 cm) of 2 aparte bedden 
(150 op 200 cm), extra bed op 
aanvraag maar niet mogelijk in 
kamers met 2 aparte bedden 
(type 25)

FACILITEITEN
• Kinderspeeltuin
• Podium
• Shop
• Discotheek
• Wifi (gratis) in het hele resort

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant met terras
• Mexicaans restaurant
• Snackrestaurant/Italiaans 

 restaurant
• Restaurant/steakhouse aan het 

strand
• Deftige kledij vereist tijdens het 

avondmaal
• Poolbar/salonbar

SPORT & ONTSPANNING
• 2 zoetwaterzwembaden, kinderbad, 

zoetwaterzwembad op het strand, 
zonneterras en tuin

• Gratis ligzetels en parasols aan het 
zwembad, gratis ligzetels aan het 
strand

• Gratis handdoekenservice (mag je 
ook meenemen naar de beachclub)

• Gratis: zie All In
• Betalend: spacentrum met 

 verzorgingen en massages

Het animatieteam – daar zijn alle 
gasten het over eens – behoort tot 
de meest gedreven teams van Playa 
del Carmen. De kinderen ravotten in 
een mooi ingerichte miniclub met 
zwembad en speeltuin. Van het 
management tot de chauffeur die je 
op regelmatige tijdstippen naar de 
beachclub brengt, in Riu Lupita is de 
service en professionaliteit steeds 
van hoogstaand niveau. Een overzichts-
plannetje van het RIU Playa del 
Carmen Resort vind je op p. 36.

LIGGING
• Op 3,5 km van het strand (gratis 

shuttle)
• In het RIU Playa del Carmen 

Resort, samen met de hotels Riu 
Palace Mexico, Riu Palace Riviera 
Maya, Riu Playacar, Riu Yucatan en 
Riu Tequila (gebruik van de faciliteiten 
van de overige RIU hotels is niet 
toegestaan)

• Op 2 km van Playa del Carmen
• Shops op 2,5 km
• Op ± 50 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegrepen)

StandaardkamerStandaardkamer

KLANTENSCORE
• Maaltijden 7.5
• Kamers 7.3

7.7 • Service 8.4

Code 23283 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

RIU HOTELS
!  SERVICE OP HOOG 

NIVEAU
!  ZORGELOOS GENIETEN
!  CULINAIRE 

 HOOGSTANDJES 
!  UITSTEKENDE LIGGING

'RIU, dat is service recht uit 
het hart. Maar ook heerlijk 
eten in de themarestaurants 
of je uitleven in de fantastische 
zwembaden.'

Zie pagina 20-21 voor alle hotels

ONZE MENING:

ALL INFAIR TRAVELGR ATIS
WIFI

VOOR FAMILIES
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43Mexico | Playa del Carmen

H10 OCEAN RIVIERA PARADISE ★★★★★

Playa del Carmen
 !  24/7  All  In:  maximaal  relaxen
 !  Gedeelte  voor  families  met  mooi  aquapark
 !  Adults  Only  deel  voor  koppels  en  vrienden
 !  Elke  dag  een  ander  restaurant
 !  Direct  aan  het  strand

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer 
(bad, douche, haardroger), tegelvloer, 
centrale airco, geïntegreerd salon 
met sofabed, telefoon, wifi (gratis), 
satelliet-tv (flatscreen), minibar (gratis), 
safe (gratis) en balkon of terras
• Juniorsuite ‘Daisy’ (2-4 pers.) 

met tuinzicht (type 20)
• Juniorsuite ‘Daisy’ (2-4 pers.) 

met zicht op het zwembad 
(type 21)

• Juniorsuite ‘El Beso’ (2-3 pers., 
vanaf 18 jaar) met kingsize bed 
(type 22)

• Swim-up juniorsuite ‘El Beso’ 
(2-3 pers., vanaf 18 jaar) met king-
size bed en directe toegang tot het 
zwembad (type 23)

• Juniorsuite ‘Eden’ (2-3 pers.) met 
tuinzicht (type 24)

• Eén persoon in juniorsuite ‘Daisy’ 
met tuinzicht (type 29)

• Eén persoon in juniorsuite ‘El Beso’ 
(vanaf 18 jaar) (type 28)

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 
mogelijk bij maximale bezetting)

• 974 kamers

 ALL IN 

• Ontbijt, middag- en avondmaal in 
buffetvorm

• Maaltijden in de specialiteiten-
restaurants (bepaalde wijnen in 
de restaurants en bepaalde 
gerechten in het internationaal/
fusionrestaurant zijn niet inbegrepen)

• Snacks (24/24u.)
• Selectie van lokale alcoholische en 

niet-alcoholische dranken (24/24u.)
• Minibar (elke dag bijgevuld met 

water, frisdranken en bier)
• Roomservice (11-23u.)
• 3 tennisterreinen, beachvolley, 

omnisportterrein, pingpong,  bowling
• Fitness, aerobic
• Niet-gemotoriseerde watersporten
• Casino
• Animatie overdag en ‘s avonds
• Miniclub (4-12 jaar, met activiteiten 

overdag en ‘s avonds, shows, 
gezelschapsspelletjes...) en tiener-
club (13-17 jaar, met videospelletjes, 
films, tafelvoetbal,...), minidisco

• Er is een ecotaks te betalen ter 
plaatse in het hotel: 25 à 
30 Mexicaanse pesos (= ± 1,25 à 
1,51 USD) per nacht per kamer.

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in 

buffetvorm)
• Specialiteitenrestaurants: Italiaans, 

Mexicaans, teppanyaki, internationaal/
fusion, steakhouse, Amerikaans 
barbecuerestaurant, Caraïbisch 
grillrestaurant aan het strand, 
Adults Only restaurant en 
‘Privilege Lounge’

• IJssalon
• Verschillende bars waaronder lobby-

bar, pianobar, swim-upbars, snack-
bars en beachbar

SPORT & ONTSPANNING
• 5 zoetwaterzwembaden
• Gratis ligzetels en parasols aan het 

zwembad en het strand
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: spacentrum met overdekt 

zwembad, sauna, overdekt bubbel-
bad, stoomkamer, massages en 
verzorgingen, gemotoriseerde 
watersporten, PADI duikcentrum, 
snorkelen, windsurfen, catamaran

MINISPLASH
• 1 kids waterspuitpark met glijbanen 

(voor kinderen tussen 4-12 jaar)

LIGGING
• Direct aan het strand
• Op 6 km van het centrum van 

Playa del Carmen
• Op 60 km van Cancún
• Op ± 53 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Kinderspeeltuin
• Kapsalon
• Schoonheidssalon
• Discotheek
• Theater
• Casino
• Wasservice
• Roomservice (gratis tussen 11-23u.)
• Wifi (gratis) in het hele resort

Dit recente vijfsterrenresort van de 
Ocean by H10-keten, H10 Ocean 
Riviera Paradise, ligt aan het paradij-
selijke strand van Riviera Maya. Dit 
ruim opgezette resort bestaat uit 
verschillende delen, met plaats voor 
zowel families met kinderen als voor 
koppels en vrienden. Wij bieden je 
juniorsuites in het ‘Daisy’ gedeelte, 
dat geknipt is voor families, in het ‘El 
Beso’ gedeelte voor volwassenen en 
in het ‘Eden’ gedeelte, dichter bij het 
strand. In de vele restaurants, allemaal 
inbegrepen in de All Inclusive-formule, 
reis je van de Caraïben via Italië naar 
Japan en weer terug. En met een 
eigen bowling, duikcentrum, wellness, 
miniclub én tienerclub vindt elke 
gast hier wel z’n favoriete plekje! Hier 
heerst een gezellige en gemoedelijke 
sfeer.

Juniorsuite ‘El Beso’Juniorsuite ‘El Beso’

KLANTENSCORE
• Maaltijden 6.7
• Kamers 7.1

7.1 • Service 7.2

Code 23240 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

LIFEST YLE

ALL INGR ATIS
WIFISWIM-UP

KAMERS
OVERDEKT
Z WEMBAD

VOOR FAMILIES

FAIR TRAVEL
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44 Mexico | Playacar

VIVA WYNDHAM AZTECA ★★★★ SUP

Playacar
 !  Scherp  geprijsd  hotel
 !  Uitgebreide  All  In  sportactiviteiten
 !  Kleinschalig  en  gezellig
 !  Verzorgde  en  gevarieerde  buffetten
 !  Direct  aan  het  strand

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer 
(douche, haardroger), tegelvloer, 
individuele airco, strijkijzer en -plank, 
telefoon, wifi (gratis), kabel-tv 
(flatscreen), minibar (gratis), koffie-
zet, safe (betalend) en terras op het 
gelijkvloers of Frans balkon
• Superieure kamer (2-4 pers.) met 

tuinzicht (type 20)
• Superieure kamer met zeezicht 

(2-4 pers.) (type 21)
• Eén persoon in superieure kamer 

met tuinzicht (type 29)
• Eén persoon in superieure kamer 

met zeezicht (type 28)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 

mogelijk bij maximale bezetting)
• 339 kamers

 ALL IN 

• Ontbijt, middag- en avondmaal in 
buffetvorm

• Avondmaal in alle à-la-carte-
restaurants (max.  3x/ week, volgens 
beschikbaarheid)

• Snacks (24/24u.)
• Selectie van lokale alcoholische en 

niet-alcoholische dranken (24/24u.)
• Minibar (bij aankomst gevuld met 

water en frisdranken)
• Tennis (met verlichting), pingpong, 

beachvolley, fietsen
• Fitness, aqua-aerobic, aerobic, 

stretching, in Viva Wyndham 
Maya: bubbelbad en Turks bad

• Windsurfen, catamaran, kajak, 
duikinitiatie in het zwembad, paddle-
board, boogieboard

• Groepslessen in windsurfen, kajak, 
catamaran en tennis

• Animatie overdag en ‘s avonds 
(o.a. dans- en kooklessen, feestjes)

• Miniclub (4-12 jaar), minidisco
• Er is een ecotaks te betalen ter 

plaatse in het hotel: 25 à 
30 Mexicaanse pesos (= ± 1,25 à 
1,51 USD) per nacht per kamer.

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant met terras (maal-

tijden in buffetvorm, thema-avonden)
• A-la-carterestaurants: Italiaans, 

oosters en Maya-specialiteiten
• A-la-carterestaurants in hotel Viva 

Wyndham Maya (op 500 m, op 
voorhand reserveren in Viva Wyndham 
Azteca): Italiaans, Mexicaans, 
mediterraan en fusion keuken

• Cocktail-/snackbar, bar

SPORT & ONTSPANNING
• Zoetwaterzwembad met kinderbad
• Gratis ligzetels aan het zwembad 

en het strand
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: spacentrum met 

 massages en verzorgingen, duik-
centrum

LIGGING
• Direct aan het witte zandstrand
• Op 3 km van Playa del Carmen
• Op ± 60 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Shop
• Schoonheidssalon
• Theater
• Wasservice
• Wifi (gratis) in een deel van het 

resort

Kiezen voor een droomligging aan 
een strand of dicht bij een gezellig 
centrum met heerlijke toeristische 
charme... Het is geen sinecure. Maar 
geen zorgen: hier krijg je het allebei! 
Meer zelfs, de residentiële zone waar 
Viva Wyndham Azteca zich bevindt, 
is de uitgelezen plaats voor een 
tochtje met de fi ets, inbegrepen in 
de All Inclusive formule. Net als de 
hartelijke service, de gevarieerde 
buffetten, de uitstekende animatie 
en de mooie, nette kamers. Je kan 
ook gebruik maken van de faciliteiten 
en restaurants van het nabij gelegen 
Viva Wyndham Maya.

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.2
• Kamers 8.2

8.4 • Service 8

Code 23298 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

BE ACH

ALL IN

VOOR FAMILIES
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45Mexico | Playacar

VIVA WYNDHAM MAYA ★★★★

Playacar
 !  Prima  prijs/kwaliteit
 !  Toffe  animatie
 !  Vlak  bij  Playa  del  Carmen
 !  24/24u.  All  Inclusive
 !  Direct  aan  het  strand

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer 
(douche, haardroger), tegelvloer, 
individuele airco, strijkijzer en -plank, 
telefoon, wifi (gratis), kabel-tv 
(flatscreen), koelkast, safe (betalend) 
en klein terras op het gelijkvloers of 
klein balkon
• Superieure kamer (2-4 pers.) met 

tuinzicht (type 20)
• Superieure kamer (2-4 pers.) met 

lateraal zeezicht (type 21)
• Eén persoon in superieure kamer 

met tuinzicht (type 29)
• Eén persoon in superieure kamer 

met lateraal zeezicht (type 28)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis, op 

aanvraag (niet mogelijk bij maximale 
bezetting)

• 604 kamers

 ALL IN 

• Ontbijt, middag- en avondmaal in 
buffetvorm

• Avondmaal in de à-la-carte-
restaurants

• Snacks (11-19u. en 22-6.30u.)
• Selectie van lokale alcoholische en 

niet-alcoholische dranken 
(24/24u.)

• Tennis (met verlichting), pingpong, 
beachvolley, klimmuur (4-10 jaar), 
trapeze, aerobic, aqua-aerobic, 
stretching

• Fietsen
• Fitness en sauna
• Windsurfen, zeilen, kajak, paddle-

board, boogieboard, duikinitiatie 
in het zwembad

• Groepslessen windsurfen, kajak, 
zeilen en tennis

• Uitgebreide animatie overdag en 
‘s avonds (o.a. dansles, thema-
avonden)

• Miniclub (4-12 jaar), minidisco
• Er is een ecotaks te betalen ter 

plaatse in het hotel: 25 à 
30 Mexicaanse pesos (= ± 1,25 à 
1,51 USD) per nacht per kamer.

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in 

buffetvorm, internationale keuken, 
thema-avonden)

• A-la-carterestaurants: Mexicaans, 
mediterraan, Italiaans en inter-
nationaal/fusion

• In Viva Wyndham Azteca (mits 
toeslag vanaf 12 jaar, 50% korting 
tussen 4-11 jaar): Italiaans, ‘Maya’ 
en Aziatisch à-la-carterestaurant

• Cocktail-/snackbar, lobbybar

SPORT & ONTSPANNING
• Zoetwaterzwembad, ‘Adults Only’ 

zwembad, kinderbad
• Gratis ligzetels aan het zwembad 

en het strand
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: spacentrum met 

 massages en verzorgingen, PADI 
duikcentrum

LIGGING
• Direct aan het strand
• Op 2 km van Playa del Carmen
• Op ± 60 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Discotheek
• Schoonheidssalon
• Theater
• Shops
• Wasservice
• Wifi (gratis) in een deel van het 

resort

Ambiance verzekerd in dit cultureel 
geïnspireerde resort, want sfeer en 
gezelligheid loeren om elke hoek. 
Laat je meeslepen door de aan-
stekelijkheid van het animatieteam 
dat constant paraat staat om je een 
onvergetelijk verblijf te bezorgen. 
Ben je meer een doe-het-zelver, 
zorg dan voor je eigen plezier met 
het grote sport- en ontspannings-
aanbod!

KLANTENSCORE
• Maaltijden 7.4
• Kamers 8.3

8.3 • Service 8.8

Code 23258 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

ALL IN

VOOR FAMILIES
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46 Mexico | Playa del Carmen

BLUEBAY GRAND ESMERALDA ★★★★★

Playa del Carmen
 !  Groot  vakantieresort
 !  Uitstekende  prijs-kwaliteitverhouding
 !  Ruime  keuze  aan  restaurants
 !  Imposante  zwembadzone
 !  Direct  aan  het  strand

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over bad-
kamer (douche in bad, haardroger), 
tegelvloer, individuele airco, plafond-
ventilator, strijkijzer en -plank, 
 telefoon, wifi (gratis voor 1 toestel), 
satelliet-tv, minibar (gratis), koffiezet, 
safe (gratis) en balkon of terras met 
tuinzicht
• Standaardkamer (2-3 pers. / 

2 volw.+ 2 kind.) (type 20)
• Eén persoon in dubbele kamer 

(type 29)
• Promokamer (2-3 pers. / 2 volw.+ 

2 kind.) (type 25)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 

mogelijk bij maximale bezetting)
• 979 kamers

 ALL IN 

• Ontbijt, middag- en avondmaal in 
buffetvorm

• Avondmaal in de à-la-carte-
restaurants

• Snacks (12-17u.)
• Middernachtsnack (23-1u.)
• Selectie van lokale alcoholische en 

niet-alcoholische dranken 
(24/24u.)

• Minibar (elke dag bijgevuld met 
water, frisdranken en bier)

• Conciërgeservice
• 2 tennisterreinen, beachvolley, 

pingpong
• Fitness
• Kajak, snorkelen, duikinitiatie in 

het zwembad (10 min.)
• Animatie overdag en ‘s avonds
• Miniclub (2-4 jaar mits begeleiding 

van de ouders, 5-8 jaar en 
9-12 jaar)

• Er is een ecotaks te betalen ter 
plaatse in het hotel: 25 à 
30 Mexicaanse pesos (= ± 1,25 à 
1,51 USD) per nacht per kamer.

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in 

buffetvorm)
• A-la-carterestaurants: Mexicaans, 

Italiaans, Frans, steakhouse, zee-
vruchten en Aziatisch

• Lange broek vereist voor de heren 
in sommige restaurants

• Snackbar
• 6 bars waaronder sportsbar 

(24/24u.)

SPORT & ONTSPANNING
• 3 zoetwaterzwembaden (waarvan 

1 met kindergedeelte)
• Gratis ligzetels aan het zwembad 

en het strand
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: massages, gemotoriseerde 

watersporten, duiken, windsurfen, 
catamaran

LIGGING
• Direct aan het strand
• Op 10 km van Playa del Carmen
• Op ± 45 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Kinderspeelruimte
• Shops
• Wasservice
• Roomservice (24/24u.)
• Wifi (gratis voor 1 toestel) in het 

hele resort (highspeed wifi is 
 betalend)

BlueBay Grand Esmeralda is een 
groot vakantieresort aan het strand 
van Playa del Carmen. Je verblijft er 
in All Inclusive, waarbij dranken 24/24u. 
inbegrepen zijn en je ook heel wat 
sporten zoals tennis, beachvolleybal 
en enkele watersporten kan beoefenen. 
Voor de jongste hotelgasten is er 
een miniclub.

LuxekamerLuxekamer

Code 23270 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

ALL INGR ATIS
WIFI

VOOR FAMILIES
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47Mexico | Riviera Maya

TUI BLUE EL DORADO SEASIDE SUITES ★★★★★

Riviera Maya
 !  Een  romantische  vakantie  met  twee
 !  Enkel  voor  volwassenen
 !  Uitstekende  Gourmet  Inclusive
 !  Interessante  honeymoonvoordelen
 !  Direct  aan  het  strand

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer 
(bubbelbad, douche, haardroger), 
tegelvloer, individuele airco, hoofd-
kussenservice (gratis), plafondventilator, 
strijkijzer en -plank, telefoon, wifi 
(gratis), satelliet-tv (flatscreen), dvd-
speler, minibar (gratis), koffie- en 
theefaciliteiten en safe (gratis)
• Juniorsuite (2 pers.) met balkon 

en tuinzicht (type 20)
• Luxury juniorsuite (2 pers.) met 

balkon of terras en tuinzicht 
(type 21)

• Swim-up juniorsuite (2 pers.) 
met directe toegang tot het 
gedeeld zwembad en terras met 
zicht op het zwembad (type 23)

• Beachfront juniorsuite (2 pers.) 
op het gelijkvloers of de 1e verdieping 
dicht bij het strand, met balkon of 
terras en zeezicht (type 22)

• Premium juniorsuite (2 pers.) 
met balkon en toegang tot het 
gedeeld zwembad (type 24)

• Premium juniorsuite (2 pers.) 
met balkon en zeezicht (type 26)

• Eén persoon in een juniorsuite 
met balkon en tuinzicht, op aan-
vraag (type 27)

• 380 kamers

 ALL IN 

• Ontbijt, middag- en avondmaal in 
alle restaurants (buffet en à la 
carte)

• Selectie van lokale en internationale 
alcoholische en niet-alcoholische 
dranken (24/24u.)

• Roomservice (24/24u.)
• Minibar (elke dag bijgevuld met 

snacks, water, frisdranken en bier)
• Tennis, tennismateriaal, beachvolley, 

aqua-aerobic, yoga, stretching, 
salsalessen, fitness, sauna, stoom-
bad

• Kajak, snorkeluitrusting, duikles in 
het zwembad

• Animatie overdag en ‘s avonds
• Er is een ecotaks te betalen ter 

plaatse in het hotel: 25 à 
30 Mexicaanse pesos (= ± 1,25 à 
1,51 USD) per nacht per kamer.

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in 

buffetvorm)
• Restaurant met wereldkeuken 

(ontbijt en avondmaal in buffet-
vorm)

• Latijns fusionrestaurant (ontbijt, 
middag- en avondmaal)

• Mexicaans restaurant (avondmaal)
• Italiaans restaurant (avondmaal)
• Aziatisch restaurant (avondmaal)
• Internationaal restaurant met 

 barbecue (middagmaal)
• Gourmet Pub (avondmaal)
• Deftige kledij gewenst tijdens het 

avondmaal
• Barbecue op het strand
• Snackbar op het strand (ontbijt en 

middagmaal)
• 10 bars

SPORT & ONTSPANNING
• 4 zoetwaterzwembaden
• Gratis ligzetels en parasols aan het 

zwembad en het strand
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: spacentrum met 

 verzorgingen en massages, 
 onafhankelijk van het hotel: duiken 
en diepzeevissen

ADULTS ONLY
• Minimumleeftijd voor de gasten in 

het hotel: 18 jaar

LIGGING
• Direct aan het zandstrand
• Op 20 km van Puerto Aventuras
• Op 30 km van Playa del Carmen
• Op ± 90 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Schoonheidssalon
• Theater
• Shops
• Wasservice
• Roomservice (24/24u.)
• Wifi (gratis) in het hele resort

TUI BLUE El Dorado Seaside Suites 
& Spa is ongetwijfeld een van de meest 
romantische resorts in Mexico. Hier 
zijn enkel gasten vanaf 18 jaar toe-
gelaten en koppels zullen zich werke-
lijk de koning te rijk voelen. Wat zijn 
de pluspunten? De ligging vlak aan 
het prachtige strand van Kantenah, 
de moderne en comfortabele kamers, 
het spacentrum met de heerlijke 
massages en verzorgingen... Maar 
vooral: de Karisma Gourmet ® 
Inclusive Experience! Deze formule 
garandeert een unieke culinaire 
 sensatie. Geen restaurants met middel-
matige maaltijden. Nee, hier heerst 
de top! Laat je smaakpapillen verwen-
nen met het aanbod aan à-la-carte-
restaurants en geniet van de beste 
internationale Premiumdranken. Een 
openbaring!

Juniorsuite met tuinzichtJuniorsuite met tuinzicht

KLANTENSCORE
• Maaltijden 7.9
• Kamers 7.6

8.3 • Service 8

Code 23275 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONTSPANNEN 
MET Z’N TWEEËN
! MODERNE KAMERS OP 

PRACHTIGE LOCATIES 
! CULINAIRE ERVARINGEN
! GENIETEN IN DE 

 WELLNESS
! BLUEF!T® RELAXATIE- 

EN FITNESSLESSEN

‘Koppels of beste  vrienden? 
In deze comfortabele,  stijlvolle 
Adults Only-hotels geniet je 
van qualitytime in een 
 ontspannen sfeer.’

Zie pagina 22 voor alle hotels

ONZE MENING:

ALL INGR ATIS
WIFISWIM-UP

KAMERS
ADULTS
ONLY

047_V1_EXO_NL   47047_V1_EXO_NL   47 18/10/2022   13:1518/10/2022   13:15



48 Mexico | Cancún

RIU CARIBE ★★★★★

Cancún
 !  Prachtig  uitzicht  op  de  zee  of  de  lagune
 !  Verveling  bestaat  hier  niet
 !  Ruime  kamers
 !  24/7  All  In:  maximaal  relaxen
 !  Direct  aan  het  strand

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer 
(douche, haardroger), 2 aparte bedden 
(125 op 200 cm) of 1 kingsize bed 
(200 op 200 cm), extra bed op aan-
vraag, centrale airco, plafondventilator, 
strijkijzer en -plank, telefoon, wifi 
(gratis, max. 2 toestellen per kamer), 
satelliet-tv (flatscreen), minibar (gratis), 
sterkedrankenverdeler, safe (gratis) 
en balkon of terras
• Standaardkamer (2-3 pers. / 

2 volw.+ 2 kind.) (type 20)
• Juniorsuite (2-3 pers. / 2 volw.+ 

2 kind., ruimere kamer) (type 22)
• Eén persoon in dubbele kamer 

(type 29)
• Eén persoon in een juniorsuite 

(ruimere kamer) (type 27)
• Promokamer (2-3 pers. / 2 volw.+ 

2 kind.) (type 26)
• Eén persoon in een promokamer 

(type 28)
• Kamer voor personen met een 

beperkte mobiliteit (2-3 pers. / 
2 volw.+ 2 kind.), op aanvraag en 
zonder toeslag (type 23)

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 
mogelijk bij maximale bezetting)

• 506 kamers

 ALL IN 

• Gevarieerd ontbijtbuffet met show-
cooking • Continentaal ontbijt/snack 
• Middagmaal: buffet met warme en 
koude gerechten, showcooking, pizza’s, 
pasta, salades en desserts • Avondmaal: 
buffetten en gerechten die ‘à la minute’ 
worden bereid •  3x/ week themabuffet 
• Alternatief avondmaal: steakhouse (à 
la carte), Mexicaanse keuken (à la carte, 
voor- en nagerecht in buffetvorm) en 
Aziatische keuken (buffet) • Snacks 
(24/24u.) • Selectie van lokale en 
internationale alcoholische en niet- 
alcoholische dranken (24/24u.) • Het 
 bijvullen van de minibar en de sterke-
drankenverdeler op de kamer
• 2 tennisterreinen, beachvolley • RiuFit 
groepslessen ( 7x/ week) • Kleine cata-
maran, kajak, waterfiets, bodyboard 
en snorkelmateriaal (1u./dag) • 1 duik-
initiatie in het zwembad • Fitness en 
stoombad (vanaf 18 jaar), bubbelbad 
• Animatie overdag voor volwassenen 
en kinderen (4-7 jaar en 8-12 jaar, in 
Kinderclub RiuLand) ( 7x/ week) 
• Livemuziek, shows en RIU avond-
programma ( 7x/ week)
• Er is een ecotaks te betalen ter 
plaatse in het hotel: 25 à 
30 Mexicaanse pesos (= ± 1,25 à 
1,51 USD) per nacht per kamer.

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant
• Mexicaans restaurant
• Aziatisch restaurant
• Restaurant bij het zwembad/steak-

house
• Pizzeria
• Deftige kledij vereist tijdens het 

avondmaal
• Lobbybar met terras, poolbar met 

swim-upbar (vanaf 18 jaar), 
sportsbar, salonbar, bar

SPORT & ONTSPANNING
• 3 zoetwaterzwembaden (waarvan 

1 met kindergedeelte), zonneterras
• Gratis ligzetels en parasols aan het 

zwembad en het strand
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: wellnesscentrum met 

verzorgingen en masssages

LIGGING
• Direct aan het strand
• In de hotelzone van Cancún
• Op 3 km van een winkelcentrum
• Op 5,5 km van Cancún
• Op ± 21 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Kinderspeelruimte
• Kapsalon
• Schoonheidssalon
• Shops
• Wifi (gratis) in het hele resort
• Je kan overdag gebruik maken van 

de faciliteiten van hotel Riu 
Cancun (op 3 km, transfer niet 
inbegrepen)

Het imposante, maar sfeervolle Riu 
Caribe is gelegen in de hotelzone van 
Cancún, vlak aan een mooi zandstrand. 
Enkele verdiepingen lager is het 
 animatieteam het beste van zichzelf 
aan het geven. Rep je dus snel in die 
strandkleren en geniet van een hele 
dag vertier. Dankzij de uitgebreide 
All In formule hoef je nooit op je 
honger te blijven. Bovendien krijg je 
toegang tot de faciliteiten in zuster-
hotel Riu Cancun. Riu Caribe richt 
zich eerder op volwassenen.

KLANTENSCORE
• Maaltijden 7.2
• Kamers 7.2

7.9 • Service 8.8

Code 23291 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

RIU HOTELS
!  SERVICE OP HOOG 

NIVEAU
!  ZORGELOOS GENIETEN
!  CULINAIRE 

 HOOGSTANDJES 
!  UITSTEKENDE LIGGING

'RIU, dat is service recht uit 
het hart. Maar ook heerlijk 
eten in de themarestaurants 
of je uitleven in de fantastische 
zwembaden.'

Zie pagina 20-21 voor alle hotels

ONZE MENING:

ALL INFAIR TRAVELGR ATIS
WIFI

VOOR FAMILIES
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49Mexico | Riviera Maya

PLATINUM YUCATAN PRINCESS ALL SUITES & SPA RESORT ★★★★★

Riviera Maya
 !  Adults  Only,  ongestoord  genieten
 !  Moderne  kamers  voorzien  van  alle  comfort
 !  Met  All  Inclusive  verwennerij
 !  Nog  meer  luxe  in  het  Platinum-gedeelte
 !  Direct  aan  het  strand

• Platinum Service (geldig in types 
22, 23, 24 en 26): turndownservice, 
gratis hoofdkussenservice (op aan-
vraag), bar met premiumdranken 
op de kamer, conciërgeservice 
(24/24u.) en  1x/ week/pers. water-
circuit in het spacentrum

• 470 kamers

 ALL IN 

• Ontbijt, middag- en avondmaal in 
buffetvorm

• Alternatief avondmaal in de 
à-la-carterestaurants (behalve in 
restaurant ‘Skylights’)

• Snacks (24/24u.)
• Selectie van lokale en internationale 

alcoholische en niet-alcoholische 
dranken (24/24u.)

• Minibar (elke dag bijgevuld met 
water, frisdranken en bier)

• Roomservice (24/24u.)
• 6 tennisterreinen, omnisport-

terrein (basketbal en voetbal), 
honkbal, golf driving range

• Fitness
• Niet-gemotoriseerde watersporten, 

duikinitiatie in het zwembad 
( 1x/ pers./verblijf)

• Animatie overdag en ‘s avonds
• Er is een ecotaks te betalen ter 

plaatse in het hotel: 25 à 
30 Mexicaanse pesos (= ± 1,25 à 
1,51 USD) per nacht per kamer.

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer 
(bad en douche, haardroger, badjas 
en slippers), tegelvloer en marmeren 
vloer, individuele airco, hoofdkussen-
service (betalend in types 20, 25, 
21 en 29), strijkijzer en -plank, 
 telefoon, wifi (gratis), satelliet-tv 
(flatscreen), minibar (gratis), koffie-
faciliteiten en safe (gratis)
• Luxejuniorsuite (2-3 pers.) met 

balkon (type 20)
• Luxejuniorsuite (2-3 pers.) met 

bubbelbad op het balkon (type 25)
• Swim-up luxejuniorsuite 

(2-3 pers.) met directe toegang tot 
het zwembad en terras (type 21)

• Platinum luxejuniorsuite 
(2-3 pers.) met balkon of terras 
(type 22)

• Platinum swim-up luxejuniorsuite 
(2-3 pers.) met directe toegang tot 
het zwembad en terras (type 23)

• Honeymoon luxesuite (2 pers.) 
dicht bij het strand, met rond bed, 
bubbelbad op het balkon (type 24)

• Honeymoon swim-up luxesuite 
(2 pers.) met rond bed, bubbelbad 
op het terras en directe toegang 
tot het zwembad (type 26)

• Eén persoon in een luxejuniorsuite 
met balkon (type 29)

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in 

buffetvorm)
• Grill aan het strand
• 4 à-la-carterestaurants: Italiaans, 

grill, internationaal en oosters 
(sushi/teppanyaki)

• A-la-carterestaurant ‘Skylights’
• Snackbar
• 8 bars

SPORT & ONTSPANNING
• Zoetwaterzwembad, 13 zoetwater-

zwembaden voor de swim-upkamers
• Gratis ligzetels en parasols aan het 

zwembad, gratis ligzetels aan het 
strand

• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: spacentrum, 

 gemotoriseerde watersporten

ADULTS ONLY
• Minimumleeftijd voor de gasten in 

het hotel: 18 jaar

De hemel aan de Caribische zee. Zo 
kan je dit bruisende Adults Only resort 
in het hartje van de Riviera Maya het 
beste omschrijven. De schitterende 
locatie, de moderne luxe, de comfor-
tabele kamers, een brede waaier aan 
faciliteiten en het heerlijke gevoel van 
rust zorgen ervoor dat dit resort 
perfect is voor koppels die op zoek 
zijn naar een Adults Only vakantie. 
Als gast in dit hotel kan je ook gebruik 
maken van de faciliteiten van de 
hotels Grand Riviera Princess en 
Grand Sunset Princess (behalve van 
het Family-gedeelte, het Platinum-
gedeelte en de villa’s).

LIGGING
• Direct aan het fijne zandstrand
• Op 10 km van Playa del Carmen
• Op ± 50 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Discotheek/club
• Wasservice
• Shops
• Roomservice (24/24u.)
• Wifi (gratis) in het hele resort

LuxejuniorsuiteLuxejuniorsuite

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.1
• Kamers 8.1

8.8 • Service 8.2

Code 23294 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

FOR T WO

ALL INGR ATIS
WIFISWIM-UP

KAMERS
ADULTS
ONLY
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50 Mexico | Tulum

BAHIA PRINCIPE GRAND COBA ★★★★★

Tulum
 !  Uitgebreid  gastronomisch  aanbod
 !  Tal  van  sporten  inbegrepen
 !  Ruime  juniorsuites  met  bubbelbad
 !  Aquapark  voor  kinderen
 !  Op  600  m  van  het  strand

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer 
(hydromassagebad, haardroger), 
tegelvloer, individuele airco, plafond-
ventilator, strijkijzer en -plank, telefoon, 
wifi (gratis), satelliet-tv (flatscreen), 
minibar (gratis), koffiezet (op aan-
vraag), safe (gratis) en balkon of terras
• Juniorsuite (2-3 pers. / 2 volw.+ 

2 kind. / 3 volw.+ 1 kind) (type 20)
• Eén persoon in een juniorsuite 

(type 29)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 

mogelijk bij maximale bezetting)
• 1.080 kamers

 ALL IN 

• Ontbijt, middag- en avondmaal in 
buffetvorm (kindermenu, show-
cooking, thema-avonden) 
• Maaltijden in de à-la-carte-
restaurants ( 3x/ week) • Maaltijden 
in het restaurant aan het zwembad 
(24/24u.) • Selectie van lokale 
 alcoholische en niet-alcoholische 
dranken in het hotel (10-23u.) 
• Selectie van lokale dranken in de 
bars en de discotheek van Hacienda 
Doña Isabel (tot 2u.) • Minibar (elke 
dag bijgevuld met water, frisdranken 
en bier)
• Basketbal, volleybal, voetbal, biljart, 
boogieboard (op aanvraag), ping-
pong, vogelpik • 1u./dag (volgens 
beschikbaarheid): 5 tennisterreinen, 
kajak, catamaran, snorkelen, fietsen 
• Fitness, aerobic, bubbelbad 
•  1x/ verblijf: duikinitiatie in het 
zwembad • Animatie overdag en 
‘s avonds • Toegang tot de discotheek 
in Hacienda Doña Isabel (vanaf 
18 jaar) • Miniclub (4-12 jaar), tiener-
club (12-17 jaar), minidisco
• Er is een ecotaks te betalen ter 
plaatse in het hotel: 25 à 
30 Mexicaanse pesos (= ± 1,25 à 
1,51 USD) per nacht per kamer.

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• 2 hoofdrestaurants (maaltijden in 

buffetvorm, showcooking)
• A-la-carterestaurants: internationaal, 

mediterraan, gourmet, Mexicaans, 
Japans en Italiaans

• Toegang tot de à-la-carte-
restaurants in Bahia Principe 
Grand Tulum

• Deftige kledij gewenst tijdens het 
avondmaal

• 2 restaurants aan het zwembad 
(waarvan 1: 24/24u.)

• Verschillende bars

SPORT & ONTSPANNING
• 2 zoetwaterzwembaden, bubbelbad, 

kinderbad, zonneterras
• Gratis ligzetels aan het zwembad 

en het strand
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: spacentrum met sauna 

en verzorgingen, PADI duikschool, 
zeil- en surflessen, gemotoriseerde 
watersporten, boot- en catamaran-
excursies, vissen

MINISPLASH
• 1 kids miniglijbanenpark (diepte 

zwembad 40 cm)

LIGGING
• Op 600 m van het zandstrand
• Op 4 km van Akumal
• Op 50 km van Playa del Carmen
• Op ± 100 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Kapsalon
• Amfitheater
• Wasservice
• Wifi (gratis) in het hele resort
• Commercieel centrum in het 

resort Hacienda Doña Isabel met 
o.a. discotheek en shops

Dit hotel maakt deel uit van het 
Riviera Maya Resort, een uitgestrekt 
groen domein dat een uitstekende 
ligging geniet aan het witte zandstrand 
van de Riviera Maya. Doorheen het 
domein rijden verschillende shuttles 
die je van de ene plaats naar de 
andere brengen. Voor gasten die in 
Bahia Principe Grand Coba verblijven, 
is er een aparte shuttle van en naar 
het strand. Je kan gebruik maken 
van alle faciliteiten in het hele resort, 
behalve die in de ‘Bahia Principe 
Luxury’ hotels. In hotel Bahia 
Principe Grand Tulum krijg je alleen 
toegang tot de à-la-carterestaurants.

JuniorsuiteJuniorsuite

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.9
• Kamers 8.1

8.4 • Service 8.1

Code 23272 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

ALL INGR ATIS
WIFI

VOOR FAMILIES
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51Mexico | Playa del Carmen

SANDOS CARACOL ★★★★★
Playa del Carmen

 !  Uitgebreid  aanbod  aan  eco-activiteiten
 !  Zeer  gevarieerde  buffetten
 !  ‘Select  Club’  voor  volwassenen  (+  18  jaar)
 !  Aquapark  en  miniclubs
 !  Direct  aan  het  strand

• Luxekamer ‘Select Club Adults 
Only’ (2-3 volw., minimumleeftijd: 
18 jaar) met geïntegreerd salon, 
badjas, bubbelbad, zicht op de 
jungle en gratis roomservice 
24/24u. (type 27)

• Eén persoon in een dubbele 
kamer (eenvoudige kamer) met 
tuinzicht (type 29)

• Eén persoon in een superieure 
kamer ‘Select Club Adults Only’ 
(minimumleeftijd: 18 jaar) met 
badjas en gratis roomservice 
24/24u. (type 28)

• Select Club Adults Only (geldig in 
types 23, 27 en 28): privé check-in/-
out, fruit en fles wijn bij aankomst, 
gratis wifi in de beachclub, exclusief 
zwembad en bubbelbad, exclusief 
restaurant voor ontbijt en middag-
maal, snackbar met Premium 
dranken

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 
mogelijk bij maximale bezetting)

• 955 kamers

 ALL IN 

• Ontbijt, middag- en avondmaal in 
buffetvorm • A-la-carteavondmaal 
• Snacks • Selectie van lokale en 
internationale alcoholische en niet-
alcoholische dranken (24/24u.) 
• Minibar (elke dag bijgevuld met 
frisdranken en bier) • Bijvullen van 
de water dispenser
• Tennis (met verlichting), tennis-

materiaal, omnisportterrein, voetbal, 
beachvolley, biljart, pingpong, water-
polo, fietsen • Fitness, zumba 
• Sauna, stoomkamer en bubbelbad 
in het spacentrum (vanaf 18 jaar, 
1u./dag, inbegrepen bij het boeken 
van een verzorging) • Kajak, kano, 
zeilen (mits toeslag voor verzekering), 
snorkelmateriaal (1u./dag) en boogie-
board • Duikinitiatie in het zwembad 
( 1x/ verblijf) • Yoga, eco-tours en 
-activiteiten, zwemmen in cenote 
• Internationale animatie overdag 
• Livemuziek, shows en avond-
programma • Miniclub (4-12 jaar), 
activiteiten voor tieners (13-17 jaar)
• Er is een ecotaks te betalen ter 
plaatse in het hotel: 
± 26 Mexicaanse pesos (= 
± 1,25 USD) per nacht per persoon.

minibar (gratis), water  dispenser, 
safe (gratis) en balkon of terras
• Standaardkamer (2-3 pers. / 

2 volw.+ 2 kind. / 3 volw.+ 1 kind, 
eenvoudige kamer) met tuinzicht 
(type 20)

• Superieure kamer ‘Eco Family 
Superior’ (3-4 pers. / 3 volw.+ 1 kind 
/ 2 volw.+ 1 kind / 2 volw.+ 2 kind.) 
met stapelbed voor 2  kinderen, 
badjas, slippers, flatscreen-tv en 
gratis roomservice 24/24u. (type 26)

• ‘Eco’ familiesuite (3-4 pers. / 
2 volw.+ 1 kind / 2 volw.+ 2 kind. / 
2 volw.+ 3 kind. / 3 volw.+ 2 kind. / 
4 volw.+ 1 kind) met badjas, slippers, 
flatscreen-tv en kinderplonsbad op 
het balkon: 2 slaapkamers (1 met 
kingsize bed en 1 met stapelbed met 
uitschuifbed voor 3 kind.), salon, 
1 badkamer (2 douches) (type 24)

• Familiekamer ‘Eco Family 
Penthouse’ (3-4 pers. / 2 volw.+ 
1 kind / 2 volw.+ 2 kind. / 2 volw.+ 
3 kind. / 3 volw.+ 2 kind. / 4 volw.+ 
1 kind) met badjas, slippers en 
flatscreen-tv: 2 slaapkamers (1 met 
kingsize bed en 1 met stapelbed met 
uitschuifbed voor 3 kind.), salon, 
2 badkamers (2x douche) (type 25)

• Superieure kamer ‘Select Club 
Adults Only’ (2-3 volw., minimum-
leeftijd: 18 jaar) met badjas en 
gratis roomservice 24/24u. 
(type 23)

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In • 3 hoofdrestaurants: 
Mexicaans, Italiaans en internationaal 
(maaltijden in buffetvorm) • A-la-
carterestaurants: rodizio (ontbijt 
exclusief voor ‘Select Club Adults 
Only’, avondmaal voor alle gasten), 
snackrestaurant (met veganistische 
opties), restaurant met vis- en 
vleesspecialiteiten, mediterrane, 
Japanse en Italiaanse keuken 
• Deftige kledij gewenst in de 
 restaurants • Verschillende bars

SPORT & ONTSPANNING
• 3 zoetwaterzwembaden (waarvan 
1 met kindergedeelte, 1 exclusief 
voor de gasten in het ‘Select Club 
Adults Only’ gedeelte en 1 ‘chill-out’ 
zwembad), aquapark met 29 glijbanen, 
zonneterras • Gratis ligzetels aan 
het zwembad en het strand • Gratis 
handdoekenservice • Gratis: zie All 
In • Betalend: spacentrum met 
massages en verzorgingen (vanaf 
18 jaar)

MINISPLASH
• 1 kids miniglijbanenpark (diepte 
zwembad: 40 cm)

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer 
(douche, haardroger), tegelvloer, 
individuele airco, plafondventilator, 
hoofdkussenservice (gratis), strijkijzer 
en -plank, telefoon, wifi (gratis), kabel-tv, 

In dit resort proef je de authentieke 
Mexicaanse sfeer! Hier heeft men 
aandacht voor ecologie en het milieu. 
Je vindt er een groene jungle, heldere 
cenotes en exotische dieren. Iedereen 
is hier welkom! Voor koppels is er de 
‘Select Club Adults Only’ met kamers 
waarin enkel gasten vanaf 18 jaar toe-
gelaten zijn. Het is tevens een uitstekend 
familieresort dankzij de vele faciliteiten 
voor kinderen. Uniek is ook de ALL-
NATURE EXPERIENCE, een interactief 
programma met eco-tours en 
 sportieve activiteiten in de natuur.

LIGGING
• Direct aan het witte zandstrand 
• Op 3 km van het centrum van Playa 
del Carmen • Op 45 km van Cancún 
• Op ± 45 km van de luchthaven 
(transfer heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Kinderspeelruimte 
• Schoonheidssalon • Shops 
• Theater • Wasservice 
• Roomservice (in de ‘Eco Family 
Superior’ en ‘Select Club Adults 
Only’ gedeeltes) • Wifi (gratis) in het 
hele resort

Superieure kamer ‘Eco Family Superior’Superieure kamer ‘Eco Family Superior’

KLANTENSCORE
• Maaltijden 6.4
• Kamers 7.8

7.9 • Service 7.3

Code 23253 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

ALL INGR ATIS
WIFI

VOOR FAMILIES
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52 Mexico | Riviera Maya-Akumal

AKUMAL BAY BEACH & WELLNESS RESORT ★★★★ SUP

Riviera Maya-Akumal
 !  Relaxte  sfeer  en  warme  service
 !  Schitterende  ligging
 !  Gevarieerd  culinair  aanbod
 !  Ruime  kamers
 !  Direct  aan  het  strand

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer 
(douche, haardroger, badjas, slippers), 
tegelvloer, individuele airco, 
 hoofdkussenservice (gratis), strijkijzer 
en -plank, telefoon, wifi (gratis), 
kabel-tv (flatscreen), minibar (gratis), 
safe (gratis), bubbelbad op het 
 balkon/terras en zeezicht
• Juniorsuite (2-3 pers. / 2 volw.+ 

2 kind.) met balkon (type 20)
• Juniorsuite (2-3 pers. / 2 volw.+ 

2 kind.) met terras en rechtstreekse 
toegang tot de tuin aan de 
 strandkant (type 21)

• Executive juniorsuite (2 pers.) 
met dakterras met ligzetels en 
parasol (type 22)

• Eén persoon in een juniorsuite 
met balkon (type 29)

• Eén persoon in een juniorsuite 
met terras en rechtstreekse toegang 
tot de tuin aan de strandkant 
(type 28)

• Juniorsuite aan promoprijs 
(2-3 pers. / 2 volw.+ 2 kind.) met 
balkon (type 25)

• Eén persoon in een juniorsuite 
aan promoprijs met balkon 
(type 27)

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 
mogelijk bij maximale bezetting)

• 310 kamers

 ALL IN 

• Ontbijt, middag- en avondmaal in 
buffetvorm

• Avondmaal in de à-la-carte-
restaurants

• Snacks (24/24u.)
• Sushi (11-18u.)
• Selectie van lokale en internationale 

alcoholische en niet-alcoholische 
dranken (9-2u.)

• Minibar (elke dag bijgevuld)
• Roomservice (24/24u.)
• Tennis, pingpong, biljart, fitness
• Snorkelen, paddleboard
• Animatie overdag en ‘s avonds
• Miniclub (4-12 jaar)
• Er is een ecotaks te betalen ter 

plaatse in het hotel: 25 à 
30 Mexicaanse pesos (= ± 1,25 à 
1,51 USD) per nacht per kamer.

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in 

buffetvorm)
• A-la-carterestaurants: Mexicaans, 

oosters, gourmet en rodizio/grill
• Sushibar
• Snackbar
• Lobbybar, poolbar, beachbar, 

 loungebar, bar

SPORT & ONTSPANNING
• 4 zoetwaterzwembaden, bubbelbad, 

kinderbad
• Gratis ligzetels en parasols aan het 

zwembad en het strand
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: spacentrum, duikcentrum

LIGGING
• Direct aan het strand
• Op ± 90 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Shop
• Wasservice
• Roomservice (24/24u.)
• Wifi (gratis) in het hele resort

Akumal Bay Beach & Wellness Resort 
geniet een schitterende ligging, 
genesteld tussen het kalme water 
van de Caribische zee en de groene 
Mayajungle. Door de relaxte sfeer, 
de warme service, de ruime kamers 
met zeezicht en het gevarieerde 
culinaire aanbod is dit hotel ideaal 
voor een zalige vakantie. Extra troef 
is de ligging aan het strand van 
Akumal, waar je met een beetje 
geluk kan snorkelen tussen de 
schildpadden!

JuniorsuiteJuniorsuite

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.8
• Kamers 8.3

8.8 • Service 9.1

Code 23220 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

ALL INFAIR TRAVELGR ATIS
WIFIGEEN TOESL AG

ZEE ZICHT

VOOR FAMILIES
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53Mexico | Riviera Maya-Akumal

GRAND SIRENIS RIVIERA MAYA ★★★★★

Riviera Maya-Akumal
 !  Scherp  geprijsd  vakantieresort
 !  Grote  waaier  aan  restaurants
 !  Luxueus  spacentrum
 !  Veel  sportfaciliteiten
 !  Direct  aan  het  strand

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer 
(bubbelbad, douche, haardroger, bad-
jas, slippers), tegelvloer, individuele 
airco, ventilator, telefoon, wifi (gratis), 
flatscreen-tv, minibar (gratis), koffie- 
en theefaciliteiten en safe (gratis)
• Superieure luxejuniorsuite 

(2-4 pers. / 2 volw.+ 3 kind. / 
3 volw.+ 2 kind. / 4 volw.+ 1 kind) 
met balkon (type 20)

• Juniorsuite met zeezicht 
(2-4 pers. / 2 volw.+ 3 kind. / 
3 volw.+ 2 kind. / 4 volw.+ 1 kind) en 
balkon of terras (type 21)

• Eén persoon in een luxejuniorsuite 
met balkon (type 29)

• Luxejuniorsuite aan promoprijs 
(2-4 pers. / 2 volw.+ 3 kind. / 
3 volw.+ 2 kind. / 4 volw.+ 1 kind) 
met balkon (type 25)

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 
mogelijk bij maximale bezetting)

• 946 kamers

 ALL IN 

• Ontbijt, laat ontbijt, middag- en 
avondmaal in buffetvorm

• Avondmaal in de à-la-carte-
restaurants ( 3x/ week, niet in het 
Frans restaurant)

• Snacks (24/24u.)
• Selectie van lokale en internationale 

alcoholische en niet-alcoholische 
dranken (9-2u.)

• Minibar (elke dag bijgevuld met 
water, frisdranken en bier)

• Roomservice (11-23u.)
• Conciërgeservice
• 2 tennisterreinen (overdag), tennis-

materiaal, beachvolley, pingpong
• Fitness, aerobic
• Kajak en snorkelen (1 uur/pers./

dag), introductieles duiken in het 
zwembad

• Discotheek (toegang en drankjes)
• Animatie overdag en ‘s avonds 

(o.a. sporten, livemuziek en 
shows)

• Miniclub (4-12 jaar)
• Er is een ecotaks te betalen ter 

plaatse in het hotel: 25 à 
30 Mexicaanse pesos (= ± 1,25 à 
1,51 USD) per nacht per kamer.

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• 2 hoofdrestaurants (maaltijden in 

buffetvorm)
• A-la-carterestaurants: Mexicaans, 

Braziliaans, Italiaans, Frans, 
 mediterraan, Japans, Thais en 
steakhouse

• 2 snackbars
• 13 bars

SPORT & ONTSPANNING
• 3 zoetwaterzwembaden, lazy river, 

kinderbad, zonneterras
• Gratis ligzetels aan het zwembad 

en het strand
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: tennis (met verlichting), 

spacentrum met sauna, stoombad 
en massages, duikcentrum, waterski

LIGGING
• Direct aan het privézand-/kiezel-

strand
• Op 4 km van Akumal
• Op 33 km van Tulum
• Op ± 91 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Kinderspeelruimte (binnen en buiten)
• Kapsalon
• Schoonheidssalon
• Discotheek (vanaf 18 jaar)
• Shops
• Wasservice
• Roomservice (11-23u.)
• Wifi (gratis) in een deel van het 

resort

Grand Sirenis Riviera Maya ligt vlak 
aan een prachtig strand en is 
 ngesloten door een krans van tropisch 
groen. Hier is het genieten troef! 
Denk maar aan het zwembad met 
ingebouwde ligzetels, zodat je zachtjes 
door het water gestreeld wordt terwijl 
de zon je verder in extase brengt. 
Maar denk ook zeker aan het uit-
gebreide gastronomische aanbod 
met maar liefst 8 à-la-carterestaurants. 
Een topper in de Riviera Maya!

LuxejuniorsuiteLuxejuniorsuite

KLANTENSCORE
• Maaltijden 6.8
• Kamers 7.4

7.9 • Service 8

Code 23235 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

ALL INFAIR TRAVEL

VOOR FAMILIES
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VAKANTIEPLAATSEN

PUNTA CANA / BAVARO 
(OOSTKUST)
De oostkust is de populairste vakantie-
bestemming in de Dominicaanse Republiek
en ideaal voor strandliefhebbers. Het 
 oorspronkelijk ruwe landschap werd 
omgetoverd in een luxueus oord met veel 
nieuw gebouwde All Inclusive resorts. De 
idyllische parelwitte stranden, een helder-
blauwe zee omzoomd door duizenden 
wuivende palmbomen en de stralende 
zon lokken elk jaar weer vele toeristen. 
Luchthaven Bavaro: ± 20 km

BAYAHIBE (ZUIDKUST)
Bayahibe is een authentiek Dominicaans 
vissersdorp met exotische, witte zand-
stranden met palmbomen en omgeven door 
een overweldigende natuur. Het pittoreske
haventje is het vertrekpunt voor de excursies
naar het mooie ‘Isla Saona’.
Luchthaven Bayahibe: ± 70 km

EXCURSIES
Je reisagent stelt je met plezier het volledige 
aanbod uitstappen voor.

! Subtropisch klimaat, diepblauwe zee, parelwitte stranden en gracieuze 
palmbomen

! Puur cultuur: Santo Domingo, oudste stad van de Nieuwe Wereld

! Natuurtoppers: Pico Duarte, Saona, Samaná, Rio Yaque del Norte, 
natuurpark Los Haitises…

! Het groene Bahía Maimón is de plek bij uitstek voor actieve excursies

! Watersporten én relaxen in een tropisch decor en al even 
 tropisch klimaat

! Dé golfbestemming van de Caraïben

! Kleurrijk en swingend zoals de locals: leer de echte merengue dansen

DOMINICAANSE 
REPUBLIEK

KLIMAAT
 A B C
jan 28° 23° 8
feb 28° 23° 9
maa 28° 26° 9
apr 29° 26° 9
mei 30° 26° 7
jun 31° 26° 7
jun 31° 26° 7
jul 31° 26° 8
aug 31° 27° 8
sep 31° 27° 6
okt 30° 28° 7
nov 29° 28° 7
dec 28° 27° 7
A: gem. dagtemp.
B: gem. temp. zeewater
C: uren zon per dag

24/7 ONLINE 
SERVICE

Santo Domingo

SANTIAGO

Puerto Plata Cabarete

Los Haitises

Sosua

La Romana

Bahía Santana
Bayahíbe

Samaná
Cayo Levantado

Uvero Alto

Punta Cana

Bahia Maimon

Bavaro

Atlantische Oceaan

DOMINICAANSE REPUBLIEK

Caribische Zee

Los Hai t i ses
Nat ionaal  Park

Cord i l l e ra
Centra l

Playa Dorada

San Pedro

Rio San Juan

100 km
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INFO
Formaliteiten: een internationaal paspoort 
(geldig tijdens je verblijf) is vereist om te reizen 
naar de Dominicaanse Republiek. Alle passagiers 
die de Dominicaanse Republiek binnenkomen of 
verlaten, moeten het elektronische in- en uitreis-
formulier invullen. Het formulier is  toegankelijk via 
de volgende link: https://eticket.migracion.gob.do/ 
en moet ingevuld worden vóór de doorgang van 
de immigratie. Wanneer dit document ingevuld 
is, kan de gegenereerde QR-code gescand 
worden bij de controle. Het formulier kan op 
ieder ogenblik ingevuld worden. Voor een laatste 
update: zie http://diplomatie.belgium.be.
De vertrekbelasting is inbegrepen bij aankomst 
en terugkeer. Voor verblijven langer dan 30 dagen 
en voor wie geen vaste verblijfsvergunning heeft, 
wordt op de luchthaven bij vertrek een verblijfs-
taks aangerekend (bedrag afhankelijk van de 
verblijfsduur). Niet-Belgische onderdanen 
dienen inlichtingen te vragen bij de ambassade.
Lokale munt: Dominicaanse peso. Amerikaanse 
Dollars en euro’s kunnen in officiële wissel-
kantoren en banken gewisseld worden in 
Dominicaanse peso’s. In de hotels en op de lucht-
haven ligt de wisselkoers lager dan in de officiële 
wisselkantoren en banken. In de toeristische 
zones kan je ook betalen met Amerikaanse 
dollars of euro’s (opgelet: biljetten van 200 en 
500 euro worden niet meer aanvaard). Je krediet-
kaarten (Visa, Mastercard) kan je gebruiken om 
Dominicaanse peso’s af te halen in een bank 
of aan een bankautomaat. Maestro kaart werkt 
niet buiten Europa, tenzij je deze bij je bank 
laat activeren. Geld op straat wisselen is ten 
strengste verboden en wordt wettelijk bestraft. 
Opgelet: de wisselkoers kan enorm variëren. 

Tijdsverschil: in de zomer is het er 6 uur 
vroeger dan in België, in de winter is het er 
5 uur vroeger.
Elektriciteit: 110 volt. Amerikaanse stop-
contacten (platte polen). Neem een adapter mee.
Klimaat: het Caribische gebied is in de regel 
orkaangevoelig van juli tot november. De 
doortocht - waarvan het tijdstip, het traject en 
de kracht onvoorspelbaar zijn - gaat meestal 
gepaard met rukwinden en stortregens en heeft 
soms belangrijke ravages tot gevolg. Het vakantie-
plezier en excursieaanbod kan desgevallend 
beperkt worden en vluchtvertragingen zijn 
mogelijk. Doorgaans zijn de maanden mei en 
oktober regenachtig.
Opmerking: hier kunnen stroming en weers-
omstandigheden er voor zorgen dat het strand 
soms gedeeltelijk of geheel wegspoelt en dat 
er zeewier op het strand aanspoelt. Hierdoor kan 
je dan niet altijd de zee (goed) in. Om strand-
erosie tegen te gaan, werden er windbrekers 
in zee geplaatst vóór sommige hotels. De natuur 
laat zich niet leiden: het is niet te voorspellen 
en ook niet gebonden aan bepaalde periodes 
of seizoenen. Spoelt er zeewier aan? Dan doen 
de hotels er alles aan om dit zo snel mogelijk 
op te ruimen. 

Sport: watersporten worden hier volop beoefend. 
Aan de prachtige stranden zijn er veel wind-
surfers. Voor diepzeeduikers is het hier een 
paradijs. Maar ook golfspelers kunnen terecht 
op de verschillende golfterreinen die het 
eiland rijk is.
De aangeboden sportinfrastructuur (zoals 
watersporten, paardrijden en fietsen), alsook 
een aantal excursies, zijn verboden tijdens de 
Paasweek van woensdag tot en met Paaszon-
dag. Buiten deze periode kan het beoefenen 
van watersporten in sommige hotels beperkt 
worden tot 20 min. per dag. Jetski en water-
ski zijn wettelijk verboden in alle zones van de 
Dominicaanse Republiek.
Voor de watersporten (ook degene die inbegrepen 
zijn in de All Inclusive formule) wordt aan de klant 
gevraagd om een kleine verzekering af te sluiten, 
dit varieert van 7 USD/dag tot 35 USD/week.

Gezondheid: geen inentingen vereist. Voorzie 
een basisapotheek met o.a. muggenmelk. Het 
is afgeraden leidingwater te drinken. Raadpleeg 
tijdig je huisarts en de websites www.itg.be 
(Instituut voor tropische geneeskunde) en 
www.who.int (World Health Organization) 
voor meer gedetailleerde informatie. 
Huisdieren: het is verboden huisdieren mee 
te nemen naar de Dominicaanse Republiek.
Timesharing: tijdens je verblijf kan het zijn dat 
je door bedienden in het hotel aangesproken 
wordt om gebruiksrechten op een vakantie-
woning te kopen (dit noemen we timesharing/
Vacation club). Heel vaak gebeurt dit onder het 
mom van een wedstrijd waarbij je altijd wint, 
bijeenkomsten waar je met cadeaus naartoe 
gelokt wordt…De personen in kwestie kunnen 
zich voordoen als vertegenwoordiger van je reis-
organisator, wat niet correct is. Wees vastberaden 
om elk voorstel te weigeren want in het beste 
geval verlies je kostbare vakantietijd, in het 
slechtste geval verlies je veel geld doordat je 
vasthangt aan een contract met hoge bedragen. 
Onderteken in elk geval geen document. 
Indien vragen, contacteer je host(ess).
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VAKANTIEPLAATSEN

BAVARO
Door de veelal nieuw gebouwde hotels in Bavaro 
staat deze zone bekend om het uitgebreide 
hotelaanbod waar je telkens een moderne 
inrichting, talrijke faciliteiten en een uitstekende 
All Inclusive formule treft. Bovendien vind je 
hier witte zandstranden met palmbomen en 
kan je hier ook genieten van verschillende sport-
faciliteiten zoals windsurfen, zeilen,... die vaak 
inbegrepen zijn in de All Inclusive formule. In de 
winkelcentra Palma Real Shopping en Plaza 
San Juan kan je naar hartelust de prachtigste 
souvenirs kopen. Luchthaven Bavaro: ± 20 km

BAYAHIBE - LA ROMANA
Aan de zuidkust vind je het gezellige vissersdorpje
Bayahibe en de levendige stad La Romana. Voor
wie wil proeven van het typische Dominicaanse 
stadsleven is een bezoekje aan La Romana 
beslist de moeite waard. Bayahibe zal je ook 
zeker bekoren met zijn prachtige witte fijnzand-
stranden, overweldigende natuur en warme 
Caribische sfeer. Tevens vind je er een groot 
aanbod aan sport- en ontspanningsmogelijkheden
zoals watersporten, duiken en golf. Bayahibe 
en La Romana zijn een ideaal vertrekpunt voor
excursies naar o.a. het paradijselijke eiland 
‘Isla Saona’, het kunstenaarsdorpje ‘Altos de 
Chavón’ en het eilandje Catalina. Luchthaven 
Bayahibe: ± 70 km

UVERO ALTO
Uvero Alto is rustig gelegen aan een prachtig 
goudgeel zandstrand met enkele mooie luxe-
resorts. Het is een nieuwe vakantiezone in het 
noordoosten van de Dominicaanse Republiek 
waar je tal van watersporten kan beoefenen 
of gewoon genieten van de prachtige, groene 
omgeving. Luchthaven Uvero Alto: ± 50 km

BAHÍA SANTANA - SAN PEDRO
Bahía Santana, gelegen tussen La Romana en 
San Pedro de Macoris, is een rustig vakantieoord 
omgeven door een prachtige groene natuur. 
Luchthaven Bahía Santana: ± 1,5 uur

CAP CANA
Cap Cana is een van de recentste en meest 
exclusieve wijken van de Dominicaanse Republiek. 
Het is de ideale vakantieplek voor allerlei water-
sporten en ook voor golfliefhebbers. Er zijn 
prachtige witte stranden en er is ook een 
jachthaven. Luchthaven Cap Cana: ± 15 km

! Parelwitte stranden, turquoise zee en duizenden kokospalmen

! Ruime keuze aan hotels: van gezellig familiaal tot  exclusieve resorts 

! Een koraalrif van maar liefst 30 km lang

! Een keur van watersporten en hippe golfterreinen

PUNTA CANA
& BAYAHIBE

KLIMAAT
 A B C
jan 28° 23° 8
feb 28° 23° 9
maa 28° 26° 9
apr 29° 26° 9
mei 30° 26° 7
jun 31° 26° 7
jun 31° 26° 7
jul 31° 26° 8
aug 31° 27° 8
sep 31° 27° 6
okt 30° 28° 7
nov 29° 28° 7
dec 28° 27° 7
A: gem. dagtemp.
B: gem. temp. zeewater
C: uren zon per dag

Santo Domingo

Los Haitises

La RomanaSan Pedro

Bahía Santana
Bayahíbe

Samaná

Cayo Levantado

Uvero Alto

Punta Cana

BavaroANSE REPUBLIEK

Caribische Zee

Los Hai t i ses
Nat ionaal  Park

100 km

EXCURSIES
Je reisagent stelt je met plezier het volledige 
aanbod uitstappen voor.

ALGEMEEN
Zie algemene inleiding Dominicaanse Republiek 
pagina 54.

• 24/7 digitale service

24/7 ONLINE 
SERVICE

BEHALVE DE HOTELS IN DEZE 
BROCHURE BIEDEN WIJ OOK 
DE VOLGENDE HOTELS AAN. 
MEER INFO BIJ JE REISAGENT.
Aanbod onderhevig aan wijzigingen tijdens het seizoen

BAVARO
Dreams Macao Beach Punta Cana ***** code 09416

Bahia Principe Fantasia Punta Cana ***** code 09426

TRS Turquesa Hotel By Palladium ***** code 09430

BAHIA SANTANA / SAN PEDRO
Bahia Principe Grand La Romana ****SUP code 09428

BAYAHIBE
Viva Wyndham Dominicus Beach ***SUP code 09414
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HET MEEST COMPLETE VAKANTIEDOMEIN VAN PUNTA CANA

RIU PUNTA CANA RESORT

Riu Palace Bavaro
Tophotel met modern design, voor de meest 
veeleisende vakantieganger Riu Palace Punta Cana

Prachtig en luxueus Palace Hotel, 
voor een romantische vakantie in stijl

Riu Bambu
Kindvriendelijk hotel met 
topanimatie voor jong en 
oud

Riu Palace Macao
Het kleinste Palace Hotel met een 
uitstekende service, voor een ontspan-
nen rustvakantie

Riu Naiboa
Aantrekkelijk geprijsd RIU-hotel voor een jong en 
dynamisch publiek

Het RIU Punta Cana Resort is gelegen direct aan het Arena Gorda strand, een van de mooiste stranden van de Dominicaanse 
Republiek. Ideaal dus voor strandliefhebbers, zonnekloppers en watersportfanaten. Onafhankelijk van het hotel waarin je verblijft 
zijn er een aantal faciliteiten van het RIU Punta Cana Resort waar iedereen kan van genieten, waaronder het casino, de discotheek 
en de tennisbanen. Ook de Caribische straat is voor iedereen toegankelijk. In dit kleurrijke straatje kan je naar hartelust shoppen in 
de souvenirwinkeltjes. Ook is er een fi tness, kapsalon, apotheker, juwelier en een spacentrum.   

RIU PALACE BAVARO 

RIU NAIBOA

RIU PALACE MACAORIU BAMBU

RIU PALACE PUNTA CANA
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RIU PALACE PUNTA CANA ★★★★★

Bavaro
 !  Moderne  en  elegante  uitstraling
 !  Ruime  suites  met  hydromassagebad
 !  Waaier  aan  culinaire  mogelijkheden
 !  Direct  aan  het  mooie  Arena  Gorda-strand

• Eén persoon in een juniorsuite 
aan de zeezijde aan de binnen-
zijde van de U-vorm (courtyard) 
met sofa(bed) en 2 aparte bedden 
(125 op 200 cm) of 1 kingsize bed 
(200 op 200 cm), geïntegreerd 
salon en zicht op de binnenplaats 
met fonteinen (type 28)

• Promokamer (2-3 pers. / 2 volw.+ 
2 kind.) met sofa(bed) en 2 aparte 
bedden (125 op 200 cm) of 
1 kingsize bed (200 op 200 cm) 
(type 25)

• Eén persoon in een promokamer 
met sofa(bed) en 2 aparte bedden 
(125 op 200 cm) of 1 kingsize bed 
(200 op 200 cm) (type 27)

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 
mogelijk bij maximale bezetting)

• 676 kamers

 ALL IN 

• Gevarieerd ontbijtbuffet met 
showcooking, fruit, fruitsap en 
schuimwijn • Middagmaal: buffet 
met warme en koude gerechten, 
showcooking, grill • Avondmaal: 
buffetten en showcooking,  3x/ week 
themabuffet • Alternatief à-la-car-
teavondmaal: Italiaans restaurant 
(voorgerecht in buffetvorm), Spaans 
restaurant (voorgerecht in buffet-
vorm), steakhouse, fusionrestau-
rant, Japans restaurant • Snacks 
(24/24u.) • Voor het middagmaal en 
de snacks kan je in alle hotels van 

het RIU Resort terecht (Riu Palace 
Macao vanaf 18 jaar) • Selectie van 
lokale en internationale alcoholische 
en niet-alcoholische dranken 
(24/24u.) • Drankenservice aan het 
zwembad • Dranken in alle bars van 
het RIU Resort (behalve in de disco-
theek en Riu Palace Macao) 
• Bijvullen van de minibar en de 
sterkedrankenverdeler op de kamer 
• Roomservice (24/24u.)
• 4 tennisterreinen in het RIU resort 
• RiuFit groepslessen ( 7x/ week) 
• Vanaf 18 jaar: fitness, sauna en 
bubbelbad • Windsurfen (brevet 
vereist), kajak, bodyboard, kleine 
catamaran, snorkeluitrusting, 
1 duikinitiatie in het zwembad 
• Animatie overdag voor volwasse-
nen en voor kinderen (4-7 jaar en 
8-12 jaar) ( 7x/ week) • Miniclub 
(4-12 jaar) ( 7x/ week) • Livemuziek, 
RIU avondprogramma of shows 
( 7x/ week) • Themafeesten ‘RIU Pool 
Party’ voor volwassenen (verschil-
lende keren per week) • Toegang tot 
de discotheek (uitgezonderd op 
speciale avonden, dranken beta-
lend)

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over bad-
kamer (douche, haardroger), turn-
downservice, centrale airco, plafond-
ventilator, strijkijzer en -plank, 
telefoon, wifi (gratis), satelliet-tv 
(flatscreen), minibar (gratis), sterke-
drankenverdeler, koffiezet, safe (gra-
tis) en balkon of terras
• Juniorsuite (2-3 pers. / 2 volw.+ 

2 kind. / 3 volw.+ 1 kind) met 
sofa(bed) en 2 aparte bedden 
(125 op 200 cm) of 1 kingsize bed 
(200 op 200 cm) en geïntegreerd 
salon (type 20)

• Juniorsuite aan de zeezijde 
(2-3 pers. / 2 volw.+ 2 kind. / 
3 volw.+ 1 kind) aan de binnenzijde 
van de U-vorm (courtyard) met 
sofa(bed) en 2 aparte bedden 
(125 op 200 cm) of 1 kingsize bed 
(200 op 200 cm), geïntegreerd 
salon en zicht op de binnenplaats 
met fonteinen (type 21)

• Suite (2 pers., vanaf 18 jaar) met 
sofa, 1 kingsize bed (200 op 
200 cm), geïntegreerd salon, 
hydromassagebad, badjas en dres-
sing (type 22)

• Eén persoon in een juniorsuite 
met sofa(bed) en 2 aparte bedden 
(125 op 200 cm) of 1 kingsize bed 
(200 op 200 cm) en geïntegreerd 
salon (type 29)

FACILITEITEN
• Kapsalon • Schoonheidssalon 
• Shops • Roomservice (24/24u.) 
• Wifi (gratis) in het hele resort • In 
de Caribische straat: apotheek, 
juwelier, fotozaak, discotheek en 
winkeltjes • In het RIU Resort: 
openluchtruimte voor themafeesten 
‘RIU Pool Party’ (vanaf 18 jaar, ver-
schillende keren per week)

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In • Hoofdrestaurant met 
terras (maaltijden in buffetvorm) 
• Fusionrestaurant • Japans restau-
rant • Italiaans restaurant • Spaans 
restaurant • Restaurant/steakhouse 
bij het zwembad • Deftige kledij ver-
eist tijdens het avondmaal 
• Patisserie met gebak en ijs 
• Lobbybar, salonbar met terras, 
sportsbar, poolbar met swim-upbar 
(vanaf 18 jaar)

SPORT & ONTSPANNING
• 3 zoetwaterzwembaden, kinderbad 
met glijbanen, zonneterras • Gratis 
toegang tot het aquapark met 6 glij-
banen en kinderbad met glijbanen 
(vanaf 120 cm en 12 jaar,  6x/ week) 
in het RIU resort • Gratis ligzetels 
en parasols aan het zwembad, gratis 
ligzetels aan het strand • Gratis 
handdoekenservice • Gratis: zie All 
In • Betalend: spacentrum met ver-
zorgingen en massages, PADI duik-
school

Riu Palace Punta Cana werd in 
2018 volledig gerenoveerd en heeft 
de allures van een modern paleis. Een 
oprijlaan bezaaid met palmbomen, 
een statig, wit gebouw, verzorgde tui-
nen en dat alles naast een breed 
zandstrand. Aan de zwembaden kan 
je languit genieten met een verfris-
send drankje of van een verfrissende 
duik in het water. Naast het hoofdres-
taurant zijn er maar liefst 5 themares-
taurants, die stuk voor stuk sfeervol 
ingericht zijn, net zoals de kamers 
trouwens. Verder zijn er elke dag 
RiuFit groepslessen en wordt er 
meerdere keren per week een specta-
culaire RIU Pool Party georganiseerd. 
En als dat nog niet genoeg is, ga dan 
zeker eens langs in het spacentrum, 
waar je in 1 van de 5 massagekamers 
helemaal tot rust zal komen.

