Vliegvakanties
zomer 2023 / winter 2023-24
Albanië | Azoren | Bulgarije | Cyprus | Egypte | Griekenland | Italië | Kaapverdië
Kroatië | Malta | Marokko | Montenegro | Portugal | Spanje | Tunesië | Turkije
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LIVE
HAPPY
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, specifieke 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 autoverhuur, zeezicht tot swim-up kamers, wij regelen
alles voor de vakantie van jouw dromen!

468

CALA MACARELLETA IN MENORCA

20

SPECIAAL VOOR JOU ONZE
UNIEKE HOTELCONCEPTEN

15

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

MET TUI DE
WERELD ROND

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.

PEFC-gecertificeerd
Dit product komt uit
duurzaam beheerde
bossen en
gecontroleerde
bronnen

Wil je info over uitstappen op je bestemming?
Ook daarmee helpen we je graag!
PEFC/04-31-1684
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www.pefc.be
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SNEL ZIEN WELKE ACCOMMODATIE
BIJ JE PAST? MAAK DAN GEBRUIK
VAN ONZE
VERDEROP IN DE BROCHURE.

LEESWIJZER
PAGINA 8-9
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HEERLIJK ETEN,
ZON EN STRAND

340
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TIP:
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Omwille van de officiële 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 specifieke 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, sporten 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 TUImedewerkers 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.

KLEURRIJK MARRAKECH
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Teneinde de reizigers de grootst
mogelijke zekerheid te bieden, is
TUI aangesloten bij verzekeringsmaatschappij Liberty Mutual (IPP), die zal tussenkomen indien
de uitvoering of verderzetting van de reis in het gedrang zou
komen door het financieel 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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ONZE BESTEMMINGEN:
SPANJE
KROATIË

TURKIJE

PORTUGAL

LUCHTHAVENS
Antwerpen, Brussel,
Charleroi, Luik,
Oostende en Rijsel
ISTRIË

GOUDKUST

SPLIT
DUBROVNIK RIVIERA
COSTA BRAVA

BAAI VAN NAPELS

COSTA DORADA

ALBANIË

COSTA DE LISBOA

MENORCA

ALGARVE
AZOREN

COSTA BLANCA

COSTA DE HUELVA
COSTA DE LA LUZ

MALLORCA
SARDINIË
IBIZA

COSTA ALMERIA
COSTA DEL SOL

THASSOS

CHALKIDIKI

LESBOS
PUGLIA CORFU ATHEENSE RIVIERA
SAMOS
PALERMO
ZAKYNTHOS
KLASSIEKE
OLYMPISCHE
CALABRIË
SANTORINI KUST BODRUM
RIVIERA
SICILIË
MYKONOS

VASTELAND
TUNESIË
DJERBA

MADEIRA

ZONNEKUST

MONTENEGRO

KOS
KRETA

MALTA

TURKSE RIVIERA

EGEÏSCHE KUST
RHODOS
KARPATHOS
CYPRUS

MARRAKECH
LANZAROTE
LA PALMA
TENERIFE
GRAN CANARIA

AGADIR

FUERTEVENTURA

SHARM EL SHEIKH
HURGHADA
LUXOR
MARSA ALAM

GRIEKENLAND
SAL

BOA VISTA

EGYPTE

CANARISCHE EILANDEN

TUNESIË

KAAPVERDIË
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HOE VER IS HET VLIEGEN NAAR
JE BESTEMMING?*
Zomer Winter
2023(1) 23/24(2)

Zomer Winter
2023(1) 23/24(2)

Vluchtduur

Pagina

Sicilië

2.45 u.

p. 395

Palermo

2.05 u.

p. 397

p. 420

Baai van Napels

2.10 u.

p. 399

2.20 u.

p. 406

2.25 u.

p. 413

Vluchtduur

Pagina

ALBANIË

2.05 u.

p. 382

ITALIË

AZOREN

4.25 u.

p. 647

BALEAREN
Mallorca

2.10 u.

Menorca

2.05 u.

p. 468

Puglia

Ibiza - Formentera

2.20 u.

p. 476

Calabrië

KAAPVERDIË

BULGAARSE RIVIERA
Zonnekust - Burgas

2.55 u.

Goudkust - Varna

3.00 u.

p. 177

Sal

6.30 u.

p. 632

p. 180

Boa Vista

6.30 u.

p. 642

Split

2.10 u.

p. 375

Dubrovnik Riviera

2.10 u.

p. 380

2.45 u.

p. 418

Agadir

3.45 u.

p. 671

Marrakech

3.35 u.

p. 679

MONTENEGRO

2.25 u.

p. 393

Costa de Lisboa

2.55 u.

p. 650

Madeira

3.55 u.

p. 652

Algarve

2.55 u.

p. 664

Costa Brava

1.55 u.

p. 492

Costa Dorada

2.00 u.

p. 499

Costa Almeria

2.40 u.

p. 505

Costa Blanca

2.25 u.

p. 514

Costa de la Luz

2.50 u.

p. 531

KROATIË

CANARISCHE EILANDEN
Tenerife

4.45 u.

p. 563

Gran Canaria

4.35 u.

p. 592

Lanzarote

4.15 u.

p. 610

MALTA

Fuerteventura

4.25 u.

p. 624

MAROKKO

CYPRUS
Paphos

4.00 u.

p. 73

Larnaca

3.50 u.

p. 88

PORTUGAL

EGYPTE
Hurghada

5.00 u.

p. 26

Marsa Alam

5.00 u.

p. 43

Luxor & Caïro

5.00 u.

p. 51

Sharm El Sheikh

4.50 u.

p. 56

Atheense Riviera

3.10 u.

p. 189

Chalkidiki

2.50 u.

p. 193

Olympische Riviera

2.50 u.

p. 198

Corfu

2.25 u.

p. 206

Costa del Sol

2.45 u.

p. 544

Rhodos

3.30 u.

p. 222

Costa de Huelva

2.50 u.

p. 665

Kreta

3.25 u.

p. 250

Kos

3.25 u.

p. 298

Djerba

2.55 u.

p. 686

Santorini

3.20 u.

p. 323

Vasteland

2.40 u.

p. 699

Mykonos

3.10 u.

p. 340

Lesbos

3.15 u.

p. 343

Turkse Riviera

3.25 u.

p. 103

Zakynthos

3.00 u.

p. 352

Egëische Kust

3.35 u.

p. 148

Samos

3.15 u.

p. 364

Klassieke Kust

3.25 u.

p. 162

Bodrum

3.30 u.

p. 170

GRIEKENLAND

Z
W

SPAANSE COSTA’S

TUNESIË

TURKIJE

(1)

Zomerperiode: 1 april t/m 31 oktober 2023

(2)

Winterperiode: vanaf 1 november 2023

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

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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‘BEST KEPT SECRET’
EPHESE

DE HOOGTEPUNTEN VAN TURKIJE BESCHRIJVEN
IN EEN PAAR ALINEA’S? DAT LIJKT ONMOGELIJK.
BODRUM, KUŞADASI, MARMARIS EN ANTALYA ZIJN
ZO UNIEK EN VERSCHILLEND DAT JE ZE GEWOON
VALERIE

ALLEMAAL GEZIEN MOET HEBBEN.

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

Bodrum werd tot mijn grote spijt mijn eerste buitenlandse bestemming. Veel liever had
ik naar Griekenland of Spanje getrokken, want Turkije was onbekend en dus onbemind.
Maar na nog geen 24 uur op Turkse bodem was ik stiekem al een beetje verliefd. Op het
land, zijn cultuur en het lekkere eten. En nu, zoveel jaren later, deel ik graag die passie en
omschrijf ik kort de toppers.

CV

Mijn tips: start aan de westkust van Turkije
in Kuşadası . Een must-see is de klassieker
Ephese, een van de best bewaarde
archeologische sites ter wereld. Hier vlakbij
stond ooit een van de antieke zeven wereldwonderen. Reis dan wat verder het binnenland
in en ontdek de echte betekenis van
Pamukkale, een uniek natuurfenomeen. Om
Bodrum in al zijn verscheidenheid te ervaren,
vaar je met een ‘gulet’, een traditionele zeilboot,
langs de schitterende kustlijn met z’n vele
eilandjes en baaitjes, en geniet je van alles wat
deze bruisende stad je te bieden heeft.

Valerie studeerde journalistiek en
startte in 2008 bij TUI. Ze woonde en
werkte lange tijd in het buitenland,
overwegend in Turkije. Een paar jaar
geleden ruilde ze dat buitenland in voor
het exotische Oostende en sinds vorig
jaar is ze actief als product manager
voor Turkije en Tunesië.

Persoonlijk

“Werken en reizen combineren, was
altijd al een droom. Zowel door mijn job
als privé heb ik al vele mooie plaatsten
kunnen ontdekken. Nu mee op zoek
mogen gaan naar nieuwe en bijzondere
hotels op mijn favoriete bestemmingen,
en deze ook af en toe kunnen bezoeken…
dat is zelfs beter dan de droom.”

006_V2_MED_NL 6

“ Turkije is mijn tweede
thuis geworden. Ook al
ben ik er voor het werk,
door de gastvrijheid
is het genieten met al
je zintuigen.”

In de groene, bergachtige regio van Marmaris vind je Dalyan. Test hier zeker eens de
modderbaden. En wie weet heb je het geluk om er een reuzenschildpad te ontmoeten. De
kust van Marmaris loopt via vele kronkelende baaitjes verder langs Göcek en Fethiye tot
aan Kemer, de voorkust van Antalya. Aan de Turkse Riviera móet je de natuur in: rij met
een jeep door de bergen of vaar op de Green Canyon. Maar Antalya is natuurlijk vooral
ook genieten in een van de vele luxueuze hotels.

20/10/2022 18:31
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5 tips
van Valerie
In een rubriek waar je 5 tips wilt noemen
terwijl je er wel 50 paraat hebt, doe je per
definitie afbreuk aan al het moois wat onze
vlliegvakanties te bieden hebben. Toch zijn
er een aantal waarvan ik denk dat ze een
bezoek nóg leuker maken.

NR

1. MALLORCA

De hoofdstad Palma is absoluut een bezoek waard. Zelfs tijdens
de warmste dagen biedt deze prachtige stad verkoeling, dankzij
z’n hoge bomen die voor schaduw zorgen. De stad heeft enkele
architecturale parels, de imposante kathedraal La Seu, interessante
musea, mooie winkels voor groot en klein en heerlijk eten. Mijn
favoriete route start aan de kathedraal en het oude paleis, via
Passeig del Born naar links of rechts. Onderweg kom je gezellige
bars, de beste restaurants, fantastische patissiers en leuke
winkeltjes tegen. Tip: sla zeker eens de kleinere steeg jes in.
Gegarandeerd nog meer shopplezier, en ook gewoon mooie
straatjes. En vergeet niet om af en toe naar boven te kijken!

KATHEDRAAL LA SEU
PALMA

NR 2. KRETA
Ontdek een volledig nieuwe kant van Kreta met onze hotels
in de nieuwe regio Georgioupolis, in het noordwesten van het
eiland. Wandel langs het 12 km lange zandstrand, eet heerlijk
Grieks in de mooie authentieke haven of ga pootjebaden in
het meer van Kournas, het enige meer op het hele eiland. In
het water kan je snorkelen of zwemmen tussen de vissen en
schildpadden, op het droge geniet je onder de Kretenzische
zon of in de schaduw van de vele bomen en planten van een
rustige dag.

NR 3. HURGHADA
Egypte is veel meer dan relaxen onder een stralende zon
en duiken tussen de kleurrijke koraalriffen. Zoek de magie
van 1.001 nacht op bij zonsondergang in de woestijn en ga
de sfeer opsnuiven in de bazaar van Hurghada. De heerlijke
geuren van kruidige souvenirs, zoete thee en de shisha, de
waterpijp, komen je van overal tegemoet. Voel je als Cleopatra
of een farao en maak eens een afspraak in een typische
hamam, om compleet tot rust te komen.

NR 4. RHODOS
Trek even weg van het strand of het zwembad en laat je
betoveren door de honderden kleurrijke vlinders tijdens
een mooie natuurwandeling door de Petaloudes-vallei.
Die ligt op zo’n 25 km van Rhodos-stad. Mooie wandelpaden,
rustige weggetjes en idyllische plekjes brengen je volledig in
zenmodus. Vooral tijdens het voorjaar, maar ook gedurende
de hele zomer fl adderen heel wat gekleurde vlinders rond in
dit natuurpark.

NR 5. AGADIR
Op zoek naar actie? Doe dan wat stof opwaaien en ga
sandboarden op de grote zandduinen van Timlalin. Deze
spannende woestijnsport beoefen je in een unieke setting,
op de enorme duinen die prachtig contrasteren met het
spectaculaire wilde strand van Tobouga aan de Atlantische
kust. Een niet te missen activiteit voor adrenalinejunks!
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LEESWIJZER:
LAAT JE LEIDEN DOOR ONZE LABELS

VERWARMD
ZWEMBAD

OVERDEKT
PRIVÉ
ZWEMBAD ZWEMBAD

EXTRA
MAALTIJDEN

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 halfpension; of je boekt All In en krijgt dit aan de prijs
van half- of volpension.

GRATIS
DRANKEN

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

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.
SWIM-UP
KAMERS

WIFI
GRATIS

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.

Mogelijk geldt dit enkel in een bepaald maaltijdregime. Meer info in de hotelbeschrijving.

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

HONDJES
TOEGELATEN

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

GOLF

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

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

ALLEEN
HALF
VOL
VERBLIJF PENSION PENSION ONTBIJT

ALL IN

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.
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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
• ...

ONZE MENING:

We vermelden bij elk hotel niet
enkel een klantenbeoordeling,
maar ook onze eigen TUIwaardering, 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.

ONZE MENING:

8.3

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.8 • Service 8.8
• Kamers 8.0

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 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.

L AWARD

TUI H

TE

S

IQ
u

el

22

FAIR TRAVEL

TU

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).

TUI GLOBAL HOTEL
AWARDS 2022

20

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

O

ALL IN KIDS

o
ality H

t

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.

Meer info op p. 16.
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TUI GARANTIES

OMRUILGARANTIE

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.

✔ Boek je vakantie gratis om

GELD-TERUG-GARANTIE
✔ Krijg je reissom terugbetaald

LAAGSTEPRIJSGARANTIE
✔ Krijg het verschil terugbetaald

REPATRIËRINGSGARANTIE
✔ TUI brengt je veilig thuis
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.

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.

RELAXED
BOEKEN
BIJ TUI

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

TUI verzekeringen: zonder zorgen je vakantie boeken
(meer info op pagina 715)

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.
Ontdek onze TUI garanties en verzekeringen, informeer bij je reisagent
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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.

EXTRA’S VOOR VERTREK

EXTRA’S OP DE LUCHTHAVEN

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.

EXTRA’S OP DE BESTEMMING

LUCHTHAVEN PARKING

HUURWAGEN

Reserveer op voorhand jouw paarkeerplaats
vlakbij de luchthaven.

Maak jouw vakantie compleet en ga op ontdekking
met de auto. Bij onze partners kan je uit verschillende
types auto’s kiezen, profiteer je van een onbeperkt
aantal kilometers en zijn de uitgebreide verzekeringen
direct in de prijs inbegrepen.

LUCHTHAVENVERVOER
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.

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.

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.

LUCHTHAVENHOTELS
Heb je een vroege ochtendvlucht of een late
terugvlucht? Begin of eindig je vakantie uitgerust
door te overnachten in een luchthavenhotel.

Meer info bij je reisagent.

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.
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WIJ ZIJN ER
VOOR JE OP
JE BESTEMMING
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.

IN DE TUI APP VIND JE NAAST DE BERICHTENSERVICE 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.

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.

INFORMATIE OVER.
JE 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 reisagent 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.

012_V1_MED_NL 12
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DE ERVARINGEN VAN
ONZE KLANTEN MAKEN
HET JE GEMAKKELIJK
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!

24/7 NEDERLANDSTALIGE ONLINE SERVICE
DOWNLOAD DE TUI APP
Scan deze QR code met de camera
van je telefoon

ONZE 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.

AL JE BOEKINGSGEGEVENS BIJ ELKAAR
24/7 CONTACT.
MET TUI.

013_V1_MED_NL 13

BUS TRANSFER.
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GATE.
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TUI WORKATION

WERKEN IN EEN INSPIRERENDE VAKANTIEOMGEVING

RAZENDSNELLE
WIFI

COMFORTABELE
WERKUITRUSTING

ONTSPANNINGSFACILITEITEN

RUSTIGE
WERKPLEKKEN

MODERNE
LOOK & FEEL

014_V1_MED_NL 14

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!

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

14/10/2022 19:10

MET TUI DE
WERELD ROND
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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
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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.

(H)Eerlijk op reis

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.

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.

Met oog voor 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.

1

2

3

STEUN AAN
DE LOKALE
ECONOMIE

ACCOMMODATIES
MET ECO-LABEL

INVESTERING
IN VERDUURZAMING
MOBILITEIT

VLIEGTUIGEN

TUI fl y heeft één van de jongste en meest efficiënte 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 koffie 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 specifieke kennis,
zoals mensenrechten, het tegengaan van uitbuiting van kinderen
en dierenwelzijn werken we samen met non-profit 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 vakantiebestemmingen. 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.

Meer weten? Scan de QR-code
voor een video en volg TUI Care
Foundation op Instagram
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MET DE HELE
FAMILIE OP
VAKANTIE?
KIDS BLIJ? JIJ BLIJ...
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 reisagent 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 voordeligste plaatsen reeds volzet zijn.

%DE\NLWPRJHOLMN
OP REIS MET DE BABY?

Nog meer comfort in de hotels waar
je kan beschikken over een babykit
(meer info bij de hotels).

Meer info en voorwaarden bij je reisagent.

YROZNLQGHUHQ]RQGHUWRHVODJ
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!

VOORDELEN IN
HET HOTEL
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
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 slaapkamer kan ofwel de ouderslaapkamer
ofwel de kinderslaapkamer zijn.

YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
FAMILIEKAMERS

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.

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-lenden (volwassenen of kinderen) vereist.
De kortingen worden vermeld in de
prijsberekening.
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ONZE HOFLEVERANCIERS

✔ Authentieke vakantiebeleving
✔ Familiale sfeer en
meer dan 50 jaar ervaring

✔ Gastvriendelijk, comfort
en servicegericht

✔ Erg divers; van koppelhotels
tot echte familiehotels

✔ Vertrouwde kwaliteit en service
✔ Onbezorgde relax-vakanties
voor koppels

✔ Hotels met een leuk aquapark
voor uren waterpret

✔ Familievriendelijke hotels die
gezinnen alles bieden wat ze
nodig hebben

✔ Culinaire topbeleving
in elk hotel

✔ Luxueuze en stijlvolle inrichting
✔ Uitstekende keuken met
bekroonde chef-koks

✔ Vlakbij het strand
✔ Uitstekende All In vakanties
✔ Zowel familie vriendelijke
hotels als hotels alleen voor
volwassenen

✔

Uitgestrekte familievriendelijke
resorts in Egypte

✔

Stijlvol en elegant ingerichte
resorts met uitstekende
kwaliteit

✔

Uitgebreide All In formules
met dine around mogelijkheden

✔

Spetterende waterpret voor
jong en oud

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.

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.

HIER WIL JE NOOIT MEER WEG
✔ Even weg van alle drukte
✔ Authentiek karakter
✔ Hier draait het om jou

Voor meer informatie,
vraag je reisagent
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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

ENTERTAINMENT

SPORT

RELAX &
WELLNESS

FAMILIES

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√

√

√

√

√

√
√

√

√

√

TUI SUNEO

√
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ADULTS
ONLY

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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VERGELIJK EN SELECTEER JOUW UNIEKE VAKANTIE
MET DEZE HANDIGE INFORMATIE

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…

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...

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 zwembaden 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.

TUI SUNEO

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 strandtent. SCENE is de relaxte zon- en strandvakantie in een levendige omgeving.

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.

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….

Speciaal voor jou onze unieke hotelconcepten, informeer bij je reisagent
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ONZE PREMIUM HOTELS SPECIAAL VOOR JOU
Vakantie ervaringen op maat voor de moderne

De eigentijdse design hotels zijn ingericht op deze

lifestyle reiziger, dat is waar het om draait bij

behoefte en zijn te vinden op rustige plekken in een

TUI BLUE.

natuurlijke omgeving, meestal dicht bij het strand.
In de keuken worden heerlijke gerechten bereid met

Je krijgt op prachtige locaties een uitstekende service,

lokale ingrediënten. Met de BLUE® App regel je alles

exclusieve culinaire ervaringen en een activiteiten-

vanaf je strandbedje: een yogales in de ochtend, een

programma dat je zelf helemaal naar wens kan

afspraak met je personal trainer en daarna een

personaliseren. Maar het belangrijkste is dat alles in

heerlijke massage.

het teken staat van genieten en samenzijn met
Dat is TUI BLUE…

vrienden, familie of met z’n tweeën.

1

2

3

4

5

6

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
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Authentieke vakantie ervaringen op maat van
de moderne lifestyle reiziger.

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

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.

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.

SENSATORI

Zorgeloze familievakanties waar iedereen
het naar zijn zin heeft.

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

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.

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
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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 Fly Deluxe*, in onze TUI fly
vliegtuigen is het altijd zonnig.

ZITCOMFORT

ZITCOMFORT FLY DELUXE

Economy

Fly Deluxe*

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

Met Fly Deluxe* reis je extra
comfortabel naar je bestemming.
Stoelreservering is inbegrepen. Ook
inpakstress is verleden tijd met
25 kg bagage. Daarnaast zijn
voordelen zoals een aparte
incheckbalie, fast lane en een zeer
verzorgde maaltijd aan boord
inbegrepen. Om het helemaal
af te maken krijg je een glaasje
champagne om je welkom te heten
aan boord.

ONLINE INCHECKEN &
STOELRESERVERING
Reserveer tegen betaling,
vanaf 30 dagen voor vertrek,
een voorkeurstoel. Online
inchecken is mogelijk vanaf
24 uur voor vertrek.

* Niet beschikbaar op vluchten van en naar
Kaapverdië. Hier kan je wel rekenen op ons full
service concept met een maaltijd, snacks en
frisdranken.
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BAGAGE
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.

✔ Keuze uit luchthavens in eigen regio
✔ Verrassend scherpe prijs-kwaliteit
✔ Betrouwbare luchtvaartmaatschappij
✔ Persoonlijke en attente crew, service met aandacht
Voor meer informatie, vraag je reisagent.

EXTRA’S OP
DE LUCHTHAVEN
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.

SHOPPEN AAN BOORD
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.

VLIEGEN VANAF
EEN REGIONALE
LUCHTHAVEN
Woon je in de buurt van een
regionale luchthaven? Overweeg
deze optie en vertrek extra vlot
op vakantie. De reistijd naar de
luchthaven is niet alleen korter,
je profiteert bovendien vaak van
voordeligere parkeertarieven en een
snellere incheck. Wist je trouwens dat
alle regionale luchthavens beschikken
over een restaurant en tax-free
winkels?
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FIJNE VLUCHT!
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.
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HURGHADA

! De mooiste stranden van Egypte vind je in Makadi Bay
! Watersportparadijs voor surfers en kiters

El Gouna

! Gezellige toeristische centra met bars, restaurants en shops
! Golfen in de woestijn

EGYPTE

VAKANTIEPLAATSEN
EL GOUNA

SAHL HASHEESH

Deze badplaats is genesteld tussen het
schitterende rode gebergte van de woestijn en
het kristalheldere water van de Rode Zee. El
Gouna wordt ook wel ‘het Venetië van Egypte’
genoemd en wordt gekenmerkt door de vele
lagunes. Je vindt er talrijke restaurants, terrasjes
en discotheken en je kan er genieten van het
‘dine around’ systeem, waarbij je gratis of tegen
korting mag eten in de deelnemende restaurants
en hotels. Luchthaven - El Gouna: 30 km

Deze recente regio is een bestemming die
iedereen zonder twijfel zal bekoren. Sahl
Hasheesh ligt aan een prachtige baai. Hierrond
bevinden zich een aantal luxueuze hotels, door
een wandelpromenade gescheiden van het zandstrand. De baai is ideaal voor wie ten volle wil
genieten van een zonzekere relaxvakantie.
Momenteel is men nog bezig met de ontwikkeling
van het centrum van Sahl Hasheesh, maar er
zijn al verschillende leuke winkeltjes en terrasjes
te vinden. Luchthaven - Sahl Hasheesh: 20 km

HURGHADA
Hurghada is hét paradijs voor watersportfanaten.
Het is er ideaal om te wind- en kitesurfen dankzij
het constante briesje. Je kan uiteraard ook je
eigen vertrouwde duikuitrusting meenemen op
vakantie. Hurghada heeft een goede toeristische
infrastructuur met een groot aanbod aan
shops, restaurants, bars en discotheken. Deze
bestemming is dus geschikt voor een breed
publiek! Luchthaven - Hurghada: max. 18 km

MAKADI BAY / MADINAT MAKADI
Schitterende, rustig gelegen baai met de mooiste
stranden van Egypte. Dit is de ideale locatie
voor een ontspannende strandvakantie of
een actieve duik- of snorkelvakantie in een
werkelijk prachtig kader. Madinat Makadi is een
aangenaam toeristisch plaatsje met winkeltjes,
restaurants, bars, terrasjes en een eigen spacentrum. Luchthaven - Makadi Bay: 35 km

e Zee
Rod

Hurghada

! Duiken naar ongerepte plekjes
Sahl Hasheesh
Madinat Makadi
/Makadi Bay
Soma Bay

25 km

SOMA BAY
Soma Bay heeft een prachtige baai met een
uitgestrekt en nog ongerept strand. Ideaal
voor mensen die op zoek zijn naar absolute
rust en willen genieten van een ontspannen
strandvakantie. Deze bestemming biedt echter
ook voor de sportieve vakantieganger heel wat
mogelijkheden. Luchthaven - Soma Bay: 55 km

KALAWY
Rustige, ongerepte baai ten zuiden van Hurghada.
Kalawy is een geschikte bestemming voor wie
in alle rust wil genieten van een ontspannende
vakantie. Duikers ontdekken hier een wonderbaarlijke onderwaterwereld die vlak voor de
kustlijn loopt. Luchthaven - Kalawy: 90 km (duur transfer
ong. 90 min.)

Kalawy

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

MAKADI BAY
Jaz Makadi Star *****
Serenity Makadi Beach *****
Sunrise Grand Select Tucana Resort *****
Xanadu Makadi Bay *****

code 16062
code 16039
code 16067
code 16092

EL GOUNA
Casa Cook El Gouna *****
Club Paradisio ****
Mövenpick Resort & Spa El Gouna *****
Sheraton Miramar Resort *****
Steigenberger Golf & Spa Resort *****
Sultan Bey ****

code 16052
code 16069
code 16091
code 16095
code 16097
code 16076

HURGHADA
Bel Air Azur Resort ****
Desert Rose *****
Jaz Casa Del Mar Beach *****
Sindbad Club ****
Steigenberger Aldau Beach Hotel *****
Steigenberger Aqua Magic *****
Steigenberger Pure Lifestyle *****
Jaz Aquamarine *****

code 16022
code 16086
code 16031
code 16029
code 16096
code 16072
code 16074
code 16028

SOMA BAY

EXCURSIES

Solymar Soma Beach ****

code 16066

Je reisagent stelt je met plezier het volledige
aanbod uitstappen voor.
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INFO
Formaliteiten Hurghada:
- voor verblijven van minder dan 1 maand
(volwassenen en kinderen): identiteitskaart
(MET chip) of internationale reispas (beide
nog minstens 6 maanden geldig bij aankomst
in Egypte). Een apart visum is wel noodzakelijk.
Het visum kan tot 7 dagen vóór afreis online
aangekocht worden via www.visa2egypt.gov.eg
of bij aankomst in Egypte op de luchthaven
(2 pasfoto's nodig als je met identiteitskaart
reist). Richtprijs visum: ca. 28 dollar. Als je het
visum op voorhand online bestelt dien je rekening
te houden met bijkomende servicekosten.
- voor verblijven van langer dan 1 maand
(volwassenen en kinderen): internationale
reispas verplicht (nog minstens 6 maanden bij
aankomst in Egypte) en een apart visum
noodzakelijk. Dit visum moet vooraf aangevraagd
worden bij het Egyptisch consulaat in België.
- Voor meer info over de reisformaliteiten/
maatregelen kan je terecht op de website van
Buitenlandse Zaken (https://diplomatie.belgium.
be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/
reisadviezen) of bij het Egyptisch consulaat
in België.
Plaatselijke munt: het Egyptische pond is
onderverdeeld in 100 piasters. 19 EGP = ong.
€ 1 (okt. 2022). De invoer ervan is toegelaten
tot 5.000 EGP. Je kan overal betalen in euro en
ook alle wisselkantoren of banken nemen euro’s
aan. In de hotels kan je enkel betalen met euro’s
of dollars en kredietkaarten in dollar, niet meer
met ‘Maestro’. Als je je ‘Maestro’-kaart op
voorhand in de bank laat deblokkeren, kan je
er wel nog geld mee afhalen. Excursies kunnen
niet meer in Egyptische pond betaald worden,
wel in euro of met kredietkaart.

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.
Vasten: in 2023 begint de ramadan op 22 maart
en duurt tot 21 april. In 2024 begint de ramadan
op 10 maart en duurt tot 9 april. Dit betekent
dat de moslims een maand lang niets eten of
drinken van zonsopgang tot zonsondergang.
In de stad zijn vele restaurants overdag gesloten.
In de hotels kan het zijn dat het restaurantaanbod beperkter is, dat er geen alcohol te
verkrijgen is, of enkel op de kamer, en dat er
minder of geen animatie is.
Tijdsverschil: in de winter is het in Egypte
1 uur later dan in België. Tijdens de zomer is
er geen tijdsverschil.
Opmerking: jetski is verboden. Surfplanken en
kiteboards mogen niet in de bus. Ze worden
vervoerd per vrachtwagen (vooraf te reserveren
en te betalen), of je kan een taxi nemen.
Wifi: hou er rekening mee dat het wifi-signaal
in veel hotels soms heel zwak is en geen groot
bereik heeft.
Duik- en golfmateriaal: meer info bij je reisagent
Fooien: in Egypte heeft men de gewoonte
om voor alles fooien (Bakshish) te vragen. Dit
is echter niet verplicht.
Huisdieren kunnen niet mee met de gewone
transfer of het openbaar vervoer naar het hotel.
Je moet op eigen kosten een taxi nemen.
Toeristische info: www.egypt.travel

KLIMAAT
jan
feb
maa
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
24/7 ONLINE
SERVICE
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A
20°
21°
23°
27°
31°
33°
34°
34°
32°
30°
25°
21°

B
18°
20°
20°
22°
24°
26°
27°
28°
27°
26°
20°
19°

C
8
9
9
10
11
12
13
12
11
10
9
8

A: gem. dagtemp.
B: gem. temp. zeewater
C: uren zon per dag
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Egypte | Kalawy

TUI MAGIC LIFE KALAWY
Kalawy

! Clubhotel met topservice
! All In met verrassende activiteiten
! Ideaal voor duikers
! Direct aan het strand
VERWARMD WIFI
ZWEMBAD GRATIS

ALL IN

ACTIEVE ALL
INCLUSIVE
VAKANTIES
! ULTIEME

24/7 ALL
INCLUSIVE
! TOPLOCATIES AAN
HET STRAND
! UITGEBREID SPORTPROGRAMMA
! FEESTJES, SHOWS EN
THEMADAGEN
'Niet alleen de buffetten, dranken
en snacks zijn inbegrepen,
maar ook tal van sporten en
spectaculaire shows. All Inclusive
voor pure ontspanning.'

Standaardkamer

Zie pagina 20-21 voor alle hotels
ONZE MENING:

9.0

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.4 • Service 6.1
• Kamers 8.8

Deze ‘all together’ club biedt je veel
faciliteiten, een super animatie en
een uitgebreide All Inclusive formule
aan. TUI MAGIC LIFE Kalawy geniet
van een goede ligging in een prachtige
baai, aan het strand en grenzend
aan een ongeschonden natuurgebied.
In de directe omgeving kunnen duikers
en snorkelaars genieten van de
paradijselijke koraalriffen. Het resort
bestaat uit een hoofdgebouw met
meerdere bijgebouwen, waarvan het
interieur lokaal geïnspireerd is.

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het zand-/kiezelstrand • Zie All In
(teenslippers aanbevolen)
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
• Op 40 km van Safaga
buffetvorm, terras, babyhoek)
• Op 90 km van Hurghada
• 4 specialiteitenrestaurants
• Op ± 90 km van de luchthaven
(internationaal, Egyptisch, Aziatisch
(transfer heen en terug inbegrepen) en vlees- en visgerechten)
• Diverse bars, o.a. Wunderbar
FACILITEITEN
(24/24u.), poolbar, beachbar
• Kinderspeeltuin
SPORT & ONTSPANNING
• Discotheek
• Shops
• 2 zoetwaterzwembaden (waarvan
• Kapsalon
1 verwarmd nov.-mei), zoetwater• Roomservice
zwembad met 3 glijbanen, relax• Wasservice
zwembad (verwarmd nov.-mei),
• Wifi (gratis) in het hele resort
kinderbad (verwarmd nov.-mei),
zonneterras
• Gratis ligzetels en parasols aan de
zwembaden en het strand
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: spacentrum
(vanaf 16 jaar) met massages en
schoonheidsbehandelingen,
windsurflessen, duikcentrum,
duiklessen, snorkelmateriaal

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer
(douche, haardroger), tegelvloer,
individuele airco, telefoon, wifi (gratis),
satelliet-tv, koelkast, safe (gratis) en
balkon of terras
• Standaardkamer (2-3 pers.) met
tuinzicht (type 20)
• Kamer met zeezicht (2-3 pers.)
(type 21)
• Familiekamer (2-4 pers.) met
tuinzicht: 1 slaapkamer met
tweepersoonsbed en 1 woon/
slaapkamer met 2 enkele sofabedden
(type 22)
• Familiekamer (2-4 pers.) met
zeezicht: 1 slaapkamer met
tweepersoonsbed en 1 woon/
slaapkamer met 2 enkele sofabedden
(type 23)
• Eén persoon in dubbele kamer
met tuinzicht, op aanvraag (type 29)
• Eén persoon in dubbele kamer
met zeezicht, op aanvraag (type 28)
• Eenouderkamer (1 volw.+ 1 of
2 kind.) met tuinzicht, op aanvraag
(type 24)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis
• 533 kamers

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm • Koffiebreak (15.30-17u.)
• Snacks (11-17u. en 21.30-7u.)
• 1x/week/kamer maaltijd in
3 specialiteitenrestaurants
(internationaal, Egyptisch, aziatisch)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken (24/24u.,
bepaalde wijn betalend, ook in de
à-la-carterestaurants) • Water en
frisdranken in de minibar bij aankomst,
water bijgevuld • De beschikbaarheid
van de dranken is afhankelijk van de
openingsuren van de bars
• 4 tennisterreinen met verlichting,
pingpong, minivoetbal, beachvolley,
waterpolo, vogelpik, shuffleboard
• Groepslessen tennis • Fitnesslessen:
aquarobic, BBB, zumba, trampoline,
yoga, stepaerobic... • Beachvolleytornooi
(1x/week, afhankelijk van de vraag)
• Windsurfmateriaal (licentie vereist),
kano • Testduik in het zwembad • Vanaf
16 jaar: bubbelbad, sauna, stoombad,
Moorse hamam (behandelingen
betalend) • 6x/week animatie overdag
en ‘s avonds (spelen, shows,...) • ‘Magic
Mini Club’ (3-6 jaar), ‘Magic Kids Club’
(7-12 jaar), ‘Teens Time’ (13-16 jaar),
party, livemuziek

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN

Code 16070 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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Egypte | Hurghada

TUI BLUE CRYSTAL BAY RESORT
Hurghada

! Nieuw in ons aanbod
! Uitgestrekt domein aan een mooie privébaai
! Groot gastronomisch aanbod
! Elegant luxeresort
! Direct aan het zandstrand
VERWARMD WIFI
ZWEMBAD GRATIS

ALL IN

AUTHENTHIEKE
MOMENTEN
! AUTHENTIEKE

LOKALE
KEUKEN
! BLUEF!T® SPORTPROGRAMMA
! BLUE® GUIDES GEVEN
INSIDER TIPS
! EXCLUSIEVE
ERVARINGEN
‘Met TUI BLUE For All ontdek
je de plaatselijke cultuur in een
comfortabele omgeving. Authentieke vakantie-ervaringen, perfect
voor de moderne lifestyle reiziger!’

Zie pagina 22 voor alle hotels

Luxekamer
ONZE MENING:

RESTAURANTS & BARS

• Zie All In
TUI BLUE Crystal Bay Resort is een • Hoofdrestaurant (maaltijden in
buffetvorm)
luxueus, elegant resort aan een
prachtige baai. Het hotel heeft niet • 6 à-la-carterestaurants: mediterraan,
Indisch, Grieks, Egyptisch, barbecue
minder dan vijf à-la-carterestaurants:
en vis
keuze is er dan ook genoeg, van
Indisch tot mediterraan. En ook een • 8 bars, snackbar, snacks in de lobbybar en het hoofdrestaurant, bakkerij/
waaier aan sporten, zowel aan land
patisserie
als in het water, staat voor je klaar.
• Deftige kledij gewenst voor het
Wat dacht je van een windsurf- of
yogasessie, of een duik onder water? avondmaal (lange broek voor de
heren)

VERBLIJF

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche, haardroger), tegelvloer,
individuele airco, hoofdkussenservice
(gratis), telefoon, wifi, satelliet-tv
(flatscreen), minibar (gratis), koffieen theefaciliteiten, safe (gratis)
• Superieure kamer (2 pers. /
2 volw.+1 kind) met tuinzicht, balkon
of terras (type 20)
• Superieure kamer (2-3 pers.) met
lateraal zeezicht, balkon of terras
(type 22)
LIGGING
• Superieure kamer (2-3 pers.) met
SPORT
&
ONTSPANNING
• Direct aan het zandstrand
zicht op het zwembad, balkon of
• Zoetwaterzwembad en Adults
• Op 19 km van het centrum van
terras (type 25)
Only-zwembad (vanaf 16 jaar),
Hurghada
• Luxekamer (2-3 pers.) met lateraal
bubbelbad (vanaf 16 jaar), kinder• Op ± 15 km van de luchthaven
zeezicht, balkon (type 21)
(transfer heen en terug inbegrepen) bad (verwarmd 1/11-30/4), zonne- • Luxekamer (2-3 pers. / 2 volw.+
terras
2 kind. / 3 volw.+1 kind) met zeeFACILITEITEN
• Gratis ligzetels en parasols aan het
zicht, balkon (type 23)
• Kinderspeeltuin
zwembad en het strand
• Luxekamer (2-3 pers. / 2 volw.+
• Shops
• Gratis handdoekenservice
2 kind. / 3 volw.+1 kind) met zicht
• Wasservice
• Gratis: zie All In
op het zwembad, balkon (type 26)
• Wifi (gratis) in het hele resort
• Betalend: bubbelbad, massages
en behandelingen in het spacentrum
(vanaf 16 jaar), duikcentrum,
watersportcentrum (banana, zeilen,
kajak, windsurfen)

• Familiesuite (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind. / 3 volw.+1 kind) met lateraal
zeezicht, balkon of terras (type 24)
• Juniorsuite (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind. / 3 volw.+1 kind), douche of
bad, balkon (type 27)
• Eén persoon in dubbele superieure
kamer met tuinzicht, balkon of
terras (type 29)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting in
types 25 en 26)
• 364 kamers

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• A la carte ontbijt en avondmaal in
het mediterraan, Indisch, Grieks,
Egyptisch en barbecue restaurant
(volgens beschikbaarheid)
• Snacks (12-17u.)
• Middernachtsnacks (23u-1u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
• Tennis, pingpong, voetbal, waterpolo, biljart (vanaf 12 jaar), vogelpik,
petanque
• Fitness, aerobic, yoga, tai chi
• Sauna en stoombad (vanaf
16 jaar)
• Animatie overdag en ‘s avonds
(livemuziek, shows)
• Miniclub (3-12 jaar), minidisco

VOOR FAMILIES
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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SUNRISE GARDEN BEACH RESORT
Hurghada

! Gezellig familieresort
! 3 zwembaden, inclusief klein aquapark
! Ruime keuze uit restaurants
! Faciliteiten voor jong en oud
! Direct aan het privézandstrand
VERWARMD WIFI
ZWEMBAD GRATIS

FAIR TRAVEL

ALL IN

SUN SWIM
(LQGHORRV]ZHPSOH]LHU
+HHUOLMN]RQQHQ
(HQ]RUJHOR]HIHHOJRRGYDNDQWLH

Luxekamer
ONZE MENING:

7.4

KLANTENSCORE
• Maaltijden 6.8 • Service 8.2
• Kamers 6.9

SUNRISE Garden Beach Resort is
een elegant en gezellig resort waar
groot en klein zich opperbest zullen
voelen. Er is een ruim aanbod aan
sporten, een eigen aquapark en voor
de kleinsten is er een speeltuin en
een miniclub. Bovendien sta je zo op
het privéstrand van het hotel.
Italiaans, hamburgers of een keertje
Mongools proberen? In de uitgebreide
All Inclusive is het allemaal inbegrepen.