LIGGING
• Direct aan het Arena Gorda-strand 
• In het RIU resort samen met de 
hotels Riu Palace Macao, Riu Palace 
Bavaro, Riu Naiboa en Riu Bambu 
• Op 40 km van Higüey • Op 
± 25 km van de luchthaven (transfer 
heen en terug inbegrepen)

JuniorsuiteJuniorsuite

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.2
• Kamers 8.8

8.7 • Service 7.3
• Ligging 8.8

Code 09495 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

HET PARADIJS 
VAN RIU PALACE
!  EERSTEKLAS SERVICE
!  BUITENGEWOON 

 COMFORT
!  VERFIJNDE KEUKEN 
!  TOPLIGGING

‘De RIU Palace Hotels nemen al 
je wensen ter harte. Je geniet er 
van buitengewoon comfort en 
een uitstekende service, tot in 
de puntjes verzorgd.’

Zie pagina 20-21 voor alle hotels

ONZE MENING:

ALL INFAIR TRAVELGR ATIS
WIFI

VOOR FAMILIES
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RIU BAMBU ★★★★★

Bavaro
 !  Een  zorgeloze  vakantie
 !  Professioneel  en  bruisend  animatieteam
 !  Gebruik  aquapark  bij  Riu  Naiboa
 !  Direct  aan  het  mooie  Arena  Gorda-strand

• Eén persoon in dubbele kamer 
met 2 aparte bedden (125 op 
200 cm) of 1 kingsize bed (200 op 
200 cm) (type 29)

• Eén persoon in een luxekamer 
met 2 aparte bedden (125 op 
200 cm) of 1 kingsize bed (200 op 
200 cm) (type 28)

• Geen extra bed mogelijk bij maxi-
male bezetting in type 20

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 
mogelijk bij maximale bezetting)

• 1.000 kamers

 ALL IN 

• Gevarieerd ontbijtbuffet met 
showcooking • Continentaal ontbijt/
snack • Middagmaal: buffet met 
warme en koude gerechten, show-
cooking, snacks, pizza’s, pasta, vers 
fruit en salades • Avondmaal: buf-
fetten en gerechten die ‘à la minute’ 
bereid worden,  3x/ week themabuffet 
• Alternatief avondmaal: Italiaanse 
keuken (hoofdgerecht à la carte, 
voor- en nagerecht in buffetvorm), 
restaurant ‘Kulinarium’ (à la carte), 
steakhouse (à la carte), Aziatische 
(buffet), Mexicaanse keuken (buffet) 
en Spaanse keuken (hoofdgerecht à 
la carte, voor- en nagerecht in buffet-
vorm) • Snacks (24/24u.) • Voor het 
middagmaal en de snacks kan je ook 
in Riu Naiboa terecht • Selectie van 
lokale alcoholische en niet-alcoholische 
dranken (24/24u.) • Dranken in alle 

bars van Riu Naiboa • Het bijvullen 
van de minibar en de sterkedranken-
verdeler op de kamer
• 4 tennisterreinen in het RIU resort 
(waarvan 1 met verlichting), omni-
sportterrein, padel tennis, volleybal 
• Fitness • RiuFit groepslessen 
( 7x/ week) • Stoombad (in Riu Palace 
Bavaro) • Windsurfen (brevet vereist), 
kajak, bodyboard, kleine catamaran 
en snorkelmateriaal • 1 duikinitiatie 
in het zwembad • Animatie overdag 
voor volwassenen ( 7x/ week), kinderen 
(4-7 jaar en 8-12 jaar, in Kinderclub 
RiuLand,  7x/ week) en jongeren 
(Riu4U, 13-17 jaar, meerdere malen 
per week) • Livemuziek, shows of 
RIU avondprogramma ( 7x/ week) 
• Themafeesten ‘RIU Pool Party’ 
voor volwassenen (verschillende 
keren per week) • Toegang tot de 
discotheek (uitgezonderd op speciale 
avonden, dranken betalend)

MINISPLASH
• 1 kids miniglijbanenpark

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer 
(douche, haardroger), centrale airco, 
plafondventilator, strijkijzer en -plank, 
telefoon, wifi (gratis), satelliet-tv 
(flatscreen), minibar (gratis), sterke-
drankenverdeler, safe (gratis) en balkon 
of terras
• Standaardkamer (2-3 pers.) met 

2 aparte bedden (125 op 200 cm) 
of 1 kingsize bed (200 op 200 cm) 
(type 20)

• Luxekamer (2-3 pers.) met 
2 aparte bedden (125 op 200 cm) 
of 1 kingsize bed (200 op 200 cm) 
(type 24)

• Suite (2 pers., vanaf 18 jaar) met 
sofa, 1 kingsize bed (200 op 
200 cm), geïntegreerd salon 
(type 21)

• Familiekamer (2-4 pers. / 3 volw.+ 
1 kind) met sofabed, 2 aparte 
bedden (125 op 200 cm) (type 23)

• Luxe familiekamer (2-3 pers. / 
2 volw.+ 2 kind. / 3 volw.+ 1 kind) 
met sofabed (135 op 190 cm), 
1 kingsize bed (200 op 200 cm) 
(type 22)

• Luxekamer (4-6 pers.) 
( communicerende kamers) met 
2 aparte bedden (125 op 200 cm) 
of 1 kingsize bed (200 op 200 cm) 
(type 26)

FACILITEITEN
• Speeltuin • Wifi (gratis) in het hele 
resort • In de Caribische straat: 
 apotheek, juwelier, fotozaak, discotheek 
en winkeltjes • In Riu Palace Bavaro: 
kapsalon en schoonheidssalon • In 
het RIU Resort: openluchtruimte 
voor themafeesten ‘RIU Pool Party’ 
(vanaf 18 jaar, verschillende keren 
per week)

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In • Hoofdrestaurant met 
terras • Italiaans restaurant • Aziatisch 
restaurant • Steakhouse • Restaurant 
‘Kulinarium’ • Restaurant bij het 
zwembad/Mexicaans restaurant 
• Spaans restaurant • Salonbar, bar 
met terras, poolbar, poolbar/swim-
upbar (vanaf 18 jaar), poolbar/swim-
upbar (vanaf 18 jaar) met chill-out 
zone, sportsbar

SPORT & ONTSPANNING
• 5 zoetwaterzwembaden, 2 kinder-
baden, zonneterras • Gratis toegang 
tot het aquapark met 6 glijbanen 
(vanaf 120 cm en 12 jaar) en kinder-
bad met glijbanen in het RIU resort 
( 6x/ week) • Gratis ligzetels en parasols 
aan het zwembad, gratis ligzetels aan 
het strand • Gratis handdoekenser-
vice • Gratis: zie All In • Betalend: 
in Riu Palace Bavaro: spacentrum 
met verzorgingen en massages, PADI 
duikschool

In Riu Bambu mag je je verwachten 
aan opgewekte animatoren, bruisende 
danslessen aan de rand van het 
zwembad en uren prikkelend plezier. 
Het is het meest actieve hotel van 
het RIU Punta Cana Resort, met 
goedgevulde programma’s voor jong 
en oud en professionele, meertalige 
animatoren. Maar hier kan je even-
goed rustig genieten van een lazy 
namiddagje zonnebaden aan het 
strand. Dankzij het kinderzwembad 
met glijbanen, de kinderclub 
‘RiuLand’ en de familiekamers is het 
tevens het meest kindvriendelijke 
hotel van het RIU Punta Cana resort.

LIGGING
• Direct aan het Arena Gorda-strand 
• In het RIU Resort samen met de 
hotels Riu Palace Macao, Riu Naiboa, 
Riu Palace Bavaro en Riu Palace 
Punta Cana • Op 40 km van Higüey 
• Op 600 m van de Caribische straat 
• Op ± 25 km van de luchthaven 
(transfer heen en terug inbegrepen)

Code 09498 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

RIU HOTELS
!  SERVICE OP HOOG 

NIVEAU
!  ZORGELOOS GENIETEN
!  CULINAIRE 

 HOOGSTANDJES 
!  UITSTEKENDE LIGGING

'RIU, dat is service recht uit 
het hart. Maar ook heerlijk 
eten in de themarestaurants 
of je uitleven in de fantastische 
zwembaden.'

Zie pagina 20-21 voor alle hotels

ONZE MENING:

ALL INFAIR TRAVELGR ATIS
WIFI

VOOR FAMILIES
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RIU PALACE MACAO ★★★★★

Bavaro
 !  Voor  koppels  vanaf  18  jaar
 !  Modern  ‘koloniaal’  hotel
 !  Niet  te  groot,  niet  te  klein
 !  Elke  dag  weer  heerlijk  eten
 !  Direct  aan  het  mooie  Arena  Gorda-strand

• Eén persoon in dubbele kamer 
aan de tuinzijde, met douche, 
1 kingsize bed (180 op 200 cm) of 
2 aparte bedden (125 op 200 cm), 
extra bed op  aanvraag maar niet 
mogelijk in kamers met kingsize bed 
(type 29)

• Eén persoon in dubbele kamer 
met zicht op de binnenplaats, douche, 
1  kingsize bed (180 op 200 cm) of 
2 aparte bedden (125 op 200 cm), 
extra bed op aanvraag maar niet 
mogelijk in kamers met kingsize bed 
(type 28)

• Eén persoon in een suite (door de 
vegetatie is er in de meeste kamers 
geen zeezicht mogelijk) aan de 
zeezijde, met sofa, 1 kingsize bed 
(200 op 200 cm), extra bed op 
 aanvraag, hydromassagebad, 
douche, 2de tv en salon (type 27)

• Juniorsuite voor personen met 
een beperkte mobiliteit 
(2-3 pers.) met zicht op de binnen-
plaats, douche en 2 aparte bedden 
(125 op 200 cm), op aanvraag (type 20)

• Glas schuimwijn bij aankomst, 
 conciërgeservice

• 364 kamers

 ALL IN 
• Gevarieerd ontbijtbuffet met 
 showcooking, fruit, fruitsap en 
schuimwijn • Middagmaal: buffet 
met warme en koude gerechten, 
 showcooking • Avondmaal: buffetten 
en showcooking,  3x/ week themabuffet 
• Alternatief avondmaal: steakhouse, 
fusionrestaurant, Japans restaurant, 
Italiaans restaurant (voor- en nagerecht 
in buffetvorm) • Snacks (24/24u.) 
• Voor het middagmaal en de 
snacks kan je in alle hotels van het 
RIU Resort terecht • Selectie van 
lokale en internationale alcoholische 
en niet-alcoholische premium dranken 
(24/24u.) • Drankenservice aan het 
zwembad • Dranken in alle bars van 
het RIU Resort (behalve in de 
 discotheek) • Bijvullen van de minibar 
en de sterkedrankenverdeler op de 
kamer • Roomservice (24/24u.)
• 4 tennisterreinen in het RIU Resort, 
volleybal, gym • Stoombad en fitness 
(in Riu Palace Bavaro) • Windsurfen 
(brevet vereist), kleine catamaran, 
bodyboard, kajak en snorkelmateriaal 
• 1 duikinitiatie in het zwembad 
• Animatie overdag ( 7x/ week) 
• Livemuziek, RIU  avondprogramma 
of shows ( 7x/ week) • Themafeesten 
‘RIU Pool Party’ voor volwassenen 
(verschillende keren per week) 
• Toegang tot de discotheek 
( uitgezonderd op speciale avonden, 
dranken betalend) • Toegang en 
dranken in het  amfitheater

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer 
(haardroger, badjas), turndownservice, 
centrale airco, plafondventilator, 
strijkijzer en -plank, telefoon, wifi (gratis), 
satelliet-tv (flatscreen), minibar (gratis), 
sterkedrankenverdeler, koffiezet, safe 
(gratis) en balkon of terras
• Standaardkamer (2-3 pers.) aan 

de tuinzijde, met douche, 1 kingsize 
bed (180 op 200 cm) of 2 aparte 
bedden (125 op 200 cm), extra bed 
op aanvraag maar niet mogelijk in 
kamers met kingsize bed (type 21)

• Kamer met zicht op de 
 binnenplaats (2-3 pers.) met douche, 
1 kingsize bed (180 op 200 cm) of 
2 aparte bedden (125 op 200 cm), 
extra bed op aanvraag maar niet 
mogelijk in kamers met kingsize bed 
(type 26)

• Suite aan de zeezijde (2 pers., 
door de vegetatie is er in de meeste 
kamers geen zeezicht mogelijk) met 
sofa, 1 kingsize bed (200 op 200 cm), 
extra bed op aanvraag, hydro-
massagebad, douche, 2de tv en 
salon (type 24)

• Suite aan de zeezijde (2 pers., 
door de vegetatie is er in de meeste 
kamers geen zeezicht mogelijk) met 
sofa, 1 kingsize bed (200 op 200 cm), 
extra bed op  aanvraag, hydro-
massagebad, douche, 2de tv, salon 
en bubbelbad op het 2de balkon 
of terras (type 22)

• In het RIU Resort: openluchtruimte 
voor themafeesten ‘RIU Pool Party’ 
(vanaf 18 jaar, verschillende keren 
per week)

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In • Hoofdrestaurant met 
terras (maaltijden in buffetvorm) 
• Restaurant/steakhouse bij het 
zwembad • Italiaans restaurant 
• Japans restaurant 
• Fusionrestaurant • Romantisch 
diner op het strand, speciale wijnkaart 
• Deftige kledij vereist tijdens het 
avondmaal • Lobbybar met terras, 
salonbar met terras, poolbar met 
swim-upbar, bar met gebak en ijs

SPORT & ONTSPANNING
• 3 zoetwaterzwembaden (waarvan 
1 met swim-upbar), zonneterras 
• Gratis toegang tot het aquapark 
met 6 glijbanen en kinderbad met 
glijbanen (kinderen vanaf 120 cm) in 
het RIU resort ( 6x/ week) • Gratis 
ligzetels en parasols aan het zwembad, 
gratis ligzetels aan het strand 
• Gratis handdoekenservice 
• Gratis: zie All In • Betalend: PADI 
duikschool, in Riu Palace Bavaro: 
spacentrum met massages en 
 verzorgingen

ADULTS ONLY
• Minimumleeftijd voor de gasten in 
het hotel: 18 jaar

Riu Palace Macao is een hotel met 
gezellige hoekjes bij het zwembad en 
aan het strand, kleine oases die je 
dorst naar luxe laven. De goede service, 
de onovertroffen gastvrijheid, de 
liefde voor hun vak die in elk aspect te 
proeven is… van de receptionistes tot 
de barman bij het zwembad. Dit is 
ontegensprekelijk een topper. En als je 
dan ’s avonds afzakt naar de restaurants, 
dan wordt het opnieuw genieten van 
de heerlijke gevarieerde keuken.

LIGGING
• Direct aan het Arena Gorda-strand 
• In het RIU Resort samen met de 
hotels Riu Palace Punta Cana, Riu 
Palace Bavaro, Riu Naiboa en Riu Bambu 
• Op 200 m van de Caribische straat 
• Op 40 km van Higüey • Op ± 25 km 
van de luchthaven (transfer heen en 
terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Amfitheater • Shops • Roomservice 
(24/24u.) • Wifi (gratis) in het hele 
resort • In de Caribische straat: 
 apotheek, juwelier, fotozaak, discotheek 
en winkeltjes • In Riu Palace Bavaro: 
kapsalon en schoonheidssalon 

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.3
• Kamers 7.2

7.5 • Service 8.6

Code 09497 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

HET PARADIJS 
VAN RIU PALACE
!  EERSTEKLAS SERVICE
!  BUITENGEWOON 

 COMFORT
!  VERFIJNDE KEUKEN 
!  TOPLIGGING

‘De RIU Palace Hotels nemen al 
je wensen ter harte. Je geniet er 
van buitengewoon comfort en 
een uitstekende service, tot in 
de puntjes verzorgd.’

Zie pagina 20-21 voor alle hotels

ONZE MENING:

ALL INFAIR TRAVELGR ATIS
WIFIADULTS

ONLY
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RIU PALACE BAVARO ★★★★★

Bavaro
 !  Moderne  kamers  met  alle  comfort  &  luxe
 !  Adults  Only  Villa’s
 !  Ruime  keuze  aan  restaurants
 !  Hoogstaande  RIU  service
 !  Direct  aan  het  mooie  Arena  Gorda-strand

• Suite (2 volw., minimumleeftijd: 
18 jaar) in de villa’s, met 1 kingsize 
bed (200 op 200 cm), badjas en 
bubbelbad op het balkon of terras 
en zeezicht (type 26)

• Eén persoon in een juniorsuite 
aan de buitenkant van het hoofd-
gebouw, met 2 aparte bedden 
(125 op 200 cm) of 1 kingsize bed 
(200 op 200 cm) en tuinzicht 
(type 29)

• Promokamer (2-3 pers. / 2 volw.+ 
2 kind.) met 2 aparte bedden 
(125 op 200 cm) of 1 kingsize bed 
(200 op 200 cm) (type 25)

• Juniorsuite voor personen met 
een beperkte mobiliteit 
(2-3 pers. / 2 volw.+ 2 kind.) met 
2 aparte bedden (125 op 200 cm) 
en tuinzicht, zonder toeslag en op 
aanvraag (type 22)

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 
mogelijk bij maximale bezetting in 
types 23, 27, 26 en 25)

• 610 kamers

 ALL IN 

• Gevarieerd ontbijtbuffet met 
showcooking, fruit, fruitsap en 
schuimwijn • Middagmaal: buffet 
met warme en koude gerechten, 
showcooking • Avondmaal: buffetten 
en showcooking,  3x/ week thema-
buffet • Alternatief avondmaal in 
het Italiaans restaurant (à la carte, 
voorgerecht in buffetvorm) • A-la-

carteavondmaal: steakhouse, fusion-
restaurant, Japans restaurant, 
 restaurant ‘Kulinarium’ • Snacks 
(24/24u.) • Voor het middagmaal en 
de snacks kan je in alle hotels van 
het RIU Resort terecht (Riu Palace 
Macao vanaf 18 jaar) • Selectie van 
lokale en internationale alcoholische 
en niet-alcoholische dranken 
(24/24u.) • Drankenservice aan het 
zwembad • Dranken in alle bars van 
het RIU Resort (Riu Palace Macao 
en de discotheek vanaf 18 jaar) 
• Bijvullen van de minibar en de 
sterkedrankenverdeler op de kamer 
• Roomservice (24/24u.)
• 4 tennisterreinen in het RIU resort 
• Fitness, gym, stoombad 
• Windsurfen (mits brevet), kajak, 
bodyboard, kleine catamaran, snorkel-
uitrusting, 1 duikinitiatie in het zwembad 
• Animatie overdag voor volwassenen 
en kinderen (4-12 jaar) ( 7x/ week) 
• Miniclub (4-12 jaar) • Livemuziek, 
RIU avondprogramma of shows 
( 7x/ week) • Themafeesten ‘RIU Pool 
Party’ voor volwassenen (verschillende 
keren per week) • Toegang tot de 
discotheek (uitgezonderd op speciale 
avonden, dranken betalend)

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over bad-
kamer (hydromassagebad, douche, 
haardroger), turndownservice, centrale 
airco, plafondventilator, geïntegreerd 
salon met sofa, strijkijzer en -plank, 
telefoon, wifi (gratis), satelliet-tv 
(flatscreen), minibar (gratis), sterke-
drankenverdeler, koffiezet, safe (gratis) 
en balkon of terras
• Juniorsuite (2-3 pers. / 2 volw.+ 

2 kind.) aan de buitenkant van het 
hoofdgebouw, met 2 aparte bedden 
(125 op 200 cm) of 1 kingsize bed 
(200 op 200 cm) en tuinzicht 
(type 20)

• Superieure juniorsuite (2-3 pers. 
/ 2 volw.+ 2 kind.) aan de binnen-
kant van het hoofdgebouw, met 
2 aparte bedden (125 op 200 cm) 
of 1 kingsize bed (200 op 200 cm) 
en tuinzicht (type 21)

• Juniorsuite (2 volw., minimum-
leeftijd: 18 jaar) in de villa’s, met 
2 aparte bedden (125 op 200 cm) 
of 1 kingsize bed (200 op 200 cm), 
badjas en tuinzicht of zicht op het 
zwembad (type 23)

• Juniorsuite (2 volw., minimum-
leeftijd: 18 jaar) in de villa’s, met 
2 aparte bedden (125 op 200 cm) 
of 1 kingsize bed (200 op 200 cm), 
badjas en tuinzicht (type 27)

(vanaf 18 jaar, verschillende keren 
per week)

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In • Hoofdrestaurant met 
terras • Fusionrestaurant • Japans 
restaurant • Italiaans à-la-carte-
restaurant • Restaurant ‘Kulinarium’ 
• Restaurant bij het zwembad/steak-
house • Deftige kledij vereist tijdens 
het avondmaal • Lobbybar met gebak 
en ijs, bar, salonbar met terras, sports-
bar, 3 poolbars (waarvan 2 exclusief 
voor de Adults Only villa’s), swim-upbar 
(vanaf 18 jaar)

SPORT & ONTSPANNING
• 2 zoetwaterzwembaden (waarvan 
1 met bubbelbad en swim-upbar, 
toegankelijk vanaf 18 jaar), kinder-
bad, zonneterras, tuin • Exclusief 
voor de Adults Only villa’s: 2 zoetwater-
zwembaden (waarvan 1 met bubbel-
bad en swim-upbar) • Gratis toegang 
tot het aquapark met 6 glijbanen en 
kinderbad met glijbanen (vanaf 120 cm 
en 12 jaar,  6x/ week) in het RIU resort 
• Gratis ligzetels en parasols aan het 
zwembad, gratis ligzetels aan het 
strand • Gratis handdoekenservice 
• Gratis: zie All In • Betalend: spa-
centrum met verzorgingen en massages

Met zijn prachtige ligging aan het 
Arena Gorda-strand gaat dit moderne 
RIU hotel in Punta Cana tot het 
uiterste om je te imponeren. Je geniet 
er van de bekende RIU service, het 
comfort van een paleiselijk hotel en 
natuurlijk van de Caribische zon en 
stranden. Dit is het ideale oord om 
tot rust te komen... aan de zwembaden, 
omringd door een weelderige tuin 
en schaduwrijke palmen, aan het 
wondermooie strand, op je kamer...

LIGGING
• Direct aan het Arena Gorda-strand 
• In het RIU Resort samen met de 
hotels Riu Palace Macao, Riu Palace 
Punta Cana, Riu Naiboa en Riu Bambu 
• Op 40 km van Higüey • Op ± 25 km 
van de luchthaven (transfer heen en 
terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Kapsalon • Schoonheidssalon • Shops 
• Roomservice (24/24u.) • Wifi (gratis) 
in het hele resort • In de Caribische 
straat: apotheek, juwelier, fotozaak, 
discotheek en winkeltjes • In het 
RIU Resort: openluchtruimte voor 
themafeesten ‘RIU Pool Party’ 

Juniorsuite in de villa’sJuniorsuite in de villa’s

KLANTENSCORE
• Maaltijden 10
• Kamers 7

10 • Service 9
• Ligging 10

Code 09473 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

HET PARADIJS 
VAN RIU PALACE
!  EERSTEKLAS SERVICE
!  BUITENGEWOON 

 COMFORT
!  VERFIJNDE KEUKEN 
!  TOPLIGGING

‘De RIU Palace Hotels nemen al 
je wensen ter harte. Je geniet er 
van buitengewoon comfort en 
een uitstekende service, tot in 
de puntjes verzorgd.’

Zie pagina 20-21 voor alle hotels

ONZE MENING:

ALL INFAIR TRAVELGR ATIS
WIFI

VOOR FAMILIES
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RIU NAIBOA ★★★★

Bavaro
 !  All  Inclusive  tegen  een  scherpe  prijs
 !  Voor  een  jong  en  dynamisch  publiek
 !  Goede  en  gevarieerde  animatie
 !  Vlak  bij  het  aquapark
 !  Vlak  bij  de  Caribische  straat  met  disco

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over bad-
kamer (douche, haardroger), centrale 
airco, plafondventilator, telefoon, wifi 
(gratis), satelliet-tv, minibar (gratis), 
sterkedrankenverdeler, safe (gratis) 
en balkon of terras
• Standaardkamer (2-3 pers. / 

2 volw.+ 2 kind. / 3 volw.+ 1 kind) 
met 2 aparte bedden (120 op 
200 cm) of 1 bed (180 op 200 cm), 
extra bed op aanvraag (type 20)

• Suite (2 pers., vanaf 18 jaar) met 
sofa, 1 kingsize bed (200 op 
200 cm) en geïntegreerd salon 
(type 21)

• Eén persoon in dubbele kamer 
met 2 aparte bedden (120 op 
200 cm) of 1 bed (180 op 200 cm), 
extra bed op aanvraag (type 29)

• Eén persoon in suite met sofa, 
1 kingsize bed (200 op 200 cm) en 
geïntegreerd salon (type 27)

• Promokamer (2-3 pers. / 2 volw.+ 
2 kind. / 3 volw.+ 1 kind) met 
2 aparte bedden (120 op 200 cm) 
of 1 bed (180 op 200 cm), extra 
bed op aanvraag (type 25)

• Eén persoon in promokamer met 
2 aparte bedden (120 op 200 cm) 
of 1 bed (180 op 200 cm) 
(type 28)

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 
mogelijk bij maximale bezetting)

• 362 kamers

 ALL IN 

• Gevarieerd ontbijtbuffet met 
showcooking • Continentaal ontbijt/
snack • Middagmaal: warm en koud 
buffet, showcooking, snacks, pizza’s, 
pasta’s, vers fruit, salades 
• Avondmaal: buffetten en gerechten 
die ‘à la minute’ bereid worden 
•  3x/ week themabuffet • Alternatief 
avondmaal: afwisselend Italiaans 
à-la-carterestaurant of steakhouse 
• Snacks (24/24u.) • Selectie van 
lokale alcoholische en niet-alcoholische 
dranken (24/24u.) • Het bijvullen van 
de minibar en de sterkedranken-
verdeler op de kamer
• 4 tennisterreinen (in het RIU 
resort), volleybal • Fitness (in Riu 
Palace Bavaro), gym • Windsurfen 
(mits brevet), kajak, bodyboard, 
kleine catamaran, snorkelmateriaal 
• 1 duikinitiatie in het zwembad 
• Animatie overdag voor volwassenen 
en kinderen (4-12 jaar) ( 7x/ week) 
• Miniclub • Livemuziek, shows of 
RIU avondprogramma ( 7x/ week) 
• Themafeesten ‘RIU Pool Party’ 
voor volwassenen (verschillende 
keren per week) • Toegang tot de 
discotheek (uitgezonderd op speciale 
avonden, dranken betalend)

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant met terras
• Snackrestaurant/Italiaans restaurant/

steakhouse
• Snackrestaurant
• Deftige kledij vereist tijdens het 

avondmaal
• Salonbar, poolbar

SPORT & ONTSPANNING
• Zoetwaterzwembad met kinder-

gedeelte, zonneterras, tuin
• Gratis toegang tot het aquapark 

met 6 glijbanen (vanaf 120 cm en 
12 jaar,  6x/ week) en kinderbad 
met glijbanen in het RIU resort

• Gratis ligzetels en parasols aan het 
zwembad, gratis ligzetels aan het 
strand

• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: in Riu Palace Bavaro: spa-

centrum met stoombad, massages 
en verzorgingen, PADI duikcentrum

LIGGING
• Op 400 m van het strand
• In het RIU Resort samen met de 

hotels Riu Palace Punta Cana, Riu 
Palace Macao, Riu Palace Bavaro 
en Riu Bambu

• Op 150 m van de Caribische straat
• Op 40 km van Higüey
• Op ± 25 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Wifi (gratis) in het hele resort
• In de Caribische straat: apotheek, 

juwelier, fotozaak, discotheek en 
winkeltjes

• In Riu Palace Bavaro: kapsalon en 
schoonheidssalon

• In het RIU Resort: openluchtruimte 
voor themafeesten ‘RIU Pool Party’ 
(vanaf 18 jaar, verschillende keren 
per week)

Een tropisch resort met een jong, 
dynamisch publiek. Dit hotel ligt vlak 
aan de Caribische straat waar disco-
theek ‘Pacha’ je verleidt tot in de 
vroege uurtjes. En of het daar de 
pan uit swingt! Ben je na je avondje 
stappen nog fi t genoeg, dan maakt 
het animatieteam ook van je dag 
één grote party. Dit hotel heeft een 
mooi zwembad: goed voor een ver-
kwikkende duik in het helende water 
of uren luilekkerplezier. Even ver-
derop, op zo’n 5 minuten stappen, 
strekt het parelwitte zandstrand van 
Punta Cana zich voor je uit. 
Verleidelijk wit, aanlokkelijk zacht, 
verrukkelijk zonnig,…

StandaardkamerStandaardkamer

Code 09474 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

RIU HOTELS
!  SERVICE OP HOOG 

NIVEAU
!  ZORGELOOS GENIETEN
!  CULINAIRE 

 HOOGSTANDJES 
!  UITSTEKENDE LIGGING

'RIU, dat is service recht uit 
het hart. Maar ook heerlijk 
eten in de themarestaurants 
of je uitleven in de fantastische 
zwembaden.'

Zie pagina 20-21 voor alle hotels

ONZE MENING:

ALL INFAIR TRAVELGR ATIS
WIFI

VOOR FAMILIES
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RIU REPUBLICA ★★★★★

Bavaro
 !  Levendig  All  Inclusive  hotel
 !  Alleen  voor  volwassenen
 !  De  gekende  RIU  gastronomie
 !  Brede  waaier  aan  sport  en  ontspanning
 !  Direct  aan  het  stand

• Suite (2 pers.) met hydromassage-
bad, sofa, 1 kingsize bed (200 op 
200 cm) en salon (type 23)

• Suite (2 pers.) met hydromassage-
bad, sofa, 1 kingsize bed (200 op 
200 cm), salon en zeezicht 
(type 24)

• Eén persoon in dubbele kamer 
met sofa, 2 aparte bedden (125 op 
200 cm) of 1 kingsize bed (200 op 
200 cm) en zithoek (type 29)

• Eén persoon in dubbele kamer 
met sofa, 2 aparte bedden (125 op 
200 cm) of 1 kingsize bed (200 op 
200 cm), zithoek en zicht op de 
binnenplaats (courtyard) (type 28)

• Kamer voor personen met een 
beperkte mobiliteit (2-3 pers.) op 
het gelijkvloers, met sofa, 2 aparte 
bedden (125 op 200 cm) en zithoek, 
zonder toeslag en op aanvraag 
(type 26)

• Eén persoon in kamer voor per-
sonen met een beperkte mobiliteit 
op het gelijkvloers, met sofa, 2 aparte 
bedden (125 op 200 cm) en zithoek, 
op aanvraag (type 27)

• Conciërgeservice
• 1.382 kamers

 ALL IN 

• Gevarieerd ontbijtbuffet met 
showcooking

• Middagmaal: buffet met warme en 
koude gerechten, showcooking, 
snacks, pizza’s, pasta, vers fruit en 

salades, ‘Grill Jerk’
• Avondmaal: buffetten en gerechten 

die ‘à la minute’ bereid worden, 
 3x/ week themabuffet

• Alternatief avondmaal: Aziatische 
keuken (buffet), Italiaanse keuken 
(buffet), steakhouse (à la carte), 
2 restaurants ‘Kulinarium’ (à la 
carte), Indische keuken (buffet) en 
Spaanse keuken (à la carte, voor- 
en nagerecht in buffetvorm)

• Snacks (24/24u.)
• Selectie van lokale en internationale 

alcoholische en niet-alcoholische 
premium dranken (24/24u.)

• Het bijvullen van de minibar en de 
sterkedrankenverdeler op de 
kamer

• Beachvolley
• RiuFit groepslessen ( 7x/ week)
• Windsurfen, kajak, kleine catamaran, 

bodyboard, snorkeluitrusting
• 1 duikinitiatie in het zwembad
• Fitness, stoombad en bubbelbad
• Animatie overdag ( 7x/ week)
• Livemuziek, RIU avondprogramma 

of shows ( 7x/ week)
• Themafeesten ‘RIU Pool Party’ 

voor volwassenen ( 2x/ week, op 
6 km, transfer inbegrepen) en ‘RIU 
Get Together Party’ ( 1x/ week)

• Toegang tot en dranken in de disco-
theek ( 6x/ week)

SPORT & ONTSPANNING
• 8 zoetwaterzwembaden (waarvan 

3 met swim-upbar), aquapark met 
4 glijbanen ( 6x/ week), zonneterras

• Gratis ligzetels en parasols aan het 
zwembad, gratis ligzetels aan het 
strand

• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: wellnesscentrum met 

massages en verzorgingen, PADI 
duikcentrum

ADULTS ONLY
• Minimumleeftijd voor de gasten in 

het hotel: 18 jaar

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over bad-
kamer (douche, haardroger, badjas), 
centrale airco, plafondventilator, 
strijkijzer en -plank, telefoon, wifi 
(gratis), satelliet-tv, minibar (gratis), 
sterkedrankenverdeler, koffiezet, 
safe (gratis) en balkon of terras
• Standaardkamer (2-3 pers.) met 

sofa, 2 aparte bedden (125 op 
200 cm) of 1 kingsize bed (200 op 
200 cm) en zithoek (type 20)

• Kamer met zicht op de binnen-
plaats (courtyard) (2-3 pers.) met 
sofa, 2 aparte bedden (125 op 
200 cm) of 1 kingsize bed (200 op 
200 cm) en zithoek (type 21)

FACILITEITEN
• Kapsalon
• Schoonheidssalon
• Discotheek
• Shop
• Wifi (gratis) in het hele resort
• In het RIU Resort (op 6 km, transfer 

inbegrepen): openluchtruimte voor 
themafeesten ‘RIU Pool Party’ 
(vanaf 18 jaar,  2x/ week)

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• 2 hoofdrestaurants
• Italiaans restaurant
• Aziatisch restaurant
• A-la-carterestaurant bij het zwembad/

steakhouse met terras
• Indisch restaurant
• Spaans restaurant
• 2 à-la-carterestaurants 

‘Kulinarium’
• ‘Grill Jerk’
• Romantisch avondmaal in open-

lucht, speciale wijnkaart
• Deftige kledij vereist tijdens het 

avondmaal
• Lobbybar, salonbar met terras, 

sportsbar, bar met chill-out zone, 
2 poolbars met swim-upbar, pool-
bar/plaza bar met podium, swim-upbar, 
beachbar, bar

Riu Republica ligt vlak aan het 
prachtige strand van Arena Gorda en 
is enkel toegankelijk voor volwassenen 
vanaf 18 jaar. De moderne nieuwe RIU 
look, de topgastronomie, de uitstekende 
service, levendige animatie en dito 
sfeer... het is allemaal van de partij! 
Er is een conciërgeservice en je kan 
ook nog een lekker wijntje kiezen van 
de speciale wijnkaart. Maar wat Riu 
Republica helemaal top maakt, zijn 
de drie zalige zwembaden die slechts 
van het strand gescheiden worden 
door een duin met een tropische lijn 
van palmbomen. Het hotel bestaat 
uit een hoofdgebouw met daarachter 
een bijgebouw. Bij het bijgebouw 
bevinden zich enkele zwembaden, 
restaurants, bars en een aquapark.

LIGGING
• Direct aan het strand van Arena 

Gorda
• Op 8 km van het winkelcentrum
• Op 23 km van Pueblo Bavaro
• Op 35 km van Higüey
• Op ± 28 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegrepen)

Kamer met lateraal zeezichtKamer met lateraal zeezicht

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.8
• Kamers 8

8.5 • Service 8.8
• Ligging 8.2

Code 09472 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

RIU HOTELS
!  SERVICE OP HOOG 

NIVEAU
!  ZORGELOOS GENIETEN
!  CULINAIRE 

 HOOGSTANDJES 
!  UITSTEKENDE LIGGING

'RIU, dat is service recht uit 
het hart. Maar ook heerlijk 
eten in de themarestaurants 
of je uitleven in de fantastische 
zwembaden.'

Zie pagina 20-21 voor alle hotels

ONZE MENING:

ALL INGR ATIS
WIFIADULTS

ONLY FAIR TRAVEL
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ROYALTON BAVARO, AN AUTOGRAPH COLLECTION 
ALL-INCLUSIVE RESORT & CASINO ★★★★★

Bavaro

 !  Groot  gastronomisch  aanbod
 !  Swim-up  luxejuniorsuites
 !  Direct  aan  het  strand

• Luxejuniorsuite ‘Diamond Club’ 
(2-4 pers.) met balkon (type 24)

• Swim-up luxejuniorsuite 
‘Diamond Club’ (2-4 pers.) met 
directe toegang tot het zwembad, 
terras en zicht op het zwembad of 
tuinzicht (type 26)

• Workation luxejuniorsuite 
(2-4 pers.) met balkon en zonder 
toeslag, op aanvraag (type 25)

• Eén persoon in luxejuniorsuite 
met balkon (type 29)

• ‘Diamond Club’ geldig in 
types 24 en 26: gepersonaliseerde 
check-in/-out, butlerservice, dranken 
in de kamer, exclusieve ruimte op 
het strand met bediening, toegang 
tot het privézwembad, exclusieve 
lounge met een selectie van premium 
dranken, hoofdkussenservice, korting 
in het spacentrum,...

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 
mogelijk bij maximale bezetting)

• 730 kamers

 ALL IN 

• Ontbijt, middag- en avondmaal in 
buffetvorm

• Maaltijden in de à-la-carterestaurants 
(onbeperkt)

• Selectie van lokale en internationale 
alcoholische en niet-alcoholische 
dranken

• Minibar (elke dag bijgevuld)
• Roomservice (24/24u.)
• 2 tennisterreinen, beachvolley, 

basket, omnisportterrein, minigolf
• Fitness, bubbelbad (overdekt)
• Snorkelen, kajak en introductieles 

duiken
• ‘Flow Rider’ surfsimulator 

( inbegrepen voor ‘Diamond Club’ 
gasten, betalend voor niet-’Diamond 
Club’ gasten)

• Animatie overdag en ‘s avonds
• Miniclub (4-12 jaar), tienerclub 

(13-17 jaar) met videospelletjes, 
biljart en pingpong

SPORT & ONTSPANNING
• 3 zoetwaterzwembaden (waarvan 

1 exclusief voor de ‘Diamond Club’ 
gasten), ‘lazy river’, 3 kinderbaden

• Gratis ligzetels aan het zwembad 
en het strand

• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: spacentrum met sauna, 

stoombad, massages en verzorgingen, 
gemotoriseerde watersporten

MINISPLASH
• 1 kids miniglijbanenpark

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over bad-
kamer (regendouche, haardroger), 
tegelvloer, individuele airco, plafond-
ventilator, hoofdkussenservice (beta-
lend), strijkijzer en -plank, bubbel-
bad in de kamer, telefoon, wifi 
(gratis), satelliet-tv (flatscreen), 
bluetooth box, USB stopcontact, 
minibar (gratis), koffie- en theefacili-
teiten en safe (gratis)
• Luxejuniorsuite (2-4 pers.) met 

balkon (type 20)
• Luxejuniorsuite (2-4 pers.) met 

balkon en lateraal zeezicht 
(type 21)

• Swim-up luxejuniorsuite 
(2-4 pers.) met directe toegang tot 
het zwembad en terras (type 22)

• Luxefamiliesuite (2-3 pers. / 
2 volw.+ 2 kind. / 3 volw.+ 1 kind) 
met balkon (type 23)

LIGGING
• Direct aan het strand
• Op ± 28 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Kinderspeelruimte (binnen en buiten)
• Kapsalon
• Schoonheidssalon
• Casino
• Shop
• Wasservice
• Roomservice
• Wifi (gratis) in het hele resort

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant: lokale en 

i nternationale keuken (maaltijden 
in buffetvorm, kinderbuffet)

• Openluchtrestaurant aan het 
strand (grill in buffetvorm)

• A-la-carterestaurants: Diamond 
Club Grill, steakhouse, Italiaans, 
Braziliaans (rodizio) en Aziatisch 
(sushi/teppanyaki)

• Foodtruck (met o.a. hamburgers 
en broodjes)

• Grill aan de ‘lazy river’
• Chef’s Table met privéchef en 

7-gangenmenu (betalend)
• Sportsbar & Lounge met grillades
• 10 bars, waarvan 2 exclusief voor 

‘Diamond Club’

Zet je schrap voor een luxueuze 
vakantie met alles erop en eraan! Zowel 
families, koppels als singles zullen hier 
de tijd van hun leven beleven. Je vindt 
er de typische Royalton-klassiekers 
zoals de unieke DreamBed bedden, 
restaurants van wereldklasse, het 
uitgebreide All In Luxury® concept en 
de ‘Diamond Club’ voor wie graag 
extra in de watten wil gelegd worden.
Bovendien is deze accommodatie 
uiterst geschikt voor een Workation. 
Hier kan je dankzij een comfortabel 
ingerichte werkplek heerlijk productief 
werken en tegelijkertijd vakantie vieren. 
Vergeet in dat geval niet om tijdens 
je boeking het kamertype ‘workation’ 
te selecteren.

LuxejuniorsuiteLuxejuniorsuite

Code 09437 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

BE ACH

ALL INFAIR TRAVELGR ATIS
WIFISWIM-UP

KAMERS

VOOR FAMILIES
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ROYALTON PUNTA CANA, AN AUTOGRAPH 
 COLLECTION ALL-INCLUSIVE RESORT & CASINO ★★★★★

Bavaro

 !  Modern  luxeresort
 !  Voor  koppels  en  families
 !  Direct  aan  het  witte  strand

• Eén persoon in een Luxury kamer 
‘Diamond Club’ (type 28)

• Diamond Club (geldig in types 25, 
22, 26, 27 en 28): toegang tot de 
Diamond Club Lounge met dranken, 
gepersonaliseerde check-in/-out, 
selectie van likeuren op de kamer, 
butlerservice, privégedeelte op het 
strand, hoofdkussenmenu, korting 
in het spacentrum, voorrang bij 
het reserveren van een à-la-carte-
restaurant

• Extra’s in het Hideaway-gedeelte 
(geldig in types 23 en 22): geper-
sonaliseerde check-in/-out, con-
ciërgeservice, uitgebreide roomser-
vice, exclusieve lounge met 
premium dranken en delicatessen, 
exclusief à-la-carterestaurant (ont-
bijt, middag- en avondmaal), privé-
gedeelte op het strand en aan het 
zwembad (5 min. gratis massage, 
hors d’oeuvres aan het zwembad, 
drankenservice), gepersonaliseerde 
strandtas op de kamer

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 
mogelijk bij maximale bezetting)

• 485 kamers

 ALL IN 

• Ontbijt, middag- en avondmaal in 
buffetvorm

• Exclusief ontbijt, middag- en 
avondmaal voor Hideaway-gasten 
(kamertypes 23 en 22, à-la-carte-
service en een klein buffet)

• Avondmaal in de à-la-carterestaurants 
(niet in het internationaal restaurant 
met vast menu)

• Snacks
• Selectie van lokale en internationale 

alcoholische en niet-alcoholische 
dranken

• Minibar (elke dag bijgevuld)
• Roomservice (24/24u.)
• Tennis, basketbal, beachvolley, 

pingpong
• Fitness, aerobic, bubbelbad
• Snorkelen, kajak, duikinitiatie 

(30 min.)
• Toegang tot het aquapark
• Animatie overdag en ‘s avonds (o.a. 

kook- en dansles, spelletjes en 
avondshows)

• Miniclub (4-12 jaar), tienerclub 
(13-17 jaar) met videospelletjes, 
biljart en pingpong

• Gratis: zie All In
• Betalend: escape room (vanaf 6 jaar), 

spacentrum met sauna, stoombad, 
massages en verzorgingen, 
 gemotoriseerde watersporten

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer 
(regendouche, haardroger, badjas en 
slippers), tegelvloer, individuele airco, 
hoofdkussenservice (betalend), 
strijkijzer en -plank, telefoon, wifi 
(gratis), satelliet-tv (flatscreen), 
bluetooth geluidsinstallatie, USB 
stopcontact, minibar (gratis), koffie- 
en theefaciliteiten, safe (gratis) en 
balkon of terras
• Luxury kamer (2-4 pers.) 

(type 20)
• Luxury kamer ‘Diamond Club’ 

(2-4 pers.) met tuinzicht of zicht 
op het zwembad (type 25)

• Luxury kamer (2-4 pers., 
 minimumleeftijd 18 jaar) in het 
Hideaway-gedeelte (type 23)

• Luxury kamer ‘Diamond Club’ 
(2-4 pers., minimumleeftijd 18 jaar) 
in het Hideaway-gedeelte (type 22)

• Luxury swim-upkamer 
‘Diamond Club’ (2-4 pers.) met 
directe toegang tot het zwembad 
(type 26)

• Luxury kamer ‘Diamond Club’ 
(2-4 pers.) met zeezicht (type 27)

• Eén persoon in een Luxury kamer 
(type 29)

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in 

buffetvorm, kinderbuffet)
• A-la-carterestaurants: Italiaans, 

Aziatisch/fusion, steakhouse en 
teppanyaki

• Internationaal restaurant met vast 
7-gangenmenu (mits toeslag)

• Sportsbar & lounge: pub en grill
• Koffieshop met gebak en ijs
• 9 bars, waarvan 2 exclusief voor de 

‘Diamond Club’ en 3 exclusief in 
het Hideaway-gedeelte

• Klanten kunnen gebruik maken van 
alle restaurants en bars in hotel 
Royalton Splash Punta Cana: 
Mexicaans, internationaal (zeevruchten) 
en Italiaans restaurant

SPORT & ONTSPANNING
• 6 zoetwaterzwembaden waaronder 

3 kinderbaden en 1 zwembad 
exclusief voor wie verblijft in het 
Hideaway-gedeelte (met Balinese 
bedden, enkel voor types 23 en 22)

• Aquapark (minimumlengte 120 cm) 
in hotel SPLASHWORLD Royalton 
Splash Punta Cana

• Gratis ligzetels aan het zwembad 
en het strand

• Gratis handdoekenservice

Royalton Punta Cana Resort & Casino 
is een modern resort vlak aan het strand 
waar elegantie, luxe en een uniek design 
centraal staan. Je kan genieten van 
een uitgebreide All In en een groot 
aanbod aan restaurants en bars. Extra 
troef is het aquapark in het vlak 
erachter gelegen SPLASHWORLD 
Royalton Splash Punta Cana, waardoor 
dit resort zowel voor koppels als 
families een ideale vakantieplaats is. Als 
gast in dit hotel, kan je gebruikmaken 
van alle faciliteiten van hotel 
SPLASHWORLD Royalton Splash 
Punta Cana.

LIGGING
• Direct aan het strand
• Op ± 28 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Kinderspeelruimte (binnen en buiten)
• Speelzaal
• Casino
• Schoonheidssalon
• Shops
• Wasservice
• Roomservice (24/24u.)
• Wifi (gratis) in het hele resort

Luxury kamerLuxury kamer

KLANTENSCORE
• Maaltijden 7.5
• Kamers 6.7

6.4 • Service 8.7

Code 09470 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

BE ACH

ALL INGR ATIS
WIFISWIM-UP

KAMERS

VOOR FAMILIES
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SPLASHWORLD ROYALTON SPLASH PUNTA CANA, AN 
AUTOGRAPH COLLECTION ALL-INCLUSIVE RESORT ★★★★ SUP

Bavaro

 !  Familievriendelijk  resort
 !  Spetterend  aquapark
 !  Op  wandelafstand  van  het  strand

• Luxury juniorsuite ‘Diamond Club’ 
(2-4 pers.) dichter bij het aquapark, 
met bubbelbad, zitgedeelte en terras 
(type 24)

• Luxury superieure ‘Diamond Club’ 
kamer (2-4 pers.) met terras en 
tuinzicht (type 26)

• Eén persoon in luxury kamer 
met balkon of terras en tuinzicht 
of zicht op het zwembad (type 29)

• Eén persoon in luxury juniorsuite 
‘Diamond Club’ dichter bij het 
aquapark, met bubbelbad, zitgedeelte 
en terras (type 28)

• Eén persoon in luxury superieure 
‘Diamond Club’ kamer met terras 
en tuinzicht (type 27)

• ‘Diamond Club’ (geldig in 
types 24, 26, 28 en 27): toegang 
tot de Diamond Club Lounge met 
Premiumdranken, gepersonaliseerde 
check-in/-out, vroege check-in/late 
check-out (volgens beschikbaarheid), 
privégedeelte op het strand, 24/24u. 
roomservice (gratis), badjas en 
slippers, korting in het spacentrum,...

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 
mogelijk bij maximale bezetting)

• 525 kamers

 ALL IN 

• Ontbijt, middag- en avondmaal in 
buffetvorm

• Avondmaal in de à-la-carterestaurants 
(onbeperkt)

• Snacks (24/24u.)
• Selectie van lokale en internationale 

alcoholische en niet-alcoholische 
dranken (24/24u.)

• Minibar (elke dag bijgevuld)
• Roomservice (24/24u.)
• Conciërgeservice (7-23u.)
• Tennis, basketbal, beachvolley, 

pingpong
• Fitness (in Royalton Punta Cana), 

aerobic, bubbelbad
• Snorkelen (snorkels en zwembrillen 

inbegrepen, zwemvliezen betalend), 
kajak, duikinitiatie (30 min.) in het 
zwembad

• Toegang tot het aquapark
• Animatie overdag en ‘s avonds
• Miniclub (4-12 jaar), tienerclub 

(13-17 jaar) met videospelletjes, 
biljart en pingpong

SPORT & ONTSPANNING
• 2 zoetwaterzwembaden, 2 kinderbaden
• Gratis ligzetels aan het zwembad en 

het strand
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: escape room (vanaf 6 jaar), 

spacentrum (in Royalton Punta Cana) 
met sauna, stoombad, massages 
en verzorgingen, gemotoriseerde 
watersporten

SPLASH SCORE 10
• 2 kronkelglijbanen, 1 snelle glijbaan, 

1 multiglijbaan, 1 boomerang, 
1 trechterglijbaan en 1 golfslagbad 
(alles min. 120 cm), 1 kids 
 waterspuitpark en 1 kids 
 miniglijbanenpark (beide min. 120 cm)

MINISPLASH
• 1 kids waterspuitpark en 1 kids 

miniglijbanenpark (beide min. 120 cm)

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer 
(douche, haardroger), tegelvloer, 
individuele airco, hoofdkussenservice 
(betalend), plafondventilator, strijkijzer 
en -plank, telefoon, wifi (gratis), 
satelliet-tv (flatscreen), bluetooth 
geluidsinstallatie, minibar (gratis), 
koffie- en theefaciliteiten en safe 
(gratis)
• Luxury kamer (2-4 pers.) met 

balkon of terras en tuinzicht of 
zicht op het zwembad (type 20)

LIGGING
• Op 800 m van het strand (gratis 

shuttle naar de lobby van hotel 
Royalton Punta Cana)

• Op ± 28 km van de luchthaven 
(transfer heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Kinderspeelruimte (binnen en buiten)
• Speelzaal
• Casino, kapsalon en schoonheidssalon 

(in Royalton Punta Cana)
• Shops
• Wasservice
• Roomservice
• Wifi (gratis) in het hele resort

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant ( maaltijden in 

buffetvorm, kinderbuffet)
• A-la-carterestaurants: Mexicaans 

en Italiaans
• Familierestaurant met visgerechten
• Italiaanse trattoria en Aziatisch 

à-la-carterestaurant (in Royalton 
Punta Cana)

• Snackbar
• Koffieshop met gebak, ijssalon
• Sportsbar & disco
• Verschillende bars, waarvan 

2 exclusief voor de ‘Diamond Club’
• Toegang tot 5 bars (met Memories 

drankenkaart) en betalende 
  reserveringen in de à-la-carte-
restaurants in Royalton Punta Cana

Royalton Splash Punta Cana ligt op 
wandelafstand van het schitterende 
strand van Bavaro en is uitermate 
geschikt voor families. Het aanbod 
aan restaurants en bars is ruimer 
dan ruim en zorgt voor voldoende 
variatie. Maar de absolute topper van 
dit resort is toch wel het aquapark. 
Avontuur en waterpret verzekerd in dit 
glijbaanparadijs! Je kan ook 
 gebruikmaken van enkele faciliteiten 
van hotel Royalton Punta Cana Resort 
& Casino, waarachter hotel Royalton 
Splash Punta Cana gelegen is.

Luxury kamerLuxury kamer

KLANTENSCORE
• Maaltijden 6.7
• Kamers 7.5

6.8 • Service 6

Code 09458 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

SPECTACULAIRE 
AQUAPARKEN
!  DE DROOM VAN 

IEDER KIND
!  SPLASHFACTOR 

8, 9 OF 10
!  AQUAPARK MET VEEL 

GLIJBANEN 
!  RUIME EN 

 VOORDELIGE 
 FAMILIEKAMERS

'Het wordt een spetterende 
vakantie met golfslagbaden en 
duizelingwekkende glijbanen. 
Hier voelt de hele familie zich 
als een vis in het water!'

Zie pagina 20-21 voor alle hotels

ONZE MENING:

ALL INGR ATIS
WIFISPLASH 10SCORE

VOOR FAMILIES

066_V1_EXO_NL   66066_V1_EXO_NL   66 18/10/2022   14:1418/10/2022   14:14



67Dominicaanse Republiek | Punta Cana | Bavaro

GRAND BAVARO PRINCESS ★★★★★

Bavaro
 !  Groene  oase  met  geweldige  fauna  en  flora
 !  Perfect  voor  families,  koppels  en  vrienden
 !  Ruime  keuze  aan  restaurants
 !  Direct  aan  het  strand

• ‘Platinum Club’ (geldig in types 
22 en 27): privécheck-in/-out in de 
privélounge, 3 exclusieve restaurants, 
exclusive beachclub, exclusief 
zwembad, 24/24u. roomservice, 
bar met premiumdranken, turn-
downservice, gebruik van strand-
handdoeken (1 handdoek/pers.), 
badjassen, slippers en luxeartikelen, 
avondmaal met kreeft 
( 1x/ persoon/week), 24/24u. 
 conciërgeservice, 10% korting op 
verzorgingen in het spacentrum,...

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 
mogelijk bij maximale bezetting)

• 1.290 kamers

 ALL IN 

• Ontbijt, middag- en avondmaal in 
buffetvorm • Avondmaal in de 
 specialiteitenrestaurants (behalve in 
de restaurants exclusief voor de 
Platinum Club) • Selectie van lokale 
en internationale alcoholische en 
niet-alcoholische dranken (24/24u., 
premiumdranken niet inbegrepen) 
• Minibar (elke dag bijgevuld met 
water, frisdranken en bier, in types 
20 en 28 ook chocolademelk en 
sapjes)
• 3 tennisterreinen (overdag), volley-
bal, voetbal, basketbal, pingpong 
• Fitness, yoga, zumba, pilates 
• Kajak, windsurfen, hobiecat, snorkelen 
• Duikinitiatie in het zwembad 
( 1x/ pers./verblijf) • Animatie overdag 
en ‘s avonds • Discotheek (2 lokale 
drankjes inbegrepen) • 2 miniclubs 
(4-12 jaar, 1 in de Family Club en 
1 voor de bungalows/Platinum 
kamers)

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer 
(haardroger), tegelvloer, individuele 
airco, strijkijzer en -plank, telefoon, 
wifi (gratis), kabel-tv, minibar (gratis), 
koffiefaciliteiten, safe (gratis) en balkon 
of terras
• Bungalow suite (2-3 pers. / 

2 volw.+ 2 kind. / 3 volw.+ 1 kind) in 
bungalow of villa, met bad en 
douche (type 23)

• Platinum suite (2-3 pers.) in een 
villa dichter bij het strand, met 
bubbelbad, douche, badjas en 
 slippers: 1 slaapkamer met geïnte-
greerd salon en geïntegreerde eet-
ruimte (type 22)

• Honeymoon suite (2 pers.) met 
bubbelbad, douche, badjas en 
 slippers, op aanvraag (type 21)

• Juniorsuite (2-3 pers. / 2 volw.+ 
2 kind. / 2 volw.+ 3 kind. / 3 volw.+ 
1 kind / 3 volw.+ 2 kind.) in het 
Family Club gedeelte, met douche, 
badjas, slippers, flatscreen-tv en 
stapelbed (type 24)

• Eén persoon in een bungalow 
suite in bungalow of villa, met bad 
en douche (type 29)

• Eén persoon in een Platinum 
suite in een villa dichter bij het 
strand, met bubbelbad, douche, 
badjas en slippers: 1 slaapkamer 
met geïntegreerd salon en geïnte-
greerde eetruimte (type 27)

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In • Hoofdrestaurant (maal-
tijden in buffetvorm) • Restaurant 
aan het strand (ontbijt en middag-
maal in buffetvorm) 
• Specialiteitenrestaurants: Argentijns 
steakhouse, vis/zeevruchten, Italiaans, 
teppanyaki, sushi/fusion, Mexicaans, 
Indisch en pizzeria • Foodtrucks aan 
het strand • Exclusief in de Family 
Club: restaurant/snackbar, bar aan het 
zwembad • Exclusief voor de Platinum 
Club: grillrestaurant aan het strand, 
buffetrestaurant (ontbijt, middag- en 
avondmaal), internationaal gourmet-
restaurant, Platinum Lounge en 
Platinum Beach • Cafetaria 
• Sportbar (24/24u.) • Deftige kledij 
gewenst voor de heren tijdens het 
avondmaal • Verschillende bars

SPORT & ONTSPANNING
• 4 zoetwaterzwembaden (waarvan 
1 exclusief voor de Platinum Club, 
1 exclusief voor de Family Club, 1 bij 
het strand en 1 relaxzwembad bij het 
spacentrum), kinderbad met 1 glijbaan 
(in de Family Club), zonneterras 
• Gratis ligzetels aan het zwembad 
• Gratis handdoekenservice • Gratis: 
zie All In • Betalend: 3 tennisterreinen 
(met verlichting), spacentrum met sauna, 
bubbelbad, massages en verzorgingen, 
gemotoriseerde watersporten

MINISPLASH
• 1 kids miniglijbanenpark

Prima hotel met heerlijke, Caraïbische 
sfeer dankzij de prachtige ecologische 
tuinen vol palmbomen en groen. De 
uitstekende service, de professionele 
animatie en de schitterende ligging zijn 
ongetwijfeld de grootste troeven van 
het hotel. Het kleine centrum van Bavaro 
bereik je na een korte wandeling. Kies je 
voor een actieve vakantie, of geniet je 
liever van de rustige en luxueuze omgeving 
in een echt Caraïbisch kader? Grand 
Bavaro Princess is zeer geschikt voor 
een vakantie met het hele gezin, maar 
zeker ook voor koppels of vrienden.

LIGGING
• Direct aan het strand • Op 325 m 
van een klein winkelcentrum • Een 
treintje rijdt doorheen het resort 
• Op ± 20 km van de luchthaven 
(transfer heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Kinderspeelruimte (in openlucht) 
• Kapsalon • Schoonheidssalon 
• Discotheek • Shops • Mangrove met 
minizoo en een grote variëteit aan 
planten en vogels • Wasservice 
• Roomservice (24/24u.) • Wifi (gratis) in 
het hele resort (premium wifi is betalend)

Bungalow suiteBungalow suite

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.1
• Kamers 7.9

8.3 • Service 7.4

Code 09486 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

ALL INGR ATIS
WIFI

VOOR FAMILIES
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BAHIA PRINCIPE GRAND BAVARO ★★★★★

Bavaro
 !  Groot  aanbod  sport  en  animatie
 !  Ruime  kamers
 !  Hartelijke  service
 !  Lekkere  maaltijden
 !  Direct  aan  het  strand

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer 
(bubbelbad, haardroger), tegelvloer, 
individuele airco, plafondventilator, 
sofabed, strijkijzer en -plank, telefoon, 
wifi (gratis), satelliet-tv (flatscreen), 
minibar (gratis), koffiezet, safe (gratis) 
en balkon of terras
• Juniorsuite (2-3 pers. / 2 volw.+ 

2 kind. / 3 volw.+ 1 kind) (type 20)
• Eén persoon in juniorsuite 

(type 29)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 

mogelijk bij maximale bezetting)
• 744 kamers

 ALL IN 

• Ontbijt, middag- en avondmaal in 
buffetvorm (showcooking en 
thema-avonden)

• Avondmaal in de à-la-carte-
restaurants ( 3x/ week, volgens 
beschikbaarheid)

• Snacks (22.30-7u.)
• Selectie van lokale alcoholische en 

niet-alcoholische dranken (10-23u., 
tot 2u. in de discotheek) (dranken 
in het casino niet  inbegrepen)

• Minibar (elke dag bijgevuld met 
water, frisdranken en bier)

• Op aanvraag (1u./dag/pers., volgens 
beschikbaarheid): tennis, paddle-
board, boogieboard, catamaran, 
kajak, kano, zeilen, snorkelen, fietsen

• Op aanvraag (1x./verblijf/pers.): 
duikinitiatie in het zwembad

• Volleybal, basketbal, voetbal, ping-
pong, vogelpik, tafelvoetbal, minigolf

• Fitness, aerobic, merenguelessen
• Animatie overdag en ‘s avonds
• Toegang tot de discotheek in 

‘Bahia Principe Village’ (tot 2u., 
lokale dranken inbegrepen)

• Miniclub (4-12 jaar), tienerclub, 
minidisco

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in 

buffetvorm, kinderbuffet en show-
cooking)

• A-la-carterestaurants: Japans en 
barbecue

• Deftige kledij gewenst voor het 
avondmaal

• 2 restaurants aan het strand
• Snackrestaurant
• Verschillende bars

SPORT & ONTSPANNING
• 2 zoetwaterzwembaden (waarvan 

1 met kindergedeelte), bubbelbad, 
zonneterras

• Gratis ligzetels aan het zwembad 
en het strand

• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: tennis (met verlichting), 

spacentrum met sauna, verzorgingen en 
overdekt zwembad, gemotoriseerde 
watersporten, diepzeevissen, duik-
centrum

MINISPLASH
• 1 kids miniglijbanenpark (diepte 

zwembad: 35 cm)

LIGGING
• Direct aan het witte zandstrand 

van Playa Bavaro
• Shuttle doorheen het resort
• Op ± 35 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Kapsalon
• Amfitheater
• Wasservice
• Wifi (gratis) in het hele resort
• In ‘Bahia Principe Village’: discotheek 

(vanaf 18 jaar), karaoke, winkeltjes, 
souvenirwinkel, casino,...

In de tropische tuin, aan de enorme 
zwembaden, op het parelwitte strand,… 
overal worden activiteiten georganiseerd 
om je pret en vertier te bieden. Ook 
in het ‘Bahia Principe Village’, een 
Caribisch ogend dorp met winkeltjes 
en bars, is het een en al gezelligheid. 
In dit riante All Inclusive resort word 
je van de eerste tot de laatste dag 
verwend met lekkere buffetten, een 
goede service en alle moderne comfort 
in een traditioneel en elegant kader. 
Dit hotel maakt deel uit van het Bahia 
Principe Bavaro Resort en je krijgt 
dan ook toegang tot alle faciliteiten 
van de andere hotels binnen het resort, 
behalve de buffet restaurants, de 
‘Luxury’ hotels en Bahia Principe 
Fantasia Punta Cana.

JuniorsuiteJuniorsuite

Code 09484 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

CL A SSIC

ALL INGR ATIS
WIFI

VOOR FAMILIES

FAIR TRAVEL
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DREAMS ROYAL BEACH PUNTA CANA ★★★★★

Bavaro
 !  Volledig  gerenoveerd
 !  Modern  luxeresort
 !  Zeer  uitgebreide  All  In
 !  A-la-carterestaurants  inbegrepen
 !  Direct  aan  het  strand

• Promokamer (2-3 pers. / 2 volw.+ 
2 kind. / 3 volw.+ 1 kind) met bubbel-
bad in de badkamer of op het balkon/
terras en zicht op het hinterland 
(type 25)

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 
mogelijk bij maximale bezetting)

• 373 kamers

 ALL IN 

• Ontbijt, middag- en avondmaal in 
buffetvorm

• Maaltijden in de à-la-carterestaurants 
(onbeperkt)

• ‘Dine Around’ mogelijk in de andere 
Dreams, Sunscape & Now Resorts 
(ter plaatse reserveren, transfer 
naar de hotels niet inbegrepen)

• Selectie van lokale en internationale 
alcoholische en niet-alcoholische 
dranken (24/24u.)

• Minibar (elke dag bijgevuld met 
water, fruitsap, frisdranken en 
bier)

• 24/24u. roomservice en conciërge-
service

• Tennis, paddletennis, basketbal, 
beachvolley, biljart, reuzen-
schaakspel, muurklimmen

• Fitness, joggingparcours, (aqua-)
aerobic

• Ice-berg
• Kajak, snorkelen
• Duikinitiatie in het zwembad
• Animatie overdag en ‘s avonds 

(o.a. dansles, Spaanse les)
• Explorer’s Club (3-12 jaar), Core 

Zone (13-17 jaar)

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer 
(douche, haardroger, badjas en slip-
pers), tegelvloer, individuele airco, 
plafondventilator, hoofdkussenservice 
(betalend), strijkijzer en -plank, tele-
foon, wifi (gratis), kabel-tv 
(flatscreen), minibar (gratis), koffie- 
en theefaciliteiten en safe (gratis)
• Luxekamer (2-3 pers. / 2 volw.+ 

2 kind. / 3 volw.+ 1 kind) met bubbel-
bad in de badkamer of op het balkon/
terras en zicht op het hinterland 
(type 20)

• Luxekamer (2-3 pers. / 2 volw.+ 
2 kind. / 3 volw.+ 1 kind) met bubbel-
bad in de badkamer of op het balkon/
terras en zicht op het zwembad 
(type 24)

• Luxekamer (2-3 pers. / 2 volw.+ 
2 kind. / 3 volw.+ 1 kind) met bubbel-
bad in de badkamer of op het terras 
en zicht op het zwembad (type 27)

• Preferred Club luxe swim-upkamer 
(2 pers., minimumleeftijd: 18 jaar) 
met balkon of terras met directe 
toegang tot het zwembad en zicht 
op het zwembad (type 26)

• Eén persoon in een luxekamer 
met bubbelbad in de badkamer of 
op het balkon/terras en zicht op 
het hinterland (type 29)

• Eén persoon in een luxekamer 
met bubbelbad in de badkamer of 
op het balkon/terras en zicht op 
het zwembad (type 28)

• Casino
• Discotheek (in het naastgelegen 

hotel Secrets Royal Beach)
• Wasservice
• Roomservice (24/24u.)
• Wifi (gratis) in het hele resort

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant met terras 

( maaltijden in buffetvorm, lokale 
en internationale keuken)

• A-la-carterestaurants: Aziatisch/
teppanyaki, zeevruchten en 
Italiaans

• A-la-carterestaurant in openlucht 
(ontbijt en middagmaal exclusief 
voor Preferred Club gasten, avond-
maal voor alle gasten)

• Café
• Snack/grill
• 9 bars

SPORT & ONTSPANNING
• 2 zoetwaterzwembaden (waarvan 

1 met exclusief gedeelte voor 
Preferred Club gasten), kinderbad, 
bubbelbad, zonneterras

• Gratis ligzetels en parasols aan het 
zwembad en het strand

• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: tennislessen, bowling, 

spacentrum met massages en 
 verzorgingen, duiken, gemotoriseerde 
watersporten, vissen, 5 golfterreinen 
in de omgeving

Dreams Royal Beach Punta Cana 
(voorheen Now Larimar Punta Cana) 
heeft een prachtige ligging aan het 
strand van Bavaro. Het hele complex 
is modern ingericht en straalt een 
heerlijk vakantiegevoel uit. Ruime 
kamers, maar liefst 4 à-la-carte-
restaurants en een mooi zwembaden-
complex sieren je verblijf. Er is een 
ruim aanbod aan sport en ontspanning: 
zwemmen, snorkelen en duiken 
 bijvoorbeeld, maar ook ontspannende 
massages in het spacentrum en aller-
hande activiteiten in de Explorer’s Club 
en Core Zone voor kinderen en tieners.

LIGGING
• Direct aan het strand (met exclu-

sief gedeelte voor de Preferred 
Club)

• Op 15 km van Punta Cana
• Op ± 20 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Kinderspeelruimte
• Kapsalon
• Schoonheidssalon
• Shops
• Theater

Luxekamer met zicht op het zwembadLuxekamer met zicht op het zwembad

KLANTENSCORE
• Maaltijden 7
• Kamers 8.8

8.0 • Service 8.5

Code 09482 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

ALL INFAIR TRAVELGR ATIS
WIFISWIM-UP

KAMERS

VOOR FAMILIES

069_V1_EXO_NL   69069_V1_EXO_NL   69 18/10/2022   14:1518/10/2022   14:15



70 Dominicaanse Republiek | Punta Cana | Bavaro

GRAND PALLADIUM BÁVARO SUITES RESORT & SPA ★★★★★

Bavaro
 !  Fraai  resort  in  bungalowstijl
 !  Zeer  uitgebreide  All  In
 !  Gevarieerde  animatie  voor  iedereen
 !  Waaier  aan  restaurants
 !  Direct  aan  het  strand

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer 
(bubbelbad, douche, haardroger, 
badjas, slippers), tegelvloer, individuele 
airco, plafondventilator, sofabed, 
strijkijzer en -plank, telefoon, wifi 
(gratis), satelliet-tv (flatscreen), iPod 
docking station, minibar (gratis), koffie- 
en theefaciliteiten, safe (gratis) en 
balkon of terras met tuinzicht
• Superieure juniorsuite (2-3 pers. 

/ 2 volw.+ 2 kind. / 3 volw.+ 1 kind) 
met grotere slaapkamer, zithoek en 
rond bubbelbad voor 2 personen 
(type 21)

• Juniorsuite (2-3 pers. / 2 volw.+ 
2 kind. / 3 volw.+ 1 kind) met zithoek 
(type 22)

• Premium juniorsuite (2-3 pers. / 
2 volw.+ 2 kind. / 3 volw.+ 1 kind) 
met zithoek, hydromassagebad in 
de kamer en terras (type 24)

• Romance suite (2 pers.) met grote 
badkamer met terras en buiten-
douche (type 27)

• Rooftop Terrace juniorsuite 
(2-3 pers. / 2 volw.+ 2 kind. / 
3 volw.+ 1 kind) met grotere slaap-
kamer, zithoek en terras (bereikbaar 
via een trap) met rond bubbelbad 
voor 2 personen en Balinees bed 
voor 2 personen (type 23)

• Eén persoon in een superieure 
juniorsuite met grotere slaapkamer, 
zithoek en rond bubbelbad voor 
2 personen (type 29)

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 
mogelijk bij maximale bezetting)

• 666 kamers

 ALL IN 

• Ontbijt, middag- en avondmaal 
met showcooking • Avondmaal in 
de à-la-carterestaurants (volgens 
beschikbaarheid) • Selectie van 
lokale alcoholische en niet-alcoholische 
dranken (24/24u.), selectie van 
internationale dranken in sommige 
bars • Minibar (elke dag bijgevuld 
met water, frisdranken en bier)
• 6 tennisterreinen (overdag en met 
verlichting), paddletennis, badminton, 
voetbal, basketbal, volleybal, beach-
volley, shuffleboard, waterpolo, 
petanque, vogelpik, biljart, pingpong, 
minigolf • Fitness, aerobic, aquagym, 
yoga, zumba, bubbelbad 
• Windsurfen, catamaran, kajak, 
snorkelen • Animatie overdag en 
‘s avonds (o.a. spelletjes en shows) 
• Juniorclub (12-19 jaar) • In de 
Grand Palladium Hotels & Resorts: 
babyclub (1-3 jaar), miniclub 
(4-12 jaar)

SPORT & ONTSPANNING
• 6 zoetwaterzwembaden en aqua-

park in de Grand Palladium Hotels 
& Resorts (waarvan 1 zwembad 
met kindergedeelte in het hotel 
zelf), zonneterras

• Gratis ligzetels aan het zwembad 
en het strand

• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: fietsenverhuur, spacentrum 

(vanaf 18 jaar) met sauna, stoom-
kamer, verzorgingen en massages, 
duiken, diepzeevissen

MINISPLASH
• 1 kids miniglijbanenpark (diepte 

zwembad: 40 cm)

FACILITEITEN
• Kinderspeelruimte
• Kapsalon
• Schoonheidssalon
• Discotheek (vanaf 18 jaar)
• Shops
• Casino (vanaf 18 jaar, dranken niet 

inbegrepen)
• Wasservice
• Roomservice (24/24u.)
• Wifi (gratis) in het hele resort

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• In het hotel: 2 hoofdrestaurants 

(maaltijden met showcooking), 
à-la-carterestaurants: Spaans, 
Aziatisch, rodizio en Mexicaans; 
lobbybar, poolbar, swim-upbar, 
2 beachbars en 4 andere bars

• In de Grand Palladium Hotels & 
Resorts: 6 hoofdrestaurants (maal-
tijden met showcooking), 
9 à-la-carterestaurants, 25 bars 
waaronder lobbybars, poolbars en 
beachbars

• Chic Cabaret & Restaurant (mits 
servicekost, vanaf 18 jaar)

• Je kan gebruik maken van alle 
 restaurants en bars van de andere 
hotels in de Grand Palladium 
Hotels & Resorts (behalve van het 
exclusieve TRS Turquesa Hotel)

Tennis of watersporten? Strand of 
zwembad? Aziatisch of Mexicaans? 
Elke dag brengt weer wat anders. 
Niet te verbazen als je ziet welk ruim 
aanbod dit hotel heeft. Samen met 
2 andere hotels maakt het deel uit 
van de Grand Palladium Hotels & 
Resorts zodat de mogelijkheden wel 
eindeloos lijken. Je verblijft in mooie 
en ruime kamers, die verspreid liggen 
over een groen domein dat kalmte en 
rust uitstraalt. Het strand daarentegen 
is dan weer een levendig oord en een 
paradijs voor zonnekloppers, watersport-
fanaten en cocktailliefhebbers. Er is 
ook een gevarieerd animatieprogramma 
en de avondshows zijn van grote klasse. 
Een vrolijke strandvakantie van hoog 
niveau!

LIGGING
• Direct aan het witte zandstrand
• Op 1 km van het winkelcentrum 

‘Plaza Bavaro’
• Gratis transport binnen het resort 

(9-2u.)
• Lokale bus op 500 m
• Op ± 20 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegrepen)

JuniorsuiteJuniorsuite

KLANTENSCORE
• Maaltijden 7.4
• Service 7.4

6.7

Code 09489 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

ALL INGR ATIS
WIFI

VOOR FAMILIES
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H10 OCEAN BLUE & SAND ★★★★★

Bavaro
 !  Ruime  keuze  aan  restaurants
 !  Juniorsuites  met  bubbelbad
 !  Gratis  wifi  in  het  hele  hotel
 !  ‘Privilege  Service’:  vele  extra’s
 !  Direct  aan  het  strand

• ‘Privilege Service’ inbegrepen in 
types 21, 22 en 27: toegang tot de 
‘Privilege Lounge’ met conciërge-
service en Premium dranken, gratis 
wifi, voorrang bij reserveren van de 
à-la-carterestaurants, ontbijt op 
de kamer, butlerservice, privé 
check-in/-out, late check-out 
( volgens beschikbaarheid), 
‘Privilege’ strand met drankenservice, 
10% korting in het spacentrum,...

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 
mogelijk bij maximale bezetting)

• 708 kamers

 ALL IN 

• Ontbijt, middag- en avondmaal in 
buffetvorm

• Maaltijden in de à-la-carte-
restaurants (sommige gerechten 
en het wijnmenu zijn niet inbegrepen)

• Snacks (24/24u.)
• Selectie van lokale en internationale 

alcoholische en niet-alcoholische 
dranken (24/24u.)

• Minibar (bij aankomst gevuld met 
water, frisdranken en bier, in types 
21, 22 en 27 ook elke dag bijgevuld 
met frisdranken en bier)

• Tennis, beachvolley, waterpolo, 
fietsen, fitness, aerobic, biljart, 
bowling, klimmuur

• Windsurfen, kajak
• Animatie overdag en ‘s avonds
• Miniclub (4-12 jaar), tienerclub 

(tot 17 jaar), Nintendo Wii, tafel-
voetbal, biljart

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer 
(bubbelbad met douche, haardroger), 
tegelvloer, individuele airco, plafond-
ventilator, telefoon, wifi (gratis), 
kabel-tv, minibar (gratis), koffie- en 
theefaciliteiten, safe (gratis) en balkon
• Juniorsuite (2-4 pers.) met gratis 

roomservice tussen 11-23u. 
(type 20)

• Juniorsuite (2-4 pers.) met gratis 
roomservice tussen 11-23u., tuin-
zicht en/of zicht op het zwembad 
(type 23)

• ‘Privilege’ juniorsuite (2-4 pers.) 
met 24/24u. gratis roomservice, 
gratis hoofdkussenservice, elke dag 
turndownservice, badjas en slippers 
voor volw. en kinderen (type 21)

• Honeymoon Suite (2 pers., 
 minimumleeftijd: 18 jaar) met 
24/24u. gratis roomservice, elke 
dag turndownservice, badjas en 
slippers (type 22)

• Eén persoon in een juniorsuite 
met gratis roomservice tussen 
11-23u. (type 29)

• Eén persoon in een juniorsuite 
met gratis roomservice tussen 
11-23u., tuinzicht en/of zicht op 
het zwembad (type 28)

• Eén persoon in een ‘Privilege’ 
juniorsuite met 24/24u. gratis 
roomservice, gratis hoofdkussen-
service, elke dag turndownservice, 
badjas en slippers (type 27)

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in 

buffetvorm)
• Restaurant aan het strand: middag-

maal en snacks
• A-la-carterestaurants: Mexicaans, 

Italiaans, Dominicaans (aan het 
strand), Amerikaans, steakhouse, 
Japans en internationaal

• ‘Privilege Lounge’
• Koffiebar, verschillende bars

SPORT & ONTSPANNING
• Zoetwaterzwembad, bubbelbad, 

kinderbad
• Gratis ligzetels aan het zwembad 

en het strand
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: spacentrum met sauna, 

massages en verzorgingen, PADI 
duikcentrum, snorkelexcursies, 
banana, waterski, zeilen, catamaran, 
vissen

In dit aangename hotel zou je alleen 
al voor de verzorgde en lekkere 
 buffetten jaar na jaar terug willen 
komen. Ga ook zeker eens naar een 
van de leuk ingerichte à-la-carte-
restaurants. Dankzij de ruime keuze 
kan je hier gerechten proeven uit alle 
hoeken van de wereld. Een aanrader 
voor zowel koppels als gezinnen met 
kinderen!

LIGGING
• Direct aan het witte zandstrand
• Op 5 km van Bavaro
• Op ± 20 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegrepen)
• Om stranderosie tegen te gaan, 

werden er windbrekers in zee 
geplaatst vóór het hotel

FACILITEITEN
• Kapsalon
• Schoonheidssalon
• Theater
• Discotheek
• Casino
• Shops
• Roomservice (11-23u., Privilege 

Service: 24/24u.)
• Wifi (gratis) in het hele resort

JuniorsuiteJuniorsuite

KLANTENSCORE
• Maaltijden 7.6
• Kamers 6.5

7.1 • Service 6

Code 09492 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

ALL INGR ATIS
WIFI

VOOR FAMILIES

FAIR TRAVEL
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CLUB LOOKÉA CATALONIA BAVARO RESORT ★★★★★

Bavaro
 !  In  een  paradijselijke  omgeving
 !  Ruim  zwembad  met  poolbar
 !  Uitgebreide  All  In
 !  4  specialiteitenrestaurants
 !  Direct  aan  het  strand

• Extra’s in types 21, 23 en 28: 
vroege check-in en late check-out 
(volgens beschikbaarheid), turn-
downservice, privéstrand met 
Balinese bedden, 24/24u. gratis 
roomservice, 10% korting (in het 
spacentrum, op een romantisch 
avondmaal en in de shops),...

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 
mogelijk bij maximale bezetting)

• 688 kamers

 ALL IN 

• Ontbijt, middag- en avondmaal in 
buffetvorm • Avondmaal in de 
 specialiteitenrestaurants ( 4x/ week, 
volgens beschikbaarheid) • Snacks 
• Pannenkoeken op het strand 
• Koffie, thee en gebak • Selectie van 
lokale en internationale alcoholische 
en niet-alcoholische dranken 
(10-2u.) • Minibar (elke dag bijgevuld 
met water, frisdranken en bier)
• Tennis (overdag), volleybal, water-
polo, minivoetbal, basketbal, petanque, 
pingpong, vogelpik, biljart, gezelschaps-
spelletjes • Fitness, (aqua-)aerobic, 
aquagym, danslessen, sauna 
• Kajak, kano, catamaran, snorkelen 
(1u./dag), duiken (zonder zuurstof-
masker, met zwemvliezen en snorkel), 
duikinitiatie in het zwembad 
( 1x/ pers./verblijf) (sommige water-
sporten mits waarborg) • 1 greenfee/
pers./dag op het 9-holes golfterrein 
‘Catalonia Cabeza de Toro’ of de 
‘Caribe Golf Club’ (golfwagentje 
v erplicht mits toeslag, golfmateriaal 
betalend) • Golfinitiatie (1 uur/
v erblijf) • Animatie overdag en 
‘s avonds (hoofdzakelijk Franstalig) 
• Miniclub (4-12 jaar), tienerclub 
(13-17 jaar), shows voor kinderen, 
minidisco

VERBLIJF
Alle juniorsuites beschikken over 
badkamer (haardroger), tegelvloer, 
individuele airco, plafondventilator, 
hoofdkussenservice (gratis), 
g eïntegreerd salon, telefoon, wifi 
(gratis), kabel-tv (flatscreen), minibar 
(gratis), koffie- en theefaciliteiten, 
safe (gratis) en balkon of terras met 
hangmat
• Juniorsuite (2-3 pers. / 2 volw.+ 

2 kind. / 3 volw.+ 1 kind) (44 m2) 
met bad en douche (type 20)

• Privileged Deluxe juniorsuite 
(2-3 pers. / 2 volw.+ 2 kind. / 
3 volw.+ 1 kind) (48 m2) met 
douche, badjas, slippers, strijkijzer 
en -plank (type 21)

• Privileged Deluxe Romance 
juniorsuite (2 pers.) (44 m2) met 
douche, badjas en slippers 
(type 23)

• Eén persoon in een juniorsuite 
(44 m2) met bad en douche, op 
aanvraag (type 29)

• Eén persoon in een Privileged 
Deluxe juniorsuite (48 m2) met 
douche, badjas, slippers, strijkijzer 
en -plank, op aanvraag (type 28)

FACILITEITEN
• Kapsalon • Schoonheidssalon (op 
aanvraag) • Discotheek • Theater in 
openlucht • Shops • Casino 
• Wasservice • Roomservice 
(24/24u.) • Wifi (gratis) in het hele 
resort

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In • 2 internationale 
 restaurants in openlucht (maaltijden 
in buffetvorm, showcooking) 
• Specialiteitenrestaurants (volgens 
beschikbaarheid): steakhouse, 
Caraïbisch, tapas en Italiaans 
• Lange broek gewenst voor de 
heren tijdens het avondmaal 
• Snackbar • Pizzeria 
• Pannenkoekenhuis aan het strand 
• Koffiebar • Verschillende bars

SPORT & ONTSPANNING
• Zoetwaterzwembad met bubbel-
bad en kinderbad, zonneterras 
• Gratis ligzetels en parasols aan het 
zwembad en het strand • Gratis 
handdoekenservice • Gratis: zie All 
In • Betalend: tennis (met verlichting), 
fietsenverhuur, spacentrum met 
massages (ook op het strand) en 
verzorgingen, duikcentrum, vissen, 
gemotoriseerde watersporten

Deze Club Lookéa bevindt zich in 
het paradijs: direct aan het parel-
witte zandstrand van Playa Bavaro 
en de kristalheldere zee, omringd 
door kokos- en palmbomen. In de 
buurt liggen er ook een 9-holes en 
18-holes golfterrein, wat van deze 
club de place to be maakt voor golf-
liefhebbers. Verder heb je er ook de 
keuze uit 6 restaurants, heel wat 
gratis sporten aan land en in het 
water en verschillende miniclubs 
voor de kinderen. Het animatie-
programma van Club Lookéa zorgt 
de hele dag door en ook ‘s avonds 
voor onvergetelijke momenten! Club 
Lookéa is een Franstalige club.

LIGGING
• Direct aan het privézandstrand 
• Op 20 km van Bavaro • Op 58 km 
van Higuëy • Op ± 16 km van de 
luchthaven (transfer heen en terug 
inbegrepen)

JuniorsuiteJuniorsuite

KLANTENSCORE
• Maaltijden 7.6
• Kamers 6.5

7.4 • Service 6

Code 09487 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

ALL INGR ATIS
WIFI

VOOR FAMILIES
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73Dominicaanse Republiek | Punta Cana | Bahía Santana-San Pedro

BAHIA PRINCIPE LUXURY BOUGANVILLE ★★★★★

Bahía Santana-San Pedro
 !  Charmant  hotel  in  koloniale  stijl
 !  Adults  Only  vanaf  18  jaar
 !  Ontspannen  in  alle  rust
 !  Direct  gelegen  aan  de  schitterende  baai

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer 
(bubbelbad, haardroger), tegelvloer, 
individuele airco, hoofdkussenservice 
(gratis), plafondventilator, salon, 
sofabed, strijkijzer en -plank, telefoon, 
wifi (gratis), satelliet-tv (flatscreen), 
minibar (gratis), koffiefaciliteiten, 
safe (gratis) en balkon of terras
• Luxejuniorsuite (2-3 pers.) 

(type 20)
• Luxejuniorsuite (2-3 pers.) met 

zicht op het zwembad (type 22)
• Luxejuniorsuite (2-3 pers.) aan 

de zeezijde (type 21)
• Eén persoon in luxejuniorsuite

(type 29)
• Eén persoon in luxejuniorsuite

met zicht op het zwembad, op 
aanvraag (type 28)

• Eén persoon in luxejuniorsuite
aan de zeezijde, op aanvraag 
(type 27)

• Butlermenu en turndownservice in 
alle kamers

• 528 kamers

 ALL IN 

• Ontbijt, middag- en avondmaal in 
buffetvorm (showcooking, thema-
avonden)

• Maaltijden in de à-la-carte-
restaurants

• Burgers (22-7u.)
• Selectie van lokale alcoholische en 

niet-alcoholische dranken 
(10-23.30u.)

• Toegang tot en lokale dranken in 
de discotheek (23.30-2u.)

• Minibar (elke dag bijgevuld met 
water, frisdranken en bier)

• 1u./dag/pers., volgens beschikbaarheid: 
tennis, paddlesurfen,  catamaran, 
kajak, kano, zeilen, snorkelen, 
boogieboard, fietsen

• Pingpong, volleybal, basketbal, 
voetbal, biljart, vogelpik

• Fitness, aerobic, lessen merengue
• Op aanvraag: duikinitiatie in het 

zwembad ( 1x/ verblijf)
• Animatie overdag en ‘s avonds

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• 2 hoofdrestaurants (maaltijden in 

buffetvorm, showcooking)
• Restaurant aan het strand
• A-la-carterestaurants: gourmet, 

Braziliaans en Aziatisch/fusion
• A-la-carterestaurants in Grand 

Bahia Principe La Romana: 
Italiaans, mediterraan en gourmet

• Deftige kledij gewenst tijdens het 
avondmaal

• Snackbar
• Verschillende bars: poolbar, lobby-

bar, beachbar,...

SPORT & ONTSPANNING
• 2 zoetwaterzwembaden, 2 bubbel-

baden, zonneterras
• Gratis ligzetels aan het zwembad 

en het strand
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: spacentrum met sauna 

en verzorgingen, zeillessen, duik-
centrum, diepzeevissen, toegang 
tot het vlakbij gelegen 18-holes 
golfterrein ‘La Romana Golf Club 
Bahia Principe’

ADULTS ONLY
• Minimumleeftijd voor de gasten in 

het hotel: 18 jaar

LIGGING
• Direct aan het zandstrand van 

Bahía Santana
• Op 12 km van San Pedro
• Op 25 km van La Romana
• Op ± 1,5 uur van de luchthaven 

(rechtstreekse transfer heen en 
terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Amfitheater
• Casino
• Kapsalon
• Wasservice
• Roomservice (24/24u.)
• Wifi (gratis) in het hele resort
• Caribisch dorpje ‘Bahia Principe 

Village’ aan de ingang van het resort 
met discotheek, shops, snackbar,...

Dit ‘Adults Only’ hotel ligt direct aan 
de schitterende baai van Bahía Santana,
naast het Bahia Principe La Romana 
resort, waar je van alle faciliteiten 
gebruik kan maken. Daarnaast is 
Bahia Principe Luxury Bouganville 
een hotel waar luxe, prachtige 
juniorsuites en pure rust centraal 
staan.

LuxejuniorsuiteLuxejuniorsuite

KLANTENSCORE
• Maaltijden 7.5
• Kamers 7.6

8.3 • Service 7.6

Code 09425 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

FOR T WO

ALL INGR ATIS
WIFIADULTS

ONLY
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SERENADE PUNTA CANA BEACH & SPA ★★★★★

Bavaro
 !  Nieuw  gebouwd  in  2020
 !  Waterpret  voor  de  hele  familie
 !  Swim-upkamers
 !  Vlakbij  privéstrand

• Extra’s bij types 22 en 27: privé-
check-in en -out, rooftopbar met 
exclusief zwembad en (zonne-)-
terras, zone met cocktails en 
 premiumdranken, exclusief zwem-
bad met bubbelbad, zonneterras, 
hangmatten, VIP-zone op het 
strand met Balinese bedden en 
hangmatten, exclusief restaurant 
(maaltijden in buffetvorm en à la 
carte)

• 603 kamers

 ALL IN 

• Ontbijt, middag- en avondmaal in 
buffetvorm

• Alternatief avondmaal in de 
à-la-carterestaurants: grill, 
Italiaans, Japans of Mediterraans

• Snacks
• Selectie van lokale alcoholische en 

niet-alcoholische dranken 
(24/24u.)

• Het bijvullen van de minibar op de 
kamer

• Fitness
• Niet-gemotoriseerde watersporten
• Animatie overdag en ‘s avonds
• Miniclub
• Toegang tot de disco

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer 
(douche, haardroger, badjas, slippers), 
tegelvloer, centrale airco, plafond-
ventilator, tv, wifi (gratis), minibar 
(gratis), koffiezet, safe (gratis) en 
balkon of terras
• Standaardkamer (2-3 pers. / 

2 volw.+ 2 kind. / 3 volw.+ 1 kind) 
met tuinzicht (type 20)

• Swim-upkamer (2-3 pers. / 
2 volw.+ 2 kind. / 3 volw.+ 1 kind) 
met toegang tot het zwembad 
(gedeeld met andere swim-upkamers) 
(type 21)

• Premium suite (2 pers., vanaf 
18 jaar) met bubbelbad op balkon 
of terras en extra’s: 1 slaapkamer, 
salon (type 22)

• Eén persoon in dubbele kamer 
met tuinzicht, op aanvraag 
(type 29)

• Eén persoon in swim-upkamer 
met toegang tot het zwembad 
(gedeeld met andere swim-upkamers), 
op aanvraag (type 28)

• Eén persoon in premium suite 
(vanaf 18 jaar) met bubbelbad op 
balkon of terras en extra’s: 1 slaap-
kamer, salon, op aanvraag 
(type 27)

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in 

buffetvorm)
• 5 à-la-carterestaurants: grill, 

Italiaans, Japans, internationaal en 
Mediterraans

• 4 snackbars
• 5 bars waarvan 2 swim-up

SPORT & ONTSPANNING
• Zoetwaterzwembad, exclusief 

zoetwaterzwembad voor premium-
suites (types 22 en 27) met bubbel-
bad, kinderbad met glijbanen, 
zonneterras

• Gratis ligzetels en parasols aan het 
zwembad en het strand

• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: spacentrum met 

 massages en behandelingen, 
gemotoriseerde watersporten

Serenade Punta Cana Beach & Spa 
geniet van bevoorrechte locatie vlakbij 
het privéstrand. Dit luxehotel laat je 
helemaal wegdromen op het 
Caribische ritme. Ontdek de vele 
restaurants en bars, verwen jezelf 
met een behandeling in de spa of 
doe actief mee aan de vele water-
sportmogelijkheden.

LIGGING
• Op 270 m van het privéstrand
• Op ± 15 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Kinderspeeltuin
• Schoonheids- en kapsalon
• Shops
• Discotheek
• Parking
• Wasservice
• Wifi (gratis) in het hele resort

Code 09422 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

ALL INGR ATIS
WIFISWIM-UP

KAMERS

VOOR FAMILIES
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VIVA WYNDHAM DOMINICUS PALACE ★★★★ SUP

Bayahibe
 !  Koloniaal  resort  aan  een  breed  strand
 !  Dominicus  op  wandelafstand
 !  Volop  actie:  van  klimwand  tot  trapeze
 !  Vlak  bij  een  natuurpark

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer 
(douche, haardroger), marmeren 
vloer, individuele airco, strijkijzer en 
-plank, telefoon, wifi (gratis), kabel-tv 
(flatscreen), minibar (gratis, gevuld 
bij aankomst), safe (betalend) en 
balkon of terras
• Superieure kamer (2-4 pers.) met 

tuinzicht (type 20)
• Superieure plus kamer (2-4 pers., 

ruimer dan type 20) met tuinzicht 
(type 22)

• Superieure kamer (2-4 pers.) met 
zeezicht (type 21)

• Eén persoon in superieure kamer 
met tuinzicht (type 29)

• Eén persoon in superieure kamer 
met zeezicht (type 28)

• Eén persoon in superieure plus 
kamer (ruimer dan type 20) met 
tuinzicht (type 27)

• Promokamer (2-4 pers.) met tuin-
zicht (type 25)

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 
mogelijk bij maximale bezetting)

• 330 kamers

 ALL IN 

• Ontbijt, middag- en avondmaal in 
buffetvorm • Avondmaal in de 
à-la-carterestaurants (ook in hotel 
Viva Wyndham Dominicus Beach, 
behalve het internationaal restaurant) 
• Fruit op het strand ( 2x/ dag) 
• Snacks (24/24u.) • Theepauze 
• Selectie van lokale alcoholische en 
niet-alcoholische dranken (24/24u.) 
• Minibar (bij aankomst gevuld met 
water en frisdranken, enkel het 
water wordt elke dag bijgevuld)
• 2 tennisterreinen (overdag), 
beachvolley, pingpong, waterpolo, 
(aqua-)aerobic, stretching, klimmuur, 
trapezelessen, sauna, fitness met 
trainer • Windsurfen, zeilen, kano, 
paddleboard, introductieles duiken 
• Groepslessen: windsurfen, zeilen 
en tennis • In hotel Viva Wyndham 
Dominicus Beach: 2 tennisterreinen 
met verlichting, biljart • Animatie 
overdag en ‘s avonds (thema-avonden, 
livemuziek, danslessen,...) • Miniclub 
(4-12 jaar), juniorclub (12-16 jaar, 
min. 5 kinderen)

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in 

buffetvorm)
• A-la-carterestaurants: Italiaans, 

Aziatisch, Dominicaans en 
 internationaal

• Snackbar, 2 bars
• Restaurants in hotel Viva 

Wyndham Dominicus Beach: vis/
zeevruchten, mediterraan (middag-
maal in buffetvorm, avondmaal à 
la carte), Mexicaans, fusion/Latijns 
en pizzeria

SPORT & ONTSPANNING
• Zoetwaterzwembad, kinderbad, 

bubbelbad, zonneterras
• Gratis ligzetels aan het zwembad 

en het strand
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: tennis (met verlichting), 

tafelvoetbal, spacentrum met bubbel-
bad, massages en verzorgingen, in 
Viva Wyndham Dominicus Beach 
en betalend: snorkelen en PADI 
duikcentrum

LIGGING
• Direct aan het witte zandstrand
• Vlak bij een natuurpark
• Vlak bij Dominicus
• Op 400 m van een klein winkel-

centrum
• Op 4 km van het dorp Bayahibe
• Op 70 km van Punta Cana
• Lokaal busje naar Bayahibe
• Op ± 70 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Theater
• Schoonheidssalon
• Discotheek
• Shops
• Wasservice
• Wifi (gratis) in het hele resort

Dit eenvoudige, charmant koloniaal 
resort ligt vlak aan het brede strand 
en dicht bij Dominicus, een gezellig 
plaatsje met leuke winkeltjes en een 
goede portie couleur locale. Die cou-
leur locale wordt ook doorgetrokken 
naar het hotel, dat je met de vele 
palmbomen en het uitgestrekte 
domein een zalig Caraïbisch gevoel 
geeft. Sfeervol dineren kan je in het 
buffetrestaurant van Viva Wyndham 
Dominicus Palace, en als gast van dit 
hotel kan je bovendien gebruik 
maken van de faciliteiten van het 
ernaast gelegen zusterhotel Viva 
Wyndham Dominicus Beach.

Superieure kamer met tuinzichtSuperieure kamer met tuinzicht

KLANTENSCORE
• Maaltijden 6.5
• Service 6.6

6.5

Code 09410 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

ALL INGR ATIS
WIFI

VOOR FAMILIES
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DREAMS DOMINICUS LA ROMANA ★★★★★

Bayahibe
 !  Schitterende  ligging
 !  Familievriendelijk
 !  Luxueus  en  comfortabel  verblijf
 !  Kwalitatieve  All  In
 !  Prachtlocatie  aan  het  strand

• Promokamer (2-3 pers. / 2 volw.+ 
2 kind. / 3 volw.+ 1 kind) met balkon 
of terras en tuinzicht (type 25)

• Preferred Club (geldig in types 
22, 23 en 24): gepersonaliseerde 
check-in/-out met conciërgeservice, 
gratis toegang tot de pc’s in de 
Preferred Club Lounge, privélounge 
met elke dag continentaal ontbijt, 
hors d’oeuvres in de namiddag, 
desserts en likeuren, verwarmd 
bubbelbad in het Preferred Club 
Family gedeelte, privéruimte op 
het strand, ruimer aanbod in de 
minibar, gratis hoofdkussenservice, 
elke dag gratis krant op de kamer 
(Engels-/Spaanstalig),...

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis, op 
aanvraag (niet mogelijk bij maximale 
bezetting)

• 488 kamers

 ALL IN 

• Ontbijt, middag- en avondmaal in 
buffetvorm • Maaltijden in de 
à-la-carterestaurants (onbeperkt) 
• ‘Dine Around’ mogelijk in de 
andere Dreams & Sunscape Resorts 
(ter plaatse reserveren, transfer naar 
de hotels niet inbegrepen) 
• Selectie van lokale en internationale 
alcoholische en niet-alcoholische 
dranken (24/24u.) • Minibar (elke 
dag bijgevuld met water, frisdranken, 
fruitsap en bier) • 24/24u. room-
service en conciërgeservice
• Tennis, basketbal, beachvolley/volley-
bal in het zwembad, pingpong, 
 spelletjes in het zwembad, bord-
spelletjes, reuzenschaakspel 
• Fitness, aerobic op het strand of 
in het zwembad, dansles, Spaanse 
les • Snorkelen • Windsurfen, 
 catamaran en kajak (verzekering 
mits toeslag) • Animatie overdag en 
‘s avonds (o.a. livemuziek, feestjes 
en films op groot scherm op het 
strand) • Miniclub ‘Explorer’s Club’ 
(3-12 jaar), tienerclub ‘Core Zone’ 
(13-17 jaar)

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer 
(douche, haardroger), tegelvloer, 
strijkijzer en -plank, individuele airco, 
plafondventilator, telefoon, wifi (gratis), 
kabel-tv, minibar (gratis), koffie- en 
theefaciliteiten en safe (gratis)
• Luxekamer (2-3 pers. / 2 volw.+ 

2 kind. / 3 volw.+ 1 kind) met balkon 
of terras en tuinzicht (type 20)

• Luxesuite (2-3 pers. / 2 volw.+ 
2 kind. / 3 volw.+ 1 kind, groter dan 
de luxekamer) met balkon of terras 
met tuinzicht (type 21)

• ‘Preferred Club’ luxekamer 
(2-3 pers. / 2 volw.+ 2 kind. / 
3 volw.+ 1 kind) met badjas, slippers 
en balkon of terras met tuinzicht 
of zicht op het zwembad (type 22)

• ‘Preferred Club’ suite (2-3 pers. / 
2 volw.+ 2 kind.) met badjas, slippers 
en terras met tuinzicht of zicht op 
het zwembad (type 23)

• ‘Preferred Club’ swim-up luxekamer 
(2-3 pers. / 2 volw.+ 2 kind. / 
3 volw.+ 1 kind) met badjas, slip-
pers en terras met zicht op het 
zwembad en directe toegang tot 
het zwembad (type 24)

• Eén persoon in luxekamer met 
balkon of terras en tuinzicht 
(type 29)

• Eénouderkamer (1 volw.+ 1 kind / 
1 volw.+ 2 kind. / 1 volw.+ 3 kind.) 
met balkon of terras en tuinzicht 
(type 26)

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In • Hoofdrestaurant 
( internationale keuken, maaltijden in 
buffetvorm, thema-avonden) • A-la-
carterestaurants: Frans (Adults 
Only), Aziatisch (met teppanyaki en 
sushibar), Italiaans en grill 
• Grillrestaurant aan het strand 
• Pizzeria/snackbar aan zee • Café 
met snacks • Exclusief voor 
‘Preferred Club’: internationaal buffet-
restaurant, pizzeria, poolbar en salon 
• Poolbar, nightclub (Adults Only), 
swim-upbar, lobbybar, theaterbar en 
beachbar

SPORT & ONTSPANNING
• 4 zoetwaterzwembaden (waarvan 
1 ‘relax’ zwembad met bubbelbad en 
1 met geïntegreerd kinderzwembad), 
zonneterras • Gratis ligzetels aan 
het zwembad en het strand • Gratis 
handdoekenservice • Gratis: zie All 
In • Betalend: spacentrum met 
hydrotherapie, verzorgingen, massages, 
Zweedse sauna’s en stoomkamers, 
lessen windsurfen, catamaran en 
kajak, PADI duikcentrum, 
 gemotoriseerde watersporten, boot- 
en visexcursies

MINISPLASH
• 1 kids waterspuitpark (bij het 
‘Preferred Club’ familiezwembad)

Dreams Dominicus La Romana is een 
familievriendelijk resort dat zich 
hoofdzakelijk toespitst op ontspanning, 
luxe en entertainment. Het is gelegen 
aan een prachtig strand in Bayahibe 
en je kan er proeven van de Unlimited-
Luxury® formule, waarbij alle 
 restaurants en bars inbegrepen zijn, 
alsook heel wat sporten en animatie-
mogelijkheden. Terwijl gezinnen met 
kinderen zich amuseren in het infi nity 
zwembad, komen koppels tot rust in 
het uitgebreide spacentrum. De 
architect liet zich inspireren door 
Italiaanse bouwkenmerken wat 
resulteerde in een betoverend 
geheel met perfect onderhouden 
tuinen en sfeervolle verlichting.

LIGGING
• Direct aan het strand • Op 
± 70 km van de luchthaven (transfer 
heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Kinderspeelruimte 
• Schoonheidssalon • Theater 
• Shops • Wasservice • Roomservice 
(24/24u.) • Wifi (gratis) in het hele 
resort

‘Preferred Club’ swim-up luxekamer‘Preferred Club’ swim-up luxekamer

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.5
• Kamers 9

9.5

Code 09415 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

BE ACH

ALL INGR ATIS
WIFISWIM-UP

KAMERS

VOOR FAMILIES
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HILTON LA ROMANA ★★★★★

Bayahibe
 !  Levendig  All  Inclusive  resort
 !  Aparte  delen  voor  Adults  Only  en  families
 !  Brede  waaier  aan  sport  en  activiteiten
 !  Excellente  service
 !  Direct  aan  het  strand

• Premium Service (in het Adults 
Only gedeelte, geldig in types 23, 
24 en 26): gepersonaliseerde 
check-in/-out met conciërgeservice, 
aparte zone aan het strand, privé-
zwembad met swim-upbar, 
Premium VIP lounge met dagelijks 
continentaal ontbijt, hors 
d’oeuvres in de namiddag, desserts 
en likeuren, gratis gebruik van de 
computers in de Premium VIP 
lounge, gratis hoofdkussenservice, 
ontbijt en middagmaal mogelijk in 
het mediterraan restaurant

• Premium Service (in het familie-
gedeelte, geldig in type 25): 
 gepersonaliseerde check-in/-out 
met conciërgeservice, aparte zone 
aan het strand, privézwembad, 
Premium VIP lounge met dagelijks 
continentaal ontbijt, hors 
d’oeuvres in de namiddag, desserts 
en likeuren, gratis gebruik van de 
computers in de Premium VIP 
lounge, gratis hoofdkussenservice, 
ontbijt mogelijk in een exclusief 
restaurant

• 356 kamers in Hilton La Romana 
Adults Only, 418 kamers in Hilton 
La Romana Family

 ALL IN 

• Ontbijt, middag- en avondmaal in 
buffetvorm • Avondmaal in de 
à-la-carterestaurants (onbeperkt) 
• Selectie van lokale en internationale 
alcoholische en niet-alcoholische 
dranken • Minibar (elke dag bijgevuld 
met water, frisdranken en bier) 
• 24/24u. roomservice (mits leverings-
kost voor de niet-Premium kamer-
types) en conciërgeservice
• Pingpong, beachvolley, reuzen-
schaakspel • Fitness 
• Watersportcentrum: hobbie catamaran 
(mits brevet, verzekering en/of lessen 
mits toeslag), kajak (verzekering en/
of lessen mits toeslag), waterfietsen, 
peddelsurfen, snorkelen • Animatie 
overdag en ‘s avonds • Miniclub 
(4-12 jaar), tienerclub (13-17 jaar)

MINISPLASH
• 1 kids waterspuitpark/miniglijbanenpark

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer 
(douche, haardroger, badjas en slippers), 
tegelvloer, individuele airco, strijkijzer 
en -plank, telefoon, wifi (gratis), 
kabel-tv (flatscreen), minibar (gratis), 
koffie- en thee faciliteiten, safe (gratis) 
en balkon of terras
• Standaardkamer (2 pers., minimum-

leeftijd: 18 jaar) met tuinzicht 
(type 20)

• Superieure kamer (2-3 pers., 
minimumleeftijd: 18 jaar) met 
tuinzicht (type 21)

• Superieure kamer (2-3 pers., 
minimumleeftijd: 18 jaar) met 
 lateraal zeezicht (type 22)

• Premium kamer (2-3 pers., 
 minimumleeftijd: 18 jaar) met 
tuinzicht (type 23)

• Premium kamer (2 pers., minimum-
leeftijd: 18 jaar) met zicht op het 
zwembad (type 24)

• Premium swim-upkamer 
(2-3 pers., minimumleeftijd: 
18 jaar) met tuinzicht, zicht op het 
zwembad en directe toegang tot 
het zwembad, op aanvraag (type 26)

• Luxekamer (2-3 pers. / 2 volw.+ 
2 kind. / 3 volw.+ 1 kind) met tuin-
zicht (type 27)

• Premium kamer (2-3 pers.) met 
tuinzicht (type 25)

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In • Hoofdrestaurant 
( maaltijden in buffetvorm, thema-
avonden) • A-la-carterestaurants in 
het Adults Only gedeelte: zeevruchten, 
pan- Aziatisch, mediterraan en 
Dominicaans • A-la-carterestaurants 
in het familiegedeelte: steakhouse, 
Italiaans, Frans en Peruviaans 
• Lange broek, hemd en geklede 
schoenen voor de heren tijdens het 
avondmaal in het pan-Aziatisch 
 restaurant • Grill/snackbar aan het 
strand • Café met snacks • Pizzeria 
bij het hoofdzwembad in het familie-
gedeelte • Verschillende bars

SPORT & ONTSPANNING
• 2 zoetwaterzwembaden in het 
Adults Only gedeelte (waarvan 
1 zwembad exclusief voor de Premium 
kamers), 3 zoetwaterzwembaden in 
het familiegedeelte (waarvan 1 zwembad 
exclusief voor de Premium kamers 
en 1 zoetwaterzwembad met kinder-
bad), aquapark met glijbanen en lazy 
river, zonneterras • Gratis ligzetels 
aan het zwembad en het strand 
• Gratis handdoekenservice 
• Gratis: zie All In • Betalend: 
 spacentrum met sauna, hydro-
therapie, massages en verzorgingen, 
gemotoriseerde watersporten, PADI 
duikcentrum, lessen: catamaran, 
windsurfen en kajak, boot- en 
 visexcursies

Dit uitgestrekte en levendige All Inclusive 
resort bezorgt je een prachtvakantie. 
De brede waaier aan sporten en 
activiteiten zorgen ervoor dat je 
geen enkel moment van de dag hoeft 
stil te zitten. Tenzij je er zelf voor 
kiest natuurlijk en gewoon heerlijk 
wil genieten met een cocktail in de 
hand aan het zwembad of het strand. 
Een absolute aanrader! Hilton La 
Romana werd in 2019 gerenoveerd en 
bestaat uit 2 delen: Hilton La Romana 
Adults Only voor gasten vanaf 18 jaar en 
Hilton La Romana Family voor families 
met kinderen. Wie verblijft in het Adults 
Only gedeelte kan ook terecht in de 
restaurants en bars in het familie gedeelte.

LIGGING
• Direct aan het strand • Op 1 km 
van vissersdorpje Bayahibe • Op 
70 km van Punta Cana • Op 
± 70 km van de luchthaven (transfer 
heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Kinderspeelruimte • Schoonheids-
salon • Theater • Casino (vanaf 18 jaar) 
• Shops • Wasservice • Roomservice 
(24/24u.) • Wifi (gratis) in het hele resort

Premium kamer met zicht op het zwembadPremium kamer met zicht op het zwembad

KLANTENSCORE
• Maaltijden 9
• Kamers 9.3

9.7 • Service 9.7

Code 09411 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

PREMIUM

ALL INGR ATIS
WIFISWIM-UP

KAMERS

VOOR FAMILIES

077_V1_EXO_NL   77077_V1_EXO_NL   77 18/10/2022   14:1818/10/2022   14:18



78 Dominicaanse Republiek | Punta Cana | Uvero Alto

BREATHLESS PUNTA CANA RESORT & SPA ★★★★★

Uvero Alto
 !  Adults  Only  vanaf  18  jaar
 !  Modern  en  trendy
 !  Voor  singles,  koppels  en  vrienden
 !  Gezellige  ambiance  dag  en  nacht
 !  Direct  aan  het  strand

• Juniorsuite ‘xhale club’ 
(2-3 pers.) met gepersonaliseerde 
check-in/-out met conciërgeservice, 
butlerservice, privélounges, 2 privé-
zwembaden, lounge met elke dag 
continentaal ontbijt, warme en koude 
hors d’oeuvres in de namiddag, 
desserts en likeuren, uitgebreider 
aanbod in de minibar, luxueuzere 
badartikelen, uitgebreider roomservice-
menu, privérestaurant voor ontbijt 
en middagmaal, elke dag gratis 
krant op de kamer (op aanvraag), 
zicht op het zwembad en tuinzicht 
(type 24)

• Eén persoon in een juniorsuite 
‘Allure’ met tuinzicht (type 29)

• Eén persoon in een juniorsuite 
‘Allure’ met zicht op het zwembad 
(type 28)

• Eén persoon in een swim-up 
juniorsuite ‘Allure’ met terras met 
tuinzicht en rechtstreekse toegang 
tot het zwembad (type 27)

• 750 kamers

 ALL IN 

• Ontbijt en middagmaal in buffet-
vorm

• Avondmaal in de à-la-carte-
restaurants (onbeperkt)

• ‘Dine Around’ mogelijk in de 
Secrets & Dreams Resorts (ter 
plaatse reserveren, transfer naar 
de hotels niet inbegrepen)

• Snacks (24/24u.)
• Selectie van lokale en internationale 

alcoholische en niet-alcoholische 
dranken (10-2u.)

• Minibar (elke dag bijgevuld met 
water, fruitsap, frisdranken en 
bier)

• 24/24u. roomservice en conciërge-
service

• 2 tennisterreinen, paddletennis, 
beachvolley, biljart

• Fitness, (aqua-)aerobic, yoga, 
pilates

• Zeilen, kajak, snorkelen
• Duikinitiatie
• Animatie overdag (sport, dansles, 

Spaanse les, kookles,...) en 
‘s avonds (shows, livemuziek, 
thema-avonden, DJ,...)

ADULTS ONLY
• Minimumleeftijd voor de gasten in 

het hotel: 18 jaar

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer 
(douche, haardroger, badjas, slippers), 
turndownservice, tegelvloer, individuele 
airco, plafondventilator, strijkijzer en 
-plank, telefoon, wifi (gratis), kabel-tv 
(flatscreen), minibar (gratis), koffie- 
en theefaciliteiten, safe (gratis) en 
balkon of terras met bubbelbad
• Juniorsuite ‘Allure’ (2-3 pers.) 

met tuinzicht (type 20)
• Juniorsuite ‘Allure’ (2-3 pers.) 

met zicht op het zwembad en 
tuinzicht (type 21)

• Swim-up juniorsuite ‘Allure’ 
(2-3 pers.) met terras met tuinzicht 
en rechtstreekse toegang tot het 
zwembad (type 22)

FACILITEITEN
• Schoonheidssalon
• Casino
• Theater
• Shops
• Wasservice
• Conciërgeservice
• Roomservice (24/24u.)
• Wifi (gratis) in het hele resort

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant met terras 

( maaltijden in buffetvorm, lokale 
en internationale keuken)

• A-la-carterestaurants: Italiaans, 
Frans, Aziatisch, Mexicaans, 
 mediterraan (ook late snacks tussen 
23.30-6u.), internationaal, creools 
en grill

• Snackbar aan het strand
• Cafetaria
• 7 bars

SPORT & ONTSPANNING
• 8 zoetwaterzwembaden (waarvan 

2 voor animatie en 2 exclusief voor 
de ‘xhale club’ (type 24)), 4 bubbel-
baden

• Gratis ligzetels en parasols aan het 
zwembad en het strand

• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: tennislessen, spacentrum 

met stoomkamer, verzorgingen en 
massages, duiken, diepzeevissen, 
kitesurflessen

Heb je nood aan een inspirerende 
vakantie in een zorgeloze omgeving? 
Dan is dit adembenemende resort 
de ideale plaats voor je vakantie in 
het paradijs van Punta Cana. Elk 
hoekje van dit resort is hip en modern 
en de vele trendy bars en restaurants 
zijn een feest voor je smaakpapillen. 
De levendige, dynamische sfeer en 
het ‘Adults Only’ publiek vol singles, 
koppels en vrienden zorgen er voor 
dat dit de perfecte plek is om te 
socializen en nieuwe vrienden te 
maken van overal ter wereld. Welcome 
to the party! Bovendien krijg je toegang 
tot het spacentrum, fi tness centrum 
en alle restaurants en bars in het 
naastgelegen hotel Now Onyx Punta 
Cana.

LIGGING
• Direct aan het zandstrand van 

Uvero Alto
• Op ± 42 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegrepen)

Swim-up juniorsuite ‘Allure’Swim-up juniorsuite ‘Allure’

KLANTENSCORE
• Maaltijden 7.4
• Kamers 7

7.6 • Service 8

Code 09429 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

LIFEST YLE

ALL INFAIR TRAVELGR ATIS
WIFISWIM-UP

KAMERS
ADULTS
ONLY
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DREAMS ONYX RESORT & SPA ★★★★★

Uvero Alto
 !  Upgrade  van  Now  naar  Dreams  Resort
 !  Voor  koppels  en  families
 !  Trendy  inrichting
 !  Grote  variëteit  aan  restaurants
 !  Direct  aan  het  strand

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer 
(douche, haardroger, badjas en 
 slippers), tegelvloer, zitruimte, 
 individuele airco, plafondventilator, 
strijkijzer en -plank, telefoon, wifi 
(gratis), kabel-tv (flatscreen), minibar 
(gratis), koffie- en theefaciliteiten, 
safe (gratis) en balkon of terras met 
bubbelbad
• Juniorsuite (2-3 pers. / 2 volw.+ 

2 kind. / 3 volw.+ 1 kind) met tuin-
zicht (type 20)

• Premium juniorsuite (2-3 pers. / 
2 volw.+ 2 kind. / 3 volw.+ 1 kind) 
met tuinzicht (type 27)

• Juniorsuite (2-3 pers. / 2 volw.+ 
2 kind. / 3 volw.+ 1 kind) met 
gedeeltelijk zeezicht (type 22)

• Eén persoon in een juniorsuite 
met tuinzicht (type 29)

• Eén persoon in een Premium 
juniorsuite met tuinzicht (type 28)

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis, op 
aanvraag (niet mogelijk bij maximale 
bezetting)

• 806 kamers

 ALL IN 

• Ontbijt, middag- en avondmaal in 
buffetvorm • Maaltijden in de 
à-la-carterestaurants (onbeperkt) 
• ‘Dine Around’ mogelijk in de 
Dreams Resorts (ter plaatse reserveren, 
transfer naar de hotels niet inbegrepen) 
• Selectie van lokale en internationale 
alcoholische en niet-alcoholische 
dranken • Minibar (elke dag bijgevuld 
met water, frisdranken, fruitsap en 
bier) • 24/24u. roomservice en 
 conciërgeservice • Toegang tot hotel 
Breathless Punta Cana voor hotel-
gasten vanaf 18 jaar
• 2 tennisterreinen, beachvolley, biljart 
• Fitness, aerobic, aqua-aerobic 
• Snorkelen, zeilen, kajak 
• Duikinitiatie in het zwembad 
• Dansles, Spaanse les • Animatie 
overdag en ‘s avonds (o.a. livemuziek, 
shows en feestjes) • Miniclub 
‘Explorer’s Club’ (3-12 jaar), tienerclub 
‘Core Zone’ (13-17 jaar) met o.a. 
klimmuur, basketbal en biljart

SPORT & ONTSPANNING
• ‘Infinity’ zoetwaterzwembad, 

 zoutwaterzwembad, 2 zwembaden 
exclusief voor ‘Preferred Club’ 
(waarvan 1 ‘Adults Only’ zwembad), 
aquapark (met 4 glijbanen, lazy 
river, poolbar en swim-upbar), 
2 bubbelbaden, kinderbad

• Gratis ligzetels aan het zwembad
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: tennisles, spacentrum 

(in Breathless Punta Cana, toegang 
vanaf 18 jaar) met hydrotherapie, 
stoomkamer, sauna, bubbelbad, 
zwembad, massages en verzorgingen, 
duiken, diepzeevissen

MINISPLASH
• 1 kids waterspuitpark/kids mini-

glijbanenpark

LIGGING
• Direct aan het zandstrand van 

Uvero Alto
• Op ± 42 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Schoonheidssalon
• Openluchttheater
• Shops
• Wasservice
• Roomservice (24/24u.)
• Wifi (gratis) in het hele resort

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant in openlucht 

(maaltijden in buffetvorm, lokale 
en internationale keuken)

• A-la-carterestaurants: Mexicaans, 
mediterraan, steakhouse, Frans, 
Aziatisch (teppanyaki vanaf 
12 jaar) en Italiaans

• Grillrestaurant met terras
• A-la-carterestaurant exclusief voor 

‘Preferred Club’ (ontbijt en middag-
maal)

• Snackbar (burgers)
• IJssalon
• Café
• 10 bars (waarvan 3 exclusief voor 

‘Preferred Club’)

Dreams Onyx Resort & Spa is zalig 
gelegen in het noorden van Punta 
Cana. De luxueuze juniorsuites zijn 
echte pareltjes met een trendy design, 
24/24u. roomservice en privébubbel-
bad in openlucht. Verder geniet je 
hier van het ‘Unlimited-Luxury®’ All 
Inclusive concept: tafelen in een 
tiental restaurants, internationale 
dranken, entertainment van de 
bovenste plank én een conciërge die 
het klokje rond beschikbaar is... 
Bovendien krijgen gasten vanaf 
18 jaar ook toegang tot de restaurants, 
het casino, het spacentrum, de fi tness 
en nightclub van het naast gelegen 
Breathless Punta Cana. Dreams Onyx 
Resort & Spa (ex Now Onyx Punta 
Cana) is sinds 15/6/2021 offi cieel 
een Dreams Resort. Bij die upgrade 
horen extra kamers, een gloednieuw 
aquapark, 3 nieuwe restaurants en 
nog tal van andere extra faciliteiten 
voor jong en oud.

Juniorsuite met tuinzichtJuniorsuite met tuinzicht

KLANTENSCORE
• Maaltijden 10
• Service 9

9.5

Code 09434 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

SUN S W IM

ALL INFAIR TRAVELGR ATIS
WIFIPRIVÉ

Z WEMBAD

VOOR FAMILIES
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GRAND SIRENIS PUNTA CANA ★★★★★

Uvero Alto
 !  Aquapark  en  minisplash
 !  Wereldkeuken  op  je  bord
 !  Direct  aan  het  strand

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer 
(bad of douche, haardroger, badjas 
en slippers), individuele airco, plafond-
ventilator, strijkijzer en -plank, telefoon, 
wifi (gratis), flatscreen-tv, minibar 
(gratis), koffie- en theefaciliteiten, 
safe (gratis) en balkon of terras
• Standaardkamer (2-3 pers. / 

2 volw.+ 2 kind. / 3 volw.+ 1 kind) 
(type 20)

• Familiesuite (2-4 pers.) met 2 tv’s: 
1 slaapkamer, 1 salon met sofabed 
(met schuifdeur) (type 21)

• Eén persoon in dubbele kamer 
(type 29)

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 
mogelijk bij maximale bezetting)

• 818 kamers

 ALL IN 

• Ontbijt, middag- en avondmaal in 
buffetvorm

• Avondmaal in de à-la-carte-
restaurants (onbeperkt)

• Snacks (24/24u.)
• Selectie van lokale en internationale 

alcoholische en niet-alcoholische 
dranken (9-2u.)

• Minibar (elke dag bijgevuld met 
water, frisdranken en bier)

• 2 tennisterreinen (overdag), basket-
bal, voetbal, beachvolleybal, 
strandvoetbal, vogelpik

• Fitness, dansles
• Niet-gemotoriseerde watersporten 

(windsurfen, kajak, kano en 
 catamaran)

• Mini driving range
• Animatie overdag en ‘s avonds 

(o.a. avondshows)
• Miniclub (4-12 jaar), minicinema

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• 2 buffetrestaurants
• A-la-carterestaurants: Braziliaans/

rodizio, Italiaans, Amerikaans, tex-
mex, Japans, mediterraan en Frans

• Snackbar/restaurant
• Barbecue op het strand
• 13 bars met o.a. 2 lobbybars, 

2 poolbars, beachbar, sportbar en 
theaterbar

SPORT & ONTSPANNING
• 2 zoetwaterzwembaden, aquapark 

met 7 glijbanen, 2 kinderbaden 
(voor kinderen tussen 2-4 jaar en 
4-11 jaar) en restaurant, 2 kinder-
baden, zonneterras

• Gratis ligzetels en parasols aan het 
zwembad

• Gratis: zie All In
• Betalend: tennis (met verlichting), 

tennislessen, spacentrum met 
sauna, Turks bad, bubbelbad, 
 massages en verzorgingen, 
 gemotoriseerde watersporten, 
PADI duikcentrum

MINISPLASH
• 1 kids waterspuitpark/miniglij-

banenpark

LIGGING
• Direct aan het fijnzandstrand
• Op ± 50 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Kinderspeelruimte
• Schoonheidssalon
• Discotheek (vanaf 18 jaar)
• Theater
• Shops
• Wasservice
• Roomservice (8-23u.)
• Wifi (gratis) in het hele resort

Grand Sirenis Punta Cana is een 
luxueus en volledig gerenoveerd 
vijfsterrencomplex aan een paradijselijk 
strand. Of je nu alleen, met je partner, 
vrienden of het hele gezin op vakantie 
gaat, hier valt heel wat te beleven 
voor jong en oud. Aquapark ‘Sirenis 
Aquagames’ is het grootste aquapark 
van de Dominicaanse Republiek en 
dus een echte must voor wie houdt 
van waterpret. Je hebt er de keuze 
uit 7 à-la-carterestaurants, die stuk 
voor stuk en onbeperkt inbegrepen zijn 
in de All In formule. Ook inbegrepen: 
heel wat sporten, niet-gemotoriseerde 
watersporten en een miniclub met tal 
van leuke hoekjes en directe toegang 
tot de minisplash.

StandaardkamerStandaardkamer

KLANTENSCORE
• Maaltijden 7.6
• Service 6.2

6.1

Code 09424 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

SUN S W IM

ALL INGR ATIS
WIFI

VOOR FAMILIES
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Tijdsverschil: 6 uur vroeger dan in België. De 
zomer- en wintertijd gaan in Cuba later in dan 
in België, waardoor het enkele weken 5 uur 
vroeger is dan bij ons.
Elektriciteit: de netspanning is in principe 
110 volt. Het is echter wel zo dat de meeste 
hotels 220 volt hebben. Stopcontacten: met 
platte polen. Let dus op dat de apparaten die 
je meeneemt verstelbaar zijn en neem een 
adapter mee.
Gezondheid: geen inentingen vereist. Voorzie 
een basisapotheek met o.a. muggenmelk. Het 
is afgeraden leidingwater te drinken. Raadpleeg
tijdig je huisarts en de websites www.itg.be 
(Instituut voor tropische geneeskunde) en 
www.who.int (World Health Organization) 
voor meer gedetailleerde informatie.
Roken: Cuba verbiedt de invoer van alle 
 verdampingproducten, met inbegrip van e-liquid 
zonder nicotine en hardware die zonder e-juice
wordt verkocht. Als je reist met soortgelijke 
apparaten of e-vloeistoffen, kan je een boete 
krijgen bij de douane en is het mogelijk dat 
items worden geconfisqueerd. Vape- en 
e-sigarettenverkopers zijn nog steeds actief 
op de bestemming, er is bijgevolg geen verbod 
om de e-sigaret te gebruiken in de hotels of 
op de bestemming.
Wifi: de kwaliteit van het internet op Cuba is 
niet altijd optimaal. Het bereik en de snelheid 
van de wifi-verbinding kan niet altijd verzekerd
worden. Wifi is in de regel beschikbaar tegen 
betaling in de hotels. Bij de receptie van je hotel
zijn kraskaarten van telecombedrijf Etecsa te 
verkrijgen (indien voorradig), met daarop een 
wifi-code waarmee je 1 uur verbinding krijgt.

INFO
Formaliteiten: voor Belgen is een internationaal 
paspoort vereist dat geldig is tot na je verblijf. 
Andere nationaliteiten: info op de ambassade. 
Een toeristenkaart van ± € 22 (gelijkwaardig aan
een visum) is verplicht en inbegrepen in de prijs 
(te verkrijgen op de luchthaven aan onze balie,
niet inbegrepen voor ‘hotel only’ klanten). 
Opmerking: de uitreistaks is inbegrepen in de 
prijs (behalve in combinatie met een ander land,
dan dient dit ter plaatse betaald te worden). 
Dit wordt rechtstreeks door ons betaald aan 
de luchthaven en je hoeft dit zelf niet meer te 
betalen. Reizigers die naar Cuba vliegen, dienen
sinds 1/1/2022 vóór afreis een online formulier 
in te vullen (mogelijk vanaf 72 uur vóór vertrek)
via deze link: https://www.dviajeros.mitrans.
gob.cu/inicio. De verkregen code moet kunnen
worden voorgelegd voor en na de vliegreis. Voor 
een laatste update: zie http://diplomatie.belgium.be.
Reis- en bijstandsverzekering: bij aankomst in 
Cuba dien je aan te tonen dat je een geldige reis- 
en bijstandsverzekering hebt afgesloten. Deze 
 verzekering is slechts geldig wanneer ze afgesloten 
is bij een verzekeringsmaatschappij die een  contract
heeft met Asistur, de enige vertegenwoordiger van 
buitenlandse verzekeringsmaatschappijen in Cuba. 
Je dient bij aankomst 2 documenten voor te leggen:
het bewijs van de reis- en bijstandsverzekering 
(terug te vinden in de reisdocumenten) en het 
 certificaat van de verzekeringsmaatschappij Europ 
Assistance (af te printen via je reisagent). Om 
lange wachttijden bij aankomst ter plaatse te 
 vermijden, raden wij je aan om deze reis- en 
 bijstandsverzekering reeds op voorhand af te 
 sluiten. Een reis- en bijstandsverzekering van 
Europ Assistance kan je rechtstreeks bij 
reservatie  bijboeken of bij een door Asistur 
erkende  verzekeringsmaatschappij. Indien je bij 
aankomst in Cuba geen geldig bewijs én certificaat 
kan voor leggen, dien je ter plaatse een verzekering 
aan te kopen vóór je het land binnen mag.

Lokale munt: de Cubaanse munt is de peso 
(CUP), onderverdeeld in 100 centavos. De 
officiële  wisselkoers van de peso met de 
Amerikaanse dollar is: ± 23,98 peso = 1 USD 
(oktober 2022). Sinds januari 2021 is de peso 
convertible (CUC) – de 2e lokale munt van 
Cuba - niet langer geldig. In Cuba kan je ook 
niet betalen met USD, al is het wel mogelijk 
om USD of euro’s te wisselen. We raden af 
om  Amerikaanse dollars mee te nemen, de 
 verliesmarge bij het wisselen bedraagt immers 
20%. In Varadero kunnen toeristen in sommige 
plaatsen ook met de euro betalen. Dat maakt 
van de euro de meest geschikte munt om mee 
te nemen. Al is dit wegens de wisselkoersen 
meestal niet voordelig. Let wel: wegens de 
jarenlange boycot worden Maestro, Amerikaanse
creditcards (American Express, Diners), credit-
cards uitgegeven door een financiële instelling 
met grote belangen in Amerika en Amerikaanse
Travellers cheques nergens  aanvaard! Enkel 
Visa en  Mastercard worden aanvaard indien 
ze niet  uitgegeven zijn door een Amerikaanse 
bank. Prepaid kredietkaarten (vb. Prepaid 
Mastercard van Bpost) worden niet aanvaard. 
In Varadero kan je enkel geld uit de muur halen 
met een Visakaart, om geld af te halen met een
Mastercard moet je naar het loket. Opgelet: 
alles wordt bij voorkeur uitsluitend met cash 
geld betaald. Voorzie dus vooral cash geld 
(CUP en/of euro) om mee te nemen.
Klimaat: het Caribische gebied is in de regel 
orkaangevoelig van juni tot november. De 
doortocht - waarvan het tijdstip, het traject 
en de kracht onvoorspelbaar zijn - gaat meestal
gepaard met rukwinden en stortregens en 
heeft soms belangrijke ravages tot gevolg. 
Het vakantieplezier kan desgevallend beperkt 
worden en vlucht vertragingen zijn mogelijk.

! Cuba is Castro, Ché en communisme, een land uniek in zijn soort

! Sigaren, rum en oldtimers als bekendste visitekaartjes

! Pure nostalgie in Havana, een indrukwekkende historische stad 

! Tegenpool Varadero: zon, zee en een van de mooiste stranden van 

de Caraïben

! Koloniale steden als Cienfuegos en Trinidad

CUBA

KLIMAAT
 A B C
jan 24° 24° 6
feb 25° 25° 6
maa 26° 25° 7
apr 27° 26° 7
mei 29° 26° 8
jun 30° 27° 6
jul 31° 28° 6
aug 31° 28° 6
sep 30° 27° 6
okt 28° 26° 6
nov 27° 26° 5
dec 25° 26° 5
A: gem. dagtemp.
B: gem. temp. zeewater
C: uren zon per dag

HAVANA

Trinidad

Cienfuegos

Las Terrazas
Viñales

Pinar del Río

Varadero

Sancti Spiritus

Camagüey

Santiago de Cuba

Holguín

Guardalavaca

Cayo Santa Maria

Caribische Zee

CUBA

Cayo Coco

Topes  de  Co l lantes

n

Jibacoa

24/7 ONLINE 
SERVICE

EXCURSIES
Je reisagent stelt je met plezier het volledige 
aanbod uitstappen voor.

Opmerking: gezien het bijzondere politieke 
klimaat is Cuba reeds jarenlang onderworpen 
aan een embargo. Diensten en aanbod in en 
buiten de hotels kunnen bijgevolg beperkter 
zijn in vergelijking met de andere Caribische 
bestemmingen. De tijd heeft in Cuba op veel 
aspecten stil gestaan, waardoor de standaarden
van hotels lager liggen dan op andere Caribische
bestemmingen. Vooral de hotels in het binnen-
land, tijdens je rondreis, zijn zeer  eenvoudig ten
opzichte van die in andere Caribische landen. 
Het vochtige klimaat kan ervoor zorgen dat de 
staat van de gebouwen niet altijd even optimaal 
is (bv. schimmelvorming) en de maaltijden zijn 
zeer eenvoudig.
Huisdieren: het is verboden huisdieren mee 
te nemen naar Cuba.

VAKANTIEPLAATSEN

HAVANA
meer info zie p. 86

VARADERO
meer info zie p. 82
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BEHALVE DE HOTELS IN DEZE 
BROCHURE BIEDEN WIJ OOK 
DE VOLGENDE HOTELS AAN. 
MEER INFO BIJ JE REISAGENT.
Aanbod onderhevig aan wijzigingen tijdens het seizoen

VARADERO
Meliá Internacional ***** code 24280

Starfish Cuatro Palmas **** code 24241

Blau Varadero **** code 24232

Iberostar Selection Varadero ***** code 24248

Meliá Las Américas ***** code 24289

Meliá Las Antillas ****sup code 24254

Meliá Varadero ***** code 24290

Paradisus Princesa del Mar ***** code 24299

Playa Vista Azul ***** code 24282

Sol Palmeras **** code 24272

Paradisus Varadero Resort & Spa **** code 24294

VARADERO
Een meer dan 25 km lang fijn zandstrand en een
doorzichtige blauwgroene zee die aan de horizon 
samensmelt met een helderblauwe lucht. Dat 
kan alleen maar Varadero zijn, de mooiste 
badplaats van Cuba en volgens sommigen zelfs 
het mooiste strand van de Caraïben. Daar waren
veel rijke Cubanen en Amerikanen het in de 
jaren ’50 al over eens. Want toen was dit 
schiereiland dé vakantiebestemming bij uitstek
van de high society. Nu spreekt Varadero een 
ruim publiek aan, van rustzoekers die graag 
vertoeven binnen de muren van hun resort, 
tot sportievelingen en cultuurliefhebbers. Vanuit 
Varadero kan je boeiende excursies doen. Zeker
de stadjes Cienfuegos, Santa Clara en Trinidad,
met hun historische centra, zijn beslist de moeite

waard. Met zijn vele koraalriffen, scheepswrakken
en onderwatergrotten is Varadero ook een 
paradijs voor duikers. Leuke attractie is de 
Varadero Beach Bus. Je koopt een dagkaart en
daarmee kan je de hele dag uit- en opstappen
waar en wanneer je maar wilt. Een bezoek aan 
het dolfinarium, een terrasje meepikken in het 
dorp of even langsgaan bij Mansion Xanadu, het
is zo gebeurd. Het is bovendien een dubbel-
dekker, dus neem een plaatsje op het dak, dan
krijg je het prachtige uitzicht over de Atlantische 
Oceaan en de Baai van Cárdenas er gratis bij. 
Luchthaven - Varadero: ± 30 km

! Bij de mooiste stranden van de Caraïben

! Ideale uitvalsbasis om al dat moois in Cuba te ontdekken

! Met zijn koraalriffen en onderwatergrotten een geschikte bestemming 

om te duiken

VARADERO

HAVANA Varadero

Caribische Zee

CUBA

Atlantische Oceaan

Jibacoa

250 km

ONTSPANNING / BEZIENSWAARDIGHEDEN
Mansion Xanadú: schitterende vakantievilla, 
oorspronkelijk Xanadú genaamd, gebouwd door 
Irénée Du Pont de Nemours op een rots aan 
zee. Prachtig koloniaal gebouw gelegen in een 
subliem kader tussen de azuurblauwe zee en 
de groene gazonnen. De villa is tegenwoordig 
het clubhouse van de golf, een restaurant, een 
prachtige bar en een hotelletje.
Parque Nacional Varadero: beschermd 
natuurpark in het oosten van het schiereiland 
met overblijfselen van zoutpannen en 
 verschillende wandelpaden (betalend).
Parque Josone: een mooi park in het centrum
van Varadero waar het rustig is om te wandelen. 
Je vindt er een minigolf, vijver en enkele 
 restaurants en drinkgelegenheden.

Cueva de Ambrosio: grot met opmerkelijke 
bizarre muurschilderingen die waarschijnlijk 
dateren van vóór de komst van de Spanjaarden
(betalend).
Golfterrein van Varadero: golfterrein met een 
schitterende ligging voor zowel professionele 
golfspelers als voor liefhebbers van de golf-
sport. (betalend)
Watersporten: zon en watersporten zijn de 
belangrijkste kenmerken van deze badplaats. 
Duiken, kitesurfen, jetski,… veel watersporten 
komen hier aan bod.

EXCURSIES
Je reisagent stelt je met plezier het volledige 
aanbod uitstappen voor.
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ROYALTON HICACOS ★★★★★

Varadero
 !  Adults  Only  vanaf  18  jaar
 !  Unieke  Caribische  sfeer
 !  Uitgebreide  All  In
 !  Direct  aan  het  strand

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer 
(douche in bad, haardroger), tegelvloer, 
butlerservice, individuele airco, 
 plafondventilator, hoofdkussenservice 
(betalend), salon met sofa, strijkijzer 
en -plank, telefoon, wifi (betalend), 
satelliet-tv, minibar (gratis), koffie- 
en theefaciliteiten, safe (gratis) en 
balkon of terras met tuinzicht
• Juniorsuite (2-3 pers.) (type 20)
• Juniorsuite ‘Diamond Club’ 

(2-3 pers.) met gepersonaliseerde 
check-in/-out, vroege check-in en 
late check-out (volgens 
 beschikbaarheid), gratis 
 hoofdkussenmenu, toegang tot de 
Diamond Club Lounge met 
 premiumdranken, elke dag 
 continentaal ontbijt, hors d’oeuvres, 
snacks en desserts,  1x/ week cocktail 
en avondmaal in de Diamond Club 
Lounge tuin, 20% korting op was-
service en in het spacentrum, 
snorkelen in Cayo Piedra (volgens 
beschikbaarheid), duiken ( 6x/ week 
volgens  beschikbaarheid) en 15% 
korting op duiklessen (type 21)

• Eén persoon in juniorsuite 
(type 29)

• 407 kamers

 ALL IN 

• Ontbijt, middag- en avondmaal in 
buffetvorm

• Avondmaal in de à-la-carte-
restaurants (onbeperkt)

• Snacks (24/24u.)
• Selectie van lokale en internationale 

alcoholische en niet-alcoholische 
dranken (24/24u.)

• Minibar (elke dag bijgevuld met 
water, frisdranken en bier)

• 3 tennisterreinen (overdag en met 
verlichting, met lesgever), squash 
(met lesgever), pingpong, basketbal, 
biljart, speelzaal, reuzenschaakbord

• Fitness, sauna, stoombad
• Kajak, waterfiets, windsurfen, 

catamaran, snorkelen
• Duikinitiatie in het zwembad, 

 duiken (3 duiken/week, volgens 
beschikbaarheid)

• Animatie overdag en ‘s avonds 
(beachvolley, dansavonden, shows, 
livemuziek,...)

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in 

buffetvorm)
• A-la-carterestaurants: internationaal, 

Caribisch, Italiaans, Mexicaans en 
zeevruchten

• Deftige kledij vereist tijdens het 
avondmaal

• Snackbar (24/24u.)
• IJssalon
• Pannenkoekenhuis
• 6 bars

SPORT & ONTSPANNING
• 3 zoetwaterzwembaden (waarvan 

1 met swim-upbar), bubbelbaden, 
zonneterras

• Gratis ligzetels aan het zwembad 
en het strand

• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: spacentrum met massages 

en verzorgingen

ADULTS ONLY
• Minimumleeftijd voor de gasten in 

het hotel: 18 jaar

LIGGING
• Direct aan het strand
• Op 10 km van het centrum van 

Varadero
• Op ± 32 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Discotheek
• Schoonheidssalon
• Shops
• Wasservice
• Roomservice (24/24u.)
• Wifi (betalend) in het hele resort

Royalton Hicacos steelt de show. 
Je komt er terecht in een 
 adembenemende setting aan een 
van de mooiste en meest romantische 
plekjes van Varadero: aan een parelwit 
strand en toegedekt met een stralend 
blauwe lucht. Het hotel is er om 
 koppels vanaf 18 jaar een  droom–
vakantie te bezorgen. Voor culinair 
genot zijn er de restaurants. En mag 
er af en toe wat actie zijn? Er wordt 
je een keur aan sporten en activiteiten 
aangeboden.