030_V1_MED_NL 30

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het privézandstrand
• Zie All In
• Op 19 km van het centrum van
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
Hurghada
buffetvorm)
• Op ± 15 km van de luchthaven
• 4 à-la-carterestaurants (Italiaans,
(transfer heen en terug inbegrepen) Egyptisch, Mongools, fusion)
• Burgerrestaurant
FACILITEITEN
• Lobbybar, 2 poolbars, beachbar,
• Kinderspeeltuin
pub, biljartbar, shishatent
• Amfitheater
SPORT & ONTSPANNING
• Shops
• Wasservice
• 2 zoetwaterzwembaden (verwarmd
• Kapsalon
nov.-april), kinderbad (verwarmd
• Schoonheidssalon
nov.-april), zonneterras
• Wifi (gratis) in het hele resort
• Aquapark met 12 glijbanen
(minimumlengte: 1m20)
• Gratis ligzetels en parasols aan het
zwembad en het strand
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: tennis met verlichting,
paardrijlessen, watersportcentrum
(banana, zeilen, kajak, windsurfen,
parasailing, snorkelen, boottochten),
spacentrum met sauna, bubbelbad,
stoombad, Turks bad, massages en
behandelingen

VERBLIJF

Alle kamers beschikken over badkamer (bad, haardroger), individuele
airco, tegelvloer, telefoon, wifi (gratis),
satelliet-tv (flatscreen), minibar (gratis),
koffie- en theefaciliteiten en safe
(gratis)
• Standaardkamer (2-3 pers.) met
balkon of terras (type 20)
• Kamer met zicht op de tuin of
het zwembad (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind. / 3 volw.+1 kind) met balkon
of terras (type 21)
• Kamer met lateraal zeezicht
(2-3 pers.) met balkon of terras
(type 22)
• Luxekamer (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind. / 3 volw.+1 kind) met balkon
(type 23)
• Familiekamer (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind. / 3 volw.+1 kind), 1 ruimte
met stapelbed, balkon of terras en
zicht op het hinterland (type 24)
• Familiesuite (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind. / 3 volw.+1 kind) met 2e
badkamer met douche en balkon
of terras: 2 slaapkamers (waarvan
1 voor de kinderen) (type 25)
MINISPLASH
• Beachfront luxekamer (2-3 pers.
• Kids miniglijbanenpark
/ 2 volw.+2 kind. / 3 volw.+1 kind)
met balkon of terras en frontaal
zeezicht (type 26)
• Eenouderkamer (1 volw.+1 of
2 kind.) met balkon (type 29)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis
• 481 kamers
Code 16046 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Middagmaal in het Egyptisch
restaurant
• Avondmaal in het Italiaans,
Egyptisch, Mongools en burgerrestaurant
• Koffiebreak (15-17u.)
• Snacks (12-17u.)
• Middernachtsnacks (22.30-0u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(10-24u.)
• Tennis, pingpong, voetbal, beachvolley, croquet, waterpolo, omnisportterrein, minigolf
• Biljart (vanaf 12 jaar), vogelpik,
reuzenschaakbord
• Aerobic, aquagym, yoga, tai chi,
meditatie
• Toegang tot het aquapark
• Animatie overdag en ‘s avonds
(livemuziek, shows, dj)
• Miniclub (3-12 jaar), minidisco

VOOR FAMILIES
0LQLVSODVK
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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JAZ BLUEMARINE
Hurghada

! Ideaal voor families
! Ruime kamers
! Goede prijs-kwaliteitverhouding
! Veel zwembaden en glijbanen
! Op 500 m van het privéstrand
VERWARMD WIFI
ZWEMBAD GRATIS

FAIR TRAVEL

ALL IN

SUN SWIM
(LQGHORRV]ZHPSOH]LHU
+HHUOLMN]RQQHQ
(HQ]RUJHOR]HIHHOJRRGYDNDQWLH

Familiekamer

ONZE MENING:

LIGGING

• Op 500 m van het privéstrand
(gedeeld met het naastgelegen
Hotel Jaz Bluemarine is de perfecte
zusterhotel Jaz Aquamarine Resort)
bestemming voor families die zich
willen onderdompelen in waterplezier. • Op 20 km van het centrum van
Hurghada
Een veelvoud aan waterglijbanen
voor groot en klein staan hier voor je • Op ± 17 km van de luchthaven van
Hurghada (transfer heen en terug
klaar. Maar door de grootte van het
inbegrepen)
resort zijn er ook heel wat rustige
plekjes, dus ook koppels zijn hier aan
FACILITEITEN
het juiste adres. Zo is er het bubbelbad
• Kinderspeeltuin
op het strand, waar je geniet van het
• Roomservice
uitzicht terwijl je ontspannen
• Shops
onderuitzakt. Aan het hotel zijn dan
• Kapsalon
ook nog eens twee baaien, de ene
• Schoonheidssalon
ondiep, de andere wat dieper.
• Theater en discotheek in het
Bovendien ben je hier zeker van een
naastgelegen zusterhotel Jaz
uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.
Aquamarine Resort
• Wasservice
• Wifi (gratis voor 2 toestellen per
kamer, low speed) in het hele resort

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• Zoetwaterzwembad en kinderbad
(verwarmd 1/11-31/3), zonneterras
• Gratis ligzetels en parasols aan het
strand en het zwembad
• Gratis handdoekenservice
• Je kan gebruik maken van de
zwembaden van het naastgelegen
zusterhotel Jaz Aquamarine Resort
• Gratis: zie All In
• Betalend: tennis met verlichting
(gesloten half dec.-half jan.),
spacentrum met overdekt zwembad
(verwarmd 1/11-31/3), massages
en behandelingen, duikcentrum,
snorkelmateriaal

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche, haardroger), tegelvloer,
individuele airco, hoofdkussenservice
(gratis), telefoon, wifi (gratis),
satelliet-tv (flatscreen), koelkast
(minibar op aanvraag en betalend),
koffie- en theefaciliteiten, safe (gratis)
en balkon of terras
• Superieure kamer (2 pers.) (type 21)
• Familiekamer (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind. / 3 volw.+1 kind): 1 slaapkamer
en salon met sofabedden, gescheiden
door een deur (type 20)
• Luxekamer (2 pers. / 2 volw.+
1 kind) met zicht op het zwembad
(type 22)
• Eenouderkamer (1 volw.+1 of
2 kind.) met zicht op het zwembad,
op aanvraag (type 23)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 300 kamers

MINISPLASH
• Kids miniglijbanenpark

GLIJBANEN

• Aquapark aan het strand met
9 glijbanen voor gasten vanaf
RESTAURANTS & BARS
10 jaar/1m30 (o.a. Free Fall,
Kamikaze, Family Rafting, Space
• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
Boat...) en 4 glijbanen voor kinderen
buffetvorm)
tot 1m20 en aquapark in het hotel
• 6 à-la-carterestaurants: Indisch,
met 5 glijbanen voor gasten vanaf
Italiaans, Aziatisch, oosters, westers 10 jaar/1m30 en 5 glijbanen voor
kinderen (kinderen mits begeleiding
en visgerechten
• Lobbybar, poolbar, beachbar
van de ouders)

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Thema-avonden
• Snacks (12-17u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken,
geserveerd in een glas (10-24u.)
• 4 tennisterreinen (overdag, gesloten
half dec.-half jan.), pingpong,
tafelvoetbal, waterbal, omnisportterrein, vogelpik, aquagym,
bubbelbad op het strand (10-12u.
en 14-16u., vanaf 16 jaar)
• Aquapark (10-13u. en 14.30-16.30u.)
• In het naastgelegen zusterhotel
Jaz Aquamarine Resort: beachvolley, gym, disco, minidisco
• Animatie overdag en ‘s avonds
(shows, livemuziek)
• Miniclub (4-12 jaar)

VOOR FAMILIES
0LQLVSODVK
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN

Code 16089 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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ARABELLA AZUR RESORT
Hurghada

! Restaurant met prachtig zeezicht
! Gebouwd als een Nubisch dorpje
! Mooi huisrif om in te snorkelen
! Goede prijs-kwaliteitverhouding
! Direct aan het strand
VERWARMD ALL IN
ZWEMBAD

Kamer met zeezicht

ONZE MENING:

Een witte oase vlak aan het water,
met een huisrif aan je voeten: in
Arabella Azur Resort ben je meteen
in vakantiestemming. Het hotel is
gebouwd als een Nubisch dorpje,
waar de Arabische sfeer nooit veraf
is. Of je nu gaat voor een duik in het
zwembad, een ontspannende sessie
in het stoombad of een verfrissend
drankje in de beachbar, in Arabella
Azur Resort beleef je een sprookje
van Duizend-en-een-nacht... Een erg
sfeervol hotel!

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het strand (we raden
aan om schoenen te dragen om in
het water te gaan, er zijn rotsen)
• Op 3 km van het centrum van
Hurghada
• Op ± 12 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
buffetvorm)
• A-la-carterestaurant (avondmaal,
2x/week open)
• Poolbar/pizzeria
• Beach/snackbar
• Pub
• Shishahoek

FACILITEITEN
• Kinderspeeltuin
• Shops
• Wasservice
• Wifi (gratis) aan de receptie en in
de openbare ruimtes

VERBLIJF

Alle kamers beschikken over badkamer
(bad of douche, haardroger), tegelvloer,
individuele airco, telefoon, satelliet-tv,
koelkast, koffie- en theefaciliteiten,
safe (gratis) en balkon of terras
• Standaardkamer (2-3 pers. /
2 volw.+2 kind. / 3 volw.+1 kind)
(type 20)
• Kamer met zeezicht (2-3 pers. /
2 volw.+2 kind. / 3 volw.+1 kind)
SPORT & ONTSPANNING
(type 21)
• 2 zoetwaterzwembaden (waarvan • Eén persoon in dubbele kamer,
1 verwarmd nov.-april),
op aanvraag (type 29)
2 kinderbaden
• Eén persoon in dubbele kamer
• Gratis ligzetels en parasols aan het
met zeezicht, op aanvraag (type 28)
zwembad en het strand
• Promokamer (2-3 pers. / 2 volw.+
• Gratis handdoekenservice
2 kind. / 3 volw.+1 kind) (type 26)
• Gratis: zie All In
• Eén persoon in dubbele promo• Betalend: tennis met verlichting,
kamer, op aanvraag (type 27)
sauna, stoombad, bubbelbad,
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis
massage, watersportcentrum
• 296 kamers
(windsurfen, duiken)

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Warme snacks en pizza (15-18u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken (10-24u.)
• Tennis, pingpong, squash,
beachvolley, biljart, fitness,
waterfietsen, snorkelmateriaal
• Animatie overdag en ‘s avonds
(livemuziek, shows)
• Miniclub (4-12 jaar)

VOOR FAMILIES
YROZNLQGHUHQ]RQGHUWRHVODJ

Code 16049 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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ARABIA AZUR RESORT
Hurghada

! Prachtige ligging langs lagunes
! Privé-eilandje voor de kust
! Huisrif om te snorkelen
! Ruime, nette kamers
! Direct aan het strand
VERWARMD ALL IN
ZWEMBAD

Eenouderkamer
ONZE MENING:

7.6

KLANTENSCORE
• Maaltijden 6.2 • Service 8.4
• Kamers 8.1

Het eenvoudige Arabia Azur Resort
heeft een ligging die je al meteen
doet wegdromen: aan twee lagunes
met privéstranden, en een pracht
van een huisrif om in te snorkelen.
Maar zonnen en snorkelen zijn lang
niet de enige dingen die je hier kan
doen. Het watersportcentrum staat
garant voor uren waterplezier en de
healthclub zorgt voor totale
ontspanning. Bovendien ligt het
gezellige centrum van Hurghada op
slechts enkele kilometers.

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het privéstrand
• Zie All In
• Op 3 km van het centrum van
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
Hurghada
buffetvorm)
• Op ± 8 km van de luchthaven
• Beachrestaurant (buffet met
(transfer heen en terug inbegrepen) snacks voor het middagmaal)
• Restaurant ‘Bordiehn’s’ met
FACILITEITEN
internationale keuken (à la carte)
• Kinderspeeltuin
• Thais à-la-carterestaurant
• Shops
(2x/week open)
• Wasservice
• Verschillende bars, o.a. lobbybar,
• Schoonheidssalon
beachbar
• Discotheek
SPORT & ONTSPANNING
• Wifi in het hele resort, gratis aan
de receptie
• Zoetwaterzwembad met geïntegreerd
kinderbad (verwarmd nov.-maart)
• Gratis ligzetels en parasols aan het
zwembad en het strand
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: tennis met verlichting,
sauna, stoombad, bubbelbad,
massage, watersportcentrum
(banana, windsurfen, duiken,
snorkelmateriaal)

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer (douche in bad, haardroger),
tegelvloer, individuele airco, telefoon,
wifi (betalend), satelliet-tv, minibar
(gratis), koffie- en theefaciliteiten,
safe (gratis) en balkon of terras
• Standaardkamer (2-3 pers. /
2 volw.+2 kind.) (type 20)
• Superieure kamer (2-3 pers. /
2 volw.+2 kind.) met zicht op de
lagune (type 21)
• Eenouderkamer (1 volw.+1 of
2 kind.) (type 26)
• Eén persoon in dubbele kamer
met balkon, op aanvraag (type 29)
• Eén persoon in dubbele superieure
kamer, op aanvraag (type 28)
• Promokamer (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind.) (type 25)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis
• 526 kamers

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Middagmaal in het beachrestaurant
• Snacks (15-17u.)
• Vast menu (dranken betalend) of
korting op à la carte in restaurant
‘Bordiehn’s’
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(10-24u.)
• Tennis, pingpong, squash, beachvolley, biljart, fitness
• Animatie overdag en ‘s avonds
(shows, livemuziek)
• Activiteiten voor kinderen, minidisco

VOOR FAMILIES
YROZNLQGHUHQ]RQGHUWRHVODJ

Code 16056 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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CLEOPATRA LUXURY RESORT
Makadi Bay

! Ruim aanbod aan activiteiten
! Ideaal voor families
! Met Adults Only-gedeelte
! Direct aan het privézandstrand
ALL IN

BEACH
*HQLHWHQYDQ]RQ]HHHQ]DQG
7RSOLJJLQJDDQKHWVWUDQG
=DOLJUHOD[HQ

Familiekamer met zeezicht
ONZE MENING:

7.8

KLANTENSCORE
• Maaltijden 7.2 • Service 7.2
• Kamers 7.7

In Cleopatra Luxury Resort is er
altijd wel iets te beleven. Een ruime
keuze aan sporten, waaronder niet
minder dan zes tennisterreinen,
zwembaden en leuke activiteiten
voor groot en klein wachten je hier
op. Het hotel heeft ook een apart
gedeelte met restaurant dat enkel
toegankelijk is voor volwassenen,
waardoor er steeds een rustige sfeer
heerst. ‘s Middags kan je genieten
van een smakelijke lunch en wanneer
de avond valt, is het tijd voor een
spetterende show.

LIGGING
• Aan het privézandstrand met
loopbrug (door de uitgestrektheid
van het resort is het even stappen
naar het strand)
• Op 35 km van het centrum van
Hurghada
• Op ± 30 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN

SPORT & ONTSPANNING

• Kinderspeeltuin
• Shops
• Amfitheater
• Roomservice (24/24u.)
• Wasservice
• Discotheek
• Wifi (low speed gratis, 2 GB high
speed gratis per toestel in de lobby
en de poolbar, nadien betalend) in
een deel van het resort

• 4 zoetwaterzwembaden (waarvan
1 verwarmd dec.-maart), 2 kinderbaden, zonneterras
• Gratis ligzetels en parasols aan het
zwembad en aan het strand
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: tennis met verlichting,
tennismateriaal, sauna, stoombad,
bubbelbad, hamam en massages
• Onafhankelijk van het hotel en
betalend: watersporten (duikcentrum, snorkelen)

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
buffetvorm, kindermaaltijden,
showcooking, thema-avonden en
Aziatische hoek)
• Adults Only-restaurant (ontbijt,
middag- en avondmaal)
• Italiaans restaurant
• Verschillende bars (o.a. lobbybar,
poolbar en oosters café)
• Deftige kledij gewenst tijdens de
maaltijden (geen shorts of mouwloze T-shirts voor de heren tijdens
het avondmaal)

• Premium luxekamer (2-3 pers.),
gerenoveerde kamer met douche
en wifi (2 GB/toestel gratis)
(type 26)
• Eén persoon in dubbele kamer
met douche, op aanvraag
(type 29)
• Eén persoon in dubbele
Premium luxekamer met douche,
op aanvraag (type 28)
• Promokamer (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind.) met douche (type 25)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis
• 527 kamers

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer (haardroger), tegelvloer,
individuele airco, telefoon, satelliet-tv
(flatscreen), minibar (1 fles mineraalwater/dag en 1x/verblijf frisdranken
gratis), koffie- en theefaciliteiten,
safe (gratis) en balkon of terras
• Standaardkamer (2-3 pers. /
2 volw.+2 kind.) met douche (type 20)
• Kamer met zeezicht (2-3 pers. /
2 volw.+2 kind.) met douche
(type 21)
• Beachfront premium luxekamer
(2-3 pers. / 2 volw.+2 kind. / 3 volw.+
1 kind) met douche, wifi (2 GB/
toestel gratis) en zeezicht (type 24)
• Familiekamer (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind. / 3 volw.+1 kind) met
douche in bad en tuinzicht:
1 slaapkamer (type 22)

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Koffie in de lobbybar (4-7u.)
• Laat ontbijt (10.30-11.30u.)
• Middagmaal in de poolbar
• Cake (16-17u.)
• Af en toe ijsjes (12.30-17u. en
19-21.30u.)
• Bij verblijf van min. 7 nachten:
1x/week avondmaal in het
Italiaans restaurant en in de poolbar (visgerechten)
• Laat avondmaal in geval van late
aankomst of excursie (22.30-1u.)
• Speciale maaltijden voor kinderen
• 1x/week galadiner
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken (24/24u.)
• 6 tennisterreinen overdag (materiaal
betalend), pingpong, beachvolley,
beachtennis, biljart, fitness,
spinningbikes, aerobic, vogelpik
• Toegang tot de discotheek (dranken
betalend)
• Animatie overdag en ‘s avonds
• Miniclub (4-12 jaar), minidisco

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQ]RQGHUWRHVODJ
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SPLASHWORLD JAZ AQUAVIVA
Makadi Bay

! Spetterend aquapark
! Fris en modern design
! Ideaal voor jonge en oudere kinderen
! Laat je verwennen in de spa
! Op 3,5 km van het privéstrand (shuttle)
SWIM-UP
SPLASH
FAIR TRAVEL
ALL IN
SCORE 10 KAMERS

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!'
Superieure swim-upkamer

Zie pagina 20-21 voor alle hotels
ONZE MENING:

8.5

KLANTENSCORE
• Maaltijden 7.8 • Service 9.1
• Kamers 8.7

SPLASHWORLD Jaz Aquaviva, een
pareltje van de Jaz-keten, ligt in het
vakantieoord Madinat Makadi, waar
je alle faciliteiten voor een geslaagde
vakantie aan je voeten hebt. Met stip
op één: het spetterende aquapark!
Maar ook het hotel zelf weet je te
verwennen. Wat dacht je van een
privéstrand met huisrif om in te
snorkelen?

LIGGING
• Op 3,5 km van het privézandstrand
(gratis shuttle, in het zusterhotel
Jaz Makadi Oasis Resort & Club)
• Op 35 km van het centrum van
Hurghada (shuttle betalend, 2x/dag)
• Op ± 30 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

035_V1_MED_NL 35

• Superieure kamer (2 pers.) met
SPLASH SCORE 10
• Kinderspeeltuin
• Multiglijbaan, familieglijbaan, 2 tube balkon of terras en zicht op het
• Shops in de soek en bij het aquapark glijbanen, 2x Flying Boat, Kamikaze, zwembad (type 23)
• Familiekamer (2-3 pers. / 2 volw.+
• Wasservice
Free Fall, 2 kronkelglijbanen,
2 kind. / 3 volw.+1 kind) met balkon
• Discotheek in Madinat Makadi
Space Boat, 2 raftingglijbanen,
of terras en zicht op het zwembad
• Wifi (gratis - high speed internet is 2 trechterglijbanen, Turbulence,
(type 24)
betalend) in een deel van het
Tsunami, Wave Slide, Body Slide,
• Superieure swim-upkamer
resort (niet aan het strand en in
Uphill Slide, Shark House (alle
(2 pers. vanaf 16 jaar) met terras,
het aquapark)
glijbanen: min. lengte 1m20, Shark
House: vanaf 7 jaar, mits begeleiding gedeeld zwembad en zicht op het
RESTAURANTS & BARS
zwembad of de tuin, op aanvraag
van de ouders)
• Zie All In
(type 26)
MINISPLASH
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
• Eén persoon in dubbele superieure
buffetvorm)
• Kids waterspuitpark, kids
kamer met balkon of terras en
• 2 à-la-carterestaurants: lokaal,
miniglijbanenpark (vanaf 4 jaar,
tuinzicht, op aanvraag (type 29)
Italiaans
mits begeleiding van de ouders)
• Eén persoon in dubbele superieure
• A-la-carterestaurants in Madinat
kamer met balkon of terras en
VERBLIJF
Makadi: mediterraan, Indisch,
zicht op het zwembad, op aanvraag
Alle
kamers
beschikken
over
badkamer
Aziatisch, grill, oosters, Italiaans
(type 28)
(douche, haardroger), tegelvloer,
• Lobbybar, poolbar, beachbar
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
individuele
airco,
telefoon,
wifi
(gratis
• Deftige kledij gewenst tijdens het
mogelijk bij maximale bezetting in
high speed internet is betalend),
avondmaal
type 22 en 26)
satelliet-tv (flatscreen), koelkast, koffie• 487 kamers
SPORT & ONTSPANNING
en theefaciliteiten en safe (gratis)
• 4 zoetwaterzwembaden, Adults Only • Superieure kamer (2 pers.) met
balkon of terras en tuinzicht
zwembad, 3 kinderbaden
(4 zwembaden verwarmd 15/11-31/3) (type 20)
• Gratis ligzetels en parasols aan het • Familiekamer (2-3 pers. / 2 volw.+
zwembad en het strand
2 kind. / 3 volw.+1 kind) met balkon
• Gratis handdoekenservice
of terras en tuinzicht: 1 slaapkamer,
• Gratis: zie All In
salon met sofabedden (type 21)
• Betalend: golf (in het naastgelegen • Swim-upkamer voor families
(2-3 pers. / 2 volw.+2 kind. /
hotel), squash (in het zusterhotel
Makadi Oasis Resort), watersporten, 3 volw.+1 kind) met terras, gedeeld
duikcentrum, snorkelmateriaal,
zwembad en zicht op het zwembad:
massage, sauna, bubbelbad,
1 slaapkamer, salon (type 22)
stoombad
Code 16026 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

FACILITEITEN

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Laat ontbijt (10.30-11.30u.)
• 1x/week avondmaal in het
Egyptisch of Italiaans restaurant
• Snacks (12-17u.)
• IJsjes (12-17u.)
• Theepauze (16-17u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(10-24u.)
• Fitness
• Toegang tot het aquapark
• Animatie overdag en ‘s avonds

VOOR FAMILIES
0LQLVSODVK
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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TUI BLUE MAKADI
Makadi Bay

! Nieuw in ons aanbod
! Adults Only, vanaf 16 jaar
! Zeer gevarieerd restaurantaanbod
! Ruim aanbod aan sporten en entertainment
! Direct aan het privézandstrand
VERWARMD ALL IN
ZWEMBAD

ONTSPANNEN
MET Z’N TWEEËN
! MODERNE

KAMERS OP
PRACHTIGE LOCATIES
! CULINAIRE ERVARINGEN
! GENIETEN IN DE
WELLNESS
! BLUEF!T® RELAXATIEEN FITNESSLESSEN
‘Koppels of beste vrienden?
In deze comfortabele, stijlvolle
Adults Only-hotels geniet je
van qualitytime in een
ontspannen sfeer.’

Superieure kamer met zicht op het zwembad

Zie pagina 22 voor alle hotels
ONZE MENING:

TUI BLUE Makadi ligt onmiddellijk
aan het privéstrand én vlak bij het
centrum van Makadi Bay. Dit Adults
Only-hotel ontvangt gasten vanaf
16 jaar, die zowel in het hotel als in
de omgeving terecht kunnen voor een
goedgevulde vakantie. Naast de twee
eigen restaurants kan je bijvoorbeeld
verschillende keukens gaan proeven
in zeven andere restaurants in de
omgeving. En ook qua sport en
entertainment kom je hier niets
tekort: snorkelen, waterskiën, yoga,
een kookles of massage, het behoort
hier allemaal tot de mogelijkheden.

LIGGING

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• Direct aan het privézandstrand
• Op 50 m van het centrum van
Madinat Makadi
• Op 35 km van Hurghada (shuttle)
• Op ± 32 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• 2 zoetwaterzwembaden (waarvan
1 verwarmd 1/11-30/4)
• Gratis ligzetels en parasols aan het
zwembad en het strand
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: kooklessen
• Onafhankelijk van het hotel en
betalend: watersporten (duiken,
snorkelen, banana, kano, catamaran,
Stand Up Paddling, waterski,
windsurf), golf (op 2 km),
spacentrum in het zusterhotel met
sauna, bubbelbad en massage

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche in bad, haardroger, badjas),
tegelvloer, centrale airco,
hoofdkussenservice (gratis), telefoon,
wifi (gratis), satelliet-tv, minibar
(betalend, frisdranken gratis),
waterkoker, safe (gratis) en strijkijzer
en -plank (op aanvraag)
• Superieure kamer (2-3 pers.) met
balkon of terras en tuinzicht
(type 20)
• Superieure kamer (2-3 pers.) met
balkon of terras en zeezicht
(type 21)
• Superieure kamer (2-3 pers.) met
zicht op het zwembad (type 22)
• Eén persoon in dubbele kamer
met balkon of terras en tuinzicht,
op aanvraag (type 29)
• Eén persoon in dubbele kamer
met balkon of terras en zeezicht,
op aanvraag (type 28)
• Eén persoon in dubbele kamer
met zicht op het zwembad, op
aanvraag (type 27)
• 168 kamers

FACILITEITEN
• Shop
• Kapsalon
• Wasservice
• Wifi (gratis) in een deel van het
resort

RESTAURANTS & BARS

• Zie All In
ADULTS ONLY
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
• Minimumleeftijd voor de gasten in
buffetvorm, thema-avonden)
het hotel: 16 jaar
• Beachrestaurant (à la carte,
middagmaal)
• Bar, poolbar, beachbar
• Dine Around in Madinat Makadi:
7 à-la-carterestaurants (Italiaans,
barbecue, oosters, Aziatisch, Indisch,
2x mediterraan)
• Deftige kledij gewenst voor het
avondmaal (lange broek voor de
heren)

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Laat ontbijt (10.30-11.30u.)
• Dine Around in Madinat Makadi
(1x/verblijf in 1 restaurant)
• Snacks (12.30-14.30u.)
• Koffiebreak (16-17u.)
• IJsjes (10-17u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken (10-24u.)
• Tennis, pingpong, volleybal, voetbal,
waterpolo, vogelpik, biljart, fitness
• BLUEf!t sportprogramma
(6 dagen/week met o.a. aerobic,
danslessen, yoga...)
• Animatie overdag en ‘s avonds
(o.a. livemuziek)

Code 16078 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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TUI BLUE MAKADI GARDENS
Makadi Bay

! Adults Only, vanaf 16 jaar
! Rustgevende ambiance
! Culinair genieten
! Vriendelijke service
! Op 300 m van het privéstrand
ADULTS VERWARMD ALL IN
ONLY ZWEMBAD

ONTSPANNEN
MET Z’N TWEEËN
! MODERNE

KAMERS OP
PRACHTIGE LOCATIES
! CULINAIRE ERVARINGEN
! GENIETEN IN DE
WELLNESS
! BLUEF!T® RELAXATIEEN FITNESSLESSEN
‘Koppels of beste vrienden?
In deze comfortabele, stijlvolle
Adults Only-hotels geniet je
van qualitytime in een
ontspannen sfeer.’

Superieure kamer

Zie pagina 22 voor alle hotels
ONZE MENING:

9.5

KLANTENSCORE
• Maaltijden 9.3 • Service 9.5
• Kamers 9.3

Laat je in de watten leggen in TUI
BLUE Makadi Gardens. Hier is het
echt genieten van de rust, want enkel
gasten vanaf 16 jaar zijn toegelaten
in het hotel. Een zwembad en privéstrand onder een stralende zon, een
verfrissend drankje dat je met de
glimlach aangeboden wordt en een
heerlijk, uitgebreid buffet. Alles wat
je nodig hebt voor een hemelse
vakantie! Dit hotel ligt achter het
zusterhotel TUI BLUE Makadi,
waarmee de faciliteiten gedeeld
worden.

LIGGING

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• Op 300 m van het privéstrand
• Op 500 m van het centrum van
Makadi Bay
• Op 32 km van Hurghada
• Op 62 km van El Gouna
• Op ± 30 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)
• Wasservice
• Soek in Madinat Makadi
• Wifi (gratis, high speed betalend)
in een deel van het resort

• 2 zoetwaterzwembaden (verwarmd
1/11-30/4)
• Gratis ligzetels en parasols aan het
zwembad en het strand
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: tennis met verlichting
(in het naastgelegen hotel), in
Madinat Makadi: aquapark,
schoonheidssalon, spacentrum
(massages, sauna, stoombad en
bubbelbad), watersportcentrum,
surfen, duikcentrum en golfterrein

RESTAURANTS & BARS

ADULTS ONLY

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche, haardroger), tegelvloer,
individuele airco/verwarming, hoofdkussenservice (gratis), telefoon, wifi
(gratis, beperkte snelheid, high
speed betalend), satelliet-tv (flat–
screen), minibar (betalend, frisdranken gratis), koffie- en theefaciliteiten, safe (gratis), balkon of
terras en tuinzicht of zicht op het
zwembad
• Superieure kamer (2 pers.)
(type 21)
• Eén persoon in dubbele superieure
kamer (type 29)
• 145 kamers

FACILITEITEN

• Zie All In
• Minimumleeftijd voor de gasten in
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
het hotel: 16 jaar
buffetvorm)
• A-la-carterestaurant
• Lobbybar, poolbar, beachbar
• Dine around: je hebt de mogelijkheid
om te dineren in bepaalde
restaurants in Madinat Makadi (ter
plaatse te betalen, 1x/verblijf gratis)
• Deftige kledij gewenst voor het
avondmaal

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Thee en koffie (6-7u.)
• Laat ontbijt (10.30-11.30u.)
• 1x/verblijf avondmaal in het
à-la-carterestaurant
• 1x/verblijf avondmaal in een van
de ‘Dine Around’ restaurants in
Madinat Makadi
• Snacks (12.30-14.30u.)
• Theepauze (16-17u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(10-24u.)
• 1 fles water/dag
• Tennis overdag (in het naastgelegen
hotel), pingpong, beachvolley,
biljart, vogelpik
• Fitness en bubbelbad
• Avondanimatie (livemuziek en
shows)

Code 16079 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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STELLA MAKADI BEACH RESORT
Makadi Bay

! Nieuw in ons aanbod
! Interessante prijs
! Verschillende zwembaden
! Uitgestrekt resort
! Direct aan het strand
VERWARMD ALL IN
ZWEMBAD

ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het strand met loopbrug
Stella Makadi Beach is een uitgestrekt (380 m)
• Op 5 km van het centrum van
resort met een goede service.
Makadi Bay
Bijzonder aan dit hotel is de loopbrug,
• Op 40 km van Hurghada (shuttle)
die vanaf het strand 380 m ver de
zee in loopt naar het huisrif. Snorkel- • Op ± 32 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)
liefhebbers weten wat dat betekent:
het water in, en vissen spotten! Met
FACILITEITEN
ook drie zwembaden voor volwassenen
• Shops
en twee voor kinderen kan de water• Kapsalon
pret hier niet op. Op het droge speel
• Schoonheidssalon
je een spelletje tennis, een rondje
• Roomservice
minigolf of ga je heerlijk ontspannen
• Wasservice
in de wellness.
• Discotheek
• Wifi (gratis) aan de receptie
(betalend in een deel van het resort)

VERBLIJF

• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
buffetvorm)
• 2 à-la-carterestaurants: Italiaans
en Indisch
• Beachrestaurant (snacks)
• Lobbybar

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche, haardroger), tegelvloer,
individuele airco, telefoon, wifi
(betalend), satelliet-tv, minibar
(betalend), koffie- en theefaciliteiten,
safe (gratis) en balkon of terras
• Premium kamer (2-3 pers.) met
tuinzicht (type 20)
SPORT & ONTSPANNING
• Premium kamer (2-3 pers.) met
• 3 zoetwaterzwembaden (waarvan
zicht op het zwembad (type 21)
1 verwarmd in de winter), 2 kinder- • Premium kamer (2-3 pers.) met
baden (waarvan 1 verwarmd in de
lateraal zeezicht (type 22)
winter), zonneterras
• Premium kamer (2-3 pers.) met
• Gratis: zie All In
zeezicht (type 23)
• Betalend: tennis, minigolf, biljart, • Premium familiekamer (3-4 pers.
spacentrum, watersportcentrum
/ 3 volw.+2 kind.): 2 slaapkamers
(duiken en snorkelen)
(type 24)
• Eén persoon in dubbele kamer
met tuinzicht (type 29)
• Eén persoon in dubbele kamer
(met zicht op het zwembad
(type 28)
• Promokamer (2-3 pers.) met tuinzicht (type 25)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 607 kamers

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Snacks (12.30-17u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(10-23u.)
• Pingpong
• Animatie overdag en ‘s avonds
• Miniclub (4-12 jaar)

VOOR FAMILIES
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN

Code 16010 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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JAZ MAKADI OASIS RESORT & CLUB
Makadi Bay

! Actief clubhotel
! Spetterend aquapark op 2 km
! Gebouwd als een exotisch moors dorp
! Midden in het centrum
! Op 250 m van het strand
ALL IN

FAIR TRAVEL

SUN SWIM
(LQGHORRV]ZHPSOH]LHU
+HHUOLMN]RQQHQ
(HQ]RUJHOR]HIHHOJRRGYDNDQWLH

Superieure kamer met zicht op zwembad

• Op wandelafstand van het hotel • Superieure kamer (2 pers. /
en betalend: watersporten,
2 volw.+1 kind) met zicht op het
• Shops
duikcentrum, fitness, massage,
zwembad (type 23)
• Kinderspeeltuin
stoombad, sauna en bubbelbad in • Luxefamiliekamer (2-3 pers. /
KLANTENSCORE
• Amfitheater
‘Makadi Spa’
2 volw.+2 kind. / 3 volw.+1 kind)
• Maaltijden 7.5 • Service 8.3 • Wasservice
• Kamers 8.6
met zicht op het hinterland,
• Health- en beautycentrum ‘Makadi
Minisplash (in het aquapark
1 grote ruimte met afscheiding
Spa’ gelegen in Madinat Makadi
Een exotisch moors dorp gebouwd
(type 27)
• Wifi (gratis - high speed internet is Madinat Makadi):
rond het zwembad met palmbomen...
• Familiekamer (2-3 pers. / 2 volw.+
betalend) in een deel van het resort • Kids waterspuitpark, kids
Jaz Makadi Oasis Resort & Club, een
miniglijbanenpark
2 kind. / 3 volw.+1 kind) met
actieve club aan de Rode Zee met
RESTAURANTS & BARS
tuinzicht, 1 grote ruimte met gordijn
een zeer gezellige sfeer, is ideaal
Glijbanen (in het aquapark
• Zie All In
als afscheiding (type 22)
voor families, jongeren en koppels.
Madinat Makadi):
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
• Familiekamer (2-3 pers. / 2 volw.+
Deze parel van de Jaz-keten biedt je
• Shark House, multiglijbaan,
buffetvorm)
2 kind. / 3 volw.+1 kind) met zicht
een complete vakantie met veel
familieglijbaan, 2 tube glijbanen,
• Lobbybar, beachbar, poolbar,
op het zwembad, 1 grote ruimte
faciliteiten, winkeltjes en restaurants
3 tunnelglijbanen, 2 kronkeloosters café
met gordijn als afscheiding
in het Makadi Center. Een aantal
glijbanen,
2
Kamikazes,
3
snelle
• Dine around: je hebt de mogelijkheid
(type 24)
faciliteiten in Makadi Bay is
glijbanen, Space Boat, raftingom te dineren in een van de
• Luxefamiliekamer (2-3 pers. /
gemeenschappelijk voor de hotels
restaurants van het ‘Makadi Center’, glijbaan, 2 trechterglijbanen, side2 volw.+2 kind. / 3 volw.+1 kind)
van de Jaz/Iberotel-keten.
winder, boomerang
naast het hotel gelegen (ter
met zicht op het zwembad, 1 grote
• Sommige attracties zijn enkel
plaatse te betalen in het hotel)
ruimte met afscheiding (type 21)
LIGGING
toegankelijk vanaf een bepaalde
• Deftige kledij (lange broek) vereist
• Eenouderkamer (1 volw.+1 of
• Op 250 m van het strand
leeftijd en/of lengte (meer info ter
voor de heren tijdens het avond2 kind.) met tuinzicht (type 26)
• Naast het ‘Makadi Center’ van
plaatse)
maal
• Eenouderkamer (1 volw.+1 of
Madinat Makadi
2 kind.) met zicht op het zwembad
VERBLIJF
• Op 35 km van het centrum van
SPORT & ONTSPANNING
(type 25)
Alle kamers beschikken over
Hurghada
• 2 zoetwaterzwembaden met
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
badkamer (douche, haardroger),
• Op ± 32 km van de luchthaven
kindergedeelte (verwarmd
(transfer heen en terug inbegrepen) 1/11-31/3), kinderbad, zonneterras tegelvloer, individuele airco, telefoon, mogelijk bij maximale bezetting)
• 521 kamers
• Gratis ligzetels en parasols aan de wifi (gratis - high speed internet is
betalend), flatscreen-tv, koelkast
zwembaden en het strand
(minibar betalend), koffie- en thee• Gratis handdoekenservice
faciliteiten, safe (gratis) en balkon of
• Gratis: zie All In
terras
• Betalend: tennis met verlichting,
• Superieure kamer (2 pers. /
aquapark in Madinat Makadi (op
2 volw.+1 kind) met 2 aparte bedden
2 km, shuttle beschikbaar)
en tuinzicht (type 20)
Code 16060 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
ONZE MENING:

8.5
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FACILITEITEN

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Dine Around in Madinat Makadi:
1x/verblijf avondmaal in een van
de à-la-carterestaurants
• Snacks, pizza en soep (12-16u.)
• IJsjes (12-17u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken (10-24u.,
vers fruitsap betalend)
• Tennis overdag, squash, pingpong,
volleybal, voetbal, minivoetbal,
waterpolo, vogelpik, biljart, aerobic
• Aquapark in Madinat Makadi (op
2 km, gratis shuttle)
• Verzorgd animatieprogramma
overdag en ‘s avonds
• Miniclub (4-12 jaar), minidisco