JuniorsuiteJuniorsuite

Code 24298 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

FOR T WO

ALL INADULTS
ONLY

083_V1_EXO_NL   83083_V1_EXO_NL   83 17/10/2022   17:0817/10/2022   17:08



84 Cuba | Jibacoa

MEMORIES JIBACOA ★★★★

Jibacoa
 !  Adults  Only  vanaf  16  jaar
 !  Dranken  en  snacks  24/24u.  All  In
 !  Goed  onderhouden  kamers
 !  In  een  groene  omgeving

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer 
(bad of douche en haardroger), tegel-
vloer, strijkijzer en -plank,  centrale airco, 
hoofdkussenservice (gratis), telefoon, 
kabel-tv, minibar (gratis), koffie-
faciliteiten, safe (gratis) en balkon of 
terras
• Standaardkamer (2-3 pers.) met 

tuinzicht (type 20)
• Kamer met zicht op het zwembad 

(2-3 pers.) (type 21)
• Kamer met zeezicht (2-3 pers.) 

(type 22)
• Diamond Club kamer (2-3 pers.) 

met zeezicht (type 23)
• Suite (2 pers.) op de bovenste 

verdieping, met bad, douche en 
zeezicht: 1 slaapkamer, 1 salon 
(type 24)

• Eén persoon in dubbele kamer 
met tuinzicht (type 29)

• Eén persoon in dubbele kamer 
met zeezicht (type 28)

• Diamond Club (geldig in type 23): 
vroege check-in/late check-out 
(volgens beschikbaarheid), 
 gepersonaliseerde check-in/-out, 
welkomstcocktail, toegang tot een 
exclusief gedeelte op het strand, 
korting in het schoonheidssalon en 
spacentrum, bijvullen van de mini-
bar, selectie van premium dranken 
in de bars,  1x/ week avondmaal met 
show, ontbijt en middagmaal à la carte

• 250 kamers

 ALL IN 

• Ontbijt, middag- en avondmaal in 
buffetvorm

• A-la-cartemiddagmaal (in het 
Cubaans restaurant)

• A-la-carteavondmaal (in het 
Italiaans, internationaal en 
Cubaans restaurant)

• Snacks (24/24u.)
• Selectie van lokale en internationale 

alcoholische en niet-alcoholische 
dranken (24/24u.)

• Minibar (bijgevuld met water, fris-
dranken en bier in types 23 en 24, 
in de andere kamers is alleen 
water inbegrepen)

• 2 tennisterreinen, basketbal, beach–
volley, pingpong, tafelvoetbal, biljart

• Fitness, aerobic
• Kajak, snorkelmateriaal, windsurfen 

(mits brevet), zeilen (mits brevet)
•  1x/ verblijf duikinitiatie in het 

zwembad of in zee
• Animatie overdag en ‘s avonds

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in 

buffetvorm)
• A-la-carterestaurants: Italiaans, 

internationaal en Cubaans
• Deftige kledij gewenst vanaf 

18.30u. in de à-la-carterestaurants 
en bars

• Snackbar aan het zwembad
• 4 bars

SPORT & ONTSPANNING
• Zoetwaterzwembad, 2 bubbelbaden
• Gratis ligzetels aan het zwembad 

en het strand
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: spacentrum met 

 massages en verzorgingen, duiken 
(mits brevet)

ADULTS ONLY
• Minimumleeftijd voor de gasten in 

het hotel: 16 jaar

LIGGING
• Direct aan het strand
• Op 70 km van het centrum van 

Havana
• Op ± 50 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Schoonheidssalon
• Discotheek
• Shop
• Wasservice
• Wifi (gratis) in een deel van het 

resort

Memories Jibacoa is fantastisch 
gelegen in het groene Jibacoa, tussen 
de weelderig begroeide bergen en 
het pittoreske Arroyo Bermejo strand. 
Een prachtige setting die het karakter 
en de essentie van het Cubaanse 
platteland perfect illustreert. De 
nabije omgeving leent zich uitstekend 
om te gaan fi etsen. Wie houdt van 
duiken, kan naast het hotel terecht 
in een van de spectaculairste koraal-
riffen van de noordkust van Cuba.

StandaardkamerStandaardkamer

KLANTENSCORE
• Maaltijden 6
• Kamers 8

6.0

Code 24233 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

ALL INADULTS
ONLY
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MELIÁ PENINSULA VARADERO ★★★★★

Varadero
 !  Zeer  uitgebreide  All  In,  24/24u.
 !  Groot  apart  kinderzwembad
 !  Showcooking  en  à  la  carte
 !  Gelegen  aan  een  ecologisch  natuurpark
 !  Direct  aan  het  strand

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer 
(douche, haardroger), tegelvloer, 
individuele airco, aparte dressing, strijk-
ijzer en -plank, telefoon, wifi (gratis), 
satelliet-tv, minibar (gratis), koffiezet, 
safe (gratis) en balkon of terras
• Standaardkamer (2-3 pers. / 

2 volw.+ 2 kind.) met 2 queensize 
bedden en zicht op het zwembad 
of tuinzicht (type 20)

• Familiekamer (2 pers. / 2 volw.+ 
2 kind., gerenoveerd) met 
2 queensizebedden en stapelbed 
(type 23)

• Familie juniorsuite (2-4 pers. / 
2 volw.+ 3 kind. / 3 volw.+ 1 kind / 
3 volw.+ 2 kind. / 3 volw.+ 3 kind. / 
4 volw.+ 1 kind / 4 volw.+ 2 kind., 
gerenoveerd): 2 slaapkamers (type 21)

• Eén persoon in dubbele kamer 
met zicht op het zwembad of tuin-
zicht (type 29)

• Promokamer (2-3 pers. / 2 volw.+ 
2 kind.) (type 25)

• Eén persoon in promokamer 
(type 28)

• Extra’s in types 23 en 21: 
 gepersonaliseerde check-in, 
 welkomstcocktail bij aankomst en 
reserveringen voor families in de 
à-la-carterestaurants

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis, op 
aanvraag (niet mogelijk bij maximale 
bezetting)

• 591 kamers

 ALL IN 

• Ontbijt, middag- en avondmaal in 
buffetvorm

• Maaltijden in de specialiteiten-
restaurants ( 2x/ week)

• Snacks (24/24u.)
• Selectie van lokale en internationale 

alcoholische en niet-alcoholische 
dranken (24/24u.)

• Toegang tot en dranken in de 
 discotheek (23-2u.)

• Minibar (elke dag bijgevuld met 
water, frisdranken en bier)

• Tennis, pingpong, beachvolley, 
minivoetbal, vogelpik, biljart, 
petanque, shuffleboard

• Fitness, aerobic, sauna, bubbelbad, 
Turks bad

• Waterfiets, kano, windsurfen, 
catamaran, snorkelen, duikinitiatie 
in het zwembad (alle watersporten 
zijn recreatief en worden enkel 
uitgevoerd bij windsterkte tot 
30 km/u.)

• Animatie overdag en ‘s avonds
• Babyclub (0-4 jaar), miniclub 

(5-12 jaar), minidisco

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in 

buffetvorm)
• Specialiteitenrestaurants: Japans, 

Tex-Mex, Italiaans en internationaal
• Grillrestaurant aan het strand
• Snackbar aan het zwembad 

(24/24u.), poolbar, beachbar, lobby-
bar (24/24u.), theaterbar

SPORT & ONTSPANNING
• Zoetwaterzwembad, kinderbad, 

babyzwembad, zonneterras
• Gratis ligzetels aan het zwembad 

en het strand
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: massages

LIGGING
• Direct aan het witte zandstrand
• Op 15 km van het centrum van 

Varadero
• Op ± 45 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Kinderspeeltuin
• Speelzaal
• Kapsalon
• Schoonheidssalon
• Theater
• Shops
• Wasservice
• Wifi (gratis) in het hele resort

Dit hotel ligt vlak aan het strand en 
aan een ecologisch natuurpark. Het 
bestaat uit een hoofdgebouw en bij-
gebouwen die verspreid liggen in een 
prachtige tuin. In dit gezellige resort 
zal je genieten van een zorgeloze 
strandvakantie in stijl... Kinderen 
kunnen zich uitleven in het aparte 
kinderzwembad dat is aangelegd in 
de vorm van een minidorp, met 
 glijbaan en waterval. Een vriendelijke 
service, leuke animatie en een uit-
gebreide 24/24u. All In formule: hier 
kom je werkelijk niets tekort!

KLANTENSCORE
• Kamers 66.5

Code 24295 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

ALL INGR ATIS
WIFI

VOOR FAMILIES
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BEHALVE DE HOTELS IN DEZE 
BROCHURE BIEDEN WIJ OOK 
DE VOLGENDE HOTELS AAN. 
MEER INFO BIJ JE REISAGENT.
Aanbod onderhevig aan wijzigingen tijdens het seizoen

HAVANA
Gran Hotel Manzana Kempinski ***** code 24216

Meliá Cohiba ***** code 24288

Meliá Habana ***** code 24253

SO/ Paseo del Prado La Habana ***** code 24224

Iberostar Grand Packard ***** code 24266

Iberostar Parque Central ***** code 24284

Tryp Habana Libre **** code 24285

ONTSPANNING / BEZIENSWAARDIGHEDEN
La Habana Vieja: het oude stadsgedeelte, 
uitgeroepen tot ‘Cultureel Patrimonium van 
stedenbouw’ door de Unesco. Negenhonderd 
historische bouwwerken, van sierlijke Spaans-
koloniale herenhuizen en barokke kerken tot 
neoklassieke openbare gebouwen, 
 verwelkomen je.
Malecón: de verkeersader tussen oud-Havana 
en modern-Havana met pastelkleurige gevels, 
balkons, pilaren en talrijke ornamenten die de 
oceaan aanschouwen.
Plaza de Armas: het voornaamste plein van de 
stad waar ook de rijkste stedelingen woonden.
Talrijke paleizen, een tempel, de Palacio de los
Capitanes Generales en El Castillo de la Real 
Fuerza (het oudste fort van de stad) sieren 
het plein.
Capitolio Nacional: perfect symbool van de 
vroegere Amerikaanse invloed. Een overweldigende 
architectuur die vandaag ondermeer het 
Natuurhistorisch Museum herbergt. (betalend)
Ernest Hemingway: de beroemde schrijver 
had in deze streek zijn hart verloren en je kan 
zijn voetsporen volgen in o.a. zijn landhuis, de 
marina waar hij zijn boot aanlegde en de bars 
waar hij regelmatig vertoefde. Hef het glas in 
‘La Bodeguita del Medio’, stamcafé van 
Ernest Hemingway.

Jardin Botanico Nacional: een prachtige tuin 
van 6 km2 met meer dan 100.000 planten-
soorten uit de hele wereld en kunstig nagemaakte 
ecosystemen. (betalend)
Parque Central: het hartje van de oude stad, 
met het theater en verschillende hotels, waar 
je de echte Cubaanse sfeer kunt opsnuiven. 
Aan jou om te ontdekken waarom er precies 
28 koningspalmen op het plein staan...
De stranden: op 18 km van het centrum liggen 
enkele fraaie stranden waar de Cubanen in 
het weekend ook vertoeven.

HAVANA
Zonder een bezoek aan Havana heb je Cuba 
nooit echt beleefd. De kleurrijke oldtimers die 
na het vertrek van de Amerikanen zijn 
 achtergebleven en dankzij de vindingrijkheid 
van de Cubanen nog steeds rondtuffen, zijn 
niet meer uit het straatbeeld weg te denken. 
Een leuke bezienswaardigheid voor toeristen, 
een symbool van trots en onafhankelijkheid 
voor de bevolking. Het geluid van de ronkende
motoren gaat moeiteloos over in de vrolijke 
ritmes van de son en de salsa (son is een stijl 
van Cubaanse muziek, die oorspronkelijk uit 
het oosten van Cuba komt), vooral langs de 
Malecón, waar de Habaneros bij het vallen 
van de avond samenkomen om te zien en 
gezien te worden, waar lokale salsa groepjes 
het beste van zichzelf geven. Maar ook op 
andere pleinen en straathoeken, in zwoele bars 
en comfortabele concertzalen zijn salsa en son
altijd en overal aanwezig. Het betekent hier 
meer dan ontspanning, het is het leven zelf. 

‘Sin la música la vida sería un error’ - zonder 
muziek zou het leven een vergissing zijn - het zit 
in hun genen. Net als hun onuitputtelijke levens-
vreugde, hun spontaniteit en hun onmetelijke 
gastvrijheid. Havana is een stad met een bewogen 
geschiedenis, boeiende bezienswaardigheden 
en een levensnoodzakelijke creativiteit die elke
bezoeker in zijn hart sluit. Luchthaven Varadero - 
Havana: ± 120 km

! Op elke hoek de tonen van de Buena Vista Social Club
! La Habana Vieja: barokke gebouwen, vergane glorie en boeiende 

geschiedenis 
! Van volkse cafés tot exclusieve clubs, maar altijd een sprankelend 

nachtleven

HAVANA

HAVANA Varadero

Caribische Zee

CUBA

Atlantische Oceaan

250 km

EXCURSIES
Je reisagent stelt je met plezier het volledige 
aanbod uitstappen voor.
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NH COLLECTION VICTORIA ★★★★

Havana
 !  Kleinschalig  boetiekhotel
 !  Mooie,  verzorgde  kamers
 !  Buitenzwembad
 !  Lokale  keuken
 !  In  het  centrum  van  Havana

SPORT & ONTSPANNING
• Zoetwaterzwembad, zonneterras
• Gratis ligzetels aan het zwembad
• Gratis handdoekenservice

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer 
(douche, haardroger), tegelvloer, 
individuele airco, strijkijzer en -plank, 
telefoon, wifi (gratis), satelliet-tv, 
minibar (betalend), koffie- en thee-
faciliteiten en safe (gratis)
• Standaardkamer (2-3 pers.) 

(type 20)
• Juniorsuite (2-3 pers.) (type 21)
• Eén persoon in dubbele kamer, 

op aanvraag (type 29)
• Eén persoon in een juniorsuite, 

op aanvraag (type 28)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis, 

beperkt aantal (niet mogelijk bij 
maximale bezetting)

• 31 kamers

RESTAURANTS & BARS
• Ontbijtrestaurant
• Internationaal/lokaal restaurant: 

buffet en à la carte
• Lobbybar

LIGGING
• In het centrum van Havana
• Op ± 120 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Wasservice (in hotel NH Capri)
• Roomservice (24/24u.)
• Wifi (gratis) in het hele resort

NH Collection Victoria bevindt zich 
in het centrum van Havana. De charme 
van dit boetiekhotel uit 1928 gaat 
mooi samen met de moderne inrichting. 
Kleurrijk en elegant aan de buitenkant, 
gerenoveerd en sfeervol aan de binnen-
kant. Nagenieten van een dagje 
Havana kan aan het zwembad, in de 
lobbybar of tijdens een smaakvol 
avondmaal in het restaurant. Als gast 
in dit hotel mag je in het naastgelegen 
zusterhotel NH Capri ook gebruik 
maken van de fi tness, het spa-
centrum en het Italiaans restaurant.

StandaardkamerStandaardkamer

Code 24243 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

ONTBIJTHALF
PENSION

VOL
PENSIONGR ATIS

WIFI
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BEHALVE DE HOTELS IN DEZE 
BROCHURE BIEDEN WIJ OOK 
DE VOLGENDE HOTELS AAN. 
MEER INFO BIJ JE REISAGENT.
Aanbod onderhevig aan wijzigingen tijdens het seizoen

RUNAWAY BAY
Bahia Principe Grand Jamaica ***** code 24884

Bahia Principe Luxury Runaway Bay ***** code 24887

Royal Decameron Club Caribbean  ***sup code 24840

Verzekering: wij raden je aan een reis- en 
bijstandsverzekering te nemen.
Huisdieren: zijn niet toegelaten in Jamaica.
Roken: door een nieuwe wet in Jamaica mag 
er nergens meer gerookt worden behalve in 
de speciaal voorziene rokerszones, dit geldt 
ook in de hotels. In elk hotel zijn er steeds 
1 of meerdere rokerszones voorzien.
Timesharing: tijdens je verblijf kan het zijn dat
je door bedienden in het hotel aangesproken 
wordt om gebruiksrechten op een vakantie-
woning te kopen. Heel vaak gebeurt dit onder 
het mom van een wedstrijd waarbij je altijd wint, 
bijeenkomsten waar je met cadeaus naartoe 
gelokt wordt… De personen in kwestie kunnen
zich voordoen als vertegenwoordiger van je 
reisorganisator, wat niet correct is. Wees vast-
beraden om elk voorstel te weigeren want in het
beste geval verlies je kostbare vakantietijd, in 
het slechtste geval verlies je veel geld.

VAKANTIEPLAATSEN

NEGRIL
Negril staat bekend om zijn prachtige zand-
stranden, o.a. het 7 Miles strand, en zijn adem-
benemende zonsondergangen. Vroeger was dit
het centrum van de hippiewereld. Tegenwoordig
is het een aantrekkelijke en onbezorgde vakantie-
plaats met allerlei toeristische faciliteiten. Luchthaven 
- Negril: ± 80 km

LUCEA
Lucea is een levendig Jamaicaans vissersdorp. 
Het toerisme staat er nog in de kinderschoenen 
en je proeft er dan ook nog de authentieke sfeer.
Dagelijks is er een lokale markt, en de huisjes 
en winkeltjes in alle mogelijke kleuren, geven 
dit dorpje een charmante uitstraling. Luchthaven 
- Lucea: ± 40 km

MONTEGO BAY
De stad Montego Bay bestaat uit 2 delen: een 
toeristisch gedeelte nabij de luchthaven en het 
downtown-gedeelte. Het toeristische centrum 
is gelegen in de ‘Hip Strip’ met zijn winkels, bars 
en restaurants. In Montego Bay zijn er meerdere
fijnzandstranden. Luchthaven - Montego Bay: ± 1 km

OCHO RIOS
Ocho Rios was ooit een rustig vissersdorp. De 
laatste decennia is dit oord uitgegroeid tot een
waar vakantieparadijs met vele winkeltjes, bars
en restaurants. Bovendien is het de favoriete 
stopplaats van cruiseschepen in de Caraïben. 
Luchthaven - Ocho Rios: ± 100 km

FALMOUTH / TRELAWNY
Falmouth ligt in de ‘parish’ Trelawny, die nog niet
ontdekt is door het massatoerisme. Deze stad 
was vroeger een van de drukste havensteden van
Jamaica en veel historische gebouwen zijn goed
bewaard gebleven. Luchthaven - Falmouth: ± 30 km

RUNAWAY BAY
Runaway Bay is een langgerekte, groene kust-
strook. Langs deze plaats probeerden slaven 
destijds het eiland te ontvluchten, vandaar de 
naam. Bezienswaardigheden zoals Dunn’s 
River Falls en Fern Gully zijn gemakkelijk te 
bereiken. Luchthaven - Runaway Bay: ± 80 km

EXCURSIES
Je reisagent stelt je met plezier het volledige 
aanbod uitstappen voor.

INFO
Formaliteiten: voor Belgen is een internationaal 
paspoort vereist dat nog 6 maanden geldig is 
na de aankomstdatum. Het immigratie- en 
douaneformulier kan ofwel op de luchthaven van
Kingston ingevuld worden, ofwel op voorhand 
online: 
https://c5online.pica.gov.jm/apply/ 
Voor een laatste update: zie
http://diplomatie.belgium.be
Lokale munt: Jamaicaanse dollar. Amerikaanse
dollars worden overal aanvaard en soms zelfs 
gevraagd. € 1 = ± 150,49 Jamaicaanse dollar 
of 0,99 USD (oktober 2022). We raden af geld 
te wisselen op de luchthaven gezien de hoge 
verliesmarge.
Tijdsverschil: in de zomer is het er 7 uur 
vroeger dan in België, in de winter is het er 
6 uur vroeger.
Klimaat: het Caribische gebied is in de regel 
orkaangevoelig van juli tot november. De 
doortocht - waarvan het tijdstip, het traject 
en de kracht onvoorspelbaar zijn - gaat meestal 
gepaard met rukwinden en stortregens en heeft 
soms belangrijke ravages tot gevolg. Het vakantie-
plezier kan desgevallend beperkt worden en 
vluchtvertragingen zijn mogelijk. Het regenseizoen 
loopt van april-mei tot oktober-november.
Opmerking: hier kunnen stroming en weers-
omstandigheden een eroderende invloed 
hebben op de staat van het strand en zelfs leiden
tot het gedeeltelijk of geheel wegspoelen ervan.
Evenementen: in Negril vindt eind mei het 
Mocha Fest Jamaica plaats en eind juli/begin 
augustus het Dream Weekend. In Montego 
Bay wordt elk jaar in juli het Reggae Sumfest 
georganiseerd. Deze lokale festivals trekken 
heel wat volk en kunnen daardoor voor 
 verkeers- en geluidshinder zorgen.
Gezondheid: geen inentingen vereist. Raadpleeg 
tijdig je huisarts en de websites www.itg.be 
(Instituut voor tropische geneeskunde) en 
www.who.int (World Health Organization) 
voor meer gedetailleerde informatie.

! Hartverwarmende bevolking met inspirerende ‘vibes’ en levensstijl
! Paradijselijke stranden met Frenchman’s Cove als pronkstuk
! Avontuurlijke activiteiten in een indrukwekkende natuur
! Een weelderig groen binnenland met fonkelende watervallen
! Heerlijke Jamaicaanse keuken met invloeden van over de hele 

wereld
! Bob Marley, opzwepende ritmes, sensualiteit en reggae... Jah man!

JAMAICA

KLIMAAT
 A B C
jan 27° 27° 8
feb 28° 27° 9
maa 29° 27° 8
apr 29° 27° 9
mei 30° 27° 8
jun 31° 27° 8
jun 31° 27° 8
jul 31° 28° 9
aug 31° 28° 8
sep 31° 28° 8
okt 30° 29° 7
nov 29° 28° 7
dec 28° 28° 7
A: gem. dagtemp.
B: gem. temp. zeewater
C: uren zon per dag

KINGSTON

FalmouthMontego Bay
Lucea

Negril

Ocho Rios

Runaway Bay

Caribische Zee

Caribische Zee

JAMAICA Blue Mounta ins
Nat iona l  Park

Dunn’s  R iver  Fa l l s

50 km

24/7 ONLINE 
SERVICE
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RIU NEGRIL ★★★★★

Negril
 !  Gezellig  en  geanimeerd  RIU  hotel
 !  Uitgebreide  All  In,  24/24u.
 !  Sprankelende  animatie
 !  RiuLand  voor  kinderen
 !  Aan  een  adembenemend  strand

• Promokamer (2-3 pers. / 2 volw.+ 
2 kind.) met 2 aparte bedden 
(125 op 200 cm) of 1 kingsize bed 
(200 op 200 cm) (type 25)

• Eén persoon in een promokamer 
met 2 aparte bedden (125 op 
200 cm) of 1 kingsize bed (200 op 
200 cm) (type 27)

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 
mogelijk bij maximale bezetting)

• 420 kamers

 ALL IN 

• Gevarieerd ontbijtbuffet met 
showcooking • Continentaal ontbijt/
snack • Middagmaal: buffet met 
warme en koude gerechten, show-
cooking, pizza’s, pasta, salades en 
keuze aan desserts, ‘Jerk Grill’ ( 6x/ week) 
• Avondmaal: buffetten en gerechten 
die ‘à la minute’ worden bereid 
•  3x/ week themabuffet • Alternatief 
avondmaal: gourmet, steakhouse, 
Italiaans en Aziatisch restaurant 
• Snacks (24/24u.) • Selectie van 
lokale en internationale alcoholische 
en niet-alcoholische dranken (24/24u.) 
• Het bijvullen van de minibar en 
sterkedrankenverdeler in de kamer
• 2 tennisterreinen (met verlichting), 
beachvolleybal, omnisportterrein 
• Vanaf 18 jaar: fitness, sauna, bubbel-
bad • Groepslessen in de RiuFit 
zone ( 7x/ week) • Peddelsurfen (SUP), 
kajak, snorkelmateriaal, kleine 
 catamaran • 1 duikinitiatie in het 
zwembad • Animatie overdag voor 
volwassenen en kinderen (4-7 jaar 
en 8-12 jaar, in Kinderclub RiuLand) 
( 7x/ week) • Shows, RIU avond-
programma of livemuziek ( 7x/ week)

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer 
(douche, haardroger), centrale airco, 
ventilator, strijkijzer en -plank, telefoon, 
wifi (gratis, max. 2 toestellen per kamer), 
kabel-tv, minibar (gratis), koffie-
faciliteiten, sterkedrankenverdeler, 
safe (gratis) en balkon of terras
• Standaardkamer (2-3 pers. / 

2 volw.+ 2 kind. / 3 volw.+ 1 kind) 
met 2 aparte bedden (125 op 
200 cm) of 1 kingsize bed (200 op 
200 cm) (type 20)

• Kamer met zeezicht (2-3 pers. / 
2 volw.+ 2 kind. / 3 volw.+ 1 kind) en 
2 aparte bedden (125 op 200 cm) 
of 1 kingsize bed (200 op 200 cm) 
(type 22)

• Juniorsuite (2-3 pers.) met king-
size bed, geïntegreerd salon met 
sofa en zeezicht (type 21)

• Communicerende kamers 
(4-6 pers. / 4 volw.+ 4 kind. / 
5 volw.+ 2 kind. / 5 volw.+ 3 kind. / 
6 volw.+ 1 kind / 6 volw.+ 2 kind.) op 
het gelijkvloers, met 2 aparte bedden 
(125 op 200 cm), zonder toeslag 
(type 23)

• Eenouderkamer (1 volw.+ 1 kind) 
met 2 aparte bedden (125 op 
200 cm) of 1 kingsize bed (200 op 
200 cm) (type 29)

• Eén persoon in dubbele kamer 
met zeezicht en 2 aparte bedden 
(125 op 200 cm) of 1 kingsize bed 
(200 op 200 cm) (type 28)

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant met terras 

 (maaltijden in buffetvorm)
• Gourmetrestaurant ‘Kulinarium’
• Italiaans restaurant met terras
• Aziatisch restaurant
• Restaurant aan het zwembad/

steakhouse
• Lobbybar, salonbar met terras, 

poolbar, swim-upbar (vanaf 
18 jaar), beachbar, sportsbar

SPORT & ONTSPANNING
• 3 zoetwaterzwembaden (waarvan 

1 met bubbelbad), kinderbad met 
glijbanen, zonneterras, tuin

• Gratis ligzetels en parasols aan het 
zwembad, gratis ligzetels aan het 
strand

• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: spacentrum met 

 massages en verzorgingen

MINISPLASH
• 1 kids miniglijbanenpark

Riu Negril ligt net als Riu Palace Tropical 
Bay aan het adembenemende strand 
van Negril, in het westen van Jamaica. 
Neem je deel aan de talrijke activiteiten 
die dagelijks worden georganiseerd, 
beoefen je liever je favoriete sport of 
wil je genieten van de ontspannen 
sfeer? Hier staat ‘vrijheid’ voorop! 
Bovendien biedt dit hotel een 
 uitgebreide All Inclusive-formule 
aan, zodat het je werkelijk nergens 
aan ontbreekt.

LIGGING
• Direct aan het strand
• Shops op 7 km
• Op 9 km van Negril West-End
• Op ± 80 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Kinderspeeltuin
• Shops
• Kapsalon
• Wifi (gratis) in het hele resort

StandaardkamerStandaardkamer

KLANTENSCORE
• Maaltijden 7.7
• Kamers 7.9

7.2

Code 24894 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

RIU HOTELS
!  SERVICE OP HOOG 

NIVEAU
!  ZORGELOOS GENIETEN
!  CULINAIRE 

 HOOGSTANDJES 
!  UITSTEKENDE LIGGING

'RIU, dat is service recht uit 
het hart. Maar ook heerlijk 
eten in de themarestaurants 
of je uitleven in de fantastische 
zwembaden.'

Zie pagina 20-21 voor alle hotels

ONZE MENING:

ALL INFAIR TRAVELGR ATIS
WIFI

VOOR FAMILIES
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RIU PALACE TROPICAL BAY ★★★★★

Negril
 !  Luxehotel,  ideaal  voor  koppels
 !  24/24u.  RIU  roomservice
 !  Elke  dag  een  culinaire  verrassing
 !  Aan  het  prachtige  strand  van  Negril

• Communicerende juniorsuites 
(4-6 pers. / 4 volw.+ 4 kind. / 
5 volw.+ 2 kind. / 5 volw.+ 3 kind. / 
6 volw.+ 1 kind / 6 volw.+ 2 kind.) 
met douche, 2 aparte bedden 
(125 op 200 cm) of 1 kingsize bed 
(200 op 200 cm), zithoek met sofa 
of sofabed en lateraal zeezicht, op 
aanvraag (type 21)

• Eén persoon in dubbele kamer 
met douche en 1 bed (180 op 
200 cm), de meeste kamers met 
sofa (type 29)

• Eén persoon in juniorsuite met 
douche, 2 aparte bedden (125 op 
200 cm) of 1 kingsize bed (200 op 
200 cm) en zithoek met sofa of 
sofabed (type 28)

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 
mogelijk bij maximale bezetting)

• 452 kamers

 ALL IN 

• Gevarieerd ontbijtbuffet met show-
cooking, fruit, fruitsap en schuimwijn 
• Middagmaal: buffet met warme en 
koude gerechten, showcooking, pizza’s, 
pasta, salades en desserts, ‘Jerk Grill’ 
• Avondmaal: buffetten en gerechten 
die ‘à la minute’ worden bereid 
•  3x/ week themabuffet • Alternatief 
avondmaal: fusion (à la carte), Italiaans 
(à la carte, voorgerechtenbuffet), 
steakhouse (à la carte) en Japans (à la 
carte) • Snacks (24/24u.) • Voor het 
middagmaal en de snacks kan je ook 
in Riu Negril terecht • Selectie van 
lokale en internationale alcoholische 
en niet-alcoholische dranken (24/24u.) 
• Drankenservice aan het zwembad 
• Dranken in alle bars van Riu Negril 
• Het bijvullen van de minibar en de 
sterkedrankenverdeler • Room-
service (24/24u.)
• Beachvolley • Fitness (vanaf 18 jaar) 
• Groepslessen in de RiuFit zone 
( 7x/ week) • Peddelsurfen (SUP), kajak 
en snorkelmateriaal • Mits brevet: 
kleine catamaran • 1 duikinitiatie in 
het zwembad • Animatie overdag 
voor volwassenen en kinderen (4-7 en 
8-12 jaar, in Kinderclub RiuLand) 
( 7x/ week) • Shows, RIU avond-
programma of livemuziek ( 7x/ week)

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer 
(haardroger), turndownservice, 
 centrale airco, ventilator, strijkijzer en 
-plank, telefoon, wifi (gratis), satelliet-
tv (flatscreen), minibar (gratis), 
 sterkedrankenverdeler, koffiezet, 
safe (gratis) en balkon of terras
• Standaardkamer (2-3 pers.) met 

douche en 1 bed (180 op 200 cm), 
de meeste kamers met sofa (type 20)

• Juniorsuite (2-3 pers. / 2 volw.+ 
2 kind. / 3 volw.+ 1 kind) met douche, 
2 aparte bedden (125 op 200 cm) 
of 1 kingsize bed (200 op 200 cm) 
en zithoek met sofa of sofabed 
(type 22)

• Juniorsuite (2-3 pers. / 2 volw.+ 
2 kind. / 3 volw.+ 1 kind) met 
douche, 2 aparte bedden (125 op 
200 cm) of 1 kingsize bed (200 op 
200 cm), zithoek met sofa of sofa-
bed en lateraal zeezicht (type 23)

• Juniorsuite (2-3 pers. / 2 volw.+ 
2 kind. / 3 volw.+ 1 kind) met 
douche, 2 aparte bedden (125 op 
200 cm) of 1 kingsize bed (200 op 
200 cm), zithoek met sofa of sofa-
bed en frontaal zeezicht (type 25)

• Suite (2-3 pers.) met bad, douche, 
badjas, 1 bed (180 op 200 cm), 
geïntegreerde woonkamer met 
sofa en frontaal zeezicht (type 24)

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in 

buffetvorm)
• Fusionrestaurant
• Italiaans restaurant
• Japans restaurant
• Restaurant bij het zwembad/steak-

house
• Deftige kledij vereist tijdens het 

avondmaal
• Salonbar, lobbybar, bar, poolbar 

met swim-upbar (vanaf 18 jaar), 
loungebar, patisserie met gebak en 
ijs

SPORT & ONTSPANNING
• 3 zoetwaterzwembaden, kinderbad, 

zonneterras, tuin
• Gratis ligzetels en parasols aan het 

zwembad, gratis ligzetels aan het 
strand

• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: wellnesscentrum met 

massages en verzorgingen

In luxehotel Riu Palace Tropical Bay 
kan je terecht in de moderne lounge-
bar en de patisserie. De dagelijkse 
groepslessen in de RiuFit zone zorgen 
voor leuke momenten. Ook niet te 
versmaden: de persoonlijke service, 
het verzorgde All Inclusive-concept 
en de fantastische ligging aan het 
zandstrand van Negril, bekend om 
zijn adembenemende zons-
ondergangen.

LIGGING
• Direct aan het strand
• Shops op 6 km
• Op 7,5 km van Negril West-End
• Op ± 80 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Kapsalon
• Shop
• Roomservice (24/24u.)
• Wifi (gratis) in het hele resort

JuniorsuiteJuniorsuite

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8
• Kamers 8

8.0 • Service 8

Code 24895 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

HET PARADIJS 
VAN RIU PALACE
!  EERSTEKLAS SERVICE
!  BUITENGEWOON 

 COMFORT
!  VERFIJNDE KEUKEN 
!  TOPLIGGING

‘De RIU Palace Hotels nemen al 
je wensen ter harte. Je geniet er 
van buitengewoon comfort en 
een uitstekende service, tot in 
de puntjes verzorgd.’

Zie pagina 20-21 voor alle hotels

ONZE MENING:

ALL INGR ATIS
WIFI

VOOR FAMILIES
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ROYALTON NEGRIL, AN AUTOGRAPH COLLECTION 
ALL-INCLUSIVE RESORT ★★★★★

Negril

 !  Voor  liefhebbers  van  ultra  luxe
 !  Genieten  met  of  zonder  de  kinderen
 !  Op  een  toplocatie  direct  aan  het  strand

• Luxury juniorsuite ‘Diamond Club’ 
(2-4 pers.) in het Royalton-
gedeelte, met balkon en zeezicht 
(type 23)

• Luxury juniorsuite ‘Diamond Club’ 
(2-4 volw., minimumleeftijd: 18 jaar) 
in het Hideaway-gedeelte, met 
balkon en zeezicht (type 27)

• Luxury juniorsuite (2-4 volw., 
minimumleeftijd: 18 jaar) in het 
Hideaway-gedeelte, met balkon en 
zeezicht (type 24)

• Eén persoon in een Luxury 
juniorsuite in het Royalton-
gedeelte, met balkon (type 29)

• ‘Diamond Club’ geldig in 
types 23 en 27: gepersonaliseerde 
check-in/-out, vroege check-in en 
late check-out (volgens 
 beschikbaarheid), butlerservice, 
turndownservice, dranken in de 
kamer, reservaties in de à-la-carte-
restaurants via de butler, exclusieve 
ruimte op het strand met bediening, 
exclusieve lounge met hors d’oeuvres, 
snacks en desserts, uitgebreid 
roomservicemenu, gratis hoofd-
kussenservice, korting in het spa-
centrum,...

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 
mogelijk bij maximale bezetting)

• 547 kamers

 ALL IN 

• Ontbijt, middag- en avondmaal in 
buffetvorm

• Maaltijden in de à-la-carte-
restaurants (onbeperkt)

• Selectie van lokale alcoholische en 
niet-alcoholische dranken 
(24/24u.)

• Minibar (elke dag bijgevuld met 
water, frisdranken en bier)

• Roomservice
• Beachvolley, fitness, aerobic
• Snorkelen, kajak, introductieles 

duiken
• Animatie overdag en ‘s avonds 

(o.a. avondshows)
• Miniclub (4-12 jaar), tienerclub 

(13-17 jaar) met videospelletjes, 
biljart en pingpong

SPORT & ONTSPANNING
• 3 zoetwaterzwembaden (waarvan 

1 exclusief voor ‘Diamond Club’ en 
1 exclusief in het Hideaway-
gedeelte), kinderbad

• Gratis ligzetels aan het zwembad 
en strand

• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: spacentrum met sauna, 

stoombad, massages en verzorgingen, 
watersporten

MINISPLASH
• 1 kids miniglijbanenpark

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer 
(bubbelbad, regendouche, haardroger, 
badjas en slippers), tegelvloer, 
 individuele airco, hoofdkussenservice 
(betalend), strijkijzer en -plank, 
 telefoon, wifi (gratis), satelliet-tv 
(flatscreen), minibar (gratis), 
 koffiefaciliteiten en safe (gratis)
• Luxury juniorsuite (2-4 pers.) in 

het Royalton-gedeelte, met balkon 
(type 20)

• Luxury juniorsuite (2-4 pers.) in 
het Royalton-gedeelte, met balkon 
en zeezicht (type 21)

• Luxury swim-up juniorsuite 
(2-4 pers., minimumleeftijd: 13 jaar) 
in het Royalton-gedeelte, met terras 
en toegang tot het gedeelde 
zwembad (type 22)

LIGGING
• Direct aan het strand
• Op ± 72 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Kinderspeelruimtes (in openlucht 

en binnen)
• Kapsalon
• Schoonheidssalon
• Shop
• Wasservice
• Roomservice
• Wifi (gratis) in het hele resort

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant: internationale 

keuken (maaltijden in buffetvorm, 
kinderbuffet)

• A-la-carterestaurants: steakhouse, 
tex-mex, teppanyaki/Aziatisch, 
Italiaans en Indisch

• Exclusief zeevruchten-/grillrestaurant 
en bistro in het Hideaway-gedeelte 
(vanaf 18 jaar)

• Chef’s Table met privéchef en 
7-gangenmenu (betalend)

• Sportsbar & Lounge met grillades
• Koffieshop
• 7 bars, waaronder 2 exclusief voor 

‘Diamond Club™’

Royalton Negril Resort & Spa pakt 
uit met een All In Luxury® concept, 
aangevuld met een excellente service, 
stijlvolle kamers en een uitgebreid 
culinair aanbod. Voeg daar nog 
Premium dranken, vers geshakete 
cocktails, de unieke DreamBed bedden, 
een regendouche in elke badkamer 
en 24/24u. roomservice aan toe en 
je weet gewoon dat je hier goed zit 
voor een onvergetelijke vakantie. 
Voor de à-la-carterestaurants hoef je 
niet te reserveren, of je kan er ook 
voor kiezen om via roomservice in je 
eigen kamer te dineren. Het hotel 
bestaat uit 2 delen: het Royalton 
gedeelte voor families en het 
Hideaway gedeelte voor volwassenen. 
Ben je op zoek naar een exclusieve 
en intieme vakantiebelevenis? Kies 
dan voor een van de ‘Diamond Club™’ 
juniorsuites en geniet van luxueuze 
extraatjes die je verblijf naar een nóg 
hoger niveau tillen.

Luxury juniorsuiteLuxury juniorsuite

KLANTENSCORE
• Maaltijden 7.5
• Kamers 7.5

7.5

Code 24864 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

BE ACH

ALL INFAIR TRAVELSWIM-UP
KAMERS

VOOR FAMILIES
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92 Jamaica | Negril

SANDY HAVEN ★★★★

Negril
 !  Intiem  boetiekhotel
 !  Luxueus  en  elegant
 !  Minimumleeftijd  12  jaar
 !  Ook  mogelijk  in  All  In
 !  Direct  aan  het  strand

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer 
(regendouche, haardroger, badjas, 
slippers), houten vloer, individuele 
airco, plafondventilator, telefoon, wifi 
(gratis), flatscreen-tv, iPod docking 
station, koelkast, koffiefaciliteiten
• Standaardkamer (2 pers.) met 

tuinzicht (type 20)
• Superieure kamer (2-3 pers.) met 

balkon en tuinzicht (type 21)
• Superieure kamer (2-3 pers.) met 

balkon en gedeeltelijk zeezicht 
(type 22)

• Eén persoon in superieure kamer 
met balkon en tuinzicht (type 29)

• Eén persoon in superieure kamer 
met balkon en gedeeltelijk zeezicht 
(type 28)

• 33 kamers

 ALL IN  mits toeslag

• Amerikaans ontbijt
• Middag- en avondmaal à la carte
• Selectie van lokale alcoholische en 

niet-alcoholische dranken (9-22u.)
• Fitness

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In (mits toeslag)
• Amerikaans ontbijt
• Fine dining à-la-carterestaurant 

met terras: fusion
• Grill aan het strand
• Cocktailparty ( 1x/ week)
• Beachbar, pianobar

SPORT & ONTSPANNING
• Zoetwaterzwembad, bubbelbad, 

zonneterras
• Gratis ligzetels en parasols aan het 

zwembad en het strand
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: fitness
• Betalend: spacentrum met 

 massages en verzorgingen
Minimumleeftijd voor de gasten in 
het hotel: 12 jaar 

LIGGING
• Direct aan het fijnzandstrand
• Op ± 80 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Shop
• Paviljoentjes op het strand
• Roomservice (7-22u.)
• Wifi (gratis) in het hele resort

Sandy Haven is een kleinschalig 
boetiekhotel aan het fi jnzandstrand 
van Negril. Hier voel je je helemaal 
thuis als je op zoek bent naar een 
rustvakantie in een luxueuze omgeving. 
Kinderen jonger dan 12 jaar zijn hier 
niet toegelaten, wat alleen maar 
 bijdraagt tot een intiemere 
 vakantiebeleving. Geniet er volop 
van de hoogstaande, persoonlijke 
service en smaakvolle inrichting!

Superieure kamer met gedeeltelijk zeezichtSuperieure kamer met gedeeltelijk zeezicht

Code 24863 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

ONTBIJTHALF
PENSION

VOL
PENSIONALL INGR ATIS

WIFI
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93Jamaica | Ocho Rios

RIU OCHO RIOS ★★★★★

Ocho Rios
 !  Ultiem  familieresort
 !  Tof  sport-  en  animatieprogramma
 !  Nieuw  aquapark
 !  24/24u.  All  Inclusive
 !  Direct  aan  het  strand

• Suite (2 pers.) met inloopdouche, 
bad, 1 kingsize bed (200 op 200 cm), 
geïntegreerd salon met sofa en 
zeezicht (type 24)

• Familiekamer (4-6 pers. / 4 volw.+ 
2 kind. / 3 volw.+ 1 kind / 3 volw.+ 
2 kind. / 3 volw.+ 3 kind.) met 
2 slaapkamers (2 aparte bedden 
(150 op 200 cm) en 1 kingsize bed 
(200 op 200 cm)), zonder toeslag 
(type 27)

• Familiekamer (2-4 pers.) met 
2 aparte bedden (150 op 200 cm): 
1 grote ruimte met afscheiding 
(type 22)

• Communicerende kamers 
(4 pers.) met 2 aparte bedden 
(125 op 200 cm) of 1 kingsize bed 
(200 op 200 cm), zonder toeslag 
(type 21)

• Juniorsuite (1-3 pers.) met 
2 aparte bedden (125 op 200 cm) 
of 1 kingsize bed (200 op 200 cm), 
geïntegreerd salon met sofabed en 
tuinzicht (type 26)

• Eén persoon in dubbele kamer 
met 2 aparte bedden (125 op 
200 cm) of 1 kingsize bed (200 op 
200 cm) (type 29)

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 
mogelijk bij maximale bezetting)

• 901 kamers

 ALL IN 

• Gevarieerd ontbijtbuffet met 
showcooking, continentaal ontbijt/snack 
• Middagmaal: buffet met warme en 
koude gerechten, showcooking, pizza’s, 
pasta, salades en desserts, ‘Jerk Grill’ 
• Avondmaal: buffetten en gerechten 
die ‘à la minute’ worden bereid 
•  3x/ week themabuffet • Alternatief 
avondmaal: Aziatisch (buffet), Italiaans 
(buffet), steakhouse (à la carte, voor- 
en nagerecht in buffetvorm) en 
 restaurant ‘Kulinarium’ (à la carte) 
• Snacks (24/24u.) • Selectie van 
lokale en internationale alcoholische 
en niet-alcoholische dranken (24/24u.) 
• Het bijvullen van de minibar en de 
sterkedrankenverdeler op de kamer
• Beachvolleybal • Peddelsurfen (SUP), 
kleine catamaran, kajak en snorkel-
materiaal • 1 duikinitiatie in het 
zwembad • Vanaf 18 jaar: fitness, 
stoombad en 2 ‘relax’ zwembaden 
• Groepslessen in de RiuFit zone 
( 7x/ week) • Animatie overdag voor 
volwassenen en kinderen (4-7 jaar en 
8-12 jaar, in Kinderclub RiuLand) 
( 7x/ week) • Entertainment ‘Riu4U’ 
voor jongeren (13-17 jaar, meerdere 
keren per week) • Shows, RIU 
 avondprogramma of livemuziek 
( 7x/ week)

SPORT & ONTSPANNING
• 5 zoetwaterzwembaden (waarvan 

2 zwembaden met swim-upbar 
toegankelijk vanaf 18 jaar en 2 ‘relax’ 
zwembaden toegankelijk vanaf 
18 jaar), aquapark met glijbanen 
(vanaf 1m20 en 12 jaar, 6 dagen/
week open), kinderbad met glijbanen, 
zonneterras, tuin

• Gratis ligzetels en parasols aan het 
zwembad, gratis ligzetels aan het 
strand

• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: biljart, spacentrum met 

massages en verzorgingen, duiken, 
duikschool

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer 
(inloopdouche, haardroger), centrale 
airco, plafondventilator, strijkijzer 
en -plank, telefoon, wifi (gratis), 
satelliet-tv (flatscreen), minibar (gratis), 
sterkedrankenverdeler, safe (gratis) 
en balkon of terras
• Standaardkamer (2 pers.) met 

2 aparte bedden (125 op 200 cm) 
of 1 kingsize bed (200 op 200 cm) 
(type 20)

• Juniorsuite (2-3 pers. / 2 volw.+ 
2 kind. / 3 volw.+ 1 kind) met 
2 aparte bedden (125 op 200 cm) 
of 1 kingsize bed (200 op 200 cm), 
geïntegreerd salon met sofabed en 
lateraal zeezicht (type 23)

LIGGING
• Direct aan het strand
• Op 4 km van St. Ann’s Bay
• Op 10 km van Ocho Rios
• Bushalte op 600 m
• Op ± 90 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Kinderspeeltuin (binnen)
• Kapsalon
• Schoonheidssalon
• Shops
• Wifi (gratis) in het hele resort

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant met terras 

( maaltijden in buffetvorm)
• Aziatisch restaurant
• Italiaans restaurant
• Restaurant bij het zwembad/ 

steakhouse
• Restaurant ‘Kulinarium’
• Jerk Grill
• Bar, lobbybar met terras, sportsbar, 

beachbar, 2 poolbars met 
 swim-upbar (vanaf 18 jaar)

Een gezellige, familiale sfeer, een 
 uitstekende All Inclusive formule en 
bruisende animatie... Hier geniet je 
volop van de levendigheid van een 
clubhotel! De kamers zijn er mooi en 
verzorgd, de buffetten uitgebreid en 
de service van topkwaliteit. Elke dag 
staat in het teken van zorgeloos plezier 
en heerlijk relaxen aan het strand, 
waarbij de aanstekelijke Jamaicaanse 
sfeer voortdurend nabij is.

FamiliekamerFamiliekamer

KLANTENSCORE
• Maaltijden 7.4
• Kamers 7.9

7.7 • Service 6.9

Code 24893 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

RIU HOTELS
!  SERVICE OP HOOG 

NIVEAU
!  ZORGELOOS GENIETEN
!  CULINAIRE 

 HOOGSTANDJES 
!  UITSTEKENDE LIGGING

'RIU, dat is service recht uit 
het hart. Maar ook heerlijk 
eten in de themarestaurants 
of je uitleven in de fantastische 
zwembaden.'

Zie pagina 20-21 voor alle hotels

ONZE MENING:

ALL INGR ATIS
WIFI

VOOR FAMILIES
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94 Jamaica | Montego Bay

RIU PALACE JAMAICA ★★★★★

Montego Bay
 !  RIU  luxe  voor  volwassenen  vanaf  18  jaar
 !  Logeren  in  designsuites
 !  Wegdromen  in  het  bubbelbad
 !  4  à-la-carterestaurants  All  Inclusive
 !  Direct  aan  het  strand

• Juniorsuite (2-3 pers.) met 
1 kingsize bed (200 op 200 cm), 
zithoek met sofa, met frontaal 
zeezicht (type 24)

• Suite (2-3 pers.) met 1 kingsize bed 
(200 op 200 cm), geïntegreerd salon 
met sofa, bubbelbad op het balkon 
of terras en zeezicht (type 21)

• Eén persoon in juniorsuite met 
2 aparte bedden (125 op 200 cm) 
of 1 kingsize bed (200 op 200 cm) 
en zithoek met sofa (type 29)

• Eén persoon in juniorsuite met 
1 kingsize bed (200 op 200 cm), 
zithoek met sofa, aan het binnenhof 
gelegen (type 28)

• Eén persoon in juniorsuite met 
2 aparte bedden (125 op 200 cm) 
of 1 kingsize bed (200 op 200 cm), 
zithoek met sofa en lateraal zeezicht 
(type 27)

• Glas schuimwijn bij aankomst
• 288 kamers

 ALL IN 

• Gevarieerd ontbijtbuffet met 
showcooking, fruit, sap en schuimwijn 
• Continentaal ontbijt/snack 
• Middagmaal: buffet met warme en 
koude gerechten, showcooking, pizza’s, 
pasta, salades en desserts 
• Avondmaal: buffetten en show-
cooking •  3x/ week themabuffet 
• Alternatief avondmaal: Japans, fusion, 
Italiaans en steakhouse • Snacks 
(24/24u.) • Voor middagmaal, snacks 
en dranken kan je ook in Riu Reggae 
en Riu Montego Bay terecht • Selectie 
van lokale en internationale alcoholische 
en niet-alcoholische premium dranken 
(24/24u.) • Drankenservice aan het 
zwembad • Het bijvullen van de 
minibar en de sterkedrankenverdeler 
op de kamer • Roomservice (24/24u.)
• Beachvolley, fitness • Peddelsurfen 
(SUP), kajak, waterfiets en snorkel-
materiaal • Mits brevet: kleine 
 catamaran • 1 duikinitiatie in het 
zwembad • Groepslessen in de RiuFit 
zone (meerdere malen per week) 
• Animatie overdag ( 7x/ week) 
• Livemuziek (meerdere malen per 
week) • In Riu Montego Bay en Riu 
Reggae: livemuziek, shows en RIU 
avondprogramma ( 7x/ week) • In Riu 
Montego Bay: themafeest ‘RIU Get 
Together Party’ ( 1x/ week), toegang 
tot en dranken in de discotheek 
( 7x/ week)

SPORT & ONTSPANNING
• 3 ‘infinity’ zoetwaterzwembaden 

waarvan 2 met swim-upbar, 
zonneterras

• In Riu Montego Bay: aquapark met 
glijbanen (min. 1m20)

• Gratis ligzetels en parasols aan het 
zwembad, gratis ligzetels aan het 
strand

• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In

ADULTS ONLY
• Minimumleeftijd voor de gasten in 

het hotel: 18 jaar

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer 
(hydromassagebad, douche, haardroger, 
badjas), turndownservice, centrale 
airco, plafondventilator, strijkijzer 
en -plank, telefoon, wifi (gratis), 
satelliet-tv, minibar (gratis), 
 sterkedrankenverdeler, koffiezet, 
safe (gratis) en balkon of terras
• Juniorsuite (2-3 pers.) met 

2 aparte bedden (125 op 200 cm) 
of 1 kingsize bed (200 op 200 cm) 
en zithoek met sofa (type 20)

• Juniorsuite (2-3 pers.) met 
1 kingsize bed (200 op 200 cm), 
zithoek met sofa, aan het binnenhof 
gelegen (type 22)

• Juniorsuite (2-3 pers.) met 2 aparte 
bedden (125 op 200 cm) of 1 kingsize 
bed (200 op 200 cm), zithoek met 
sofa en lateraal zeezicht (type 23)

LIGGING
• Direct aan het strand
• Op 4,5 km naar Montego Bay
• Shops op 350 m
• Op ± 2,7 km van de luchthaven 

van Montego Bay (transfer heen 
en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Discotheek (in Riu Montego Bay)
• Roomservice (24/24u.)
• Conciërgeservice
• Wifi (gratis) in het hele resort

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in 

buffetvorm)
• Italiaans restaurant
• Japans restaurant
• Fusionrestaurant
• Restaurant/steakhouse aan het 

zwembad
• Romantisch diner op het strand, 

speciale wijnkaart
• Deftige kledij vereist tijdens het 

avondmaal
• Lobbybar, poolbar met swim-upbar, 

swim-upbar, beachbar met 
 chill-outbar

In dit oord van rust en relaxatie 
 worden dromen waargemaakt en is de 
vertrouwde succesformule van RIU 
weer volop van de partij. Uitstekende 
maaltijden, de gegarandeerde RIU 
service, een uitgebreid animatie-
programma... Ook hier is het plaatje 
af! Bovendien krijg je toegang tot 
alle faciliteiten in Riu Reggae en Riu 
Montego Bay.

Juniorsuite met zeezichtJuniorsuite met zeezicht

KLANTENSCORE
• Maaltijden 10
• Kamers 10

9.5

Code 24891 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

HET PARADIJS 
VAN RIU PALACE
!  EERSTEKLAS SERVICE
!  BUITENGEWOON 

 COMFORT
!  VERFIJNDE KEUKEN 
!  TOPLIGGING

‘De RIU Palace Hotels nemen al 
je wensen ter harte. Je geniet er 
van buitengewoon comfort en 
een uitstekende service, tot in 
de puntjes verzorgd.’

Zie pagina 20-21 voor alle hotels

ONZE MENING:

ALL INFAIR TRAVELGR ATIS
WIFIADULTS

ONLY
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95Jamaica | Montego Bay

RIU MONTEGO BAY ★★★★★

Montego Bay
 !  Adults  Only  vanaf  18  jaar
 !  Uitgestrekt  resort
 !  Hartelijke  service
 !  Verzorgde,  ruime  kamers
 !  Direct  aan  het  strand

• Kamer met frontaal zeezicht 
(2 pers.) met 2 aparte bedden 
(125 op 200 cm) of 1 kingsize bed 
(200 op 200 cm) en zitruimte met 
sofa (type 23)

• Suite (2 pers.) met hydromassage-
bad, douche, 1 kingsize bed 
(200 op 200 cm), geïntegreerd 
salon met sofa en frontaal zeezicht 
(type 22)

• Ruime kamer (3 pers.) met 
2 aparte bedden (125 op 200 cm) 
en zitruimte met sofa (type 24)

• Eén persoon in dubbele kamer 
met 2 aparte bedden (125 op 
200 cm) of 1 kingsize bed (200 op 
200 cm) en zitruimte met sofa 
(type 29)

• Eén persoon in dubbele kamer 
aan de zeezijde, met 2 aparte bedden 
(125 op 200 cm) of 1 kingsize bed 
(200 op 200 cm), zitruimte met 
sofa en lateraal zeezicht (type 28)

• Promokamer (2 pers.) met 
2 aparte bedden (125 op 200 cm) 
of 1 kingsize bed (200 op 200 cm), 
op aanvraag (type 25)

• Glas schuimwijn bij aankomst
• 826 kamers

 ALL IN 

• Gevarieerd ontbijtbuffet met 
showcooking • Continentaal ontbijt/
snack • Middagmaal: buffet met 
warme en koude gerechten, show-
cooking, pizza’s, pasta, salades en 
desserts, ‘Jerk Grill’ • Avondmaal: 
buffetten en gerechten die ‘à la 
minute’ worden bereid •  3x/ week 
themabuffet • Alternatief avondmaal: 
Aziatisch (buffet), Italiaans (à la carte, 
voor- en nagerecht in buffetvorm), 
steakhouse (à la carte) en restaurant 
‘Kulinarium’ (à la carte) • Snacks 
(24/24u.) • Selectie van lokale en 
internationale premium alcoholische 
en niet-alcoholische dranken (24/24u.) 
• Het bijvullen van de minibar en de 
sterkedrankenverdeler op de kamer
• Beachvolley • Fitness • Peddel-
surfen (SUP), kajak, snorkel-
materiaal, kleine catamaran (mits 
brevet), waterfiets • 1  duikinitiatie 
in het zwembad • Groepslessen in 
de RiuFit zone ( 7x/ week) • Animatie 
overdag ( 7x/ week) • Shows, RIU 
avond programma of livemuziek 
( 7x/ week) • Themafeest ‘RIU Get 
Together Party’ ( 1x/ week) • Toegang 
tot en dranken in de discotheek 
( 7x/ week)

SPORT & ONTSPANNING
• 5 zoetwaterzwembaden (waarvan 

1 met swim-upbar), zonneterras
• Aquapark met glijbanen (min. 1m20, 

6 dagen/week open)
• Gratis ligzetels en parasols aan het 

zwembad, gratis ligzetels aan het 
strand

• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: biljart, spacentrum met 

massages en verzorgingen, PADI 
duikschool

ADULTS ONLY
• Minimumleeftijd voor de gasten in 

het hotel: 18 jaar

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer 
(douche, haardroger, badjas), centrale 
airco, ventilator, strijkijzer en -plank, 
telefoon, wifi (gratis, max. 2 toestellen 
per kamer), satelliet-tv, minibar (gratis), 
sterkedrankenverdeler, safe (gratis) 
en balkon of terras
• Standaardkamer (2 pers.) met 

2 aparte bedden (125 op 200 cm) 
of 1 kingsize bed (200 op 200 cm) 
en zitruimte met sofa (type 20)

• Kamer aan de zeezijde (2 pers.) met 
2 aparte bedden (125 op 200 cm) 
of 1 kingsize bed (200 op 200 cm), 
zitruimte met sofa en lateraal 
 zeezicht (type 21)

LIGGING
• Direct aan het strand
• Shops op 350 m
• Op 4,5 km van Montego Bay
• Op ± 2,7 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Discotheek
• Kapsalon
• Schoonheidssalon
• Shop
• Conciërgeservice
• Wifi (gratis) in het hele resort

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant met terras 

( maaltijden in buffetvorm)
• Aziatisch restaurant
• Italiaans restaurant
• Restaurant bij het zwembad/ 

steakhouse
• Restaurant ‘Kulinarium’
• Romantisch diner op het strand, 

speciale wijnkaart
• Deftige kledij vereist tijdens het 

avondmaal
• ‘Jerk Grill’
• Salonbar met terras, lobbybar, 

poolbar met swim-upbar, sportsbar

Riu Montego Bay is een Adults Only 
hotel, toegankelijk voor gasten vanaf 
18 jaar. Ontdek er het aquapark, de 
5 openluchtzwembaden, het 
‘Kulinarium’ restaurant en het 
 wellnesscentrum. Dit vijfsterrenhotel 
ligt aan een levendig strand, in het 
noordwesten van het vrolijke reggae-
eiland. De verschillende gebouwen 
zijn harmonieus  geïntegreerd in de 
groene, tropische omgeving. De 
charmante uitstraling, de verzorgde 
service en de goede keuken zijn hier 
elke dag van de partij.

KLANTENSCORE
• Kamers 7.1
• Service 8

6.9

Code 24892 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

RIU HOTELS
!  SERVICE OP HOOG 

NIVEAU
!  ZORGELOOS GENIETEN
!  CULINAIRE 

 HOOGSTANDJES 
!  UITSTEKENDE LIGGING

'RIU, dat is service recht uit 
het hart. Maar ook heerlijk 
eten in de themarestaurants 
of je uitleven in de fantastische 
zwembaden.'

Zie pagina 20-21 voor alle hotels

ONZE MENING:

ALL INFAIR TRAVELGR ATIS
WIFIADULTS

ONLY
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96 Jamaica | Montego Bay

RIU REGGAE ★★★★★

Montego Bay
 !  Levendig  hotel  met  veel  animatie
 !  Adults  Only  vanaf  18  jaar
 !  All  Inclusive,  optimaal  genieten
 !  Keuze  uit  5  verschillende  restaurants
 !  Direct  aan  het  strand

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer 
(douche, haardroger, badjas), 
2 aparte bedden (125 op 200 cm) of 
1 kingsize bed (200 op 200 cm), 
centrale airco, plafondventilator, 
strijkijzer en -plank, telefoon, wifi 
(gratis), satelliet-tv, minibar (gratis), 
sterkedrankenverdeler, safe (gratis) 
en balkon of terras
• Standaardkamer (2-3 pers.) 

(type 20)
• Kamer met zicht op de binnenplaats 

(2-3 pers.) (type 21)
• Kamer met lateraal zeezicht 

(2-3 pers.) (type 22)
• Kamer met frontaal zeezicht 

(2-3 pers.), sommige kamers met 
sofabed, op aanvraag (type 23)

• Eén persoon in dubbele kamer 
(type 29)

• Eén persoon in dubbele kamer 
met zicht op de binnenplaats 
(type 28)

• Eén persoon in dubbele kamer 
met lateraal zeezicht (type 27)

• Glas schuimwijn bij aankomst
• 454 kamers

 ALL IN 

• Gevarieerd ontbijtbuffet met 
showcooking • Continentaal ontbijt/
snack • Middagmaal: buffet met warme 
en koude gerechten en showcooking, 
pizza’s, pasta, salades en desserts, 
‘Jerk Grill’ • Avondmaal: buffetten en 
gerechten die à la minute bereid 
worden •  3x/ week themabuffet 
• Alternatief avondmaal: Aziatisch 
(buffet), Italiaans (hoofdgerecht 
geserveerd aan tafel, voor- en 
 nagerecht in buffetvorm), steakhouse 
(à la carte) en restaurant ‘Kulinarium’ 
(à la carte) • Snacks (24/24u.) 
• Voor het middagmaal en snacks kan 
je ook in Riu Montego Bay terecht 
• Selectie van lokale en internationale 
alcoholische en niet-alcoholische 
premium dranken (24/24u.) • Het 
bijvullen van de minibar en de 
 sterkedrankenverdeler op de kamer
• Beachvolley • Fitness, gym, 
stoombad, bubbelbad • Stand up 
paddle surf (SUP), kajak, waterfiets en 
snorkelmateriaal • Mits brevet: kleine 
catamaran • 1 duikinitiatie in het 
zwembad • Animatie overdag 
( 7x/ week) • Shows, RIU avond-
programma of livemuziek ( 7x/ week) 
• Themafeest ‘RIU Get Together 
Party’ in Riu Montego Bay ( 1x/ week) 
• Toegang en dranken in de discotheek 
(in Riu Montego Bay,  7x/ week)

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in 

buffetvorm)
• Italiaans restaurant
• Aziatisch restaurant
• Restaurant aan het zwembad/

steakhouse met terras
• Restaurant ‘Kulinarium’
• Romantisch diner op het strand, 

speciale wijnkaart
• Deftige kledij vereist tijdens het 

avondmaal
• Lobbybar, salonbar/plazabar, 

2 poolbars met swim-upbar

SPORT & ONTSPANNING
• 3 zoetwaterzwembaden (waarvan 

2 met swim-upbar), zonneterras
• In Riu Montego Bay: aquapark met 

glijbanen (min. 1m20)
• Gratis ligzetels en parasols aan het 

zwembad, gratis ligzetels aan het 
strand

• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: spacentrum met 

 massages en verzorgingen, PADI 
duikschool

ADULTS ONLY
• Minimumleeftijd voor de gasten in 

het hotel: 18 jaar

LIGGING
• Direct aan het strand
• Op 4,5 km van Montego Bay
• Shops op 350 m
• Op ± 2,7 km van de luchthaven 

van Montego Bay (transfer heen 
en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Shops
• Discotheek (in Riu Montego Bay)
• Kapsalon
• Schoonheidssalon
• Conciërgeservice
• Wifi (gratis) in het hele resort

In Riu Reggae zijn het vertrouwde 
comfort en de gekende service van 
RIU volop aanwezig en overgoten 
door een fl inke laag Jamaicaanse 
gastvrijheid. Of je nu kiest voor een 
luilekkerdag aan het zwembad of 
absolute fun met het animatieteam, 
je zorgen zijn nog sneller weg dan 
een golf die het strand gestreeld 
heeft! Riu Reggae is enkel toegankelijk 
voor volwassenen vanaf 18 jaar.

Kamer met frontaal zeezichtKamer met frontaal zeezicht

KLANTENSCORE
• Maaltijden 9
• Kamers 8

8.0 • Service 7

Code 24889 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

RIU HOTELS
!  SERVICE OP HOOG 

NIVEAU
!  ZORGELOOS GENIETEN
!  CULINAIRE 

 HOOGSTANDJES 
!  UITSTEKENDE LIGGING

'RIU, dat is service recht uit 
het hart. Maar ook heerlijk 
eten in de themarestaurants 
of je uitleven in de fantastische 
zwembaden.'

Zie pagina 20-21 voor alle hotels

ONZE MENING:

ALL INFAIR TRAVELGR ATIS
WIFIADULTS

ONLY
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97Jamaica | Falmouth

ROYALTON BLUE WATERS MONTEGO BAY, AN AUTOGRAPH 
COLLECTION ALL-INCLUSIVE RESORT ★★★★★

Falmouth

 !  Voor  liefhebbers  van  luxe
 !  Onbeperkt  à-la-cartedineren
 !  Direct  aan  het  strand

• Luxury juniorsuite ‘Diamond Club’ 
(2-4 pers.) met bubbelbad in de 
kamer en balkon met zeezicht 
(type 23)

• Luxury swim-upjuniorsuite 
‘Diamond Club’ (2-4 pers.) met 
terras en toegang tot het gedeelde 
zwembad (type 24)

• Eén persoon in luxury juniorsuite 
met balkon, op aanvraag (type 29)

• Eén persoon in luxury juniorsuite 
met balkon en zeezicht, op aanvraag 
(type 28)

• Eén persoon in luxury juniorsuite 
‘Diamond Club’ met bubbelbad in 
de kamer en balkon met zeezicht, 
op aanvraag (type 27)

• ‘Diamond Club’ geldig in types 23, 
24 en 27: gepersonaliseerde 
 check-in/-out, vroege check-in en 
late check-out (volgens 
 beschikbaarheid), butlerservice, 
drankjes op de kamer, reservering 
à-la-carterestaurants via de butler, 
exclusieve ruimte op het strand met 
bediening, exclusieve lounge met 
hors d’oeuvres, snacks en desserts, 
uitgebreid roomservicemenu, gratis 
hoofdkussenservice, korting in het 
spacentrum,...

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 
mogelijk bij maximale bezetting)

• 228 kamers

 ALL IN 

• Ontbijt, middag- en avondmaal in 
buffetvorm

• Maaltijden in de à-la-carte-
restaurants (onbeperkt, ook in 
Royalton White Sands)

• Selectie van lokale alcoholische en 
niet-alcoholische dranken

• Minibar (elke dag bijgevuld met 
water, frisdranken en bier)

• Roomservice
• Beachvolley, pingpong
• Fitness, aerobic
• Snorkelen, kajak, introductieles 

duiken in het zwembad
• Animatie overdag en ‘s avonds 

(o.a. shows en livemuziek)
• Kook- en danslessen
• Miniclub (4-12 jaar), tienerclub 

(13-17 jaar) met videospelletjes, 
biljart en pingpong

• Toegang tot de lazy river, toegang 
tot het aquapark (in Royalton 
White Sands)

SPORT & ONTSPANNING
• 3 zoetwaterzwembaden, lazy river, 

kinderbad
• Toegang tot het aquapark met 

4 glijbanen (vanaf 120 cm) en 
 kinderbad met glijbanen in 
Royalton White Sands

• Gratis ligzetels aan het zwembad 
en het strand

• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: spacentrum met sauna, 

stoombad, massages en verzorgingen, 
gemotoriseerde watersporten

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer 
(bubbelbad, regendouche, haardroger, 
badjas, slippers), tegelvloer, individuele 
airco, hoofdkussenservice (betalend), 
strijkijzer en -plank, telefoon, wifi 
(gratis), satelliet-tv (flatscreen), 
bluetooth geluidsinstallatie, minibar 
(gratis), koffiefaciliteiten en safe 
(gratis)
• Luxury juniorsuite (2-4 pers.) 

met balkon (type 20)
• Luxury juniorsuite met zeezicht 

(2-4 pers.) en balkon (type 21)
• Luxury swim-upjuniorsuite 

(2-4 pers.) met terras en toegang 
tot het gedeelde zwembad 
(type 22)

LIGGING
• Direct aan het strand
• Op ± 36 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Kinderspeelruimte (binnen en buiten)
• Schoonheidssalon
• Theater
• Shops
• Privécabana’s met Balinees bed, tv, 

minibar en butler
• Wasservice
• Roomservice
• Wifi (gratis) in het hele resort

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in 

buffetvorm, lokale en internationale 
keuken, kinderbuffet)

• A-la-carterestaurants: Aziatisch, 
Indisch, Italiaans, teppanyaki/sushi, 
tex-mex, steakhouse en West Indies

• Restaurant met 7-gangenmenu en 
privéchef (betalend)

• ‘Jerk Hut’: Jamaicaanse snacks
• Sports Bar & Lounge
• Koffieshop
• 8 bars, waarvan 2 bars exclusief 

voor ‘Diamond Club™’

Laat de dagdagelijkse beslommeringen 
even voor wat ze zijn en ontdek het 
echte vakantiegevoel in dit recente 
vijfsterrenresort in Falmouth. Een 
stijlvolle architectuur, moderne kamers, 
een prachtig strand en een welkome 
zeebries. Maar ook een uitgebreide 
All In, activiteiten op maat van families 
en onbeperkt à la carte dineren. Dat 
is Royalton Blue Waters in een noten-
dop. Bovendien krijg je toegang tot 
alle faciliteiten in het vlak ernaast 
gelegen zusterhotel Royalton White 
Sands.

Luxury swim-upjuniorsuiteLuxury swim-upjuniorsuite

Code 24888 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

BE ACH

ALL INFAIR TRAVELGR ATIS
WIFISWIM-UP

KAMERS

VOOR FAMILIES
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98 Jamaica | Falmouth

ROYALTON WHITE SANDS MONTEGO BAY, AN AUTOGRAPH 
COLLECTION ALL-INCLUSIVE RESORT ★★★★★

Falmouth

 !  Stijlvol  en  modern  hotel
 !  Waterpret  met  glijbanen
 !  Direct  aan  het  strand

• ‘Diamond Club’ geldig in types 22 
en 23: gepersonaliseerde check-
in/-out, butlerservice, drankjes op 
de kamer, reservering à-la-carte-
restaurants via de butler, exclusieve 
ruimte op het strand met bediening, 
exclusieve lounge met hors d’oeuvres, 
snacks en desserts, uitgebreid 
roomservicemenu, gratis hoofd-
kussenservice, korting in het spa-
centrum,...

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 
mogelijk bij maximale bezetting)

• 352 kamers

 ALL IN 

• Ontbijt, middag- en avondmaal in 
buffetvorm

• Avondmaal in de à-la-carte-
restaurants (onbeperkt)

• Snacks
• Selectie van lokale en internationale 

alcoholische en niet-alcoholische 
dranken (24/24u.)

• Minibar (elke dag bijgevuld)
• Roomservice
• Beachvolley, basketbal, pingpong, 

biljart
• Bubbelbad, fitness, aerobic
• Snorkelen, kajak, duikinitiatie
• Animatie overdag en ‘s avonds 

(o.a. kook- en dansles, spelletjes 
en avondshows)

• Miniclub (4-12 jaar), tienerclub 
(13-17 jaar)

• Toegang tot het aquapark, toegang 
tot de lazy river (in Royalton Blue 
Waters)

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over bad-
kamer (regendouche, haardroger), 
tegelvloer, individuele airco, hoofd-
kussenservice (betalend), strijkijzer 
en -plank, telefoon, wifi (gratis), 
kabel-tv (flatscreen), minibar (gratis), 
koffie- en theefaciliteiten, safe (gratis) 
en balkon of terras
• Luxury kamer (2 pers. / 2 volw.+ 

1 kind) (type 20)
• Luxury kamer met zeezicht 

(2-3 pers. / 2 volw.+ 2 kind.) met 
USB stopcontact (type 21)

• Luxury kamer ‘Diamond Club’ 
(2-3 pers. / 2 volw.+ 2 kind.) met 
USB stopcontact en zeezicht 
(type 22)

• Luxury juniorsuite ‘Diamond 
Club’ (2-3 pers. / 2 volw.+ 2 kind.) 
met USB stopcontact en zeezicht 
(type 23)

• Eén persoon in Luxury kamer 
(type 29)

• Eén persoon in Luxury kamer 
met USB stopcontact en zeezicht 
(type 28)

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in 

buffetvorm, kinderbuffet)
• A-la-carterestaurants: Aziatisch, 

steakhouse, Italiaans, teppanyaki, 
Indisch en tex-mex

• Sportsbar & lounge: snacks en 
grillades

• Restaurant met 7-gangenmenu en 
privéchef (betalend)

• ‘Jerk Hut’: Jamaicaanse snacks
• Koffieshop
• Verschillende bars waarvan 

2 exclusief voor ‘Diamond Club™’

SPORT & ONTSPANNING
• 2 zoetwaterzwembaden, kinderbad
• Aquapark met 4 glijbanen (vanaf 

120 cm) en kinderbad met glijbanen
• Toegang tot de ‘lazy river’ in hotel 

Royalton Blue Waters
• Gratis ligzetels en parasols aan het 

zwembad en het strand
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: spacentrum met sauna 

en stoombad, gemotoriseerde 
watersporten

MINISPLASH
• 1 kids miniglijbanenpark

Royalton White Sands heeft haar naam 
niet gestolen, want het is gelegen 
aan een prachtig wit zandstrand. Dit 
resort heeft moderne kamers met 
een hedendaags design, een uitstekend 
aanbod aan restaurants en bars en 
talloze activiteiten. Koppels zullen 
hier zeker kunnen genieten, maar 
het hotel is ook ideaal voor gezinnen 
met kinderen. Want naast de 
‘splashpool’ met de uitdagende glij-
baan valt er heel wat leuks te beleven 
voor jong en oud! Als gast in dit 
hotel kan je ook gebruikmaken van 
de restaurants en lazy river van het 
vlak ernaast gelegen zusterhotel 
Royalton Blue Waters.

LIGGING
• Direct aan het strand
• Op ± 58 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Kinderspeelruimte (binnen en buiten)
• Schoonheidssalon
• Amfitheater
• Shops
• Privécabana’s
• Wasservice
• Roomservice
• Wifi (gratis) in het hele resort

Luxury kamerLuxury kamer

Code 24890 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

BE ACH

ALL INFAIR TRAVELGR ATIS
WIFI

VOOR FAMILIES
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99Jamaica | Trelawny

OCEAN CORAL SPRING ★★★★★

Trelawny
 !  Moderne  kamers
 !  Aquapark,  lazy  river  en  minisplash
 !  Uitgebreide  keuze  aan  restaurants
 !  Direct  aan  het  strand

• Eén persoon in een swim-up 
juniorsuite (minimumleeftijd: 
13 jaar) met terras en toegang tot 
het zwembad (type 27)

• Privilege service (geldig in type 23): 
gepersonaliseerde check-in/-out, 
welkomstgeschenk, privéstrand 
met ligzetels en Balinese bedden, 
merkdranken in de restaurants en 
bars, voorrang bij reserveren 
à-la-carterestaurants en à-la- 
carteontbijt op bed, toegang tot de 
Privilege Lounge (met snacks, 
 premium dranken, computers, tv , 
internet, à-la-carteontbijt, 
- middagmaal en -avondmaal), 
‘Very Important Kid’ pakket en 
selectie aan dvd’s, boeken en 
maaltijden voor kinderen en 10% 
korting in het spacentrum

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 
mogelijk bij maximale bezetting)

• 513 kamers

 ALL IN 

• Ontbijt, middag- en avondmaal in 
buffetvorm

• IJsjes
• Snacks
• Selectie van lokale en internationale 

alcoholische en niet-alcoholische 
dranken (24/24u.)

• Minibar (elke dag bijgevuld met 
water, frisdranken en bier)

• 2 tennisterreinen, omnisportterrein, 
beachvolleybal, pingpong, bowling

• Gym (24/24u.) en relaxruimte in 
het spacentrum, aerobic

• Niet-gemotoriseerde watersporten
• Animatie overdag en ‘s avonds 

(o.a. livemuziek en shows)
• Miniclub (4-12 jaar), tienerclub 

(13-17 jaar), minidisco

SPORT & ONTSPANNING
• 2 zoetwaterzwembaden, 

2  bubbelbaden, lazy river, aquapark
• Gratis: zie All In
• Betalend: spacentrum met overdekt 

zwembad, bubbelbad, sauna, 
stoombad, massages (ook mogelijk 
in openlucht) en verzorgingen, 
gemotoriseerde watersporten, 
duikcentrum

MINISPLASH
• 1 kids miniglijbanenpark

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer 
(douche, haardroger), tegelvloer, 
individuele airco, hoofdkussenservice 
(betalend), telefoon, wifi (gratis), 
flatscreen-tv, minibar (gratis), 
 koffiefaciliteiten en safe (gratis)
• Juniorsuite (2-4 pers.) met balkon 

of terras en tuinzicht (type 20)
• Juniorsuite (2-4 pers.) met balkon 

of terras en zeezicht (type 21)
• Swim-upjuniorsuite (2-3 pers., 

minimumleeftijd: 13 jaar) met terras 
en toegang tot het zwembad 
(type 22)

• Privilege juniorsuite (2-4 pers.) 
met balkon (type 23)

• Eén persoon in een juniorsuite 
met balkon of terras en tuinzicht 
(type 29)

• Eén persoon in een juniorsuite 
met balkon of terras en zeezicht 
(type 28)

LIGGING
• Direct aan het strand
• Op 11 km van Falmouth
• Op ± 38 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Kinderspeelruimte
• Kapsalon
• Schoonheidssalon
• Discotheek
• Theater
• Roomservice (11-23u.)
• Wifi (gratis) in het hele resort

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in 

buffetvorm, showcooking)
• A-la-carterestaurants: Italiaans, 

Aziatisch, Jamaïcaans/Caraïbisch, 
Indisch en Amerikaans/barbecue

• A-la-carterestaurant exclusief voor 
de Privilege kamers

• Restaurant op het strand
• Koffiebar met gebak
• IJssalon
• 2 snackbars
• Lobbybar, sportsbar, poolbar

Hotel Ocean Coral Spring is prachtig 
gelegen aan een dromerig wit 
 zandstrand. Je vindt er alles wat je 
hartje begeert: moderne en smaakvol 
ingerichte kamers, uitgestrekte 
zwembaden met een aquapark, 
minisplash en lazy river, een goed 
uitgerust spacentrum en een uitdagend 
entertainmentprogramma voor jong 
en oud. Stuur zeker je smaakpapillen 
op wereldreis langs de à-la- carte-
restaurants, want je kan er onder 
meer Jamaïcaans, Italiaans, Aziatisch 
en Indisch tafelen!

Privilege juniorsuitePrivilege juniorsuite

Code 24859 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

ALL INGR ATIS
WIFISWIM-UP

KAMERS

VOOR FAMILIES
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BEHALVE DE HOTELS IN DEZE 
BROCHURE BIEDEN WIJ OOK 
DE VOLGENDE HOTELS AAN. 
MEER INFO BIJ JE REISAGENT.
Aanbod onderhevig aan wijzigingen tijdens het seizoen

ZANZIBAR
Diamonds Mapenzi Beach ****SUP code 39819

Meliá Zanzibar ***** code 39826

The Residence Zanzibar ***** code 39836

Zanzibar Bay ***SUP code 39841

Paradise Beach Resort ***SUP code 39830

Sandies Baobab Beach ****SUP code 39834

KIWENGWA
Sultan Sands Islands Resort **** code 39821

MANGAPWANI
Seacliff Resort & Spa ****SUP code 39827

PWANI
Ocean Paradise Resort **** code 39838

MATEMWE
Emera ld Zanzibar Resort ***** code 39845

INFO
Formaliteiten: internationaal paspoort vereist 
(geldig tot minstens 6 maanden na de dag van
aankomst) voor volwassenen en kinderen. Je hebt
ook een visum nodig (maximum 3 of 6 maanden
geldig), dat je kan aanvragen vóór je vertrek 
bij de Tanzaniaanse ambassade in Brussel, bij 
aankomst in Tanzania op de luchthaven of aan 
de landgrens. Prijs ter plaatse: 50 USD per pers.
(in België is het duurder), te betalen met de 
creditcard. Neem voor de zekerheid 50 USD 
of € 40 cash mee per persoon, voor wanneer 
de creditcard machine niet werkt. Prijzen kunnen
wijzigen. Bij vertrek uit Zanzibar: de vertrektaks 
werd reeds ingerekend in de pakketprijs. Voor 
een laatste update: zie http://diplomatie.belgium.be
Infrastructuurtaks: elke klant dient een 
infrastructuurtaks van 1 dollar/pers./nacht te 
betalen, ter plaatse in het hotel.
Opmerking: sinds 1 juni 2019 is het verboden
om plastic zakken mee te nemen.
Gezondheid: iedereen die naar Afrika reist, 
ongeacht de duur en de omstandigheden, moet
tegen hepatitis A en B beschermd zijn. Ook 
vaccinatie tegen buiktyfus is sterk aangeraden 
net als een update van polio, tetanus en difterie. 
Iedereen die naar Tanzania reist, moet bij 
aankomst in het bezit zijn van een geldige 
vaccinatiekaart van gele koorts, indien in de week
vóór aankomst in Tanzania een regio bezocht 
werd waar gele koorts voorkomt. Inenting en 
bewijs van inenting tegen gele koorts zijn vereist
indien je naast Zanzibar ook het vasteland van 
Tanzania of een ander land waar dit vereist is, 
bezoekt. Deze formaliteit geldt ook wanneer 
je niet van een land komt waar gele koorts 
voorkomt, dus ook uit België of elk ander 
land. Neem ook de nodige maatregelen om 
malaria te voorkomen. Bepaalde inentingen 
moeten een tijdje vóór vertrek gebeuren. 
Raadpleeg tijdig je huisarts en de websites 
www.itg.be (Instituut voor tropische 
 geneeskunde) en www.who.int (World Health 
Organization) voor meer gedetailleerde 
 informatie. Tijdens bepaalde periodes kunnen 
zandvliegen voorkomen die onaangename beten
kunnen veroorzaken. Daarom is het handig 
dat je een insectenwerende spray meeneemt.

VAKANTIEPLAATSEN

NOORD-ZANZIBAR - NUNGWI
Op 1 uur rijden van het historische Stone Town, 
ligt het dorpje Nungwi. Ooit was dit het centrum
van de dhow-industrie in Zanzibar, vandaag is het 
uitgegroeid tot een van de populairste stranden
in Zanzibar. Het vervallen vissersdorpje van weleer 
is vandaag een gezellig dorpje, met moderne 
hotels met bars, lokale shops, en dat in een 
exotisch decor... Luchthaven Zanzibar - Nungwi: ± 64 km

OOST-ZANZIBAR - KIWENGWA
De oostkust van Zanzibar bestaat vooral uit 
poederwitte zandstranden, die uitkijken op het
lange barrièrerif net voor de kust. Kokospalmen
leiden naar de vissersdorpjes en hotels in het 
binnenland. Luchthaven Zanzibar - Kiwengwa: ± 44 km

OOST-ZANZIBAR - PWANI MCHANGANI
Pwani Mchangani betekent in het Swahili ‘zand-
strand’ en dat is dan ook exact wat je hier te zien
krijgt. De heerlijke mix van kleine beachbars, 
luxueuze hotels en het lokale leven maakt deze
plaats zo bijzonder! Geniet van de zonsopgang 
terwijl je met je voeten in het heerlijk zachte zand 
staat. Luchthaven Zanzibar - Pwani Mchangani: ± 45 km

WEST-ZANZIBAR - MANGAPWANI
Mangapwani wil in het Swahili zoveel zeggen als
‘Arabische kust’, een naam die wellicht gegeven
werd tussen 1840 en 1880, toen het nog bekend
stond als zwarte slavenmarkt. Het ligt zo’n 20 km
ten noorden van Stone Town. Aan de kustlijn zijn
verschillende grotten te vinden, waarvan sommige
gebruikt werden om slaven te herbergen en 
‘Coral Cavern’ de meest populaire en meest 
bezochte is. Luchthaven Zanzibar - Mangapwani: ± 27 km

PAJE
Paje is een vissersdorpje met een uitgestrekt, 
wit strand. Het is een waar paradijs voor wind-
surfers. In de omgeving zijn talloze bars en 
restaurants te vinden waar de lokale cultuur 
naar boven komt. Luchthaven Zanzibar - Paje: ± 50 km

MATEMWE
Matemwe, de verborgen parel van Zanzibar. 
Ga er het prachtige koraalrif ontdekken of vlij 
neer op het poederwitte strand, omringd door 
kokospalmen. Duikers worden beloond met 
prachtige duikplekjes. Mensen leven er vooral 
van visserij en zeewierteelt. Deze regio is nog 
niet erg bekend bij de toeristische massa. 
Luchthaven Zanzibar - Matemwe: ± 26 km

EXCURSIES
Je reisagent stelt je met plezier het volledige 
aanbod uitstappen voor.

! Sappige kokosnoten, exotische kaneelbomen,
parelwitte stranden

! Staat gekend als het eeuwenoude specerijeneiland

! Oude steegjes, sfeervolle marktjes en typische bazaars

! Wondermooie onderwaterwereld

ZANZIBAR

KLIMAAT
 A B C
jan 32° 28° 9
feb 32° 28° 9
maa 32° 28° 7
apr 30° 28° 7
mei 29° 28° 8
jun 29° 27° 8
jul 29° 26° 8
aug 29° 25° 8
sep 30° 26° 8
okt 31° 26° 8
nov 31° 27° 9
dec 31° 27° 9
A: gem. dagtemp.
B: gem. temp. zeewater
C: uren zon per dag

ZANZIBAR

Kiwengwa Pongwe
Forest

Mas ing in i
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Tumbatu
Is land
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Nungwi

Matemwe

Pwani Mchangani

KiwengwaMangapwani

Paje

Zanzibar
Channel

Indische
O

ceaan

TANZANIA
20 km

24/7 ONLINE 
SERVICE

De zee: aan de oost- en westkust van Zanzibar
trekt zich enkele keren per dag terug, zodat 
het op die momenten niet mogelijk is om te 
zwemmen in zee. Je kan dan wel een lange 
wandeling maken over het rif. We raden aan 
om waterschoenen mee te nemen voor de 
zee-egels en het koraalsteen.
Elektriciteit: 220 Volt. Stekkers met drie 
dikke polen. Je hebt een adapter nodig.
Klimaat: in Zanzibar heerst altijd een tropisch 
klimaat.
Lokale munt: de nationale munt is de 
 Tanzaniaanse Shilling: 1.000 TZS = ± € 0,43 
(oktober 2022). Amerikaanse dollars en Euro 
worden bijna overal aanvaard, behalve dollar-
briefjes van vóór 2006. In de meeste hotels kan je 
terecht met creditcards zoals Mastercard en Visa.
American Express wordt amper aanvaard. Opgelet:
in de lodges vraagt men vaak een  commissie met 
een creditcard. De verbinding is echter niet altijd 
even sterk, waardoor geld  afhalen en betalen 
met een creditcard soms onmogelijk zijn. Breng 
daarom voldoende cash mee.
Tijdsverschil: het is er in de winter 2 uur later 
dan in België. In de zomer is het er 1 uur later 
dan in België.
Taal: in Zanzibar is Engels de voertaal. Kiswahili
is de officiële taal en wordt door een groot 
deel van de bevolking gesproken. Elke stam 
heeft zowat zijn eigen dialect. In de hotels 
wordt je vlot verder geholpen in het Engels.
Keuken: Zanzibar staat bekend als kruideneiland 
en het is dan ook niet verwonderlijk dat kruiden 
veel gebruikt worden in de lokale keuken.
Huisdieren: het is verboden huisdieren mee 
te nemen naar Zanzibar.
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101Zanzibar | Nungwi

RIU JAMBO ★★★★

Nungwi
 !  All  Inclusive  24/24u.
 !  Restaurants  boven  het  water
 !  Direct  aan  het  strand

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer 
(douche, haardroger), centrale airco, 
plafondventilator, telefoon, wifi (gratis), 
satelliet-tv, minibar (gratis), safe 
(gratis), balkon of terras
• Standaardkamer (2 pers.) met 

tuinzicht (type 24)
• Kamer met lateraal zeezicht 

(2 pers.), op aanvraag (type 20)
• Kamer met zeezicht (2 pers.), op 

aanvraag (type 21)
• Superieure kamer (2-3 pers. / 

2 volw.+ 2 kind.) met zeezicht, op 
aanvraag (type 22)

• Familiekamer (3-5 pers. / 3 volw.+ 
4 kind.): 1 slaapkamer (type 23)

• Eén persoon in dubbele kamer 
met lateraal zeezicht, op aanvraag 
(type 29)

• Eén persoon in dubbele kamer 
met zeezicht, op aanvraag 
(type 28)

• Eén persoon in superieure 
kamer met zeezicht, op aanvraag 
(type 26)

• 461 kamers

 ALL IN 

• Gevarieerd ontbijtbuffet, show-
cooking

• Continentaal ontbijt
• ‘s Middags: buffet met warme en 

koude gerechten, showcooking en 
keuze aan desserts, lichte maaltijden

• ‘s Avonds: buffetten en show-
cooking

• Alternatief avondmaal: Aziatisch 
restaurant, Kulinarium (à-la-
carte), Italiaans (à-la-carte)

• Snacks (24/24u.)
• Selectie van lokale alcoholische en 

niet-alcoholische dranken (24/24u.)
• Fitness, stoombad (beiden vanaf 

18 jaar, gebruik van sportschoenen 
verplicht), beachvolley, groeps-
lessen in de RiuFit zone, Stand Up 
Surfing, waterfietsen, kayak, snorkel-
uitrusting, 1 proefduik in het 
zwembad

• Animatie overdag voor kinderen 
(4-7, 8-12, RiuLand, meerdere 
keren per week), animatie overdag 
voor volwassenen (meerdere 
keren per week), avondanimatie, 
livemuziek of shows (meerdere 
keren per week)

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant met terras
• Aziatisch restaurant
• Kulinarium
• Italiaans restaurant
• Lobbybar, salonbar, poolbar met 

swim-upbar (vanaf 18 jaar), bar 
boven het water

• Snackbar
• Voor het avondmaal vereist men 

formele kledij

SPORT & ONTSPANNING
• 3 zwembaden, zwembad met 

swim-upbar, relax zwembad, kinder-
bad, zonneterras

• Gratis ligzetels en parasols aan de 
zwembaden en het strand

• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: spacentrum met 

behandelingen en massage, 
activiteiten in het RiuArt atelier 
(meerdere keren per week)

LIGGING
• Direct aan het strand
• Naast Riu Palace Zanzibar
• Op 2 km van het centrum van 

Nungwi
• Op 60 km van Stone Town
• Op ± 66 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Schoonheidssalon
• RiuArt atelier
• Shop
• Wifi (gratis) in het hele resort

Het allernieuwste pareltje (2022) 
van de RIU-keten staat hier op 
Zanzibar. Riu Jambo! Het is werkelijk 
een paradijsje op aarde. De All 
Inclusive is hier 24/24u. geldig, zowel 
leuke sporten als lekkere gerechten 
zijn inbegrepen. Het uitzicht is 
 fantastisch. Ga dineren in een van 
de restaurants boven het water en 
geniet van al het moois rondom je, 
het ruisen van de golven, het wuiven 
van de wind. Zalig. Je verblijft in 
mooie, ruime kamers voorzien van 
alle modern comfort. Beleef hier het 
zinderende Afrikaanse ritme.

Code 39842 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

RIU HOTELS
!  SERVICE OP HOOG 

NIVEAU
!  ZORGELOOS GENIETEN
!  CULINAIRE 

 HOOGSTANDJES 
!  UITSTEKENDE LIGGING

'RIU, dat is service recht uit 
het hart. Maar ook heerlijk 
eten in de themarestaurants 
of je uitleven in de fantastische 
zwembaden.'

Zie pagina 20-21 voor alle hotels

ONZE MENING:

ALL INGR ATIS
WIFI

VOOR FAMILIES
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102 Zanzibar | Kiwengwa

KIWENGWA BEACH RESORT ★★★★★

Kiwengwa
 !  Het  resort  ademt  rust  uit
 !  Zeer  verzorgde  maaltijden
 !  Professioneel  en  vriendelijk
 !  Direct  aan  het  strand

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over 
 badkamer (bad of douche, haardroger), 
houten vloer, individuele airco, 
hoofdkussenservice (gratis), telefoon, 
tv, safe (gratis), balkon of terras
• Standaardkamer (2-3 pers.) 

(type 20)
• Superieure kamer (2-3 pers.) met 

lateraal zeezicht (type 21)
• Luxekamer (2-3 pers.) met koffie- 

en theefaciliteiten, zicht op het 
zwembad en zeezicht (type 22)

• Suite (2-3 pers.) met koffie- en 
theefaciliteiten, zeezicht (type 23)

• Familiesuite (3 pers. / 2 volw.+ 
2 kind. / 2 volw.+ 1 kind) met koffie- 
en theefaciliteiten, zicht op het 
zwembad: 2 slaapkamers (type 24)

• Eén persoon in dubbele kamer, 
op aanvraag (type 29)

• Eén persoon in kamer met lateraal 
zeezicht, op aanvraag (type 28)

• Eén persoon in luxekamer met 
zeezicht, met koffie- en 
 theefaciliteiten, op aanvraag 
(type 27)

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 
mogelijk bij maximale bezetting)

• 153 kamers

 ALL IN 

• Ontbijt, middag- en avondmaal in 
buffetvorm

• Maaltijd in de à-la-carterestaurants 
( 1x/ week)

• Vieruurtje (16-17u.)
• Snackbar (24/24u.)
• Selectie van lokale alcoholische en 

niet-alcoholische dranken (10-23u.)
• Tennis, pingpong, minivoetbal, 

beachvolley, petanque, vogelpik, 
minigolf

• Dansinitiatie
• Animatie overdag en ‘s avonds
• Miniclubs (4-6 jaar ook buiten 

schoolvakanties, volgende enkel 
tijdens schoolvakanties: 7-10 jaar, 
11-13 jaar, 14+)

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant
• Visrestaurant
• Restaurant
• Lobbybar, pool/beachbar, bar met 

bubbelbaden, bar

SPORT & ONTSPANNING
• 1 zoetwaterzwembad, 

1  zoutwaterzwembad
• Gratis ligzetels en parasols aan het 

zwembad
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: wellnesscentrum met 

behandelingen

LIGGING
• Direct aan het strand
• Op 35 km van Stone Town
• Op ± 45 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Wasservice
• Wifi (gratis) in een deel van het 

resort

Een klein paradijsje op aarde, zo kan 
je hotel Kiwengwa Beach Resort 
omschrijven. De authenticiteit straalt 
ervan af. Nip van een drankje in de 
bar terwijl je zit te relaxen in het 
bubbelbad, hoe fantastisch is dat! 
Tijdens je maaltijd in het visrestaurant 
op het strand geniet je van het ruisen 
van de golven, het zand tussen je 
tenen... op zijn minst een unieke 
ervaring. Je verblijft in goed 
 onderhouden, frisse kamers en het 
personeel is uiterst vriendelijk.

SuiteSuite

Code 39840 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

ALL IN

VOOR FAMILIES
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103Zanzibar | Kiwengwa

SULTAN SANDS ISLANDS RESORT ★★★★

Kiwengwa
 !  Zwembad  met  een  mooi  uitzicht
 !  Ontspanning  top
 !  Logeren  in  Afrikaanse  rondavels
 !  Direct  aan  het  strand

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer 
(douche, haardroger), individuele 
airco (1/4-31/10), telefoon, satelliet-
tv, koelkast, safe (gratis), balkon of 
terras
• Standaardkamer ‘Pwani’ 

(2-3 pers.) met tegelvloer, tuin-
zicht (type 20)

• ‘Bahari’ kamer (2 pers.) met houten 
vloer, frontaal zeezicht (type 21)

• Eén persoon in dubbele kamer 
‘Pwani’ met tegelvloer, tuinzicht, 
op aanvraag (type 29)

• Eén persoon in dubbele kamer 
‘Bahari’ met houten vloer, frontaal 
zeezicht, op aanvraag (type 28)

• Kinderbedje (0-2 jaar) niet 
beschikbaar

• 100 kamers

 ALL IN 

• Ontbijt, middag- en avondmaal in 
buffetvorm in het hoofdrestaurant

• Snacks (11-13u., 15-18u.)
• Selectie van lokale alcoholische en 

niet-alcoholische dranken 
(11-24u.)

• Tennis met verlichting, pingpong, 
fitness, windsurfen, kajak, miniclub 
(3-13 jaar)

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant
• A-la-carte restaurant
• Hoofdbar

SPORT & ONTSPANNING
• 2 zoetwaterzwembaden, zonne-

terras
• Gratis ligzetels en parasols aan de 

zwembaden
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: spacentrum ‘Oasis Spa’ 

met massage, manicure, pedicure, 
sauna

LIGGING
• Direct aan het strand
• Op ± 40 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Shop
• Wasservice
• Wifi (gratis) in het hele resort

Met een langgerekt strand en 
honderden palmbomen voor de deur 
is hotel Sultan Sands Islands Resort 
een paradijselijke plek voor een 
strandvakantie. Stap binnen in zo’n 
typisch Afrikaanse rondavel, waar de 
kamer met Zanzibari meubels én 
klamboe op je wacht. Jambo! De 
vriendelijke receptionist komt even 
kijken of de koffers zijn aangekomen. 
Hij wijst richting restaurant 
Mwambao. Trek in een pannenkoekje 
als ontbijt? Of liever vers fruit? De 
kok maakt het met alle liefde voor je 
klaar.

Code 39821 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

ALL INGR ATIS
WIFI
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104 Zanzibar | Zanzibar

NEPTUNE PWANI BEACH RESORT & SPA ★★★★★

Zanzibar
 !  Authentieke  kamers
 !  Internationale  en  lokale  buffetten
 !  Prachtig  spacentrum
 !  Direct  aan  het  strand

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over bad-
kamer (inloopdouche, haardroger), 
tegelvloer, individuele airco, muskieten-
net, telefoon, wifi (gratis), satellliet-
tv (flatscreen), minibar (gratis), koffie- 
en theefaciliteiten, safe (gratis) en 
balkon of terras
• Luxekamer (2-3 pers.) aan de 

tuinzijde, met gedeeltelijk zeezicht 
(type 20)

• Luxekamer (2-3 pers.) aan de 
zeezijde dichter bij het strand, met 
gedeeltelijk zeezicht (type 22)

• ‘Master’ suite (2-3 pers.) met 
inloopdouche en bubbelbad, zee-
zicht (type 21)

• Eén persoon in luxekamer aan de 
tuinzijde, met gedeeltelijk zeezicht 
(type 29)

• Eén persoon in luxekamer aan de 
zeezijde, met gedeeltelijk zeezicht 
(type 28)

• Type 20 werd tegen een heuvel op 
gebouwd en is toegankelijk via een 
aantal trappen

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 
mogelijk bij maximale bezetting)

• 170 kamers

 ALL IN 

• Ontbijt, middag- en avondmaal in 
buffetvorm

• Menu voor een licht middagmaal
• Snacks (10-18u.)
• Koffie en thee
• A-la-carteavondmaal in het 

Italiaans, Thais en Indisch restaurant
• Selectie van lokale alcoholische en 

niet-alcoholische dranken 
(10-24u.)

• Minibar (gevuld met water en fris-
dranken)

• Beachvolley, pingpong, biljart, 
vogelpik, aquagym, gym

• Kajak
• Animatie overdag en ‘s avonds
• Miniclub (4-12 jaar)
• Op de dag van vertrek eindigt de 

All In om 12u.

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in 

buffetvorm, lokale en internationale 
keuken, showcooking, thema-
avonden)

• A-la-carterestaurants: Italiaans, 
Indisch en Thais

• ‘Gourmet’ à-la-carterestaurant op 
het strand

• Snackbar
• Poolbar, beachbar

SPORT & ONTSPANNING
• 2 zoetwaterzwembaden (waarvan 

1 met kindergedeelte), tuin
• Gratis ligzetels en parasols aan het 

zwembad
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: spacentrum met massages, 

peelings en verzorgingen, water-
sportcentrum (o.a. windsurfen en 
catamaran), duiken

LIGGING
• Direct aan het witte zandstrand
• Op ± 45 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Shop
• Wasservice
• Wifi (gratis) in het hele resort

Gezellig, warm, sfeervol en exotisch, 
zo kan je Neptune Pwani Beach 
Resort & Spa het best omschrijven. 
De kamers zijn ingericht met typische, 
traditionele elementen uit de 
Swahili-cultuur. De mooie tuin 
omgeven door palmbomen en zijn 
ligging direct aan het parelwitte 
strand lenen zich uitstekend voor 
een ontspannende en verkwikkende 
wandeling. Hier geniet je met volle 
teugen van je vakantie op het 
Afrikaanse ritme. Dit hotel is niet 
geschikt voor mensen die slecht ter 
been zijn.

Luxekamer aan de tuinzijdeLuxekamer aan de tuinzijde

Code 39828 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

ALL INGR ATIS
WIFI
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105Zanzibar | Zanzibar

TUI BLUE BAHARI ZANZIBAR ★★★★★

Zanzibar
 !  Uitstekende  prijs-kwaliteitverhouding
 !  Oog  voor  detail
 !  Absolute  aanrader  op  Zanzibar
 !  Direct  aan  het  strand

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer 
(douche, haardroger), tegelvloer, 
individuele airco (1/4-31/10), telefoon, 
wifi (gratis), satelliet-tv, minibar (gratis), 
koffie- en theefaciliteiten, safe (gratis), 
DVD/CD-speler en terras
• Luxekamer (2 pers. / 2 volw.+ 

1 kind) met tuinzicht (type 20)
• Juniorsuite (2-3 pers. / 2 volw.+ 

2 kind.) met zeezicht (kan beperkt 
zijn door de begroeiing) (type 24)

• Eén persoon in dubbele kamer 
met tuinzicht (type 29)

• Eén persoon in juniorsuite met 
zeezicht (type 28)

• Promoluxekamer (2 pers. / 
2 volw.+ 1 kind) met tuinzicht 
(type 25)

• Eén persoon in luxekamer aan 
promoprijs met tuinzicht 
(type 27) 

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 
mogelijk bij maximale bezetting in 
type 27, 28)

• 157 kamers

 ALL IN 

• Ontbijt, middag- en avondmaal in 
buffetvorm

• Welkomstcocktail
• Middagmaal op het strand
• Avondmaal in de à-la-carte-

restaurants: Italiaans restaurant, 
internationaal restaurant en 
 restaurant aan het strand

• Snacks
• Selectie van lokale alcoholische en 

niet-alcoholische dranken 
(10-24u.) 

• Pingpong, voetbal, beachvolley, 
vogelpik, biljart, aquagym

• Avondanimatie

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant met terras 

( maaltijden in buffetvorm, thema-
avonden, internationale keuken)

• A-la-carterestaurants: Italiaans, 
visgerechten

• 3 bars

SPORT & ONTSPANNING
• 3 zoetwaterzwembaden (waarvan 

2 met kindergedeelte)
• Gratis ligzetels en parasols aan het 

zwembad en het strand
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: spacentrum met 

 hydrotherapie, verzorgingen, 
 bubbelbad, relaxruimte, windsurfen, 
catamaran, zeilen en duiken

LIGGING
• Direct aan het strand
• Op ± 50 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Shop
• Was- en strijkservice
• Wifi (gratis) in het hele resort

TUI BLUE Bahari Zanzibar heeft alles 
weg van een Afrikaans-Arabisch paleis, 
met z’n massieve houtstructuur en 
moderne luxematerialen. Dit resort 
ligt meteen aan het schitterende 
strand van Kiwengwa en biedt je een 
ware luxevakantie!

LuxekamerLuxekamer

KLANTENSCORE
• Maaltijden 7.8
• Kamers 8.8

8.6

Code 39817 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

AUTHENTHIEKE 
MOMENTEN
! AUTHENTIEKE LOKALE 

KEUKEN
! BLUEF!T® SPORT-

PROGRAMMA
! BLUE® GUIDES GEVEN 

INSIDER TIPS 
! EXCLUSIEVE 

 ERVARINGEN

‘Met TUI BLUE For All ontdek 
je de plaatselijke cultuur in een 
 comfortabele omgeving. Authen-
tieke vakantie-ervaringen, perfect 
voor de moderne lifestyle reiziger!’

Zie pagina 22 voor alle hotels

ONZE MENING:

ALL INGR ATIS
WIFI

VOOR FAMILIES
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106 Zanzibar | Nungwi

RIU PALACE ZANZIBAR ★★★★★ LUXE
Nungwi
 !  Allereerste  RIU  op  Zanzibar
 !  Zeer  luxueus
 !  Direct  aan  het  strand

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over bad-
kamer (douche, haardroger, badjas), 
kingsize bed, centrale airco, plafond-
ventilator, telefoon, wifi (gratis), 
satelliet-tv (flatscreen), minibar 
 (gratis), safe (gratis), balkon of terras
• ‘Courtyard’ Juniorsuite (2 pers.) 

met zithoek met bank, in het 
 voorste gedeelte van het hotel 
(type 24)

• Juniorsuite (2-3 pers.) met 
 zithoek met bank (type 20)

• Suite (2-4 pers.) zithoek met bank 
of slaapbank (type 21)

• Suite (2-4 pers.) met bubbelbad 
op het terras, op aanvraag 
(type 22)

• ‘Beach Villa’ (2-4 pers.) met 2e 
badkamer met bubbelbad, salon 
met slaapbank, terras met klein 
privézwembad, zeezicht, op 
 aanvraag (type 23)

• Superieure ‘Ocean’ Suite 
(2-4 pers.) met geïntegreerde 
 zitkamer met slaapbank, zeezicht 
(type 25)

• Eén persoon in juniorsuite met 
zithoek met bank (type 29)

• Eén persoon in ‘Courtyard’ 
Juniorsuite met zithoek met bank, 
in het voorste gedeelte van het 
hotel (type 27)

• 236 kamers

 ALL IN 

• Gevarieerd ontbijtbuffet, show-
cooking • ‘s Middags: buffet met 
showcooking en keuze aan desserts, 
grill bij het zwembad • ‘s Avonds: 
buffet en showcooking 
• Themabuffet ( 2x/ week) 
• Alternatief avondmaal in het 
‘fusion’ restaurant, steakhouse, 
 visrestaurant • Alternatief avond-
maal in Riu Jambo: Aziatisch 
 restaurant, Kulinarium, Italiaans 
 restaurant • Snacks (24/24u.) 
• Selectie van lokale en internationale 
alcoholische en niet-alcoholische 
dranken en premium drankjes 
(24/24u.) • Bijvullen van de minibar
• Fitness (sportschoenen verplicht), 
stoombad, bubbelbad • ‘Stand up 
surfing’, snorkeluitrusting, kajak, 
1 proefduik in het zwembad • RiuFit 
groepslessen (meerdere keren per 
week) • Animatie (meerdere keren 
per week), livemuziek, shows

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant met terras (maal-

tijden in buffetvorm)
• ‘Fusion’ restaurant
• Steakhouse
• Grillrestaurant
• Visrestaurant
• Poolbar, bar, beachbar, koffiebar
• Voor het avondmaal vereist men 

formele kledij

SPORT & ONTSPANNING
• 3 zwembaden (1 met bubbelbad), 

relax zwembad, zonneterras
• Gratis ligzetels en parasols aan het 

zwembad en het strand
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: Zie All In
• Betalend: Spacentrum met 

 verschillende behandelingen, 
 massage, duiken, duikschool

ADULTS ONLY
• Minimumleeftijd voor de gasten in 

het hotel: 18 jaar

LIGGING
• Direct aan het strand (bereikbaar 

via een trap)
• Op 3 km van het centrum van 

Nungwi
• Op ± 57 km van Stone Town
• Op ± 66 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Schoonheidssalon
• Shop
• Wifi (gratis) in het hele resort

Een oceaan in alle tinten blauw, 
palmbomen bij de vleet en een 
‘bountystrand’ voor de deur. Hier 
laten ze je Zanzibar voelen, proeven 
en beleven. Duik in de Spa en blaas 
lekker uit. ‘s Avonds smul je, met de 
voeten in het zand, van verse vis of 
vlees van de grill. En bij thuiskomst 
op je kamer plof je neer op bed. Je 
vindt hier stijlvol ingerichte kamers, 
sommige met een Afrikaanse touch. 
Dit is een All Inclusive strandvakan-
tie om bij weg te dromen. Welkom in 
het paradijs. Het hotel is gebouwd 
tegen een heuvel. Daarom is dit 
resort minder geschikt voor mensen 
die slecht ter been zijn.

Code 39829 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

HET PARADIJS 
VAN RIU PALACE
!  EERSTEKLAS SERVICE
!  BUITENGEWOON 

 COMFORT
!  VERFIJNDE KEUKEN 
!  TOPLIGGING

‘De RIU Palace Hotels nemen al 
je wensen ter harte. Je geniet er 
van buitengewoon comfort en 
een uitstekende service, tot in 
de puntjes verzorgd.’

Zie pagina 20-21 voor alle hotels

ONZE MENING:

ALL INGR ATIS
WIFIPRIVÉ

Z WEMBAD
ADULTS
ONLY FAIR TRAVEL
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107Zanzibar | Paje

DHOW INN BOUTIQUE ★★★★ SUP

Paje
 !  Ruime  kamers
 !  Hotspot  voor  kitesurfers
 !  Rustvakantie  in  stijl
 !  Op  wandelafstand  van  het  strand

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer 
(douche, haardroger (op aanvraag), 
badjas), tegelvloer, individuele airco, 
plafondventilator, muskietennet, 
telefoon, wifi (gratis), koelkast (bij 
aankomst gevuld met frisdrank, bier 
en water, bijvullen betalend), safe 
(gratis) en terras
• Standaardkamer (2 pers.) met 

zicht op het zwembad (type 20)
• Superieure Premiumkamer 

(2 pers.) met zicht op het zwembad 
(type 21)

• Driepersoonskamer (2-3 pers.) 
met zicht op het zwembad 
(type 22)

• Eén persoon in dubbele kamer 
met zicht op het zwembad, op 
aanvraag (type 29)

• Eén persoon in premiumkamer 
met zicht op het zwembad, op 
aanvraag (type 28)

• Promokamer (2 pers.) met koffie- 
en theefaciliteiten, satelliet-tv, 
tuinzicht (type 25)

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis
• 44 kamers

 ALL IN  mits toeslag

• Ontbijt, middag- en avondmaal in 
buffetvorm

• Selectie van lokale alcoholische en 
niet-alcoholische dranken 
(9-21.30u.)

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In (mits toeslag)
• Restaurant op de 1e verdieping 

(ontbijt, middag- en avondmaal)
• Grillrestaurant (avondmaal)
• Loungebar met patio

SPORT & ONTSPANNING
• 4 zoetwaterzwembaden
• Gratis ligzetels en parasols aan het 

zwembad en het strand
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: voetbal
• Betalend: massages, kitesurfen

LIGGING
• Op 100 m van het witte zand-

strand
• Op 45 km van Stone Town
• Op ± 50 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Shop
• Wasservice
• Roomservice
• Wifi (gratis) in het hele resort

Dit rustig gelegen en kleinschalige 
hotel telt slechts 44 kamers, wat 
ervoor zorgt dat je hier volop kan 
genieten van een persoonlijke service. 
De prachtige omgeving, het strand 
bij de hand, de lekkere keuken en 
het vriendelijke personeel maken 
van jouw vakantie eentje om voor 
altijd te koesteren. Het strand is een 
echte kitesurfspot en ook de faciliteiten 
van het hotel zijn hierop ingericht.

StandaardkamerStandaardkamer

Code 39835 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

HALF
PENSION

VOL
PENSIONALL INGR ATIS

WIFI
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BEHALVE DE HOTELS IN DEZE 
BROCHURE BIEDEN WIJ OOK 
DE VOLGENDE HOTELS AAN. 
MEER INFO BIJ JE REISAGENT.
Aanbod onderhevig aan wijzigingen tijdens het seizoen

BAIN BOEUF
Coin de Mire *** code 28626

ANSE LA RAIE
Paradise Cove Boutique Hotel ***** code 28665

BAIE AUX TORTUES
The Ravenala Attitude **** code 28678

BELLE MARE
Ambre A Sun Resort **** code 28651

Long Beach A Sun Resort ***** code 28623

Lux* Belle Mare ***** code 28687

FLIC EN FLAC
La Pirogue A Sun Resort **** code 28668

Sugar Beach A Sun Resort ***** code 28671

PALMAR
Salt of Palmar ***** code 28676

POINTE AUX PIMENTS
Récif Attitude *** sup  code 28639

TROU D’EAU DOUCE
Friday Attitude *** sup code 28624

Tropical Attitude *** sup code 28644

INFO
Formaliteiten: een internationaal paspoort 
dat langer geldig is dan het verblijf ter plaatse 
is vereist. Voor een laatste update: zie 
http://diplomatie.belgium.be/nl/ 
Munteenheid: de Mauritiaanse roepie (MUR). 
€ 1 = ± 47 MUR (augustus 2022). Krediet-
kaarten, euro’s en Amerikaanse dollars worden 
eveneens aanvaard. 
Gezondheid: Voorzie een basisapotheek met 
o.a. muggenmelk. Raadpleeg tijdig je huisarts en
de websites www.itg.be (Instituut voor tropische
geneeskunde) en www.who.int (World Health 
Organization) voor meer gedetailleerde informatie.
Taal: de officiële taal is het Engels, maar de 
voertalen zijn Frans en Hindi 
Tijdsverschil: in de zomer is het 2 uur later 
dan in België, in de winter 3 uur 
Elektriciteit: 220/240 volt. Een adapter is nodig.
Huisdieren: het is verboden huisdieren mee 
te nemen naar Mauritius.

VAKANTIEPLAATSEN

ANSE LA RAIE
In het noorden van Mauritius vind je het kleine
plaatsje Anse La Raie. Het ruige, rotsachtige 
landschap staat in schril contrast met de rustige,
witte stranden en luxueuze hotels. Het heldere
water is perfect om te snorkelen. Op zo’n 
20 minuten rijden kan je het interactieve 
 suikermuseum Aventure du Sucre bezoeken. 
Luchthaven - Anse La Raie: 74 km

BELLE MARE
De kust van Belle Mare, in het oosten van 
Mauritius, is bezaaid met paradijselijke witte 
zandstranden. Je kan er heel wat watersporten
beoefenen. Verder vind je hier luxueuze resorts
en een golfterrein. Luchthaven - Belle Mare: 50 km

PALMAR
Een aangenaam badplaatsje met helder water 
en een paradijselijk strand. Palmar ligt in het 
oosten van het eiland, op een tweetal kilometer 
van Belle Mare en is ook geliefd bij kitesurfers. 
Luchthaven - Palmar: 61 km

TROU D’EAU DOUCE
Dit traditionele vissersdorpje straalt echte 
Afrikaanse charme uit. Het is prachtig gelegen 
in een baai waar vissersboten en watersporten
niet weg te denken zijn. Dé reden om naar 
Trou d’Eau Douce te gaan is île aux Cerfs, een 
paradijselijk eilandje met het mooiste strand 
van Mauritius waar je met de boot naartoe kan
vanuit Trou d’Eau Douce. Je kan er snorkelen 
en andere watersporten beoefenen, of een 
balletje slaan op het 18 holesgolfterrein. 
Luchthaven - Trou d’Eau Douce: 40 km

BEL OMBRE
In het zuidwesten van Mauritius bevindt zich 
de baai van Bel Ombre met een wit zandstrand 
dat beschermd wordt door een rif. Naast duiken 
en snorkelen is ook surfen hier een populaire 
watersport. Op de oude koloniale suikerriet-
plantage van Bel Ombre werd een 18 holes-
golfterrein aangelegd en een groot deel van het
domein is nu omgevormd tot het natuurreservaat
van Valriche, waar je tochten per jeep, per quad
of te voet kan maken. Luchthaven - Bel Ombre: 42 km

FLIC EN FLAC
Aan de westkust van Mauritius ligt Flic en Flac. 
De naam stamt af van het Oud-Nederlandse 
gezegde “Fried Landt Flaak”, wat ‘vrij en vlak land’
betekent. De trots van het kustplaatsje is het 
prachtige witte zandstrand. Duik in het kristal-
heldere water en ontdek de rijke onderwater-
wereld en gezonken schepen of zwem tussen 
de dolfijnen. Op een vijftal kilometer ligt Casela 
World of Adventures, een safari- en themapark. 
Luchthaven - Flic en Flac: 50 km

BALACLAVA/BAIE AUX TORTUES
Balaclava, aan de baai Baie aux Tortues (Turtle 
Bay), is weggestopt tussen de rivier Citron en 
de Indische Oceaan, een groene omgeving tegen
een schitterende, bergachtige achtergrond. Langs 
de rivier kan je het wandelpad onder de bomen
volgen, en ook tropische stranden zijn hier 
natuurlijk niet weg te denken. Verder bestaat 
dit kleine gehucht voornamelijk uit hotels. 
Luchthaven - Balaclava: 60 km

POINTE AUX PIMENTS
De kleine, maar toch populaire badplaats Pointe
aux Piments ligt in het noordwesten van het 
eiland. Een droomdecor van witte zandstranden, 
wuivende palmbomen en azuurblauw water 
strekt zich hier voor je uit. Luchthaven - Pointe aux 
Piments: 61 km

BAIN BOEUF
Bain Boeuf is een plaatsje met een relaxte sfeer
in het noorden van het eiland. Het heeft een 
paradijselijk zandstrand met wuivende palm-
bomen, waar je kan genieten van het mooie 
uitzicht op de turquoise Indische Oceaan en het
eiland Gunner’s Quoin (Coin de Mire). Duikers 
zijn hier in hun nopjes, want de onderwater-
wereld met z’n kleurrijke vissen en schildpadden
is prachtig! Luchthaven - Bain Boeuf: 77 km

EXCURSIES
Je reisagent stelt je met plezier het volledige 
aanbod uitstappen voor.

! Een tropisch bountyeiland met paradijselijke zandstranden

! Hotels met een uitstekende service en heerlijke keuken

! Hotspot voor watersporters: duiken, snorkelen, windsurfen, 
 kitesurfen…

! De perfecte honeymoonbestemming

! Een mix van tradities, talen en religies

MAURITIUS

KLIMAAT
 A B C
jan 30° 28° 8
feb 30° 28° 8
maa 30° 28° 7
apr 29° 28° 8
mei 23° 26° 7
jun 21° 25° 8
jul 21° 24° 7
aug 21° 24° 7
sep 21° 25° 8
okt 27° 25° 9
nov 29° 25° 9
dec 30° 26° 9
A: gem. dagtemp.
B: gem. temp. zeewater
C: uren zon per dag

Pointe  aux P iments

Cap Malheureux

Balaclava / Baie aux Tortues

Anse La Raie

Ind
isc

he
Oceaan

Flic en Flac

Palmar

Port Louis

Bel Ombre

Trou d’Eau
Douce

Grande
Gorges Grand

Bass in

Be l le  Mare
MAURITIUS

Bain Boeuf

10 km

24/7 ONLINE 
SERVICE
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109Mauritius | Bel Ombre

TAMASSA ★★★★

Bel Ombre
 !  Hedendaagse  en  feestelijke  sfeer
 !  Ideaal  voor  families
 !  Uitgebreide  All  Inclusive
 !  Direct  aan  het  zandstrand

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer 
(bad en douche, haardroger), 
 tegelvloer, individuele airco, telefoon, 
wifi (gratis), iPod docking station, 
satelliet-tv, minibar (gratis,  1x/ dag 
bijgevuld), koffie- en theefaciliteiten, 
safe (gratis) en balkon of terras
• Standaardkamer (2 pers. / 

2 volw.+ 1 kind) met tuinzicht 
(type 20)

• Superieure kamer (2-3 pers.) met 
tuinzicht (type 21)

• Familiekamer (2 volw.+ 1 kind / 
2 volw.+ 2 kind. / 2 volw.+ 3 kind.) 
met tuinzicht, op aanvraag: 
2 slaapkamers (type 22)

• Kamer ‘Beach’ (2-3 pers.) met 
lateraal zeezicht (type 23)

• Eén persoon in dubbele kamer 
met tuinzicht, op aanvraag 
(type 29)

• Eén persoon in dubbele 
 superieure kamer met tuinzicht, 
op aanvraag (type 28)

• Eén persoon in dubbele kamer 
‘Beach’ met lateraal zeezicht, op 
aanvraag (type 27)

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis
• 214 kamers

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 214 chambres

 ALL IN 

• Ontbijt en avondmaal in buffetvorm
• Middag- en avondmaal (à la carte) 

in het beachrestaurant
• Picknick in geval van excursies
• Theepauze (15-17u.)
• IJsjes (12-15u.)
• Food Truck (12-15u.)
• Selectie van lokale alcoholische en 

niet-alcoholische dranken (9-24u.)
• Tennis (met verlichting), pingpong, 

beachvolley, petanque, fitness, 
fietsen

• Yogalessen, aquagym, sauna, 
stoombad, zwembad in het 
 spacentrum

• Windsurfen, waterfietsen, kajak, 
snorkelen, tochtjes per 
 glasbodemboot, zeilen, waterskiën

• Animatie overdag en ‘s avonds 
(livemuziek, dansshows)

• Miniclub (3-11 jaar), tienerclub 
(12-17 jaar)

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestauraunt (ontbijt en 

avondmaal in buffetvorm)
• Beachrestaurant (middag- en 

avondmaal à la carte)
• Food Truck (hamburgers en salades 

voor het middagmaal)
• Loungebar

SPORT & ONTSPANNING
• 4 zoetwaterzwembaden waarvan 

1 met kindergedeelte
• Gratis ligzetels en parasols aan het 

zwembad en het strand
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: biljart, tafelvoetbal, 

behandelingen in het spacentrum, 
privélessen (tennis, zeilen en fitness)

LIGGING
• Direct aan het zandstrand
• Op 65 km van Port Louis
• Op ± 45 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Shop
• Kapsalon
• Schoonheidssalon
• Wasservice
• Roomservice (24/24u.)
• Discotheek
• Wifi (gratis) in het hele resort

In Tamassa is het alle dagen feest! 
Het motto is hier ‘Good times, 
 together’, en dat merk je. Geniet van 
de mix van panorama’s, klanken en 
pure smaken, een echt eerbetoon 
aan het leven op de eilanden. Dit All 
Inclusive-resort bevindt zich in het 
ongerepte zuiden, in een grote 
 tropische tuin die zich uitstrekt tot 
aan het heerlijk witte zandstrand, 
tussen groene suikerrietvelden en 
een turkooize lagune. Een prachtige 
setting!

StandaardkamerStandaardkamer

Code 28677 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

CL A SSIC

ALL INGR ATIS
WIFI

VOOR FAMILIES
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110 Mauritius | Anse La Raie

ZILWA ATTITUDE ★★★★

Anse La Raie
 !  Traditionele  Mauritiaanse  sfeer
 !  Perfect  voor  waterfanaten
 !  Eilandje  met  barbecue
 !  Direct  aan  het  strand

• Familiekamer (2 pers. / 2 volw.+ 
2 kind.) met sofabed voor de 
 kinderen, terras en tuinzicht 
(type 22)

• Superieure kamer (2 pers. / 
2 volw.+ 1 kind) met balkon of terras 
en gedeeltelijk zeezicht (type 25)

• Superieure beachfront kamer 
(2 pers. / 2 volw.+ 1 kind) met 
 balkon of terras (type 27)

• Beachfront luxekamer (2 pers., 
min. 18 jaar) met balkon (type 23)

• Beachfront juniorsuite (2 pers., 
min. 18 jaar) met terras (type 24)

• Luxefamiliekamer (2 pers. / 
2 volw.+ 3 kind.) met balkon of terras 
en tuinzicht (type 26)

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 
mogelijk bij maximale bezetting)

• 214 kamers

 ALL IN  mits toeslag

• Ontbijt, middag- en avondmaal in 
buffetvorm in het hoofdrestaurant

• Middagmaal in het beachrestaurant, 
het barbecuerestaurant en het 
restaurant met Mauritiaanse 
streetfood

• Avondmaal in het Indisch en 
Mauritiaans restaurant en in het 
restaurant met Chinees/
Mauritiaanse specialiteiten

•  2x/ verblijf avondmaal in het 
beachrestaurant (vanaf 16 jaar, 
min. verblijf van 5 nachten)

• Picknick in geval van excursies
• Koffiebreak (15.30-18u.)
• Lokale hapjes bij het aperitief
• Mogelijkheid om het ontbijt, 

 middag- en avondmaal te nemen 
in bepaalde restaurants van de 
andere Attitude-hotels (transfer 
niet inbegrepen, ter plaatse min. 
48u vooraf reserveren)

• Selectie van lokale alcoholische en 
niet-alcoholische dranken 
(10-23u)

• Selectie van frisdranken en snacks 
in de shop (8-23u)

• Tennis, pingpong, beachvolley, 
beachvoetbal, waterpolo, petanque, 
gezelschapsspelletjes, typische 
Mauritiaanse spelletjes

• Fitness, aquagym, stretching, yoga
• Windsurfen, Stand Up Paddling, 

kajak, zeilen, snorkelen, waterfiets, 
tochtjes per glasbodemboot

• Bij verblijf van min. 5 nachten: 
20% korting op een Mauritiaanse 
massage ( 1x/ verblijf, tussen 9 en 14u.)

• Avondanimatie ( 1x/ week segashow)
• Miniclub (3-12 jaar)

• Gratis: tennis, pingpong, beachvolley, 
beachvoetbal, waterpolo, petanque, 
gezelschapsspelletjes, typische 
Mauritiaanse spelletjes, fitness, 
aquagym, stretching, yoga, 
 windsurfen, Stand Up Paddling, 
zeilen, kajak, snorkelen, waterfiets, 
tochtjes per glasbodemboot, 
avondanimatie ( 1x/ week traditionele 
sega show...), miniclub (3-12 jaar)

• Betalend: tennisballen, fietsen-
verhuur, spacentrum met massages 
en behandelingen, duiken (PADI), 
catamaran, unieke belevenissen 
zoals ‘Otentik Dinner: dineren bij 
een inwoner’ of ‘Otentik Music’ 
waarbij je traditionele muzikanten 
ontmoet of ‘Otentik Fooding’ met 
een kookles Mauritiaanse keuken

• Onafhankelijk van het hotel en 
betalend: kitesurfen

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer 
(douche, haardroger), tegelvloer, 
individuele airco, plafondventilator, 
telefoon, wifi (gratis), satelliet-tv, 
minibar (betalend), koffie- en 
 theefaciliteiten (zelf gratis bij te vullen) 
en safe (gratis)
• Superieure kamer (2 pers. / 

2 volw.+ 1 kind) met balkon of terras 
en tuinzicht (type 20)

• Superieure kamer aan de zeezijde 
(2 pers. / 2 volw.+ 1 kind) met balkon 
of terras en zeezicht (type 21)

LIGGING
• Direct aan het strand
• Op 8 km van Grand Baie
• Op 30 km van Port Louis
• Op ± 80 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Shop
• Wasservice
• Wifi (gratis) in het hele resort

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In (mits toeslag)
• Hoofdrestaurant (maaltijden in 

buffetvorm)
• Restaurant met Chinees/Mauritiaanse 

specialiteiten (avondmaal)
• Indisch restaurant (avondmaal)
• Beachrestaurant (middag- en 

avondmaal)
• Barbecuerestaurant (middagmaal, 

op 5 min. met de boot)
• Mauritiaans restaurant (avondmaal)
• Restaurant met Mauritiaanse 

streetfood (middagmaal)
• 4 bars
• Deftige kledij gewenst in de 

r estaurants

SPORT & ONTSPANNING
• 4 zoetwaterzwembaden waarvan 

1 met kindergedeelte
• Gratis ligzetels en parasols aan het 

zwembad en het strand
• Gratis handdoekenservice

‘Zilwa’ is het Creoolse woord voor 
eilandbewoner en de naam van dit 
hotel is zeker niet slecht gekozen. 
Zilwa Attitude nodigt je uit om te leven 
zoals de Mauritianen. De bouwstijl is 
geïnspireerd op de traditionele 
strandbungalows, waarbij gebruik werd 
gemaakt van veel houten elementen. 
Elk hoekje bruist hier dan ook van de 
rustieke charme! Aan de ingang van het 
hotel heb je een prachtig panoramisch 
zicht op de vijf eilandjes ten noorden 
van Mauritius. Twee eilandjes behoren 
ook tot Zilwa Attitude: een boot 
brengt je in vijf minuten naar Gran Zil 
voor een heerlijke barbecue of een 
heuse schattenjacht voor de kinderen, 
en op Ti Zil geniet je van een 
 ontspannende massage in een 
 bijzonder kader. Proef de sfeer, dompel 
je onder in het Creoolse leven en maak 
kennis met de hartelijkheid van de 
Mauritianen!

chambre supérieurechambre supérieure

KLANTENSCORE
• Maaltijden 10
• Kamers 10

10 • Service 10

Code 28680 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

HALF
PENSIONALL INFAIR TRAVELGR ATIS

WIFI

VOOR FAMILIES
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111Mauritius | Anse La Raie

LAGOON ATTITUDE ★★★★

Anse La Raie
 !  Ideaal  voor  koppels
 !  Adults  Only,  vanaf  18  jaar
 !  Hotel  met  ecologisch  engagement
 !  Ruime  keuze  aan  activiteiten
 !  Direct  aan  het  zandstrand

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer 
(haardroger), individuele airco, 
 tegelvloer, telefoon, wifi (gratis), 
satelliet-tv (flatscreen), minibar 
(betalend), koffie- en theefaciliteiten 
(zelf gratis bij te vullen) en safe (gratis)
• Standaardkamer (2 pers.) met 

douche, balkon of terras en tuinzicht 
(type 20)

• Kamer aan de kant van het 
zwembad (2 pers.) met douche en 
balkon of terras (type 25)

• Kamer aan de kant van de zee 
(2 pers.) met douche en balkon of 
terras (type 22)

• Suite (2 pers.) met douche, bad 
op het terras en tuinzicht (type 24)

• Whirlpool suite aan de kant van 
de zee (2 pers.) met douche en 
bubbelbad, zithoek op het balkon, 
op aanvraag (type 26)

• Honeymoonkamer (2 pers.) met 
douche, balkon of terras en tuinzicht, 
zonder toeslag (type 21)

• Honeymoonkamer aan de kant 
van het zwembad (2 pers.) met 
douche (type 27)

• Honeymoonkamer aan de kant 
van de zee (2 pers.) met douche 
en balkon of terras (type 23)

• Eén persoon in dubbele kamer 
met douche, balkon of terras en 
tuinzicht (type 29)

• Koffie, thee, suiker en melk gratis 
op te halen in de shop

• 182 kamers

 ALL IN  mits toeslag

• Ontbijt, middag- en avondmaal in 
buffetvorm • Middagmaal in het 
hoofdrestaurant, restaurant ‘Taba-J’ 
en de ‘Coral bar’ • Avondmaal: 
keuze uit drie restaurants 
• Koffiebreak (15.30-18u.) 
• Picknick in geval van excursies 
• Mogelijkheid om het ontbijt, 
 middag- en avondmaal te nemen in 
bepaalde restaurants van de andere 
Attitude-hotels (transfer niet 
 inbegrepen, ter plaatse min. 48u 
vooraf reserveren) • Selectie van 
lokale alcoholische en niet-alcoholische 
dranken (10-23u.) • Selectie van 
frisdranken en snacks in de shop 
(8-23u)
• 2 tennisterreinen met verlichting, 
beachvolley, petanque, biljart 
• Fitness, yoga, gezelschapsspelletjes 
• Tochtjes per glasbodemboot, 
windsurfen, Stand Up Paddling, kajak, 
waterfiets, snorkelen • Animatie 
‘s avonds ( 5x/ week livemuziek, 
 2x/ week dj) • Bij verblijf van min. 
5 nachten: korting op een 
Mauritiaanse massage ( 1x/ verblijf, 
tussen 9 en 14u.)

SPORT & ONTSPANNING
• 3 zoetwaterzwembaden, zonneterras
• Gratis ligzetels en parasols aan het 

zwembad en het strand
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: 2 tennisterreinen met 

 verlichting, biljart, beachvolley, 
petanque, fitness, yoga, 
 gezelschapsspelletjes, tochtjes per 
glasbodemboot, windsurfen, Stand 
Up Paddling, kajak, waterfiets, 
snorkelen, animatie ‘s avonds 
( 5x/ week livemuziek,  2x/ week dj)

• Betalend: elektrische fietsen, 
tochten per catamaran, kitesurf, 
spacentrum met hamam, massages 
en behandelingen, unieke 
 belevenissen zoals ‘Otentik Dinner: 
dineren bij een inwoner’ of ‘Otentik 
Fooding’ met een Mauritiaanse 
kookles

• Onafhankelijk van het hotel en 
betalend: PADI duikcentrum, golf

ADULTS ONLY
• Minimumleeftijd voor de gasten in 

het hotel: 18 jaar

LIGGING
• Direct aan het zandstrand
• Op 9 km van Grand Baie
• Op 35 km van Port Louis
• Op ± 80 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Wasservice
• Shop
• Wifi (gratis) in het hele resort

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In (mits toeslag)
• Hoofdrestaurant (maaltijden in 

buffetvorm, lokale en internationale 
keuken1,  1x/ week Mauritiaanse 
avond)

• Restaurant ‘Kot Nou’ (avondmaal, 
Mauritiaanse keuken)

• Restaurant ‘Taba-J’ met 
Mauritiaanse streetfood (middagmaal, 
barbecue)

• Visrestaurant (avondmaal)
• Aziatisch restaurant (avondmaal)
• Verschillende bars o.a. de nieuwe 

‘Juice Bar’ ( 1x/ week rum degustatie) 
en ‘Teabaz’

• Deftige kledij gewenst tijdens de 
maaltijden (lange broek tijdens het 
avondmaal voor de heren)

Lagoon Attitude is de ideale locatie 
om met z’n tweetjes te genieten van 
een heerlijke vakantie. Alle ingrediënten 
zijn hier aanwezig: wat dacht je van 
een suite met bad op het balkon, 
een spabehandeling gebaseerd op de 
natuur of een adrenalinerush op een 
van de beste kite- en windsurfspots 
van het eiland? Maar je beleeft hier 
ook een ecologisch verantwoorde 
vakantie. Het hotel zet zich actief in 
voor de bescherming van het eiland 
met verschillende projecten. Zo is er 
een centrum waar je iets kan bijleren 
over de natuurlijke rijkdom van de 
lagune en wordt er alleen recycleerbaar 
plastic gebruikt in het hotel. Hier laat 
je dus enkel een positieve voetafdruk 
na voor het milieu! In de verschillende 
restaurants proef je Mauritius, met 
buffetten, barbecue, streetfood en 
exotische cocktails. Lagoon Attitude 
laat enkel volwassenen toe.

StandaardkamerStandaardkamer

KLANTENSCORE
• Maaltijden 10
• Kamers 8

9.0

Code 28660 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

HALF
PENSIONALL INFAIR TRAVELGR ATIS

WIFIADULTS
ONLY
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112 Mauritius | Belle Mare

SUNRISE ATTITUDE ★★★★

Belle Mare
 !  Kleinschalig  hotel  met  lokale  decoratie
 !  Adults  Only,  vanaf  18  jaar
 !  Warm  onthaal  en  service  tot  in  de  puntjes
 !  Tegenover  een  heel  mooi  strand
 !  Van  het  strand  gescheiden  door  een  kustweg

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer 
(douche, haardroger), individuele 
airco, tegelvloer, telefoon, wifi (gratis), 
minibar (betalend) en safe (gratis)
• Standaardkamer (2 pers.) met 

balkon of terras, satelliet-tv en 
tuinzicht (type 20)

• Superieure swim-upkamer 
(2 pers.), ruimere kamer met terras 
met directe toegang tot het zwembad, 
satelliet-tv en tuinzicht (type 21)

• Kamer met gedeeltelijk zeezicht 
(1-2 pers.), met balkon (type 24)

• Villa (1-2 pers.) met terras, tuin 
en privézwembad: 1 slaapkamer, 
op aanvraag (type 22)

• Honeymoonkamer (2 pers.) met 
balkon of terras en tuinzicht, zonder 
toeslag (type 25)

• Superieure swim-up honeymoon-
kamer (2 pers.) met terras met 
directe toegang tot het zwembad 
en tuinzicht (type 23)

• Eén persoon in dubbele kamer 
met balkon of terras, satelliet-tv en 
tuinzicht (type 29)

• Eén persoon in superieure 
 swim-upkamer met terras met 
directe toegang tot het zwembad, 
satelliet-tv en tuinzicht (type 28)

• 153 kamers

 ALL IN  mits toeslag

• Ontbijt, middag- en avondmaal in 
buffetvorm

• Middagmaal in het restaurant met 
Mauritiaanse streetfood

• Avondmaal in het restaurant lokale 
en internationale keuken en in het 
restaurant met Mauritiaanse keuken

• Lunchpakket voor excursies
• Koffiebreak (16u-17u.)
• Mogelijkheid om het ontbijt, 

 middag- en avondmaal te nemen 
in bepaalde restaurants van de 
andere Attitude-hotels (transfer 
niet inbegrepen, ter plaatse min. 
48u vooraf reserveren)

• Selectie van lokale alcoholische en 
niet-alcoholische dranken 
(10-23.30u.)

• Selectie van frisdranken en snacks 
in de shop (8-23u)

• Fitness, yoga, gezelschapsspelletjes
• 20% korting op Mauritiaanse 

massage (9-14u.,  1x/ verblijf, min. 
verblijf van 5 nachten)

• Avondanimatie  4x/ week 
( livemuziek, dj)

SPORT & ONTSPANNING
• 2 zoetwaterzwembaden
• Gratis ligzetels en parasols aan het 

strand en zwembad
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: fitness, yoga, gezelschaps-

spelletjes, avondanimatie  4x/ week 
(livemuziek, dj)

• Betalend: fietsenverhuur, golf, 
spacentrum, unieke belevenissen 
zoals ‘Otentik Dinner: dineren bij 
een inwoner’ en ‘Otentik Bazar’ vol 
hebbedingen ‘made in Mauritius’ 
of ‘Otentik Fooding’ met kookles van 
de lokale keuken of een creatieve 
workshop

• In de omgeving en betalend: 
PADI duikcentrum, kitesurf, 
 catamaran, paardrijden 

ADULTS ONLY
• Minimumleeftijd voor de gasten in 

het hotel: 18 jaar

LIGGING
• Van het strand gescheiden door 

een kustweg
• Op 10 km van Trou d’Eau Douce
• Op 10 km van Flacq
• Op 35 km van Port Louis
• Op ± 55 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Shop
• Wasservice
• Wifi (gratis) in het hele resort

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In (mits toeslag)
• Hoofdrestaurant met bar (ontbijt, 

lokale en internationale keuken 
voor het middagmaal, tapas voor 
het avondmaal)

• Restaurant (ontbijt, lokale en 
internationale keuken voor het 
avondmaal)

• Restaurant met Mauritiaanse keuken 
(à-la-carteavondmaal, 6 dagen/
week open)

• Restaurant met Mauritiaanse 
streetfood (middagmaal)

• 5 bars
• Beachservice
• Deftige kledij gewenst voor het 

avondmaal

Sunrise Attitude ligt tegenover één 
van de mooiste stranden van 
Mauritius: Belle Mare, een kilometers 
lang fi jnzandstrand aan een een 
 turquoise lagune. Sunrise Attitude is 
exclusief voor volwassenen die willen 
tot rust komen in de natuur. De 
kleuren terracotta, groen en blauw 
doen  dromen van de zee die aan de 
overkant van de kustweg ligt. De 
Mauritiaanse architectuur met hout, 
steen en riet is een pareltje. 
Mauritiaanse kunstenaars creëerden 
de decoraties op basis van natuurlijke 
materialen als riet, kokosnoten, 
 bladeren van de ravenaal 
( reizigersboom) en ‘terrazzo’ 
( combinatie van marmer en graniet).