VOOR FAMILIES
0LQLVSODVK
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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IBEROTEL MAKADI BEACH
Makadi Bay

! Veel terugkerende gasten
! Uitstekende keuken
! Hoog serviceniveau
! Gelegen in een prachtige tuin
! Direct aan het strand
VERWARMD
ZWEMBAD

FAIR TRAVEL

ALL IN

CLASSIC
9HUWURXZGJHYRHO
.ZDOLWHLWHQFRPIRUW
+DUWHOLMNHVHUYLFH

Superieure kamer met zeezicht

ONZE MENING:

FACILITEITEN

• Kinderspeeltuin
• Shops
KLANTENSCORE
• Wasservice
• Maaltijden 9 • Service 9.5 • Wifi (gratis voor 2 toestellen per
• Kamers 9.5
kamer - high speed internet is
betalend) in het hele resort
In Iberotel Makadi Beach geniet je
• Discotheek in het nabijgelegen
van het uitgebreide ‘Pharao Club’ All
zusterhotel Jaz Makadi Oasis
Inclusive concept. Je hebt er een
Resort & Club
ruime keuze aan goede restaurants
• Health- en beautycentrum ‘Mivida
en diverse sport- en ontspanningsSpa’ gelegen in Madinat Makadi
mogelijkheden. De verschillende
gebouwtjes liggen in een prachtig
RESTAURANTS & BARS
onderhouden tuin met veel groen,
• Zie All In
aan het mooie strand van Makadi
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
Bay. Op wandelafstand van het hotel buffetvorm, regelmatig themabuffet)
ligt de soek, een centrum met talrijke • Oosters restaurant (vast menu)
restaurantjes en winkeltjes. Een aantal • Beachrestaurant (middag- en
faciliteiten in Makadi Bay is
avondmaal, à la carte)
gemeenschappelijk voor de hotels
• Bars, poolbar/restaurant, pub
van de Jaz/Iberotel-keten.
• Dine around: je hebt de mogelijkheid
om te dineren in een van de
LIGGING
restaurants van de soek, naast het
• Direct aan het strand
hotel gelegen (ter plaatse te betalen)
• Naast de soek van Madinat Makadi
• Deftige kledij gewenst in de
en Jaz Makadi Oasis Resort & Club
restaurants
• Op 3 km van het aquapark (gratis
shuttle)
• Op 35 km van Hurghada (shuttle
betalend)
• Op ± 30 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

9.7

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• 2 zoetwaterzwembaden (waarvan
1 verwarmd nov.-april), kinderbad,
zonneterrassen
• Gratis ligzetels en parasols aan het
zwembad en het strand
• Gratis handdoekenservice
• Aquapark in Madinat Makadi
inbegrepen (op 3 km, gratis shuttle)
• Gratis: zie All In
• Betalend: spacentrum bij hotel
Jaz Makadi Star (o.a. massage)
• Onafhankelijk van het hotel en
betalend: watersporten, duiken
Minisplash (in het aquapark
Madinat Makadi):
• Kids waterspuitpark, kids
miniglijbanenpark
Glijbanen (in het aquapark
Madinat Makadi):
• Shark House, multiglijbaan,
familieglijbaan, 2 tube glijbanen,
3 tunnelglijbanen, 2 kronkelglijbanen,
2 Kamikazes, 3 snelle glijbanen,
Space Boat, raftingglijbaan,
2 trechterglijbanen, sidewinder,
boomerang
• Sommige attracties zijn enkel
toegankelijk vanaf een bepaalde
leeftijd en/of lengte (meer info ter
plaatse)

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche, haardroger), tegelvloer,
individuele airco, telefoon, wifi (gratis
voor 2 toestellen per kamer - high
speed internet is betalend), satelliet-tv
(flatscreen), minibar (betalend), koffieen theefaciliteiten, safe (gratis) en
balkon of terras
• Superieure kamer (2-3 pers.) met
tuinzicht (type 22)
• Superieure kamer (2-3 pers.) met
zicht op het zwembad (type 20)
• Superieure kamer (2 pers. /
2 volw.+1 kind) met lateraal zeezicht
(type 23)
• Superieure kamer (2-3 pers.) met
frontaal zeezicht (type 21)
• Eenouderkamer (1 volw.+1 of
2 kind.) met zicht op het zwembad
(type 29)
• Eenouderkamer (1 volw.+1 of
2 kind.) met zeezicht (type 28)
• Eenouderkamer (1 volw.+1 of
2 kind.) met zicht op het hinterland
(type 27)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 313 kamers

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm • Vroeg continentaal
ontbijt (5-7u.) • Laat ontbijt
(10.30-12u.) • Middag- en avondmaal
in het beach- en poolrestaurant
• Avondmaal in het oosters restaurant
• Snacks (12-17u.) • IJsjes (12-17u.)
• Koffiebreak (15-17u.) • Dine
Around in de soek (1x/verblijf)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken (24/24u.,
vers fruitsap betalend) • Frisdrank
in de minibar dagelijks bijgevuld
• Appels, koekjes en fles witte wijn
op de kamer bij aankomst • Was–
service, badjas en slippers
• Tennis, pingpong, vogelpik, biljart
(18-24u.), fitness, yoga, snorkeluitrusting • Aquapark in Madinat
Makadi (op 3 km, gratis shuttle) • In
Jaz Makadi Oasis Resort & Club:
sauna, stoombad, bubbelbad,
squash • Softanimatie overdag en
’s avonds • Miniclub (4-13 jaar),
minidisco

VOOR FAMILIES
0LQLVSODVK

Code 16064 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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BARON PALACE RESORT SAHL HASHEESH

SUP

Sahl Hasheesh

! Absoluut tophotel van de regio
! Uitmuntende keuken
! Fantastische wellness
! Verschillende à-la-carterestaurants
! Direct aan het privézandstrand
SWIM-UP WIFI
KAMERS GRATIS

ALL IN

VERWARMD
ZWEMBAD

PREMIUM
([FOXVLHYHKRWHOV
/X[HHQFRPIRUW
*DVWURQRPLVFKGLQHUHQ

Swim-upsuite

ONZE MENING:

9.1

LUXE

KLANTENSCORE
• Maaltijden 9.3 • Service 9.8
• Kamers 8.9

Fijnproevers opgelet! In Baron Palace
Resort Sahl Hasheesh is elke maaltijd
een streling voor de tong, van het
ontbijt tot aan het avondmaal. En ook
een lunch met zicht op zee is
natuurlijk niet te versmaden. Italiaans,
Mexicaans, Aziatisch... dankzij de vele
à-la-carterestaurants kan je hier elke
dag wel iets anders proeven. Baron
Palace Resort Sahl Hasheesh is gelegen
in het hart van de baai van Sahl
Hasheesh en zoals de naam het al zegt,
is de architectuur gebaseerd op de
Arabische paleizen. Het is dan ook
een pareltje! In dit ruime resort vind
je altijd wel een rustig plekje om
ongestoord te relaxen aan het
zwembad. In het spacentrum geniet
je van exclusieve behandelingen: wat
dacht je van een massage in de
beach tent?

LIGGING
• Direct aan het 600 m lange
privézandstrand (koraalrif, aparte
zone voor volw.) • Op 20 km van het
centrum van Hurghada • Op ± 17 km
van de luchthaven (transfer heen en
terug inbegrepen)
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FACILITEITEN
• Shops • Kinderspeeltuin
• Bioscoopzalen voor kinderen
• Amfitheater • Kapsalon
• Schoonheidssalon • Roomservice
(24/24u.) • Wasservice • Wifi (gratis)
in het hele resort

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In • Hoofdrestaurant
(maaltijden in buffetvorm), themaavonden • A-la-carterestaurants:
Italiaans (met lounge, enkel voor
volwassenen behalve tussen 18 en
19u.), Egyptisch, Mexicaans,
Aziatisch/fusion, poolrestaurant
(zeevruchten en barbecue)
• Teppanyaki en sushibar (enkel voor
volwassenen in type 23, 24 en 26)
• Deftige kledij gewenst in de
restaurants (lange broek voor de heren
tijdens het avondmaal) • Verschillende
bars, o.a. loungebar (24/24u.), poolbar,
Latijns-Amerikaanse bar, sigarenbar,
bar voor tieners • Baron Club Lounge
(bar enkel voor volwassenen in
type 23, 24 en 26)

SPORT & ONTSPANNING

kinderbad (verwarmd nov.-april)
(2 pers., enkel volw.) met bad en
• Gratis ligzetels en parasols aan het
zeezicht, op aanvraag: 1 slaapkamer
zwembad en het strand • Gratis
en salon (type 26)
handdoekenservice • Gratis: zie All In • Eén persoon in dubbele kamer
met douche, op aanvraag (type 28)
• Betalend: behandelingen in het
spacentrum, schoonheids• Promokamer (2-3 pers.) met
behandelingen, duikcentrum,
douche en tuinzicht (type 25)
watersporten (o.a. snorkelen)
• Baron Club (geldig in type 23,
24 en 26): toegang tot de Baron
MINISPLASH
Club Lounge (vanaf 18 jaar) met
• Kinderbad met waterspelletjes
terras, bibliotheek, gratis wifi, snacks
en dranken, butler (10-22u.) / bij
VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer vroege check-out: lunchpakket met
(haardroger, badjas, slippers), tegelvloer, water en fruitsap / vers fruit bij
individuele airco, hoofdkussenservice aankomst / ‘s avonds turndown
(gratis), telefoon, wifi (gratis), satelliet- service / dvd-speler (op aanvraag) /
tv (flatscreen), minibar (gratis), koffie- prioriteit bij het reserveren van de
en theefaciliteiten, safe (gratis), zithoek à-la-carterestaurants / avondmaal
in teppanyaki en sushibar
en balkon of terras
(onbeperkt)
• Superieure standaardkamer
(2-3 pers.) met douche en tuinzicht • Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting in
(type 20)
type 23, 24, 26 en 28)
• Superieure kamer met zeezicht
(2-3 pers.), met douche (type 21) • 615 kamers
• Familiekamer (2-3 pers. / 2 volw.+ ALL IN
2 kind.) met douche en gedeeltelijk
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
zeezicht: 1 slaapkamer en salon,
buffetvorm, kinderbuffet • Laat
gescheiden door een schuifdeur
continentaal ontbijt (10.30-12u.)
(type 22)
• Swim-upsuite (2 pers., enkel volw.) • A-la-cartemiddagmaal in het
met douche en gedeeltelijk zeezicht poolrestaurant • Avondmaal in het
Egyptisch, Italiaans, Mexicaans,
(type 23)
• Luxekamer ‘Baron Club’ (2 pers., Aziatisch/fusion en poolrestaurant
• IJsjes (12-17u.) • Koffiebreak
enkel volw.) met bad en zeezicht
(16-18u.) • Fruit (15-16u.)
(type 24)
• Middernachtsnacks (23.30-0.30u.)
• Juniorsuite ‘Panorama Suite’

• Zoetwaterzwembad, zoetwaterzwembad met bubbelbad (verwarmd
nov.-april), zoutwaterzwembad,
relaxzwembad (zout water, Adults
Only), Adults Only-zwembad met
bubbelbad (verwarmd nov.-april),
zoetwaterzwembad voor gasten in de
swim-upsuites (verwarmd nov.-april),
Code 16082 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

• Selectie van nationale en
geïmporteerde alcoholische en nietalcoholische dranken (24/24u.)
• Minibar dagelijks gevuld met water,
frisdranken en bier • Fruitmand of
koekjes (1x/verblijf) • Wasservice
(1x/week) • Korting op sigaren, op
roomservice en in de teppanyaki/
sushibar
• 2 tennisterreinen overdag (1x/week
1u. met verlichting), pingpong,
beachvolley, beachvoetbal, waterpolo,
aerobic, aquarobic, biljart, vogelpik,
1x/week waterfietsen of kajak
• Fitness, spacentrum met sauna,
stoombad en bubbelbad, 1x/week:
massage (nek en schouders, 20 min.),
Turks bad, kapsalon (volw., 1x/pers.)
• Animatieprogramma overdag en
‘s avonds • Smiling baby club (1-3 jaar,
mits toezicht van de ouders), Kids
club (4-7 jaar), juniorclub (8-12 jaar)
en tienerclub (13-17 jaar)
• Minidisco

VOOR FAMILIES
0LQLVSODVK
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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PREMIER LE REVE
Sahl Hasheesh

! Het koppelshotel bij uitstek
! Adults Only vanaf 16 jaar
! Uitstekende restaurants
! Direct aan het strand
ADULTS WIFI
ONLY GRATIS

ALL IN VERWARMD
ZWEMBAD

FOR TWO
*HQLHWHQPHW]¶QWZHHWMHV
$GXOWVRQO\
5XVWHQRQWVSDQQLQJ

ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het strand
• Zie All In
• Op 4 km van het centrum van Sahl • Hoofdrestaurant (maaltijden in
KLANTENSCORE
Hasheesh
buffetvorm)
• Maaltijden 8.5 • Service 8.7 • Op 25 km van Hurghada
• A-la-carterestaurants: Italiaans,
• Kamers 8.6
• Op ± 22 km van de luchthaven
Indisch, Chinees, mediterraan,
(transfer heen en terug inbegrepen) Japans, internationaal
De trendy poolbar nodigt uit voor
• Bar, lobbybar (24/24u. open),
een heerlijke cocktail, het uitgestrekte FACILITEITEN
poolbar
zwembad zorgt voor een zalige
• Shops
• Restaurant ‘Society’ en VIP lounge
verfrissing en wie het iets actiever
• Kapsalon
voor wie het VIP-pakket boekt
wil, kan zich uitleven tijdens een
• Schoonheidssalon
• Deftige kledij gewenst in de
partijtje beachvolley. Liefhebbers van • Wasservice
restaurants (lange broek voor de
wellness zullen maar al te graag
• Roomservice (24/24u.)
heren)
genieten van een massage in het
• Wifi (gratis) in het hele resort
thalassocentrum. Premier Le Reve
SPORT & ONTSPANNING
biedt een uitgebreide All In-formule,
• 3 zoetwaterzwembaden (waarvan
en wie nog net dat ietsje meer wil,
1 verwarmd in de winter), zoutkan er het VIP-pakket bijboeken.
waterzwembad, zonneterras
• Gratis ligzetels en parasols aan het
zwembad en het strand
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: fietsenverhuur, overdekt
zwembad (verwarmd in de winter),
spacentrum met massage, stoombad, Turks bad en bubbelbad

8.7
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VERBLIJF

Alle kamers beschikken over badkamer
(bad, douche, haardroger, badjas en
slippers), individuele airco, hoofdkussenservice (gratis), telefoon, wifi
(gratis), satelliet-tv (flatscreen), minibar (gratis, dagelijks bijgevuld), koffieen theefaciliteiten en safe (gratis)
• Standaardkamer (2-3 pers.) met
houten vloer, balkon of terras en
tuinzicht (type 20)
• Kamer met zicht op het zwembad
(2-3 pers.), met houten vloer en
balkon of terras (type 21)
• Kamer met lateraal zeezicht
(2-3 pers.), met houten vloer en
balkon of terras (type 26)
• Kamer met zeezicht (2-3 pers.), met
tapijt en balkon of terras (type 24)
• Luxekamer (2-3 pers.) met tapijt,
balkon of terras en zicht op het
zwembad, VIP-pakket inbegrepen
(type 22)
• Luxekamer ‘Jacuzzi’ (2-3 pers.)
met tapijt, bubbelbad, balkon en
lateraal zeezicht, VIP-pakket
inbegrepen (type 23)
• Premium jacuzzi suite (2-3 pers.)
ADULTS ONLY
dicht bij de zee met houten vloer,
• Minimumleeftijd voor de gasten in
bubbelbad, balkon en lateraal zeehet hotel: 16 jaar
zicht, VIP-pakket inbegrepen
(type 27)
• Promokamer (2-3 pers.) met houten
vloer, balkon of terras en tuinzicht
(type 25)
• 367 kamers
Code 16041 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Thema-avonden
• Laat ontbijt (10-11u.)
• Gebak (15.30-16.30u.)
• A-la-cartemiddagmaal
• Avondmaal in de à-la-carterestaurants: 1x/verblijf in het
Italiaans, Chinees en mediterraan
restaurant
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken en een
beperkte selectie van geïmporteerde
alcoholische dranken (24/24u.)
• Pingpong, beachvolley, vogelpik,
biljart, aquagym, fitness
• Animatieprogramma overdag en
softanimatie ‘s avonds

18/10/2022 16:25
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MARSA ALAM

El Quseir

MARSA ALAM
Marsa Alam ligt ten zuiden van Hurghada en
El Quseir. Dit recente toeristische plekje telt
tientallen kwaliteitshotels. Marsa Alam is de
ideale plaats voor een rustige of sportieve
vakantie. Het plaatsje is ook ideaal voor
snorkelaars omwille van de talrijke mooie riffen.
Luchthaven - Marsa Alam: 25-120 km

MADINAT CORAYA
In de mooie baai van Madinat Coraya ligt het
nieuwe, gezellige centrum ‘Souk Al Madina’ met
winkeltjes en restaurants. Het is bovendien
een prachtige plek om te snorkelen. Luchthaven
- Madinat Coraya: 4 km

EL QUSEIR
El Quseir is een klein dorpje ongeveer 125 km
ten noorden van Marsa Alam en 140 km ten
zuiden van Hurghada. De hotels hier zijn een
goede uitvalsbasis om te gaan duiken in de nog
ongerepte duikgebieden met prachtige koraalriffen en talrijke kleurrijke vissen. Luchthaven - El
Quseir: 36-80 km

MARSA MARES BAY
Marsa Mares Bay is een nieuwe vakantieplaats,
die nog volop in ontwikkeling is. In deze mooie
baai wordt een aantal nieuwe hotels gebouwd.
Het is een walhalla voor duikers en snorkelaars:
onder water ontdek je grotten, koralen en vissen,
maar dé sterren van Marsa Mares Bay zijn de
vele schildpadden die hier rondzwemmen.
Luchthaven - Marsa Mares Bay: 12 km

EXCURSIES
Je reisagent stelt je met plezier het volledige
aanbod uitstappen voor.
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INFO
Formaliteiten Marsa Alam:
- voor verblijven van minder dan 1 maand
(volwassenen en kinderen): identiteitskaart
(MET chip) of internationale reispas (beide nog
minstens 6 maanden geldig bij aankomst in
Egypte). Een apart visum is wel noodzakelijk.
Het visum kan tot 7 dagen vóor afreis online
aangekocht worden via www.visa2egypt.gov.eg
of bij aankomst in Egypte op de luchthaven
(2 pasfoto's nodig als je met identiteitskaart reist).
Richtprijs visum: ca. 28 dollar. Als je het visum
op voorhand online bestelt dien je rekening
te houden met bijkomende servicekosten.
- voor verblijven van langer dan 1 maand
(volwassenen en kinderen): internationale
reispas verplicht (nog minstens 6 maanden bij
aankomst in Egypte) en een apart visum
noodzakelijk. Dit visum moet vooraf aangevraagd
worden bij het Egyptisch consulaat in België.
- Voor meer info over de reisformaliteiten/
maatregelen kan je terecht op de website van
Buitenlandse Zaken (https://diplomatie.belgium.be/
nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen) of bij het Egyptisch consulaat in België.
Plaatselijke munt: het Egyptische pond is
onderverdeeld in 100 piasters. 19 EGP = ong.
€ 1 (okt. 2022). De invoer van Egyptische
Ponden is toegelaten tot 5.000 Egyptische Pond.
De belangrijkste kredietkaarten (Mastercard, Visa)
worden aanvaard in de grote internationale
hotels. Je kan overal betalen in euro en ook
alle wisselkantoren of banken nemen euro’s
aan. In de hotels kan je enkel betalen met euro’s
of dollars en kredietkaarten in dollar, niet
meer met ‘Maestro’. Als je je ‘Maestro’-kaart
op voorhand in de bank laat deblokkeren, kan je
er wel nog geld mee afhalen. Excursies kunnen
niet meer in Egyptische pond betaald worden,
wel in euro of met kredietkaart.

Coraya Bay
Marsa Mares Bay
Marsa Alam

ee
eZ
Rod

VAKANTIEPLAATSEN

Mandinat Coraya

Nijl

! Ideale duikbestemming met een wonderbaarlijke onderwaterwereld
! Ideaal voor rustzoekers en snorkelaars
! Jetset-watchen in het mondaine Port Ghalib

EGYPTE

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.
Vasten: in 2023 begint de ramadan op 22 maart
en duurt tot 21 april. In 2024 begint de ramadan
op 10 maart en duurt tot 9 april. Dit betekent
dat de moslims een maand lang niets eten of
drinken van zonsopgang tot zonsondergang.
In de stad zijn vele restaurants overdag gesloten.
In de hotels kan het zijn dat het restaurantaanbod beperkter is, dat er geen alcohol te
verkrijgen is, of enkel op de kamer, en dat er
minder of geen animatie is.
Tijdsverschil: in de winter is het in Egypte
1 uur later dan in België. Tijdens de zomer is
er geen tijdsverschil.
Opmerking: jetski is verboden in de volledige
regio van Hurghada, Sharm El Sheikh, Taba en
Marsa Alam. Surfplanken en kiteboards mogen
niet in de bus. Ze worden vervoerd per vrachtwagen (vooraf te reserveren en te betalen), of
je kan een taxi nemen. Surfen en kitesurfen is
slechts op enkele plaatsen toegestaan.
Wifi: hou er rekening mee dat het wifi-signaal
in veel hotels soms heel zwak is en geen groot
bereik heeft.
Duik- en golfmateriaal: meer info bij je reisagent
Fooien: in Egypte heeft men de gewoonte om
voor alles fooien (Bakshish) te vragen. Dit is
echter niet verplicht.
Huisdieren kunnen niet mee met de gewone
transfer of het openbaar vervoer naar het hotel.
Je moet op eigen kosten een taxi nemen.
Toeristische info: www.egypt.travel

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

MADINAT CORAYA
Steigenberger Resort Alaya *****LUXE

code 16879

EL QUSEIR
Albatros Sea World Marsa Alam ***** code 16850
Club Akassia Swiss Resort *****
code 16880

MARSA ALAM
Concorde Moreen
Beach & Spa Marsa Alam *****
Gorgonia Beach Resort ****
Hilton Marsa Nubian Resort *****

code 16853
code 16859
code 16860

MARSA MARES BAY
Iberotel Costa Mares *****SUP

code 16862

KLIMAAT
jan
feb
maa
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec

A
21°
22°
25°
30°
32°
35°
35°
35°
34°
32°
27°
23°

B
18°
20°
23°
23°
25°
27°
28°
29°
28°
28°
20°
19°

C
8
9
9
10
12
13
13
12
11
10
9
8

A: gem. dagtemp.
B: gem. temp. zeewater
C: uren zon per dag

24/7 ONLINE
SERVICE
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JAZ MARAYA
Marsa Alam

! Nieuw in ons aanbod
! Ideaal voor families
! Snorkelparadijs
! Op wandelafstand van Madinat Coraya
! Direct aan het privéstrand
VERWARMD
ZWEMBAD

FAIR TRAVEL

ALL IN

Juniorsuite

ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

VERBLIJF

• Direct aan het privéstrand
• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
Van de ruime, nette kamers over de • Op 1 km van het centrum van
Madinat Coraya
buffetvorm, internationale en
stijlvolle zwembadzone tot de
lokale keuken)
verschillende restaurants: Jaz Maraya • Op 9 km van Port Ghalib (shuttle)
• A-la-carterestaurant (internationale
straalt elegantie uit. Dit vijfsterrenhotel • Op ± 5 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen) en lokale keuken)
heeft alles voor een ontspannende
• Lobbybar, bar, poolbar (snacks),
vakantie. Het personeel staat er met
FACILITEITEN
beachbar (snacks)
de glimlach voor je klaar terwijl je
• Roomservice (tot 24u.)
• Deftige kledij gewenst in de
geniet van de zon en de lokale keuken.
• Schoonheidssalon
restaurants (flipflops en shorts niet
Duik de onderwaterwereld in, vlij je
• Wifi (gratis, low speed) in een deel
toegelaten tijdens het avondmaal)
neer op het warme zand of ga op
van het resort
• Dine around: je hebt de mogelijkheid
verkenning in het gezellige Madinat
• In Madinat Coraya: restaurants,
om te dineren in een van de volgende
Coraya.
oosters café, shops, wasservice,...
restaurants in Madinat Coraya:
oosters restaurant ‘Sofra’, Italiaans
restaurant ‘Nino’s’ en Aziatisch
restaurant ‘Momo’ (ter plaatse te
betalen)

Alle kamers beschikken over badkamer
(bad), centrale airco, tegelvloer,
telefoon, wifi (gratis), flatscreen-tv,
minibar (gratis), koffie- en
theefaciliteiten, fles water (dagelijks
bijgevuld), safe (gratis) en balkon
• Superieure kamer (2 pers.) met
tuinzicht (type 20)
• Superieure familiekamer
(2-3 pers. / 2 volw.+2 kind.) met
tuinzicht (type 21)
• Superieure familiekamer
(2-3 pers. / 2 volw.+2 kind.) met
zicht op het zwembad (type 22)
• Superieure familiekamer
(2-3 pers. / 2 volw.+2 kind.) met
lateraal zeezicht (type 23)
• Luxefamiliekamer (2-3 pers. /
2 volw.+2 kind.) met tuinzicht
SPORT & ONTSPANNING
(type 24)
• 2 zoetwaterzwembaden (verwarmd • Luxefamiliekamer (2-3 pers. /
1/11-30/4, 1 enkel voor volw.),
2 volw.+2 kind.) met lateraal zeezicht
kinderbad
(type 25)
• Gratis handdoekenservice
• Luxefamiliekamer (2-3 pers. /
• Gratis: zie All In
2 volw.+2 kind.) met zicht op het
• Betalend: tennis met verlichting,
zwembad, op aanvraag (type 26)
spacentrum, squash en duikcentrum • Eén persoon in dubbele superieure
in Madinat Coraya
kamer met tuinzicht (type 29)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 202 kamers

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Laat ontbijt (10.30-11.30u.)
• Snacks (12-15u.)
• 1x/verblijf: avondmaal in het
à-la-carterestaurant of in 1 van de
3 Dine Around-restaurants
• IJsjes
• Koffiebreak (15-17u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(10-24u., vers fruitsap betalend)
• Tennis overdag, pingpong, vogelpik,
biljart
• Aerobic, aquagym, joggingparcours
• Toegang tot het aquapark in
Madinat Coraya (frisdranken
inbegrepen 10-17u., snacks
inbegrepen 12-16u.)
• Animatie overdag en ‘s avonds
(livemuziek en shows)
• Miniclub (3-12 jaar)

VOOR FAMILIES
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN

Code 16863 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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ROYAL TULIP BEACH RESORT
Marsa Alam

! Waterpret op de glijbanen
! Ruime familiekamers tot 6 personen
! Voor watersporters: kiten, duiken...
! Direct aan het privéstrand
VERWARMD
ZWEMBAD

FAIR TRAVEL

ALL IN

Jacuzzi Premiumkamer

ONZE MENING:

FACILITEITEN

VERBLIJF

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche, haardroger), individuele airco,
KLANTENSCORE
telefoon, wifi (betalend), flatscreen-tv,
• Maaltijden 7.4 • Service 8.3
safe (gratis) en balkon of terras
• Kamers 8
• Superieure kamer (2-3 pers. /
2 volw.+2 kind. / 3 volw.+1 kind)
Met een privéstrand voor de deur,
met tegelvloer, minibar (betalend)
een zwembad met zicht op de Rode RESTAURANTS & BARS
en tuinzicht (type 26)
Zee, glijbanen en kitesurf- en
• Zie All In
• Superieure kamer (2-3 pers. /
duikmogelijkheden is het al snel
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
2 volw.+2 kind. / 3 volw.+1 kind)
duidelijk dat waterfanaten in Royal
buffetvorm)
met tegelvloer, minibar (betalend)
Tulip Beach Resort aan het juiste
• A-la-carterestaurant (Italiaans,
en zicht op het zwembad (type 20)
adres zijn. Ook families zijn van harte visgerechten)
• Superieure kamer (2-3 pers. /
welkom, in de ruime kamers waarin • Lobbybar, 2 poolbars, beachbar
2 volw.+2 kind. / 3 volw.+1 kind)
tot wel zes personen kunnen verblijven. (snacks)
met tegelvloer, minibar (betalend)
Er zijn zelfs drie nieuwe gebouwen
• VIP-lounge voor de gasten in de
en zeezicht (type 21)
met extra kamers, die identiek zijn
Jacuzzi Premiumkamers
• Familiekamer (2-4 pers. / 2 volw.+
aan de reeds bestaande gebouwen.
4 kind. / 3 volw.+2 of 3 kind. /
Het vriendelijke personeel ontvangt SPORT & ONTSPANNING
4 volw.+1 of 2 kind.) in het nieuwe
• 5 zoetwaterzwembaden (waarvan
elke gast met open armen.
2 verwarmd), kinderbad, 4 glijbanen gebouw met tegelvloer, 2e badkamer
met douche, minibar (betalend),
LIGGING
voor volwassenen
koffie- en theefaciliteiten, 24/24u.
• Direct aan het privéstrand
• Gratis: zie All In
dranken in de lobbybar inbegrepen,
• Op 15 km van Port Ghalib
• Betalend: biljart, paardrijden,
1x/week maaltijd in het à-la-carte• Op ± 17 km van de luchthaven
kitesurfen, duiken, spacentrum
restaurant: 2 slaapkamers (type 22)
(transfer heen en terug inbegrepen) met massage, sauna, stoombad,
• Luxekamer (2-3 pers. / 2 volw.+
bubbelbad en Turks bad
2 kind. / 3 volw.+1 kind) met
MINISPLASH
tegelvloer, badjas en slippers,
• Kids miniglijbanenpark (3 glijbanen) minibar (betalend), koffie- en
theefaciliteiten, 24/24u. dranken in
de lobbybar inbegrepen, 1x/week
maaltijd in het à-la-carterestaurant
en zicht op het zwembad en lateraal
zeezicht (type 23)

7.8

• Kinderspeeltuin
• Amfitheater
• Discotheek
• Wasservice
• Kapsalon
• Wifi (betalend) in het hele resort

• Jacuzzi Premiumkamer (2-3 pers.
/ 2 volw.+2 kind. / 3 volw.+1 kind)
met marmeren vloer, bubbelbad,
badjas en slippers, minibar (gratis,
dagelijks bijgevuld), koffie- en
theefaciliteiten, 24/24u. dranken in
de lobbybar inbegrepen, maaltijden
in het à-la-carterestaurant, toegang
tot de VIP-lounge, wasservice
(1 zak/week) en zicht op het
zwembad (type 24)
• Eenouderkamer (1 volw.+1 of
2 kind.) met tegelvloer, minibar
(betalend) en tuinzicht (type 25)
• Eén persoon in dubbele superieure
kamer met tegelvloer, minibar
(betalend) en zicht op het zwembad,
op aanvraag (type 29)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting in
type 22, 24 en 29)
• 421 kamers

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Licht middagmaal en snacks aan
het strand (10-17u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken (10-24u.,
vers fruitsap en ijsjes betalend)
• Pingpong, voetbal, beachvolley,
fitness, vogelpik
• Animatie overdag en ‘s avonds
• Miniclub (4-12 jaar)

VOOR FAMILIES
0LQLVSODVK
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQ]RQGHUWRHVODJ
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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BRAYKA BAY RESORT
Marsa Alam

! Serene uitstraling
! Rustig gedeelte op het strand
! Koraalrif
! Direct aan het strand met ingesloten baai
VERWARMD ALL IN
ZWEMBAD

Standaardkamer

ONZE MENING:

8.0

KLANTENSCORE
• Maaltijden 6.6 • Service 8.1
• Kamers 7.2

Wie op zoek is naar een zonzekere
rustvakantie moet in Brayka Bay
Resort zijn. De vele knusse plekjes
op het uitgestrekte domein zorgen
voor een rustige sfeer. Verblijf je in
een ‘beachfront’ kamer, dan kan je
meteen het strand van de ingesloten
baai op, terwijl je iets verderop kan
genieten van het unieke koraalrif.

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

VERBLIJF

• Direct aan het strand met ingesloten
baai
• Op 17 km van het centrum van
Marsa Alam
• Op ± 44 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Zie All In
• Hoofdrestaurant met terras
(maaltijden in buffetvorm,
thema-avonden, showcooking)
• Restaurant met visgerechten
• Oosters restaurant
• Lobbybar met terras, beachbar,
poolbar
• Deftige kledij gewenst in de
restaurants, in bepaalde bars en in
de lobby

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche, haardroger), tegelvloer,
individuele airco, telefoon, satelliet-tv,
koelkast, safe (gratis) en balkon of
terras
• Standaardkamer (2 pers. /
2 volw.+2 kind.) met lateraal zeezicht
of tuinzicht (type 20)
• ‘Beachfront’ kamer (2-3 pers.)
met frontaal zeezicht (type 22)
• Familiekamer (2-4 pers. / 2 volw.+
3 kind. / 3 volw.+2 kind. / 4 volw.+
1 kind) met 2e badkamer met
douche: 2 slaapkamers (type 21)
• Superieure kamer (2 pers. /
2 volw.+2 kind.), met lateraal zeezicht
of tuinzicht (type 24)
• Eén persoon in dubbele kamer
(type 29)
• Eén persoon in superieure kamer
(type 28)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 419 kamers

FACILITEITEN
• Kinderspeeltuin
• Shops
• Discotheek
• Amfitheater
• Schoonheidssalon
• Kapsalon
• Roomservice (tot 24u.)
• Wasservice
• Wifi (gratis) aan de receptie

SPORT & ONTSPANNING
• Zoetwaterzwembad (verwarmd
nov.-maart), kinderbad, glijbaan
voor kinderen en 4 glijbanen voor
gasten vanaf 12 jaar (in het
naastgelegen hotel Brayka
Lagoon), zonneterras
• Gratis ligzetels aan het zwembad
en het strand
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: tennismateriaal, quads,
spacentrum met sauna, stoombad,
massages en behandelingen,
duikcentrum

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Laat continentaal ontbijt (10-12u.)
• Licht middagmaal/snacks
• Avondmaal in het oosters restaurant
(1x/week)
• Koffiebreak (15.30-17u.)
• IJsjes (13-16u.)
• Koffie, thee en frisdranken in de
beachbar vanaf 9u.
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken geserveerd
in een glas (10-24u., vers fruitsap
en espresso betalend, lokale wijn
tijdens het middag- en avondmaal)
• 2 tennisterreinen (overdag en met
verlichting), pingpong, beachtennis,
beachvolley, biljart, vogelpik
• Fitness (6-21u.), aerobic, yoga,
zumba, aquagym, dans, parcours
voor nordic walking (3 km)
• Introductieduik in het zwembad
• Softanimatie overdag en ‘s avonds
• Miniclub (6-12 jaar)

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQ]RQGHUWRHVODJ
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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STEIGENBERGER CORAYA BEACH
Madinat Coraya

! Ideaal voor koppels
! Adults Only vanaf 16 jaar
! Gezellige, ontspannen sfeer
! Direct aan het strand
ADULTS WIFI
ONLY GRATIS

FAIR TRAVEL

ALL IN

FOR TWO
*HQLHWHQPHW]¶QWZHHWMHV
$GXOWVRQO\
5XVWHQRQWVSDQQLQJ

Superieure kamer

ONZE MENING:

9.6

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.6 • Service 9.4
• Kamers 9

In Steigenberger Coraya Beach kan je
heerlijk luieren aan de mooie baai van
Madinat Coraya en het 800 m lange
zandstrand. Het hotel, dat uitblinkt in
service, is zeer geschikt voor koppels
die de rust opzoeken, want het is
enkel toegelaten voor gasten vanaf
16 jaar. Op wandelafstand ligt een
gezellig centrum met winkeltjes en
restaurantjes.