Kamer met lateraal zeezichtKamer met lateraal zeezicht

KLANTENSCORE
• Maaltijden 9.3
• Kamers 8.7

10 • Service 9.7

Code 28627 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

HALF
PENSIONALL INFAIR TRAVELGR ATIS

WIFISWIM-UP
KAMERS

PRIVÉ
Z WEMBAD

ADULTS
ONLY
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BEHALVE DE HOTELS IN DEZE 
BROCHURE BIEDEN WIJ OOK 
DE VOLGENDE HOTELS AAN. 
MEER INFO BIJ JE REISAGENT.
Aanbod onderhevig aan wijzigingen tijdens het seizoen

CAPE POINT
Ocean Bay Hotel & Resort ****SUP code 38623

KOTU
Bakotu ***  code 38618

Kombo Beach **** code 38622

VAKANTIEPLAATSEN

BIJILO
Het vreedzame kustplaatsje Bijilo is heerlijk 
voor zonnekloppers, met brede zandstranden 
om languit te relaxen. Het Nationale Park van 
Bijilo, waar je door de prachtige natuur kan 
wandelen, is vlakbij. Luchthaven - Bijilo: ± 18 km

KOLOLI
Het toeristische hart van Kololi is de Senegambia
Strip, met heel wat bars, restaurants, winkeltjes
en discotheken. Het strand zorgt voor uren 
zonnekloppen en voor wie nood heeft aan 
wat schaduw zijn er de gezellige strandbarretjes.
In Kololi is er een shoppingcenter en ook het 
Nationale Park van Bijilo is van hieruit  gemakkelijk
te bereiken. Luchthaven - Kololi: ± 20 km

KOTU
De blikvanger van Kotu is natuurlijk het 
 paradijselijke zandstrand, omlijnd door palm-
bomen. Maar ook het binnenland is hier prachtig, 
en dat merk je wanneer je langs de rijstvelden 
en mangrovebossen wandelt. In het centrum vind
je een aantal bars, restaurants en souvenirshops. 
Luchthaven - Kotu: ± 21 km

BAKAU/CAPE POINT
Bakau ligt op een klif boven de Atlantische 
Oceaan. Op enkele kilometers van Bakau vind 
je Cape Point, met winkeltjes, restaurants, een 
kleurrijke lokale markt en een exotische  botanische
tuin. Je kan er heerlijk zonnen op het uitgestrekte
zandstrand. Luchthaven - Bakau/Cape Point: ± 27 km

INFO
Formaliteiten: voor Belgen volstaat de 
 identiteitskaart (dient nog minimaal 6 maanden
na aankomst geldig te zijn). Wens je tijdens je 
verblijf Senegal te bezoeken (Fathala Wildlife 
Experience), dan is een internationaal paspoort
nodig dat nog minstens 6 maanden geldig is 
op de dag van aankomst. Andere nationaliteiten:
info op de ambassade. Kids-ID voor kinderen 
jonger dan 12 jaar. Voor een laatste update: 
zie http://diplomatie.belgium.be.
Munteenheid: Dalasi (GMD). € 1 = 55 GMD 
(okt. 2022). 1 Dalasi is onderverdeeld in 
100 Butut. Je mag geen Dalasi uitvoeren. Je 
kan geld afhalen aan de bankautomaten met 
je visakaart of met Mastercard (max. 3.000 GMD
per keer). In het binnenland kan je alleen contant
betalen. Geld wisselen kan bij  wisselkantoren, 
banken en hotels. Wissel geen geld op straat, 
dit is illegaal en strafbaar.
Fooien: in Gambia is het gebruikelijk een fooi 
te geven.
Gezondheid: raadpleeg tijdig je huisarts en 
de websites www.itg.be (Instituut voor tropische 
geneeskunde) en www.who.int (World Health 
Organization) voor meer gedetailleerde  informatie.
Wij raden je aan om je medicijnen in je hand-
bagage te bewaren. Bepaalde  medicijnen moeten
aangegeven worden aan de douane. Raadpleeg 
hiervoor je behandelende arts. Neem in ieder 
geval een verklaring mee van je behandelende 
arts in een internationale taal zoals Engels of 
Frans waarin de naam van je ziekte en de Latijnse
naam van het medicijn staat. Wij raden je ook aan 
om een reisapotheek mee nemen. Je apotheker 
kan je hierbij helpen.

Roken: roken is verboden in openbare 
 gelegenheden zoals hotels, bars en restaurants 
en in een straal van 100 m daarbuiten. Ook 
het bezit, de import en de distributie van een 
elektronisch nicotineleverend systeem (e-sigaret) 
of rookvrij tabaksproduct is v erboden.
Taal: de officiële taal is Engels. Er worden ook 
nog heel wat verschillende stamtalen gesproken, 
zoals Wolof, Mandinka, Fula, Serahuli en Jola.
Tijdsverschil: in de winter is het in Gambia 
1 uur vroeger dan in België, in de zomer is 
het er 2 uur vroeger
Elektriciteit: 220/240 volt. Een adapter is nodig.
Wifi: hou er rekening mee dat het wifi-signaal 
in de hotels soms zwak is en geen groot 
bereik heeft
Huisdieren: Huisdieren onder de 5 kg zijn 
enkel toegelaten in de transferbus (niet in 
een taxi). Ze dienen vervoerd te worden in 
een gesloten draagtas. Huisdieren boven de 
5 kg zijn niet toegelaten.
Ambassade: F.D. Rooseveltlaan 126,1050 Elsene,
tel: 02 640 10 49, fax: 02 646 32 77, 
e-mail: info@gambiaembassybrussels.be

! Tropische, zonovergoten stranden

! Vriendelijke bevolking aan de ‘Smiling Coast of Africa’

! De kleurrijke markt van Banjul

! Betoverend mooie natuurparken

! Exotische cultuur

GAMBIA

KLIMAAT
 A B C
jan 24° 22° 8
feb 25° 21° 9
maa 26° 21° 9
apr 26° 22° 10
mei 27° 24° 10
jun 28° 27° 8
jul 28° 28° 7
aug 27° 28° 7
sep 27° 28° 7
okt 28° 28° 8
nov 28° 28° 9
dec 25° 25° 8
A: gem. dagtemp.
B: gem. temp. zeewater
C: uren zon per dag

Kotu
Kololi
Bijilo

Bakau / Cape Point

GAMBIA

100 km

24/7 ONLINE 
SERVICE

EXCURSIES
Je reisagent stelt je met plezier het volledige 
aanbod uitstappen voor.
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COMBINATIEREIS: BELEEF 
HET ÉCHTE GAMBIA
! Combinatie van cultuur en strand
! Sfeervolle lodge in de natuur
! Fietsen, wandelen en varen
! Jeepsafari door dorpen en natuur
! Ontmoet de lokale bewoners

• Afreizen op dinsdag 4/4 en op vrijdag 7/4 (onder voorbehoud)

• 3 nachten strandverblijf + 2 nachten AbCa’s Creek Lodge + 2 nachten 
 strandverblijf

• Minimum 2 deelnemers, 1 deelnemer op aanvraag

• Engelstalige gids tijdens de excursies en activiteiten vanaf AbCa’s Creek Lodge

INFO
- Silver 38717: 3 nachten hotel Senegambia 

Beach, Kololi (4* / onze mening: 3*, kamer en 
ontbijt, beschrijving p. 119), 2 nachten 
AbCa’s Creek Lodge (volpension), 2 nachten 
hotel  Senegambia Beach, Kololi

- Gold 38718: 3 nachten African Princess Beach 
Hotel, Kotu (4*SUP / onze mening: 4*, kamer 
en ontbijt, beschrijving p. 117), 2 nachten 
AbCa’s Creek Lodge (volpension), 2 nachten 
African Princess Beach Hotel, Kotu

- prijs voor 1 deelnemer op aanvraag
- verlenging of strandverblijf in hotel naar keuze: 

prijsberekening volgens multicenterformule
- een internationaal paspoort (minstens nog 

6 maand geldig op de dag van aankomst) en 
een bewijs van vaccinatie tegen gele koorts 
zijn vereist

- Inbegrepen: vluchten Brussel-Banjul en 
Banjul-Brussel / 7 overnachtingen in de 
 vermelde hotels / 2 nachten AbCa’s Creek 
Lodge met excursies en maaltijden volgens 
beschrijving / alle transfers

- Niet inbegrepen: facultatieve excursies / 
fooien / niet genoemde maaltijden / 
 persoonlijke uitgaven / dranken

PROGRAMMA
DAG 1: BRUSSEL - BANJUL - KOLOLI/KOTU
Aankomst op de luchthaven van Banjul, transfer 
en overnachting in hotel Senegambia Beach in 
Kololi (Silver) of African Princess Beach Hotel 
in Kotu (Gold)

DAG 2 EN 3: KOLOLI OF KOTU
Verblijf in kamer en ontbijt en overnachting in 
je hotel. Twee heerlijke dagen om te relaxen op 
het strand of aan het zwembad. Kies je voor 
Silver, dan verblijf je in Senegambia Beach in 
hartje Kololi. Dit populaire en gezellige hotel 
heeft een prachtige tropische tuin, waar je 
regelmatig een aap tegen het lijf loopt en je je 
kunt vergapen aan exotische vogels. Direct 
buiten de deur vind je vele restaurants en bars 
aan de Senegambia strip. Kies je voor Gold, dan 
verblijf je in African Princess Beach. Dit hotel 
biedt volop comfort en ligt direct aan het 
prachtige zandstrand van Kotu. In dit knusse 
plaatsje vind je gezellige restaurantjes, bars en 
souvenirwinkeltjes. En wil je een keer de drukte 
op zoeken, dan sta je met een taxi binnen 
5 minuten op The Strip. 

DAG 4: KOLOLI OF KOTU - KASSAGNE (1,5U.)
Om 9u. word je opgehaald bij je hotel voor de 
transfer naar AbCa’s Creek Lodge in Kassagne. 
Een verblijf in AbCa’s Creek Lodge staat garant 
voor een unieke kennismaking met het 
 traditionele leven in het mooie binnenland van 
Gambia. Deze kleinschalige lodge, waar 
 gastvrijheid en persoonlijke service hoog in 
het vaandel staan, ligt op een unieke locatie: 
midden in de natuur, aan een uitloper (kreek) 
van de Gambia rivier. Verspreid in de groene 
tuin staan kleurrijke huisjes, die elk meerdere 
kamers hebben. Verwacht hier geen luxueuze 
inrichting. De kamers zijn basic maar schoon, en 
voorzien van de noodzakelijke basisvoorzieningen 
als koud stromend water en elektriciteit. 
Onderweg naar AbCa’s Creek Lodge maak je 
een fotostop bij de veemarkt, waar geiten, 
schapen en koeien verhandeld worden. 
Vervolgens gaan we naar Brikama, waar je een 
kijkje neemt op de kleurrijke markt. Hier doen 
veel Gambianen hun inkopen. Groenten, fruit, 
vis, kleding, schoenen… er is van alles te koop! 

Daarna rijden we door naar de lodge. Onderweg 
zul je je verbazen over de weelderige natuur! 
Na aankomst in AbCa’s Creek Lodge geniet je 
van de lunch, met uitzicht op de rivier. Daarna 
is het tijd om te relaxen: de lodge verkennen, 
zwemmen in de kreek of vanaf je ligzetel apen 
en vogels spotten. In de namiddag maak je een 
wandeling door de natuur (circa 1,5u.). 
Onderweg zie je veel kleurrijke vogels, dus vergeet 
je fototoestel en verrekijker niet! ‘s Avonds 
geniet je van een smaakvolle lokale maaltijd. 

DAG 5: KASSAGNE - ABCA’S CREEK LODGE
Na het ontbijt ga je met een 4x4 de omgeving 
verkennen (ongeveer 3,5u.). Een trip die veel 
indruk zal maken, want je maakt kennis met 
een stukje puur en authentiek Gambia: weg 
van de gebaande wegen, langs dorpjes en 
door het prachtige ongerepte landschap. Het 
is een unieke kans om kennis te maken met 
het dagelijkse leven op het platteland. Zo zie 
je hoe vrouwen groenten en fruit verbouwen 
in de moestuin van het dorp. Je fototoestel zal 
overuren maken! Na de lunch in de lodge is 
het tijd om te ontspannen of om zelf op pad 
te gaan. Aan het einde van de middag maak je 
een boottocht over de rivier. De gids vaart je 
in een traditionele boot - een uitgeholde 
boomstam - langs de mangroves. Na terugkomst 
nestel je je, terwijl de zon ondergaat, met een 
drankje in een van de stoeltjes langs de kreek, 
en geniet je van alle natuurgeluiden om je 
heen. Dit is Afrika! Avondmaal in de lodge. 

DAG 6: KASSAGNE - KOLOLI OF KOTU (1,5U.)
Vanochtend staat er een fietstocht op het 
programma (ongeveer 1,5u.). Samen met een 
gids fiets je door dorpjes, heb je contact met 
de bewoners en zie je de mensen op het land 
werken. Aangekomen in het dorpje Bintang zie 
je hoe vrouwen de door hen gevangen oesters 
klaarmaken. Na een laatste lunch op deze 
prachtige plek volgt de transfer terug naar de 
kust. Je wordt weer afgezet bij Senegambia 
Beach of African Princess Beach.

DAG 7: KOLOLI OF KOTU
Vrij verblijf in je hotel in Kololi (Silver) of Kotu 
(Gold). Nog even heerlijk ontspannen en 
genieten van zon, zee en strand!

DAG 8: BANJUL - BRUSSEL
Transfer naar de luchthaven en terugvlucht.

8-DAAGSE COMBINATIEREIS
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115Gambia | Kotu

TAMALA BEACH HOTEL ★★★★ SUP

Kotu
 !  Adults  Only,  vanaf  16  jaar
 !  Swim-upkamers  beschikbaar
 !  Direct  aan  het  strand

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer 
(douche, haardroger), individuele 
airco, tegelvloer, hoofdkussenservice 
(gratis), telefoon, wifi (gratis), 
 satelliet-tv (flatscreen), koelkast, 
koffie- en theefaciliteiten, safe 
( gratis) en balkon of terras
• Premiumkamer (2 pers.) met 

tuinzicht (type 20)
• Premiumkamer (2 pers.) met 

zicht op het zwembad (type 21)
• Premiumkamer (2 pers.) met 

 zeezicht (type 22)
• Premium swim-upkamer (2 pers.) 

met zicht op het zwembad 
(type 23)

• Premium swim-upkamer (2 pers.) 
met zeezicht (type 24)

• 140 kamers

 ALL IN 

• Ontbijt, middag- en avondmaal in 
buffetvorm

• Thema-avonden (Afrikaanse 
avond op donderdag, barbecue op 
zondag), showcooking

• Theepauze met lichte snacks 
(16-19u.)

• Selectie van lokale alcoholische en 
niet-alcoholische dranken 
(10u30-23u.)

• Beachvolley, pingpong, fitness, 
aerobic, yoga, vogelpik

• Avondanimatie

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in 

buffetvorm)
• A-la-carterestaurant/beachbar
• Loungebar

SPORT & ONTSPANNING
• 2 zoetwaterzwembaden, zonneterras
• Gratis ligzetels en parasols aan het 

zwembad en het strand
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: spacentrum met 

 massages en schoonheids-
behandelingen

ADULTS ONLY
• Minimumleeftijd voor de gasten in 

het hotel: 16 jaar

LIGGING
• Direct aan het strand
• Op 500 m van het centrum van 

Kotu
• Op 900 m van het centrum van 

Kololi
• Op 17 km van Banjul
• Op ± 25 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Shop
• Wasservice
• Wifi (gratis) in het hele resort

Direct aan het goudgele zandstrand 
van Kotu vind je Tamala Beach Hotel. 
Dit hippe Adults Only-hotel is de 
perfecte uitvalsbasis voor een 
 heerlijke, ontspannen vakantie. Relax 
aan het zwembad, in de spa of tijdens 
een urenlange strandwandeling. De 
gezellige toeristische plaatsjes Kotu 
en Kololi zijn vlakbij. Blijf je liever in 
het hotel? Geen probleem, in Tamala 
Beach Hotel geniet je van een handige 
All Inclusive-formule.

PremiumkamerPremiumkamer Premium swim-upkamerPremium swim-upkamer

Code 38635 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

ALL INGR ATIS
WIFISWIM-UP

KAMERS
ADULTS
ONLY
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116 Gambia | Kotu

SUNSET BEACH ★★★ SUP

Kotu
 !  All  Inclusive
 !  Verblijf  in  appartement  mogelijk
 !  Verfrissing  in  het  zwembad  of  de  zee
 !  Op  wandelafstand  van  het  centrum  van  Kotu
 !  Direct  aan  het  zandstrand

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer 
(douche), tegelvloer, individuele 
airco, telefoon, satelliet-tv, safe 
( gratis) en terras
• Standaardkamer (2-3 pers.) 

(type 20)
• Appartement (2-3 pers. / 2 volw.+ 

2 kind.), 1 grote ruimte met 
gedeeltelijke afscheiding, met 
 kitchenette met koffie- en thee-
faciliteiten en koelkast (type 21)

• Eén persoon in dubbele kamer 
met koelkast, op aanvraag 
(type 29)

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (op 
aanvraag, niet mogelijk bij 
 maximale bezetting in type 29)

• 97 kamers

 ALL IN 

• Ontbijt, middag- en avondmaal in 
buffetvorm of met vast menu 
(afhankelijk van de bezetting)

• Laat continentaal ontbijt (10-12u.)
• Theepauze met snacks (15-17u.)
• Selectie van lokale alcoholische en 

niet-alcoholische dranken 
(10-23u.)

• 1 flesje water/pers. voor aankomst 
na 23u.

• Pingpong, beachvolley, aquarobic, 
vogelpik

• Yoga, meditatie, groepslessen 
 fitness

• Animatie overdag en ‘s avonds

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (maaltijden in buffetvorm 

of met vast menu, afhankelijk van 
de bezetting) aan het strand

SPORT & ONTSPANNING
• Zoetwaterzwembad, kinderbad, 

zonneterras
• Gratis ligzetels en parasols aan het 

zwembad en aan het strand
• Gratis handdoekenservice 

( 2x/ week vervangen)
• Gratis: zie All In
• Onafhankelijk van het hotel en 

betalend: paardrijden, fietsen-
verhuur

EXTRA
• Late check-out tot 16u. (volgens 

beschikbaarheid)

LIGGING
• Direct aan het zandstrand
• Op 500 m van het centrum van 

Kotu
• Op ± 13 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Shop
• Schoonheidssalon
• Roomservice (11-23u.)
• Wasservice
• Wifi (gratis) in een deel van het 

resort

Op een zonovergoten vakantie leef 
je vooral buiten, en dat hebben ze 
bij Sunset Beach goed begrepen. In 
het zwembad, op het terras of aan 
het ontbijt, overal zit je nog net niet 
met je voeten op het strand. De 
kamers zijn eenvoudig ingericht 
maar ruim, en de frisgroene tuin is 
heerlijk om door te kuieren. Perfect 
om je batterijen weer helemaal op te 
laden!

StandaardkamerStandaardkamer

Code 38615 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

BE ACH

ALL IN

VOOR FAMILIES
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117Gambia | Kotu

AFRICAN PRINCESS BEACH HOTEL ★★★★ SUP

Kotu
 !  Recent,  modern  hotel
 !  Swim-upkamers  mogelijk
 !  Minimumleeftijd  12  jaar
 !  Rustige  ligging  maar  restaurants  vlakbij
 !  Direct  aan  het  strand

SPORT & ONTSPANNING
• Zoetwaterzwembad, zonneterras
• Gratis ligzetels en parasols aan het 

zwembad en het strand
• Gratis handdoekenservice (1/verblijf, 

wisselen betalend)
• Gratis: fitness, padel
Minimumleeftijd voor de gasten in 
het hotel: 12 jaar

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer 
(douche), tegelvloer, individuele airco, 
telefoon, wifi (gratis), tv, koelkast, 
koffie- en theefaciliteiten en safe 
(gratis)
• Superieure kamer (2-3 pers.) met 

balkon (type 20)
• Superieure swim-upkamer 

(2-3 pers.) met terras en directe 
toegang tot het zwembad (type 21)

• Eén persoon in dubbele superieure 
kamer met balkon, op aanvraag 
(type 29)

• Eén persoon in dubbele superieure 
swim-upkamer met terras en 
directe toegang tot het zwembad, 
op aanvraag (type 28)

• Superieure kamer aan promoprijs 
(2-3 pers.) met balkon (type 25)

• 141 kamers

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (ontbijt in buffetvorm, 

avondmaal in buffetvorm of à la 
carte)

• Bar

LIGGING
• Direct aan het strand
• Op 1 km van het centrum van 

Kotu
• Op 1 km van Kololi
• Op ± 18 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Roomservice
• Wasservice
• Wifi (gratis) in het hele resort (niet 

op het strand)

African Princess Beach Hotel 
 verwelkomt je op z’n Gambiaans, 
met open armen en een stralende 
glimlach, aan een van de mooiste 
stranden van Gambia. Boek je een 
swim-upkamer, dan spring je vanuit 
je kamer zo het zwembad in. Het 
hotel is rustig gelegen, maar om de 
hoek vind je wel enkele restaurants 
en bars, en ook het centrum van 
Kotu en de levendige Senegambia 
Strip in Kololi zijn vlot te bereiken. 
African Princess Beach Hotel ontvangt 
gasten vanaf 12 jaar.

Superieure kamerSuperieure kamer

Code 38630 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

ONTBIJTHALF
PENSIONGR ATIS

WIFISWIM-UP
KAMERS
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118 Gambia | Kololi

BAMBOO VILLAGE ★★★★

Kololi
 !  Kleinschalig  hotel
 !  Afrikaanse  look  &  feel
 !  Gebouwd  als  een  Afrikaans  dorp
 !  Gezellige  bungalows
 !  Op  300  m  van  het  strand

SPORT & ONTSPANNING
• Zoetwaterzwembad met kinder-

gedeelte, zonneterras
• Gratis ligzetels en parasols aan het 

zwembad
• Gratis handdoekenservice
• Betalend: massages

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over bad-
kamer (douche), individuele airco, 
telefoon, wifi (gratis), flatscreen-tv, 
safe (€ 2/dag)
• Bungalow (2 pers.) met terras 

(type 20)
• Ruime bungalow (2-3 pers.) met 

terras (type 21)
• Eén persoon in dubbele bungalow 

met terras (type 29)
• Bungalow aan promoprijs 

(2 pers.) met balkon of terras 
(type 25)

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (op 
aanvraag)

• 58 kamers

RESTAURANTS & BARS
• Hoofdrestaurant met terras 

(ontbijtbuffet, avondmaal à la 
carte)

• Grill in openlucht
• Snackbar
• Poolbar

LIGGING
• Op 300 m van het strand
• Op 1 km van het gezellige centrum 

van Kololi
• Op ± 15 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Shop
• Wasservice
• Wifi (gratis) in het hele resort

Op vakantie naar Gambia en logeren 
in authentieke stijl? In het recente 
Bamboo Village waan je je in een 
Afrikaans dorp. In de sfeervolle rondavels 
vind je volop Afrikaanse details. Stap 
je Bamboo Village binnen, dan valt 
je oog meteen op het enorme 
 zwembad, dat langs de huisjes kronkelt. 
Wedden dat je meteen zin krijgt in 
een frisse duik? Genieten van een 
drankje doe je aan de poolbar of 
‘s avonds rondom het knisperende 
kampvuur. Wil je het fraaie zwembad 
toch een keer inruilen voor het 
strand? Dat bereik je binnen 
5 minuten, op je slippers!

Code 38633 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

ONTBIJTHALF
PENSIONGR ATIS

WIFI
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119Gambia | Kololi

SENEGAMBIA BEACH ★★★★

Kololi
 !  Vlak  bij  de  levendige  Senegambia  Strip
 !  Heel  wat  bars  en  restaurants  in  de  buurt
 !  Tropische  tuin  met  vogels  en  aapjes
 !  Service  met  de  glimlach
 !  Direct  aan  zee

SPORT & ONTSPANNING
• 2 zoetwaterzwembaden, kinderbad, 

zonneterras
• Gratis ligzetels en parasols aan het 

zwembad en het strand
• Gratis handdoekenservice (vervangen 

betalend)
• Gratis: tennis (materiaal betalend), 

pingpong, beachvolley, minigolf, 
vogelobservatie

• Betalend: tennismateriaal, massage

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer 
(douche), individuele airco, tegelvloer, 
telefoon, wifi (gratis), tv, koelkast, 
safe (betalend) en balkon of terras
• Superieure kamer (2-3 pers.) 

(type 20)
• Eén persoon in dubbele superieure 

kamer, op aanvraag (type 29)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (op 

aanvraag)
• 375 kamers

RESTAURANTS & BARS
• Ontbijt in buffetvorm (beperkte 

keuze)
• Middag- en avondmaal met vast 

menu
• Buffetrestaurant, beachrestaurant, 

pizzeria en snackbar
• Lobbybar, poolbar en beachbar
• Halfpension niet mogelijk tussen 

1/5-31/10

LIGGING
• Direct aan het zandstrand
• In het centrum van Kololi
• Op ± 10 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Kinderspeeltuin
• Wifi (gratis) in het hele resort

Een groen hoteldomein met tropische 
bomen, waaruit je al eens een aapje 
ziet springen. Zo’n honderd vogel-
soorten spotten en elke ochtend het 
voederen van de gieren kunnen 
meemaken. In Senegambia Beach 
waan je je echt in een andere wereld! 
Buiten de oase van rust die het hotel 
je biedt, zijn er tientallen bars en 
restaurants in de omgeving. 
‘s Avonds geniet je van een 
ver frissende cocktail met je blik op 
de Afrikaanse horizon!

Superieure kamerSuperieure kamer

Code 38625 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

ONTBIJTHALF
PENSIONGR ATIS

WIFI
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120 Gambia | Bijilo

COCO OCEAN RESORT & SPA ★★★★★

Bijilo
 !  Luxueus  verblijf  in  Moorse  stijl
 !  ‘Beachclub’  kamers  met  ruim  terras
 !  Wellness  met  zicht  op  zee
 !  Ideaal  om  uit  te  rusten
 !  Direct  aan  het  zandstrand

SPORT & ONTSPANNING
• Zoetwaterzwembad, ‘Executive’ 

zwembad (enkel voor de 
‘Beachclub’ kamers), zonneterras

• Gratis ligzetels en parasols aan het 
zwembad en aan het strand

• Gratis handdoekenservice
• Betalend: Marokkaans spacentrum

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer 
(douche, haardroger), tegelvloer, 
individuele airco, hoofdkussenservice 
(gratis), telefoon, wifi (gratis), 
 satelliet-tv, minibar (betalend), 
 koffie- en theefaciliteiten en safe 
(gratis), de meeste kamers hebben 
tuinzicht
• Juniorsuite (2 pers. / 2 volw.+ 

1 kind) in het hoofdgebouw 
(type 20)

• Luxesuite (2 pers. / 2 volw.+ 
1 kind), ruimere kamer in het 
hoofdgebouw (type 21)

• ‘Beachclub’ kamer (2 pers.) met 
gebruik van het ‘Executive’ zwembad 
en terras (type 22)

• Eén persoon in dubbele juniorsuite, 
op aanvraag (type 29)

• Eén persoon in dubbele luxesuite, 
op aanvraag (type 28)

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (op 
aanvraag, niet mogelijk bij maximale 
bezetting in type 28 en 29)

• 88 kamers

RESTAURANTS & BARS
• Hoofdrestaurant (ontbijt in 

 buffetvorm, avondmaal à la carte)
• Beachrestaurant (middag- en 

avondmaal à la carte)
• Lobbybar/koffieshop, bar

LIGGING
• Direct aan het zandstrand
• Op 5 km van het centrum van 

Kololi
• Op ± 15 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Shop
• Kapsalon
• Schoonheidssalon
• Roomservice (24/24u.)
• Wifi (gratis) in het hele resort

De suites en juniorsuites van 
Coco Ocean Resort & Spa bieden je 
alle luxe voor een rustgevende 
vakantie. Kies je voor een ‘Beachclub’ 
kamer dan doet het hotel er nog een 
schepje bovenop, met een groot 
 privéterras met gezellige zithoek en 
gebruik van een apart zwembad. 
Wanneer je het hotel buitenstapt, 
sta je meteen op het strand, en zelfs 
vanuit het spacentrum kan je genieten 
van het uitzicht op de oceaan. Relax, 
het is je van harte gegund.

Code 38619 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

ONTBIJTHALF
PENSIONGR ATIS

WIFI
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BEHALVE DE HOTELS IN DEZE 
BROCHURE BIEDEN WIJ OOK 
DE VOLGENDE HOTELS AAN. 
MEER INFO BIJ JE REISAGENT.
Aanbod onderhevig aan wijzigingen tijdens het seizoen

SALY 
Neptune **** code 38822

Royam **** code 38818

Clubhotel Les Filaos **** code 38812

Saly **** code 38820

Homoseksualiteit: homoseksualiteit is  verboden
en strafbaar in Senegal.
Taal: de officiële taal is Frans. Er worden ook 
nog heel wat verschillende stamtalen  gesproken,
zoals Wolof, Mandinka en Jola.
Tijdsverschil: in de winter is het in Senegal 
1 uur vroeger dan in België, in de zomer is 
het er 2 uur vroeger.
Elektriciteit: 230 volt. Een adapter is nodig.
Wifi: hou er rekening mee dat het wifi-signaal 
in de hotels soms zwak is en geen groot 
bereik heeft.
Keuken: Traditionele Senegalese gerechten 
worden meestal bereid met rijst, kip en 
 verschillende soorten sauzen. In de hoofdstad 
Dakar en de hotels in Saly en Somone zijn 
veel typisch Franse gerechten te vinden (denk:
een ontbijt met croissants, kaas en stokbrood).
Aan de kust is er natuurlijk een eindeloos aanbod
van verse vis en zeevruchten. De  nationale 
drank is het zoete, dieppaarse drankje bissap, 
gemaakt van hibiscus, water en suiker. 
Huisdieren: het is verboden huisdieren mee 
te nemen naar Senegal.
Ambassade: F.D. Rooseveltlaan 
196,1050 Elsene, tel: 02 673 00 97, 
e-mail: ambassadesenegal@skynet.be.

VAKANTIEPLAATSEN

SALY
Saly is een badplaats voor een echte  zonvakantie, 
met parelwitte stranden en  wuivende palmbomen. 
Heerlijk om te relaxen met een kokosnoot in 
je hand! Op zo’n 20 minuten rijden ligt het 
safaripark Réserve de Bandia, waar je onder 
begeleiding van een gids wild kan gaan spotten.
Luchthaven - Saly: ± 27 km

SOMONE
In Somone is het zalig ontspannen onder een 
strooien parasol op het warme zandstrand. Zin 
in een portie natuur? Maak een boottocht op 
de lagune, waar je pelikanen en flamingo’s kan 
spotten. Nog meer wilde dieren zie je in safari-
park Réserve de Bandia, op zo’n half uurtje 
rijden. Luchthaven - Somone: ± 34 km

POINTE SARÈNE
Pointe Sarène is een nieuwe toeristische 
 badplaats op enkele kilometers van Mbour, die 
nog volop in ontwikkeling is. Er worden o.a. hotels, 
een winkelcentrum en een  golfterrein aangelegd. 
Je kan er ontspannen op het paradijselijke 
zandstrand, en ‘s avonds is het genieten van 
de prachtige zonsondergang. Luchthaven - Pointe 
Sarène: ± 46 km

INFO
Formaliteiten: voor Belgen volstaat een 
internationaal paspoort (dient nog minimaal 
6 maanden na aankomst geldig te zijn). Andere
nationaliteiten: info op de ambassade. Kids-ID 
voor kinderen jonger dan 12 jaar. Voor een 
laatste update: zie http://diplomatie.belgium.be.
Munteenheid: West-Afrikaanse CFA-frank. 
€ 1 = 656 CFA (okt. 2022). In de grote steden 
kan je geld afhalen aan de bankautomaten 
(vraag op voorhand bij je bank om Maestro te 
deblokkeren) en betalen met kredietkaarten. Het
gebeurt regelmatig dat de bankautomaten leeg 
zijn of niet functioneren, neem dus best ook cash
geld mee in euro’s en wissel dat om in je hotel.
Fooien: Over het algemeen zijn fooien 
 inbegrepen. In bars en hotels is het gebruikelijk
om 10% fooi te geven. Neem je een taxi, 
bespreek dan vooraf de prijs. Een fooi is niet 
noodzakelijk, maar kan je wel geven als je zeer 
tevreden bent over de service. 
Gezondheid: Vaccinatie tegen gele koorts is 
verplicht als je vertrekt vanuit een ander land 
waar gele koorts kan voorkomen of als je in 
transit bent geweest in een luchthaven in een 
land waar gele koorts voorkomt. Echter, gezien 
de actieve circulatie van het virus, blijft vaccinatie
tegen gele koorts sterk aangeraden. Ook vaccinatie 
tegen hepatitis A is sterk aangeraden net als 
een update van polio, tetanus en difterie. In het
grootste deel van Senegal is er een belangrijk 
malariarisico. Neem dus de nodige maatregelen om 
malaria te voorkomen. Het leidingwater in Senegal
is niet drinkbaar, drink er alleen flessenwater.
Raadpleeg tijdig je huisarts en de websites 
www.itg.be (Instituut voor tropische geneeskunde)
en www.who.int (World Health Organization) 
voor meer gedetailleerde informatie.

! Het land van de ‘teranga’, de gastvrijheid

! Lange, zonnige zandstranden

! Afwisselende natuur in de Nationale Parken

! Rijke geschiedenis in hoofdstad Dakar

! Authentieke Afrikaanse cultuur

SENEGAL

KLIMAAT
 A B C
jan 26° 21° 8
feb 25° 20° 9
maa 25° 20° 9
apr 25° 21° 10
mei 25° 22° 9
jun 27° 25° 8
jul 28° 27° 8
aug 29° 28° 7
sep 29° 28° 7
okt 30° 28° 8
nov 30° 27° 8
dec 28° 24° 8
A: gem. dagtemp.
B: gem. temp. zeewater
C: uren zon per dag

MALI

DAKAR

Delta  de  Sa loum
Nat ional  Park

Fatha la
Reserve

Bandia
ReserveSomone

Saly
Pointe Saréne

Nat ional  Park
Djoudj

Atlantische
O

ceaan

SENEGAL

MAURETANIË

GUINEE-BISSAU GUINEE

GAMBIA

100 km

24/7 ONLINE 
SERVICE

EXCURSIES
Je reisagent stelt je met plezier het volledige 
aanbod uitstappen voor.
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122 Senegal | Somone

ROYAL HORIZON BAOBAB RESORT ★★★★

Somone
 !  Sfeervolle  kamers  in  Afrikaanse  stijl
 !  Leuke  animatie
 !  Direct  aan  het  strand

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer 
(douche, haardroger), individuele 
airco, telefoon, tv en safe (betalend)
• Standaardkamer (2-3 pers. / 

2 volw.+ 2 kind.) met balkon of 
 terras (type 20)

• Kamer met zeezicht (2-3 pers. / 
2 volw.+ 2 kind.), met balkon of 
 terras (type 21)

• Beachfront kamer (2-3 pers.) 
onmiddellijk aan het strand, met 
terras en frontaal zeezicht (type 22)

• Suite (2-3 pers. / 2 volw.+ 2 kind.) 
met balkon en zeezicht (type 23)

• Eén persoon in dubbele 
 standaardkamer met balkon of 
terras, op aanvraag (type 29)

• Eén persoon in dubbele kamer 
met zeezicht, met balkon of terras, 
op aanvraag (type 28)

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 
mogelijk bij maximale bezetting)

• 256 kamers

 ALL IN 

• Ontbijt, middag- en avondmaal in 
buffetvorm

• Snacks
• Theepauze (16.30-17.30)
• Selectie van lokale alcoholische en 

niet-alcoholische dranken
• Tennis, volleybal, voetbal, aerobic, 

petanque
• Niet-gemotoriseerde watersporten 

(windsurfen, kajak, catamaran)
• Animatie overdag en ‘s avonds
• Miniclub (4-12 jaar)

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in 

buffetvorm, thema-avonden)
• A-la-carterestaurant (avondmaal)
• 5 bars

SPORT & ONTSPANNING
• 2 zoetwaterzwembaden, zonneterras
• Gratis ligzetels en parasols aan het 

zwembad en het strand
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: gemotoriseerde 

 watersporten

LIGGING
• Direct aan het strand
• Op 500 m van het centrum van 

Somone
• Op 10 km van Saly
• Op ± 35 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Shop
• Wasservice
• Schoonheidssalon
• Wifi (betalend) aan de receptie

Aan het langgerekte zandstrand van 
Somone pronkt het Royal Horizon 
Baobab Resort. Eén blik op de 
kamers met Afrikaanse details, aan 
het strand of tussen het groen, en je 
bent verkocht. Plons in het zwembad, 
speel een spelletje volleybal of 
geniet van een avondshow.

KLANTENSCORE
• Maaltijden 77.0

Code 38819 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

ALL IN

VOOR FAMILIES
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123Senegal | Saly

LAMANTIN BEACH RESORT ★★★★★

Saly
 !  Luxueus  logeren  in  Afrikaanse  stijl
 !  Pure  ontspanning  in  de  wellness
 !  Met  luxueus  Blue  Bay-gedeelte
 !  Direct  aan  het  zandstrand

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer 
(haardroger), individuele airco, 
 tegelvloer, telefoon, wifi (gratis), 
flatscreen-tv, minibar (betalend) en 
safe (gratis)
• Standaardkamer (2 pers. / 

2 volw.+ 1 kind) met douche, terras 
en zicht op het hinterland (type 20)

• Kamer met balkon (2 pers. / 
2 volw.+ 1 kind), met douche, badjas 
en slippers en zicht op het 
 hinterland (type 21)

• Luxekamer (2-4 pers.) met 
douche, 2e badkamer met bad, 
badjas en slippers, dvd-speler, 
 koffiefaciliteiten en balkon (type 22)

• Suite (2-3 pers. / 2 volw.+ 2 kind.) 
met bad en douche, badjas en 
slippers, dvd-speler, 
 koffiefaciliteiten en balkon, op 
aanvraag (type 23)

• Luxekamer (2-4 pers.) met 
douche, 2e badkamer met bad, 
badjas en slippers, dvd-speler, 
 koffiefaciliteiten, balkon en zeezicht, 
op aanvraag (type 24)

• Luxekamer ‘Blue Bay Beach’ 
(2-3 pers.), nieuwe kamer in het 
bijgebouw aan het strand, met 
douche, badjas en slippers, 
 dvd-speler, koffie- en theefaciliteiten 
en balkon (type 26)

• Luxekamer ‘Blue Bay Beach’ 
(2-3 pers.), nieuwe kamer in het 
bijgebouw aan het strand, met 
douche, badjas en slippers, 
 dvd-speler, koffie- en theefaciliteiten, 
balkon en zeezicht (type 27)

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 
mogelijk bij maximale bezetting)

• 166 kamers

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (ontbijt in buffetvorm)
• Restaurant en bar in openlucht 

(middag- en avondmaal, buffet)
• Beachclub met terras (middag- en 

avondmaal, à la carte)

SPORT & ONTSPANNING
• Zoetwaterzwembad (verwarmd 

nov.-maart), infinity pool met 
 bubbelbad voor de kamers in het 
Blue Bay-gedeelte, zonneterras

• Gratis ligzetels en parasols aan het 
zwembad en het strand

• Klein strand voor families met 
 kinderbad met waterspelletjes

• Gratis handdoekenservice
• Gratis: pingpong, beachvolley, 

petanque, biljart, fitness, animatie 
overdag (aquagym, toernooien, 
kooklessen, danslessen...) en 
‘s avonds (livemuziek, 
 thema-avonden...), miniclub 
(4-12 jaar)

• Betalend: padel, watersportcenter 
( jetski, wakeboard, catamaran, 
windsurfen, waterfiets en kajak), 
spacentrum met hydrotherapie-
zwembad (verwarmd nov.-maart), 
stoombad, massages en 
 behandelingen

LIGGING
• Direct aan het zandstrand
• Op 2 km van het centrum van Saly
• Op ± 30 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Shop
• Roomservice
• Wifi (gratis) in het hele resort

In Lamantin Beach Resort ontdek je 
Afrika in stijl. Een masker aan de 
muur, rondavels met rieten daken, 
palmbomen op het strand... de 
Afrikaanse sfeer zit in elk hoekje. 
Maar ook luxe is hier niet weg te 
denken, met comfortabele ligzetels 
aan het zwembad en een wellness 
om bij weg te dromen. Het resort 
bestaat uit het Lamantin-gedeelte, 
verspreid in gebouwen doorheen de 
tuin, en het Blue Bay-gedeelte vlak 
bij het strand, met moderne, 
 milieuvriendelijke kamers en een 
apart zwembad.

SuiteSuite

Code 38816 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

HALF
PENSION

VOL
PENSIONGR ATIS

WIFIVERWARMD
Z WEMBAD

VOOR FAMILIES
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124 Senegal | Saly

PALM BEACH ★★★★

Saly
 !  All  Inclusive  mogelijk
 !  In  het  gezellige  Saly
 !  Direct  aan  het  strand

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer 
(douche in bad, haardroger), 
 tegelvloer, individuele airco, telefoon, 
wifi (gratis), tv, safe (gratis) en 
l ateraal zeezicht
• Standaardkamer (2 pers. / 

2 volw.+ 1 kind) (type 20)
• Kamer met balkon (2 pers. / 

2 volw.+ 1 kind) (type 21)
• Eén persoon in dubbele kamer, 

op aanvraag (type 29)
• Eén persoon in dubbele kamer 

met balkon, op aanvraag (type 28)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 

mogelijk bij maximale bezetting)
• 236 kamers

 ALL IN  mits toeslag

• Ontbijt, middag- en avondmaal in 
buffetvorm

• Laat ontbijt (10-11u.)
• A-la-carteavondmaal mogelijk
• Snacks (16-17u.)
• Selectie van lokale alcoholische en 

niet-alcoholische dranken (9-24u.)
• Dranken in de discotheek (23-2u.)
• Tennis overdag, pingpong, 

 beachvolley, fitness, petanque
• Animatie overdag en ‘s avonds
• Tijdens de Franse schoolvakanties: 

miniclub (4-8 jaar), juniorclub 
(9-12 jaar) en tienerclub 
(13-17 jaar)

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In (mits toeslag)
• Hoofdrestaurant (maaltijden in 

buffetvorm, thema-avonden)
• A-la-carterestaurant (middag- en 

avondmaal, visgerechten)
• Bar, poolbar, beachbar
• Deftige kledij gewenst voor het 

avondmaal (lange broek voor de 
heren)

SPORT & ONTSPANNING
• 2 zoetwaterzwembaden (waarvan 

1 verwarmd nov.-mei), zonneterras
• Gratis ligzetels en parasols aan het 

zwembad en het strand
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: tennis overdag, pingpong, 

beachvolley, fitness, petanque, 
 animatie overdag en ‘s avonds, 
 tijdens de Franse schoolvakanties: 
miniclub (4-8 jaar), juniorclub 
(9-12 jaar) en tienerclub (13-17 jaar)

• Betalend: tennis met verlichting, 
spacentrum

LIGGING
• Direct aan het strand
• In het centrum van Saly
• Op ± 30 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Roomservice (24/24u.)
• Discotheek
• Wifi (gratis) in een deel van het 

resort

Er zijn van die vakantieadressen waar 
alle puzzelstukjes in elkaar passen. 
Palm Beach is er zo een. Met meer 
dan vriendelijk personeel, een altijd 
stralende zon en gezellig Saly om de 
hoek zijn alle ingrediënten voor de 
perfecte zonvakantie aanwezig. De 
kamers zijn eenvoudig, maar wie zit 
er nu binnen in Senegal? Plons in 
een van de zwembaden of verfris 
jezelf met een ijskoud drankje. Je 
kan hier kiezen voor een verblijf in 
kamer en ontbijt, halfpension of All 
Inclusive.

StandaardkamerStandaardkamer

Code 38817 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

ONTBIJTHALF
PENSIONALL INVERWARMD

Z WEMBAD
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125Senegal | Pointe Sarène

RIU BAOBAB ★★★★★

Pointe Sarène
 !  Nieuw  Riu-hotel,  geopend  in  2022
 !  24/24  uur  All  Inclusive
 !  Aquapark  inbegrepen
 !  Direct  aan  het  strand

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer 
(haardroger), centrale airco, plafond-
ventilator, telefoon, wifi (gratis), 
satelliet-tv (flatscreen), koelkast, 
waterkoker en balkon of terras
• Standaardkamer (2-3 pers. / 

2 volw.+ 2 kind.) met douche 
(type 20)

• Swim-upkamer (2 pers. van min. 
18 jaar) met douche, badjas en 
privézwembad (type 21)

• Superieure swim-upkamer 
(2 pers. van min. 18 jaar) met bad 
en douche, badjas en privézwembad 
(type 22)

• Familiekamer (4-5 pers. / 4 volw.+ 
2 kind.) met douche: 1 slaapkamer 
(type 23)

• Eén persoon in dubbele kamer 
met douche (type 29)

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (enkel 
mogelijk in type 20, 23 en 29)

• 522 kamers

 ALL IN 

• Gevarieerd ontbijtbuffet met 
showcooking • Continentaal ontbijt/
snacks • Middagmaal: buffet met 
showcooking en keuze aan desserts, 
grill bij het zwembad • Avondmaal: 
buffetten en gerechten die à la 
minute worden bereid •  2x/ week 
themabuffet • Alternatief avondmaal: 
Aziatisch restaurant (buffet), 
Italiaans restaurant (à la carte, 
voor- en nagerecht in buffetvorm), 
grillrestaurant (buffet) • Snacks 
(24/24u.) • Selectie van nationale 
en internationale alcoholische en 
niet-alcoholische dranken (24/24u.)
• Beachvolley • Fitness, 2 relax-
zwembaden en stoombad in het 
spacentrum (vanaf 18 jaar) • RiuFit: 
groepslessen in de RiuFit zone 
( 6x/ week) • Kajak, bodyboard, snorkel-
materiaal, Stand Up Paddling 
• Aquapark ‘Splash Water World’ 
(6 dagen/week open, vanaf 
12 jaar/1m20) • Animatie-
programma voor  volwassenen 
 overdag (dagelijks) • Livemuziek, 
shows of Riu-avondprogramma 
(dagelijks), discotheek (toegang en 
dranken, 6 avonden/week open) 
• Animatie voor kinderen (4-7 jaar 
en 8-12 jaar) in RiuLand ( 6x/ week)

RESTAURANTS & BARS
• Hoofdrestaurant met terras
• Aziatisch restaurant
• Italiaans restaurant
• Grillrestaurant
• Grill bij het zwembad
• Lobbybar, salonbar met podium 

en terras, bar plaza, swim-up pool-
bar (vanaf 18 jaar)

SPORT & ONTSPANNING
• 4 zoetwaterzwembaden, kinderbad 

met glijbanen en zonneterras
• Gratis ligzetels en parasols aan het 

zwembad en het strand
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: spacentrum met 

behandelingen, kapsalon, schoon-
heidssalon en massages

LIGGING
• Direct aan het strand
• Op 18 km van M’Bour
• Op ± 50 van de luchthaven (transfer 

heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Shop/kiosk
• Kapsalon
• Schoonheidssalon
• Miniclub RiuLand
• Discotheek
• Wifi (gratis) in het hele resort

Riu Baobab laat je Afrika voelen, 
proeven en beleven. Voel het zand 
tussen je tenen op het strand, proef 
de lekkerste exotische gerechten en 
beleef de vriendelijke Afrikaanse 
 cultuur. Hier heb je 24/7 alles wat je 
hartje begeert binnen handbereik. 
Terwijl de kinderen zich vermaken in 
de miniclub of het aquapark, nip jij 
van je cocktail aan de swim-upbar. 
’s Avonds laat je je culinair verwennen 
in een van de vier restaurants. Deze 
All Inclusive-vakantie met een 
Afrikaanse touch is pure verwennerij.

KLANTENSCORE
• Maaltijden 7.3
• Kamers 8.9

8.8 • Service 8.7

Code 38823 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

RIU HOTELS
!  SERVICE OP HOOG 

NIVEAU
!  ZORGELOOS GENIETEN
!  CULINAIRE 

 HOOGSTANDJES 
!  UITSTEKENDE LIGGING

'RIU, dat is service recht uit 
het hart. Maar ook heerlijk 
eten in de themarestaurants 
of je uitleven in de fantastische 
zwembaden.'

Zie pagina 20-21 voor alle hotels

ONZE MENING:

ALL INGR ATIS
WIFISWIM-UP

KAMERS
PRIVÉ

Z WEMBAD

VOOR FAMILIES
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BEHALVE DE HOTELS IN DEZE 
BROCHURE BIEDEN WIJ OOK 
DE VOLGENDE HOTELS AAN. 
MEER INFO BIJ JE REISAGENT.
Aanbod onderhevig aan wijzigingen tijdens het seizoen

NEGOMBO
Jetwing Blue ***** code 39220

BENTOTA
Taj Bentota Resort & Spa ***** code 39218

Heritance Ahungalla ***** code 39260

WADDUWA
The Blue Water ****SUP code 39229

BERUWELA
Cinnamon Bey ***** code 39250

KALUTARA
Citrus Waskaduwa **** code 39252

HIKKADUWA
Hikka Tranz by Cinnamon **** code 39255

GALLE
Radisson Blu Resort Galle ***** code 39258

INFO
Formaliteiten: voor Belgen is een internationaal 
paspoort vereist dat nog 6 maanden geldig is 
na het betreden van het grondgebied. Voor 
verblijven tot 30 dagen dient men, ook voor 
kinderen jonger dan 12 jaar, vóór aankomst in 
Sri Lanka een Electronic Travel Authorisation 
(ETA)/visum aan te vragen via de website 
www.eta.gov.lk. Kost van de ETA: 35 USD p.p. 
voor een toeristenvisum voor verblijf tot 30 dagen
(kinderen jonger dan 12 jaar: geen visumkosten),
40 USD p.p. voor een businessvisum voor 
verblijf tot 30 dagen. Transitvisum: geen visum-
kosten voor een transitvisum geldig voor een 
periode van 48 uur. De kost van het visum kan
enkel online betaald worden met een krediet-
kaart op het moment van de aanvraag. Je dient 
zelf deze procedure uit te voeren. Indien de 
aanvraag negatief terugkomt, dien je een visum
aan te vragen via de ambassade. Voor een laatste 
update: zie http://diplomatie.belgium.be
Lokale munt: de Sri Lankaanse roepie (LKR). 
€ 1 = ± 357,48 LKR (oktober 2022). In Sri Lanka
kan je bij banken, hotels en wisselkantoren euro’s,
Amerikaanse dollars en traveller’s cheques 
inwisselen tegen de lokale munt. De wissel-
koersen in hotels zijn doorgaans nadeliger dan
die van banken en erkende wisselkantoren. De 
meeste hotels, grote winkels en restaurants 
accepteren de belangrijkste kredietkaarten. 
Neem nieuwe bankbiljetten mee want oude 
worden vaak geweigerd. Geldautomaten die Visa
en Mastercard aanvaarden zijn in de steden 
voldoende aanwezig.
Tijdsverschil: in de zomer is het er 3,5 uur 
later dan in België. In de winter is het er 
4,5 uur later.
Elektriciteit: 220-240 volt. Een adapter is 
noodzakelijk.
Stranden: alle stranden in Sri Lanka zijn 
publieke stranden waardoor het van de overheid
niet toegelaten is om ligzetels te plaatsen. De 
zee is bovendien erg onstuimig van april t.e.m. 
oktober waardoor zwemmen in zee niet altijd 
mogelijk is.

VAKANTIEPLAATSEN

NEGOMBO
Je vindt mooie zandstranden in Negombo. 
Achter de stranden staan, tussen tropische 
begroeiing, vele huisjes en hutten van vissers. 
Uitgaansmogelijkheden en restaurants vind je 
zowel in de hotels als erbuiten. Luchthaven - 
Negombo: 7 km

WASKADUWA - WADDUWA
Waskaduwa grenst aan Wadduwa, een populair 
dorpje omwille van zijn prachtige zandstrand. 
Wadduwa is ook gekend voor zijn vele palm-
bomen en de prachtige manden, matten en 
tassen die men van de bladeren maakt. 
Luchthaven - Waskaduwa / Wadduwa: 74 / 62 km

KALUTARA
Een van de bekendste badplaatsen van Sri Lanka. 
Het ligt aan een prachtig wit zandstrand omringd 
door talloze palmbomen. Het  stadsbeeld wordt 
gedomineerd door het  tempelcomplex van 
‘Gangatilaka Vihara’, de enige holle stoepa ter 
wereld. Luchthaven - Kalutara: 75 km

AHUNGALLA
Dorp midden in de dichte tropische begroeiing
aan de zuidwestkust van Sri Lanka en met een
3 km lang zandstrand. De uitgaansmogelijkheden,
restaurants en winkeltjes vind je  voornamelijk 
in de hotels. Luchthaven - Ahungalla: 109 km

BENTOTA
Bentota bestaat uit een kuststrook en een 
smalle, groene landtong die omringd wordt 
door de Indische Oceaan en de Bentota-rivier 
(met laguna). De perfecte locatie m.a.w. voor 
het beoefenen van tal van watersporten. Er is 
geen centrum, het dichtstbijzijnde centrum is 
het niet-toeristische centrum van Aluthgama. 
Luchthaven - Bentota: 95 km

BERUWELA
Uitgestrekte, vlakke, groene plaats met een 
druk en levendig centrum dat zich vooral richt 
op de lokale bevolking. Aan de zuidrand ligt 
een toeristische wijk met hotels en souvenir-
winkeltjes. Luchthaven - Beruwela: 88 km

HIKKADUWA
Kleurrijk stadje met een levendige sfeer. Het is
gekend voor zijn strand en de ondiepe kustrif 
is ideaal om te snorkelen, duiken, surfen en 
een tochtje met de glasbodemboot. Ook het 
levendige nachtleven hier heeft een goede 
reputatie. Luchthaven - Hikkaduwa: 140 km

INDURAWA
Pittoresk vissersdorpje langs een smalle kreek. 
Je vindt er een markt en kleine winkeltjes. Het
mooie en rustige zandstrand nodigt uit tot 
lange wandelingen, zonnebaden en zwemmen.
Luchthaven - Induruwa: 105 km

GALLE
Galle was vroeger de belangrijkste havenstad 
van Sri Lanka. Indrukwekkend om te zien is het 
Galle Fort, een goedbewaard Nederlands fort 
dat op de werelderfgoedlijst van UNESCO staat.
Er is hier nog geen massatoerisme, ideaal dus 
om authentiek Sri Lanka te verkennen. 
Luchthaven - Galle: 146km

MIRISSA
Mirissa is een kleine kuststad en staat vooral 
gekend om het mooie strand waar de golven 
ideaal zijn om te surfen. Luchthaven - Mirissa: 175km

! Parel van de Indische Oceaan

! Ontelbare historische sites en steden, indrukwekkende boeddha’s...

! Schitterende landschappen, ongeschonden regenwouden

! Prachtige theeplantages en rijstvelden

SRI LANKA

KLIMAAT
 A B C
jan 31° 27° 8
feb 31° 27° 9
maa 32° 28° 9
apr 32° 28° 9
mei 28° 28° 6
jun 28° 28° 6
jul 28° 28° 7
aug 28° 28° 7
sep 27° 27° 6
okt 27° 27° 6
nov 30° 27° 7
dec 30° 27° 7
A: gem. dagtemp.
B: gem. temp. zeewater
C: uren zon per dag

In
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he

O
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aa
n

Indische Oceaan

Nuwara E l iya

SRI LANKA

COLOMBO

Galle

Negombo

Beruwela
Indurawa

KalutaraWaskaduwa / Wadduwa

Ahungalla

Bentota

Hikkaduwa

Mirissa 100 km

24/7 ONLINE 
SERVICE

Poya-dagen en feestdagen: op de religieuze 
Poya-dagen (volle maan) en officiële feestdagen
is het bij wet verboden om alcoholische dranken
te schenken in de hotels (= in 2023: 6/1, 5/2, 
7/3, 5/4, 5/5, 6/5, 3/6, 3/7, 1/8, 30/8, 28/9, 28/10,
26/11, 26/12; in 2024: 25/1, 24/2, 24/3, 23/4, 
23/5, 24/5, 21/6, 20/7, 19/8, 17/9, 17/10, 
15/11, 14/12)
Huisdieren: het is verboden huisdieren mee 
te nemen naar Sri Lanka.

EXCURSIES
Je reisagent stelt je met plezier het volledige 
aanbod uitstappen voor.
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127Sri Lanka | Ahungalla

RIU SRI LANKA ★★★★★

Ahungalla
 !  24/24u.  All  Inclusive
 !  Gerenommeerde  spa
 !  3  grote  zwembaden
 !  Vriendelijk  en  behulpzaam  personeel
 !  Direct  aan  het  strand

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer 
(douche, haardroger), centrale airco, 
plafondventilator, telefoon, wifi (gratis), 
satelliet-tv (flatscreen), minibar (gratis), 
safe (gratis) en balkon of terras
• Juniorsuite (2-3 pers. / 2 volw.+ 

2 kind.) (type 21)
• Juniorsuite met lateraal zeezicht 

(2-3 pers. / 2 volw.+ 2 kind.) 
(type 22)

• Juniorsuite met zeezicht 
(2-3 pers. / 2 volw.+ 2 kind.) 
(type 23)

• Superieure juniorsuite met zeezicht 
(2-4 pers.) met bad en douche 
(type 24)

• Familiesuite (4-5 pers. / 2 volw.+ 
2 kind. / 3 volw.+ 1 kind. / 2 volw.+ 
3 kind. / 3 volw.+ 1 kind / 3 volw.+ 
2 kind. / 4 volw.+ 1 kind) met bad 
en douche, kingsize bed: 
2  slaapkamers (type 26)

• Suite (2 pers.) met bad en douche, 
kingsize bed en zeezicht (type 27)

• Eén persoon in een juniorsuite 
(type 28)

• Eén persoon in een juniorsuite 
met lateraal zeezicht (type 29)

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis, op 
aanvraag (niet mogelijk bij maximale 
bezetting)

• 501 kamers

 ALL IN 

• Gevarieerd ontbijtbuffet en 
 showcooking • Continentaal ontbijt/
snack • ‘s Middags: buffet met warme 
en koude voorgerechten, showcooking, 
pizza’s, pasta’s, salades en keuze aan 
desserts • ‘s Avonds: buffetten en 
gerechten die à la minute worden 
bereid •  3x/ week themabuffet 
• Alternatief avondmaal in het 
Aziatisch restaurant, Italiaans 
 restaurant en barbecue • Snacks 
(24/24u.) • Selectie van lokale en 
internationale alcoholische en niet-
alcoholische dranken (24/24u.) 
• Minibar (bijgevuld met water en 
frisdranken) • Volgens de wet mag 
er op de maandelijkse ‘Poya Dag’ 
geen alcohol geschonken worden, zo 
ook niet in Riu Sri Lanka 
• Fitness (vanaf 18 jaar, sportschoenen 
verplicht), bubbelbad, stoombad 
(vanaf 18 jaar) • RiuFit: groepslessen 
(dagelijks) • Toegang en dranken in de 
discotheek ( 6x/ week, vanaf 18 jaar) 
• Animatie overdag voor volwassenen 
( 7x/ week) • Animatie overdag voor 
kinderen in Kinderclub RiuLand (4-7 en 
8-12 jaar,  7x/ week) • Riu-
avondprogramma, livemuziek of 
shows ( 7x/ week)

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• 2 hoofdrestaurants (maaltijden in 

buffetvorm)
• Italiaans restaurant, Aziatisch 

 restaurant, barbecuerestaurant
• Deftige kledij gewenst tijdens het 

avondmaal (t-shirt met mouwen 
voor de heren)

• Lobbybar, salonbar met terras, bar, 
poolbar/swim-upbar

SPORT & ONTSPANNING
• 3 zoetwaterzwembaden (waarvan 

1 adults only met swim-upbar), 
kinderbad met glijbanen, zonne-
terras

• Gratis ligzetels en parasols aan het 
zwembad en het strand

• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: wellnesscentrum met 

behandelingen en massages, 
 activiteiten in het RiuArt atelier 
( 6x/ week)

LIGGING
• Direct aan het strand
• Op 500 m van het centrum
• Op ± 130 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Kinderspeelruimte
• Kapsalon
• Schoonheidssalon
• Discotheek (vanaf 18 jaar)/karaoke
• Shop
• Wifi (gratis) in het hele resort

Riu Sri Lanka is het allereerste 
 RIU-hotel op Sri Lanka. Het hotel pakt 
uit met een uitgebreide All In-formule, 
waar dranken en snacks 24/24u. 
inbegrepen zijn. Je kan kiezen uit 
juniorsuites, suites en familiesuites, 
die stuk voor stuk met alle nodige 
comfort uitgerust zijn. Een aanrader!

KLANTENSCORE
• Maaltijden 10
• Kamers 10

10 • Service 10

Code 39254 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

RIU HOTELS
!  SERVICE OP HOOG 

NIVEAU
!  ZORGELOOS GENIETEN
!  CULINAIRE 

 HOOGSTANDJES 
!  UITSTEKENDE LIGGING

'RIU, dat is service recht uit 
het hart. Maar ook heerlijk 
eten in de themarestaurants 
of je uitleven in de fantastische 
zwembaden.'

Zie pagina 20-21 voor alle hotels

ONZE MENING:

ALL INFAIR TRAVELGR ATIS
WIFI

VOOR FAMILIES
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128 Sri Lanka | Induruwa

PANDANUS BEACH RESORT & SPA ★★★★ SUP

Induruwa
 !  Kleinschalig  en  gezellig  hotel
 !  Genieten  in  de  bar  op  het  dak
 !  Open  lobby  met  strand-  en  zeezicht
 !  Direct  aan  het  strand

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over 
 badkamer (haardroger), centrale 
airco, hoofdkussenservice (gratis), 
plafondventilator, telefoon, wifi (gratis), 
satelliet-tv (flatscreen), minibar 
(betalend), koffie- en theefaciliteiten, 
safe (gratis) en balkon of terras
• Superieure kamer (2-3 pers.) in 

het hoofdgebouw, met tegelvloer, 
douche en lateraal zeezicht (type 20)

• Luxekamer (2-3 pers.) in het 
nieuwe gebouw, met tegelvloer, 
bubbelbad, douche en frontaal 
zeezicht (type 21)

• Eén persoon in superieure kamer 
in het hoofdgebouw, met tegelvloer, 
douche en lateraal zeezicht, op 
aanvraag (type 29)

• Eén persoon in luxekamer in het 
nieuwe gebouw, met tegelvloer, 
bubbelbad, douche en frontaal 
zeezicht, op aanvraag (type 28)

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 
mogelijk bij maximale bezetting)

• 76 kamers

 ALL IN  mits toeslag

• Ontbijtbuffet
• Middag- en avondmaal: buffet of 

menukeuze (afhankelijk van de 
bezetting)

• Selectie van lokale alcoholische en 
niet-alcoholische dranken 
(10-23u.) (alle dranken worden 
per glas geserveerd)

• Badminton, beachvolleybal, 
beachvoetbal, waterpolo, vogelpik, 
carrom (soort bordspel), schaken, 
kaarten, fitness

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In (mits toeslag)
• Hoofdrestaurant (buffet of vast 

menu, thema-avonden)
• Restaurant met zeevruchten
• Loungebar, restaurantbar, poolbar, 

bar op het dak

SPORT & ONTSPANNING
• Zoetwaterzwembad, kinderbad, 

zonneterras
• Gratis ligzetels en parasols aan het 

zwembad
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: badminton, beachvoetbal, 

volleybal, vogelpik, carrom (soort 
bordspel), schaken, kaarten, fitness, 
avondanimatie (livemuziek, shows)

• Betalend: biljart, spacentrum met 
behandelingen

LIGGING
• Direct aan het zandstrand
• Op 1 km van Induruwa
• Op 67 km van Colombo
• Op ± 105 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Shops
• Wasservice
• Roomservice (7-22u.)
• Wifi (gratis) in het hele resort

Pandanus Beach Resort & Spa is 
dankzij een tropisch zandstrand, een 
schaduwrijke tuin met kokospalmen 
en vriendelijk personeel de ideale 
plaats voor een aangename 
 strandvakantie. Vanuit de rooftopbar 
heb je een schitterend uitzicht over 
de zee. Met een taxi of ‘tuktuk’ verken 
je in een mum van tijd de dorpjes in 
de buurt.

Superieure kamerSuperieure kamer

Code 39253 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

ONTBIJTHALF
PENSIONALL INGR ATIS

WIFI
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NOTRE AVIS:

ALL INFAIR TRAVELGR ATUIT
WIFI

Sri Lanka | Kalutara

ROYAL PALMS BEACH RESORT ★★★★ SUP

Kalutara
 !  Goede  prijs-kwaliteitverhouding
 !  Japans  à-la-carterestaurant
 !  Indrukwekkende  inkomhal
 !  Direct  aan  het  strand

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer 
(douche in bad, haardroger, badjas, 
slippers), houten vloer (tegels rondom 
het bed), centrale airco, telefoon, wifi 
(gratis), satelliet-tv (flatscreen), minibar 
(betalend), koffie- en theefaciliteiten, 
safe (gratis), balkon
• Superieure kamer (2-3 pers.) met 

lateraal zeezicht (type 21)
• Eén persoon in dubbele kamer 

met lateraal zeezicht, op aanvraag 
(type 28)

• Promokamer (2-3 pers.) met 
 lateraal zeezicht (type 25)

• Een kind jonger dan 6 jaar deelt 
het bed met de ouders, extra bed 
mits toeslag

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis
• 129 kamers

 ALL IN 

• Ontbijt, middag- en avondmaal in 
het hoofdrestaurant (buffet of 
vast menu)

• Thema-avonden
• Snacks met saladebar en tropisch 

fruit (11-12u.)
• Cake en koekjes (15.30-17u.)
• Koffie en thee (10-18u.)
• Selectie van lokale alcoholische en 

niet-alcoholische dranken 
(11-23u., enkel in de All Inclusive 
bar, dranken in alle andere bars 
zijn betalend)

• Een glas wijn wordt geserveerd bij 
het middag- en avondmaal. Voor 
alle dranken moet een rekening 
getekend worden, ook al wordt er 
niets in rekening gebracht

• Tennis en squash (overdag), 
 badminton, pingpong, volleybal

• Fitness
• Avondanimatie (livemuziek, shows)
• Op de dag van vertrek eindigt de 

All In om 12u.

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant met terras 

( maaltijden in buffetvorm, 
 thema-avonden: Sri Lankaans, 
internationaal, Chinees, barbecue, 
Italiaans, Aziatisch)

• Japans à-la-carterestaurant
• Coffeeshop
• Loungebar, All Inclusive bar, poolbar, 

beachbar/café

SPORT & ONTSPANNING
• Zoetwaterzwembad met massagejets 

en bubbelbad, kinderbad, zonneterras
• Gratis ligzetels, parasols aan het 

zwembad
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: tennisterrein en squash 

met verlichting, biljart

LIGGING
• Direct aan het zandstrand
• Op ± 4 km van het centrum van 

Kalutara
• Op ± 43 km van Colombo
• Op ± 80 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Discotheek
• Shops
• Wasservice
• Roomservice (24/24u.)
• Wifi (gratis) in het hele resort

Hier word je overdonderd door de 
indrukwekkende inkomhal en de 
prachtige tuin vol koningspalmen. Je 
verblijft in mooi ingerichte en ruime 
kamers die een schitterend uitzicht 
bieden op de groene tuin of de zee. 
Aan het fantastische zwembad of 
aan het strand van Kalutara kan je 
relaxen. Van hieruit uitstappen maken 
om de schitterende schoonheid van 
Sri Lanka ontdekken, behoort ook 
tot de mogelijkheden.

Superieure kamerSuperieure kamer

KLANTENSCORE
• Maaltijden 9.5
• Kamers 10

10 • Service 9

Code 39233 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

ALL INFAIR TRAVELGR ATIS
WIFI
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BEHALVE DE HOTELS IN DEZE 
BROCHURE BIEDEN WIJ OOK 
DE VOLGENDE HOTELS AAN. 
MEER INFO BIJ JE REISAGENT.
Aanbod onderhevig aan wijzigingen tijdens het seizoen

NOORD MALÉ ATOL
Thulhagiri Island Resort & Spa **** code 39470

ZUID MALE ATOL
Sun Siyam Olhuveli Maldives ****SUP code 39444

NOORD ARI ATOL
Ellaidhoo Maldives by Cinnamon **** code 39480

ZUID ARI ATOLL
Vilamendhoo Island Resort **** code 39492

RASDHOO ATOLL
Kuramathi Maldives **** code 39426

LHAVIYANI ATOLL
Kuredu Island Resort & Spa **** code 39430

MAKUNUDHOO
Makunudu Island **** code 39428

Gezondheid: geen inentingen vereist (Hepatitis A
en DTP worden aangeraden). Raadpleeg tijdig 
de website www.itg.be (Instituut voor tropische
geneeskunde) en World Health Organization 
(www.who.int) voor meer gedetailleerde 
 informatie. Voorzie een basisapotheek met 
o.a. muggenmelk.
Klimaat: aangenaam tropisch met een 
 gemiddelde temperatuur van 28 graden Celsius.
De Malediven kennen twee seizoenen: een 
droog seizoen van half december t.e.m. april 
en een nat seizoen van mei t.e.m. september 
waarbij oktober en november overgangsmaanden
zijn met relatief sterke passaatwinden.
Ambassade: Schumanplein 11, 1040 Brussel. 
Tel: +02 256 75 68, fax: 02 256 75 69
Huisdieren: het is verboden huisdieren mee 
te nemen naar de Malediven.
Opmerking: het invoeren van religieuze 
 voorwerpen, dus ook van Boedha-beelden en 
christelijke kruisjes is verboden (opgelet als je 
een combinatiereis met Sri Lanka maakt en 
daar eventueel zo’n Boedha-beeld zou kopen).
Deze voorwerpen kunnen op de luchthaven wel
tijdelijk opgeborgen worden in een betalend 
kluisje. De invoer van alcoholische dranken en 
pornografisch materiaal (film, tijdschriften) is 
ten strengste verboden. Ook het invoeren van 
varkensvlees en andere producten waar varken 
in verwerkt is (vb: potjes kindervoeding) is 
verboden. Medicijnen mogen enkel worden 
ingevoerd mits doktersattest. Homoseksualiteit
wordt door de lokale wetgeving verboden. 
Monokini en naaktzonnen zijn strikt verboden.

1.200 EILANDEN
De Malediven zijn een eilandengroep in de 
Indische oceaan, ten zuidwesten van India. De 
groep bestaat uit zo’n 1.200 koraaleilanden, 
verdeeld over 26 atollen. De eilanden liggen 
verspreid over een totaaloppervlakte van 
90.000 km2, de landoppervlakte bedraagt 
amper 300 km2. Van die eilandjes worden er 
200 bewoond en werden er 105 omgetoverd 
tot toeristenoorden. De luchthaven bevindt 
zich in Malé, de hoofdstad van de Malediven. 
De transfer naar de hotels gebeurt per speed-
boot, per watervliegtuig of via een binnenlandse
vlucht, meestal samen met andere hotelgasten. 
Het is niet mogelijk om zelfstandig een transfer 
naar het hotel te boeken

INFO
Formaliteiten: voor Belgen is een internationaal 
paspoort vereist dat minimum nog 6 maanden
geldig dient te zijn vanaf je aankomst op de 
Malediven. Aan de grens kan je een visum van 
maximum 30 dagen bekomen. Voor een laatste
update: zie http://diplomatie.belgium.be
Green tax: reizigers die in de Malediven 
 verblijven, betalen een ‘green tax’. Deze 
 toeristenbelasting werd al in onze prijzen 
 verrekend (nog niet voor baby’s) en hoeft dus 
niet meer ter plaatse worden betaald (bij 
ROBINSON Club Noonu, ROBINSON Club 
Maldives moet dit ter plekke betaald te worden). 
Munt: de rufiyaa (MVR) € 1 = 15,39 MVR 
(oktober 2022). Kredietkaarten (Visa/MasterCard), 
euro’s, Amerikaanse dollars en reischeques 
worden bijna overal aanvaard.
Tijdsverschil: in de winter is het er 4 uur later 
dan in België, in de zomer is het er 3 uur later
Elektriciteit: 220 volt, driepolige adapter 
noodzakelijk
Bagage: er wordt max. 20 kg bagage en 5 kg 
handbagage toegelaten voor je transfer per 
watervliegtuig. Per kilo overgewicht betaal je 
ter plaatse ongeveer 4,00 USD (h/t). In geval 
van een transfer per watervliegtuig, raden wij 
een zachte tas als handbagage (max. 5 kg) 
aan, omdat de handbagage moet worden 
opgeborgen onder de stoel in het watervliegtuig. 
Neem je een trolley als handbagage mee, dan 
moet die worden afgegeven bij de check-in 
op het watervliegtuig als ‘check in luggage’ en 
riskeer je overgewicht te moeten betalen. Voor
je transfer per binnenlandse vlucht wordt er max.
22 kg bagage en 5 kg handbagage toegelaten.
Taal: het Divehi. Engels wordt algemeen 
gesproken.