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het strand, koraalrif en
loopbrug bij SPLASHWORLD Jaz
Lamaya op 10 min. wandelen
• Gelegen op 10 min. wandelen van
Souk El Madina met winkeltjes en
restaurantjes
• Op ± 9 km van Port Ghalib (shuttle
betalend)
• Op 73 km van Marsa Alam
• Op ± 4 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
buffetvorm)
• Mediterraan à-la-carterestaurant
• Oosters café, lobbybar, poolbar,
beachbar, biljartbar, shishahoek
• Dine around: je hebt de mogelijkheid
om te dineren in een van de
volgende restaurants in Madinat
Coraya: oosters restaurant ‘Sofra’,
Italiaans restaurant ‘Nino’s’ (ter
plaatse te betalen)
• Deftige kledij vereist tijdens de
maaltijden (lange broek vereist voor
de heren tijdens het avondmaal)

FACILITEITEN
• Amfitheater
• Wasservice
• Roomservice (10-24u.)
• Kapsalon
• Schoonheidssalon
• Wifi (gratis tot 150 MB/kamer/
verblijf - high speed internet is
betalend) in het hele resort

VERBLIJF

Alle kamers beschikken over badkamer
(haardroger), tegelvloer, individuele
airco, hoofdkussenservice (gratis),
telefoon, wifi (gratis tot 150 MB/
kamer/verblijf), satelliet-tv (flatscreen),
minibar (betalend), koffie- en
theefaciliteiten, safe (gratis) en balkon
of terras
• Superieure kamer (2 pers.) met
douche en tuinzicht (type 20)
• Superieure kamer (2 pers.) met
douche en zeezicht (type 21)
• Superieure kamer (2 pers.) met
bad of douche en zicht op het
zwembad (type 22)
• Luxekamer (2-3 pers.) met
SPORT & ONTSPANNING
douche, zithoek en tuinzicht
• 3 zoetwaterzwembaden, zonneterras
(type 24)
• Gratis ligzetels en parasols aan de • Luxekamer (2-3 pers.) met
zwembaden en het strand
douche, zithoek en zeezicht
• Gratis handdoekenservice
(type 26)
• Gratis: zie All In
• Eén persoon in dubbele
• Betalend: tennis met verlichting
superieure kamer met bad of
en materiaal, biljart, massages en
douche en zicht op het zwembad,
behandelingen in het spacentrum
op aanvraag (type 27)
• Onafhankelijk van het hotel en
• Eén persoon in dubbele
betalend: snorkelmateriaal, duiken, superieure kamer met douche en
aquapark ‘AquaCoraya’ (€ 35/pers./ tuinzicht, op aanvraag (type 29)
verblijf) met 8 glijbanen voor
• Eén persoon in dubbele
volwassenen en 5 voor kinderen
superieure kamer met douche en
(op 10 min. wandelen)
zeezicht, op aanvraag (type 28)
• 364 kamers
ADULTS ONLY
• Minimumleeftijd voor de gasten in
het hotel: 16 jaar

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Avondmaal in het oosters of
Italiaans restaurant (1x/verblijf)
• Avondmaal in het mediterraan
restaurant (1x/verblijf)
• Snacks (12-17u.)
• Theepauze (15-17u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken (9-24u.)
• Wasservice
• Tennis overdag, tennismateriaal,
squash, pingpong, beachvoetbal,
basketbal, beachvolley, fitness,
aerobic, aquarobic, jogging, biljart,
vogelpik
• 1x/verblijf duikinitiatie in het
zwembad
• Healthclub met stoombad, sauna
en bubbelbad (1x/verblijf)
• Animatie overdag en ’s avonds

Code 16883 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

047_V1_MED_NL 47

18/10/2022 17:06

48

Egypte | Marsa Alam | Madinat Coraya

SPLASHWORLD JAZ LAMAYA
Madinat Coraya

! Prachtig hotel, ideaal voor families
! Met spetterend aquapark
! Vlak bij de gezellige soek
! Snorkelen in het huisrif
! Direct aan een privébaai
VERWARMD
SPLASH
FAIR TRAVEL
ALL IN
SCORE 10 ZWEMBAD

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

Superieure kamer

• Gratis: zie All In
• Betalend: tennisterrein met
• Kinderspeeltuin
verlichting, duiken, watersporten,
• Amfitheater
spacentrum met sauna, stoombad,
KLANTENSCORE
• Shops
bubbelbad en massages
• Maaltijden 8.3 • Service 9
• Wasservice
• Kamers 6.8
• Wifi (gratis voor 3 toestellen - high • In Steigenberger Coraya Beach
en betalend: squash
speed internet is betalend) in een
In SPLASHWORLD Jaz Lamaya zit je
deel van het resort
SPLASH
SCORE 10
goed voor uren waterpret! Het hotel
• Kronkelglijbaan, multiglijbaan,
heeft een schitterende ligging aan de RESTAURANTS & BARS
Black Hole, Turbolance, 3 x Flying
baai van Madinat Coraya, met een
• Zie All In
Boat, Freefall, Kamikazi, Wave Slide,
mooi huisrif om in te snorkelen. De • Hoofdrestaurant (maaltijden in
Space Boat, Aqua Tube, kids
gezellige buurt ‘Souk el Madina’ met
buffetvorm, terras, kinderhoek,
miniglijbanenpark
enkele winkeltjes, is vlakbij. Bovendien regelmatig themabuffet)
• Sommige attracties zijn enkel
beschikt het hotel over ruime en
• Lobbybar, poolbar, beachbar
toegankelijk vanaf een bepaalde
zeer mooi ingerichte familiekamers. • Lange broek vereist voor de heren
leeftijd en/of lengte (meer info ter
Perfect dus voor een spetterende
tijdens het avondmaal
familievakantie!
• Dine around: je hebt de mogelijkheid plaatse)
om te dineren in een van de
MINISPLASH
LIGGING
volgende restaurants in Madinat
• Kids miniglijbanenpark
• Direct aan een privébaai, koraalrif,
Coraya: oosters restaurant ‘Sofra’
water bereikbaar via loopbrug of
en Italiaans restaurant ‘Nino’s’ (ter VERBLIJF
op 150 m
Alle kamers beschikken over badkamer
plaatse te betalen)
• Aquapark ‘AquaCoraya’ vlak bij het
(douche, haardroger), tegelvloer,
hotel
SPORT & ONTSPANNING
individuele airco, hoofdkussenservice
• Op 67 km van El Quseir
• 2 zoetwaterzwembaden,
(gratis), telefoon, wifi (gratis),
• Op 73 km van Marsa Alam
relaxzwembad, kinderbad
satelliet-tv (flatscreen), minibar
• Op ± 5 km van de luchthaven
(2 zwembaden zijn verwarmd
(betalend), koffie- en theefaciliteiten,
(transfer heen en terug inbegrepen) 1/11-30/4), zonneterras
safe (gratis) en balkon of terras
• Gratis ligzetels en parasols aan het • Superieure kamer (2 pers.) met
zwembad en het strand
tuinzicht (type 23)
• Gratis handdoekenservice
• Superieure kamer (2 pers.) met
• Aquapark ‘AquaCoraya’ vlak bij het
zeezicht (type 20)
hotel met 19 glijbanen voor
• Familiekamer (2-3 pers. / 2 volw.+
volwassenen en 8 voor kinderen
2 kind. / 3 volw.+1 kind) met
(dranken en snacks inbegrepen)
tussengordijn en tuinzicht (type 24)
ONZE MENING:

7.0

FACILITEITEN

• Familiekamer (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind. / 3 volw.+1 kind) met zicht
op het zwembad: 2 slaapruimtes
gescheiden door een vouwdeur
(1 dubbel bed en 2 sofabedden)
(type 26)
• Familiekamer (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind. / 3 volw.+1 kind) met
zeezicht: 2 slaapruimtes gescheiden
door een vouwdeur (1 dubbel bed
en 2 sofabedden) (type 22)
• Luxefamiliekamer (2-3 pers. /
2 volw.+2 kind. / 3 volw.+1 kind)
met zeezicht (type 25)
• Eén persoon in dubbele
superieure kamer met tuinzicht,
op aanvraag (type 29)
• Eén persoon in dubbele
superieure kamer met zeezicht,
op aanvraag (type 28)
• Dagelijks 2 flessen water op de
kamer
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 389 kamers

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Regelmatig themabuffet
• Laat ontbijt (10.30-11.30u.)
• Snacks (12-17u.)
• IJsjes
• Theepauze
• 1x/verblijf avondmaal in restaurant
‘Nino’s’ of ‘Sofra’
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken in een
glas geserveerd (10-24u., met
zelfbediening en per glas)
• Tennis overdag, pingpong,
beachvolley, voetbal, biljart (kinderen
jonger dan 16 mits begeleiding
van de ouders), aerobic, aquagym,
fitness
• Aquapark ‘AquaCoraya’ met o.a.
19 glijbanen voor volwassenen en
8 voor kinderen, o.a. turboglijbaan,...
(drank en snacks inbegrepen)
• Animatie overdag en ‘s avonds
• Miniclub (4-12 jaar), minidisco

VOOR FAMILIES
0LQLVSODVK
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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JAZ DAR EL MADINA
Madinat Coraya

! Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding
! Persoonlijke service
! Vlakbij de soek met winkeltjes
! Wandelpad naar het privéstrand
! Naast het aquapark
VERWARMD WIFI
ZWEMBAD GRATIS

FAIR TRAVEL

ALL IN

BEACH
*HQLHWHQYDQ]RQ]HHHQ]DQG
7RSOLJJLQJDDQKHWVWUDQG
=DOLJUHOD[HQ

Superieure kamer
ONZE MENING:

8.9

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.7 • Service 9.7
• Kamers 8.6

Even wegdommelen onder de
strooien parasols op het strand en
ontwaken aan de romantische baai
Madinat Coraya. Ongedwongen en
ver weg van de alledaagse drukte. In
het gezellige Souk Al Madina snuif je
de sfeer van de typische oosterse
gastvrijheid op. Snuisteren tussen de
vele souvenirs, bars, restaurantjes,…
En dit op amper een zucht van je
hotel. Een aanrader!

LIGGING

• Familiekamer (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind. / 3 volw.+1 kind), 1 grote
• Zoetwaterzwembad en kinderbad
ruimte met afscheiding met douche,
(verwarmd 15/11-1/4)
balkon of terras en tuinzicht
• Gratis ligzetels en parasols aan het
(type 24)
zwembad en aan het strand
• Familiekamer (2-3 pers. / 2 volw.+
• Gratis handdoekenservice
2 kind. / 3 volw.+1 kind), 1 grote
• Gratis: zie All In
ruimte met afscheiding met bad of
• Betalend: tennis met verlichting,
douche en zicht op het zwembad
duikcentrum
(type 27)
MINISPLASH
• Juniorsuite (2 pers.) met douche,
• Kids miniglijbanenpark
balkon en zicht op het zwembad,
op aanvraag (type 21)
GLIJBANEN
• Eén persoon in dubbele
• Free Fall, Kamikaze, Black Hole,
superieure kamer met douche,
Twister Slide, raftingglijbaan,
balkon of terras en tuinzicht, op
turboglijbaan, familieglijbaan,...
aanvraag (type 29)
• Sommige attracties zijn enkel
• Eén persoon in dubbele
toegankelijk vanaf een bepaalde
superieure kamer met douche,
leeftijd en/of lengte (meer info ter
balkon of terras en zicht op het
plaatse)
zwembad, op aanvraag (type 28)
VERBLIJF
• Dagelijks 1 klein flesje water/pers.
Alle kamers beschikken over badkamer op de kamer
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
(haardroger), tegelvloer en tapijt,
individuele airco, telefoon, wifi (gratis, mogelijk bij maximale bezetting)
• 140 kamers
high speed internet is betalend),
satelliet-tv (flatscreen), minibar
(betalend), koffie- en theefaciliteiten
en safe (gratis)
• Superieure kamer (2 pers. /
2 volw.+1 kind) met douche, balkon
of terras en tuinzicht (type 20)
• Superieure kamer (2 pers. /
2 volw.+1 kind) met bad of douche,
balkon of terras en zicht op het
zwembad (type 22)

SPORT & ONTSPANNING

• Privéstrand (te bereiken via een
wandelweg naast SPLASHWORLD
Jaz Lamaya)
• Aquapark ‘AquaCoraya’ naast het
hotel
• Naast Souk Al Madina
• Op 70 km van Marsa Alam
• Op ± 67 km van El Quseir
• Op ± 4 km van de luchthaven van
Marsa Alam (transfer heen en
terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Shops
• Kinderspeeltuin
• Amfitheater
• Wasservice
• Wifi (gratis, high speed internet is
betalend) in het hele resort
• In Madinat Coraya: à-la-carterestaurants, shops, wasservice,...

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Restaurant (maaltijden in
buffetvorm, terras)
• Poolrestaurant/bar
• Lobbybar, beachbar
• Shishahoek
• A-la-carterestaurants in de
zusterhotels
• Lange broek vereist voor de heren
tijdens het avondmaal

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Laat ontbijt (10.30-12u.)
• Themabuffetten
• Snacks (12-17.30u.)
• IJsjes (12-17.30u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
geserveerd in een glas (9-24u.)
• Tennis, pingpong, omnisportterrein,
beachvolley, minivoetbal, waterpolo,
jogging, aerobic, vogelpik, fitness
• Aquapark ‘AquaCoraya’ met
19 glijbanen voor volwassenen en
8 voor kinderen, o.a. turboglijbaan,
rafting,... (popcorn, water en
frisdranken inbegrepen)
• Softanimatie overdag en ’s avonds
• Miniclub (4-12 jaar)

VOOR FAMILIES
0LQLVSODVK
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN

Code 16861 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

049_V1_MED_NL 49

18/10/2022 17:06

50

Egypte | Marsa Alam | El Quseir

MÖVENPICK RESORT EL QUSEIR
El Quseir

! Nieuw in ons aanbod
! Prachtig rif om te duiken
! Keuze uit verschillende restaurants
! Direct aan het strand
VERWARMD WIFI
ZWEMBAD GRATIS

ONZE MENING:

FAIR TRAVEL

LIGGING

• Direct aan het strand
• Op 8 km van het centrum van El
Op een rustige locatie aan een
Quseir (gratis shuttle op maandag
ongerept rif vind je Mövenpick Resort
en vrijdag, heen om 18u. en terug
El Quseir. Perfect dus voor duikers
om 19.30u.)
die zich willen laten verbazen door
wat er allemaal onder de waterspiegel • Op ± 85 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)
leeft. Maar ook andere sporten zoals
squash, een mountainbiketocht of
FACILITEITEN
een gezellig bordspelletje maken
• Schoonheidssalon
hier deel uit van je vakantiebeleving.
• Wifi (gratis) in het hele resort
In de restaurants dompel je je onder
in de authentieke lokale keuken of
geniet je van gastronomische hoogstandjes met uitzicht over de baai.

HALF
ALL IN PENSION

RESTAURANTS & BARS

VERBLIJF

• Zie All In mits toeslag
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
buffetvorm)
• Mediterraan restaurant
• Beachrestaurant (lokale
specialiteiten)
• Gastronomisch restaurant met
zicht op de baai
• Verschillende bars, waaronder
beachbar (snacks) en poolbar
• Deftige kledij gewenst voor het
avondmaal

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche, haardroger), individuele
airco, telefoon, wifi (gratis), satelliettv, koelkast (2 flesjes water/kamer/
dag, minibar op aanvraag en betalend), safe (gratis) en balkon of terras
• Standaardkamer (2-3 pers.) met
tuinzicht (type 20)
• Superieure kamer (2-3 pers.) met
flatscreen-tv en lateraal zeezicht
(type 21)
• Superieure kamer (2-3 pers.) met
zeezicht (type 22)
• Premium kamer (2-3 pers.) met
flatscreen-tv, koffie- en theefaciliteiten, strijkijzer en -plank en
tuinzicht (type 23)
• Premium kamer (2-3 pers.) met
lateraal zeezicht (type 24)
• Premium kamer (2-3 pers.) met
flatscreen-tv, koffie- en theefaciliteiten, strijkijzer en -plank en
zeezicht (type 26)
• Eén persoon in dubbele kamer
(type 29)
• Promokamer (2-3 pers.) met tuinzicht (type 25)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting in
type 29)
• 250 kamers

SPORT & ONTSPANNING
• 2 zoetwaterzwembaden (waarvan
1 verwarmd in de winter), 2 kinderbaden
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: pingpong, voetbal, basketbal,
volleybal, aerobics, aquarobics,
fitness, tafelvoetbal, lessen Arabisch
en kooklessen, animatie overdag
en ‘s avonds, miniclub (4-12 jaar)
• Betalend: paardrijden, tochten per
quad en mountainbike, spacentrum met bubbelbad, sauna,
stoombad, massages en fitness,
duikcentrum aan het strand

ALL IN mits toeslag
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Laat ontbijt (10.30-12u.)
• 1x/week à-la-carteavondmaal
(4 gangen) in het mediterraan en
gastronomisch restaurant
• Korting op extra maaltijden in het
mediterraan en gastronomisch
restaurant
• Koffiebreak (15-18u.)
• IJsjes (10.30-18u.)
• Snacks (15-18u.)
• Middernachtsnacks (22-6u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(24/24u.)
• Frisdranken en bier in de minibar
• Tennis en squash (met materiaal),
pingpong, voetbal, basketbal,
volleybal
• Aerobics, aquarobics, fitness
• Biljart, tafelvoetbal
• Fietsenverhuur, kano, waterfietsen
• Lessen Arabisch en kooklessen
• Animatie overdag en ‘s avonds
• Miniclub (4-12 jaar)

Code 16891 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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LUXOR

! De bakermat van het culturele toerisme in Egypte
! De tempels van Luxor en Karnak, de Vallei der Koningen en
Koninginnen, de Kolossen van Memnon…

! Een onvergetelijke cruise op de Nijl met mogelijkheid tot strandverlenging

VAKANTIEPLAATSEN
LUXOR

ALGEMENE OPMERKINGEN VOOR
ONZE NIJLCRUISES

• Hou er rekening mee dat het programma
Luxor, toeristisch stadje aan de Nijl, is dé plaats
dag aan dag kan gewijzigd worden omwille
om de ontelbare, 5.000 jaar oude schatten van
van het vaarschema, de waterstand of
Egypte te bezoeken. De Westelijke oever met de
onderhoudswerken aan de sluizen. Alle vermelde
Vallei der Koningen en Koninginnen, de tempel
bezoeken worden evenwel gerespecteerd,
van Hatsjepsoet en de kolossen van Memnon...
eventueel in een andere volgorde. Soms
Wij bieden je ook onvergetelijke Nijlcruises:
moeten delen van de route per autocar
een geslaagde combinatie van cultuur en pure
uitgevoerd worden.
verwennerij waar je o.a. de tempels van Kom • Fooien zijn niet inbegrepen in de prijs. De
Ombo en Edfu kan bewonderen. Luchthaven gids zal je geld vragen om te verdelen onder
Luxor: 10 km
het boordpersoneel op het schip (obers,
schoonmaakpersoneel, autocarchauffeur, de
EXCURSIES
kapiteins van de feloeken,....): € 60 per pers.
Je reisagent stelt je met plezier het volledige
voor een 8-daagse cruise.
aanbod uitstappen voor.
• De bezoeken/excursies vinden steeds vroeg
op de ochtend plaats. Gelieve rekening te
STRANDVERLENGING
houden met vroeg opstaan en vroeg ontbijt.
Zin om cultuur en ontspanning te combineren?
• De facultatieve excursies kunnen begeleid worden
Maak je reis naar Egypte compleet met een
door een andere gids dan die op de boot.
aanvullende strandvakantie in Hurghada of Marsa
Alam. In Hurghada zoek je de gezelligheid op • Gelieve er rekening mee te houden dat
motor- en bootgeluiden en dieselgeuren
en Marsa Alam is rustiger, maar de heerlijke
kunnen doordringen tot in de kajuiten. In
zandstranden zijn op beide bestemmingen niet
elke kajuit, voor- of achteraan, boven of
te versmaden en de onderwaterwereld is er
beneden, wordt het geluid van de motoren
prachtig om in te duiken of snorkelen. Perfect
wel waargenomen. Je kan eventueel oordopjes
om alle indrukken die je hebt opgedaan tijdens
meenemen.
je cruise te laten bezinken.
• In de publieke ruimtes op de cruiseschepen
Prijsberekening op aanvraag bij je reisagent.
mag men niet roken (behalve op het zonnedek).
• Cruises met vermelde boten of gelijkwaardig.
• Door temperatuurverschillen is het raadzaam
aangepaste kledij mee te nemen.
• De All Inclusive-formule is op de dag van
vertrek na check out om 8u. 's ochtends niet
meer geldig. Extra’s zijn dan voor eigen rekening.
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INFO
Formaliteiten Luxor:
- voor verblijven van minder dan 1 maand
(volwassenen en kinderen): identiteitskaart
(MET chip) of internationale reispas (beide nog
minstens 6 maanden geldig bij aankomst in
Egypte). Een apart visum is wel noodzakelijk.
Het visum kan tot 7 dagen vóor afreis online
aangekocht worden via www.visa2egypt.gov.eg
of bij aankomst in Egypte op de luchthaven
(2 pasfoto's nodig als je met identiteitskaart
reist). Richtprijs visum: ca. 28 dollar. Als je het
visum op voorhand online bestelt dien je
rekening te houden met bijkomende servicekosten.
- voor verblijven van langer dan 1 maand
(volwassenen en kinderen): internationale
reispas verplicht (nog minstens 6 maanden bij
aankomst in Egypte) en een apart visum
noodzakelijk. Dit visum moet vooraf aangevraagd
worden bij het Egyptisch consulaat in België.
- Voor meer info over de reisformaliteiten/
maatregelen kan je terecht op de website van
Buitenlandse Zaken (https://diplomatie.belgium.be/
nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen) of bij het Egyptisch consulaat in België.
Plaatselijke munt: het Egyptische pond is
onderverdeeld in 100 piasters. 19 EGP = ong.
€ 1 (okt. 2022). De invoer ervan is toegelaten
tot 5.000 EGP. Je kan overal betalen in euro
en ook alle wisselkantoren of banken nemen
euro’s aan. In de hotels kan je enkel betalen met
euro’s of dollars en kredietkaarten in dollar,
niet meer met ‘Maestro’. Als je je ‘Maestro’kaart op voorhand in de bank laat deblokkeren,
kan je er wel nog geld mee afhalen. Excursies
kunnen niet meer in Egyptische pond betaald
worden, wel in euro of met kredietkaart.
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.
Vasten: in 2023 begint de ramadan op 22 maart
en duurt tot 21 april. In 2024 begint de ramadan
op 10 maart en duurt tot 9 april. Dit betekent
dat de moslims een maand lang niets eten of
drinken van zonsopgang tot zonsondergang. In
de stad zijn vele restaurants overdag gesloten.
In de hotels kan het zijn dat het restaurant-

aanbod beperkter is, dat er geen alcohol te
verkrijgen is, of enkel op de kamer, en dat er
minder of geen animatie is.
Tijdsverschil: in de winter is het in Egypte
1 uur later dan in België. Tijdens de zomer is
er geen tijdsverschil.
Wifi: hou er rekening mee dat het wifi-signaal
in veel hotels soms heel zwak is en geen groot
bereik heeft.
Duik- en golfmateriaal: meer info bij je reisagent
Fooien: in Egypte heeft men de gewoonte om
voor alles fooien (Bakshish) te vragen. Dit is
echter niet verplicht.
Huisdieren kunnen niet mee met de gewone
transfer of het openbaar vervoer naar het hotel.
Je moet op eigen kosten een taxi nemen.
Toeristische info: www.egypt.travel

KLIMAAT
jan
feb
maa
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec

A
23°
25°
27°
32°
39°
41°
42°
40°
38°
34°
30°
24°

B
9
10
10
10
11
12
12
12
11
10
10
9

A: gem. dagtemp.

B: uren zon per dag

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

LUXOR
Hilton Luxor Resort & Spa *****
Jolie Ville Resort & Spa Kings Island *****
Pavillon Winter Luxor *****
Steigenberger Nile Palace ***
Steigenberger Achti Resort *****

code 16252
code 16258
code 16263
code 16256
code 16265
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Culturele hoogtepunten langs de Nijl
LUXOR & OMGEVING
DE TEMPEL VAN LUXOR
Gelegen in het centrum van Luxor en aan de
oevers van de Nijl, is de tempel van Luxor
een van de meest fascinerende en complete
tempelcomplexen van Egypte. Deze tempel
werd zo’n 3.500 jaar geleden gebouwd door
Amenhotep III. Later voegde Ramses II er
een eigen tempel aan toe. De ingang wordt
geflankeerd door 2 kolossale beelden van
Ramses II. Een klein gedeelte van de prachtige
sfinxenlaan, die vroeger de tempel van Luxor
met de tempel van Karnak verbond (3 km),
is nu nog te bewonderen.

DE TEMPEL VAN KARNAK
Gebouwd over een periode van 1.500 jaar,
was de tempel van Karnak het kloppende
hart van Thebe, dé woonplaats van diverse
farao’s, het centrum van het bestuur, de
macht en de economie. Deze indrukwekkende
tempelstad bestaat uit 3 delen: het tempelcomplex van Montoe, Amon en Moet. Het
hoogtepunt van het bezoek is ongetwijfeld
de Grote Tempel van Amon gebouwd door
Ramses III: je zal versteld staan van de Grote
Zuilenzaal, een verzameling van meer dan
130 gigantische zuilen, het schitterende Heilige
Meer en enkele obelisken. Deze tempelstad
geeft je een subliem overzicht van het cultuurhistorisch patrimonium van Egypte.

DE MEMNONKOLOSSEN

DE VALLEI DER KONINGEN
& KONINGINNEN
De Vallei der Koningen & Koninginnen is een
van de belangrijkste necropolen ter wereld. Je
vindt er 62 graftombes van farao’s en ongeveer
75 graven van leden van de koninklijke familie
en hun hofhouding. Slechts enkele zijn open
voor het publiek. De kleurrijk gedecoreerde
graftombes beelden de reis uit die de farao’s
moesten afleggen op weg naar het dodenrijk.
Aanraders zijn de graftombes van Thoetmoses
III, Seti I en Ramses VI en het schitterende graf
van Nefertari.
Opm.: er mogen geen videocamera’s en
fototoestellen gebruikt worden in de Vallei der
Koningen & Koninginnen.

ESNA
DE TEMPEL VAN ESNA
De tempel van Esna ligt verborgen in het
centrum van de gelijknamige stad, zo’n
9 meter onder het huidige stadsniveau. Het
is een van de laatste grote tempels van
Egypte. Hij is gewijd aan de scheppingsgod
Chnum. De zuilenzaal met de 24 lotusbloemzuilen en mooie muur- en plafondreliëfs is
het best bewaarde gedeelte van deze tempel.

EDFU
DE TEMPEL VAN EDFU
De tempel van Edfu werd zo’n 2.100 jaar
geleden afgewerkt door Ptolemaeus XII, de
vader van Cleopatra. De tempel is gewijd aan
de godheid Horus. Twee granieten beelden
in de vorm van een valk sieren de ingang van
dit zeer goed bewaard gebleven heiligdom.
Bovendien kan je er een groot aantal muurreliëfs en inscripties bewonderen.

DE HOGE DAM
Met de bouw van de Hoge Dam in Aswan
werd begonnen in 1960 onder president
Nasser. In 1971, één jaar na zijn dood, werd
hij voltooid. Dit grootse bouwwerk werd
opgericht ter voorkoming van de jaarlijkse
overstromingen van de Nijl, die heel wat
schade berokkenden. Hierdoor ontstond het
Nassermeer, het grootste stuwmeer ter
wereld (480 km lang op 35 km breed). Door
de stijging van het wateroppervlak ‘verdronken’
talrijke tempels. Slechts enkele zijn hiervan
gered door ze steen voor steen af te breken
en op een hoger gelegen plaats te herbouwen.

DE ONVOLTOOIDE OBELISK
Met zijn 42 m is de onvoltooide obelisk de
grootste ooit gemaakt, maar door een
schoonheidsfoutje in de steen werd hij in een
laat stadium nooit afgewerkt. Deze granieten
monoliet toont hoe dit imposante monument
werd uitgehouwen.
De tempel van Philae is gewijd aan de godin
Isis. Het is een prachtig tempelcomplex dat
volledig omringd is door water. De goed
bewaard gebleven zuilengangen, die naar de
ingang van de mooie tempel lopen, zijn zeker
een bezoek waard. Door de bouw van de Hoge
Dam werd dit monument in 1979 integraal
verplaatst naar een hoger gelegen gebied op
het eilandje Agilkia.

Vallei der
Koningen &
Koninginnen

Luxor

Esna

ABOE SIMBEL

Het tempelcomplex van Aboe Simbel is een
fijn staaltje kunst waarmee de machtigste farao
van Egypte zijn vijanden wou afschrikken.
Het meest imposante bouwwerk is de Grote
Tempel van Ramses II. De 4 indrukwekkende
beelden (elk 21 m hoog) stellen de farao zelf
DE TEMPEL VAN HATSJEPSOET KOM OMBO
voor. Binnenin de tempel wachten je prachtige
De tempel van Hatsjepsoet, gelegen op de
muurreliëfs en de Allerheiligste Kamer, waar
DE TEMPEL VAN KOM OMBO
Westoever, is in terrasvorm gebouwd en
2 keer per jaar de 4 zittende godheden door
Deze dubbeltempel is gewijd aan twee
wordt geflankeerd door prachtige kalksteen- goden: Sobek en Haroeris. Het heiligdom
de zon worden verlicht. Naast de Grote Tempel
rotsen. Deze tempel is enig in zijn soort door bevat twee tempels die perfect symmetrisch kan je ook een bezoek brengen aan de kleinere
de vrij abstracte bouwvorm, maar eveneens zijn gebouwd. In deze tempel zijn goed
Tempel van Hathor, gebouwd voor zijn geliefde
omdat deze tempel werd opgericht voor de bewaarde gekleurde muurreliëfs te zien. Hier vrouw Nefertari. Beide tempels werden in 1968
eerste vrouwelijke farao die Egypte heeft
zo’n 65 m hoger en 200 m verderop geplaatst
werd vroeger de krokodillengod vereerd.
gekend, Hatsjepsoet.
om ze te redden van de verdrinkingsdood en
Nabij de ingang kan je zelfs een aantal
gemummificeerde krokodillen bewonderen. zijn naast de piramides en de sfinx de
belangrijkste bezienswaardigheden van Egypte.
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Karnak

DE TEMPEL VAN PHILAE

Edfu

EGYPTE

Nijl

Gebouwd door Amenhotep III vormen de
Memnonkolossen de toegang van de ooit
grootste zandstenen graftempel van deze
farao. Ze bestaan elk uit 1 stuk steen van
meer dan 18 m hoog. De kolossen zijn de
enige overblijfselen van deze ooit imposante
tempel die vernietigd werd door de jaarlijks
terugkerende overstromingen van de Nijl.

ASWAN & OMGEVING

Kom Ombo

Aswan
Dam

25

Aswan
Nasser
km meer

18/10/2022 17:08

53

Egypte | Luxor |

8-DAAGSE NIJLCRUISE
MET DE TUI BLUE NILE IMPERIAL
7 NACHTEN CRUISE
! Vluchten via Luxor, inschepen en ontschepen in Luxor
! Afreis op donderdag 6/4 en wekelijkse afreis op donderdag vanaf 7/9 (onder voorbehoud)
! Begeleide bezoeken aan de klassieke sites met Nederlands- en/of Franstalige gids
! Volpension aan boord, All In mits toeslag

ONTSPANNEN
MET Z’N TWEEËN
! MODERNE

KAMERS OP
PRACHTIGE LOCATIES
! CULINAIRE ERVARINGEN
! ONTSPANNEN OP
HET ZONNEDEK

Tempel van Luxor

‘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

TUI BLUE NILE IMPERIAL*****

PROGRAMMA 7 NACHTEN CRUISE

De moderne, comfortabele inrichting en eersteklas service van het vijfsterrencruiseschip TUI BLUE Nile Imperial voldoen aan de hoogste eisen. Het ontvangt
gasten vanaf 16 jaar. Aan boord heerst een stijlvolle, ongedwongen sfeer.
De ruime hutten bieden een prachtig uitzicht op het grandioze landschap
terwijl je langzaam over de Nijl glijdt. Geniet ook van die panorama’s aan het
zwembad met poolbar en laat je verwennen door de gevarieerde keuken
met zowel lokale als internationale specialiteiten.

DONDERDAG: BRUSSEL - LUXOR
Vlucht, transfer en check-in op het cruiseschip. Avondmaal en overnachting
aan boord.

HUTTEN
De TUI BLUE Nile Imperial beschikt over 44 comfortabele hutten (19 m2)
en suites (41 m2) voor één of twee personen. Elke hut heeft een badkamer
met toilet, douche (suites: bad) en haardroger, individuele verwarming/airco,
satelliet-tv, minibar (betalend), safe en panoramisch venster.

ZATERDAG: EDFU - KOM OMBO - ASWAN
Bezoek aan de tempel van Horus. Daarna vaar je verder via Kom Ombo
naar Aswan. Overnachting aan boord in Aswan.

FACILITEITEN
• 2 zonnedekken met zoetwaterzwembad en poolbar
• Restaurant
• Loungebar
• Receptie
• Shop
• Schoonheidssalon en massages
• Wasservice
• Wifi
• Fitness
TECHNISCHE GEGEVENS
• Lengte 72 m / breedte: 14 m

ALL IN mits toeslag
• Ontbijt, middag- en avondmaal in buffetvorm
• 2x/week thema-avond
• Elke namiddag theepauze met cake en snacks
• Selectie van lokale alcoholische (10-24u.) en niet-alcoholische (8-24u.)
dranken, geserveerd in een glas
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VRIJDAG: LUXOR - ESNA - EDFU
In de voormiddag bezoek aan de westelijke oever met de Vallei der
Koningen, de tempel van Hatsjepsoet en de Kolossen van Memnon.
Doorvaart naar Edfu via Esna. Overnachting aan boord in Edfu.

ZONDAG: ASWAN
Bezoek aan de tempel van Philae en de Hoge Dam. Overnachting aan
boord in Aswan.
MAANDAG: ASWAN
In de voormiddag optioneel bezoek aan de tempels van Aboe Simbel. In de
namiddag vrije tijd om vb. de onvoltooide obelisk of het Nubisch museum
te bezoeken. Overnachting aan boord in Aswan.
DINSDAG: ASWAN - KOM OMBO - LUXOR
‘s Ochtends vroeg vaar je naar Kom Ombo, waar je het tempelcomplex
bezoekt. Verder naar Luxor. Overnachting aan boord in Luxor.

INFO
- code 16351
- verlenging of combinatie met
andere hotels mogelijk: prijsberekening op aanvraag bij je reisagent
Inbegrepen: vluchten Brussel-Luxor
en Luxor-Brussel / 7 nachten cruise
in volpension (All In mits toeslag)
aan boord van de TUI BLUE Nile
Imperial / begeleide bezoeken tijdens
de cruise met Nederlands- en/of
Franstalige gids en maaltijden volgens
beschrijving / alle transfers
Niet inbegrepen: optionele bezoeken
(ter plaatse te betalen) / fooien
Opmerking: Het programma kan
gewijzigd worden omwille van het
vaarschema, de waterstand of
onderhoudswerken aan de sluizen.
Cruises met vermelde boten of
gelijkwaardig.

WOENSDAG: LUXOR
In de voormiddag bezoek aan de tempels van Karnak en Luxor op de
oostelijke oever. In de namiddag vrije tijd in Luxor of aan boord.
Overnachting aan boord in Luxor.
DONDERDAG: LUXOR - BRUSSEL
Check-out, transfer naar de luchthaven van Luxor en terugvlucht naar
Brussel.
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8-DAAGSE NIJLCRUISE
MET DE M/S STEIGENBERGER MINERVA
7 NACHTEN CRUISE
! Vluchten via Luxor, inschepen en ontschepen in Luxor
! Afreis op donderdag 6/4 en wekelijkse afreis op donderdag vanaf 7/9 (onder voorbehoud)
! Begeleide bezoeken aan de klassieke sites met Nederlands- en/of Franstalige gids
! Volpension aan boord, All In mits toeslag

Tempel van Hatsjepsoet

M/S STEIGENBERGER MINERVA*****LUXE

PROGRAMMA 7 NACHTEN CRUISE

DONDERDAG: BRUSSEL - LUXOR
Na een dag op ontdekking in het imposante Egypte kom je thuis op de
luxueuze M/S Steigenberger Minerva. De hutten zijn voorzien van alle comfort, Vlucht, transfer en check-in op het cruiseschip. Avondmaal en overnachting
ideaal om de indrukken van de dag te laten bezinken. ‘s Avonds geniet je op aan boord.
het dek nog even na van het zicht op de Nijl. Een duik in het zwembad,
VRIJDAG: LUXOR - ESNA - EDFU
even fitnessen of naar het schoonheidssalon? Het kan allemaal op het
In de voormiddag bezoek aan de westelijke oever met de Vallei der
cruiseschip!
Koningen, de tempel van Hatsjepsoet en de Kolossen van Memnon.
Doorvaart naar Edfu via Esna. Overnachting aan boord in Edfu.
HUTTEN
De M/S Steigenberger Minerva beschikt over 77 comfortabele hutten voor ZATERDAG: EDFU - KOM OMBO - ASWAN
2-3 personen (19 m2) en eenpersoonshutten (16 m2). Elke hut heeft een
Bezoek aan de tempel van Horus. Daarna vaar je verder via Kom Ombo
badkamer met toilet, douche en haardroger, individuele airco/verwarming,
naar Aswan. Overnachting aan boord in Aswan.
telefoon, wifi (betalend), satelliet-tv, koelkast (minibar betalend en op aanvraag)
ZONDAG: ASWAN
en safe (gratis).
Bezoek aan de Hoge Dam en de tempel van Philae. Overnachting aan
FACILITEITEN
boord in Aswan.
• Groot zonnedek met zoetwaterzwembad, poolbar, gratis ligzetels, parasols
MAANDAG: ASWAN
en handdoekenservice
In de voormiddag optioneel bezoek aan de tempels van Aboe Simbel. In de
• Ruim restaurant met internationale en oosterse keuken
namiddag maak je een tochtje met een feloek, waarbij je ook de botanische
• Receptie
tuin op een eiland bezoekt. Overnachting aan boord in Aswan.
• Shop
• Schoonheidssalon (2x/week, in Luxor en Aswan, op aanvraag)
• Wasservice
• Fitnesstoestellen
TECHNISCHE GEGEVENS
• Lengte 72 m / breedte: 14 m

ALL IN mits toeslag
• Ontbijt, middag- en avondmaal in buffetvorm
• Elke namiddag theepauze met cake en snacks
• Selectie van lokale alcoholische (11-24u.) en niet-alcoholische (8-24u.)
dranken, geserveerd in een glas
• Af en toe avondanimatie
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DINSDAG: ASWAN - KOM OMBO - EDFU - LUXOR
‘s Ochtends vroeg vaar je naar Kom Ombo, waar je de tempel van Sobek
bezoekt. Verder naar Luxor via Edfu. Overnachting aan boord in Luxor.
WOENSDAG: LUXOR
In de voormiddag bezoek aan de tempels van Karnak en Luxor op de
oostelijke oever. In de namiddag vrije tijd aan boord. Overnachting aan
boord in Luxor.
DONDERDAG: LUXOR - BRUSSEL
Check-out, transfer naar de luchthaven van Luxor en terugvlucht naar
Brussel.

INFO
- code 16394
- verlenging of combinatie met
andere hotels mogelijk: prijsberekening op aanvraag bij je reisagent
Inbegrepen: vluchten Brussel-Luxor
en Luxor-Brussel / 7 nachten cruise
in volpension (All In mits toeslag)
aan boord van de M/S Steigenberger
Minerva / begeleide bezoeken tijdens
de cruise met Nederlands- en/of
Franstalige gids en maaltijden volgens
beschrijving / alle transfers
Niet inbegrepen: optionele bezoeken
(ter plaatse te betalen) / fooien
Opmerking: Het programma kan
gewijzigd worden omwille van het
vaarschema, de waterstand of
onderhoudswerken aan de sluizen.
Cruises met vermelde boten of
gelijkwaardig.
M/S Steigenberger Regency:
Wanneer er veel boekingen zijn voor
dezelfde afreisdatum, is het mogelijk
dat de cruise wordt uitgevoerd met
het gelijkwaardige cruiseschip M/S
Steigenberger Regency. In dat geval
breng je aan het begin van de cruise
twee dagen door in Luxor: je bezoekt
de westelijke oever (het programma
van woensdag) dus op zaterdag, de
rest van het programma schuift een
dag op.
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8-DAAGSE NIJLCRUISE
MET DE M/S JAZ JUBILEE
7 NACHTEN CRUISE
! Vluchten via Luxor, inschepen en ontschepen in Luxor
! Afreis op donderdag 6/4 en wekelijkse afreis op donderdag vanaf 7/9 (onder voorbehoud)
! Begeleide bezoeken aan de klassieke sites met Nederlands- en/of Franstalige gids
! Volpension aan boord, All In mits toeslag

Kom Ombo

M/S JAZ JUBILEE*****

PROGRAMMA 7 NACHTEN CRUISE

Comfort en stijl zijn de sleutelwoorden van het vijfsterrencruiseschip M/S
Jaz Jubilee. Na een indrukwekkende uitstap waarbij je de wonderen van
het oude Egypte ontdekt, is het heerlijk ontspannen op de boot: aan het
zwembad op het dek, met een drankje in de poolbar... Er is zelfs een
schoonheidssalon! Geniet van de luxe aan boord terwijl je ronddobbert op
de Nijl.

DONDERDAG: BRUSSEL - LUXOR
Vlucht, transfer en check-in op het cruiseschip. In de namiddag bezoek aan
de tempels van Karnak en Luxor op de oostelijke oever. Overnachting aan
boord.

VRIJDAG: LUXOR - ESNA - EDFU
Bezoek aan de westelijke oever met de Vallei der Koningen, de tempel van
Hatsjepsoet en de Kolossen van Memnon. Doorvaart naar Edfu via Esna.
HUTTEN
De M/S Jaz Jubilee beschikt over 80 comfortabele hutten (2-3 personen en Overnachting aan boord in Edfu.
eenpersoonshutten, 19 m2). Elke hut heeft een badkamer met toilet, bad
ZATERDAG: EDFU - KOM OMBO - ASWAN
en haardroger, individuele verwarming/airco, telefoon, wifi (betalend), satelliet- In de voormiddag bezoek aan de tempel van Horus. Daarna vaar je via Kom
tv, koelkast (minibar betalend en op aanvraag) en safe (gratis).
Ombo naar Aswan. Overnachting aan boord in Aswan.