! Tropische luilekkereilanden met een gouden tip: dolce far niente 

! Een wereld apart: dromerige eilanden en goddelijke temperaturen

! Luxueuze paalwoningen en romantiek op z’n puurst

! Explosie van kleuren in de adembenemende onderwatertuinen

! Watersporten bij de vleet: verfrissend en grensverleggend

MALEDIVEN

KLIMAAT
 A B C
jan 29° 27° 8
feb 29° 28° 9
maa 30° 28° 8
apr 31° 29° 7
mei 29° 29° 6
jun 28° 28° 6
jul 28° 28° 6
aug 28° 27° 6
sep 28° 27° 7
okt 30° 28° 5
nov 29° 28° 6
dec 29° 27° 8
A: gem. dagtemp.
B: gem. temp. zeewater
C: uren zon per dag

Faafu Ato l

Meemu Ato l
Dhaalu  Ato l

Ar i  Ato l

Rashdoo Ato l

Baa Ato l

Raa Ato l

Lhav iyani  Ato l

Noord Malé  Ato l

Zu id  Malé  Ato l

In
di

sc
he

Ocea
an

Malé

MALEDIVEN

100 km

24/7 ONLINE 
SERVICE

Opmerking: om de natuurlijke schoonheid 
van de Malediven te behouden kan het zijn 
dat er in deze accommodatie mogelijks geen 
balustrades zijn rond de kamers op het 
strand, de terrassen van de waterbungalows 
of de openbare wandelpaden. Hierdoor heb je 
direct toegang tot het water of de zee. Als je 
met kinderen reist,  verzeker je er dan van dat 
je je hier comfortabel bij voelt voordat je deze 
accommodatie boekt.
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131Malediven | Dhaalu Atol

RIU PALACE MALDIVAS ★★★★★

Dhaalu Atol
 !  24/24u.  All  Inclusive
 !  Infinity  zwembad  met  swim-upbar
 !  Premium  dranken  in  het  hele  hotel
 !  Op  het  privé-eiland  Kedhigandu

• Eén persoon in ‘Beach’ junior-
suite met terras en directe toegang 
tot het strand (type 28)

• Eén persoon in ‘Overwater’ suite 
met zithoek met bank, Balinees 
bed en ligzetels op het terras met 
directe toegang tot de zee, op 
aanvraag (type 27)

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 
mogelijk bij maximale bezetting)

• 176 kamers

 ALL IN 

• Gevarieerd ontbijtbuffet met 
showcooking en cava • Middagmaal: 
buffet met showcooking en keuze 
aan desserts, pasta, salades en desserts 
• Avondmaal: buffetten en gerechten 
die à la minute bereid worden, 
vegetarische schotel, dessertbuffet 
•  2x/ week themabuffet • Alternatief 
avondmaal (à-la-carte): Japans en 
fusion restaurant • Alternatief 
avondmaal in Riu Atoll: steakhouse 
en Italiaans (voor- en nagerecht in 
buffetvorm) • Snacks (24/24u.) 
• Voor snacks en dranken kan je ook 
24/24u. in Riu Atoll en Riu Palace 
Maldivas terecht • Selectie van 
lokale en internationale alcoholische 
en niet-alcoholische Premium dranken 
(24/24u.) • Het bijvullen van de 
minibar en de sterkedrankenverdeler 
op de kamer • Roomservice 
(7-23u.) • In hotel Riu Atoll: fitness 
(vanaf 18 jaar, sportschoenen 

verplicht), groepslessen in de RiuFit 
zone ( 6x/ week), stoombad (vanaf 
18 jaar) • Kajak, waterfiets, 
peddelsurfen, snorkelmateriaal, 
1 duikinitiatie in het zwembad • In 
hotel Riu Atoll: animatie overdag 
voor volwassenen ( 7x/ week), 
animatie overdag voor kinderen 
(4-7 jaar en 8-12 jaar, in Kinderclub 
RiuLand) ( 6x/ week), livemuziek, 
shows, DJ ( 7x/ week)

SPORT & ONTSPANNING: 
Infinity zwembad met swim-upbar, 
zonneterras • In hotel Riu Atoll: 
kinder bad • Gratis ligzetels en parasols 
aan het zwembad, gratis ligzetels 
aan het strand • Gratis handdoeken-
service • Gratis: zie All In 
• Betalend: in hotel Riu Atoll: spa- 
& wellnesscentrum met massages 
en verzorgingen, onafhankelijk van 
het hotel: duiken, duikschool
VERBLIJF: Alle kamers beschikken 
over badkamer (douche, haardroger, 
badjas), centrale airco, plafond-
ventilator, telefoon, wifi (gratis), 
satelliet-tv (flatscreen), minibar 
 (gratis), sterke drankenverdeler, safe 
(gratis), zithoek met sofa en zeezicht
• Juniorsuite (2 pers.) met balkon 

(type 20)
• ‘Beach’ juniorsuite (2-3 pers. / 

2 volw.+ 2 kind.) met terras en 
directe toegang tot het strand 
(type 21)

• ‘Overwater’ suite (2-3 pers.) met 
Balinees bed en ligzetels op het 
terras met directe toegang tot de 
zee (type 22)

• ‘Overwater’ swim-upsuite 
(2-3 pers.) met bad en douche, 
Balinees bed, klein privé-zwembad 
en ligzetels op het terras met 
directe toegang tot de zee 
(type 23)

• Eén persoon in juniorsuite met 
balkon (type 29)

LIGGING: Op het privé-eiland 
Kedhigandu, onderdeel van het 
Dhaalu Atol • Verbonden door een 
loopbrug met het naastgelegen 
Maafushi eiland, waar hotel Riu Atoll 
ligt • Op 5 km van het centrum van 
Kudahuvadhoo • Op ± 5 km van de 
lokale luchthaven Dhaalu op 
Kudahuvadhoo eiland (transfer van 
internationale luchthaven Malé per 
binnenlandse vlucht naar lokale 
luchthaven Dhaalu (45 min.) en 
vervolgens speedboot (15 min.) 
inbegrepen) • Transfer per water-
vliegtuig (vanaf de luchthaven van 
Malé) mogelijk mits toeslag • Op 
± 180 km van de internationale 
luchthaven Malé • Deze reis/resort is 
onvoldoende/niet geschikt voor 
personen met beperkte mobiliteit
FACILITEITEN: Roomservice 
(7-23u.) • Wifi (gratis) in het hele 
resort • In hotel Riu Atoll: kinder-
speelruimte, kapsalon, shop
RESTAURANTS & BARS: Zie All 
In • Hoofdrestaurant met terras 
• Fusionrestaurant • Japans restaurant 
• Poolbar met swim-upbar • In hotel 
Riu Atoll: steakhouse, Italiaans 
restaurant, salonbar met terras, 
sportsbar

Het recente (2019) Riu Palace 
Maldivas ligt op het prachtige privé-
eiland Kedhigandu, dat onderdeel 
uitmaakt van het Dhaalu Atol. De 
natuurlijke omgeving is er eentje om 
bij weg te dromen. De kamers werden 
er ondergebracht in villa’s met telkens 
1 of 2 verdiepingen, waarbij sommige 
kamers zich boven het water bevinden. 
Het eiland Kedhigandu is met een 
brug verbonden met buurteiland 
Maafushi, waar je toegang hebt tot 
de verschillende restaurants, 
 faciliteiten en sport- & ontspannings –
mogelijkheden van hotel Riu Atoll.
Om de natuurlijke schoonheid van 
de Malediven te behouden kan het 
zijn dat er in deze accommodatie 
mogelijks geen balustrades zijn rond 
de kamers op het strand, de terrassen 
van de waterbungalows of de openbare 
wandelpaden. Hierdoor heb je direct 
toegang tot het water of de zee. Als 
je met kinderen reist, verzeker je er 
dan van dat je je hier comfortabel bij 
voelt voordat je deze accommodatie 
boekt.

JuniorsuiteJuniorsuite

Code 39488 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

HET PARADIJS 
VAN RIU PALACE
!  EERSTEKLAS SERVICE
!  BUITENGEWOON 

 COMFORT
!  VERFIJNDE KEUKEN 
!  TOPLIGGING

‘De RIU Palace Hotels nemen al 
je wensen ter harte. Je geniet er 
van buitengewoon comfort en 
een uitstekende service, tot in 
de puntjes verzorgd.’

Zie pagina 20-21 voor alle hotels

ONZE MENING:

ALL INGR ATIS
WIFISWIM-UP

KAMERS
PRIVÉ

Z WEMBAD
GEEN TOESL AG

ZEE ZICHT

VOOR FAMILIES

FAIR TRAVEL
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132 Malediven | Dhaalu Atol

RIU ATOLL ★★★★

Dhaalu Atol
 !  24/24u.  All  Inclusive
 !  Kamers  met  directe  toegang  tot  de  zee
 !  Op  het  privé-eiland  Maafushi
 !  Paradijselijk  genieten

VERBLIJF: Alle kamers beschikken 
over badkamer (haardroger), centrale 
airco, plafondventilator, telefoon, wifi 
(gratis), satelliet-tv, minibar (gratis), 
safe (gratis) en zeezicht 
• Standaardkamer (2 pers.) met 
douche, zithoek met bank en balkon 
(type 20) • ‘Beach’ kamer 
(2-3 pers. / 2 volw.+ 2 kind.) met 
douche, zithoek met bank en terras 
met directe toegang tot het strand 
(type 21) • ‘Overwater’ juniorsuite 
(2-3 pers.) met douche, badjas, slippers, 
sterkedrankenverdeler, zithoek met 
bank, Balinees bed op het terras 
met directe toegang tot de zee 
(type 22) • ‘Overwater’ superieure 
juniorsuite (2-3 pers.) met bad, 
douche, badjas, sterkedrankenverdeler, 
zithoek met bank, Balinees bed op 
het terras met directe toegang tot 
de zee (type 23) • Eén persoon in 
dubbele kamer met douche, zithoek 
met bank en balkon (type 29) • Eén 
persoon in een ‘Beach’ kamer met 
douche, zithoek met bank en terras 
met directe toegang tot het strand 
(type 28) • Eén persoon in een 
‘Overwater’ juniorsuite, met douche, 
badjas, slippers, sterke dranken-
verdeler, zithoek met bank, Balinees 
bed en ligzetels op het terras met 
directe toegang tot de zee, op 
 aanvraag (type 27) • Kinderbedje 
(0-2 jaar) gratis (niet mogelijk bij 
maximale bezetting) • 264 kamers

 ALL IN 

• Gevarieerd ontbijtbuffet met 
showcooking • Middagmaal: buffet 
met showcooking en keuze aan 
desserts, pasta, salades en desserts 
• Avondmaal: buffetten en gerechten 
die à la minute bereid worden, 
vegetarische schotel, dessertbuffet 
•  2x/ week themabuffet • Alternatief 
avondmaal (à-la-carte): steakhouse 
en Italiaans (voor- en nagerecht in 
buffetvorm) • Snacks (24/24u.) 
• Selectie van lokale en inter nationale 
alcoholische en niet-alcoholische 
dranken (24/24u.) • Het bijvullen 
van de minibar op de kamer • Het 
bijvullen van de sterkedrankenverdeler 
in kamertypes 22, 23 en 27  
• Fitness (vanaf 18 jaar), 
groepslessen in de RiuFit zone ( 6x/ 
week), stoombad (vanaf 18 jaar) 
• Kajak, waterfiets, peddelsurfen, 
snorkelmateriaal, 1 duikinitiatie in 
het zwembad • Animatie overdag 
voor volwassenen ( 7x/ week) 
• Animatie overdag voor kinderen 
(4-7 jaar en 8-12 jaar, in Kinderclub 
RiuLand) ( 6x/ week) • Livemuziek of 
evenement ( 7x/ week)

RESTAURANTS & BARS: Zie All 
In • Hoofdrestaurant met terras 
• Steakhouse • Italiaans restaurant 
• Salonbar met terras, sportsbar, 
poolbar met swim-upbar, chill-out 
zone
SPORT & ONTSPANNING: 
Zoetwaterzwembad met swim-upbar, 
kinderbad, zonneterras • Gratis lig-
zetels en parasols aan het zwembad, 
gratis ligzetels aan het strand 
• Gratis handdoekenservice 
• Gratis: zie All In • Betalend: spa- 
& wellnesscentrum met massages 
en verzorgingen, onafhankelijk van 
het hotel: duiken, duikschool

zijn dat er in deze accommodatie 
mogelijks geen balustrades zijn rond 
de kamers op het strand, de terrassen 
van de waterbungalows of de openbare 
wandelpaden. Hierdoor heb je direct 
toegang tot het water of de zee. Als 
je met kinderen reist, verzeker je er 
dan van dat je je hier comfortabel bij 
voelt voordat je deze accommodatie 
boekt.
LIGGING: Op het privé-eiland 
Maafushi, onderdeel van het Dhaalu 
Atol • Verbonden door een loopbrug 
met het naastgelegen Kedhigandu 
eiland, waar hotel Riu Palace Maldivas 
ligt • Op 5 km van het centrum van 
Kudahuvadhoo • Op ± 5 km van de 
lokale luchthaven Dhaalu op 
Kudahuvadhoo eiland (transfer van 
internationale luchthaven Malé per 
binnenlandse vlucht naar lokale 
luchthaven Dhaalu (45 min.) en 
 vervolgens speedboot (15 min.) 
inbegrepen) • Transfer per water-
vliegtuig (vanaf de luchthaven van 
Malé) mogelijk mits toeslag • Op 
± 180 km van de internationale 
luchthaven Malé • Deze reis/resort is 
onvoldoende/niet geschikt voor 
 personen met beperkte mobiliteit
FACILITEITEN: Kinderspeelruimte 
• Kapsalon • Shop • Wifi (gratis) in 
het hele resort

Riu Atoll is een pareltje op de 
Malediven en weet als geen ander 
hoe paradijselijke stranden en een 
onvergetelijke vakantie hand in hand 
gaan. Eind mei 2019 opende het 
hotel z’n deuren op privé-eiland 
Maafushi en kan je er meteen rekenen 
op een interessante All Inclusive 
formule, waarbij maaltijden en dranken 
24/24u. inbegrepen zijn, alsook 
verschillende watersporten, een 
boeiend animatieprogramma en niet 
te vergeten de uitmuntende RIU 
service. Bovendien kan je van de 
zonsondergang genieten met een DJ 
en livemuziek op het strand. Over de 
kamers zal iedereen het eens zijn: 
het zijn stuk voor stuk meester-
werkjes, want de zee ligt in de ‘Overwater’ 
juniorsuites binnen handbereik, 
letterlijk! Tel alles samen op en je 
weet dat je hier een fantastische 
vakantie tegemoet gaat. Half mei 
2019 opende Riu Palace Maldivas op 
het naastgelegen Kedhigandu eiland, 
dat met een brug verbonden is met 
Maafushi eiland. 
Om de natuurlijke schoonheid van 
de Malediven te behouden kan het 

StandaardkamerStandaardkamer

KLANTENSCORE
• Maaltijden 10
• Kamers 10

10 • Service 10
• Ligging 10

Code 39486 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

RIU HOTELS
!  SERVICE OP HOOG 

NIVEAU
!  ZORGELOOS GENIETEN
!  CULINAIRE 

 HOOGSTANDJES 
!  UITSTEKENDE LIGGING

'RIU, dat is service recht uit 
het hart. Maar ook heerlijk 
eten in de themarestaurants 
of je uitleven in de fantastische 
zwembaden.'

Zie pagina 20-21 voor alle hotels

ONZE MENING:

ALL INGR ATIS
WIFI

VOOR FAMILIES

FAIR TRAVEL
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133Malediven | Zuid Malé Atol

TUI BLUE OLHUVELI ROMANCE ★★★★

Zuid Malé Atol
 !  Eerste  TUI  BLUE  in  de  Malediven
 !  Privézwembad
 !  Eigen  huisrif
 !  Direct  aan  het  strand

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over bad-
kamer (bad, douche, haardroger), 
individuele airco, telefoon, flatscreen, 
wifi (gratis), safe (gratis), koffie- en 
theefaciliteiten, terras, privézwembad
• Romantische Beach Villa 

(2 pers.) (type 20)
• Romantische Water Villa (2 pers.) 

met zeezicht (type 21)
• Eén persoon in romantische Beach 

Villa, op aanvraag (type 29)
• Eén persoon in romantische Water 

Villa met zeezicht, op aanvraag 
(type 28)

• 98 villa’s

 ALL IN  mits toeslag

• Ontbijt, middag- en avondmaal in 
buffetvorm

• Koffie- en theepauze (15-18u.)
• Korting in bepaalde restaurants 

voor het avondmaal
• Selectie van lokale alcoholische en 

niet-alcoholische dranken 
(10-24u.)

• Lessen: snorkelen en windsurfen 
(beiden 30 min./verblijf)

• 1u./dag: kajak, paddle surfen, 
windsurfen

• Korting in het Spacentrum

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In (mits toeslag)
• ‘Sunset’ restaurant
• ‘Lagoon’ restaurant/bar
• 2 grillrestaurants
• Restaurant ‘The Four Spices’
• Italiaans restaurant op het water
• Japans restaurant
• Wijnkelder
• Poolbar, bars

SPORT & ONTSPANNING
• Zoetwaterzwembad
• Gratis ligzetels en parasols aan het 

zwembad en het strand
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: gym, yoga, fitness, tennis, 

vogelpik, pingpong
• Betalend: wellnesscentrum, 

watersporten

ADULTS ONLY
• Minimumleeftijd voor de gasten in 

het hotel: 16 jaar

LIGGING
• Direct aan het strand
• Op ± 300 m van het huisrif
• Op 45 min. met de speedboot van 

de luchthaven van Malé (transfer 
heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Shops
• Wasservice
• Kapsalon
• Wifi (gratis) in een deel van het 

resort

Hotel TUI BLUE Olhuveli Romance 
ligt aan een langzaam afl opend wit-
zandstrand en is omringd door kristal-
helder water. Het hotel ligt net naast 
Sun Siyam Olhuveli en je kan gebruik 
maken van de faciliteiten van dat 
hotel. Je verblijft in sfeervolle villa’s 
die elk voorzien zijn van een privé-
zwembad. Dit romantische eiland is 
verbonden met naburige eilanden 
door middel van bruggen. 
Watersportliefhebbers kunnen hier 
hun hartje ophalen, het huisrif ligt 
op slechts 300m en is gemakkelijk te 
bereiken via een steiger. Om de 
natuurlijke schoonheid van de 
Malediven te behouden kan het zijn 
dat er in deze accommodatie mogelijks 
geen balustrades zijn rond de kamers 
op het strand, de terrassen van de 
waterbungalows of de openbare 
wandelpaden. Hierdoor heb je direct 
toegang tot het water of de zee. Als 
je met kinderen reist, verzeker je er 
dan van dat je je hier comfortabel bij 
voelt voordat je deze accommodatie 
boekt.

Code 39498 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONTSPANNEN 
MET Z’N TWEEËN
! MODERNE KAMERS OP 

PRACHTIGE LOCATIES 
! CULINAIRE ERVARINGEN
! GENIETEN IN DE 

 WELLNESS
! BLUEF!T® RELAXATIE- 

EN FITNESSLESSEN

‘Koppels of beste  vrienden? 
In deze comfortabele,  stijlvolle 
Adults Only-hotels geniet je 
van qualitytime in een 
 ontspannen sfeer.’

Zie pagina 22 voor alle hotels

ONZE MENING:

VOL
PENSIONALL INPRIVÉ

Z WEMBAD
ADULTS
ONLY
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134 Malediven | Noonu Atol

ROBINSON NOONU ★★★★★

Noonu Atol
 !  Smullen  in  het  Teppanyaki  restaurant
 !  Boordevol  sport  en  entertainment
 !  Alles  wat  bij  ROBINSON  hoort
 !  Fascinerende  onderwaterwereld

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer 
(bad, douche, haardroger), houten 
vloer, individuele airco, badkamer 
gedeeltelijk in openlucht, telefoon, 
satelliet-tv (flatscreen), wifi (gratis), 
koelkast en safe (gratis), zeezicht
• Standaardkamer (2-3 pers., 

gelijkvloers), met terras (type 20)
• Kamer (2-3 pers.) met balkon 

(type 21)
• Familiekamer (3-4 pers. / 3 volw.+ 

3 kind. / 4 volw.+ 1 kind / 4 volw.+ 
2 kind. / 2 volw.+ 2 kind.) met terras: 
2 slaapkamers, 2 badkamers 
(type 22)

• Bungalow (2-3 pers. / 2 volw.+ 
2 kind. / 3 volw.+ 1 kind) met terras 
en privézwembad in de tuin 
(type 23)

• Eén persoon in dubbele kamer 
met terras, op aanvraag (type 29)

• Eén persoon in dubbele kamer, 
gelegen op het eerste verdiep 
met balkon, op aanvraag (type 28)

• Promokamer (2-3 pers. / 2 volw.+ 
2 kind.) met terras en privézwembad 
in de tuin, zonder zeezicht 
(type 25)

• Promokamer (2-3 pers.) met terras, 
zonder zeezicht (type 24) 

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 
mogelijk bij maximale bezetting in 
type 23, 27)

• 150 kamers

 ALL IN 

• Ontbijt, middag- en avondmaal in 
buffetvorm

• Laat ontbijt
• Selectie van lokale alcoholische en 

niet-alcoholische dranken
• Pingpong, badminton, beachvolley, 

crossgolf, Crossboccia, biljart, 
GroupFitness (vanaf 14 jaar), 
Body&Mind (vanaf 14 jaar), water-
polo

• Animatieprogramma
• ROBY CLUB (3-6 jaar), R.O.B.Y. 

(7-12 jaar, tijdens schoolvakanties)

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in 

buffetvorm,  1x/ week gala-avond 
“ROBcarpet”)

• Specialiteitenrestaurant
• Teppanyaki
• 2 bars

SPORT & ONTSPANNING
• Infinity zwembad
• Gratis ligzetels en parasols aan het 

zwembad
• Gratis ligzetels aan het strand
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: WellFit massages, duiken, 

snorkelen, windsurfen, kitesurfen, 
jetski, waterski, wakeboarden, vissen

LIGGING
• Op 200 km ten noorden van lucht-

haven Male
• Op het eiland Orivaru, Noonu Atol
• Op 1uur en 20 minuten van de 

luchthaven van Malé (35 min. met 
binnenlandse vlucht naar luchthaven 
Ifuru en vervolgens 45 min. met 
speedboot) (transfer heen en 
terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Shop
• Wasservice
• Wifi (gratis) in een deel van het 

resort

Welkom in dit prachtige ROBINSON-
resort! Of je nu blootvoets ligt te 
genieten aan de bar, of piekfi jn 
 uitgedost zit te dineren in het teppanyaki 
restaurant, of een duik neemt in de 
prachtige onderwaterwereld... het 
leven voelt hier heerlijk! Aan iedereen 
is hier gedacht. De ‘Green Tax’ van  
6 USD/pers./nacht moet ter plaatse 
betaald worden. Om de natuurlijke 
schoonheid van de Malediven te 
behouden kan het zijn dat er in deze 
accommodatie mogelijks geen 
 balustrades zijn rond de kamers op 
het strand, de terrassen van de 
waterbungalows of de openbare 
wandelpaden. Hierdoor heb je direct 
toegang tot het water of de zee. Als 
je met kinderen reist, verzeker je er 
dan van dat je je hier comfortabel bij 
voelt voordat je deze accommodatie 
boekt.

Code 39484 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

SHARE THE 
 MOMENT
! ONTSPANNEN OP 

PRACHTIGE LOCATIES
! VERS, GEZOND EN 

 LEKKER ETEN
! RUIM AANBOD AAN 

SPORT EN ACTIVITEITEN 
! DAGELIJKS TOP-

ENTERTAINMENT

'Een vakantie bij ROBINSON 
betekent samen  onvergetelijke 
momenten beleven in een 
 ontspannen sfeer. ROBINSON 
biedt een breed scala aan sport, 
gevarieerde activiteiten, uitstekend 
eten met innoverende gerechten 
en altijd op de mooiste locaties.'

Zie pagina 20-21 voor alle hotels

ONZE MENING:

ALL INPRIVÉ
Z WEMBAD

VOOR FAMILIES
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135Malediven | Gaafu-Alif Atol

ROBINSON MALDIVES ★★★★★

Gaafu-Alif Atol
 !  Adults  Only,  vanaf  18  jaar
 !  Eigen  paradijselijk  eiland
 !  Kleurrijk  koraalrif
 !  Vele  sportactiviteiten,  gratis  proeflessen
 !  Gezellig  clubgevoel,  geen  verplichtingen

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over bad-
kamer (bad of douche, haardroger), 
individuele airco, telefoon, satelliet-
tv (flatscreen), koelkast, safe (gratis) 
en terras
• Bungalow (2-3 pers.) met tegel-

vloer (badkamer gedeeltelijk in 
openlucht) (type 20)

• Bungalow aan de zeezijde 
(2-3 pers.) met tegelvloer (bad-
kamer gedeeltelijk in openlucht) 
(type 21)

• Bungalow met zeezicht 
(2-3 pers.) met tegelvloer (bad-
kamer gedeeltelijk in openlucht) 
(type 22)

• Bungalow met zeezicht 
(2-3 pers.) met privézwembad 
(type 24)

• Eén persoon in bungalow met 
tegelvloer (badkamer gedeeltelijk 
in openlucht), op aanvraag 
(type 29)

• Promokamer (2-3 pers.) (type 25) 
• 121 kamers

 ALL IN 

• Ontbijt, middag- en avondmaal in 
buffetvorm

• Laat ontbijt
• Selectie van lokale alcoholische en 

niet-alcoholische dranken (vanaf 
11u.)

• Pingpong, badminton, beach-
volley, tafelvoetbal, biljart, golf 
(‘crossgolf’), Finse sauna, 
GroupFitness (aquagym,...), 
Body&Mind (pilates, yoga), free-
Golf, crossboccia, speedminton, 
snorkelmateriaal

• Animatieprogramma

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in 

buffetvorm, vegetarische en dieet-
maaltijden mogelijk,  1x/ week gala-
diner “ROBcarpet”)

• Gastronomisch à-la-carterestaurant
• Tastejam (om de 2 weken ‘street-

food’)
• 2 bars, poolbar

SPORT & ONTSPANNING
• Zoetwaterzwembad
• Gratis ligzetels en parasols aan het 

zwembad
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: schoonheids-

behandelingen en massages in het 
spacentrum ‘WellFit-spa’, fitness 
met personal training, surfen, 
 zeilen, stand-up paddling, duiken, 
waterski, parasailing

ADULTS ONLY
• Minimumleeftijd voor de gasten in 

het hotel: 18 jaar

LIGGING
• Op het eiland Funamadua, Gaafu-

Alif Atol
• In het zuiden van de Malediven
• Op 1 uur en 40 minuten van de 

luchthaven van Malé (70 min. met 
binnenlandse vlucht naar luchthaven 
Kadhedhoo en vervolgens 30 min. 
met speedboot) (transfer heen en 
terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Shop
• Wasservice
• Wifi (gratis) in een deel van het 

resort

Een vakantie bij ROBINSON is altijd 
een belevenis. Ga surfen of duiken, 
geniet van een ontspannende 
behandeling in het spacentrum, laat 
heerlijk voor je koken en strijk neer 
met een goed boek onder een parasol 
op het prachtige strand. Alles mag 
en niets moet. Alsof je reist naar het 
paradijs... De boottocht vanaf de 
lokale luchthaven is al fantastisch, 
met de haren in de wind, langs de 
witte zandstranden van de kleine 
eilandjes. Wist je trouwens dat 
ROBINSON MALDIVES een eigen 
eiland heeft, helemaal exclusief voor 
de ROBINSON gasten? Dat dit een 
droomvakantie wordt, dat weet je nu 
al! Het hotel verwelkomt gasten 
vanaf 18 jaar. De ‘Green Tax’ van 
USD 6/pers./nacht moet ter plaatse 
betaald worden.
Om de natuurlijke schoonheid van 
de Malediven te behouden kan het 
zijn dat er in deze accommodatie 
mogelijks geen balustrades zijn rond 
de kamers op het strand, de terrassen 
van de waterbungalows of de openbare 
wandelpaden. Hierdoor heb je direct 
toegang tot het water of de zee.

Bungalow met directe toegang tot de zeeBungalow met directe toegang tot de zee

Code 39448 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

SHARE THE 
 MOMENT
! ONTSPANNEN OP 

PRACHTIGE LOCATIES
! VERS, GEZOND EN 

 LEKKER ETEN
! RUIM AANBOD AAN 

SPORT EN ACTIVITEITEN 
! DAGELIJKS TOP-

ENTERTAINMENT

'Een vakantie bij ROBINSON 
betekent samen  onvergetelijke 
momenten beleven in een 
 ontspannen sfeer. ROBINSON 
biedt een breed scala aan sport, 
gevarieerde activiteiten, uitstekend 
eten met innoverende gerechten 
en altijd op de mooiste locaties.'

Zie pagina 20-21 voor alle hotels

ONZE MENING:

ALL INPRIVÉ
Z WEMBAD

ADULTS
ONLY
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136 Malediven | Malé

CINNAMON DHONVELI ★★★★

Malé
 !  Luxueuze  omgeving
 !  Lekkere  maaltijden
 !  Direct  aan  zee

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer 
(bad of douche, haardroger, slippers), 
houten vloer, individuele airco, 
 plafondventilator, hoofdkussenservice 
(gratis), koffie- en theefaciliteiten, 
telefoon, tv, wifi (gratis), safe (gratis), 
minibar (betalend)
• Standaardkamer (2-3 pers. / 

2 volw.+ 2 kind., 59m2) met balkon 
en zeezicht (type 20)

• Duplex bungalow (2-3 pers. / 
2 volw.+ 2 kind., 55m2) met terras 
en tuinzicht (type 25)

• Beach bungalow (2-3 pers., 59m2) 
met terras, zeezicht (type 24)

• Water bungalow (2-3 pers., 63m2) 
met terras en zeezicht (type 23)

• Junior Beach Suite (2-3 pers., 
92m2) met terras, zeezicht 
(type 21)

• Over Water Suite (2-3 pers., 
95m2) met terras en zeezicht 
(type 22)

• Beach Suite (2-4 pers., 170m2) 
met zwembad, terras, zeezicht, op 
aanvraag (type 26)

• Eén persoon in dubbele kamer 
(59m2) met balkon en zeezicht, op 
aanvraag (type 29)

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis, op 
aanvraag (niet mogelijk bij maximale 
bezetting, behalve in type 20 en 29)

 ALL IN  mits toeslag

• Ontbijt, middag- en avondmaal in 
buffetvorm

• Snacks (10.30-11.30u., 16-17u., 
22.30-23.30u.)

• Selectie van lokale alcoholische en 
niet-alcoholische dranken (9-24u.)

• Tennis, fitness, badminton, 
 pingpong, biljart, beachvolley

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In (mits toeslag)
• 3 restaurants
• Bar, swim-upbar (exclusief voor 

gasten in type 22)

SPORT & ONTSPANNING
• Zoetwaterzwembad met kinderbad, 

infinity zwembad (exclusief voor 
gasten verblijven in type 22)

• Gratis: tennis, fitness, badminton, 
pingpong, biljart, beachvolley

• Betalend: duiken, windsurfen, 
waterski, catamaran, 
s pabehandelingen

LIGGING
• Direct aan zee
• Op 25 min. met de speedboot van 

de luchthaven van Malé (transfer 
heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Roomservice (10-1u.)
• Shop
• Wifi (gratis) in het hele resort

Even weg in een luxueuze omgeving? 
Dan ben je bij hotel Cinnamon 
Dhonveli aan het juiste adres. Het 
resort straalt een en al weelde uit. 
Vlij neer in je ligzetel en luister naar 
het ruisen van de golven, of wat 
dacht je van snorkelen in kristalhelder 
water, dat is duidelijk genieten van 
het heerlijke eilandleven.
Om de natuurlijke schoonheid van 
de Malediven te behouden kan het 
zijn dat er in deze accommodatie 
mogelijks geen balustrades zijn rond 
de kamers op het strand, de terrassen 
van de waterbungalows of de 
 openbare wandelpaden. Hierdoor 
heb je direct toegang tot het water 
of de zee. Als je met kinderen reist, 
verzeker je er dan van dat je je hier 
comfortabel bij voelt voordat je deze 
accommodatie boekt.

Beach BungalowBeach Bungalow

Code 39422 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

VOL
PENSIONALL INGR ATIS

WIFIPRIVÉ
Z WEMBAD

VOOR FAMILIES
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137Malediven | Noord Malé Atol

MEERU ISLAND RESORT & SPA ★★★★

Noord Malé Atol
 !  Groot  eiland,  veel  activiteiten
 !  Diverse  duik-  en  snorkelspots
 !  Eigen  huisrif  en  lagune
 !  Gratis  Sunset  Cruise  bij  All  In
 !  Op  55  min.  met  speedboot  naar  Malé

• Luxekamer ‘Jacuzzi Beach Villa’ 
(2-3 pers., vanaf 18 jaar) met houten 
vloer, bubbelbad, douche, badkamer 
gedeeltelijk in openlucht en zeezicht, 
op aanvraag (type 22)

• Executive kamer ‘Water Front Villa’ 
(2-3 pers., vanaf 18 jaar) met houten 
vloer, bubbelbad, douche, badkamer 
gedeeltelijk in openlucht en zeezicht, 
op aanvraag (type 23)

• kamer ‘Jacuzzi Watervilla’ (2-3 pers., 
vanaf 18 jaar) in paalwoning, met 
houten vloer, bubbelbad, douche, 
badkamer gedeeltelijk in openlucht 
en zeezicht, op aanvraag (type 24)

• Villa (2-4 pers.) met houten vloer 
en zeezicht: 2 slaapkamers, op 
aanvraag (type 26)

• Eén persoon in dubbele kamer 
‘Garden Room’ met tegelvloer en 
tuinzicht, op aanvraag (type 29)

• Eén persoon in een kamer 
‘Water Front Villa’ (vanaf 18 jaar) 
met houten vloer, bubbelbad, 
douche, badkamer gedeeltelijk in 
openlucht en zeezicht, op aanvraag 
(type 28)

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 
mogelijk bij maximale bezetting)

• 284 kamers

 ALL IN  mits toeslag

• Ontbijt, middag- en avondmaal in 
buffetvorm (gasten krijgen een 
hoofdrestaurant toegewezen 
 afhankelijk van waar ze verblijven op 
het eiland, noordkant of zuidkant) 
•  1x/ verblijf van min. 5 nachten: 
avondmaal in het Aziatisch restaurant 
• Snacks (10-18u.) • Selectie van 
lokale alcoholische en niet-alcoholische 
dranken (7-24u.) • Minibar ( 1x/ dag 
gratis gevuld met selectie van dranken) 
• Halve fles champagne  1x/ kamer/
verblijf
• Tennis, pingpong, tafelvoetbal, 
beachvolley, badminton, voetbal, biljart, 
snooker, golf driving range, fitness, 
vogelpik, ‘Pitch’n Putt’ (9 holes) • Kano, 
windsurfen (1u./dag, materiaal 
 inbegrepen) • Animatieprogramma 
met dj, shows en traditionele dans, 
miniclub (3-12 jaar) • 1 Sunset 
Cruise/verblijf • 30 min./verblijf gratis: 
snorkelinitiatie (materiaal niet 
 inbegrepen), windsurfinitiatie 
( materiaal inbegrepen), groepsinitiatie 
‘golf driving range’ (materiaal 
 inbegrepen) • 1 yoga in groep/verblijf 
in het spacentrum (mits reservatie)

SPORT & ONTSPANNING
• 2 zoetwaterzwembaden, 1 kinderbad, 

zonneterras
• Gratis ligzetels aan het zwembad 

en aan het strand
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: pingpong, tafelvoetbal, biljart, 

beachvolley en andere activiteiten 
in de ‘Games Room’, fitness, miniclub 
(3-12 jaar), animatieprogramma 
met dj, shows en traditionele dans

• Betalend: tennis, badminton (gratis 
in All In), golf, fietsenverhuur, 
 spacentrum, duiken, kano, windsurfen, 
zeilen

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer 
(douche, haardroger, badjas), 
i ndividuele airco, hoofdkussenservice 
(gratis), telefoon, wifi (gratis), kabel-tv, 
minibar (betalend), koffie- en 
 theefaciliteiten, safe (gratis) en terras
• Standaardkamer ‘Garden Room’ 

(2-3 pers. / 2 volw.+ 2 kind.) met 
tegelvloer, badkamer binnen en 
tuinzicht, op aanvraag (type 20)

• Superieure kamer ‘Beach Villa’ 
(2-3 pers. / 2 volw.+ 2 kind.) met 
tegelvloer, badkamer gedeeltelijk in 
openlucht en zeezicht, op aanvraag 
(type 21)

LIGGING
• Op 55 min. met speedboot naar 

de luchthaven van Malé (transfer 
heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Kinderspeelruimte
• Shops
• Roomservice (7.30u.-23u.)
• Wifi (gratis) in een deel van het 

resort

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In (mits toeslag)
• 2 hoofdrestaurants (maaltijden in 

buffetvorm): gasten krijgen een 
hoofdrestaurant toegewezen 
afhankelijk van waar ze verblijven op 
het eiland (noordkant of zuidkant)

• Aziatisch restaurant (à-la-carte)
• Grillrestaurant (à-la-carte)
• Café (ijsjes, gebak, koffie, thee,...)
• Snacks
• 6 bars

Staan de Malediven al jaren op je 
bucketlist? Dan is een verblijf in 
Meeru Island Resort & Spa een 
mooie keuze! In een speedboot 
word je naar het Meerufenfushi 
eiland gebracht en de villa’s springen 
meteen in het oog: beachvilla’s met 
bubbelbad, watervilla’s op palen in 
de lagune... alles is hier even mooi. 
Het plaatje is paradijselijk. Wie 
houdt van watersporten zit hier op 
rozen. Het resort heeft een eigen 
huisrif met een lagune waar het 
water altijd rustig is. Overdag duiken, 
snorkelen, windsurfen en ’s avonds 
dineren met je voeten in het zand. 
Wát een strandvakantie. Om de 
natuurlijke schoonheid van de 
Malediven te behouden kan het zijn 
dat er in deze accommodatie mogelijks 
geen balustrades zijn rond de kamers 
op het strand, de terrassen van de 
waterbungalows of de openbare 
wandelpaden. Hierdoor heb je direct 
toegang tot het water of de zee. Als je 
met kinderen reist, verzeker je er dan 
van dat je je hier comfortabel bij voelt 
voordat je deze accommodatie boekt.

Luxekamer ‘Beach Villa’Luxekamer ‘Beach Villa’

KLANTENSCORE
• Maaltijden 9.7
• Kamers 8.7

9.0 • Service 9.7

Code 39482 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

VOL
PENSIONALL INFAIR TRAVEL

VOOR FAMILIES
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BEHALVE DE HOTELS IN DEZE 
BROCHURE BIEDEN WIJ OOK 
DE VOLGENDE HOTELS AAN. 
MEER INFO BIJ JE REISAGENT.
Aanbod onderhevig aan wijzigingen tijdens het seizoen

TRI TRANG BEACH
Phuket Marriott Resort & Spa 
Merlin Beach ****SUP code 42942

KHAO LAK
JW Marriott Khao Lak ***** code 42917

Khaolak Merlin Resort **** code 42919

The Sands Khao Lak by Kata Thani ****SUP code 42983

APSARA Beachfront Resort and Villa **** code 42936

PATONG
Burasari Phuket Resort **** code 42921

PHUKET
Novotel Phuket Resort **** code 42941

KA TA
Kata Palm Resort & Spa ***SUP code 42984

Kledij: bij boeddhistische tempels en koninklijke
paleizen gelden strikte kledingvoorschriften. 
Shorts, blote armen en soms ook sandalen 
worden niet aanvaard. In de regel gaat men 
een tempel of woning blootsvoets binnen.
Huisdieren: het is niet mogelijk huisdieren 
mee te nemen naar Thailand.

INFO
Formaliteiten: internationaal paspoort vereist 
(nog 6 maanden geldig na aankomst) voor zowel
volwassenen als kinderen. Voor een verblijf van
maximum 30 dagen heb je geen visum nodig 
indien je het land binnenreist per vliegtuig of 
met een passagiersschip. Voor een verblijf van 
meer dan 30 dagen dien je een visum aan te 
vragen bij de Thaise Ambassade. Betreed je 
Thailand over land, dan kan je er maximum 
15 dagen verblijven zonder visum. Voor een 
laatste update: zie http://diplomatie.belgium.be
Lokale munt: de nationale munteenheid is de 
Thaise baht (THB): € 1 = +/- 36 baht (oktober 
2022). Buitenlandse valuta mogen onbeperkt 
in- en uitgevoerd worden. Travellers cheques 
(in USD en in euro in kleine coupures) worden
geaccepteerd. De bekende kredietkaarten 
worden in vrijwel alle hotels, restaurants en 
warenhuizen geaccepteerd. In de grote hotels, 
bekende steden en toeristische gebieden is 
het mogelijk euro’s te wisselen. Wisselkantoren
zijn voordeliger dan de hotels, die hoge marges
kunnen rekenen. Je kan ook geld afhalen aan 
de geldautomaten, hou er dan wel rekening 
mee dat de bank een percentage zal inhouden
op je eindafrekening. Sommige winkels bieden
‘VAT refund’ aan, deze terugvordering gebeurt 
op de internationale luchthaven bij vertrek.
Tijdsverschil: in de zomer is het er 5 uur 
later. In de winter is het er 6 uur later.
Gezondheid: vaccinatie tegen hepatitis A is 
aangeraden voor iedereen die naar Azië reist, 
ongeacht de duur en de omstandigheden. 
Raadpleeg tijdig je huisarts en de websites 
www.itg.be (Instituut voor tropische geneeskunde)
en www.who.int (World Health Organization) 
voor meer gedetailleerde informatie. Het  drinken 
van kraantjeswater wordt best vermeden. Voorzie 
een basisapotheek met o.a. muggenmelk.
Klimaat: in Thailand heerst het regenseizoen 
van mei tot en met oktober (afhankelijk van de
regio). Dit kan regenbuien veroorzaken waardoor
het vakantieplezier mogelijk beperkt kan worden.
De natuur laat zich echter niet regelen, dus 
ook buiten deze maanden kan het regenen.

VAKANTIEPLAATSEN

KHAO LAK
Khao Lak, een stukje verloren paradijs, ligt aan
de Andaman Zee, op een uurtje rijden van 
Phuket. Zijn eindeloze ongerepte stranden van
fijn wit zand zijn omzoomd door kokosbomen. 
Khao Lak biedt een grote verscheidenheid 
aan natuurschoon, waaronder regenwouden 
en watervallen. Het is dan ook een populaire 
badplaats bij natuurliefhebbers en rustzoekers.
In de buurt van Khao Lak ligt bovendien het 
grootste en indrukwekkendste natuurpark van 
Zuid-Thailand: Khao Sok National Park. 
Luchthaven Phuket - Khao Lak: ± 60 km

KAMALA BEACH
Ten noorden van het bruisende Patong ligt 
het rustige, gezinsvriendelijke Kamala Beach. 
Deze baai is omgeven door heuvelachtige 
bossen en een vissersdorpje. Het is een van de
mooiste plekjes van Phuket. Het plaatsje ademt
kalmte en rust uit. Langs het strand vind je heel 
wat restaurants die het authentieke Thailand 
uitstralen. Luchthaven Phuket - Kamala Beach: ± 30 km

KARON BEACH
Karon Beach is het derde langste strand van 
Phuket. Het is een van de populairste 
bestemmingen onder de toeristen. Je kan er 
zalig snorkelen en duiken, en ook eventjes 
languit relaxen op het strand zonder dat je het
gevoel hebt dat het echt druk is. Er zijn tal van
mogelijkheden om te ontspannen, van lange 
strandwandelingen, winkelen, uit eten gaan en
een bruisend nachtleven. Op cultureel vlak kan
je een boeddhistischte tempel bezoeken waar 
er om de twee weken ook een marktje is. 
Luchthaven Phuket – Karon Beach: ± 60 km

PATONG
Patong is het bekendste strand van Phuket. Het 
staat gekend om zijn bruisend nachtleven met
talloze restaurants, bars en nachtclubs en kan 
er dus ook erg druk zijn. Overdag kan je terecht 
in een van de vele winkels en marktjes om 
koopjes te doen. Luchthaven Phuket – Patong: ± 40 km

TRI TRANG BEACH
Als je als zonneklopper houdt van een rustige 
plek, dan ben je in Tri Trang Beach aan het 
goeie adres. Je kan er jetskiën, snorkelen of je 
gewoon laten masseren op het strand. Het 
water is niet diep maar zwemmen bij laag water
is er wat moeilijk vanwege de vele stenen. 
Luchthaven Phuket – Tri Trang Beach: ± 40 km

SURIN BEACH
Surin Beach is een van de mooiste stranden 
van het eiland. Het helderblauwe water en het
poederwitte zand maken van deze plek een 
adembenemende locatie. Het is een klein 
paradijs omzoomd door palmbomen. 
Luchthaven Phuket – Surin Beach: ± 22 km

KOH MAPHRAO ISLAND
Koh Maphrao Island staat ook wel bekend als 
‘Coconut Island’. Het is een ongerept tropisch 
eiland voor de kust van de Andamanse Zee. 
Je kan er voornamelijk fietsen, vissen, 
 wandelingen maken en genieten aan het strand.
Luchthaven Phuket – Koh Maphrao Island: ± 25 km

BANGTAO BEACH
Het strand van Bangtao Beach is zo’n 6 km 
lang. Het langste en meest kindvriendelijke 
strand van Phuket. Langs het strand kan je in 
enkele kleine barretjes je dorst lessen. 
Luchthaven Phuket – Bangtao Beach: ± 16 km

KATA BEACH
Kata Beach ligt vlakbij Karon Beach en is zeer 
geliefd bij gezinnen dankzij zijn witte zandstrand
en helderblauwe water. De kust is omzoomd 
door palmbomen en gevarieerde restaurants. 
Het plekje is de favoriet van surfers en 
 zonnekloppers. Qua restaurants vind je zeker 
je gading, van ‘street food’ tot fijne keuken. 
Luchthaven Phuket – Kata Beach: ± 45 km

EXCURSIES
Je reisagent stelt je met plezier het volledige 
aanbod uitstappen voor.

! Paradijselijke stranden zoals Kamala, Patong en Khao Lak

! Nationale Parken, maar ook tijgers, olifanten en krokodillen

! Gouden cultuur: tempels en boeddhabeelden, maar ook thaiboksen

! Het land van de glimlach, gastvrijheid en vrije geest

! Goedkoop street food

PHUKET

KLIMAAT
 A B C
jan 32° 27° 9
feb 33° 28° 9
maa 33° 28° 9
apr 34° 29° 8
mei 33° 29° 7
jun 32° 28° 6
jul 32° 28° 5
aug 32° 28° 4
sep 31° 28° 5
okt 31° 28° 6
nov 31° 27° 7
dec 31° 27° 8
A: gem. dagtemp.
B: gem. temp. zeewater
C: uren zon per dag

24/7 ONLINE 
SERVICE

BANGKOK

THAILAND
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139Thailand | Phuket | Khao Lak

 !  Net  dat  beetje  extra  vakantie
 !  Adults  Only  vanaf  16  jaar
 !  All  In  ook  mogelijk
 !  Swim-upkamers
 !  Direct  aan  het  strand

• Eén persoon in luxebungalow 
(52 m2) met terras met tuinzicht of 
zicht op het zwembad, op 
 aanvraag (type 27)

• Luxekamer ‘Grand’ (2 pers.) met 
balkon, met tuinzicht of zicht op 
het zwembad, op aanvraag 
(type 24)

• 214 kamers

 ALL IN  mits toeslag

• Ontbijtbuffet
• Middagmaal (driegangenmenu) en 

avondmaal (driegangenmenu of 
buffet)

• Theepauze (15-17u.)
• Selectie van lokale alcoholische 

(12-22.30u.) en niet-alcoholische 
dranken (10-22.30u.)

• Windsurfen en kajak, fitness

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer 
(bad, douche, haardroger, badjas, 
slippers), tegelvloer, individuele 
airco, telefoon, wifi (gratis), satelliet-
tv (flatscreen), koelkast, koffie-
faciliteiten en safe (gratis)
• Luxekamer (2-3 pers.) (44 m2) 

met balkon met tuinzicht of zicht 
op het zwembad (type 20)

• Swim-upkamer (2 pers.) (44 m2) 
met directe toegang tot het 
 zwembad, terras met zicht op het 
zwembad (type 21)

• Luxebungalow (2 pers.) (52 m2) 
met terras met tuinzicht of zicht 
op het zwembad, op aanvraag 
(type 22)

• Beachfront bungalow (2 pers.) 
(35 m2) dicht bij het strand, met 
douche in bad, tegelvloer of houten 
vloer, terras en zeezicht, op 
 aanvraag (type 23)

• Eén persoon in luxekamer 
(44 m2) met balkon met tuinzicht 
of zicht op het zwembad, op 
 aanvraag (type 29)

• Eén persoon in swim-upkamer 
(44 m2) met directe toegang tot 
het zwembad, terras met zicht op 
het zwembad, op aanvraag 
(type 28)

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In (mits toeslag)
• Hoofdrestaurant aan het strand: 

ontbijt (buffet of à-la-carte), 
avondmaal in buffetvorm of à la 
carte, middagmaal à la carte 
(Europese en Thaise keuken)

• A-la-carterestaurant bij het zwem-
bad: avondmaal

• Lobbybar, swim-upbar, beachbar

SPORT & ONTSPANNING
• 5 zoetwaterzwembaden, zonne-

terras
• Gratis ligzetels en parasols aan het 

zwembad en het strand
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: fitness, bubbelbad
• Betalend: biljart, massages, wind-

surfen, kano

ADULTS ONLY
• Minimumleeftijd voor de gasten in 

het hotel: 16 jaar

Dit is de place to be voor koppels 
die op zoek zijn naar een romantische 
relaxvakantie in het paradijs. TUI BLUE 
Khao Lak Resort ligt aan een prachtig 
strand en kan rekenen op die typische 
charme en elegantie zoals dat alleen 
in Thailand mogelijk is. Dit resort 
verwelkomt gasten vanaf 16 jaar, 
zodat het intieme karakter bewaard 
blijft en je in alle rust kunt genieten 
van je vakantie.

LIGGING
• Direct aan het strand
• Op 500 m van Khao Lak
• Op 15 min. wandelen van het 

Khao Lak-Lamru Nationaal Park
• Op ± 80 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Wasservice
• Roomservice
• Wifi (gratis) in het hele resort

LuxekamerLuxekamer

KLANTENSCORE
• Maaltijden 9
• Kamers 9

9.0

Code 42913 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONTSPANNEN 
MET Z’N TWEEËN
! MODERNE KAMERS OP 

PRACHTIGE LOCATIES 
! CULINAIRE ERVARINGEN
! GENIETEN IN DE 

 WELLNESS
! BLUEF!T® RELAXATIE- 

EN FITNESSLESSEN

‘Koppels of beste  vrienden? 
In deze comfortabele,  stijlvolle 
Adults Only-hotels geniet je 
van qualitytime in een 
 ontspannen sfeer.’

Zie pagina 22 voor alle hotels

ONZE MENING:

TUI BLUE KHAO LAK RESORT ★★★★

Khao Lak

ONTBIJTHALF
PENSION

VOL
PENSIONALL INFAIR TRAVELGR ATIS

WIFISWIM-UP
KAMERS

ADULTS
ONLY
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MAI HOLIDAY BY MAI KHAO LAK ★★★★ SUP

Khao Lak
 !  Adults  Only  vanaf  18  jaar
 !  Suites  met  directe  toegang  tot  zwembad
 !  Talrijke  sportfaciliteiten
 !  Op  500  m  van  het  strand

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer 
(haardroger, badjas), houten vloer, 
individuele airco, telefoon, wifi (gratis), 
satelliet-tv (flatscreen), dvd-speler, 
koelkast, koffie- en theefaciliteiten 
en safe (gratis)
• Luxesuite (2-3 pers.) met douche 

in bad en balkon met zicht op het 
zwembad (type 20)

• Luxesuite ‘Premium’ (2-3 pers.) 
met douche in bad, balkon en 
 lateraal zeezicht (type 21)

• Swim-upluxesuite (2-3 pers.) met 
toegang tot het zwembad, bad, 
douche, bubbelbad op het terras 
en zicht op het zwembad (type 22)

• Eén persoon in luxesuite met 
douche in bad en balkon met zicht 
op het zwembad, op aanvraag 
(type 29)

• Eén persoon in luxesuite ‘Premium’ 
met douche in bad en balkon met 
lateraal zeezicht, op aanvraag 
(type 28)

• Eén persoon in swim-upluxesuite 
met toegang tot het zwembad, 
bad, douche, bubbelbad op het 
terras en zicht op het zwembad, 
op aanvraag (type 27)

• 58 kamers

 ALL IN  mits toeslag

• Ontbijt, middag- en avondmaal in 
het Adults Only restaurant

• Thema-avonden
• IJsjes (12-17u.)
• Avondmaal in het Thais restaurant 

( 1x/ week)
• Selectie van lokale alcoholische en 

niet-alcoholische dranken 
(11-24u.)

• Tennis, beachvolley, fitness, aerobic, 
pingpong, petanque, yoga

• Kajak

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In (mits toeslag)
• Ontbijt en avondmaal à-la-carte, 

middagmaal in de poolbar
• Poolbar
• In het Mai Khao Lak-gedeelte: 

buffetrestaurant, Thais restaurant, 
grillrestaurant, visrestaurant, food-
court met Italiaanse, Japanse, 
Europese en Thaise specialiteiten, 
3 poolbars, muziek/wijnbar, koffie-
shop

SPORT & ONTSPANNING
• Zoetwaterzwembad (Adults Only), 

zonneterras
• Gratis ligzetels en parasols aan het 

zwembad
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: tennis, fitness, kano, 

petanque
• Betalend: spacentrum met 

 massage en verzorgingen, Thaise 
kookles (12-15u., op aanvraag), 
decoratief snijden van fruit en 
groente, mountainbikes

ADULTS ONLY
• Minimumleeftijd voor de gasten in 

het hotel: 18 jaar

LIGGING
• Op 500 m van het strand
• Op ± 89 km van de luchthaven van 

Phuket (transfer heen en terug 
inbegrepen)

FACILITEITEN
• Shop
• Roomservice (12.30-20.30u.)
• Wifi (gratis) in het hele resort

Stijlvol ingerichte luxesuites, voorzien 
van alle comfort, dat is genieten. Je 
kan hier gaan mountainbiken, kanoën 
of je uitleven op het tennisveld. 
Interesse in de Thaise keuken? 
Verdiep je erin tijdens de kookles, of 
leer de kneepjes van het vak in het 
decoratief snijden van fruit en groente. 
Hier verblijf je in het Adults Only-
gedeelte van Mai Khao Lak Beach 
Resort & Spa. Je kan gebruik maken 
van alle faciliteiten van hotel Mai 
Khao Lak (niet Adults Only).

LuxesuiteLuxesuite

Code 42994 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

FOR T WO

ONTBIJTHALF
PENSIONALL INSWIM-UP

KAMERS
ADULTS
ONLY
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ROBINSON KHAO LAK ★★★★★

Khao Lak
 !  Prachtige  tropische  tuinen
 !  Voor  elk  wat  wils
 !  Uitgebreide  activiteiten
 !  Direct  aan  het  strand

SPORT & ONTSPANNING
• 5 zwembaden (waaronder 1 familie-

zwembad, 1 relaxzwembad vanaf 
16 jaar), 1 kinderbad, zonneterras, 
tuin

• Gratis ligzetels en parasols aan de 
zwembaden en het strand

• Gratis handdoekenservice
• Gratis: 5 tennisterreinen (materiaal 

betalend), badminton, speedminton, 
pingpong, beachvolley, voetbal, 
waterball, biljart, gym, GroupFitness, 
Body&Mind, Finse sauna (min. 
16 jaar), animatie overdag en 
‘s avonds, BOBY BABY (0-2 jaar), 
ROBY CLUB (3-6 jaar), R.O.B.Y. 
(7-12 jaar)

• Betalend: golf, duiken, kajak, stand 
up paddling, tennisles, tennis-
materiaal, personal training, WellFit 
spatoepassingen en -pakketten

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over bad-
kamer (bad, douche, haardroger, 
badjas, slippers), houten vloer of 
tegelvloer, individuele airco, telefoon, 
satelliet-tv (flatscreen), wifi (gratis), 
koelkast, koffiefaciliteiten, safe (gratis), 
balkon of terras
• Standaardkamer (2-3 pers.) in 

het hoofdgebouw, met zicht op de 
tuin of het zwembad (type 20)

• Bungalow (2-3 pers.) met kingsize 
bed, terras en zicht op de tuin of 
de lagune (type 21)

• Bungalow met privézwembad 
(2-3 pers.) kingsize bed en terras 
met zicht op de tuin (type 22)

• Eén pers. in bungalow met king-
size bed en terras, zonder koffie- 
en theefaciliteiten, op aanvraag 
(type 28)

• Eén persoon in kamer in het 
hoofdgebouw  met zicht op de 
tuin of het zwembad, op aanvraag 
(type 29)

• Eén persoon in bungalow met 
kingsize bed, terras, zicht op het 
zwembad, zonder koffie- en thee-
faciliteiten, op aanvraag (type 27)

• Promokamer (2-3 pers.) in het 
hoofdgebouw met zicht op de tuin 
of het zwembad (type 25) 

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 
mogelijk bij maximale bezetting)

• 320 kamers

RESTAURANTS & BARS
• Hoofdrestaurant met terras
• Restaurant aan het strand
• Specialiteitenrestaurant
• Gourmetrestaurant
• ‘ROBcarpet’ gala-avond ( 1x/ week, 

correcte kleding vereist)
• WellFood, vegetarische en dieet-

maaltijden
• Hoofdbar, lobbybar, poolbar, 

beachbar, ‘rooftop bar’

LIGGING
• Direct aan het zandstrand
• Op 8 km van Khao Lak
• Op ± 86 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Kinderspeelruimte
• Wasservice
• Shop
• Wifi (gratis) in het hele resort

Wakker worden te midden van 
exotische natuur. Het zand tussen je 
tenen voelen en van het uitzicht 
genieten. Heerlijk. ROBINSON staat 
bovendien garant voor fun. Er zijn tal 
van mogelijkheden om je de hele 
dag bezig te houden. Denk maar aan 
een lekker verfrissende duik in een 
van de vele zwembaden, een 
partijtje tennis of lekker ontspannen 
in de WellFit-Spa. Proef zeker ook 
van de Thaise keuken. Ga je voor 
mild? Of mag het eerder ‘spicy’ zijn? 
Aan jou de keuze. Als afsluiter van 
de dag is er nog dit: een 
adembenemende zonsondergang op 
het strand terwijl de laatste zonne-
straaltjes langzaam doven. Dat is 
vakantie op zijn best.

StandaardkamerStandaardkamer

Code 42948 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

SHARE THE 
 MOMENT
! ONTSPANNEN OP 

PRACHTIGE LOCATIES
! VERS, GEZOND EN 

 LEKKER ETEN
! RUIM AANBOD AAN 

SPORT EN ACTIVITEITEN 
! DAGELIJKS TOP-

ENTERTAINMENT

'Een vakantie bij ROBINSON 
betekent samen  onvergetelijke 
momenten beleven in een 
 ontspannen sfeer. ROBINSON 
biedt een breed scala aan sport, 
gevarieerde activiteiten, uitstekend 
eten met innoverende gerechten 
en altijd op de mooiste locaties.'

Zie pagina 20-21 voor alle hotels

ONZE MENING:

ONTBIJTHALF
PENSION

VOL
PENSIONGR ATIS

WIFIPRIVÉ
Z WEMBAD
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MAI KHAO LAK BEACH RESORT & SPA ★★★★ SUP

Khao Lak
 !  Kinderen  hebben  er  de  tijd  van  hun  leven
 !  Kamers  met  directe  toegang  tot  zwembad
 !  Boekbaar  in  All  In
 !  Direct  aan  het  strand

• Eén persoon in een luxesuite 
Premium, met tegelvloer, douche, 
microgolf en balkon met lateraal 
zeezicht, op aanvraag (type 26)

• Eén persoon in een swim-up 
luxesuite met tegelvloer, douche, 
microgolf en terras met directe 
toegang tot en zicht op het zwem-
bad, op aanvraag (type 28)

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis
• 306 kamers

 ALL IN  mits toeslag

• Ontbijt, middag- en avondmaal in 
buffetvorm (afhankelijk van de 
bezetting)

• Selectie van lokale alcoholische en 
niet-alcoholische dranken 
(11-23u.)

• Tennis, beachvolley, fitness, aerobic, 
petanque

• Kajak

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer 
(haardroger, badjas), individuele airco, 
telefoon, wifi (gratis), kabel-tv 
(flatscreen), cd-/dvdspeler, koelkast, 
koffie- en theefaciliteiten en safe 
(gratis)
• Luxesuite (2-4 pers.), met houten 

vloer, douche in bad, balkon met 
tuin-/zwembadzicht (type 20)

• Luxesuite Premium (2-4 pers.), 
met  tegelvloer, douche, microgolf 
en balkon met tuinzicht (type 24)

• Swim-up luxe suite (2-4 pers., 
minimumleeftijd: 12 jaar), met 
tegelvloer microgolf, douche en 
terras met directe toegang tot en 
zicht op het zwembad (type 21)

• Garden Villa (2-3 pers. / 2 volw.+ 
2 kind.) met tegelvloer, microgolf, 
2e badkamer met douche, kingsize 
bed en terras met tuinzicht, op 
aanvraag (type 22)

• Pool villa (2-3 pers. / 2 volw.+ 
2 kind) met tegelvloer, microgolf, 
privézwembad, 2e badkamer met 
douche, kingsize bed en terras met 
zicht op het privézwembad, op 
aanvraag (type 23)

• Eén persoon in een luxesuite 
met houten vloer, douche in bad 
en balkon met tuin-/zwembadzicht, 
op aanvraag (type 29)

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In (mits toeslag)
• Amerikaans ontbijtbuffet, middag-

buffet en avondbuffet
• Buffetrestaurant
• Thais restaurant
• Grillrestaurant
• Foodcourt met Italiaanse, Japanse, 

Europese en Thaise specialiteiten
• 3 poolbars, muziek/wijnbar, koffie-

shop
• Deftige kledij gewenst tijdens het 

avondmaal

SPORT & ONTSPANNING
• 5 zoetwaterzwembaden, 2 kinder-

baden, babybad, zonneterras
• Gratis ligzetels en parasols aan het 

zwembad
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: tennis, fitness, kano, 

beachvolley, petanque, miniclubs 
(3-5 jaar, 6-11 jaar, 11+)

• Betalend: spacentrum met 
 massage en verzorgingen, Thaise 
kookles (12-15u., op aanvraag), 
decoratief snijden van fruit en 
groente, mountainbikes

Van de luxekamers en swim-upkamers 
tot de villa’s: alle kamers zijn er stijlvol 
ingericht en voorzien van alle comfort. 
Ben je een bezige bij, dan kan je gaan 
mountainbiken, kanoën of je uitleven 
op het tennisveld. Verdiep je ook 
eens in de Thaise keuken tijdens de 
kookles, of leer de kneepjes van het 
vak in het decoratief snijden van 
fruit en groente.

LIGGING
• Direct aan het strand
• Op ± 89 km van de luchthaven van 

Phuket (transfer heen en terug 
inbegrepen)

FACILITEITEN
• Kinderspeelruimte
• Shop
• Wifi (gratis) in het hele resort

LuxesuiteLuxesuite

Code 42982 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

ONTBIJTHALF
PENSION

VOL
PENSIONALL INGR ATIS

WIFISWIM-UP
KAMERS

PRIVÉ
Z WEMBAD

VOOR FAMILIES
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TUI SUNEO BANGTAO ★★★★★

Phuket
 !  Swim-upkamers
 !  Enorm  zwembad  met  swim-upbar
 !  Vlakbij  het  langste  strand  van  Phuket
 !  Direct  aan  een  breed  zandstrand

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer 
(douche, haardroger), individuele 
airco, telefoon, tv (flatscreen), wifi 
(gratis), safe (gratis), koffie- en 
theefaciliteiten
• Standaardkamer ‘luxe’ (2-4 pers. 

/ 2 volw.+ 3 kind.) met koelkast, 
balkon, tuinzicht (type 20)

• Luxekamer met zicht op het 
zwembad (2-4 pers. / 2 volw.+ 
3 kind.) met koelkast, balkon 
(type 21)

• Swim-upkamer (2-4 pers. / 
2 volw.+ 3 kind.) met koelkast, terras, 
tuinzicht, directe toegang tot het 
zwembad (type 22)

• Swim-upkamer (2-4 pers. / 
2 volw.+ 3 kind.) met minibar 
(betalend), terras, zicht op en 
directe toegang tot het zwembad 
(type 23)

• Eén persoon in luxekamer met 
koelkast, balkon, tuinzicht, op 
 aanvraag (type 29)

• Eén persoon in luxekamer met 
koelkast, balkon, zicht op het 
zwembad, op aanvraag (type 28)

• Eén persoon in swim-upkamer, 
op aanvraag (type 27)

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis

 ALL IN  mits toeslag

• Ontbijt, middag- en avondmaal in 
buffetvorm

• Avondmaal in het Thais restaurant 
( 1x/ week, vast menu)

• Snacks
• Sélectie van lokale alcoholische en 

niet-alcoholische dranken 
(10-23.30u.)

• Fitness, pingpong, beachvolley, 
vogelpik

• Animatie volgens het TUI SUNEO-
programma

• Gratis toegang voor kinderen tot 
het ‘SuneoPlay open playhouse’ 
(onder begeleiding van ouders)

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In (mits toeslag)
• Hoofdrestaurant (maaltijden in 

buffetvorm, showcooking, kinder-
buffet)

• 3 à-la-carterestaurants (inter-
nationaal, Italiaans, Thais)

• Swim-upbar, bar, beach-bar

SPORT & ONTSPANNING
• 3 zoetwaterzwembaden, kinderbad, 

terras
• Gratis ligzetels en parasols aan het 

zwembad
• Gratis: fitness, pingpong, beach-

volley, vogelpik
• Animatie volgens het TUI SUNEO-

programma
• Gratis toegang voor kinderen tot 

het ‘SuneoPlay open playhouse’ 
(onder begeleiding van ouders)

LIGGING
• Direct aan het strand
• Op 13 km van Patong Beach
• Op ± 22 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Kinderspeeltuin
• Shop
• Wasservice
• Wifi (gratis) in een deel van het 

resort

TUI SUNEO Bangtao is de perfecte 
exotische bestemming voor jouw reis 
naar Thailand. Het resort ligt direct 
aan het witte zandstrand Bangtao 
Beach. Een heerlijk lang strand waar 
je rustig de hele dag kunt doorbrengen. 
Niet alleen het strand en de zee zijn 
top, het hotel heeft ook nog eens 
een enorm zwembad. Neem een 
duik en bestel een cocktail aan de 
swim-up bar. In de omgeving zijn 
veel restaurants en cafés te vinden. 
Dus maak een wandeling over het 
strand en kies een leuke lunch-spot 
uit. Vergeet geen foto’s te maken om 
naar het thuisfront te sturen. 
’s Avonds geniet je van de kleurrijke 
zonsondergang.

Code 42950 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

SPRANKELENDE 
ALL IN VAKANTIES
!  DE BETAALBARE ALL 

INCLUSIVE
!  FRISSE, RUIME EN 

MODERNE KAMERS
!  SMAKELIJKE WERELD-

KEUKEN 
!  SUNEOPLAY SPEEL-

RUIMTE VOOR DE KIDS

'Moderne, betaalbare  All In- hotels 
op  populaire  bestemmingen, met 
 entertainment voor alle leef tijden 
en heerlijke inter nationale en 
lokale gerechten.'

Zie pagina 20-21 voor alle hotels

TUI SUNEO

ONZE MENING:

ONTBIJTHALF
PENSIONALL INSWIM-UP

KAMERS

VOOR FAMILIES
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KAMALA BEACH RESORT A SUNPRIME RESORT ★★★★

Kamala
 !  Adults  Only  vanaf  16  jaar
 !  All  In  ook  mogelijk
 !  Heerlijk  relaxen  met  z’n  twee
 !  4  openluchtzwembaden
 !  Direct  aan  het  strand

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over 
badkamer (bad of douche, haar–
droger, badjas en slippers), tegel-
vloer, individuele airco, telefoon, wifi 
(gratis), satelliet-tv (flatscreen), 
koelkast, koffie- en theefaciliteiten 
en safe (gratis)
• Luxekamer (2 pers.) (38 m2) op 

de benedenverdieping, met terras 
en tuinzicht (type 20)

• Luxekamer (2 pers.) (44 m2) met 
balkon en lateraal zeezicht 
(type 21)

• ‘Grand’ luxekamer (2 pers.) 
(44 m2) met balkon of terras en 
zicht op het zwembad (type 22)

• Juniorsuite (2-3 pers.) (66 m2) 
met balkon of terras en zicht op 
het zwembad of op de bergen 
(type 23)

• Eén persoon in luxekamer 
(38 m2) op de benedenverdieping 
met terras en tuinzicht, op 
 aanvraag (type 29)

• Eén persoon in luxekamer 
(44 m2) met balkon en lateraal 
zeezicht, op aanvraag (type 28)

• Eén persoon in ‘Grand’ luxekamer 
(44 m2) met balkon of terras en 
zicht op het zwembad, op aanvraag 
(type 27)

• 353 kamers

 ALL IN  mits toeslag

• Ontbijtbuffet
• Middagmaal (driegangenmenu of 

buffet) en avondmaal (driegangen-
menu of buffet) in het restaurant 
aan het zwembad

• ‘Dine Around’ in het restaurant 
aan het strand of in de 2 restaurants 
in Sunwing Resort (bepaalde 
gerechten)

• Frisdranken, bier en wijn tijdens 
de maaltijden in het hotel 
(1 drankje/pers./maaltijd in 
Sunwing Resort)

• Selectie van lokale alcoholische 
(12-22.30u.) en niet-alcoholische 
dranken (10-22.30u.)

• Pingpong, fitness

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In (mits toeslag)
• Restaurant aan het strand: Thaise 

en Europese keuken
• Restaurant aan het zwembad: 

Thaise en internationale keuken
• 4 bars

SPORT & ONTSPANNING
• 4 zoetwaterzwembaden, zonne-

terras
• Gratis ligzetels en parasols aan het 

zwembad
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: pingpong, fitness
• Betalend: biljart, massage

ADULTS ONLY
• Minimumleeftijd voor de gasten in 

het hotel: 16 jaar

LIGGING
• Direct aan het strand
• Op 500 m van het centrum van 

Kamala
• Op 12 km van Patong
• Op ± 30 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Shops
• Wasservice
• Roomservice (24/24u.)
• Wifi (gratis) in het hele resort

Een locatie om van te dromen en 
volop van te genieten: ongerepte 
stranden, een overvloed aan kokos-
palmen, bergen die als groene 
watervallen in elkaar lijken over te 
vloeien en ‘s avonds laat de perfecte 
zonsondergang... Maar daar houdt 
het niet op. Er zijn ook 4 mooie 
zwembaden, leuke ontspannings-
activiteiten en een restaurant aan 
het strand en eentje bij het zwembad.