INFO
- code 16345
- verlenging of combinatie met
andere hotels mogelijk: prijsberekening op aanvraag bij je reisagent

Inbegrepen: vluchten Brussel-Luxor
en Luxor-Brussel / 7 nachten cruise
in volpension (All In mits toeslag)
aan boord van de M/S Jaz Jubilee /
begeleide bezoeken tijdens de cruise
met Nederlands- en/of Franstalige
gids en maaltijden volgens beschrijving
FACILITEITEN
ZONDAG: ASWAN
/ alle transfers
• Groot zonnedek met zoetwaterzwembad, poolbar, gratis ligzetels, parasols Bezoek aan de Hoge Dam en de tempel van Philae. In de namiddag vrije
Niet inbegrepen: optionele bezoeken
en handdoekenservice
tijd aan boord. Overnachting aan boord in Aswan.
(ter plaatse te betalen) / fooien
• Ruim restaurant waar alle passagiers tegelijk kunnen plaatsnemen
MAANDAG: ASWAN
Opmerking: Het programma kan
• Ruime loungebar
In de voormiddag optioneel bezoek aan de tempels van Aboe Simbel. In de gewijzigd worden omwille van het
• Receptie
namiddag maak je een tochtje met een feloek, waarbij je ook de botanische vaarschema, de waterstand of
• Shop
tuin op een eiland bezoekt. Overnachting aan boord in Aswan.
onderhoudswerken aan de sluizen.
• Schoonheidssalon (2x/week, in Luxor en Aswan, op aanvraag)
Cruises met vermelde boten of
DINSDAG: ASWAN - KOM OMBO
• Wasservice
gelijkwaardig.
In de voormiddag vrije tijd aan boord. In de namiddag vaar je naar Kom
TECHNISCHE GEGEVENS
Ombo, waar je de tempel van Kom Ombo bezoekt. Overnachting aan boord
• Lengte 72,20 m / breedte: 14,90 m
in Kom Ombo.
ALL IN mits toeslag
WOENSDAG: KOM OMBO - EDFU - ESNA - LUXOR
• Ontbijt, middag- en avondmaal in buffetvorm
Vandaag spendeer je een volledige dag op de boot. Je vaart via Edfu en
• Elke namiddag theepauze met cake en snacks
Esna naar Luxor, waar je in de namiddag aankomt. Overnachtig aan boord
• Selectie van lokale alcoholische (11-24u.) en niet-alcoholische (8-24u.)
in Luxor.
dranken, geserveerd in een glas
DONDERDAG: LUXOR - BRUSSEL
• Af en toe avondanimatie
Check-out, transfer naar de luchthaven van Luxor en terugvlucht naar
Brussel.
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SHARM EL SHEIKH

! Voor een paradijselijke, sportieve en avontuurlijke vakantie
! Zomer, het hele jaar door
! Ras Mohamed, Ras Nasrani en Ras Om El Sid behoren tot de mooiste
duiksites ter wereld

Mount
Catherine

! Ongerepte oases en woestijnlandschappen langs de Rode Zee
! De gezellige bazaars en terrasjes van Naama Bay of het oude
G ol

f va

Sharm El Sheikh

SAUDI

nS

Nabq Bay
Sharks Bay/El Pasha Bay/Ras Nasrani
Sharm el Sheikh
Naama Bay
Ras Om El Sid

ue

VAKANTIEPLAATSEN

z

SHARM EL SHEIKH / HADABA /
SHARM EL MAYA (MAYA BAY)
Sharm El Sheikh ‘Old Market’ is een klein en
levendig centrum dat nog steeds aan het
uitbreiden is. In het oude centrum hangt de
sfeer van weleer. Je wordt er omringd door
het authentieke Egypte met de typische
restaurants en gezellige bazaars en terrasjes
waar je urenlang van de waterpijp kan proeven.
Het stadje ligt aan Sharm El Maya met de
baai ‘Maya Bay’, een mooie badplaats waar je
kan genieten van zon, zee en strand. Dit
vakantieoord heeft een zeer gezellig en levendig
centrum en ook enkele parels van hotels.

RAS OM EL SID
Het schiereiland Ras Om El Sid ligt ingebed
EGYPTE
tussen het magisch mooie landschap van de
Sinai-woestijn en de Rode Zee, waar je kan
genieten van prachtige panorama’s en
schitterende koraalriffen. Deze vakantieplaats
bevindt zich tussen 2 toeristische centra:
Sharm El Sheikh ‘Old Market’ en Naama Bay.

50 km

Rode Zee

Hurghada

Luchthaven - Ras Om El Sid: 16 km

NABQ BAY

Nabq Bay heeft een lang, breed strand en
een mooi koraalrif. Om te zwemmen in de zee
moet je telkens de loopbrug nemen. Hou er
wel rekening mee dat de afstanden op de
Luchthaven - Sharm El Sheikh: 20 km
loopbrug kunnen oplopen tot 750 m. Het is de
BAY AREA: SHARKS BAY, EL
ideale vakantieplaats voor een ontspannende
duik- of strandvakantie in een groot en gezellig
PASHA BAY, RAS NASRANI,...
Langs deze prachtige, rustige kustlijn bevinden vakantiecomplex. Er is ook een Hard Rock Café
zich grote en comfortabele hotels, elk gelegen en een winkelcentrum met restaurantjes,
winkeltjes en terrasjes. Luchthaven - Nabq Bay: 15 km
aan een afzonderlijke baai met helder water
en schitterende stranden. Elke baai draagt zijn
NAAMA BAY
eigen, kleurrijke naam: Sharks Bay, El Pasha Bay,
Garden Bay, White Knight Beach, Ras Nasrani... Naama Bay is een levendig centrum gelegen
aan een uitgestrekt en verzorgd zandstrand
In deze omgeving vind je ook het mondaine
op 7 km ten noorden van Sharm El Sheikh.
Soho Square, een echte aanrader voor wie
Langs het strand ligt de wandelpromenade
houdt van shoppen. Maar ook heel wat
met vele restaurants, bars, terrasjes en
activiteiten en culturele uitstappen behoren
winkeltjes. Hier kan je gezellig slenteren en
hier ook tot de mogelijkheden: wat dacht je
bijvoorbeeld van schaatsen op de ijspiste, of iets genieten van de vele uitgaansmogelijkheden.
drinken in de ijsbar? Luchthaven - Bay Area: 5-15 km Luchthaven - Naama Bay: 10 km
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INFO
Formaliteiten Sharm El Sheikh:
- voor verblijven tot en met 15 dagen
(14 nachten) (volwassenen en kinderen):
identiteitskaart (MET chip) of internationale
reispas (beide nog minstens 6 maanden geldig
bij aankomst in Egypte). 2 pasfoto's nodig als je
met identiteitskaart reist voor de gratis aankomststempel in de luchthaven van Egypte.
- voor verblijven vanaf 16 dagen (15 nachten)
tot 1 maand (volwassenen en kinderen):
identiteitskaart (MET chip) of internationale
reispas (beide nog minstens 6 maanden geldig
bij aankomst in Egypte) en een apart visum
noodzakelijk. Dit visum moet vooraf aangevraagd
worden bij het Egyptisch consulaat in België.
- voor verblijven vanaf 1 maand (volwassenen
en kinderen): internationale reispas verplicht
(nog minstens 6 maanden geldig bij aankomst
in Egypte) en een apart visum noodzakelijk.
Dit visum moet vooraf aangevraagd worden
bij het Egyptisch consulaat in België.
- Voor meer info over de reisformaliteiten/
maatregelen kan je terecht op de website van
Buitenlandse Zaken (https://diplomatie.belgium.
be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/
reisadviezen) of bij het Egyptisch consulaat
in België.

Plaatselijke munt: het Egyptische pond is
onderverdeeld in 100 piasters. 19 EGP = ong.
€ 1 (okt. 2022). De invoer van Egyptische Ponden
is toegelaten tot 5000 Egyptische Pond. De
belangrijkste kredietkaarten (Mastercard, Visa)
worden aanvaard in de grote internationale
hotels. Je kan op vele plaatsen betalen in euro
en ook alle wisselkantoren of banken nemen
euro’s aan. In de hotels kan je enkel betalen met
euro’s of dollars en kredietkaarten in dollar, niet
meer met ‘Maestro’. Als je je ‘Maestro’-kaart
op voorhand in de bank laat deblokkeren, kan je
er wel nog geld mee afhalen. Excursies kunnen
niet meer in Egyptische pond betaald worden,
wel in euro of met kredietkaart.
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.
Vasten: in 2023 begint de ramadan op 22 maart
en duurt tot 21 april. In 2024 begint de ramadan
op 10 maart en duurt tot 9 april. Dit betekent
dat de moslims een maand lang niets eten of
drinken van zonsopgang tot zonsondergang. In
de stad zijn vele restaurants overdag gesloten.
In de hotels kan het zijn dat het restaurantaanbod beperkter is, dat er geen alcohol te
verkrijgen is, of enkel op de kamer, en dat er
minder of geen animatie is.

Tijdsverschil: in de winter is het in Egypte
1 uur later dan in België. Tijdens de zomer is
er geen tijdsverschil.
Opmerking: jetski is verboden in de volledige
regio van Hurghada, Sharm El Sheikh, Taba en
Marsa Alam. Surfplanken en kiteboards mogen
niet in de bus. Ze worden vervoerd per vrachtwagen (vooraf te reserveren en te betalen), of
je kan een taxi nemen.
Wifi: hou er rekening mee dat het wifi-signaal
in veel hotels soms heel zwak is en geen groot
bereik heeft.
Duik- en golfmateriaal: meer info bij je reisagent
Fooien: in Egypte heeft men de gewoonte om
voor alles fooien (Bakshish) te vragen. Dit is
echter niet verplicht.
Huisdieren kunnen niet mee met de gewone
transfer of het openbaar vervoer naar het hotel.
Je moet op eigen kosten een taxi nemen.
Toeristische info: www.egypt.travel

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

NAAMA BAY
Mövenpick Resort Sharm El Sheikh *****

code 16642

NABQ BAY
Magic World Sharm *****
Cleopatra Luxury Resort *****

code 16691
code 16613

RAS OM EL SID
Aqua Blu Resort ****

code 16684

SHARM EL SHEIKH
Concorde El Salam *****

code 16653

KLIMAAT
jan
feb
maa
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
24/7 ONLINE
SERVICE
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A
22°
23°
25°
29°
33°
36°
37°
37°
35°
31°
27°
23°

B
18°
20°
23°
22°
23°
24°
26°
27°
28°
24°
20°
19°

C
8
9
9
10
11
13
13
12
11
10
9
8

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

A: gem. dagtemp.
B: gem. temp. zeewater
C: uren zon per dag
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REEF OASIS BLUE BAY RESORT
El Pasha Bay

! Op een uitgestrekt domein
! Relax- en duikzwembad
! Uitgebreide All In, 24/24u.
! Talrijke faciliteiten
! Direct aan het strand
VERWARMD ALL IN
ZWEMBAD

SUN SWIM
(LQGHORRV]ZHPSOH]LHU
+HHUOLMN]RQQHQ
(HQ]RUJHOR]HIHHOJRRGYDNDQWLH

ONZE MENING:

8.5

KLANTENSCORE
• Maaltijden 7.8 • Service 8.8
• Kamers 8.4

Het ruim opgezette Reef Oasis Blue
Bay Resort in El Pasha Bay staat
synoniem voor pure ontspanning. Je
kan volop genieten van de Egyptische
zon aan het relaxzwembad en in het
bubbelbad. Kies je favoriete sport uit
het ruime aanbod of laat je entertainen
door het animatieteam. Een lichaamspeeling, een hydromassagebad of
een van de vele massages maken het
plaatje compleet. Je geniet hier
bovendien van een goede All Inclusiveformule, met 24/24u. snacks en dranken
inbegrepen.

• Familiekamer (2-3 pers.) met balkon
of terras: slaapkamer met badkamer
met bad voor volwassenen, door een
deur gescheiden slaapkamer met
2 bedden en badkamer met
douche voor kinderen (type 21)
• Luxekamer (2-3 pers.) met
douche, balkon of terras en zicht
op het zwembad (type 23)
• Eén persoon in dubbele kamer
met douche en balkon of terras
(type 29)
• Eén persoon in dubbele superieure
kamer met douche, balkon en
zicht op het hinterland (type 27)
• Eén persoon in dubbele luxekamer
met douche, balkon of terras en
zicht op het zwembad (type 28)
VERBLIJF
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
RESTAURANTS & BARS
Alle kamers liggen verspreid over het mogelijk bij max. bezetting,
• Zie All In
grote hoteldomein en beschikken
behalve in type 24, 28, 29 en 23)
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
over badkamer (haardroger), tegel– • 698 kamers
buffetvorm, terras, showcooking)
vloer, individuele airco, telefoon, wifi
• Buffetrestaurant
(gratis), satelliet-tv (flatscreen), koel• 3 à-la-carterestaurants (avondmaal): kast, koffie- en theefaciliteiten en
Italiaans, vis en Frans
safe (gratis)
• Food Court (avondmaal)
• Standaardkamer (2 pers.) met
• Lange broek vereist voor de heren
douche en balkon of terras, dichter
tijdens het avondmaal
bij het hoofdgebouw (type 24)
• Verschillende bars en poolbars
• Superieure kamer (2-3 pers.),
(snacks)
ruimere kamer met douche, balkon
• Beachbar
en zicht op het hinterland
• Oosters café
(type 26)
• Bar (24/24u.)

LIGGING

SPORT & ONTSPANNING

• Direct aan het strand, koraalrif en • 3 zoetwaterzwembaden (hoofd–
loopbrug
zwembad (verwarmd nov.-maart),
• Op 8 km van Naama Bay
zwembad met 3 glijbanen (vanaf
• Op 15 km van het oude centrum
10 jaar) en relaxzwembad voor
van Sharm El Sheikh
volw.), apart zwembad voor duik–
• Op ± 11 km van de luchthaven
lessen, kinderbad
(transfer heen en terug inbegrepen) • Gratis ligzetels en parasols aan de
zwembaden en het strand
FACILITEITEN
• Gratis handdoekenservice
• Kinderspeeltuin
• Gratis: zie All In
• Shops
• Betalend: tennis met verlichting
• Kapsalon
(lessen en materiaal), biljart, spa–
• Schoonheidssalon
centrum met sauna, stoombad,
• Wasservice
hydromassagebad en massages
• Roomservice (24/24u.)
• Onafhankelijk van het hotel en
• Wifi (gratis) in een deel van het
betalend: watersporten
resort

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Laat ontbijt
• Avondmaal in het Italiaans restaurant,
het visrestaurant en in de Food
Court (bepaalde gerechten mits
toeslag)
• Snacks
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken (24/24u.)
• Tennis overdag (lessen en materiaal
betalend), pingpong, volleybal,
minivoetbal, fitness, aerobic,
aquarobic, bubbelbad in openlucht
• Animatie overdag en ‘s avonds
• Miniclub (4-12 jaar), minidisco (in
het Engels)

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU

Code 16671 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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RIXOS PREMIUM SEAGATE
Nabq Bay

! Schitterend luxeresort
! Spetterend aquapark
! Talrijke bars en restaurants
! Direct aan het zandstrand
WIFI
GRATIS

ALL IN

PREMIUM
([FOXVLHYHKRWHOV
/X[HHQFRPIRUW
*DVWURQRPLVFKGLQHUHQ

‘Premium’ kamer

ONZE MENING:

FACILITEITEN

• Kinderspeeltuin • Shops
• Schoonheidssalon • Kapsalon
Rixos Premium Seagate weet je te
verwennen. Foodies kunnen kiezen uit • Wasservice • Roomservice (24/24u.)
• Wifi (gratis) in het hele resort
verschillende à-la-carterestaurants
die smaken van over de hele wereld
RESTAURANTS & BARS
naar Sharm El Sheikh brengen. Wie
• Zie All In • Hoofdrestaurant
houdt van wellness kan ontspannen
(maaltijden in buffetvorm, kinderin het mooie spacentrum, een hemelse
buffet) • A-la-carterestaurants:
rustpauze voor lichaam en geest. En
Frans, Italiaans, Turks, Braziliaans,
ook de kleinsten hebben geluk, want
Aziatisch, barbecue, vis, teppanyaki
de prachtig ingerichte en ruim
en internationaal • Executive Lounge
opgezette miniclub heeft heel wat
• Food Court (snacks) aan het strand
leuke activiteiten voor hen in petto.
en in het aquapark • Kinderrestaurant
Het spetterende aquapark met
in de miniclub • Verschillende bars,
spectaculaire glijbanen werd
o.a. poolbars, beachbar, bar voor
aangevuld met enkele attracties op
tieners, 2 bars in de spacentra
het droge zoals een reuzenrad en
• Deftige kledij gewenst in de
een klimmuur. Goed voor een hele
restaurants
dag plezier! Alle ‘Aqua’ kamers
bevinden zich dicht bij het aquapark SPORT & ONTSPANNING
aan de overkant van de straat, maar • 5 zoetwaterzwembaden (waarvan
zijn wel verder van de hoofdfaciliteiten 2 verwarmd nov.-feb.) waarvan
verwijderd. Een shuttleservice is
2 enkel toegankelijk voor bepaalde
voorzien.
kamertypes, kinderbad, zonneterras
• Gratis ligzetels en parasols aan het
LIGGING
strand en zwembad • Gratis hand–
• Direct aan het zandstrand (toegang
doekenservice • Gratis: zie All In
tot de zee via loopbrug, 850 m)
• Betalend: tennis met verlichting,
• Op 18 km van Naama Bay (2x/dag
tennislessen, klimmuur, gocarts,
gratis shuttle) • Op 25 km van het
draaimolen, reuzenrad, cabana’s aan
oude centrum van Sharm El Sheikh
het strand, behandelingen in het
• Op ± 9 km van de luchthaven
spacentrum, duikcentrum
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Familiekamer (3-4 pers. / 3 volw.+
1 kind / 2 volw.+1 kind / 2 volw.+
• 23 glijbanen, o.a. Tsunami, Space
2 kind.) met tuin- of zwembadzicht:
Shuttle, Black Hole, familieglijbaan,
2 slaapkamers, met elkaar verbonden
kronkelglijbaan, golfslagbad en lazy
door een tussendeur (type 21)
river • Sommige attracties zijn enkel
toegankelijk vanaf een bepaalde leeftijd • ‘Premium’ kamer (2-3 pers.) op
de 1e of 2e verdieping, met toegang
en/of lengte (meer info ter plaatse)
tot een apart zwembad voor een
VERBLIJF
beperkt aantal kamers en zeezicht
Alle kamers beschikken over badkamer (type 22)
(douche, haardroger, badjas en
• Eén persoon in superieure kamer
slippers), houten vloer of tegelvloer,
met tuin- of zwembadzicht (type 29)
individuele airco, hoofdkussenservice • Types 23, 24 en 27 bevinden zich
(gratis), flatscreen-tv, wifi (gratis),
in het gebouw bij het aquapark,
minibar (gratis, dagelijks bijgevuld
aan de overkant van de straat en
met water, frisdranken en bier),
liggen dus verder verwijderd van de
koffie- en theefaciliteiten, safe (gratis) overige hoofdfaciliteiten van Rixos
en balkon of terras
Premium Seagate. Er is een shuttle
• Superieure kamer ‘Aqua’
service voorzien. De gebouwen zijn
(2-3 pers. / 2 volw.+2 kind.) met
met elkaar verbonden door een
tuin- of zwembadzicht (type 23)
tunnel.
• Superieure kamer (2-3 pers. /
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
2 volw.+2 kind.) met tuin- of zwem–
mogelijk bij maximale bezetting in
badzicht (type 20)
types 23, 20, 24, 26, 22 en 29)
• Luxekamer ‘Aqua’ (2-3 pers. /
• 938 kamers
2 volw.+2 kind. / 3 volw.+1 kind),
ruimere kamer met tuin- of
zwembadzicht (type 24)
• Luxekamer (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind.), ruimere kamer met tuinof zwembadzicht (type 26)
• Familiekamer ‘Aqua’ (3-4 pers. /
3 volw.+1 kind / 2 volw.+1 kind /
2 volw.+2 kind.) met tuin- of
zwembadzicht: 2 slaapkamers
(type 27)

GLIJBANEN

ALL IN ULTRA
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm • Laat ontbijt (10-11u.)
• Laat avondmaal (23-2u.)
• Kinderbuffet voor het middag- en
avondmaal • Ontbijt in het
internationaal à-la-carterestaurant
• Snacks in de Food Court (11-17u.)
• Middernachtsnacks (2-6.30u.)
• Selectie van lokale en internationale
alcoholische en niet-alcoholische
dranken (24/24u., geserveerd in een
glas, vers fruitsap alleen inbegrepen
bij het ontbijt, dranken in flessen
betalend)
• Tennis overdag, pingpong, beach–
volley, minivoetbal, biljart, vogelpik,
airhockey, aquarobic, stepaerobic,
lessen zumba, yoga en pilates
• Computerspelletjes voor kinderen
• Spacentrum (vanaf 12 jaar) en
fitness (vanaf 16 jaar) • Apart spacentrum voor vrouwen met overdekt
zwembad (verwarmd nov.-feb.)
• Toegang tot het aquapark met glijbanen (gratis shuttle door de tunnel)
• Animatie overdag en ‘s avonds
• Miniclub (4-12 jaar) en tienerclub
(13-17 jaar), minidisco

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQ]RQGHUWRHVODJ
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RIXOS SHARM EL SHEIKH
Nabq Bay

! Adults Only, vanaf 18 jaar
! Gezellige, rustige sfeer
! Lekkere keuken met veel keuze
! Prachtige, ruime kamers
! Direct aan het zandstrand
ADULTS WIFI
ONLY GRATIS

ALL IN

BEACH
*HQLHWHQYDQ]RQ]HHHQ]DQG
7RSOLJJLQJDDQKHWVWUDQG
=DOLJUHOD[HQ

Luxekamer

ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het strand met koraalrif • Zie All In
en loopbrug (147 m)
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
KLANTENSCORE
• Op 22 km van Naama Bay
buffetvorm, internationale keuken)
• Maaltijden 9.2 • Service 10
• Op 28 km van Old Market
• 8 à-la-carterestaurants (avond• Kamers 9.1
• Op ± 8 km van de luchthaven
maal): barbecue, Italiaans, sushi,
(transfer heen en terug inbegrepen) Braziliaans, Aziatisch, Indisch, Turks
Dit vijfsterrenhotel, gelegen op een
en visrestaurant
prachtig domein, biedt je een
FACILITEITEN
• Toegang tot de restaurants van het
betoverend zicht op de Golf van Aqaba • Shops
zusterhotel Rixos Premium Seagate
en het Tiran-eiland. Hier word je
• Kapsalon
• Lobbybar, pianobar (24/24u.),
steevast in de watten gelegd. Van de • Schoonheidssalon
2 poolbars, beachbar, bar in het
ruime en stijlvolle kamers, de vele
• Wasservice
spacentrum, Executive Lounge
restaurants tot de verfrissende
• Roomservice (24/24u.)
• Deftige kledij gewenst in de
zwembaden, alles is prima verzorgd • Beachclub
à-la-carterestaurants
en comfortabel ingericht. Bovendien • Wifi (gratis) in het hele resort
heb je hier een grote keuze aan
SPORT & ONTSPANNING
uitstekende à-la-carterestaurants.
• 6 zoetwaterzwembaden (waarvan
Rixos Sharm El Sheikh ontvangt
1 verwarmd nov.-maart), zonnegasten vanaf 18 jaar. Hét adres voor
terras
een ontspannen vakantie aan de
• Gratis ligzetels en parasols aan de
Rode Zee!
zwembaden en het strand
• Gratis handdoekenservice aan het
zwembad en aan het strand
• Gratis: zie All In
• Betalend: tennis met verlichting,
tennislessen, cabana’s aan het
strand, massages en behandelingen
in het spacentrum
• Onafhankelijk van het hotel en
betalend: duikcentrum, snorkelmateriaal

9.5

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer
(haardroger, badjas en slippers),
tegelvloer, individuele airco (4/4-3/11),
hoofdkussenservice (gratis), telefoon,
wifi (gratis), satelliet-tv (flatscreen),
minibar (gratis, dagelijks bijgevuld),
koffie- en theefaciliteiten, safe (gratis)
en balkon of terras met tuinzicht
• Superieure kamer (2-3 pers.) met
bad (type 20)
• Luxekamer (2-3 pers.), iets ruimere
kamer met bad en douche (type 24)
• Familiekamer (2-4 pers.) met
douche: 2 slaapkamers, met elkaar
verbonden door een tussendeur
(type 23)
• Juniorsuite (2-3 pers.) met bad
en douche (type 22)
• Eén persoon in dubbele superieure
kamer met bad, op aanvraag
(type 29)
• Eén persoon in luxekamer, iets
ruimere kamer met bad en
douche, op aanvraag (type 28)
• Eén persoon in dubbele juniorsuite
met bad en douche, op aanvraag
(type 27)
• 660 kamers

ALL IN ULTRA
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Laat ontbijt (10-11u.)
• Snacks (11-17u.)
• Gebak (11-18u.)
• Avondmaal in de à-la-carterestaurants (1x/verblijf in elk
restaurant, bepaalde gerechten in
het visrestaurant betalend)
• Middernachtsnacks (23-2u.)
• Selectie van lokale en geïmporteerde
alcoholische en niet-alcoholische
dranken, geserveerd in een glas
(24/24u., vers fruitsap alleen
inbegrepen bij het ontbijt, dranken
in flessen betalend)
• Tennis overdag, pingpong, beachvolley, voetbal, waterpolo, biljart,
vogelpik, aerobic, aquagym, fitness,
lessen yoga, zumba en pilates
• Turks bad, stoombad, sauna, bubbelbad
• Toegang tot het aquapark in het
zusterhotel Rixos Premium
Seagate (gratis shuttle)
• Animatie overdag en ‘s avonds

ADULTS ONLY
• Minimumleeftijd voor de gasten in
het hotel: 18 jaar
Code 16632 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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JAZ MIRABEL BEACH RESORT
Nabq Bay

! Zeer vriendelijk personeel
! Plein met winkeltjes in het hotel
! Uitgebreide All In
! Moderne, ruime kamers
! Direct aan het brede strand
VERWARMD
ZWEMBAD

FAIR TRAVEL

ALL IN

SUN SWIM
(LQGHORRV]ZHPSOH]LHU
+HHUOLMN]RQQHQ
(HQ]RUJHOR]HIHHOJRRGYDNDQWLH

Superieure kamer

ONZE MENING:

FACILITEITEN

• Kinderspeeltuin
• Discotheek (vanaf 18 jaar)
KLANTENSCORE
• Shops
• Kamers 6.7
• Wasservice
• Service 6.5
• Roomservice (24/24u.)
• Bankautomaat
De baai van Nabq biedt een prachtig
• Wifi (gratis - high speed internet is
resort aan de rand van de Rode Zee.
betalend) in een deel van het resort
Het helderblauwe water weerspiegelt
dit hotel met moderne architectuur RESTAURANTS & BARS
en imposante inkomhal. Dankzij de • Zie All In
vele faciliteiten en het grote aantal
• 2 hoofdrestaurants waarvan 1 enkel
comfortabele familiekamers is het
voor volwassenen (maaltijden in
zeer geschikt voor families met
buffetvorm, thema-avonden)
kinderen. Verder is er in het hotel
• A-la-carterestaurants (terras):
een gezellig klein centrum met shops
Italiaans, Aziatisch, oosters
waar het ‘s avonds aangenaam kuieren • 3 snackbars (aan het zwembad en
is.
aan het strand)
• Verschillende lobbybars, beach- en
LIGGING
(pool)bars, Adults Only bar (deftige
• Direct aan het strand, koraalrif,
kledij gewenst), shishahoek
loopbrug
• Deftige kledij gewenst in de
• Op 25 km van Naama Bay
restaurants (lange broek voor de
• Op 35 km van het oude centrum
heren)
van Sharm El Sheikh
• Op ± 11 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

7.0

• Superieure kamer (2 pers. /
2 volw.+1 kind) met zicht op het
zwembad (type 27)
• Superieure kamer (2 pers. /
2 volw.+1 kind) met zeezicht
(type 23)
• Luxefamiliekamer (2-3 pers. /
2 volw.+2 kind. / 3 volw.+1 kind)
met tuinzicht, 1 grote ruimte met
afscheiding (type 21)
• Luxefamiliekamer (2-3 pers. /
2 volw.+2 kind.) met zicht op het
zwembad, 1 grote ruimte met
afscheiding (type 25)
• Luxefamiliekamer (2-3 pers. /
2 volw.+2 kind. / 3 volw.+1 kind)
met lateraal zeezicht: 2 slaapkamers
GLIJBANEN
(type 26)
• 5 glijbanen in het Mirabel Park
• Eenouderkamer (1 volw.+1 of
gedeelte
2 kind.) met zeezicht (type 24)
• Eén persoon in dubbele kamer
MINISPLASH
met tuinzicht (type 29)
• Kids miniglijbanenpark
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
VERBLIJF
mogelijk bij maximale bezetting)
Alle kamers beschikken over badkamer • 645 kamers
(douche, haardroger), tegelvloer,
individuele airco, hoofdkussenservice
(gratis), telefoon, satelliet-tv, koelkast
(minibar betalend), koffie- en theefaciliteiten, safe (gratis) en balkon of
terras
• Standaardkamer (2 pers.) met
tuinzicht (type 20)
• Superieure kamer (2 pers. /
2 volw.+1 kind) met tuinzicht
(type 22)

SPORT & ONTSPANNING

• 4 zoetwaterzwembaden (waarvan
2 verwarmd dec.-maart),
2 kinderbaden, zonneterras en tuin
• Gratis ligzetels en parasols aan de
zwembaden en het strand
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: 2 tennisterreinen met
verlichting, biljart, spacentrum
(vanaf 16 jaar) met bubbelbad
(10-19u.), stoombad, sauna en
massages
• Onafhankelijk van het hotel en
betalend: snorkeluitrusting,
duikcentrum, watersporten

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm in de 2 hoofdrestaurants
• Laat ontbijt (10.30-12u.)
• Snacks (13-17u.)
• Laat avondmaal (licht buffet,
0.30-2u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken in een
glas (24/24u., vers fruitsap betalend)
• 2 flessen mineraalwater op de
kamer (dagelijks bijgevuld) en
2 flessen frisdrank bij aankomst
• Tennis overdag, tennismateriaal,
pingpong, beachvolley, minivoetbal,
vogelpik, fitness
• Animatieprogramma overdag en
’s avonds
• Miniclub (4-12 jaar)
• All In is geldig in het Jaz Mirabel
Beach gedeelte, niet in het Park of
Club gedeelte

VOOR FAMILIES
0LQLVSODVK
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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SPLASHWORLD CORAL SEA WATERWORLD
Nabq Bay

! Sprankelend aquapark
! Kindvriendelijk hotel met ruime kamers
! Omringd door een gezellige tuin
! Direct aan het brede strand
SPLASH
SCORE

10

FAIR TRAVEL

ALL IN

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:

RESTAURANTS & BARS

• Zie All In • Hoofdrestaurant
(maaltijden in buffetvorm,
KLANTENSCORE
internationaal, thema-avonden)
• Maaltijden 6.7 • Service 8.2 • Italiaans à-la-carterestaurant
• Kamers 7.5
• Aziatisch restaurant • Lobbybar
(24/24u.), 2 poolbars, bar, beachbar,
Duik naar beneden in de razendsnelle
snackbar in het aquapark • Lange
glijbanen, slinger door de kronkel–
broek vereist voor de heren tijdens
glijbanen en spring mee in het
het avondmaal
golfslagbad. Ook voor de kleintjes is
waterplezier verzekerd. De afwisselende SPORT & ONTSPANNING
keuken, het vriendelijke personeel
• 2 zoetwaterzwembaden (waarvan
en de mooie ligging in een tuin
1 verwarmd 15/11-15/4), 2 kinderonmiddellijk aan het strand maken je baden, zonneterras • Gratis ligzetels
vakantie zalig zorgeloos.
en parasols aan het strand en aan
het zwembad • Gratis handdoekenLIGGING
service • Gratis: zie All In • Betalend:
• Direct aan het strand met koraalrif
biljart, massages, sauna, stoombad,
en loopbrug • Op 22 km van Naama
watersporten, duikcentrum, snorkelen
Bay • Op 30 km van Sharm El Sheikh
• Op ± 15 km van de luchthaven
SPLASH SCORE 10
(transfer heen en terug inbegrepen) • Kronkelglijbaan, 2 snelle glijbanen,
multiglijbaan, 4 tube glijbanen,
FACILITEITEN
trechterglijbaan, boomerang, golf• Wasservice • Kapsalon • Schoonheidsslagbad en lazy river
salon • Shops • Roomservice
(24/24u.) • Wifi (gratis) in een deel MINISPLASH
van het resort (volgens de lengte
• Kids waterspuitpark en kids minivan je verblijf, beperkt tot 2 toestellen glijbanenpark (diepte zwembad
tegelijk, extra pakketten betalend)
25 cm, vanaf 3 jaar, mits toezicht van
de ouders) • Sommige attracties zijn
enkel toegankelijk vanaf een bepaalde
leeftijd en/of lengte (meer info ter
plaatse). Kinderen mits begeleiding
van de ouders.

7.3

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer (haardroger), tegelvloer,
individuele airco, telefoon, wifi (gratis
volgens de lengte van je verblijf,
beperkt tot 2 toestellen tegelijk),
satelliet-tv (flatscreen), koelkast (gratis,
minibar betalend en op aanvraag),
koffie- en theefaciliteiten en safe
(gratis)
• Standaardkamer (2-3 pers.) met
douche, balkon en zicht op de tuin
of het zwembad (type 20)
• Familiekamer (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind. / 3 volw.+1 kind) met douche
of douche in bad, schuifdeur, balkon
en zicht op de tuin of het zwembad (type 21)
• Ruime luxekamer (2-3 pers. /
2 volw.+2 kind. / 3 volw.+1 kind)
met douche in bad, schuifdeur,
terras en zicht op de tuin of het
zwembad (type 22)
• Luxefamiliekamer (2-4 pers.) met
douche, schuifdeur, 2e tv in het
kindergedeelte, balkon en zicht op
het zwembad (type 23)
• ‘Kids Den’ familiekamer (2-3 pers.
/ 2 volw.+2 kind. / 3 volw.+1 kind)
op het gelijkvloers met douche in
bad, 2e tv in het kindergedeelte,
terras en zicht op de tuin of het
zwembad, op aanvraag: 2 slaap–
kamers (type 24)

• Familiesuite (2-4 pers.) met
douche in bad, schuifdeur, terras
en zicht op het zwembad, op aanvraag: 2 slaapkamers (type 26)
• Superieure familiekamer
(2-3 pers. / 2 volw.+2 kind. /
3 volw.+1 kind) aan de zeezijde
met douche in bad, 2e tv in het
kindergedeelte, balkon en zeezicht,
op aanvraag (type 27)
• Promokamer (2 pers.) met douche,
balkon en zicht op de tuin of het
zwembad (type 25)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting in
type 22 en 24)
• 376 kamers

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm • Licht middagmaal
• Avondmaal in het Italiaans en het
Aziatisch restaurant (1x/week in elk
restaurant, dranken betalend)
• Snacks (11-13u.) • Koffiebreak
(16.30-18u.) • Selectie van lokale
alcoholische en niet-alcoholische
dranken geserveerd in een glas
(10-24u.)
• Tennis overdag, pingpong, beachvolley, beachvoetbal, basketbal,
waterpolo, fitness, aerobic, aquarobic
• Toegang tot het aquapark, snacks
en dranken inbegrepen • Animatie
overdag en ‘s avonds • Miniclub
(4-12 jaar)

VOOR FAMILIES
0LQLVSODVK
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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CORAL SEA AQUA CLUB
Nabq Bay

! Groot aquapark inbegrepen
! Waterplezier voor jong en oud
! Swim-upkamers beschikbaar
! In het centrum van Nabq Bay
! Op 500 m van het strand
SWIM-UP
KAMERS

Standaardkamer
ONZE MENING:

LIGGING

SPORT & ONTSPANNING

• Op 500 m van het strand (op de
tweede lijn)
KLANTENSCORE
• In het centrum van Nabq Bay
• Maaltijden 7.2 • Service 10
• Op 35 km van het centrum van
• Kamers 9.2
Naama Bay
• Op 37 km van het oude centrum
Dat je hier komt om van ’s morgens
van Sharm El Sheikh
tot ‘s avonds te zwemmen, dat staat
• Op ± 15 km van de luchthaven
vast. Maar dat je zo’n grote keuze
(transfer heen en terug inbegrepen)
aan glijbanen hebt, is nauwelijks te
geloven. Er zijn glijbanen in alle vormen FACILITEITEN
en formaten: supersnelle, open of
• Kinderspeeltuin
gesloten, komvormige… Of ga je liever • Shops
in de boomerang of het golfslagbad? • Schoonheidssalon
Na de onvergetelijke waterpret kan
• Wasservice
je even uitblazen in de ‘lazy river’. En • Roomservice (24/24u.)
voor wie al deze splashfaciliteiten
• Wifi (gratis tot 3 gigabyte/kamer/
nog niet genoeg vindt, is er de swim- week, extra pakketten betalend) in
upkamer met directe toegang tot de
een deel van het resort
zwembaden.

8.0

VERBLIJF

• Zoetwaterzwembad (verwarmd in
de winter), kinderbad, zonneterras
• Aquapark met diverse zwembaden
(o.a. golfslagbad, splash, lazy river)
• 2 zoetwaterzwembaden voor de
swim-upkamers
• Gratis ligzetels en parasols aan de
zwembaden en het strand
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: biljart, massages, sauna,
bubbelbad, stoombad, duikcentrum,
watersporten, snorkelen

Alle kamers beschikken over badkamer (douche, haardroger, badjas
en slippers), tegelvloer, individuele
airco, telefoon, satelliet-tv (flatscreen),
koelkast (minibar betalend en op
aanvraag), koffie- en theefaciliteiten
en safe (gratis)
• Standaardkamer (2 pers. /
2 volw.+1 kind) met balkon of terras
en tuinzicht (type 20)
• Ruime familiekamer (2 pers. /
2 volw.+2 kind.) met visuele
afscheiding en balkon of terras
(type 21)
MINISPLASH
• Swim-up familiekamer (2 pers. /
• Kids waterspuitpark, kids mini2 volw.+2 kind.) met gedeeld
glijbanenpark
zwembad en terras (type 23)
• Eenouderkamer (1 volw.+1 of
GLIJBANEN
2 kind.) met balkon of terras
• Snelle glijbaan, multiglijbaan, tube
(type 22)
RESTAURANTS & BARS
glijbaan, trechter glijbaan, boomerang,
• Promokamer (2 pers.) met balkon
golfslagbad, lazy river
• Zie All In
of terras en tuinzicht (type 25)
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
• Sommige attracties zijn enkel
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
buffetvorm, terras)
toegankelijk vanaf een bepaalde
mogelijk bij max. bezetting)
• Snackbar in het aquapark
leeftijd en/of lengte (meer info ter
• 212 kamers
• A-la-carterestaurants: Amerikaans,
plaatse)
Aziatisch, steengrill
• Lobbybar met terras, poolbar, bar
waar sportwedstrijden worden uitgezonden
• Lange broek vereist voor de heren
tijdens het avondmaal

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Laat ontbijt (11-12u.)
• Avondmaal in het Amerikaans en
Aziatisch à-la-carterestaurant
(1x/week in elk restaurant)
• Snacks (13-15u.)
• Koffiebreak (16-18u.)
• Selectie van lokale alcoholische
(10-24u.) en niet-alcoholische
(24/24u.) dranken, geserveerd in
een glas
• Fitness
• Toegang tot het aquapark
• Animatieprogramma overdag en
‘s avonds
• Miniclub (tot 11 jaar)

VOOR FAMILIES
0LQLVSODVK
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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CORAL SEA HOLIDAY RESORT
Nabq Bay

! Leuk zwembadencomplex voor jong en oud
! Swim-upkamers beschikbaar
! Adults Only zones
! Moderne, ruime kamers
! Direct aan het strand
SWIM-UP WIFI
KAMERS GRATIS

FAIR TRAVEL

ALL IN

SUN SWIM
(LQGHORRV]ZHPSOH]LHU
+HHUOLMN]RQQHQ
(HQ]RUJHOR]HIHHOJRRGYDNDQWLH

Familiekamer

ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het strand (met koraalrif en loopbrug)
KLANTENSCORE
• Op 30 km van het centrum van
• Maaltijden 6.7 • Service 8.7
Naama Bay
• Kamers 8.3
• Op 37 km van het oude centrum
van Sharm El Sheikh
Waterpret en actie gegarandeerd in
• Op ± 15 km van de luchthaven
dit resort! De diverse restaurants en
(transfer heen en terug inbegrepen)
bars bieden je een goede variatie
maaltijden en dranken en in de
FACILITEITEN
mooie, uitgestrekte tuin kan je zalig • Kinderspeeltuin
kuieren. Ook koppels zullen zich hier • Amfitheater
thuis voelen. Er zijn verschillende
• Kapsalon
plaatsen waar enkel volwassenen zijn • Schoonheidssalon
toegelaten. Een absolute aanrader
• Roomservice (24/24u.)
zijn de swim-upkamers waar je een • Wasservice
privézwembad deelt met enkele
• Shops
andere kamers van dit type en waar • Wifi (gratis) in het hele resort
er een directe toegang is van het
(1 gigabyte/kamer/week, beperkt
terras naar het zwembad.
tot 2 toestellen tegelijk, extra
pakketten betalend)

8.1

VERBLIJF

• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
buffetvorm, terras)
• Aparte ontbijtruimte voor
volwassenen
• 4 à-la-carterestaurants: Aziatisch,
Indisch, Italiaans en visrestaurant
• Lobbybar (24/24u.), bar waar sportwedstrijden worden uitgezonden,
poolbar, beachbar

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche, haardroger), tegelvloer,
individuele airco, hoofdkussenservice
(gratis), telefoon, wifi (gratis tot
3 GB/kamer/week), satelliet-tv
(flatscreen), koelkast (minibar betalend
en op aanvraag) en safe (gratis)
• Standaardkamer (2-3 pers.) met
balkon of terras en tuinzicht
(type 20)
• Swim-upkamer (2-3 pers.) met
SPORT & ONTSPANNING
directe toegang tot een
• 4 zoetwaterzwembaden (8.000 m2) gemeenschappelijk zwembad, koffiewaaronder een ‘activity’ zwembad
en theefaciliteiten, terras en zicht
(verwarmd 15/11-31/3) en een
op het zwembad (type 21)
relaxzwembad (verwarmd 15/11-31/3), • Familiekamer (2-3 pers. / 2 volw.+
2 glijbanen, kinderbad, 6 swim-up2 kind. / 3 volw.+1 kind) met koffiezwembaden (enkel voor gasten die
en theefaciliteiten, balkon of terras
verblijven in de swim-upkamers)
en tuinzicht: 1 grote ruimte met
• Gratis ligzetels en parasols aan de
afscheiding (type 22)
zwembaden en aan het strand
• Eenouderkamer (1 volw.+1 of
• Gratis handdoekenservice
2 kind.) met balkon of terras en
• Gratis: zie All In
tuinzicht (type 26)
• Betalend: tennismateriaal, biljart, • Promokamer (2 pers.) met balkon
massage, sauna, bubbelbad,
of terras en tuinzicht (type 25)
stoombad, overdekt zwembad in
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
het spacentrum, duikcentrum,
mogelijk bij maximale bezetting)
watersporten (o.a. snorkelen)
• 484 kamers

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Ontbijt in aparte ontbijtruimte
voor volwassenen (8-10u.)
• Laat ontbijt (11-12u.)
• Snacks (13-16u.)
• IJsjes (11-15u.)
• Koffiebreak (16-18u.)
• 4x/verblijf avondmaal in het
Indisch, Aziatisch of Italiaans
restaurant
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
geserveerd in een glas (10-24u.)
• Tennis overdag, pingpong, volleybal, basketbal, fitness
• Animatie overdag en ‘s avonds
• Miniclub (vanaf 4 jaar)

MINISPLASH
• Kids waterspuitpark

VOOR FAMILIES
0LQLVSODVK
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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JAZ FANARA RESORT & RESIDENCE
Ras Om El Sid

! Gezellige sfeer
! Ideaal voor actievelingen
! Actief en rustiger gedeelte
! Koraalrif om in te snorkelen
! Direct aan het zandstrand
FAIR TRAVEL

ALL IN

BEACH
*HQLHWHQYDQ]RQ]HHHQ]DQG
7RSOLJJLQJDDQKHWVWUDQG
=DOLJUHOD[HQ

Superieure kamer met tuinzicht

ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het zandstrand, koraalrif
• Op 2 km van het oude centrum
van Sharm El Sheikh
• Op 8 km van Naama Bay
• Op ± 21 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
buffetvorm, thema-avonden,
kindermenu)
• Poolbar/restaurant (snacks)
• Verschillende bars, o.a. beachbar
• Lange broek en hemd vereist voor
de heren tijdens het avondmaal

VERBLIJF

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche, haardroger), tegelvloer,
KLANTENSCORE
individuele airco, telefoon, satelliet• Maaltijden 7.8 • Service 8
tv (flatscreen), koelkast, koffie- en
• Kamers 8.7
theefaciliteiten, safe (gratis) en balkon
of terras
In de schaduw van een vuurtoren,
• Standaardkamer (2 pers.) met
aan een prachtig koraalrif, ligt Jaz
FACILITEITEN
tuinzicht (type 21)
Fanara Resort & Residence, een
• Kinderspeeltuin
• Superieure kamer (2 pers. /
uitstekende uitvalsbasis voor
SPORT & ONTSPANNING
• Amfitheater
2 volw.+1 kind) met tuinzicht
norkelliefhebbers. Dit hotel bestaat • Shops
• 3 zoetwaterzwembaden (waarvan
(type 20)
uit twee delen: het hoofdgebouw
• Wasservice
1 verwarmd 1/11-31/3) en
• Superieure kamer (2 pers. /
nabij het strand en het rustiger
• Roomservice (24/24u.)
2 kinderbaden (waarvan 1 verwarmd 2 volw.+1 kind) met zeezicht
elegen ‘Residence’ met verschillende • Wifi (gratis - high speed internet is 1/11-31/3), zonneterras
(type 26)
kamers genesteld in een verzorgde
betalend) in een deel van het resort • Gratis ligzetels en parasols aan het • Familiekamer (2-3 pers. / 2 volw.+
tuin met palmen en bloemenperkjes.
zwembad en het strand
2 kind.) met tuinzicht, 1 grote
Elk deel heeft zijn zwembad met
• Gratis handdoekenservice
ruimte met afscheiding (type 23)
kinderbad, restaurant en bar. Waar
• Gratis: zie All In
• Superieure eenouderkamer
je ook verblijft, hier geniet je van een
• Betalend: tennis met verlichting,
(1 volw.+1 of 2 kind.) met zeezicht
kwalitatieve All In.
spacentrum met o.a. sauna, bubbel– (type 22)
bad en massage, duikcentrum
• Superieure eenouderkamer
(1 volw.+1 of 2 kind.) met tuinzicht,
op aanvraag (type 24)
• Eenouderkamer (1 volw.+1 kind)
met tuinzicht (type 25)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 378 kamers

8.6

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Regelmatig themabuffet
• Vast menu in het poolrestaurant
• Snacks (12.30-17u.)
• Theepauze (16-17u.)
• Selectie van lokale alcoholische
(10-24u.) en niet-alcoholische
(7-24u.) dranken (vers fruitsap en
water in flessen betalend)
• 1 fles water/dag voor de
standaardkamers en superieure
kamers, 2 flessen water/dag voor
de familiekamers
• Tennis overdag en tennismateriaal,
pingpong, beachvolley, fitness,
biljart (17-23u.), snorkeluitrusting
(waarborg)
• Animatie overdag en ’s avonds
• Miniclub (4-12 jaar)

VOOR FAMILIES
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN

Code 16664 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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STEIGENBERGER ALCAZAR
Nabq Bay

! Luxeresort
! Swim-upkamers mogelijk
! Ruime keuze aan restaurants
! Uitstekende All In-formule
! Direct aan het privéstrand
VERWARMD SWIM-UP WIFI
ZWEMBAD KAMERS GRATIS

FAIR TRAVEL

ALL IN

PREMIUM
([FOXVLHYHKRWHOV
/X[HHQFRPIRUW
*DVWURQRPLVFKGLQHUHQ

Superieure swim-upkamer

ONZE MENING:

9.7

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.4 • Service 9.8
• Kamers 9.7

Steigenberger Alcazar ligt aan z’n
eigen privéstrand en biedt je alle
luxe voor een echte relaxvakantie.
Dankzij de uitgebreide All In-formule
kan je hier niet alleen kiezen uit vijf
à-la-carterestaurants, maar zijn ook
dranken 24 op 24 uur inbegrepen. In
het wellnesscentrum geniet je van
een heerlijke massage terwijl de
kinderen zich uitleven in de miniclub.
Hou je meer van zwemmen en
waterpret? Dan is een swim-upkamer
zeker iets voor jou!

067_V1_MED_NL 67

• Superieure kamer (2 pers.) met
balkon of terras en lateraal zeeAlle kamers beschikken over badzicht (type 25)
kamer (bad en douche, haardroger,
• Eén persoon in dubbele superieure
badjas en slippers), tegelvloer,
kamer met balkon of terras en
individuele airco, hoofdkussenservice
(gratis), telefoon, wifi (gratis), satelliet-tv tuinzicht (type 29)
FACILITEITEN
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
(flatscreen), minibar (gratis, fris–
• Kinderspeeltuin
mogelijk bij maximale bezetting,
dranken dagelijks bijgevuld), koffie• Roomservice (24/24u.)
behalve in type 20, 21 en 22)
en theefaciliteiten, safe (gratis)
• Shops
• 610 kamers
• Superieure kamer (2 pers.) met
• Wasservice
balkon of terras en tuinzicht (type 20)
• Wifi (gratis, low speed) in het hele • Superieure kamer (2 pers.) met
resort
balkon of terras en zicht op het
zwembad (type 21)
RESTAURANTS & BARS
• Superieure swim-upkamer
• Zie All In
(2 pers.) met terras, gedeeld
• 2 hoofdrestaurants (maaltijden in
zwembad en zicht op het zwembad
buffetvorm)
(type 22)
• 5 à-la-carterestaurants: Japans,
Italiaans, Libanees, vis en mediterraan • Luxefamiliekamer (2-3 pers. /
2 volw.+2 kind. / 3 volw.+1 kind)
• 2 lobbybars, 3 poolbars, beachbar
met balkon of terras en tuinzicht:
• Deftige kledij gewenst voor het
1 slaapkamer, salon (type 23)
avondmaal (lange broek voor de
• Luxefamiliekamer (2-3 pers. /
heren)
2 volw.+2 kind. / 3 volw.+1 kind)
SPORT & ONTSPANNING
met balkon of terras en zicht op
• 2 zoetwaterzwembaden en 1 Adults
het zwembad: 1 slaapkamer, salon
Only-zwembad, 2 kinderbaden
(type 24)
(3 zwembaden verwarmd okt.-nov.) • Swim-up luxefamiliekamer
• Gratis ligzetels en parasols aan het
(2-3 pers. / 2 volw.+2 kind. /
zwembad en aan het strand
3 volw.+1 kind) met terras, gedeeld
• Gratis handdoekenservice
zwembad en zicht op het zwem• Gratis: zie All In
bad: 1 slaapkamer, salon (type 26)
• Betalend: tennis met verlichting,
• Familiekamer (2-3 pers. / 2 volw.+
duikcentrum, spacentrum met
2 kind. / 3 volw.+1 kind) met balkon
massages en behandelingen
of terras en lateraal zeezicht:
1 slaapkamer (type 27)
Code 16662 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

LIGGING

• Direct aan het privézandstrand
• Op 18 km van Naama Bay
• Op ± 10 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

VERBLIJF

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Laat ontbijt (10.30-11.30u.)
• Dine Around in de 5 à-la-carterestaurants (3x/verblijf)
• Laat avondmaal (24-2u.)
• Snacks (12-17.30u.)
• Gebak (18-22u.) &149; Selectie
van lokale alcoholische en nietalcoholische dranken (24/24u.)
• Tennis overdag, pingpong, beachvolley, omnisportterrein, biljart
• Sauna en bubbelbad
• Snorkelmateriaal
• Animatie overdag en ‘s avonds
• Miniclubs (4-12 jaar)

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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STELLA DI MARE BEACH HOTEL & SPA
Naama Bay

! Luxehotel
! Halfpension of uitgebreide All In
! Ideale ligging vlak bij Naama Bay
! Direct aan het privéstrand
VERWARMD WIFI
ZWEMBAD GRATIS

HALF
ALL IN PENSION

Superieure luxekamer

ONZE MENING:

8.3

KLANTENSCORE
• Maaltijden 7.7 • Service 9.1
• Kamers 8.2

Voor een eindeloos vakantiegevoel
moet je in het luxueuze Stella Di
Mare Beach Hotel & Spa zijn. Het
hotel geniet van een mooie ligging
bovenop een klif: direct aan een
knus privéstrand nabij het gezellige
Naama Bay. Op het strand is het
zalig zonnen en in zee kunnen snorkelliefhebbers kleurrijke exotische vissen
observeren in de onderwatertuinen.
Pure verwennerij staat je te wachten
in het spacentrum: een deugddoende sauna, een verkwikkend
stoombad of even pauzeren in het
bubbelbad in openlucht. De kamers
zijn ingericht in een klassieke, warme
stijl. Liefhebbers van tropisch groen
kiezen voor een kamer in de tuin,
dromers voor één met zicht op zee.

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het privéstrand (koraalrif en 2 loopbruggen)
• Op 4 km van het centrum van
Naama Bay (gratis shuttledienst)
• Op 8 km van het oude centrum
van Sharm El Sheikh
• Op ± 17 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Zie All In (mits toeslag)
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
buffetvorm, terras)
• Mediterraan à-la-carterestaurant
• Aziatisch à-la-carterestaurant
• Bars, lobbybar, poolbar, beachbar

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

VERBLIJF

Alle kamers beschikken over badkamer (bad, haardroger, badjas en
slippers), tegelvloer en tapijt,
individuele airco, telefoon, wifi (gratis),
satelliet-tv (flatscreen), minibar
(betalend), koffie- en theefaciliteiten
en safe (gratis)
SPORT & ONTSPANNING
• Standaardkamer (2 pers. /
• 2 zwembaden (verwarmd nov.2 volw.+1 kind) met tuinzicht
maart), kinderbad (verwarmd nov.- (type 20)
maart), zonneterras en tuin
• Luxekamer (2-3 pers., in geval van
• Gratis ligzetels en parasols aan het
3 pers. is het 3e bed een bijzetbed)
zwembad en het strand
met balkon en zeezicht (type 21)
• Gratis handdoekenservice
• Familiekamer (2 volw.+2 kind. /
• Gratis: tennis overdag, pingpong,
3 volw.+1 kind) met balkon en
fitness, tafelvoetbal, stoombad,
tuinzicht: 1 slaapkamer, salon
sauna, bubbelbad in openlucht,
(type 22)
soft-animatieprogramma overdag • Superieure luxekamer (2-3 pers. /
en ‘s avonds
2 volw.+2 kind.), kamers het
• Betalend: golf, spacentrum met
dichtst bij het strand, met balkon
o.a. massage en schoonheidsof terras en zeezicht (zie hieronder)
behandelingen, waterporten (o.a.
(type 23)
duiken)
• Eén pers. in dubbele luxekamer
met zeezicht (type 28)
• Eén pers. in dubbele superieure
luxekamer met balkon of terras
en zeezicht (zie hieronder), op
aanvraag (type 27)
• Promokamer (2 pers. / 2 volw.+
1 kind) met tuinzicht (type 25)
• Extra: 2 flessen water per dag op
de kamer

• Extra voor type 23 en 27: fruit op
de kamer bij aankomst, fles lokale
wijn, wasservice (5 stuks/pers./
week)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 298 kamers

ALL IN mits toeslag
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm • Laat continentaal ontbijt
(10.30-12u.) • Avondmaal met vastgesteld menu in het mediterraan
restaurant (à la carte betalend, met
korting) • IJsjes (12-17u.) • Snacks
(12.30-17u.) • Koffiebreak (16-18u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken geserveerd
in een glas (10-24u., vers fruitsap
betalend) • Mineraalwater en frisdrank in de minibar (alcoholische
dranken betalend)
• Tennis overdag, pingpong, tafelvoetbal, fitness, sauna, stoombad,
bubbelbad in openlucht
• Wasservice (5 kledingstukken/
pers./week) • Softanimatieprogramma overdag en
‘s avonds

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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Egypte | Sharm El Sheikh | Ras Nasrani

TUI BLUE SENSATORI CORAL SEA
Ras Nasrani

! Luxueuze inrichting
! Gebouwen in terrasvormige stijl
! Aparte zones voor families en koppels
! Keuze uit diverse à-la-carterestaurants
! Direct aan het strand
SWIM-UP
KAMERS ALL IN

VAKANTIE IN STIJL
! ALL INCLUSIVE

5-STERREN RESORTS
ZONES VOOR
VOLWASSENEN EN
GEZINNEN
! BLUEF!T® SPORT- EN
ACTIVITEITENPROGRAMMA
! DESKUNDIGE TEAMS
VOOR KINDEROPVANG
! APARTE

‘TUI BLUE Sensatori staat voor
klasse, luxe en exclusiviteit. Voor
’s morgens ontwaken in alle
rust en ’s avonds dineren in een
uitmuntend restaurant. Voor
een wow-gevoel.’

Kamer met zeezicht

Zie pagina 22 voor alle hotels
satelliet-tv (flatscreen), strijkijzer,
strijkplank, ipod docking station,
koelkast (minibar betalend en op
aanvraag), koffie- en theefaciliteiten
en safe (gratis)
• Standaardkamer (2-3 pers.) met
douche in bubbelbad, balkon of
terras en zicht op het hinterland
(type 20)
• Kamer met zeezicht (2-3 pers. /
2 volw.+2 kind.) met douche in
bubbelbad en balkon of terras
(type 21)
• Familiekamer (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind.) met douche in bubbelbad,
schuifdeur als afscheiding, balkon
of terras en zeezicht (type 23)
• Swim-upkamer (2 pers.) met
bubbelbad, terras, gedeeld zwembad
en frontaal zeezicht (type 24)
• Familieswim-upkamer (2-3 pers.
/ 2 volw.+2 kind.) met douche in
bubbelbad, terras, gedeeld zwembad
en zicht op het zwembad, 1 grote
ruimte met afscheiding (type 26)
• Eén persoon in dubbele kamer
MINISPLASH
FACILITEITEN
• Kids waterspuitpark (diepte zwem- met douche in bubbelbad, balkon
• Kinderspeeltuin • Kapsalon
of terras en zeezicht (type 29)
bad 45 cm, vanaf 2 jaar, min. lengte
• Schoonheidssalon • Shops
• Promokamer (2-3 pers.) met
70 cm)
• Wasservice • Roomservice (24/24u.)
douche in bubbelbad, balkon of
• Wifi (gratis) in het hele resort
VERBLIJF
terras en zicht op het hinterland
(4 gigabyte/kamer/week, beperkt tot Alle kamers beschikken over badkamer (type 25)
2 toestellen tegelijk, extra pakketten (haardroger, badjas en slippers),
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
betalend)
tegelvloer, individuele airco, telefoon, mogelijk bij maximale bezetting,
behalve in type 20, 21 en 24)
wifi (gratis, 4 gigabyte/kamer/week,
beperkt tot 2 toestellen tegelijk),
ONZE MENING:

RESTAURANTS & BARS

• Zie All In • Hoofdrestaurant met
terras (maaltijden in buffetvorm,
KLANTENSCORE
internationaal, thema-avonden)
• Maaltijden 7.7
• A-la-carterestaurants (mits
• Kamers 8.8
reservatie, wij raden aan dit direct bij
aankomst te doen): steak en vis,
TUI BLUE Sensatori Coral Sea biedt
Aziatisch, Italiaans, oosters en
een waaier aan faciliteiten, waardoor
Amerikaans • Verschillende bars,
je je hier geen moment verveelt. Het
waaronder poolbars, lobbybar...
hotel is in terrasvorm gebouwd en
• Food Court • Deftige kledij
biedt dankzij z’n bouwstructuur veel
gewenst voor het avondmaal
ruimte en weidse zichten. Hier hebben
zowel volwassenen als families hun SPORT & ONTSPANNING
eigen knusse plekjes, zelfs in de
• 4 zoetwaterzwembaden (waarvan
restaurants. Relaxen doe je aan het 2 verwarmd in de winter), zoetwater650 m lange zandstrand met prachtig zwembad enkel voor volwassenen,
rif.
kinderbad, 2 glijbanen, zonneterras
• Gratis ligzetels en parasols aan het
LIGGING
zwembad en het strand • Gratis
• Direct aan het strand met koraalrif
handdoekenservice • Gratis: zie All
• Op 18 km van het centrum van
In • Betalend: biljart, watersporten,
Naama Bay • Op 25 km van het
duiken, snorkelen, spacentrum met
oude centrum van Sharm El Sheikh
zwembad, sauna, bubbelbad en
• Op ± 8 km van de luchthaven
massages
(transfer heen en terug inbegrepen)

8.6

Verblijf (16619): Alle kamers
beschikken over badkamer (haardroger,
badjas en slippers), tegelvloer,
individuele airco, strijkijzer, strijkplank,
telefoon, wifi (gratis, 4 gigabyte/
kamer/week, beperkt tot 2 toestellen
tegelijk), satelliet-tv (flatscreen), ipod
docking station, koelkast (minibar
betalend en op aanvraag), koffie- en
theefaciliteiten, safe (gratis) en balkon
of terras
• Jacuzzikamer (2 pers.) met tegelvloer, douche in bad en zicht op
het hinterland (type 20)
• Familie-jacuzzikamer (2-3 pers. /
2 volw.+2 kind.) met tegelvloer,
douche in bad en zicht op het
hinterland, 1 grote ruimte met een
afscheiding (type 21)
• Superieure kamer (2 pers.) met
tegelvloer en zeezicht (type 23)
• Suite ‘Sensatori’ (2-3 pers. /
2 volw.+2 kind.) met houten vloer,
gratis minibar, 2e badkamer met
douche in bad, zeezicht: 1 slaapkamer,
salon (type 24)
• Eén persoon in dubbele jacuzzikamer met tegelvloer, douche in
bad en zicht op het hinterland
(type 29)

• Type 20, 21 en 29 hebben een
bubbelbad op het balkon/terras,
type 23 en 24 hebben een bubbelbad met douche in de badkamer
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting in
type 21 en 29)
• 470 kamers

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm • A-la-carteavondmaal
in het Amerikaans, Italiaans en oosters
restaurant (1x/week) • Snacks en
ijsjes (13-16u.) • Koffiebreak
(16-18u.) • Middernachtsnacks
(24-2u.) • Selectie van lokale
alcoholische (10-6u.) en nietalcoholische (24/24u.) dranken
geserveerd in een glas • Dagelijks
fles water op de kamer
• Tennis (overdag en met verlichting),
pingpong, beachvolley, omnisportterrein, fitness (enkel volw.)
• Animatie overdag en ‘s avonds

VOOR FAMILIES
0LQLVSODVK
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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BARON RESORT
Ras Nasrani

! Uitgebreide All In, 24/24u.
! Topservice
! Klassieke en elegante architectuur
! Mooie tuinen en wandelpaden
! Direct aan het privézandstrand
WIFI
GRATIS

ALL IN

PREMIUM
([FOXVLHYHKRWHOV
/X[HHQFRPIRUW
*DVWURQRPLVFKGLQHUHQ

Suite

ONZE MENING:

LIGGING

• Direct aan het privézandstrand
met drijvende loopbrug (140 m)
KLANTENSCORE
en koraalriffen
• Maaltijden 6.3 • Service 9
• Op 15 km van Naama Bay (shuttle,
• Kamers 7.7
1x/dag gratis in de voormiddag)
• Op 20 km van het oude centrum
Je bent toe aan zalig nietsdoen in een
van Sharm El Sheikh
klassiek en rustig kader? Dan is Baron
• Op ± 8 km van de luchthaven
Resort de vakantieplek bij uitstek.
(transfer heen en terug inbegrepen)
Dit 10 ha grote domein ligt in het hart
van de mooie baai van Ras Nasrani. FACILITEITEN
Hier beleef je een prima vakantie in • Baron Boulevard naast het hotel
een rustige omgeving met mooi
met diverse shops
aangelegde tuinen en een 600 m
• Kapsalon
lang privézandstrand waar je een
• Schoonheidssalon
prachtig zicht hebt op het Tiran-eiland • Amfitheater
en heerlijk kan snorkelen of duiken. • Wasservice
• Roomservice (24/24u.)
• Wifi (gratis) in het hele resort

6.3

RESTAURANTS & BARS

VERBLIJF

• Zie All In
• Hoofdrestaurant met internationale
buffetten (showcooking, dagelijks
thema-avonden)
• 4 à-la-carterestaurants: Italiaans,
Egyptisch, Indisch, poolbar/restaurant
(vis en barbecue)
• Bars (lobbybar 24/24u. & pianolounge, beachbar, dansbar, biljartbar, bar met exclusieve cocktails en
premium Cubaanse sigaren)
• Oosters café met shisha
• Deftige kledij gewenst voor het
avondmaal

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche, haardroger, badjas en
slippers), tegelvloer, individuele airco,
plafondventilator, hoofdkussenservice
(gratis), telefoon, wifi (gratis),
satelliet-tv (flatscreen), minibar
(betalend), koffie- en theefaciliteiten,
safe (gratis) en balkon of terras
• Standaardkamer (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind.) met tuinzicht (type 20)
• Kamer met zeezicht (2-3 pers. /
2 volw.+2 kind.) (type 21)
• Suite (2 pers. / 2 volw.+2 kind.):
1 slaapkamer, salon (type 22)
• Eén persoon in dubbele kamer
met tuinzicht, op aanvraag (type 29)
• Eén persoon in dubbele kamer
met zeezicht, op aanvraag (type 28)
• Promokamer (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind.) met tuinzicht (type 25)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting,
behalve in type 21)
• 360 kamers

SPORT & ONTSPANNING
• Zoetwaterzwembad (verwarmd
nov.-april), zeewaterzwembad
(gedeeltelijk overdekt) met bubbelbad
(enkel voor volwassenen), kinderbad
(verwarmd nov.-april), zonneterras
• Gratis ligzetels en parasols aan het
zwembad en het strand
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: 2 tennisterreinen
(overdag en met verlichting,
materiaal), spacentrum met massage,
stoombad en schoonheidsbehandelingen
• Onafhankelijk van het hotel en
betalend: duikcentrum, watersporten
(o.a. snorkelen)

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm • Laat continentaal
ontbijt (10.30-12u.) • A-la-cartemiddagmaal • IJsjes (12-17u.)
• Fruit bij het zwembad • Koffiebreak (16-18u.) • Galadiner
(1x/week) • Avondmaal in het
Egyptisch, Italiaans, Indisch en
poolrestaurant • Middernachtsnacks
(23.30-0.30u.) • Selectie van lokale
en geïmporteerde alcoholische en
niet-alcoholische dranken (24/24u.,
sigaren en wijn in flessen betalend)
• Fruitmand en koekjes op de
kamer (1x/verblijf) • Wasservice
(1x/week) • Minibar dagelijks gevuld
met frisdrank, water en bier
• Tennis overdag, beachvolley,
beachvoetbal, aerobic, aquarobic,
fitness en stoombad • Pingpong,
vogelpik en biljart (12-23u.)
• 1x/week: tennis met verlichting,
30 min. anti-stress massage, kapsalon
(enkel volw.), introductieduik, kajak
of waterfiets • ‘s Avonds gratis shuttle
naar Naama Bay • Soft-animatie
overdag en ‘s avonds • Miniclub
(4-7 jaar) en juniorclub (8-12 jaar),
minidisco

VOOR FAMILIES
YROZNLQGHUHQ]RQGHUWRHVODJ

Code 16622 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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Egypte | Sharm El Sheikh | Ras Nasrani

BARON PALMS RESORT
Ras Nasrani

! Adults Only, vanaf 16 jaar
! Vriendelijke en vlotte service
! Op 80 m van het privézandstrand
ADULTS WIFI
ONLY GRATIS

ALL IN

FOR TWO
*HQLHWHQPHW]¶QWZHHWMHV
$GXOWVRQO\
5XVWHQRQWVSDQQLQJ

ONZE MENING:

FACILITEITEN

• Shops
• Baron Boulevard naast het hotel
KLANTENSCORE
met diverse shops en kapsalon
• Maaltijden 7.6 • Service 9
• Amfitheater
• Kamers 9
• Wasservice
• Roomservice (24/24u.)
Geniet van het kabbelende water van
• Wifi (gratis) in het hele resort
de Rode Zee met de Sinaï-bergen op
de achtergrond. Het vijfsterrenhotel RESTAURANTS & BARS
Baron Palms Resort ligt in de baai
• Zie All In
van Ras Nasrani, een geweldige plek • Hoofdrestaurant (maaltijden in
om te duiken. De Andalusische
buffetvorm, internationale keuken,
architectuur van het hotel en de
showcooking, dagelijks
150 palmbomen rondom de zwemthema-avonden)
baden met watervallen zorgen voor • Egyptisch à-la-carterestaurant
een aangenaam kader en het vriendelijke • Verschillende bars: lobbybar met
personeel staat dag en nacht voor je
pianolounge en terras, dansbar,
klaar. Dit hotel verwelkomt gasten
biljartbar, poolbar/restaurant
vanaf 16 jaar.
(snacks, à-la-carteavondmaal bij
kaarslicht), beachrestaurant/bar,
LIGGING
oosters café met lokale dranken
• Op 80 m van het vlakke, 600 m
en shisha
lange privézandstrand, koraalrif en
• Deftige kledij gewenst voor het
loopbrug
avondmaal (lange broek voor de
• Op 15 km van Naama Bay (shuttle
heren)
gratis in de voormiddag, betalend
• Egyptisch restaurant in het
in de namiddag)
naastgelegen hotel Baron Resort
• Op 20 km van het oude centrum
(ter plaatse te reserveren en te
van Sharm El Sheikh
betalen)
• Op ± 8 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

8.4

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• 2 zoetwaterzwembaden (verwarmd
nov.-april) met watervallen en
bubbelbaden, zonneterras
• Gratis ligzetels en parasols aan de
zwembaden en het strand
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: 2 tennisterreinen met
verlichting, massages en
schoonheidsbehandelingen in het
spacentrum
• Onafhankelijk van het hotel en
betalend: watersportcentrum,
duiken, snorkelen en golf

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche, haardroger, badjassen),
tegelvloer, individuele airco, hoofdkussenservice (gratis), telefoon, wifi
(gratis), satelliet-tv, minibar (betalend),
koffie- en theefaciliteiten, safe (gratis),
zitruimte en balkon of terras
• Standaardkamer (2-3 pers.)
(type 20)
• Kamer met zicht op het zwembad
(2-3 pers.) (type 22)
• Eén persoon in dubbele kamer,
op aanvraag (type 29)
• Eén persoon in dubbele kamer
met zicht op het zwembad, op
aanvraag (type 28)
• Promokamer (2 pers.) met balkon
(type 25)
• Eén persoon in dubbele
promokamer met balkon, op
aanvraag (type 27)
• Vipbehandeling bij verblijf in
type 21: was- en strijkservice
(1x/week), fruit op de kamer bij
aankomst, gevulde minibar bij
aankomst met frisdrank, water en
bier
• 230 kamers

ADULTS ONLY
• Minimumleeftijd voor de gasten in
het hotel: 16 jaar

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Continentaal laat ontbijt
(10.30-12u.)
• Snacks (10-17u.)
• IJsjes (12-17u.)
• Koffiebreak (16-18u.)
• Avondmaal in het Egyptisch
restaurant en in het poolrestaurant
• Middernachtsnacks (23.30-0.30u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken (10-24u.)
• Tennis overdag, beachvolley,
beachvoetbal, waterpolo, aerobic
• Biljart, vogelpik en pingpong
• Gym, stoombad en sauna
• Softanimatie overdag en ‘s avonds
(o.a shows, livemuziek)

Code 16651 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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Egypte | Sharm El Sheikh | Maya Bay

IBEROTEL PALACE
Maya Bay

! Adults Only, vanaf 16 jaar
! Vriendelijk en gedienstig personeel
! Verzorgde, gevarieerde keuken
! Op wandelafstand van het centrum
! Direct aan het privézandstrand
ADULTS OVERDEKT
ONLY ZWEMBAD

FAIR TRAVEL

ALL IN

CLASSIC
9HUWURXZGJHYRHO
.ZDOLWHLWHQFRPIRUW
+DUWHOLMNHVHUYLFH

Superieure kamer met lateraal zeezicht

ONZE MENING:

LIGGING

• Direct aan het privézandstrand
(vlak strand zonder koraalrif)
KLANTENSCORE
• 2e koraalstrand waar je verschillende
• Maaltijden 8.7 • Service 9.3
keren per dag gratis met een
• Kamers 9.6
bootje naartoe kan om te snorkelen
• Op wandelafstand van het oude
Klassiek ingericht hotel voor gasten
centrum van Sharm El Sheikh
vanaf 16 jaar, met een prima ligging
• Op 7 km van Naama Bay
aan El Maya Bay. Je kan er ontspannen
• Op ± 20 km van de luchthaven
op het strand of kuieren in het oude
(transfer heen en terug inbegrepen)
centrum van Sharm El Sheikh. Met het
oude centrum op wandelafstand,
FACILITEITEN
ben je zo bij de supermarktjes, de
• Shops
typische souvenirwinkeltjes, knusse • Wasservice
bars en lokale eethuisjes. Eenmaal
• Roomservice (24/24u.)
terug in het hotel kan je je honger
• Wifi (gratis) in een deel van het
stillen in een van de restaurants. De
resort
heerlijke à-la-cartegerechten in het
RESTAURANTS
& BARS
Italiaanse restaurant zijn een feest
• Zie All In
voor de smaakpapillen.
• Hoofdrestaurant met terras
(maaltijden in buffetvorm, ontbijtbuffet met showcooking en volkorenproducten, regelmatig themabuffet
‘s avonds)
• Italiaans à-la-carterestaurant
• Oosters à-la-carterestaurant
• Buffetrestaurant
• Lobbybar, beachbar/snackbar,
poolbar, pub
• Deftige kledij gewenst voor het
avondmaal (lange broek voor de
heren)

9.1

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• 2 zoetwaterzwembaden (waarvan
1 verwarmd nov.-maart), tuin,
zonneterrassen
• Gratis ligzetels en parasols aan het
zwembad en het strand
• Gratis handdoekenservice
• Overdekt zwembad (verwarmd
nov.-maart)
• Gratis: zie All In
• Betalend: tennis met verlichting,
biljart, sauna, stoombad, massage
en behandelingen in het spacentrum
• Onafhankelijk van het hotel en
betalend: watersporten,
snorkelmateriaal

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche, haardroger), marmeren
vloer, individuele airco, telefoon, wifi
(gratis), satelliet-tv, minibar (betalend,
frisdranken gratis), koffie- en theefaciliteiten, safe (gratis) en balkon of
terras
• Superieure kamer (2-3 pers.)
(type 20)
• Superieure kamer (2-3 pers.) met
lateraal zeezicht (type 22)
• Superieure kamer (2-3 pers.) met
zeezicht (type 24)
• Eén persoon in dubbele superieure
kamer, op aanvraag (type 29)
• Eén persoon in dubbele superieure
kamer met lateraal zeezicht, op
aanvraag (type 28)
• Eén persoon in dubbele superieure
kamer met zeezicht, op aanvraag
(type 27)
• 263 kamers

ADULTS ONLY
• Minimumleeftijd voor de gasten in
het hotel: 16 jaar

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm in het hoofdrestaurant
en het buffetrestaurant
• Snacks (12.30-16u.)
• IJsjes (12.30-16u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(10-24u., vers fruitsap betalend)
• 2 flesjes water op de kamer per
dag
• Tennis overdag, pingpong,
beachvolley, fitness, vogelpik,
tafelvoetbal
• Overdekt zwembad
• Animatieprogramma overdag en
‘s avonds

Code 16698 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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CYPRUS

! Eiland van Aphrodite, godin van de liefde en van de schoonheid
! Schatkamer vol mythologische verhalen
! Kruispunt tussen oost en west
! Grillige rotskusten, romantische baaien, toeristische steden en
mooie stranden

! Het indrukwekkende Troodos-gebergte, glooiende wijngaarden en
uitgestrekte bloemenvelden
! Paphos als openluchtmuseum en Unesco-werelderfgoed

Polis
Tro o d o s
Miliou
Coral Bay
Paphos
Kouklia

VAKANTIEPLAATSEN
25 km

PAPHOS

CORAL BAY

Goed bewaarde archeologische bezienswaardigheden, een romantische vissershaven
en goede hotels maken van Paphos een zeer
aantrekkelijke verblijfplaats. Dit sfeervolle stadje
bestaat uit 2 delen: de bovenstad ‘Pano Paphos’
waar het dagelijkse leven van de bevolking zich
afspeelt en de toeristische wijk ‘Kato Paphos’
waar de meeste hotels zich bevinden. Nieuw
in de regio is het indrukwekkende Anastasia
Beach Club. Luchthaven Paphos - Paphos: 14 km

Coral Bay is een rustig badplaatsje met een
grillige kustlijn. Naast een klein centrum vindt
u er ook heel wat bananenplantages. Het
mooiste zandstrand van de regio Paphos ligt
hier aan een baai tussen 2 kliffen. Luchthaven
Paphos - Coral Bay: 24 km

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

KOUKLIA
Kouklia is een gezellig dorpje niet ver van Paphos.
Het werd gesticht op ‘Palaephaphos’, het oude
Paphos, de mythische geboorteplaats van
Aphrodite. Het is dankzij deze Griekse godin van
liefde en schoonheid dat Kouklia een geliefd
vakantieoord is. De Cyprioten hebben Aphrodite
altijd al aanbeden en dat is te zien aan de tempel
van Aphrodite en vele andere archeologische
sites. Luchthaven Paphos - Kouklia: 16 km

MILIOU / POLIS
Miliou is een typisch Cypriotisch dorpje, omringd
door groene wouden en wijngaarden. Vanop de
heuvels heeft u een prachtig zicht op de zee
en zijn ruwe kust. Polis is een dorpje aan de
noordkust met een klein centrum dat wordt
gekenmerkt door smalle straatjes en sfeervolle
pleinen met terrasjes. Luchthaven Paphos - Miliou /
Polis: 30 km / 50 km

KLIMAAT
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt

A
20°
24°
28°
30°
31°
29°
25°

B
17°
19°
22°
23°
23°
22°
21°

C
9
11
13
13
12
11
9

A: gem. dagtemp.
B: gem. temp. zeewater
C: uren zon per dag
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CYPRUS

INFO
Formaliteiten: voor Belgen volstaat de identiteitskaart (dient geldig te zijn tijdens je verblijf).
Kinderen: Kids-ID voor kinderen jonger dan
12 jaar. Andere nationaliteiten: info op de
ambassade. Voor een laatste update: zie
http://diplomatie.belgium.be.
Tijdsverschil: 1 uur later dan in België.
Elektriciteit: in Cyprus worden Britse driepolige
stekkers en stopcontacten gebruikt (adapter
onmisbaar, ook ter plaatse te huur of te koop).
Verkeer: in Cyprus wordt links gereden.
Opmerking: de weersomstandigheden laten het
soms niet toe om openluchtfaciliteiten in het
voor- of najaar te openen. Het kan ‘s morgens
en ‘s avonds ook nog wat frisjes zijn. We raden
dan ook aan om toch wat warmere kledij mee
te nemen.
Opmerking: in Cyprus is in een 4* en 5* hotels
het dragen van een lange broek voor heren
tijdens het avondeten meestal gebruikelijk.
Huisdieren: het is verboden huisdieren mee
te nemen naar Cyprus.

Zee
andse
dell
d
i
M

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

PAPHOS
Louis Paphos Breeze ****
Olympic Lagoon Resort *****
Coral Beach Hotel & Resort *****
Avanti ****
Leonardo Laura
Beach & Splash Resort ****
Leonardo Cypria Bay ****
Leonardo Plaza Cypria Maris
Beach Hotel & Spa ****
St. George Hotel ****
Dionysos Central ***
The Ivi Mare *****

code 05033
code 05086
code 05073
code 05043
code 05056
code 05064
code 05047
code 05065
code 05017
code 05082

24/7 ONLINE
SERVICE
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Cyprus | Paphos | Paphos

ATLANTICA GOLDEN BEACH
Paphos

! Ideaal voor koppels
! Adults Only vanaf 16 jaar
! Aangename sfeer, romantisch karakter
! Culinair, uitgebreid buffet
! Direct aan het strand
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FAIR TRAVEL
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Standaardkamer

ONZE MENING:

8.8

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.5
• Kamers 8.7

Mooi verzorgd en rustig gelegen
hotel. Iets verderop, in het pittoreske
dorpje Kissonerga, vind je enkele
winkeltjes en tavernes. Dit is een
hotel met een uitstekende service
en het is, dankzij het romantische
karakter, uitstekend geschikt voor
koppels. Zeg ‘ja’ tegen de heerlijke
lekkernijen die de chef hier voor je
bereidt en ervaar de Cypriotische
gastvrijheid op zijn best.