Deluxe kamerDeluxe kamer

Code 42940 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

ONTBIJTHALF
PENSION

VOL
PENSIONALL INFAIR TRAVELGR ATIS

WIFIADULTS
ONLY
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145Thailand | Phuket | Kamala Beach

SUNWING KAMALA BEACH RESORT ★★★★

Kamala Beach
 !  Onvergetelijke  familievakantie
 !  Prachtige  ‘Happy  Baby’  studio’s
 !  Speelplezier  op  de  glijbaan
 !  Direct  aan  het  strand

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over bad-
kamer (douche, haardroger, badjas, 
slippers), tegelvloer, centrale airco, 
telefoon, wifi (gratis), satelliet-tv 
(flatscreen), microgolfoven, koelkast, 
koffie- en theefaciliteiten en safe 
(gratis)
• Studio (2-3 pers. / 2 volw.+ 2 kind.) 

op het 1e of 2e verdiep, met balkon 
met bergzicht of zicht op het 
zwembad (type 20)

• ‘Happy Baby’ studio (2-3 pers. / 
2 volw.+ 2 kind.) op het gelijkvloers, 
met gratis babykit en terras met 
tuinzicht of zicht op het zwembad 
(type 21)

• Swim-up ‘Royal’ studio (2-3 pers. 
/ 2 volw.+ 2 kind.) op het gelijk-
vloers, met directe toegang tot het 
zwembad, strijkijzer en -plank, 
broodrooster, kinderbadjassen, 
terras en zicht op het zwembad 
(type 22)

• Eén persoon in een studio met 
balkon met bergzicht of zicht op 
het zwembad, op aanvraag 
(type 29)

• Eén persoon in ‘Happy Baby’ 
studio op het gelijkvloers, met 
gratis babykit en terras met tuin-
zicht of zicht op het zwembad, op 
aanvraag (type 28)

• Eén persoon in swim-up ‘Royal’ 
studio op het gelijkvloers met 
directe toegang tot het zwembad, 
strijkijzer en -plank, broodrooster, 
kinderbadjassen, terras en zicht op 
het zwembad, op aanvraag 
(type 27)

• Babykit: kinderbedje, kinderstoel, 
wandelwagen, verversingskussen, 
baby relaxstoeltje, kinderbestek, 
babybadje met antislipmat, potje, 
kinderstoel in de badkamer en 
speciale veiligheidsvoorzieningen 
(inbegrepen in kamertypes 21 en 28)

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis
• 307 kamers

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant: ontbijtbuffet, middag- 

en avondmaal
• ‘Fine Dining’ Thais/internationaal 

restaurant: middag- en avondmaal
• Swim-upbar, showbar

SPORT & ONTSPANNING
• 8 zoetwaterzwembaden (waarvan 

2 zwembaden met kindergedeelte), 
3 glijbanen, kinderbad, zonneterras

• Gratis ligzetels en parasols aan het 
zwembad

• Gratis handdoekenservice
• Gratis: pingpong, fitness, miniclub 

(3-11 jaar, sommige activiteiten 
zijn betalend)

• Betalend: biljart, massage

LIGGING
• Direct aan het witte zandstrand 

van Kamala Beach
• Op 500 m van het centrum van 

Kamala
• Op 12 km van Patong
• Op ± 30 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Kinderspeelruimtes (binnen en 

buiten)
• Shop
• Roomservice (24/24u.)
• Wifi (gratis) in het hele resort

De beestig leuke miniclub heeft alles 
in huis om kinderen de vakantie van 
hun dromen te bezorgen. Uniek zijn 
de ‘Happy Baby’ familiestudio’s, die 
zich allemaal op het gelijkvloers 
bevinden en over een afgesloten terras 
en heel wat speciale babyfaciliteiten 
beschikken. Vanuit de swim-upkamers 
heb je directe toegang tot het 
zwembad. Wat een luxe!

Swim-up ‘Royal’ studioSwim-up ‘Royal’ studio

Code 42906 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

SUN S W IM

ONTBIJTHALF
PENSIONFAIR TRAVELGR ATIS

WIFISWIM-UP
KAMERS

VOOR FAMILIES
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BEST WESTERN PHUKET OCEAN RESORT ★★★

Karon Beach
 !  Genieten  voor  een  fijn  prijsje
 !  Mooi  uitzicht  over  de  baai  van  Karon
 !  Uitstekende  service
 !  Dicht  bij  strand,  centrum  en  shops

SPORT & ONTSPANNING
• 3 zoetwaterzwembaden, kinderbad, 

zonneterras
• Gratis ligzetels en parasols aan het 

zwembad
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: fitness

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer 
(douche, haardroger), tegelvloer, 
individuele airco, telefoon, wifi 
( gratis), hoofdkussenservice (gratis), 
satelliet-tv (flatscreen), koelkast, 
koffie- en theefaciliteiten, safe 
( gratis) en balkon of terras
• Superieure kamer (2 pers.) 

(23 m2) met tuinzicht (type 20)
• Luxekamer (2-3 pers.) (26 m2) 

met zeezicht (type 21)
• Eén persoon in superieure kamer 

(23 m2) met tuinzicht, op aanvraag 
(type 29)

• Eén persoon in luxekamer (26 m2) 
met zeezicht, op aanvraag (type 28)

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 
mogelijk bij maximale bezetting in 
type 21 en 28)

• 240 kamers

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant, Thaise en westerse 

keuken
• Poolbar
• Gratis koffie in de lobby (24/24u.)

LIGGING
• Op 200 m van het fijnzandstrand 

van Karon Beach
• Op 8 km van het centrum van 

Patong
• Op 25 km van Phuket
• Op ± 60 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Wasservice
• Roomservice (12-22u.)
• Wifi (gratis) in het hele resort

Best Western Phuket Ocean Resort 
ligt op een heuvel. Je kan er dan ook 
genieten van een mooi uitzicht op 
de omgeving terwijl je languit aan 
een van de zwembaden ligt te 
relaxen. Door de centrale ligging van 
het resort liggen het strand, het 
dorp en een shoppingcentrum op 
wandelafstand. Of waarom neem je 
niet eens de bus naar Phuket Town 
of Patong? Dit hotel is gebouwd 
tegen een heuvel en beschikt over 
veel trappen. Daarom is dit hotel 
niet geschikt voor wie moeilijk ter 
been is.

Deluxe kamerDeluxe kamer

Code 42933 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

ONTBIJTHALF
PENSION

VOL
PENSIONGR ATIS

WIFI
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PATONG MERLIN HOTEL ★★★★

Patong Beach
 !  Goede  prijs-/kwaliteitverhouding
 !  Uitstekende  service
 !  Kamers  met  toegang  tot  het  zwembad
 !  Rust  in  de  tropische  tuin
 !  Dicht  bij  het  strand  en  centrum  van  Patong

SPORT & ONTSPANNING
• 4 zoetwaterzwembaden, 

2  kinderbaden, zonneterras
• Gratis ligzetels en parasols aan de 

zwembaden
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: pingpong, fitness, miniclub 

(4-8 jaar)
• Betalend: biljart

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer 
(bad of douche, haardroger, slippers), 
tegelvloer, centrale airco, 
 hoofdkussenservice (gratis), telefoon, 
satelliet-tv (flatscreen), wifi (gratis), 
minibar (betalend), koffie- en 
t heefaciliteiten en safe (gratis)
• Superieure kamer (2-3 pers.) met 

balkon of terras, zicht op het 
zwembad of op de tuin (type 20)

• Luxekamer (2 pers.) met balkon 
met zicht op het zwembad 
(type 21)

• Luxe swim-upkamer (2 pers., 
min. 18 jaar), met directe toegang 
tot het zwembad, terras met zicht 
op het zwembad (type 22)

• Eén persoon in superieure kamer 
met balkon of terras en zicht op 
het zwembad of op de tuin, op 
aanvraag (type 29)

• Eén persoon in luxekamer met 
balkon met zicht op het zwembad, 
op aanvraag (type 28)

• Eén persoon in luxe swim-upkamer 
met directe toegang tot het 
 zwembad, terras met zicht op het 
zwembad, op aanvraag (type 27)

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 
mogelijk bij maximale bezetting, 
behalve in type 20)

• 448 kamers

RESTAURANTS & BARS
• Internationaal restaurant
• Bar, lobbybar, poolbar, 2 swim-

upbars

LIGGING
• In het centrum van Patong
• Direct aan het strand (door een 

weg gescheiden)
• Op 13 km van Phuket-stad
• Shuttle naar Phuket-stad ( 2x/ dag)
• Op ± 43 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Kinderspeelruimte (binnen en buiten)
• Shops
• Wasservice
• Roomservice (11-23.30u.)
• Wifi (gratis) in het hele resort

Plons! Na een relaxte vlucht wachten 
vier zwembaden je op bij hotel 
Patong Merlin. Hier zit je in het hart 
van Patong Beach, met het strand 
en volop gezelligheid voor de deur. 
Binnen het resort is het een oase van 
rust. Hoe kan het ook anders met 
wuivende palmbomen, exotische 
bloemen en vriendelijk glimlachend 
personeel om je heen? Juist daarom 
komen veel van Patong Merlins 
 gasten ieder jaar terug naar dit 
4-sterrenresort. Voor wie in vorm wil 
blijven op strandvakantie, is er een 
fi tnesscentrum. En wie Thailand wil 
leren kennen, vindt hier de perfecte 
uitvalsbasis. Overdag alle tempels van 
Phuket verkennen of naar het levendige 
Patong en ’s avonds terugkomen in 
moderne kamers met Thaise tintjes. 
Welkom thuis.

Superieure kamerSuperieure kamer

Code 42945 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

ONTBIJTHALF
PENSIONGR ATIS

WIFISWIM-UP
KAMERS
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BEHALVE DE HOTELS IN DEZE 
BROCHURE BIEDEN WIJ OOK 
DE VOLGENDE HOTELS AAN. 
MEER INFO BIJ JE REISAGENT.
Aanbod onderhevig aan wijzigingen tijdens het seizoen

CANGGU
The Haven Suites Bali Berawa ***** code 41358

SANUR
Hyatt Regency Bali ***** code 41332

Mercure Bali Sanur Resort ***SUP code 41349

Griya Santrian **** code 41321

Prama Sanur Beach **** code 41330

Puri Santrian **** code 41315

BENOA
Novotel Bali Benoa **** code 41325

Sol by Melia Benoa Bali - 
All Inclusive **** code 41313

LEGIAN
Legian Beach Hotel **** code 41333

NUSA DUA
Meliá Bali ***** code 41316

UBUD
Ubud Village Hotel **** code 41348

ULUWATU
Renaissance Balu Uluwatu 
Resort & Spa *****  code 41395

INFO
Formaliteiten: voor verblijven van maximaal 
30 dagen heb je een internationaal paspoort 
nodig dat nog minstens 6 maanden geldig is 
op de dag van aankomst en een bewijs dat je 
Indonesië binnen de 30 dagen weer verlaat 
( je ticket voor je terugreis of verdere reis). Bij 
aankomst op de luchthaven moet je een 
visum aankopen (IDR 500.000 = ong. € 35). 
Verblijf je langer dan 30 dagen, dan moet je 
een visum aanvragen bij de Indonesische 
Ambassade of het Consulaat. Voor een laatste 
update: zie http://diplomatie.belgium.be/nl/.
Plaatselijke munt: de Indonesische Roepia. 
1 € = ong. 15.000 IDR (okt. 2022).
Gezondheid: Voorzie een basisapotheek met 
o.a. muggenmelk. Een vaccinatie tegen hepatitis 
A is aangeraden voor iedereen die naar Azië 
reist, ongeacht de duur en de omstandigheden. 
Raadpleeg tijdig je huisarts en de websites 
www.itg.be (Instituut voor tropische geneeskunde)
en www.who.int (World Health Organization) 
voor meer gedetailleerde informatie.
Tijdsverschil: in de winter is het in Bali 7 uur 
later, in de zomer is het er 6 uur later.
Taal: de officiële taal in Bali is het Bahasa 
Indonesia, maar het eiland heeft ook een 
eigen taal, het Balinees. De meeste mensen 
spreken er goed Engels.
Keuken: in Bali wordt meerdere malen per dag
gegeten, zonder specifieke vaste etenstijden. 
De meeste restaurants en eetkraampjes 
(‘warung’) zijn dan ook open van vroeg in de 
ochtend tot laat in de avond. Er worden veel 
rijstgerechten gegeten, typisch is ook Soto 
Ayam, een soort soep met kip en noedels.
Huisdieren: het is verboden huisdieren mee 
te nemen naar Bali.
Toeristische info: ambassade van Indonesië: 
Woluwelaan 38, 1200 Brussel Tel. 
02 775 01 20, e-mail: kbri.brussel@skynet.be.

VAKANTIEPLAATSEN

BENOA
Het rustige schiereiland Benoa is de perfecte 
spot voor watersporters. Je vindt er veel 
 toeristische faciliteiten, maar ook het traditionele
leven op Bali heeft hier nog zijn plaats. 
Luchthaven - Benoa: 13 km

LEGIAN
Legian biedt je een plaats om heerlijk te relaxen 
op het warme zand. Je kan er terecht voor duik- 
en surflessen en er zijn heel wat restaurants, 
winkeltjes en kraampjes. Het bruisende Kuta 
ligt op wandelafstand. Luchthaven - Legian: 9 km

SANUR
Sanur is een populaire badplaats, maar wel 
eentje met een traditioneel karakter. Hoewel 
er veel hotels zijn, vind je hier geen hoogbouw. 
Luchthaven - Sanur: 16 km

KUTA
Dé toeristische plaats van Bali is Kuta, waar je 
toeristische faciliteiten in overvloed vindt: 
 restaurants, uitgaansmogelijkheden, winkels, 
surfscholen, een waterpark en een lang zand-
strand. Luchthaven - Kuta: 5 km

UBUD
Ubud is een levendig plaatsje dat beschouwd 
wordt als het culturele hart van het eiland. Je 
vindt er dan ook heel wat musea, galerijen, 
kunstmarkten, boetieks en restaurants. Maar 
ook het ‘Monkey Forest’ en het koninklijk 
paleis behoren tot de trekpleisters. Rondom 
Ubud is het landschap bezaaid met rijstterrassen. 
Luchthaven - Ubud: 37 km

ULUWATU
Prachtige stranden aan het helderblauwe water, 
imposante, metershoge kliffen, gezellige bars, 
goede restaurants… Dankzij de hoge golven 
trekt deze plek vele surfers aan en de tempel 
van Uluwatu, waar elke avond een dans-
voorstelling wordt gehouden, is een van dé 
bezienswaardigheden van Bali. Luchthaven - 
 Uluwatu: 20 km

CANGGU
In Canggu staat relaxen op één. Dit ontspannen
kustplaatsje is de hemel op aarde voor surfers 
én yogaliefhebbers. Hippe beachbars, leuke 
winkeltjes en kleurrijke zitzakken op een lang 
strand, dat is wat je hier mag verwachten. Rondom
Canggu kan je op verkenning gaan door de 
groene rijstvelden. Luchthaven - Canggu: 20 km

NUSA DUA
Nusa Dua is een luxueuze badplaats met 
hemelse zandstranden, mooie golfterreinen en
adembenemende zonsondergangen. Bijzonder
is Puja Mandala: een plek waar vijf geloofs-
overtuigingen in volledige harmonie samenkomen.
Luchthaven - Nusa Dua: 16 km

! Tropische natuur met rijstvelden, vulkanen en prachtige, brede 
zandstranden

! Exotische cultuur met veel tempels en traditionele dorpjes

! Typische Balinese gastvrijheid en service op topniveau

! Helemaal zen met Balinese massages, wellness en yoga

! Paradijs voor surfers

BALI

KLIMAAT
 A B C
jan 27° 29° 7
feb 27° 29° 7
maa 27° 29° 8
apr 27° 29° 9
mei 26° 28° 9
jun 26° 28° 9
jul 25° 27° 10
aug 26° 27° 10
sep 26° 27° 10
okt 27° 28° 10
nov 27° 29° 9
dec 27° 29° 9
A: gem. dagtemp.
B: gem. temp. zeewater
C: uren zon per dag

DENPASAR

Ubud

Sanur
BenoaKuta

Legian

Canggu

Nusa Dua

BALI

Nusa 
Penida

Balizee

Indische
O

ceaan

Uluwatu30 km

24/7 ONLINE 
SERVICE

EXCURSIES
Je reisagent stelt je met plezier het volledige 
aanbod uitstappen voor.
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SanurSanur

Indonesië | Bali   

COMBINATIEREIS: UBUD & SANUR
! Combinatie van 3 dagen binnenland en 8 dagen strand

! Verken het eiland op je eigen tempo

! Ubud, het culturele hart van Bali

! Badplaats Sanur met zonovergoten stranden

! Ontdek de vele bezienswaardigheden van beide regio’s: Monkey Forest, de rijstvelden, Uluwatu, 
Nusa Penida... 

Taksu SanurTaksu SanurUbud Village HotelUbud Village Hotel

Nusa PenidaNusa Penida

INFO
- 3 nachten Ubud Village Hotel, 

Ubud (4*SUP / onze mening: 4*, 
kamer en ontbijt), 8 nachten Taksu 
Sanur, Sanur (3*LUXE, kamer en 
ontbijt)

- code: 41363
- combinatiereizen met hotels naar 

keuze: prijsberekening volgens 
multicenterformule

Inbegrepen vluchten Brussel-Denpasar 
en Denpasar-Brussel / 
11  overnachtingen in de vermelde 
hotels / alle transfers

14-DAAGSE COMBINATIEREIS
• Wekelijkse afreizen op zondag vanaf 2/4, op woensdag vanaf 5/4 en op vrijdag vanaf 7/4 (onder voorbehoud)
• 3 nachten in Ubud Village Hotel + 8 nachten in Taksu Sanur in kamer en ontbijt

PROGRAMMA
Met deze combinatiereis verblijf je eerst drie nachten in Ubud in het 
 binnenland van Bali en daarna acht nachten in Sanur aan het strand.

Ubud, het culturele hart van het eiland, is uitgegroeid tot een meer dan 
bruisende hub voor o.a. backpackers. Je verblijft er in het centraal gelegen 
4*SUP-hotel Ubud Village, een oase van rust van waaruit je toch gemakkelijk 
de bezienswaardigheden in de omgeving kan bezoeken. Zo is er Monkey 
Forest, een jungle met drie tempels waar je tussen de apen loopt. In het stadje 
zelf vind je heel wat musea, galerijen, kunstmarkten, boetieks en restaurants. 
In het koninklijk paleis kan je dan weer getuige zijn van een traditioneel 
dansoptreden of een tentoonstelling bijwonen. Of maak een uitstap in het 
indrukwekkend groene landschap van rijstvelden. Ook yoga is hier 
 alomtegenwoordig. In Ubud kom je helemaal tot rust!

Daarna volgt de transfer naar Sanur, een populaire badplaats met heerlijke 
zandstranden. Je verblijft er in het 3*LUXE-hotel Taksu Sanur, dat uitstekend 
gelegen is om daguitstappen te doen in de omgeving, bijvoorbeeld naar de 
hoge kliffen van Uluwatu, het paradijselijke eilandje Nusa Lembongan, Nusa 
Penida met zijn indrukwekkende viewpoints of de vele duik- en snorkelspots 
van de Gili-eilanden. Feestvierders gaan van hieruit dan weer door naar het 
bruisende Kuta of het hippe Seminyak. In Sanur leeft men op een gezapig 
tempo. Perfect dus om uit te rusten na een dag op verkenning in de regio.

Deze combinatiereis geeft je de vrijheid om je dagen zelf in te vullen hoe jij 
dat wil. Zowel het hotel in Ubud als dat in Sanur is een goede uitvalsbasis 
om de streek te ontdekken.
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TAKSU ★★★ LUXE

Sanur
 !  Uitstekende  prijs-kwaliteitverhouding
 !  Gezellig,  sfeervol  hotel
 !  Ruime,  comfortabele  kamers
 !  In  het  levendige  Sanur
 !  Op  550  m  van  het  strand

SPORT & ONTSPANNING
• Zoetwaterzwembad, kinderbad
• Gratis ligzetels en parasols aan het 

zwembad
• Gratis handdoekenservice
• Beach Club (USD 4/pers./dag, ter 

plaatse cash te betalen in het 
hotel): handdoek, ligzetel, shuttle 
heen en terug

• Gratis: af en toe avondanimatie
• Betalend: spacentrum met 

 massages

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over bad-
kamer (douche, haardroger, badjas 
en slippers), tegelvloer, individuele 
airco, telefoon, wifi (gratis), satelliet-
tv (flatscreen), minibar (betalend), 
koffie- en theefaciliteiten, safe (gratis) 
en balkon
• Juniorsuite (2-4 pers.) met zicht 

op het hinterland (type 20)
• Juniorsuite (2-4 pers.) met zicht 

op het zwembad, zonder toeslag 
(type 21)

• Familiekamer (2-4 pers.) met 
zicht op het hinterland (type 22)

• Suite (4-6 pers.) met 2e bad-
kamer, kitchenette en zicht op het 
hinterland: 2 slaapkamers, salon 
(type 24)

• Eén persoon in dubbele junior-
suite met zicht op het hinterland, 
op aanvraag (type 29)

• Eén persoon in dubbele junior-
suite met zicht op het zwembad, 
op aanvraag (type 28)

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 
mogelijk bij maximale bezetting in 
type 28 en 29)

• 74 kamers

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (ontbijt in buffetvorm, 

avondmaal met vast menu of in 
buffetvorm, afhankelijk van de 
bezetting)

• Bar

LIGGING
• Op 550 m van het strand
• In het centrum van Sanur
• Op 25 km van Ubud
• Op ± 13 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Roomservice (9-23u.)
• Wifi (gratis) in het hele resort

Het sfeervolle Taksu ligt midden in 
de gezellige drukte van Sanur, waar 
je heel wat leuke restaurants en bars 
vindt. Maar ook in het hotel zelf 
word je culinair verwend. Tijd om te 
relaxen? Vlij je neer tussen het groen 
aan het zwembad, neem de shuttle 
naar de Beach Club of boek een 
 ontspannende massage in de wellness.

Juniorsuite met zicht op het zwembadJuniorsuite met zicht op het zwembad

Code 41351 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

ONTBIJTHALF
PENSIONGR ATIS

WIFI

VOOR FAMILIES
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SWISS-BELRESORT WATU JIMBAR SANUR ★★★★

Sanur
 !  Kamers  met  bubbelbad  of  klein  zwembad
 !  In  het  levendige  centrum  van  Sanur
 !  Op  250  m  van  het  strand

SPORT & ONTSPANNING
• Zoetwaterzwembad met 

 kindergedeelte, zonneterras
• Gratis ligzetels en parasols aan het 

zwembad
• Gratis toegang tot de beachclub 

(5 min. wandelen) met gratis ligzetels 
en parasols aan het strand

• Gratis handdoekenservice
• Gratis: fitness
• Betalend: fietsenverhuur, spacentrum 

met o.a. massage

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer 
(haardroger, slippers), tegelvloer/houten 
vloer, hoofdkussenservice (gratis), 
telefoon, wifi (gratis), satelliet-tv 
(flatscreen), koelkast, koffie- en 
theefaciliteiten, safe (gratis) en balkon
• Luxekamer (2 pers.) met centrale 

airco, douche en bubbelbad op het 
balkon (type 20)

• Ruime luxekamer (2-3 pers.) met 
individuele airco, douche en 
 bubbelbad op het balkon (type 21)

• Luxekamer (2 pers.) met individuele 
airco, bad en douche, klein zwembad 
en zicht op het zwembad (type 22)

• Luxekamer (2 pers.) met centrale 
airco, 2 queensize bedden, bad en 
douche en zicht op het zwembad, 
zonder bubbelbad, zonder toeslag 
(type 23)

• Ruime luxekamer (2-3 pers.) met 
individuele airco, 2 queensize bedden, 
bad en douche en zicht op het 
zwembad, zonder bubbelbad 
(type 24)

• Eén persoon in dubbele luxekamer 
met centrale airco, douche en 
bubbelbad op het balkon, op 
a anvraag (type 29)

• Eén persoon in dubbele ruime 
luxekamer met individuele airco, 
douche en bubbelbad op het balkon, 
op aanvraag (type 28)

• Eén persoon in dubbele luxekamer 
met centrale airco, bad en douche, 
klein zwembad en zicht op het 
zwembad, op aanvraag (type 27)

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 
mogelijk bij maximale bezetting, 
behalve in type 21)

• 306 kamers

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (ontbijt in buffetvorm, 

middag- en avondmaal à la carte)
• Poolbar

LIGGING
• Op 250 m van het strand
• In het centrum van Sanur
• Op 19 km van Kuta
• Op ± 15 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Shop
• Roomservice (24/24u.)
• Wifi (gratis) in het hele resort

In het hartje van het levendige Sanur, 
vlak bij winkeltjes en restaurants, 
maar toch op wandelafstand van het 
strand, vind je Swiss-Belresort Watu 
Jimbar Sanur. Hier word je van 
’s morgens tot ’s avonds in de watten 
gelegd. Op het houten terras rond 
het zwembad is het heerlijk verpozen 
en in je eigen bubbelbad op je balkon 
of in je zwembadje kom je honderd 
procent tot rust.

LuxekamerLuxekamer

KLANTENSCORE
• Kamers 86.5

Code 41322 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

ONTBIJTGR ATIS
WIFISWIM-UP

KAMERS
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FOUR POINTS BY SHERATON ★★★★

Kuta
 !  In  het  bruisende  Kuta
 !  Loungen  in  de  rooftop  bar
 !  Kamers  met  directe  toegang  tot  het  zwembad
 !  Op  300  m  van  het  strand

SPORT & ONTSPANNING
• Lagunezwembad met verwarmd 

bubbelbad, zoetwaterzwembad op 
het dakterras, kinderbad (60 cm 
diep), terras

• Gratis ligzetels en parasols aan het 
zwembad

• Gratis handdoekenservice
• Gratis: fitness, miniclub (2-11 jaar)

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer 
(douche, haardroger, badjas en 
 slippers), tegelvloer, individuele 
airco, hoofdkussenservice (gratis), 
telefoon, wifi (gratis), kabel-tv 
(flatscreen), dvd-speler (op aanvraag), 
koelkast, koffie- en theefaciliteiten 
en safe (gratis)
• Luxekamer (2-3 pers.) met balkon 

en zicht op het zwembad (type 20)
• Luxekamer (2-3 pers.) met balkon 

en zicht op het lagunezwembad 
(type 21)

• Swim-upkamer (2 pers., min. 18 jaar) 
met terras, zicht op het zwembad 
en toegang tot het lagunezwembad 
(1m20 diep) (type 22)

• Eén persoon in dubbele luxekamer 
met balkon en zicht op het 
 zwembad, op aanvraag (type 29)

• Eén persoon in dubbele luxekamer 
met balkon en zicht op het 
 lagunezwembad, op aanvraag 
(type 28)

• Eén persoon in dubbele 
 swim-upkamer (min. 18 jaar) met 
terras, zicht op het zwembad en 
directe toegang tot het 
 lagunezwembad (1m20 diep), op 
aanvraag (type 27)

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 
mogelijk bij maximale bezetting)

• 185 kamers

RESTAURANTS & BARS
• Hoofdrestaurant
• Bar met snacks en grillgerechten
• Lobbybar (snacks), poolbar op het 

dakterras (tapas)

LIGGING
• Op 300 m van het strand
• Op 3 km van het centrum van 

Kuta
• Op 300 m van een shoppingcenter
• Op ± 7 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Kinderspeeltuin
• Roomservice
• Wifi (gratis) in het hele resort

Strakke lijnen, warme tonen en 
gezellig comfort: in de kamers van 
Four Points by Sheraton voel je je 
meteen thuis. Een zonnige cocktail 
drink je op het dakterras, met uitzicht 
over de stad, en relaxen kan aan een 
van de zwembaden. Feesten, winkelen 
of zonnen? Zowel in het levendige 
centrum van Kuta, in het shopping-
center ‘Beachwalk’ als op het strand 
sta je zo.

Swim-upkamerSwim-upkamer

Code 41354 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

ONTBIJTHALF
PENSIONGR ATIS

WIFISWIM-UP
KAMERS
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BEHALVE DE HOTELS IN DEZE 
BROCHURE BIEDEN WIJ OOK 
DE VOLGENDE HOTELS AAN. 
MEER INFO BIJ JE REISAGENT.
Aanbod onderhevig aan wijzigingen tijdens het seizoen

DUBAI
Al Seef Heritage Dubai By Hilton **** code 27220

Centara Mirage Beach Resort **** code 27232

Hilton Doubletree M Square ***** code 27233

Atlantis The Palm ***** code 27252

Canopy By Hilton Dubai Al Seef **** code 27249

Hyatt Regency Dubai Creek Heights ***** code 27254

JEBEL ALI
JA Beach Hotel ***** code 27234

AJMAN
Ajman Saray Luxury Collection ***** code 27250

JUMEIRAH
Sofitel Dubai The Palm ***** code 27239

RAS AL KHAIMAH
Doubletree By Hilton
Resort & Spa Marjan Island ***** code 27257

Hampton By Hilton Marjan Island **** code 27230

INFO
Formaliteiten: voor Belgen is een geldig 
 internationaal paspoort vereist (nog min. 6 maanden
geldig na datum van inreis). Bij binnenkomst in de
Verenigde Arabische Emiraten (V.A.E.) wordt een
(gratis) toeristenvisum voor 30 dagen afgegeven,
verlengbaar met maximaal één maand. Het verblijf 
als toerist is dus beperkt tot max. 60 dagen. Als 
een visum aangevraagd wordt voor een kind dat
meereist met zijn ouders, moet het kind dezelfde 
familienaam hebben als de ouders. In het geval 
dat de familienamen niet overeenkomen, moet er 
een kopie van het geboortecertificaat voorgelegd
worden bij de aanvraag van het visum. Reizigers
van een andere nationaliteit dienen contact op
te nemen met hun officiële instanties voor de 
nodige informatie. Indien je stempels van Israël 
in je reispas hebt, dien je een nieuw internationaal
paspoort aan te vragen. Je moet ook beschikken 
over een ticket voor de terugreis.
Verblijfstaks: De hotels in Dubai (Jumeirah), 
Ras Al Khaimah en Fujairah brengen een belasting
in rekening bij hun gasten. Deze toeristen-
belasting - officiaal ‘Tourism Dirham’ - wordt 
berekend per kamer per nacht en is afhankelijk
van het type en de klasse van accommodatie. 
De verblijfstaks dient ter plaatse, bij aankomst, 
betaald te worden en dit in de lokale munt 
AED. Die belasting komt op:
- AED 20 per kamer per nacht voor 5*-hotels 
& Deluxe-aparthotels
- AED 15 per kamer per nacht voor 4*-hotels 
& Superior aparthotels
- AED 10 per kamer per nacht voor 3*-hotels 
& standaard aparthotels 
Leeftijd: volwassenen moeten minimum 21 jaar
zijn, indien jonger moeten ze vergezeld worden
door hun ouders.
Tijdsverschil: in de V.A.E. is het in de zomer 2 uur
later dan in België en in de winter 3 uur later.
Gezondheid: er zijn geen inentingen vereist. 
Raadpleeg tijdig je huisarts en de websites 
www.itg.be (Instituut voor tropische geneeskunde) 
en www.who.int (World Health Organization) 
voor meer gedetailleerde informatie. Het drinken
van kraantjeswater wordt best vermeden.
Bevolking: de ruim 4,5 miljoen inwoners zijn 
voor minder dan de helft Arabieren. De meeste
inwoners zijn buitenlandse werkkrachten.

VAKANTIEPLAATSEN

DUBAI (JUMEIRAH)
Het moet nauwelijks nog gezegd: Dubai is een 
prestigieuze vakantiebestemming! De hotels 
maken er een wedstrijdje van om de hoogste 
of de meest extravagante te zijn. Alles draait 
rond superlatieven! Het mooiste strand van 
Dubai ligt in Jumeirah. Daar zijn ook de meeste
luxehotels gebouwd. Je vindt er ook de Burj 
Khalifa, met 828 meter het hoogste gebouw 
ter wereld. Wandel door de historische wijken 
en neem een kijkje in het verleden van de 
stad. In combinatie met het azuurblauwe 
water van de Arabische Golf is dit het ideale 
decor voor een ontspannen vakantie in alle 
luxe. Luchthaven - Dubai (Jumeirah) : ± 20 km

RAS AL KHAIMAH
Dit is het meest noordelijke en groene emiraat, 
omgeven door de Hajar-bergen, de Perzische 
Golf en Oman. Ras Al Khaimah is de laatste 
jaren steeds populairder geworden als vakantie-
bestemming en je zal vlug ontdekken waarom. 
Het 65 kilometer lange zandstrand aan de 
azuurblauwe zee is maar een van de vele 
redenen. Aan dé strandbestemming bij uitstek
kan je naar hartenlust snorkelen, diepzeevissen, 
waterskiën, mountainbiken of simpelweg genieten 
van de mooie omgeving. De resorts bieden 
een uitstekende service en zijn bovendien de 
ideale uitvalsbasis om het bruisende Dubai te 
ontdekken tegen een betaalbare prijs. Hier 
geniet je van een ongedwongen strandvakantie.
Luchthaven - Ras Al Khaimah : ± 100 km

FUJAIRAH
Fujairah heeft schitterende, ongerepte stranden
en enkele traditionele bezienswaardigheden. Het 
spectaculaire Fujairah Fort is er één van. De 
mysterieuze kronkelweggetjes doen je verlangen
naar naar wat na de volgende bocht ligt, maar 
wij vertellen het je nu al: het ene prachtlandschap 
volgt er na het andere! Bovendien heeft Fujairah 
een prachtige, fascinerende onderwaterwereld, 
zeker de moeite om te gaan duiken. Luchthaven 
- Fujairah: ± 150 km

AJMAN
Ajman is de hoofdstad van het emiraat Ajman.
Het toerisme is daar nog volop in ontwikkeling. 
Je vindt er tal van hotels en toeristische 
bezienswaardigheden zoals het Ajman National
Museum waar je ‘het leven zoals het was’ kan 
bezichtigen, een terugblik op het verleden. 
Ajman is bovendien vooral populair bij gezinnen
omdat er veel restaurants, koffieshops en 
winkeltjes zijn. Vanaf Ajman ben je zo in Dubai, 
de uitvalsbasis bij uitstek om Dubai te verkennen. 
Luchthaven - Ajman: ± 27 km

! Stad van superlatieven

! Zonovergoten zandstranden

! Overweldigende shopping malls

! Skyline met wolkenkrabbers

! Burj Khalifa als wereldberoemd pronkstuk

VERENIGDE ARABISCHE 
EMIRATEN

KLIMAAT
 A B C
jan 24° 22° 8
feb 25° 21° 8
maa 28° 23° 8
apr 33° 25° 10
mei 37° 29° 11
jun 39° 31° 11
jun 39° 31° 11
jul 41° 32° 10
aug 42° 33° 10
sep 40° 32° 10
okt 34° 30° 10
nov 30° 27° 9
dec 26° 25° 8
A: gem. dagtemp.
B: gem. temp. zeewater
C: uren zon per dag

Dubaï

Ras Al Khaimah

Fujairah

Ajman

Al Ain

ABU DHABI

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

Perzische Golf

G
olf van

O
m

an

50 km

24/7 ONLINE 
SERVICE

Taal: de officiële taal is het Arabisch. Engels is 
de tweede taal maar wordt overal vlot gesproken.
Lokale munt: de lokale munt is de dirham 
(AED), onderverdeeld in 100 fils. De officiële 
wisselkoers is USD 1 = AED 3,67 / € 1 = AED 
3,63 (oktober 2022).
Religie: de bevolking van de V.A.E. is hoofdzakelijk 
islamitisch. Hou rekening met je kledingkeuze 
en draag op openbare plaatsen en in moskeeën 
kleding die je schouders en knieën bedekt.
Kledij: de Emiraten in ons aanbod zijn modern.
Zo is het geen probleem om in bikini op het 
strand te lopen. 
Alcohol: de meeste hotels in ons aanbod serveren
alcoholische dranken.
Rijbewijs: wie een wagen wil huren, moet in het
bezit zijn van ofwel een geldig internationaal 
rijbewijs of een geldig nationaal rijbewijs. 
Elektriciteit: 220/240 volt. Een adaptor meenemen, 
is aan te raden. 
Huisdieren: het is verboden huisdieren mee 
te nemen.
Opmerking: het kwaliteitsniveau van de 
hotels ligt over het algemeen hoger dan in 
andere Arabische landen.
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RIU DUBAI ★★★★

Dubai
 !  All  Inclusive  24/24u.
 !  3  zwembaden
 !  Aquapark  met  glijbanen
 !  Direct  aan  het  strand

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer 
(bad of douche, haardroger), centrale 
airco, plafondventilator, telefoon, 
satelliet-tv (flatscreen), wifi (gratis), 
minibar (gratis), waterkoker, safe 
(gratis), balkon of terras
• Standaardkamer (2-3 pers. / 

2 volw.+ 2 kind.) met gedeeltelijk 
zeezicht, op aanvraag (type 20)

• Kamer met zeezicht (2-3 pers. / 
2 volw.+ 2 kind.), op aanvraag 
(type 21)

• Juniorsuite met gedeeltelijk zee-
zicht (3-4 pers. / 3 volw.+ 2 kind. / 
2 volw.+ 1 kind / 2 volw.+ 2 kind. / 
2 volw.+ 3 kind. / 4 volw.+ 1 kind) 
met bad: 2 slaapkamers (type 22)

• Juniorsuite met zeezicht (2 pers.) 
met bad en douche, geïntegreerde 
woonkamer met bank (type 23)

• Kamer (2-3 pers. / 2 volw.+ 2 kind.) 
(type 24)

• Eén persoon in kamer met 
gedeeltelijk zeezicht, op aanvraag 
(type 29)

• Eén persoon in kamer met zee-
zicht, op aanvraag (type 28)

• Eén persoon in kamer, op aanvraag 
(type 27)

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 
mogelijk bij maximale bezetting)

• 787 kamers

 ALL IN 

• Ontbijtbuffet, showcooking 
• Continentaal ontbijt/snack 
• ‘s Middags: buffet met show-
cooking en keuze aan desserts, 
lichte maaltijden in het restaurant 
aan het zwembad • ‘s Avonds: 
 buffetten en gerechten die à la 
minute bereid worden, vegetarische 
gerechten,  2x/ week themabuffet 
• Alternatief avondmaal: Aziatisch 
restaurant, Italiaans restaurant, 
Libanees restaurant • Snacks 
(24/24u.) • Selectie van lokale  
 alcoholische en niet-alcoholische 
dranken (24/24u.) • Bijvullen van de 
minibar
• Fitness, stoombad, sauna, bubbel-
bad: minimum 18 jaar, sportschoenen 
verplicht in de fitness • Aquapark 
(zondag gesloten) • Stand up surfing, 
waterfietsen, kajak • Groepslessen 
in de RiuFit zone ( 6x/ week) • Animatie 
voor kinderen (4-7 jaar, 8-12 jaar, 
 6x/ week) • Animatie overdag voor 
volw. (meerdere keren per week) 
• Riu avondprogramma, livemuziek 
of shows (meerdere keren per week)

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant met terras
• Aziatisch restaurant
• Italiaans restaurant bij het zwembad
• Libanees restaurant bij het zwembad
• Lobbybar met terras, sports bar, 

salonbar met podium, 2 swim-upbars, 
bar

SPORT & ONTSPANNING
• 3 zoetwaterzwembaden, 2 kinder-

baden (waarvan 1 met glijbanen), 
aquapark met glijbanen (minimum 
lengte 120 cm., zondag gesloten), 
zonneterras

• Gratis ligzetels en parasols aan de 
zwembaden

• Gratis handdoekenservice
• Gratis zie All In
• Betalend: spacentrum met 

 verschillende behandelingen en 
massage

LIGGING
• Direct aan het strand
• Op 15 km van de Burj Khalifa
• Op ± 11 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Kinderspeeltuin
• Schoonheidssalon
• RiuArt atelier
• Wifi (gratis) in het hele resort

RIU’s nieuwste trots staat op een 
van de Deira eilanden van bruisend 
Dubai. In het Riu Dubai weten ze 
wel raad met luxe en gemak. Alleen 
de comfortabele kamers met alles 
erop-en-eraan zijn al een beleving. 
Na een duik in het zwembad dobber 
je rustig naar de poolbar voor een 
verfrissend fruitig drankje. En neem 
je liever een duik in zee? Dan wandel 
je daar vanaf het terras zo naartoe. 
Is het tijd voor cultuur? Dan zie je 
de hotspots vanuit het Riu Dubai al 
liggen.

StandaardkamerStandaardkamer

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.4
• Kamers 9

8.5 • Service 8.9

Code 27242 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

RIU HOTELS
!  SERVICE OP HOOG 

NIVEAU
!  ZORGELOOS GENIETEN
!  CULINAIRE 

 HOOGSTANDJES 
!  UITSTEKENDE LIGGING

'RIU, dat is service recht uit 
het hart. Maar ook heerlijk 
eten in de themarestaurants 
of je uitleven in de fantastische 
zwembaden.'

Zie pagina 20-21 voor alle hotels

ONZE MENING:

ALL INGR ATIS
WIFI

VOOR FAMILIES

FAIR TRAVEL
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GRAND HYATT DUBAI ★★★★★

Dubai
 !  Service  van  wereldklasse
 !  Enorme  tuin  met  groot  zwembad
 !  Diverse  restaurants
 !  Vlakbij  de  shopping  mall

SPORT & ONTSPANNING
• 3 zoetwaterzwembaden (verwarmd 

in de winter) met kinderbad en 
babybad, tuin

• Gratis ligzetels en parasols aan de 
zwembaden

• Overdekt zwembad (verwarmd)
• Gratis: toegang tot het spacentrum 

(min. 16 jaar) met sauna, stoombad, 
bubbelbaden, ijsfonteinen en 
 toegang tot de gym

• Betalend: spacentrum met 
behandelingen

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over bad-
kamer (bad, douche, haardroger, 
badjas, slippers), tapijt, hoofd-
kussenservice (gratis), individuele 
airco, telefoon, wifi (gratis), satelliet-
tv (flatscreen), safe (gratis), minibar 
(betalend), koffie- en theefaciliteiten
• Kamer met ‘Downtown View’ 

(2-3 pers.), op aanvraag (type 20)
• ‘Grand’ kamer (2-3 pers.), op 

aanvraag (type 24)
• Familiekamer (2-3 pers. / 2 volw.+ 

2 kind.), op aanvraag (type 26)
• Eén pers. in kamer ‘Downtown 

view’, op aanvraag (type 29)
• Eén pers. in ‘Grand’ kamer, op 

aanvraag (type 28)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 

mogelijk bij maximale bezetting)
• 682 kamers

RESTAURANTS & BARS
• Italiaans restaurant
• Libanees restaurant
• Indisch restaurant
• Italiaans café
• Restaurant met specialiteiten uit 

Singapore
• Sushirestaurant
• Aziatisch restaurant
• Lobbybar, jazzbar, Italiaanse wijnbar, 

poolbar

LIGGING
• Op 1 km van Wafi City Shopping 

Mall
• Op 6 km van Dubai Creek & Golf 

Course
• Shuttle naar ‘La Mer Beach & 

Laguna Waterpark’
• Op 10 km van Dubai Mall / Burj 

Khalifa
• Op 8 km van de luchthaven (transfer 

heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Wasservice
• Roomservice (24/24u.)
• Kapsalon
• Schoonheidssalon
• Shops
• Wifi (gratis) in het hele resort

Wanneer je Grand Hyatt Dubai zegt, 
zeg je ook talrijke, lekkere restaurants 
en luxueus uitgeruste kamers. Ga 
langs in één van de vele restaurants 
en geniet van de tongstrelende 
gerechten die de chef voor je 
 klaarmaakt. Shoppingliefhebbers 
opgelet, Grand Hyatt Dubai is het 
ideale hotel om te ‘shoppen ‘till you 
drop’! Om jou het ultieme shopping-
plezier te laten beleven zijn er een 
aantal exclusieve boetieks in het 
resort zelf. Het resort is ook ideaal 
gelegen om Dubai en al zijn ‘glitter & 
glamour’ van dichterbij te bezien. 
Geen nood, dankzij de ruime tuin 
kan je toch nog in alle rust genieten 
ondanks dat het bruisende centrum 
van Dubai slechts op een steenworp 
afstand ligt. Dit hotel biedt service 
van wereldklasse. Aan jou om het te 
ontdekken.

Standaardkamer ‘Grand’ ‘Downtown view’Standaardkamer ‘Grand’ ‘Downtown view’

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.3
• Kamers 8.7

8.6 • Service 8

Code 27228 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

PREMIUM

ONTBIJTHALF
PENSIONGR ATIS

WIFIOVERDEKT
Z WEMBAD

VOOR FAMILIES
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SAVOY CENTRAL ★★★ SUP

Dubai
 !  Modern  hotel  in  het  oude  centrum
 !  Alle  kamers  volledig  gerenoveerd
 !  Gratis  shuttle  naar  het  strand  ( 1x/ dag)
 !  Op  loopafstand  van  de  metro

SPORT & ONTSPANNING
• Zoetwaterzwembad (verwarmd 

nov.-maart), zonneterras
• Gratis ligzetels aan het zwembad, 

gratis matrassen en handdoeken 
aan La Mer Beach

• Gratis handdoekenservice
• Gratis: fitness, sauna, stoombad, 

toegang tot de Health Club

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over bad-
kamer (douche in bad, haardroger), 
tegelvloer en tapijt, individuele airco, 
hoofdkussenservice (gratis), telefoon, 
wifi (gratis), satelliet-tv (flatscreen), 
kitchenette (tegelvloer) met koelkast, 
microgolf, koffie- en theefaciliteiten, 
waterkoker, broodrooster, kookplaten, 
wasmachine, safe (gratis)
• Standaardstudio (2-3 pers.) 

(type 20)
• Eén pers. in studio op aanvraag 

(type 29)
• Promostudio (2-3 pers.) (type 25)
• Eén persoon in promostudio, op 

aanvraag (type 28)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 

mogelijk bij maximale bezetting)
• 154 studio’s

RESTAURANTS & BARS
• Ontbijtbuffet
• Hoofdrestaurant
• A-la-carterestaurant
• Dakterras
• Er wordt geen alcohol geschonken 

in het hotel

LIGGING
• In het centrum
• Op 10 m van winkels
• Op 150 m van de metro
• Op 5 km van het strand (gratis 

shuttle,  1x/ dag)
• Op ± 8 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Roomservice (7-23u.)
• Wasservice
• Wifi (gratis) in het hele resort

In hotel Savoy Central is het goed 
vertoeven. In een vingerknip ben je 
zo in de zinderende souks en het 
Dubai Museum. ‘s Avonds aan het 
zwembad op het dakterras heb je 
een prachtig uitzicht over de stad. 
Een verliefd koppel wil hier wel 
1001 nachten verblijven. In de 
 blinkende kitchenette van de moderne, 
immense studio voel je je net een 
oosterse keukenprinses. Of een sjeik, 
dat kan natuurlijk ook. ‘s Ochtends 
serveert het allervriendelijkste 
 personeel een heerlijk uitgebreid 
ontbijt. Ga zeker ook eens langs in 
het grootste winkelcentrum van de 
wereld, neem de supersonische 
metro, op naar Dubai Mall!

Executieve studioExecutieve studio

KLANTENSCORE
• Maaltijden 7.4
• Kamers 8

7.5 • Service 8.8

Code 27266 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

ONTBIJTHALF
PENSIONGR ATIS

WIFI
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IBEROTEL MIRAMAR AL AQAH BEACH RESORT ★★★★★

Fujeirah
 !  Idyllische  locatie
 !  Typisch  Arabisch-Marokkaanse  bouwstijl
 !  Luxueuze  kamers
 !  Direct  aan  een  prachtig  zandstrand

VERBLIJF
Alle kamers en beschikken over bad-
kamer (douche in bad, haardroger, 
badjas, slippers), tegelvloer, hoofd-
kussenservice (gratis), individuele 
airco, telefoon, wifi (gratis), satelliet-
tv (flatscreen), minibar (betalend), 
koffie- en theefaciliteiten, safe (gratis), 
balkon of terras
• Superieure standaardkamer 

(2-3 pers.) met tapijt (type 20)
• Superieure kamer met zicht op 

het zwembad (2-3 pers.) met 
tapijt (type 23)

• Superieure kamer (2-3 pers.) met 
tapijt, lateraal zeezicht (type 21)

• Familiekamer (2-3 pers. / 2 volw.+ 
2 kind. / 3 volw.+ 1 kind) met tapijt: 
1 slaapkamer, 1 salon (type 22)

• Familiekamer met zicht op het 
zwembad (2-3 pers. / 2 volw.+ 
2 kind. / 3 volw.+ 1 kind): 1 slaapkamer, 
1 salon (type 24)

• Familiekamer met lateraal zeezicht 
(2-3 pers. / 2 volw.+ 2 kind. / 
3 volw.+ 1 kind): 1 slaapkamer, 
1 salon (type 25)

• Eén persoon in superieure kamer, 
op aanvraag (type 29)

• Eén persoon in superieure kamer 
met zicht op het zwembad, op 
aanvraag (type 28)

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 
mogelijk bij max. bezetting)

• 321 kamers

 ALL IN 

• Ontbijt, middag- en avondmaal in 
buffetvorm

• IJsjes voor kinderen tot 12 jaar 
(vanaf 11u tot zonsondergang)

• Avondmaal (vast menu) mogelijk 
in het Italiaans en Aziatisch 
 restaurant (mits reservatie)

• Snacks (16.30-17u.)
• Roomservice (selectie, 1-6.30u.)
• Middernachtsnacks (22-1u.)
• Selectie van lokale, alcoholische 

en niet-alcoholische dranken (8-1u.)
• Minibar ( 1x/ dag gevuld) 
• Tennis (mits reservatie, tennis met 

verlichting betalend), pingpong, 
volleybal, fitness, sauna, stoombad, 
bubbelbad, miniclub (2-12 jaar)

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in 

buffetvorm)
• Italiaans à-la-carterestaurant
• Aziatisch à-la-carterestaurant
• Grill-/ Oosters restaurant
• Dresscode: smart casual
• Poolbar, bar met dj en livemuziek

SPORT & ONTSPANNING
• Zoetwaterzwembad (verwarmd 

1/11-30/4), kinderbad
• Gratis ligzetels aan het zwembad 

en aan het strand
• Gratis handdoekenservice
• Overdekt zwembad
• Gratis: zie All In
• Betalend: tennis, biljart, spacentrum, 

zeilen, waterski, duiken, waterfiets

LIGGING
• Direct aan het strand
• Op 45 km van het centrum van 

Fujairah
• Op ± 145 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Kinderspeeltuin
• Wasservice
• Roomservice (24/24u.)
• Wifi (gratis) in het hele resort

Wauw! Dit hotel heeft een fantastische 
ligging aan een privéstrand en wordt 
omringd door een tuin van meer dan 
60.000 m2. Het imposante Hajjar-
gebergte ligt vlakbij. De setting 
betovert, maar ook binnenin kijk je je 
ogen uit: het hele interieur voelt 
sfeervol luxueus aan en combineert 
een warme Arabisch-Marokkaanse 
stijl met modern comfort. Dit wordt 
een vakantie lang genieten!

Superieure standaardkamerSuperieure standaardkamer

KLANTENSCORE
• Maaltijden 7
• Kamers 7

7.0 • Service 7

Code 27275 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

SUN S W IM

ALL INGR ATIS
WIFIVERWARMD

Z WEMBAD
OVERDEKT
Z WEMBAD

VOOR FAMILIES
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HILTON DUBAI JUMEIRAH RESORT ★★★★★

Jumeirah
 !  Populaire  ligging  aan  ‘The  Walk’
 !  Stijlvol  gelegen  in  Dubai  Marina
 !  Verschillende  à-la-carterestaurants
 !  Direct  aan  het  exotische  zandstrand

SPORT & ONTSPANNING
• Zoetwaterzwembad (verwarmd in 

de winter), kinderbad, zonneterras
• Gratis ligzetels en parasols aan het 

zwembad en het strand
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: fitness, sauna, stoombad
• Betalend: windsurfen, zeilen, 

waterski, spacentrum

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over bad-
kamer (douche in bad, haardroger, 
badjas, slippers), tegelvloer, hoofd-
kussenservice (gratis), individuele 
airco, telefoon, wifi (gratis), satelliet-
tv (flatscreen), minibar (betalend), 
thee-en koffiefaciliteiten, safe (gratis) 
en balkon
• Standaard luxekamer met zicht 

op ‘The Walk’ (2-3 pers.) 
(type 20)

• Luxekamer met lateraal zeezicht 
(2-3 pers.) (type 21)

• Executieve kamer (2-3 pers.) met 
zicht op ‘The Walk’ (type 22)

• Executieve kamer (2-3 pers.) met 
lateraal zeezicht (type 23)

• Luxekamer (2-3 pers.) met late-
raal zeezicht en zicht op Ain Dubai 
(type 24)

• Eén pers. in luxekamer met zicht 
op ‘The Walk’, op aanvraag 
(type 29)

• Eén pers. in luxekamer met lateraal 
zeezicht, op aanvraag (type 28)

• Eén pers. in luxekamer met lateraal 
zeezicht en zicht op Ain Dubai, op 
aanvraag (type 27)

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 
mogelijk bij maximale bezetting)

• 389 kamers

RESTAURANTS & BARS
• 4 restaurants: Polynesisch, 

Italiaans, Internationaal, Arabisch/
mediterraan

• Lobbybar, poolbar, loungebar, 
sportsbar

• Formule halfpension/volpension: 
middag- en/of avondmaal in een 
selectie van 12 restaurants in 
Hilton Dubai Jumeirah, Hilton 
Dubai The Walk

LIGGING
• Direct aan het privéstrand
• Op ± 40 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Kinderspeelruimte
• Shop
• Roomservice (24/24u.)
• Wifi (gratis) in het hele resort

Als één van de weinige hotels in 
Dubai met een privéstrand, is het 
Hilton Dubai Jumeirah een grote 
kanshebber op je lijstje met favoriete 
vakantieadressen. Team Hilton legt 
alvast een comfortabel kussen op je 
ligzetel klaar voor als je over de golven 
van de Perzische Golf tuurt. Kijk, 
daar is Palm Jumeirah! Je vindt er 
ook de Vero Sky Bar op de tiende 
verdieping. De bar heeft een 
spectaculair uitzicht op zee. Dit hotel 
ligt tussen alle hotspots van Dubai.

Code 27283 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

HALF
PENSION

VOL
PENSIONGR ATIS

WIFI

158_V1_EXO_NL   158158_V1_EXO_NL   158 18/10/2022   12:3718/10/2022   12:37



159Verenigde Arabische Emiraten | Dubai | Dubai

HILTON DOUBLETREE BUSINESS BAY ★★★★

Dubai
 !  Gekende  Hilton-service
 !  Dicht  bij  de  Burj  Khalifa
 !  Poolbar  met  livemuziek
 !  In  het  centrum

SPORT & ONTSPANNING
• Zoetwaterzwembad (verwarmd), 

zonneterras
• Gratis ligzetels aan het zwembad
• Gratis: toegang tot de gym, af en 

toe livemuziek
• Betalend: massage

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer 
(bad, douche, haardroger, slippers, 
badjas), tegelvloer, hoofdkussenservice 
(gratis), individuele airco, flatscreen, 
wifi (gratis), minibar (betalend), koffie- 
en theefaciliteiten, safe (gratis)
• Superieure kamer met zicht op 

de Burj Khalifa (2-3 pers. / 
2 volw.+ 2 kind.) (type 21)

• Superieure kamer (2-3 pers. / 
2 volw.+ 2 kind.) (type 22)

• Juniorsuite (2-3 pers. / 2 volw.+ 
2 kind.) (type 24)

• Luxekamer (2-3 pers. / 2 volw.+ 
2 kind.) (type 23)

• Suite met zicht op de Burj Khalifa 
(2-3 pers.): 1 slaapkamer, 1 salon 
(type 20)

• Luxekamer met zicht op de 
Burj Khalifa (2-3 pers. / 2 volw.+ 
2 kind.) (type 27)

• Eén persoon in kamer met zicht 
op de Burj Khalifa, op aanvraag 
(type 28)

• Eén persoon in superieure kamer, 
op aanvraag (type 29)

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 
mogelijk bij maximale bezetting)

• 238 kamers

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (maaltijden in buffetvorm)
• 2 à-la-carterestaurants: Belgische 

en Italiaanse keuken
• Loungebar, terrasbar

LIGGING
• Op 8 km van het strand
• In het centrum
• Op 3 km van een winkelcentrum
• Op 200 m van de rivier Dubai 

Water Canal
• Shuttle (gratis) naar Dubai Mall, 

Burj Khalifa en Jumeirah Beach
• Op ± 12 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Roomservice (24/24u.)
• Shop
• Wasservice
• Wifi (gratis) in het hele resort

In Hilton DoubleTree Business Bay 
verblijf je in een ruime, frisse kamer 
met de luxe en service die je van 
Hilton mag verwachten. Pak de gratis 
shuttle naar het strand of loop 
10 minuten naar de mooiste attracties 
van Dubai, waaronder Burj Khalifa, 
The Dubai Mall, de binnenstad en 
de Opera van Dubai. De ligging is 
ideaal voor een citytrip in het 
indrukwekkende Dubai. Ook in het 
hotel zelf is voldoende te ontdekken. 
Ontspan tijdens een heerlijke massage, 
neem een verfrissende duik in het 
zwembad en maak gebruik van het 
all-day dining concept.

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.4
• Kamers 9.3

9.0 • Service 9.1

Code 27229 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

ONTBIJTHALF
PENSION

VOL
PENSIONGR ATIS

WIFIVERWARMD
Z WEMBAD

VOOR FAMILIES
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160

BEHALVE DE HOTELS IN DEZE 
BROCHURE BIEDEN WIJ OOK 
DE VOLGENDE HOTELS AAN. 
MEER INFO BIJ JE REISAGENT.
Aanbod onderhevig aan wijzigingen tijdens het seizoen

MUSCAT
Jumeirah Muscat Bay ***** code 27488

Kempinski Muscat ***** code 27489

INFO
Formaliteiten: voor Belgen is een geldig 
internationaal paspoort vereist (nog min. 
6 maanden geldig na terugkeer, een voorlopig 
paspoort wordt niet aanvaard). Voor een verblijf
van minder dan 14 dagen kan een gratis visum 
verkregen worden op de luchthaven van Oman. 
Wie langer blijft, dient online een visum aan 
te kopen. Het wordt afgeraden om stempels 
van Israël in je paspoort te hebben.
Tijdsverschil: het is er in de zomer 2 uur later 
dan in België, 3 uur later in de winter.
Taal: de officiële taal is het Arabisch. Over het 
algemeen wordt hier goed Engels gesproken.
Lokale munt:  de munteenheid in Oman is de
Omani Rial (OMR). € 1 = OMR 0.38 (oktober 2022)
Vasten: de ramadan begint op 22 maart. 
2023 en duurt tot 21 april 2023 en van 10 maart 
2024 tot 9 april 2024. Dit betekent dat de 
moslims een maand lang niets eten of drinken 
van zonsopgang tot zonsondergang. Alcohol-
consumptie is beperkt.
Religie: de bevolking van de V.A.E. is hoofd-
zakelijk islamitisch. Hou rekening met je kleding-
keuze en draag op openbare plaatsen en in 
moskeeën kleding die je schouders en 
knieën bedekt.
Gezondheid: er zijn geen inentingen vereist. 
Raadpleeg tijdig je huisarts en de websites 
www.itg.be (Instituut voor tropische geneeskunde)
en www.who.int (World Health Organization) 
voor meer gedetailleerde informatie. 
Elektriciteit: 220/240 volt. Een universele 
adaptor meenemen, is aan te raden.

VAKANTIEPLAATSEN

MUSCAT
Muscat is de hoofdstad van Oman. Hier vind je
tal van prachtige moskeeën, beach clubs met 
een ontspannen sfeer en uitbundige soeks om 
leuk te gaan shoppen. Luchthaven - Muscat : ± 32 km

JABAL AKHDAR
Dit is een bergmassief in het Hadjargebergte. 
Je hebt er prachtige, uitgestrekte vergezichten
op perzikbomen, druivenranken en rozen-
struiken. Het is een groene oase in de woestijn. 
De Jabal Akhdar is ook een etappe in de Ronde 
van Oman. Luchthaven - Jabal Akhdar: ± 153 km

NIZWA
Nizwa is een van de grootste steden van Oman. 
Bijzonder om te zien is de geitenmarkt op vrijdag. 
Er zijn ook verschillende soeks waar je kan gaan 
winkelen. Snuif je liever wat cultuur, dan kan 
je terecht bij het fort van Nizwa, een van de 
oudste forten van het sultanaat. Luchthaven - 
Nizwa: ± 85 km

! Qaboes-moskee, de grootste moskee van het land

! Talrijke interessante musea om te verkennen

! Kleurrijke soeks voor de shoppers

! Plateaus vol vruchtbare terrassen in Jabal Akhdar

OMAN

KLIMAAT
 A B C
jan 25° 24° 9
feb 26° 24° 9
maa 29° 26° 9
apr 34° 26° 10
mei 39° 27° 11
jun 40° 28° 11
jul 40° 29° 10
aug 36° 30° 9
sep 35° 29° 9
okt 34° 28° 10
nov 30° 27° 10
dec 27° 25° 9
A: gem. dagtemp.
B: gem. temp. zeewater
C: uren zon per dag

Muscat

Nakhal

Barka

Golf van Oman

100 km 50 km

24/7 ONLINE 
SERVICE
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161Oman | Muscat

MYSK AL MOUJ ★★★★

Muscat
 !  Eigentijdse  kamers
 !  Gelateria
 !  Aan  de  jachthaven

SPORT & ONTSPANNING
• Infinity zoetwaterzwembad
• Gratis ligzetels en parasols aan het 

zwembad
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: fitness

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer 
(douche, haardroger, badjas, slippers), 
tapijt, individuele airco, kingsize bed, 
telefoon, flatscreen, wifi (gratis), 
minibar (betalend), koffie- en 
 theefaciliteiten, safe (gratis)
• Luxekamer ‘Community View’ 

(2 pers.) (type 20)
• Luxekamer (2 pers.) met zicht op 

de ‘Plaza’ (type 21)
• Luxekamer (2 pers.) met zicht op 

de haven (type 22)
• Grand Deluxe kamer 

‘Community View’ (2-3 pers.) met 
sofa voor 3e pers., op aanvraag 
(type 23)

• Grand Deluxe kamer (2-3 pers.) 
met sofa voor 3e pers. en zicht op 
de ‘Plaza’, op aanvraag (type 24)

• Grand Deluxe kamer (2-3 pers.) 
met sofa voor 3e pers. en zicht op 
de haven, op aanvraag (type 26)

• Eén persoon in luxekamer 
‘Community View’ (type 29)

• Eén persoon in luxekamer met 
zicht op de ‘Plaza’ (type 28)

• 195 kamers

RESTAURANTS & BARS
• Hoofdrestaurant
• Tex-Mex restaurant
• Restaurant
• Lounge, gelateria

LIGGING
• Aan de jachthaven
• Op 1 km van het strand
• In het hart van Al Mouj
• Op 4,5 km van Muscat
• Op ± 5 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Roomservice (24/24u.)
• Wifi (gratis) in het hele resort

Mysk Al Mouj is het trendy 
 vlaggenschipshotel van Mysk Hotels. 
Het kijkt uit over de levendige 
j achthaven van Al Mouj in Muscat en 
de inrichting is geïnspireerd op de 
steeds evoluerende Arabisch cultuur 
en het maritieme leven. Er heerst 
een levendige en vrolijke sfeer. 
Verblijf in comfortabele kamers, 
geniet van de vriendelijke service, 
proef van de heerlijke keuken... Duik 
in een onvergetelijke vakantie!

Luxekamer met zicht op de havenLuxekamer met zicht op de haven

KLANTENSCORE
• Maaltijden 9
• Kamers 9

8.0 • Service 9

Code 27465 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

ONTBIJTHALF
PENSION

VOL
PENSIONGR ATIS

WIFI
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162 Oman | Muscat

SHANGRI-LA BARR AL JISSAH, MUSCAT - AL BANDAR ★★★★★

Muscat
 !  Deel  van  Shangri-la  Bar  al  Jissah
 !  Verschillende  restaurants
 !  500  m  privéstrand

SPORT & ONTSPANNING
• Zoetwaterzwembad (verwarmd in 

de winter), kinderbad (verwarmd 
in de winter), lazy river (verwarmd 
in de winter)

• Gratis ligzetels en parasols aan het 
zwembad en het strand

• Gratis handdoekenservice
• Gratis: tennis, fitness, beachvolley, 

sauna, stoombad, bubbelbad
• Betalend: spacentrum, duiken, 

waterski, kano, minigolf

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer 
(bad, douche, haardroger, badjas, 
slippers), individuele airco, 
 hoofdkussenservice (gratis), telefoon, 
flatscreen, wifi (gratis), minibar 
(betalend), koffie- en theefaciliteiten, 
safe (gratis)
• Luxekamer (2-3 pers.) met tapijt 

en balkon (type 20)
• Luxekamer (2-3 pers.) op het 

gelijkvloers met tegelvloer, terras en 
directe toegang tot het zwembad- 
of strandgedeelte (type 21)

• Luxekamer (2-3 pers.) met tapijt, 
balkon en zeezicht (type 22)

• Suite (2-3 pers.) op het gelijkvloers 
met balkon of terras en directe 
toegang tot het zwembad- of 
strandgedeelte, op aanvraag 
(type 24)

• ‘Specialty Suite’ (2-3 pers.) op 
het gelijkvloers met balkon of terras 
en directe toegang tot het zwembad- 
of strandgedeelte, op aanvraag 
(type 26)

• Eén persoon in luxekamer met 
tapijt en balkon (type 29)

• Eén persoon in luxekamer met 
tapijt, balkon en zeezicht (type 28)

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 
mogelijk bij maximale bezetting)

• 198 kamers

RESTAURANTS & BARS
• Oosters restaurant
• Visrestaurant
• Italiaans restaurant
• Aziatisch restaurant
• Spaans restaurant
• Restaurant met Aziatisch street 

food
• Snackbar
• Café
• 2 lobby lounges, piano lounge, 

poolbar, lounge op het dakterras

LIGGING
• Op 150 m van het privéstrand
• Op 12 km van het oude centrum 

van Muscat
• Gratis shuttle naar Muttrah Souq
• Op 40 km van de luchthaven 

(transfer heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Wifi (gratis) in een deel van het 

resort

Shangri-La Barr Al Jissah, Muscat - 
Al Bandar ligt aan een 500 meter 
lang privéstrand. Het maakt deel uit 
van een groter resort, Shangri-la 
Barr al Jissah. Het is omringd aan de 
ene kant door de bergen, en aan de 
andere kant door de Golf van Oman. 
Stel je voor, ‘s morgens relaxen aan 
het zwembad, ‘s middags een sessie 
in het spacentrum om dan ‘s avonds 
te genieten van een lekkere maaltijd 
in een van de restaurants. Dat klinkt 
als vakantie

Luxekamer met balkonLuxekamer met balkon

Code 27481 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

ONTBIJTHALF
PENSION

VERWARMD
Z WEMBAD
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✔ PLATINUM ✔ ALL RISK ✔ PLATINUM ✔ ALL RISK PLATINUM ✔ ALL RISK

✖ PLATINUM ✔ ALL RISK ✖ PLATINUM ✔ ALL RISK ✖ PLATINUM     ALL RISK✖

✖

BASIS OMNIUM
 Platinum All Risk

Algemeen
Prijs 5,5% op de reissom 8% op de reissom

Minimum premie Vanaf € 20 p.p. Vanaf € 40 p.p.

Voor wie                                  Het hele reisgezelschap

Dekking                               100% terugbetaling van de kosten

COVID Waarborgen
POSITIEVE PCR-TEST 100% 100%

Quarantaineplicht  100%

Verstrengde COVID maatregelen  100%

Ziekte door COVID 100% 100%

Quarantainekosten ter plaatse  100%

Rood of oranje reisadvies  100%

Overige Waarborgen (100%)
Ontslag of faillissement door COVID  100%

Ziekte, ongeval of overlijden 100% 100%

Zwangerschap of onvoorziene complicaties 100% 100%

Uitgesteld of vroegtijdig vertrek 100% 100%

Nieuwe baan of ontslag 100% 100%

Scheiding of annulering huwelijk 100% 100%

Oproeping 100% 100%

Elke andere aantoonbare reden    100%

Niet-stabiele ziektes  100%

Ziekte beste vriend(in)  100%

Communiefeest of huwelijk  100%

Psychologische ziekte  100%

Gebeurtenissen veroorzaakt door alcohol  

Geen zin om te reizen  

Enkele voorbeelden:

3 dagen voor afreis test je positief op Covid-19  waardoor je 
niet op reis kan vertrekken. 
We komen gelukkig tussen voor 100% van de gemaakte kosten.

Binnenkort vertrek je op reis naar Cuba, maar je mama is plots 
ernstig ziek geworden. 
Wij komen  tussen zodat je bij je mama kan blijven en er voor 
haar kan zijn. 

Na 5 dagen heerlijke vakantie is er een besmetting vastgesteld 
in je hotel waardoor alle gasten in quarantaine moeten. 
Wij dekken de eventiele extra nachten, maaltijden en de 
nieuwe terugvlucht naar huis voor 100%.

Deze verzekeringen kunnen tot 57 dagen voor de vertrekdatum van de reis worden bijgeboekt. 
Boek hier je verzekering bij of contacteer je reisagent.

Binnenkort vertrek je op reis maar het reisadvies voor de 
bestemming is door het coronavirus niet groen gekleurd. 
Geen nood, wij komen tussen voor 100%.

Ik heb een reis gepland met mijn gezin naar Dubai  tussen mijn 
chemobehandelingen door. 
Kort voor afreis verergert mijn ziekte en voel ik me niet goed. 
Wij vergoeden de annuleringskosten.

2 dagen voor vertrek bekijk ik het weer ter plaatste en het zal 
de hele week regenen waardoor ik niet meer wil vertrekken. 
Helaas, hier komen wij niet voor tussen.

Reis- en bijstandsverzekering  
Met onze reis- en bijstandsverzekering 
kan je je verblijf in het buitenland beschermen 
voor een uitgebreid aantal waarborgen.

Een aantal voorbeelden:

- Medische bijstand
- Repatriëring na ziekte, ongeval of overlijden voor jezelf 
  of familie tot de 2e graad
- Terugbetaling medische kosten in het buitenland
- Bagageverzekering
- Bijstand aan het voertuig op de luchthaven

Ontdek onze reis- en bijstandsverzekering om je verblijf 
in het buitenland te beschermen via je reisagent.

AAN-
BEVOLEN

vanaf
€ 40 p.p.

vanaf
€ 20 p.p.

PLATINUM 
ANNULERINGSVERZEKERING 

ALL RISK 
ANNULERINGSVERZEKERING

ANNULERINGSVERZEKERINGEN
VERZEKER JE VOOR ONVOORZIENE GEBEURTENISSEN VOOR JE VAKANTIE DANKZIJ:
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OOK VOOR DEZE VAKANTIES KUN JE BIJ ONS TERECHT
TUI Exotische Vakanties • TUI Vliegvakanties • VIP Selection • TUI Small & Friendly Vliegvakanties

TUI Vakanties Dichtbij • TUI Autovakanties • TUI Small & Friendly Autovakanties • TUI Luxe Autovakanties
• TUI Citytrips • TUI Tours

Echo. Echo.
Echo. Echo.
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