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het strand
• Op 1,5 km van Kissonerga
• Op 12 km van het centrum van
Kato Paphos
• Bushalte voor het hotel
• Op ± 35 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
buffetvorm)
• A-la-carterestaurant
• Taverne aan het strand
• Loungebar, poolbar
• Lange broek vereist voor de heren
tijdens het avondmaal

FACILITEITEN
• Shop
• Schoonheidssalon, kapsalon
• Paviljoen bij het zwembad voor de
animatie
• Wasservice
• Roomservice
• Wifi (gratis) in het hele resort

VERBLIJF

Alle kamers beschikken over
badkamer (douche in bad, haardroger),
tegelvloer, individuele airco
(1/5-31/10), hoofdkussenservice
(gratis), telefoon, wifi (gratis),
satelliet-tv (flatscreen), koelkast,
safe (gratis)
• Standaardkamer (2-3 pers.) met
balkon of terras en zicht op het
SPORT & ONTSPANNING
hinterland (type 20)
• Zoetwaterzwembad, bubbelbad,
• Kamer met lateraal zeezicht
ruime zonneterrassen
(2-3 pers.) en balkon (type 23)
• Gratis ligzetels en parasols aan het • Superieure kamer (2-3 pers.) met
zwembad
badjas, pantoffels, koffie- en
• Gratis handdoekenservice
theefaciliteiten, balkon en zeezicht
• Overdekt zwembad (verwarmd
(type 22)
tussen nov.-april)
• Eén persoon in dubbele kamer
• Gratis: zie All In
met balkon of terras, zicht op het
• Betalend: wellness centrum met
hinterland, op aanvraag (type 29)
bubbelbad, sauna en massage
• 204 kamers

ADULTS ONLY
• Minimumleeftijd voor de gasten in
het hotel: 16 jaar

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Middagmaal in de taverne aan het
strand (mei-okt.)
• Af en toe thema-avond en
showcooking
• A-la-carteavondmaal (1x/verblijf)
• Warme en koude snacks
(10-17.30u.)
• Koude snacks (10-24u.)
• Koffiebreak (16.30-17.30u.)
• Wijndegustatie of
cocktaildemonstratie
• Picknick mogelijk in geval van
excursie
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(10-24u.)
• Warme dranken (10-24u.)
• Tennis overdag, pingpong, boccia,
vogelpik, petanque
• Fitness
• Animatieprogramma (Engelstalig)
overdag en ‘s avonds (verschillende
keren per week)

Code 05041 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

074_V1_MED_NL 74

18/10/2022 17:31

75

Cyprus | Paphos | Paphos

TUI BLUE PIONEER BEACH HOTEL
Paphos

! Adults Only vanaf 16 jaar
! Vlak bij de pittoreske haven
! Culinaire verwennerij
! Volledig gerenoveerd
! Direct aan het strand
ADULTS OVERDEKT WIFI
ONLY ZWEMBAD GRATIS

VOL
HALF
ALL IN PENSION
PENSION ONTBIJT

FAIR TRAVEL

ONTSPANNEN
MET Z’N TWEEËN
! MODERNE

KAMERS OP
PRACHTIGE LOCATIES
! CULINAIRE ERVARINGEN
! GENIETEN IN DE
WELLNESS
! BLUEF!T® RELAXATIEEN 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

Kamer met zeezicht
ONZE MENING:

8.7

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.3
• Kamers 8.1

Met het strand voor de deur, de
pittoreske haven op wandelafstand
en de lekkere restaurants in de
buurt kan je heerlijk fl aneren en
tegelijk je smaakpapillen verwennen.
Dit hotel is Adults Only en de
minimumleeftijd voor gasten in dit
hotel is 16 jaar. Zo kan je ongestoord
genieten van een deugddoende
vakantie. TUI BLUE Pioneer Beach
Hotel werd volledig gerenoveerd en
is klaar om je hartelijk te ontvangen.

LIGGING

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• Direct aan het strand
• Op 500 m van winkels
• Op 3 km van de haven van Paphos
• Op ± 12 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Zoetwaterzwembad met bubbelbad
• Gratis ligzetels en parasols aan het
zwembad en het strand
• Gratis handdoekenservice
• Overdekt zwembad (verwarmd)
met bubbelbad
• Gratis: fitness, pingpong, animatie
overdag en ‘s avonds (shows en
livemuziek)
• Betalend: spacentrum, tennis

Alle kamers beschikken over badkamer (douche of bad, haardroger,
badjas, slippers), houten vloer,
individuele airco (mei-okt.)/verwarming
(nov.-april), telefoon, wifi (gratis),
satelliet-tv (flatscreen), minibar
(betalend), thee-en koffiefaciliteiten,
espressomachine, safe (gratis),
strijkfaciliteiten en balkon
• Standaardkamer (2 pers.)
(type 20)
• Kamer met gelimiteerd zeezicht
(2 pers.) (type 21)
• Kamer met zeezicht (2 pers.)
(type 22)
• Superieure kamer (2 pers.)
(type 23)
• Superieure kamer (2 pers.) met
zeezicht (type 24)
• Luxekamer (2 pers.) met zeezicht
(type 25)
• Juniorsuite (2 pers.) met tapijt,
bad, douche, DVD-speler, zeezicht
(type 27)
• Promokamer (2 pers.) (type 26)
• Eén persoon in dubbele kamer
met zeezicht (type 29)
• Fruit en wijn in de kamer bij
aankomst
• Extra’s in types 23, 24, 25 en 27:
laat ontbijt (tot 11u.), VIP check-in
en gratis late check-out tot 18u.
(volgens beschikbaarheid)
• 302 kamers

FACILITEITEN
• Kapsalon
• Shop
• Wasservice
• Roomservice
• Wifi (gratis) in het hele resort

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In (mits toeslag)
• Restaurant ‘Odysseas’ (ontbijt en
avondmaal in buffetvorm, themaavonden, Griekse en Cypriotische
folklore,...)
• Restaurant ‘Regina’ (middag- en
avondmaal (buffet en à-la-carte),
avondmaal: Italiaanse keuken)
• Restaurant ‘Christiana’ (ontbijt
voor superieure kamers en juniorsuites en à-la-carteavondmaal)
• Mediterraan à-la-carterestaurant
‘Thalassa’ (avondmaal)
• Cocktailbar, sportsbar, poolbar
• Deftige kledij vereist tijdens het
avondmaal

ADULTS ONLY
• Minimumleeftijd voor de gasten in
het hotel: 16 jaar

ALL IN mits toeslag
• Ontbijtbuffet in restaurant
‘Odysseas’ (voor types 23, 24,
25 en 27 ontbijt ook mogelijk in
restaurant ‘Christiana’ tot 11u.),
middagmaal (buffet of à-la-carte),
avondmaal in restaurant
‘Odysseas’ of à-la-carte in een van
de 3 à-la-carterestaurants
• 2x/week viergangenmenu in de
à-la-carterestaurants (onbeperkt
bij verblijf in types 23, 24, 25, 27)
• Snacks: ijsjes, desserts, warme
dranken
• Snacks na het avondmaal (tot
22.30u.)
• Voor verblijf in types 23, 24, 25,
27: elke dag een fles water op de
kamer, fles champagne op de
voorlaatste dag, minibar wordt
dagelijks bijgevuld met frisdrank
• Selectie van lokale en
geïmporteerde alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(10-24u.), minibar bij aankomst
gevuld met een selectie nonalcoholische dranken, bier en
water
• Pingpong, fitness
• Bubbelbad (indoor en outdoor)
• Animatie overdag en ‘s avonds
(livemuziek, shows)
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CONSTANTINOU BROS ATHENA ROYAL BEACH
Paphos

! Adults Only vanaf 16 jaar
! Attentvolle service
! Modern resort met talrijke faciliteiten
! Centrale en rustige ligging
ADULTS OVERDEKT WIFI
ONLY ZWEMBAD GRATIS

VOL
HALF
ALL IN PENSION
PENSION

FOR TWO
*HQLHWHQPHW]¶QWZHHWMHV
$GXOWVRQO\
5XVWHQRQWVSDQQLQJ

ONZE MENING:

9.1

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.7 • Service 10
• Kamers 8.5

Dit viersterrenhotel verwelkomt
volwassenen vanaf 16 jaar. Je verblijft
in dit moderne resort in mooi
ingerichte kamers met veel lichtinval.
Dankzij de talrijke faciliteiten hoef je
je geen seconde te vervelen, geniet
van ieder moment! Dit hotel is centraal
maar toch ook rustig gelegen direct
aan het strand. Of je nu een dagje
wil relaxen aan het strand of languit
in je ligzetel liggen aan het zwembad,
de keuze is aan jou. Maak via het
wandelpad aan zee zeker ook een
wandeling naar de oude haven van
Kato Paphos.

LIGGING

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In (mits toeslag)
• 2 themarestaurants (internationaal
ontbijt, mediterrane en
Cypriotische keuken)
• A-la-carterestaurant ‘Aphrodite’
• Restaurant ‘Olive Tree’
• ‘Pygmalion’ restaurant (showcooking)

SPORT & ONTSPANNING
• 3 zoetwaterzwembaden, 3 bubbelbaden
• Gratis ligzetels en parasols aan het
zwembad en het strand
• Gratis handdoekenservice
• Overdekt zwembad met bubbelbad
• Gratis: tennis, pingpong, fitness,
sauna, stoombad, minigolf (in hotel
Athena Beach), animatie overdag
en ‘s avonds (aquagym, shuffleboard, folklore, shows)
• Betalend: Elixir Spa met verschillende
behandelingen en massages,
aromatherapie, biljart

• Direct aan het strand
• Op 500 m van winkels
ADULTS ONLY
• Op 1,5 km van het centrum
• Minimumleeftijd voor de gasten in
• Op ± 15 km van de luchthaven
het hotel: 16 jaar
(transfer heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Kapsalon
• Roomservice
• Wasservice
• Shop
• Ruime fietsenstalling
• Wifi (gratis) in het hele resort

• Extra bij verblijf in type 23 en 24:
Alle kamers beschikken over badkamer sauna en stoombad gratis, fruit en
(haardroger, badjas, slippers), individuele wijn bij aankomst, VIP check-in,
late check-out tot 18u. (volgens
airco, telefoon, satelliet-tv (flatscreen),
wifi (gratis), koelkast (minibar betalend), beschikbaarheid), exclusief ontbijt
waterkoker, koffie- en theefaciliteiten, in een apart restaurant
safe (gratis), strijkfaciliteiten en balkon • Extra bij verblijf in type 26: sauna
en stoombad gratis, ontbijt tot
• Classic kamer (2 pers.) met bad
11u. in een apart restaurant, fruit
of douche, houten vloer en zicht
en wijn bij aankomst, turn down
op het hinterland (type 20)
• Classic kamer met beperkt zeezicht service
(2 pers.) met bad of douche, houten • 208 kamers
vloer (type 21)
• Classic kamer met zeezicht
(2 pers.) met bad of douche, houten
vloer (type 22)
• Superieure kamer met zicht op
het hinterland (2 pers.) met bad
of douche, houten vloer (type 23)
• Superieure kamer met zeezicht
(2 pers.) met bad of douche, houten
vloer (type 24)
• Juniorsuite met zicht op het hinterland (2 pers.) met bad, douche,
tapijt en dvd-speler (type 27)
• Juniorsuite met zeezicht (2 pers.)
met bad, douche, tapijt en dvdspeler (type 26)
• Promokamer (2 pers.) met bad of
douche, houten vloer en zicht op
het hinterland (type 25)

VERBLIJF

ALL IN mits toeslag
• Voor verblijf in types 20, 21, 22,
25: ontbijt, middag- en avondmaal
in buffetvorm
• Avondmaal met 4 gangen in
restaurant ‘Aphrodite’ en ‘Olive Tree’
(2x/week)
• Snacks (tot 23u.), ijsjes
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken in de
minibar
• Selectie van lokale en internationale
alcoholische en niet-alcoholische
dranken (10-24u.)
• Voor verblijf in types 23, 24, 26:
hetzelfde als hierboven plus:
ontbijt in restaurant ‘Pygmalion’
• Avondmaal in restaurants
‘Aphrodite’ en ‘Olive Tree’
• Tennis, pingpong
• Fitness, sauna, stoombad
• Animatie overdag en ‘s avonds
(aquagym, shuffleboard, folklore,
shows)
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CONSTANTINOU BROS ATHENA BEACH
Paphos

! Uitstekende service
! Prima maaltijden
! Centrale ligging
! Op wandelafstand van de oude haven
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Superieure kamer met zeezicht

LIGGING

ONZE MENING:

9.3

KLANTENSCORE
• Maaltijden 9
• Kamers 8.9

• Service 10

Constantinou Bros Athena Beach is
werkelijk een tophotel, direct aan
het strand van Kato Paphos. Zin in
een wandeling? Via de boulevard
bereik je met gemak het centrum
van Paphos dat op slechts anderhalve
kilometer ligt. In het spacentrum
worden lichaam en geest van kop tot
teen verwend met allerlei
behandelingen. Om de grote en
kleine honger te stillen kan je terecht
in een van de vele restaurants.
Aangezien er de afgelopen maanden
heel wat vernieuwingen werden
gedaan, is dit hotel momenteel in
afwachting van zijn officiële 5de ster.

SPORT & ONTSPANNING

• Direct aan het strand
• 3 zoetwaterzwembaden,
• Op 50 m van bars en restaurants
zoetwaterzwembad (Adults Only),
• Op 1,5 km van het centrum
2 kinderbaden, 2 bubbelbaden
• Op ± 15 km van de luchthaven
• Aquapark (april-okt.) (min. 1m20)
(transfer heen en terug inbegrepen) • Gratis ligzetels en parasols aan de
zwembaden en het strand
FACILITEITEN
• Gratis handdoekenservice
• Kinderspeelruimte
• Overdekt zwembad (verwarmd
• Kapsalon
tussen nov.-april) met bubbelbad
• Shop
• Gratis: tennis, pingpong, fitness,
• Wifi (gratis) in een deel van het
animatie overdag en ‘s avonds
resort
(livemuziek, shows), miniclub
• Betalend: tennis met verlichting,
RESTAURANTS & BARS
spacentrum met sauna, stoombad,
• Zie All In (mits toeslag)
aromatherapie, behandelingen,
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
tennis met verlichting
buffetvorm)
• A-la-carterestaurant ‘Zephyr’
VERBLIJF
(vanaf 16 jaar)
Alle kamers beschikken over badkamer
• Mediterraan à-la-carterestaurant
(haardroger, badjas, slippers), houten
‘Adonis’
vloer, centrale airco (individueel
• Italiaans à-la-carterestaurant
regelbaar), telefoon, flatscreen-tv,
‘Leda’
wifi (gratis), koelkast, safe (gratis),
• ‘Palm Tree’ à-la-carterestaurant
koffie- en theefaciliteiten,
(open op aanvraag)
strijkfaciliteiten en balkon
• Beachbar, cocktailbar, poolbar,
• Standaardkamer (2-3 pers.) met
loungebar (Adults Only)
douche in bad en zicht op het
• Deftige kledij vereist tijdens de
hinterland (type 20)
maaltijden
• Kamer met lateraal zeezicht

• Superieure kamer met zicht op
het hinterland (2-3 pers.) met
douche, houten vloer (type 23)
• Superieure kamer met zeezicht
(2-3 pers.), met douche, houten
vloer (type 24)
• Juniorsuite (2-3 pers.) met
bubbelbad en douche, houten
vloer, privézwembad, zeezicht
(type 26)
• Familiekamer (2-4 pers.) met
2 badkamers (douche), zeezicht:
1 slaapkamer (type 27)
• Promokamer (2-3 pers.) met bad
of douche (type 25)
• Extra bij verblijf in types 23 en 24:
sauna en stoombad gratis, fruit en
wijn bij aankomst, VIP check-in,
late check-out tot 18u. (volgens
beschikbaarheid), exclusief ontbijt
tot 11u. in een apart restaurant
• Extra bij verblijf in type 26: sauna
en stoombad gratis, ontbijt tot
11u. in een apart restaurant, fruit
en wijn bij aankomst,
turndownservice
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 520 kamers

(2-3 pers.) en douche in bad
(type 21)
• Kamer met zeezicht (2-3 pers.)
en douche in bad (type 22)

ALL IN mits toeslag
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• A-la-cartemiddagmaal in het
mediterraan restaurant ‘Adonis’
• Middagmaal in restaurant ‘Leda’
• Avondmaal in een van de à-la-carterestaurants (2x/week, 4 gangen)
• Snacks
• Middernachtsnacks (tot 23u.)
• IJsjes
• Selectie van lokale en internationale
alcoholische en niet-alcoholische
dranken (10-1u.)
• Minibar
• All In mits toeslag bij verblijf in
types 23, 24 en 26: hetzelfde als
voorgaande + ontbijt in restaurant
‘Zephyr’
• Avondmaal in de
à-la-carterestaurants (7x/week,
4 gangen)
• Fles water op de kamer
• Fles champagne de dag voor vertrek

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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APHRODITE HILLS BY ATLANTICA
Kouklia

! Luxe, elegantie en comfort
! In een groter resort
! Talrijke ontspanningsmogelijkheden
! Gerechten om van te watertanden
! Op 1 km van het strand
OVERDEKT SWIM-UP WIFI
ZWEMBAD KAMERS GRATIS

ALL IN

Deluxe kamer
ONZE MENING:

Luxueus, hedendaags en elegant, zo
kan je Aphrodite Hills by Atlantica
het beste omschrijven. Heerlijk relaxen
aan de rand van een kristalhelder
blauwe zee onder de koelte van een
parasol, nippend aan een verfrissende
cocktail... Voel je je aangesproken?
Het is de ideale vakantieplaats om
samen met het hele gezin, of gewoon
met zijn tweetjes, even te ontsnappen
aan het dagelijkse leven. Hier zijn
cultuur, mythologie en traditie met
elkaar verweven. Een waar paradijs
voor iedereen die verlangt naar luxe
en comfort. Dit hotel ligt in het hartje
van Aphrodite Hills by Atlantica waar
je werkelijk alles terugvindt om van
een geslaagde vakantie te genieten.
Er zijn talrijke sportmogelijkheden
zoals paardrijden, golfen en tennissen
en bovendien zullen de vele bars en
restaurants je doen watertanden.

LIGGING

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In • Hoofdrestaurant
(maaltijden in buffetvorm)
• Specialiteitenrestaurant (Aziatisch
keuken, avondmaal) • Mediterraan
specialiteitenrestaurant (avondmaal)
• Mexicaans specialiteitenrestaurant
(ontbijt en avondmaal) • ‘Stone Grill
Terrace’ (Adults Only, mei-okt.)
• 2 loungebars, bar (Adults Only),
bar met zicht op de Middellandse
Zee, poolbar • Heren wordt verzocht
een lange broek en gesloten schoenen
te dragen tijdens het avondmaal in
de à-la-carterestaurants

SPORT & ONTSPANNING
• 2 zoetwaterzwembaden, zwembad
‘Adults Only’, ‘Activity’ zwembad,
kinderbad • Gratis ligzetels en parasols
aan het zwembad • Gratis handdoekenservice • Overdekt zwembad
• Gratis: zie All In • Betalend: tennis
met verlichting, tennislessen, paardrijden, spabehandelingen, golf

MINISPLASH

• Op 1 km van het strand • Op
• 1 kids miniglijbanenpark (diepte
23 km van Paphos • Op ± 17 km van
zwembad 45 cm, tot 12 jaar)
de luchthaven (transfer heen en
terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Kinderspeelruimte • Shops
• Roomservice • Wasservice • Wifi
(gratis) in het hele resort

• Swim-upfamiliekamer (2-3 pers.
/ 2 volw.+2 kind.) met schuifdeur,
Alle kamers beschikken over badterras, zeezicht en zicht op het
kamer (bad en douche, haardroger,
badjas, slippers), tegelvloer, individuele golfterrein, zicht op en directe
airco, telefoon, satelliet-TV (flatscreen), toegang tot het gedeelde zwembad
hoofdkussenservice (gratis), wifi (gratis), (type 26)
• Familiekamer (2-3 pers. / 2 volw.+
minibar, koffie- en theefaciliteiten,
2 kind.) met balkon of terras, zicht
safe (gratis), strijkfaciliteiten
op het zwembad of op de tuin:
• Standaardluxekamer (2 pers. /
1 slaapkamer, 1 salon (type 24)
2 volw.+1 kind) met balkon of
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
terras (type 20)
mogelijk bij maximale bezetting)
• Luxekamer (2 pers. / 2 volw.+
• 290 kamers
1 kind) met balkon of terras,
zeezicht en zicht op het golfterrein
(type 21)
• Familiekamer (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind. / 3 volw.+1 kind) met
schuifdeur, balkon of terras
(type 23)
• Familiekamer (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind. / 3 volw.+1 kind) met
schuifdeur, balkon of terras, zeezicht en zicht op het golfterrein
(type 25)
• Familiekamer (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind.) met balkon of terras,
zeezicht en zicht op het golfterrein:
1 slaapkamer, 1 salon (type 27)
• Luxe swim-upkamer (2 pers. /
2 volw.+1 kind) met terras en zicht
op het zwembad en directe toegang
via trappen tot het gedeelde
zwembad, op aanvraag (type 22)

VERBLIJF

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm • Continentaal ontbijt
(Adults Only, 7-10.30u.) • Snacks
(11-18u.) • Middernachtsnacks
(22-24u.) • Middagmaal in het
Mexicaans à-la-carterestaurant
• Avondmaal in het mediterraan,
Mexicaans, Aziatisch restaurant • Je
kan 3x/verblijf à-la-carte gaan eten
(bij min. 7 nachten) • Frisdranken,
bier van ‘t vat en huiswijn tijdens de
maaltijden • Schepijs • Selectie van
lokale alcoholische en niet-alcoholische
dranken (9-24u.) • Korting in sommige
restaurants op het nabijgelegen
dorpsplein
• 1 tennisterrein (verlichting en les
betalend), minigolf overdag
• Fitness, yoga • Avondanimatie

VOOR FAMILIES
0LQLVSODVK
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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ATLANTICA MARE VILLAGE PAPHOS
Paphos

! Harmonie van luxe en eenvoud
! Op 8 km van Paphos
! Direct aan zee
WIFI
GRATIS

ALL IN

Standaardkamer
ONZE MENING:

8.8

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.8
• Kamers 8.7

Voor inspanning én ontspanning is
het gloednieuwe Atlantica Mare
Village Paphos het perfecte vakantieadres. Of je nu met z’n tweetjes of
met het hele gezin op vakantie gaat
in Cyprus, aan iedereen is gedacht.
Laat zien wat je kunt tijdens een
partijtje tennis, maak je spieren soepel
tijdens de aquarobics of ga lekker
relaxen in een ligzetel aan het zwembad.
Dankzij de uitstekende All In beleef
je een zorgeloze vakantie.

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan zee
• Op 4 km van het strand van Coral
Bay
• Op 8 km van Paphos
• Op ± 25 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
buffetvorm, thema-avonden)
• Grillrestaurant (à-la-carte)
• Griekse taverne (à-la-carte)
• Burger Club
• Snackbar
• 3 poolbars, beachbar, lobbybar, bar
• Deftige kledij gewenst tijdens het
avondmaal

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

VERBLIJF

Alle kamers beschikken over badkamer (bad of douche, haardroger),
tegelvloer, individuele airco
(1/5-31/10), telefoon, satelliet-tv
(flatscreen), hoofdkussenservice
(gratis), wifi (gratis), koelkast, koffieen theefaciliteiten, safe (gratis), balkon
of terras
• Standaardkamer (2 pers. /
2 volw.+1 kind) met zicht op het
hinterland (type 20)
SPORT & ONTSPANNING
• Kamer met lateraal zeezicht
• 3 zoetwaterzwembaden, 2 kinder(2 pers. / 2 ad.+1 enf.) (type 21)
baden
• Ruime familiekamer met lateraal
• Gratis ligzetels en parasols aan het
zeezicht (2-3 pers. / 2 volw.+
zwembad en het strand
2 kind.) met schuifdeur (type 22)
• Gratis handdoekenservice
• Familiesuite met lateraal zeezicht
• Overdekt zwembad (verwarmd
(2-4 pers.): 1 slaapkamer, 1 salon
tussen nov.-april)
(type 23)
• Gratis: zie All In
• Workation kamer (2 pers. / 2 ad.+
• Betalend: spacentrum
1 enf.) met lateraal zeezicht
(type 24)
MINISPLASH
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
• Kids waterspuitpark
mogelijk bij maximale bezetting)
• 327 kamers

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Avondmaal in het grillrestaurant,
Burger Club en in de Griekse
taverne (1x/verblijf van min.
2 nachten, 2x/verblijf van min.
4 nachten)
• Snacks (11-17u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(10-24u.)
• Tennis, aquarobic, fitness, animatie
overdag en ‘s avonds (shows, livemuziek), miniclubs

VOOR FAMILIES
0LQLVSODVK
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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LOUIS PHAETHON BEACH
Paphos

! Uitgebreide animatie voor jong en oud
! Mooi aquapark
! Direct aan het strand
OVERDEKT WIFI
ZWEMBAD GRATIS

ALL IN

SUN SWIM
(LQGHORRV]ZHPSOH]LHU
+HHUOLMN]RQQHQ
(HQ]RUJHOR]HIHHOJRRGYDNDQWLH

Familiekamer
ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

VERBLIJF

• Direct aan het strand
• Zie All In
• Op 500 m van winkels
• Restaurant (maaltijden in buffetKLANTENSCORE
• Op 3 km van Kato Paphos (regelvorm, Cypriotische, Italiaanse en
• Maaltijden 8.1 • Service 8
matige busverbinding, betalend)
internationale specialiteiten)
• Kamers 7.8
• Op ± 10 km van de luchthaven
• Chinees restaurant (mei-okt.,
(transfer heen en terug inbegrepen) middagmaal, niet op zondag)
Een service om u tegen te zeggen,
• Lange broek vereist voor de heren
met oog voor de noden van families. FACILITEITEN
tijdens het avondmaal
Zo is er een leuke speeltuin en een • 2 kinderspeelruimtes
• Kinderbuffetten
levendig animatieprogramma voor
• Shops
• Thema-avonden
groot en klein! Bovendien kan je je
• Discotheek
• ‘Café Vienna’
urenlang amuseren in het zwembad • Wasserij
• Lobbybar, poolbar
met 6 glijbanen.
• Wifi (gratis) in het hele resort

7.9

Alle kamers beschikken over badkamer
(haardroger), laminaat, individuele
airco, koffie- en theefaciliteiten,
telefoon, satelliet-tv, koelkast, safe
(betalend) en balkon of terras
• Standaardkamer (2-3 pers.) met
douche, balkon en zicht op het
hinterland (type 20)
• Kamer met zeezicht (2-3 pers.),
douche, balkon (type 21)
• Familiekamer (2 pers. / 2 volw.+
2 kind.) met bad, balkon, zicht op
het hinterland (type 23)
SPORT & ONTSPANNING
• Familiekamer (2 pers. / 2 volw.+
• Zoetwaterzwembad, kinderbad,
2 kind.) met bad, balkon, zeezicht
zonneterras
(type 22)
• Zwembad met 6 glijbanen
• Eén persoon in dubbele kamer
(1/5-30/10, vanaf 8 jaar, min.
met bad, douche, balkon of terras,
120cm)
zicht op het hinterland (type 29)
• Gratis ligzetels en parasols aan het • Promokamer (2 pers.), douche,
zwembad en het strand
balkon en zicht op het hinterland
• Overdekt zwembad (verwarmd
(type 25)
tussen 1/11-30/4)
• Familiekamer aan promoprijs
• Gratis: zie All In
(2 pers. / 2 volw.+1 kind) met bad,
• Betalend: massage, speelzaal met
balkon en zicht op het hinterland
videospelletjes
(type 26)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
MINISPLASH
mogelijk bij maximale bezetting)
• 1 kids waterspuitpark (diepte
• 422 kamers
zwembad 35 cm)

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Kinderbuffetten (18-21u.)
• Thema-avonden
• Snacks (10-17.30u.)
• Middernachtsnacks (22-24u.)
• Lunchpakket voor excursies, op
aanvraag
• Selectie van warme dranken
(7-24u.), lokale niet-alcoholische
dranken en alcoholische dranken
(10-24u.)
• 2 tennisterreinen overdag en
pingpong (mits waarborg)
• (Beach)volley, basketbal, aerobic,
vogelpik, shuffleboard, aquagym,
waterpolo
• Healthclub met bubbelbad,
stoombad, sauna, fitness (op
reservatie)
• Animatie overdag en ‘s avonds
• Gratis toegang tot de discotheek
• Miniclub: dagelijks animatieprogramma onder toezicht voor
kinderen (4-12 jaar) (minidisco,...)

VOOR FAMILIES
0LQLVSODVK
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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LOUIS IMPERIAL BEACH
Paphos

! Centrale ligging
! Lekkere en gevarieerde maaltijden
! Omringd door schitterende tuinen
! Direct aan het strand
ALL IN

CLASSIC
9HUWURXZGJHYRHO
.ZDOLWHLWHQFRPIRUW
+DUWHOLMNHVHUYLFH

Kamer met zeezicht
ONZE MENING:

8.4

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.5
• Kamers 8.3

Dit Louis-hotel waar zowel koppels
als gezinnen met kinderen zich thuis
voelen ligt onmiddellijk aan een mooi
verzorgd strand. Op een half uur
wandelen bevindt zich de toeristische
zone van Kato Paphos. Ook de
archeologische sites zijn gemakkelijk
bereikbaar te voet of met het
openbaar vervoer. De centrale ligging
is echt een troef. Comfortabel hotel
met talrijke faciliteiten, ideaal voor
zowel een actieve vakantie als voor
een rustig en ontspannend verblijf.

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het strand
• Zie All In
• Op 100 m van enkele winkeltjes
• Restaurant met Engels ontbijtbuffet
• Op 2,5 km van de haven van Kato
en andere maaltijden in buffetvorm
Paphos
(à la carte mogelijk, showcooking,
• Bushalte op 150 m
thema-avonden)
• Op ± 11 km van de luchthaven
• Aziatisch restaurant (vast menu,
(transfer heen en terug inbegrepen) open naargelang de bezetting)
• Lange broek vereist voor de heren
FACILITEITEN
tijdens het avondmaal, tussen juni• Kinderspeelruimte
sept. is een short toegelaten
• Shop
• Lobbybar, poolbar
• Kapsalon en schoonheidssalon
SPORT & ONTSPANNING
• Wasservice
• Roomservice (tot 23u.)
• 2 zoetwaterzwembaden (waarvan
• Wifi (gratis) in het hele resort
1 aanbevolen voor volw.), 2 kinderbaden (waarvan 1 met glijbaan
voor kleinere kinderen), zonneterras, tuin
• Gratis ligzetels en parasols aan het
zwembad
• Gratis handdoekenservice
• Overdekt zwembad (Adults Only
tussen mei-okt., verwarmd tussen
nov.-april)
• Gratis: zie All In
• Betalend: biljart, spacentrum met
massage (mits afspraak), videospelletjes

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer (douche in bad, haardroger),
tegelvloer, centrale airco/verwarming,
telefoon, wifi (gratis), satelliet-tv,
koelkast, koffie- en theefaciliteiten,
safe (betalend) en balkon of terras
• Standaardkamer (2-3 pers.) met
zicht op het hinterland (type 20)
• Kamer met zeezicht (2-3 pers.)
(type 21)
• Ruime familiekamer (3-4 pers. /
2 volw.+1 kind / 2 volw.+2 kind.)
met zicht op het hinterland
(type 26)
• Ruime familiekamer (3-4 pers. /
2 volw.+1 kind / 2 volw.+2 kind.)
met zeezicht (type 24)
• Eén persoon in dubbele kamer
met zicht op het hinterland
(type 29)
• Promokamer (2 pers.) met zicht
op het hinterland (type 25)
• Eénpersoonskamer met zicht op
het hinterland (type 10)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting in
type 24, 10)
• 239 kamers

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Laat ontbijt (10-12u.)
• Themabuffet
• Avondmaal voor kinderen
(18.30-21.30u.)
• Lunchpakket (op aanvraag)
• Snacks (15.30-17.30u.)
• Middernachtsnack (22.30-24u.)
• Selectie van warme dranken
(7-24h), lokale niet-alcoholische
dranken en alcoholische dranken
(10-24u.)
• Tennis overdag (materiaal mits
waarborg), pingpong, volleybal,
petanque, vogelpik
• Fitness, bubbelbad (beiden op
afspraak)

VOOR FAMILIES
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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ALIATHON AEGEAN
Paphos

! Verblijf in studio of suite
! Oase van rust en schoonheid
! Ontspanning in het spacentrum
! Op 150 m van het strand
OVERDEKT
PRIVÉ
SWIM-UP WIFI
ZWEMBAD ZWEMBAD KAMERS GRATIS

HALF ONTBIJT
ALL IN PENSION

Suite
ONZE MENING:

6.5

KLANTENSCORE
• Kamers 7.5

Dit mooie resort bestaat uit
verschillende delen, het authentieke
“Aegean” Village en “Fishing” Village
en het moderne suitegedeelte met
de familiesuites en swim-upsuites.
De vele faciliteiten liggen verspreid
over de verschillende delen van dit
resort.

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 150 m van het strand
• Op 100 m van shops
• Op 3 km van de haven en het
historische fort
• Op ± 15 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Zie All In (mits toeslag)
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
buffetvorm, kinderbuffet)
• Snackbar
• Formule halfpension + : dranken
inbegrepen tijdens de maaltijden

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

VERBLIJF

Alle suites en studio’s beschikken
over badkamer (douche, haardroger),
tegelvloer, individuele airco, telefoon,
wifi (gratis), satelliet-tv (flatscreen),
koelkast, koffie- en theefaciliteiten,
safe (betalend) en balkon of terras
• Superieure studio (2-3 pers.) met
SPORT & ONTSPANNING
kookplaten en tuinzicht (type 22)
• Zoetwaterzwembad met kinder• Suite (2-4 pers.) met balkon en
gedeelte
zicht op het zwembad: 1 slaapkamer,
• Gratis ligzetels en parasols aan het
1 salon (type 21)
zwembad
• Familiesuite (2-4 pers.) (Suites
• Gratis handdoekenservice
gedeelte) met balkon, zicht op het
• Overdekt zwembad (in het spazwembad (type 23)
centrum, Adults Only vanaf 16 jaar, • Familiesuite (4-6 pers.) (Suites
verwarmd tussen nov.-maart)
gedeelte) met balkon, zicht op het
• Gratis: pingpong, fitness, tennis
zwembad (type 24)
(materiaal mits waarborg), bubbel- • Swim up Suite (2-4 pers.) (Suites
bad (indoor), sauna en stoombad
gedeelte) met terras, directe toegang
• Betalend: spacentrum met
tot en zicht op het gedeelde
massages, duiken, fietsverhuur,
zwembad:1 slaapkamer (type 25)
tennis met verlichting
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis
• 189 suites

ALL IN mits toeslag
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Thema-avonden: internationale,
mediterrane, Cypriotische,
Italiaanse, Griekse, Chinese avond
• Snacks (10-18u.)
• IJsjes
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
• Fitness, tennis, bubbelbad, sauna,
stoombad

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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AQUAMARE BEACH HOTEL & SPA
Paphos

! Elegantie en mediterrane charme
! Ruime keuze aan gerechten
! Spacentrum
! Direct aan het strand
HALF
OVERDEKT
ZWEMBAD ALL IN PENSION ONTBIJT

Superieure kamer met zeezicht
ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het kiezelstrand
• Zie All In (mits toeslag)
• Op 3 km van de haven en het
• Restaurant (ontbijt en middagmaal
KLANTENSCORE
stadscentrum van Paphos
in buffetvorm, 1x/week ‘s avonds
• Maaltijden 7.5 • Service 8
• Op ± 15 km van de luchthaven
BBQ)
• Kamers 8.5
(transfer heen en terug inbegrepen) • Restaurant (avondmaal in buffetvorm)
Verzorgd en modern ingericht vier- FACILITEITEN
• ‘Sunset Terrace’ met Italiaanse
sterrenhotel, afgewerkt met sfeervolle • Kinderspeelruimte
keuken (mei-okt.)
details en eigentijdse gezelligheid.
• Shop
• Bar, ‘Afternoon relax bar’
De ruime keuze, de steeds verse
• Schoonheidssalon
• Tijdens het diner geldt een dresscode,
producten en de vlotte bediening in • Roomservice (10-22u.)
mannen graag in lange broek
het restaurant zorgen voor enthousiaste • Wasservice
reacties bij de gasten. De ultieme
SPORT & ONTSPANNING
• Wifi (gratis) in het hele resort
ontspanning vind je dan weer in het
• Zoetwaterzwembad, kinderbad
professionele en goed uitgeruste
• Gratis ligzetels en parasols aan het
spacentrum, waar je wordt ingewijd
zwembad
in de wereld van de mineraalwater• Gratis handdoekenservice
therapie.
• Overdekt zwembad (verwarmd
tussen 1/11-30/3)
• Gratis: tennis, pingpong, aerobic,
fitness, sauna
• Betalend: spacentrum met Turks
bad en massages

8.1

083_V1_MED_NL 83

VERBLIJF

Alle kamers beschikken over badkamer
(haardroger), tapijt of tegelvloer,
individuele airco, telefoon, satelliettv, koffie- en theefaciliteiten, safe
(gratis) en balkon
• Standaardkamer (2 pers. /
2 volw.+1 kind) met bad, koelkast,
zicht op het hinterland (type 20)
• Kamer met zeezicht (2 pers. / 2 volw.+
1 kind) met bad, koelkast (type 21)
• Superieure kamer (2-3 pers.) met
bad of douche, slippers, minibar
(gratis), dvd-speler (op aanvraag),
wifi (gratis) en zicht op het hinterland
(type 23)
• Superieure kamer (2-3 pers.) met
bad of douche, slippers, minibar
(gratis), dvd-speler, wifi (gratis) en
zeezicht (type 22)
• Familiekamer (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind. / 3 volw.+1 kind) met bad,
koelkast, zicht op het hinterland
(type 26)
• Eén persoon in dubbele kamer
met bad, koelkast, zicht op het
hinterland (type 29)
• Promokamer (2 pers.) met bad,
koelkast, zicht op het hinterland
(type 25)
• Eénouderkamer (1 volw.+1 kind /
1 volw.+2 kind.) met bad, koelkast,
zicht op het hinterland (type 27)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 237 kamers
Code 05020 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ALL IN mits toeslag
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Laat continentaal ontbijt (10-12u.)
• Barbecue-avondmaal (1x/week)
• Avondmaal in het Italiaans
à-la-carterestaurant
• Afternoon Tea (16.30-17.30u.)
• Snacks (15-17u. en 22-24u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(10-24u.)
• Tennis, pingpong, aerobic, fitness,
sauna, bubbelbad
• Animatie overdag en ‘s avonds
(livemuziek)

VOOR FAMILIES
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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ALMYRA
Paphos

! Lid van ‘Design Hotels’
! Panoramisch zicht op de zee
! Uitstekende keuken
! Direct aan zee en promenade
VOL
WIFI
GRATIS PENSION ONTBIJT

LIFESTYLE
8QLHNHHUYDULQJHQ
0RGHUQGHVLJQ
*UDWLVZLIL

Dakterras Kyma suite

ONZE MENING:

8.6

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.2
• Kamers 8.6

Als lid van de ‘Design Hotels’ staat
het exclusieve Almyra garant voor
een geslaagde vakantie in een luxueus
en geraffineerd kader. Vanuit het
hotel geniet je van panoramische
vergezichten over de zee. Voeg hierbij
nog een uitstekende creatieve keuken
en je vakantie kan niet meer stuk!
Bovendien gaan ook ouders met
kleine kinderen een zorgeloze vakantie
tegemoet dankzij het ‘Baby Go
Lightly’-concept, een formule die je
de mogelijkheid biedt om allerlei
babyspullen op voorhand te reserveren.
Zo wordt reizen met een baby een
stuk eenvoudiger.

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan zee en de promenade
• Hoofdrestaurant met
• In het centrum van Kato Paphos
à-la-cartegerechten of menu voor
• Op 500 m van de jachthaven en
het middagmaal, menu voor het
oude haven
avondmaal
• Op ± 14 km van de luchthaven
• Restaurant met mediterrane en
(transfer heen en terug inbegrepen) Aziatische keuken
• Restaurant met Griekse gerechten
FACILITEITEN
en visspecialiteiten
• Salons, shop
• Restaurant bij het spacentrum
• Kinderspeeltuin
(voor ontbijt en middagmaal, min.
• Wasservice
16 jaar)
• Roomservice (24/24u.)
• Heren wordt verzocht een lange
• Wifi (gratis) in het hele resort
broek te dragen tijdens het
avondmaal
• Kindermaaltijden
• Lobbybar met snacks overdag

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• 2 zoetwaterzwembaden, kinderbad,
zonneterras
• Gratis ligzetels en parasols aan het
zwembad
• Gratis handdoekenservice
• Openluchtzwembad en overdekt
zwembad in het spacentrum
(kinderen jonger dan 16 jaar niet
toegelaten)
• Gratis: tennis overdag, pingpong,
fitness, sauna
• Betalend: tennis met verlichting,
spacentrum met massage, crèche
‘Globetrotters’ (4 maanden - 2 jaar),
miniclub ‘Adventurers’ (3-4 jaar),
miniclub ‘Voyagers’ (5-7 jaar),
miniclub ‘Pioneers’ (8-12 jaar)

Alle kamers beschikken over badkamer
(haardroger), tegelvloer, individuele
airco, hoofdkussenservice (gratis),
telefoon, wifi (gratis), satelliet-tv,
minibar (betalend), safe (gratis)
• Standaardkamer (2-3 pers.) met
douche, zicht op het hinterland
(type 20)
• Kamer met tuinzicht (2-3 pers.)
met douche, terras (type 21)
• Superieure kamer (2 pers. /
2 volw.+1 kind) met douche, zeezicht
(type 22)
• Kamer ‘Veranda’ met zeezicht
(2-3 pers.), douche, balkon (type 23)
• Kamer met zeezicht (2-3 pers.),
douche, terras (type 24)
• Juniorsuite (2-3 pers.) met douche,
EXTRA
badjas, slippers, koffiefaciliteiten,
• Fruit en water op de kamer bij
sommige met balkon, zeezicht
aankomst
(type 25)
Baby Go Lightly:
• Kyma suite (2-3 pers.) met bad en
• Babybadje, flessenwarmer, sterilisator, douche, badjas, slippers, kingsize
verversingskussen, potje (op
bed, cd-speler, koffiefaciliteiten,
aanvraag)
geïntegreerd salon, terras op het
dak en frontaal zeezicht (type 26)
• Eén persoon in dubbele kamer
met douche, zicht op het hinterland
(type 29)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting,
behalve in types 25 en 26)
• 189 kamers

Code 05069 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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ANNABELLE
Paphos

! Verfijnde keuken
! Hoogstaande service
! Direct aan de wandelpromenade
! Op 500 m van de oude vissershaven
VOL
HALF
WIFI
GRATIS PENSION PENSION ONTBIJT

PREMIUM
([FOXVLHYHKRWHOV
/X[HHQFRPIRUW
*DVWURQRPLVFKGLQHUHQ

Luxekamer
ONZE MENING:

LIGGING

• Direct aan de promenade
• In het toeristische centrum van
KLANTENSCORE
Paphos
• Maaltijden 9.8
• Op 500 m van de oude vissershaven
• Kamers 9
• Op 3 km van het centrum van
Paphos
Annabelle is een klassiek hotel met
• Bushalte voor het hotel
ouderwetse charme. Jaar na jaar
• Op ± 14 km van de luchthaven
komen gasten hier terug om te genieten
(transfer heen en terug inbegrepen)
van warme sfeer, de uitstekende service
en de verfijnde keuken. De grandeur FACILITEITEN
van hotel Annabelle is terug te vinden • Shop
in het klassieke interieur. Koloniale
• Roomservice (24/24u.)
charme en een heerlijke gastronomie • Wasservice
behoren hier tot de troeven.
• Wifi (gratis) in het hele resort
Bovendien gaan ook ouders met
kleine kinderen een zorgeloze vakantie
tegemoet dankzij het ‘Baby Go
Lightly’-concept, een formule die je
de mogelijkheid biedt om allerlei
babyspullen op voorhand te reserveren.
Zo wordt reizen met een baby een
stuk eenvoudiger.

9.6

RESTAURANTS & BARS

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• Hoofdrestaurant met terras
(ontbijtbuffet, avondmaal in buffetvorm of met bediening aan tafel)
• Restaurant met à-la-cartegerechten,
menu’s en regelmatig livemuziek
• Frans restaurant met à-la-cartegerechten
• Restaurant met mediterrane en
Cypriotische specialiteiten
• Kindermaaltijden, dieetmaaltijden
en vegetarische maaltijden mogelijk
• Lobbybar, 2 poolbars, loungebar
• Deftige kledij vereist tijdens de
maaltijden (lange broek voor de
heren tijdens het avondmaal)

• 3 zoetwaterzwembaden, kinderbad
(in zusterhotel Almyra), zonneterrassen, tuin
• Gratis ligzetels en parasols aan de
zwembaden
• Gratis handdoekenservice
• Overdekt zwembad (Adults Only
vanaf 16 jaar, verwarmd tussen
nov.-maart)
• Gratis: tennis overdag, squash
• Betalend: spacentrum met
schoonheidsbehandelingen, massage,
crèche ‘Globetrotters’ (4 maanden
- 2 jaar), miniclub ‘Adventurers’
(3-4 jaar), miniclub ‘Voyagers’
(5-7 jaar) en miniclub ‘Pioneers’
(8-12 jaar) allen in zusterhotel
Almyra
Baby Go Lightly:
• Babybadje, flessenwarmer,
sterilisator, verversingskussen, potje

Alle kamers beschikken over badkamer
(haardroger, badjas en slippers),
marmeren vloer, individuele airco,
hoofdkussenservice (gratis), telefoon,
wifi (gratis), satelliet-tv (flatscreen),
minibar (betalend), safe (gratis)
• Standaardkamer (2 pers.) met
douche, balkon en zicht op het
hinterland (type 20)
• Kamer met tuinzicht (2-3 pers.),
douche en terras (type 21)
• Kamer met zeezicht (2-3 pers.),
douche en balkon (type 23)
• Luxekamer (2-3 pers.) met bad
en douche, frontaal zeezicht en
balkon (type 25)
• Studio suite (2-3 pers.) met bad
en douche, zithoek, privézwembad,
terras en zeezicht (type 24)
• Eén persoon in dubbele kamer
met douche, terras en tuinzicht
(type 29)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting,
behalve in type 20)
• 244 kamers

Code 05095 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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ALEXANDER THE GREAT BEACH HOTEL

SUP

Paphos

! Luxe en elegantie
! Uitstekende restaurants
! Gratis privéligzetel aan het zwembad
! Direct aan het strand, vlak bij winkels
VOL
HALF
OVERDEKT
PRIVÉ
WIFI
ZWEMBAD ZWEMBAD GRATIS PENSION PENSION ONTBIJT

PREMIUM
([FOXVLHYHKRWHOV
/X[HHQFRPIRUW
*DVWURQRPLVFKGLQHUHQ

Luxekamer
ONZE MENING:

8.3

KLANTENSCORE
• Maaltijden 7.4
• Kamers 8.3

Dit luxueuze hotel ligt op enkele
minuutjes wandelen van de pittoreske
haven. Je verblijft in ruime, sfeervolle
kamers met veel lichtinval en rustgevende tinten die je een echt
vakantiegevoel bezorgen. Om lichaam
en geest in evenwicht te houden is
er de sauna of het stoombad.

• Promokamer (2-3 pers.) met bad
en regendouche (type 25)
Alle kamers beschikken over badkamer (haardroger, badjas, slippers), • Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
tapijt, individuele airco, telefoon, wifi
• 202 kamers
(gratis), satelliet-tv (flatscreen),
hoofdkussenservice, minibar (betalend),
koffie- en theefaciliteiten, safe (gratis)
en kleine zithoek
• Standaard luxekamer (2-3 pers.)
met regendouche in bad, zicht op
het hinterland (type 20)
• Luxekamer (2-3 pers.) met regendouche in bad, balkon en lateraal
zeezicht (type 21)
• Luxekamer (2-3 pers. / 2 volw.+
1 kind) met regendouche in bad,
balkon en frontaal zeezicht
(type 22)
• Superieure kamer (2-3 pers.) met
bad en regendouche, balkon en
zeezicht (type 23)
SPORT & ONTSPANNING
• Superieure ‘cabana’ (2 pers.) met
• Zoetwaterzwembad met bubbelhouten vloer, bad en regendouche,
bad, ‘relax’ zoetwaterzwembad
terras, zeezicht en privétuin (adults
‘Adults Only’, kinderbad, zonneonly vanaf 18 jaar) (type 24)
terras
• Superieure ‘cabana’ (2 pers.) met
• Gratis privéligzetel en parasol aan het houten vloer, bad en regendouche,
zwembad, betalend aan het strand
terras, zeezicht, eigen zwembad
• Gratis handdoekenservice
(adults only vanaf 18 jaar)
• Overdekt zwembad (vewarmd in
(type 26)
april)
• Eén persoon in dubbele kamer
• Gratis: tennis, fitness, sauna,
met regendouche in bad, zicht op
stoombad, softanimatie overdag
het hinterland (type 29)
en ‘s avonds, miniclub (3-12 jaar)
• Betalend: spacentrum met
massage

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het zandstrand
• Op 50 m van winkels
• Op 900 m van de haven van
Paphos
• Op ± 14 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Hoofdrestaurant (met themaavonden)
• Pan-Aziatisch restaurant (mei-okt.)
• Cypriotische taverne (mei-okt.)
• Italiaans à-la-carterestaurant
(adults only)
• Poolbar/snackbar, swim-upbar,
‘café royal’
• Cocktailbar
• Bij halfpension + /volpension +:
dranken inbegrepen (fles water,
glas wijn of glas bier of frisdrank of
fruitsap) tijdens de maaltijden,
dine around: je hebt keuze uit de
4 restaurants (1x/week in het
Italiaans restaurant)
• Deftige kledij vereist tijdens de
maaltijden (lange broek voor de
heren tijdens het avondmaal)

FACILITEITEN
• Kapsalon
• Wasservice
• Roomservice (10.30-22u.)
• Wifi (gratis) in het hele resort

VERBLIJF

Code 05011 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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KEFALOS BEACH VILLAGE
Paphos

! Prachtig aangelegde tuin
! Traditionele gebouwen
! Proef de Cypriotische gastvrijheid
! All Inclusive mogelijk
! Op 700 m van een commercieel centrum
HALF ONTBIJT ALLEEN
ALL IN PENSION
VERBLIJF

Superieure studio

ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan een kiezelstrand
• Op 700 m van een commercieel
centrum
• Op 2 km van het centrum van
Kato Paphos
• Op ± 18 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Zie All In (mits toeslag)
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
buffetvorm, thema-avonden)
• A-la-carterestaurant
• Lobbybar, poolbar/tarverne
(middagmaal: vast menu of buffet)

VERBLIJF

Alle kamers beschikken over badkamer
(haardroger), tegelvloer, centrale airco,
KLANTENSCORE
telefoon, wifi (gratis), satelliet-tv, koelkast,
• Maaltijden 7.2 • Service 8.5
kitchenette (oven, microgolf, koffie- en
• Kamers 8.7
theefaciliteiten, broodrooster, kookplaten),
safe (betalend) en balkon of terras
Vlak aan het strand, te midden van
• Studio (2-4 pers.) met douche, zicht
een prachtig aangelegde tuin vind je
SPORT & ONTSPANNING
op het hinterland (type 20)
Kefalos Beach Village. Dankzij de
FACILITEITEN
• Zoetwaterzwembad, kinderbad,
• Superieure studio (2-3 pers.) met
architectuur van de traditionele
zonneterras
• Kinderspeelruimte
douche, zicht op het hinterland (type 21)
gebouwen waan je je in een
• Gratis ligzetels en parasols aan het • Superieure studio (2-3 pers.) met
• Shops
Cypriotisch dorpje maar heb je toch alle • Kapsalon
zwembad en het strand
douche, frontaal zeezicht (type 24)
comfort van een hotel. Vanuit het
• Handdoekenservice
• Wasservice
• Superieur appartement(2-4 pers.)
restaurant heb je een adembenemend • Parking (gratis)
• Overdekt zwembad
met bad, douche, zicht op het hinterland:
zicht op de azuurblauwe
• Gratis: zie All In
• Wifi (gratis) in een deel van het
1 slaapkamer, 1 salon (type 22)
Middellandse Zee. Dit hotel is ook
• Betalend: sauna, massage,
resort
• Superieur appartement(2-4 pers.)
ideaal gelegen om uitstapjes te
bubbelbad
met bad, lateraal zeezicht: 1 slaapkamer,
maken bijvoorbeeld naar de
1 salon (type 23)
Koningsgraven, de mozaïeken of de
• Superieur appartement (2-4 pers.)
pittoreske vuurtoren.
met bad, frontaal zeezicht:
1 slaapkamer, 1 salon (type 26)
• Superieure studio (2-3 pers.) met
douche, lateraal zeezicht (type 27)
• Superieure studio aan promoprijs
(2-3 pers.) met douche, zicht op
het hinterland (type 25)
• Schoonmaken (6x/week), vervangen
van linnen (2x/week) en vervangen
van badhanddoeken (startset +
3x/week)
• Inbegrepen: water en elektriciteit
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting in
type 24 en 26)
• 259 kamers
Code 05053 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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ALL IN mits toeslag
• Ontbijt en avondmaal in buffetvorm
• Middagmaal (buffet of vast menu)
• Lichte snack (11-12u. en 15-18u.)
• Sandwiches (22-23u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(11-24u.) (dranken in flessen niet
inbegrepen) (water in flessen
enkel inbegrepen tijdens het
middag- en avondmaal)
• Tennis (overdag), pingpong,
volleybal, minigolf
• Fitness, aerobic
• Animatie overdag en ‘s avonds
• Miniclub (4-12 jaar, april-okt.)

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQ]RQGHUWRHVODJ
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LARNACA

! Pittoresk vissershaventje
! Prachtige zandstranden en kristalheldere zee
! Bruisend nachtleven met trendy nightclubs
! Moderne stad met leuke winkels
! Limassol met het antieke Kourion
VAKANTIEPLAATSEN

NICOSIA

Tro o d o s

PROTARAS

Protaras staat gekend om zijn schitterende
omgeving met prachtige zandstranden, schilderAyia Napa is de laatste jaren uitgegroeid tot
achtige baaien en een betoverende rotskust.
een populaire badplaats met prachtige zand- De kust herbergt vele grotten en inhammen.
stranden, een kristalheldere zee en uitgebreide Rondom Protaras kan je uitstekend duiken. De
voorzieningen voor toeristen. Het pittoreske
koraalriffen trekken talloze tropische zeedieren
vissershaventje, het klooster en het wateraan. Luchthaven Larnaca - Protaras: 66 km
pretpark zijn zeker en vast een bezoekje waard.
Ayia Napa is ook gekend voor zijn geanimeerde ALAMINOS
nachtleven: trendy nightclubs en bars zorgen Alaminos is een pittoresk en indrukwekkend stadje.
Terwijl je slentert door de smalle straatjes ontdek
‘s avonds voor een levendige sfeer. Luchthaven
je fonteinen, traditionele huizen, schitterende
Larnaca - Ayia Napa: 58 km
monumenten en kerken. Net buiten de stad staat
LIMASSOL
een stenen kasteel uit de 15e eeuw, de bewoners
De havenstad Limassol is een trendy stad met van de stad konden hier zo gemakkelijk te
een gezellige sfeer. Deze tweede grootste stad weten komen of hun vijand op hen af kwam.
van Cyprus staat bekend als centrum van de Luchthaven Larnaca - Alaminos: 25 km
wijnindustrie en als levendige badstad waar alle
hotels zich ten oosten van de stad bevinden.

KLIMAAT
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt

A
23°
26°
31°
33°
33°
31°
27°

B
18°
22°
24°
26°
27°
27°
25°

C
9
11
12
12
12
10
9

A: gem. dagtemp.
B: gem. temp. zeewater
C: uren zon per dag
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Ayia Napa

Alaminos

AYIA NAPA

Luchthaven Larnaca - Limassol: 66 km

CYPRUS

25 km

Limassol

INFO
Formaliteiten: voor Belgen volstaat de identiteitskaart (dient geldig te zijn tijdens je verblijf).
Kinderen: Kids-ID voor kinderen jonger dan
12 jaar. Andere nationaliteiten: info op de
ambassade. Voor een laatste update: zie
http://diplomatie.belgium.be.
Tijdsverschil: 1 uur later dan in België.
Elektriciteit: in Cyprus worden Britse driepolige
stekkers en stopcontacten gebruikt (adapter
onmisbaar, ook ter plaatse te huur of te koop).
Verkeer: in Cyprus wordt links gereden.
Opmerking: de weersomstandigheden laten
het soms niet toe om openluchtfaciliteiten in
het voor- of najaar te openen. Het kan ‘s morgens
en ‘s avonds ook nog wat frisjes zijn. We raden
dan ook aan om toch wat warmere kledij mee
te nemen.
Opmerking: in Cyprus is in een 4* en 5* hotels
het dragen van een lange broek voor heren
tijdens het avondeten meestal gebruikelijk.
Huisdieren: het is verboden huisdieren mee
te nemen naar Cyprus.

Protaras

Larnaca

Zee
andse
dell
d
i
M

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

ALAMINOS
ROBINSON Cyprus ****

code 05265

AYIA NAPA
Anonymous Beach Hotel ***
Melpo Antia ****
Amanti *****
Atlantica Stavriola Gardens ***

code 05210
code 05254
code 05275
code 05235

PROTARAS
Louis Althea Beach ****
Sunrise Jade *****

code 05240
code 05296

24/7 ONLINE
SERVICE
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Cyprus | Larnaca | Limassol

TUI BLUE ATLANTICA BAY

SUP

Limassol

! Adults only vanaf 16 jaar
! Ontspannen sfeer
! Adembenemend uitzicht over de baai
! Modern interieur
! Door een weg van het strand gescheiden
ADULTS WIFI
ONLY GRATIS

FAIR TRAVEL

HALF
ALL IN PENSION

ONTSPANNEN
MET Z’N TWEEËN
! MODERNE

KAMERS OP
PRACHTIGE LOCATIES
! CULINAIRE ERVARINGEN
! GENIETEN IN DE
WELLNESS
! BLUEF!T® RELAXATIEEN 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

Kamer met zeezicht
ONZE MENING:

8.4

KLANTENSCORE
• Maaltijden 7.8
• Kamers 7.1

TUI BLUE Atlantica Bay ligt op een
heuvel, op enkele meters van het
strand. Hier geniet je van een
verkwikkende rust, een excellente
service, gevarieerde en verzorgde
maaltijden en een uitgebreide All
Inclusive formule. Het is een
rustgevende verademing voor koppels
die van het authentieke Cyprus willen
proeven. Huur ook eens een wagen
om de charmante steden en sfeervolle
dorpen in de omgeving te bezoeken.
Het loont zeker de moeite!

LIGGING

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• Door een weg van het strand
gescheiden (bereikbaar via het
aangelegde pad of de tunnel)
• Op 5 km van Yermasoyia
• Op 10 km van Limassol (regelmatige
busverbinding)
• Op ± 55 km van de luchthaven van
Larnaca (transfer heen en terug
inbegrepen)
• Shop
• Wasservice
• Roomservice (tot 22.45u.)
• Wifi (gratis) in het hele resort

• Zoetwaterzwembad in lagunevorm,
relaxzwembad, bubbelbad,
zonneterras, tuin
• Gratis ligzetels en parasols aan de
zwembaden en het strand
• Gratis handdoekenservice (mits
waarborg)
• Gratis: tennis overdag, pingpong,
fitness, sauna en stoombad
(1x/verblijf), softanimatieprogramma
overdag en s’avonds
• Betalend: tennisles, tennis met
verlichting, healthcentrum ‘Spa’
met sauna, stoombad, fietsverhuur,
PADI duikcentrum

RESTAURANTS & BARS

ADULTS ONLY

Alle kamers beschikken over badkamer
(haardroger, badjas), tegelvloer of
houten vloer, individuele airco
(1/5-31/10), telefoon, wifi (gratis),
satelliet-tv (flatscreen), hoofdkussenservice (gratis), minibar (gratis, gevuld
met 2 flessen water, 2 frisdranken
en 2x bier), koffie- en theefaciliteiten,
strijkfaciliteiten, safe (gratis) en balkon
• Standaardkamer (2-3 pers.) met
douche, zicht op het hinterland
(type 20)
• Kamer met lateraal zeezicht
(2 pers.) en douche (type 24)
• Kamer met zeezicht (2 pers.) en
douche (type 22)
• Superieure kamer (2-3 pers.) met
douche of bad, slippers, zeezicht
(type 25)
• Juniorsuite (2 pers.) met houten
vloer, douche of bad, slippers en
zeezicht (type 26)
• Eén persoon in dubbele kamer
met douche, zicht op het hinterland
(type 29)
• Promokamer (2-3 pers.) met
douche, zicht op het hinterland
(type 27)
• Fruit en wijn bij aankomst
• 202 kamers

FACILITEITEN

• Zie All In
• Minimumleeftijd voor de gasten in
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
het hotel: 16 jaar
buffetvorm, regelmatig themabuffet)
• A-la-carterestaurant Culinarium
• Beach Club restaurant (mei-oktober)
met gratis ligzetels en parasols
• Poolbar, pianobar
• Deftige kledij vereist tijdens het
avondmaal, lange broek voor de
heren

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Af en toe thema-avond en showcooking
• A-la-carteavondmaal (1x/verblijf
bij minimumverblijf van 7 nachten)
• Wijn- en cocktaildegustatie
• Warme snacks (14..30-17.30u.) en
koude snacks (10-1u.)
• Picknick mogelijk in geval van
excursie (dag op voorhand
reserveren)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken, warme
dranken (10-1u.)
• Tennis overdag, pingpong, aerobic,
aquarobic
• Sauna, stoombad (beiden
1x/verblijf)
• Fitness, bubbelbad
• Duikinitiatie

Code 05243 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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ATLANTICA MIRAMARE BEACH

SUP

Limassol

! Comfortabele kamers
! Mooie en rustige ligging
! Prima service
! Direct aan het strand
HALF
OVERDEKT WIFI
ZWEMBAD GRATIS PENSION ONTBIJT

FAIR TRAVEL

PREMIUM
([FOXVLHYHKRWHOV
/X[HHQFRPIRUW
*DVWURQRPLVFKGLQHUHQ

Superieure kamer met zeezicht
ONZE MENING:

LIGGING

• Direct aan het strand
• Op 7 km van het centrum van
Atlantica Miramare Beach is goed
gelegen, direct aan zee en de levendige, Limassol
• Op 11 km van de haven
toeristische stadsboulevard, op
• Op ± 72 km van de luchthaven van
slechts enkele kilometers van het
Larnaca (transfer heen en terug
centrum van Limassol en toch ver
inbegrepen)
weg van alle drukte. Ideaal voor wie
zon, strand en een bruisende stad
FACILITEITEN
wil combineren. Het hotel biedt
• Shop
verzorgde maaltijden en tal van
• Wasservice
sport- en ontspanningsmogelijkheden.
• Roomservice
En uiteraard kan je ook hier genieten
• Parking
van de uitstekende Atlantica-service.
• Wifi (gratis) in het hele resort

RESTAURANTS & BARS

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• Hoofdrestaurant met terras
maaltijden in buffetvorm)
• Restaurant
• A-la-carte-restaurant (Adults Only)
• Lange broek vereist voor de heren
tijdens het avondmaal
• Lobbybar, bar (Adults Only, meioktober), poolbar (mei-oktober)

• 2 zoetwaterzwembaden waarvan
1 enkel voor volwassenen, kinderbad, zonneterras
• Gratis ligzetels en parasols aan het
zwembad
• Gratis handdoekenservice (mits
waarborg)
• Overdekt zwembad (verwarmd
tussen nov;-maart)
• Gratis: tennis overdag en met
verlichting, fitness, bubbelbad,
licht animatieprogramma overdag
en ‘s avonds (livemuziek en shows)
• Betalend: wellnesscentrum

Alle kamers beschikken over badkamer (douche in bad, haardroger),
tegelvloer, centrale airco (1/5-31/10),
telefoon, wifi (gratis), satelliet-tv
(flatscreen), minibar (betalend), safe
(betalend) en balkon
• Standaardkamer (2-3 pers.) met
zicht op het hinterland (type 20)
• Kamer met zeezicht (2-3 pers.)
(type 22)
• Superieure kamer (2-3 pers.) met
zeezicht (type 23)
• Luxekamer (2-3 pers.) met kingsize bed, sofa, koffie-en theefaciliteiten en zicht op het hinterland (type 21)
• Luxekamer (2-3 pers.) met kingsize bed, sofa, koffie- en theefaciliteiten en zeezicht (type 24)
• Juniorsuite (2 pers.) met houten
vloer, kingsize bed, badjas en slippers,
koffie- en theefaciliteiten en zeezicht: slaapkamer met tapijt
(type 26)
• Eén persoon in dubbele kamer
met zicht op het hinterland
(type 29)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 280 kamers

Code 05258 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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ATLANTICA OASIS HOTEL
Limassol

! Familievriendelijk hotel
! Kinderbad met piratenschip
! Op 300 m van de zee
OVERDEKT
ZWEMBAD

FAIR TRAVEL

HALF
ALL IN PENSION

Standaardkamer
ONZE MENING:

7.0

KLANTENSCORE
• Maaltijden 7
• Kamers 8.5

Een comfortabel familiehotel, met
uitgebreide ontspanningsmogelijkheden, vele kinderfaciliteiten en een
gezellige sfeer. Hét hotel in Limassol
bij uitstek voor gezinnen! Atlantica
Oasis Hotel, dat uit verschillende
gebouwen bestaat, ligt aan de rand
van de toeristische wijk van Limassol,
en is dan ook de perfecte uitvalsbasis
om de omgeving te verkennen.

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 300 m van de zee (gescheiden
door een weg)
• Op 500 m van het centrum van
Yermassoyia
• Op 5 km van Limassol
• Op ± 70 km van de luchthaven van
Larnaca (transfer heen en terug
inbegrepen)

• Zie All In
• Restaurant (maaltijden in buffetvorm)
• Taverne
• Italiaans à-la-carterestaurant
• A-la-carterestaurant (internationale
keuken)
• Café met koffie en snacks
• Cocktailbar (enkel voor volwassenen,
‘s avonds), poolbar, bar
• Lange broek vereist voor de heren
tijdens het avondmaal

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

VERBLIJF

Alle kamers liggen verspreid over de
verschillende gebouwen en beschikken
over badkamer (douche in bad,
haardroger), tegelvloer, centrale
airco (1/5-31/10), telefoon, satelliettv (flatscreen), koelkast, safe (betalend)
en balkon
• Standaardkamer (2 pers.) (type 20)
• Familiekamer (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind.) (type 24)
• Familiesuite (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind. / 3 volw.+1 kind) met houten
vloer: 1 slaapkamer, stapelbedden
SPORT & ONTSPANNING
in loungeruimte (type 21)
• 2 zoetwaterzwembaden waarvan
• Eén persoon in dubbele kamer
1 zwembad met hydromassage
(type 29)
voor volwassenen, zonneterrassen • Promokamer (2 pers.) (type 25)
• Gratis ligzetels en parasols aan het • Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
zwembad
mogelijk bij maximale bezetting)
• Handdoekenservice (mits waarborg) • 276 kamers
• Overdekt zwembad (verwarmd in
maart/april)
• Gratis: squash en pingpong
(materiaal mits waarborg), minivoetbal, fitness, aquarobic, volleybal, basket, vogelpik, animatie
overdag en ‘s avonds (regelmatig
livemuziek, shows), minidisco
• Betalend: speelzaal met videospelletjes, wellnesscentrum, bubbelbad, sauna, stoombad
Minisplash
• kinderbad met piratenschip en glijbaantje

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Af en toe showcooking en themaavonden
• A-la-carteavondmaal in de
à-la-carterestaurants (1x/verblijf)
• Avondmaal in de taverne
(1x/verblijf)
• Snacks (10.30-17u.)
• Schepijs
• Picknick mogelijk in geval van
excursie (op voorhand te reserveren)
• Selectie van lokale dranken in de
restaurants en de bars van het
hotel: bier van ‘t vat, lokale sterkedrank, frisdranken, huiswijn
(10-24u.)

VOOR FAMILIES
0LQLVSODVK
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN

Code 05212 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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TUI BLUE ATLANTICA SUNGARDEN PARK
Ayia Napa

! Familievriendelijk
! Frisse en ruime kamers
! Op 2 km van Nissi Beach
SWIM-UP WIFI
KAMERS GRATIS

ALL IN

AUTHENTHIEKE
MOMENTEN
! AUTHENTIEKE

LOKALE
KEUKEN
! BLUEF!T® SPORTPROGRAMMA
! BLUE® GUIDES GEVEN
INSIDER TIPS
! EXCLUSIEVE
ERVARINGEN
‘Met TUI BLUE For All ontdek
je de plaatselijke cultuur in een
comfortabele omgeving. Authentieke vakantie-ervaringen, perfect
voor de moderne lifestyle reiziger!’

Zie pagina 22 voor alle hotels
ONZE MENING:

LIGGING

• Op 150 m van het strand Pernera
Beach, op 2 km van Nissi Beach
Het nieuwe hotel TUI BLUE Atlantica
• Op 2 km van het centrum van Ayia
Sungarden Park verwelkomt je
Napa
hartelijk. De openluchtzwembaden
en de rijk gevulde buffetten lonken. • Op ± 56 km van de luchthaven van
Larnaca (transfer heen en terug
Zowel het strand als het centrum
inbegrepen)
van het bruisende Ayia Napa liggen
op wandelafstand. Kinderen beleven
FACILITEITEN
dolle pret in de miniclub.
• Wasservice
• Parking
• Wifi (gratis) in het hele resort

RESTAURANTS & BARS

VERBLIJF

• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
buffetvorm)
• Italiaans à-la-carterestaurant
• Lobbybar, poolbar
• Deftige kledij vereist voor het
avondmaal

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche, haardroger), tegelvloer,
centrale airco (1/5-31/10), telefoon,
wifi (gratis), satelliet-tv, koelkast,
Nespresso koffiezet, theefaciliteiten,
safe (gratis), balkon of terras
• Standaardkamer (2-3 pers. /
2 volw.+1 kind) met zicht op het
hinterland, balkon (type 20)
• Swim-upkamer (2-3 pers. /
2 volw.+1 kind) met terras
(type 21)
• Familiekamer (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind. / 3 volw.+1 kind) met zicht
op het hinterland (type 22)
• Swim-upfamiliekamer (2-3 pers.
/ 2 volw.+2 kind. / 3 volw.+1 kind)
met terras (type 23)
• Familiekamer (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind. / 3 volw.+1 kind): 1 slaapkamer,
balkon (type 24)
• Swim-upfamiliekamer (2-3 pers.
/ 2 volw.+2 kind. / 3 volw.+1 kind)
met terras: 1 slaapkamer (type 25)
• Familiesuite (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind. / 3 volw.+1 kind) (type 26)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 169 kamers

SPORT & ONTSPANNING
• Zoetwaterzwembad, kinderbad
• Aquapark met 2 glijbanen voor
volw., lazy river
• Gratis ligzetels en parasols aan de
zwembaden
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm (ook vegetarische
schotels)
• Thema-avonden en showcooking
• Avondmaal in het à-la-carterestaurant (1x/verblijf van min.
5 nachten)
• Warme en koude snacks, zoetigheden en fruit (10-18u)
• Picknick mogelijk in geval van
excursie (op voorhand te reserveren)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(10-00u30u.)
• Miniclub

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN

Code 05266 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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Cyprus | Larnaca | Protaras

TUI BLUE ATLANTICA SEA BREEZE
Protaras

! Schitterend zicht op de Middellandse Zee
! Adults Only vanaf 16 jaar
! Aan een romantisch baai
! Op 70 m van het strand
OVERDEKT ADULTS WIFI
ZWEMBAD ONLY GRATIS

ALL IN

ONTSPANNEN
MET Z’N TWEEËN
! MODERNE

KAMERS OP
PRACHTIGE LOCATIES
! CULINAIRE ERVARINGEN
! GENIETEN IN DE
WELLNESS
! BLUEF!T® RELAXATIEEN 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

Standaardkamer
ONZE MENING:

8.6

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.6 • Service 6.2
• Kamers 8.5

TUI BLUE Atlantica Sea Breeze ligt
aan een romantische baai ver weg
van het gedruis van het dagelijkse
leven. Het grote zwembad en de
mooi onderhouden tuinen met een
schitterend zicht op de Middellandse
Zee zijn hier de absolute troeven.
Het hotel is ideaal voor koppels die
nood hebben aan wat quality time.
Een gezellig onderonsje in het
à-la-carterestaurant hoort daar
zeker ook bij.

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 70 m van het zand-/kiezelstrand
• Op 2 km van bars
• Op 4 km van Protaras
• Op ± 55 km van de luchthaven van
Larnaca (transfer heen en terug
inbegrepen)

• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
buffetvorm, showcooking, themaavonden)
• A-la-carterestaurant Culinarium
• Lobbybar, poolbar
• Deftige kledij vereist tijdens het
avondmaal, lange broek voor de
heren

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

VERBLIJF

Alle kamers beschikken over badkamer (douche of bad, haardroger),
tegelvloer, individuele airco
(1/5-31/10), telefoon, wifi (gratis),
satelliet-tv (flatscreen), koelkast,
thee- en koffiefaciliteiten, safe (gratis)
en balkon
• Standaardkamer (2-3 pers.) met
zicht op het hinterland (type 20)
• Kamer met lateraal zeezicht
SPORT & ONTSPANNING
(2-3 pers.) (type 21)
• Zoetwaterzwembad, zonneterras
• Superieure kamer (2-3 pers.) met
• Gratis ligzetels en parasols aan het
fruit bij aankomst, Nespressozwembad
machine, badjas, slippers en
en het strand
lateraal zeezicht (type 23)
• Gratis handdoekenservice
• Eén persoon in dubbele kamer
• Overdekt zwembad
met zicht op het hinterland, op
• Gratis: zie All In
aanvraag (type 29)
• Betalend: tennis met verlichting,
• 183 kamers
spacentrum met sauna, bubbelbad,
stoombad, massage en diverse
behandelingen

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Avondmaal in het Culinarium
(1x/verblijf)
• Warme en koude snacks
(10.20-11.20u. en 15-16.40u)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken (10-1u.)
• Tennis, pingpong, watervolleybal,
petanque
• Fitness
• Softanimatie overdag en ‘s avonds
(shows, livemuziek)

ADULTS ONLY
• Minimumleeftijd voor de gasten in
het hotel: 16 jaar

Code 05264 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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ATLANTICA SANCTA NAPA HOTEL
Ayia Napa

! Nabij het bruisende centrum
! Pittoreske haven op wandelafstand
! Goede service
! Ideaal voor gezinnen en koppels
! Op 100 m van het strand en de haven
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Kamer met zeezicht
ONZE MENING:

8.0

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.8
• Kamers 7.3

Atlantica Sancta Napa Hotel is een
modern en aangenaam hotel dicht
bij het zandstrand van Ayia Napa. In
de directe omgeving kan je gezellig
rondkuieren tussen de talrijke winkeltjes
en ook de schilderachtige haven ligt
op wandelafstand. De vriendelijke
service en de gemoedelijke sfeer
maken van dit hotel zeker een aanrader.

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 100 m van het strand en de
haven van Ayia Napa
• Op 200 m van het centrum
• Op ± 45 km van de luchthaven van
Larnaca (transfer heen en terug
inbegrepen)

• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
buffetvorm en showcooking)
• Iedere dag themabuffet
• Poolbar, lobbybar
• Dieetmaaltijden (glutenvrij, lactosevrij, vegetarisch, notenvrij,...)
• Deftige kledij gevraagd voor het
avondmaal

FACILITEITEN
• Wasservice
• Parking
• Roomservice (8-20u.)
• Wifi (gratis) in het hele resort

VERBLIJF

Alle kamers beschikken over badkamer (bad of douche, haardroger),
tegelvloer, individuele airco
(1/5-31/10), telefoon, wifi (gratis),
satelliet-tv (flatscreen), hoofdkussenservice (gratis), koelkast, safe
(gratis, mits waarborg)
• Standaardkamer (2-3 pers.) met
balkon of terras en zicht op het
hinterland (type 20)
SPORT & ONTSPANNING
• Kamer met lateraal zeezicht
• Zoetwaterzwembad, kinderbad,
(2-3 pers.) balkon (type 21)
zonneterras
• Kamer met zeezicht (2-3 pers.),
• Gratis ligzetels en parasols aan het
balkon (type 22)
zwembad
• Ruime familiekamer (2-3 pers. /
• Gratis handdoekenservice (mits
2 volw.+2 kind. / 3 volw.+1 kind)
waarborg)
met balkon of terras (type 23)
• Gratis: zie All In
• Eén persoon in dubbele kamer
• Betalend: massage, manicure
met balkon of terras (type 29)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 261 kamers

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Thema-avonden en showcooking
• Warme snacks en koude snacks
(11-18u.)
• Schepijs
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(10-24u.)
• Fitness, pingpong, aquarobic,
vogelpik, animatie overdag, shows
en livemuziek, minidisco

VOOR FAMILIES
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN

Code 05233 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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TUI BLUE ATLANTICA AENEAS RESORT
Ayia Napa

! Traditionele architectuur
! Rustige omgeving
! Volledig vernieuwd wellnesscentrum
! Op 100 m van het strand
OVERDEKT WIFI
ZWEMBAD GRATIS

FAIR TRAVEL

ALL IN

ZORGELOZE
FAMILIEVAKANTIE
! FAMILIEVRIENDELIJKE

FACILITEITEN

! INTERNATIONALE

KEUKEN EN KINDERBUFFET
! PROFESSIONELE
KIDSCLUBS
! ENTERTAINMENT VOOR
ALLE LEEFTIJDEN
‘Bij TUI BLUE For Families worden
momenten samen gecreëerd om
de familieband te versterken, maar
ook elk gezinslid wordt individueel
in de watten gelegd.’

Standaardkamer

Zie pagina 22 voor alle hotels
ONZE MENING:

LIGGING

SPORT & ONTSPANNING

• Op 100 m van het strand (enkel
• 6 zoetwaterzwembaden in
gescheiden door een straat)
lagunevorm en waarvan 1 ‘relax’
KLANTENSCORE
• Op 2,5 km van Ayia Napa
zwembad, 2 kinderbaden waarvan
• Maaltijden 9.5
• Op ± 53 km van de luchthaven van
1 met glijbanen
• Kamers 9
Larnaca (transfer heen en terug
• Gratis ligzetels en parasols aan het
inbegrepen)
zwembad
Dit kindvriendelijke hotel is gelegen
• Gratis handdoekenservice
in een rustige omgeving, op
FACILITEITEN
• Overdekt zwembad (verwarmd
wandelafstand van het Nissi-strand. • Kapsalon
tussen nov.-april)
Uniek is het prachtige zwembad dat • Shops
• Gratis: zie All In
als een lagune door het complex
• Wasservice
• Betalend: tennis met verlichting,
loopt. De traditionele architectuur, de • Roomservice (24/24u.)
health centre, massage en diverse
mooie tuinen en de aangename sfeer • Wifi (gratis) in het hele resort
behandelingen
maken van dit hotel een aanrader.

8.5

095_V1_MED_NL 95

VERBLIJF

Alle kamers beschikken over badkamer
(haardroger, badjas en slippers),
tegelvloer, centrale airco (1/5-31/10),
telefoon, wifi (gratis), satelliet-tv
(flatscreen), minibar (gratis, hervullen
betalend), koffie- en theefaciliteiten,
safe (gratis) en balkon of terras
• Standaardkamer (2 pers.) met
douche in bad en zicht op het
hinterland (type 20)
• Kamer met zicht op het zwembad
(2 pers.) met douche in bad (type 21)
• Familiekamer (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind.) met bad of douche, schuifRESTAURANTS & BARS
EXTRA
deur en zicht op het hinterland
• Zie All In
• Fruit op de kamer
(type 22)
• Restaurant (maaltijden in buffetvorm,
• Familiekamer (2-3 pers. / 2 volw.+
kinderhoek, open vanaf april)
2 kind.) met bad of douche, schuif• Restaurant (maaltijden in buffetvorm,
deur, en zicht op het zwembad
showcooking, af en toe themabuffet)
(type 23)
• Grillrestaurant (à-la-carte, vanaf
• Familiesuite (2-3 pers. / 2 volw.+
april)
3 kind.) met bad of douche, zicht
• Taverne (vanaf april)
op het hinterland: 1 slaapkamer,
• Poolbar (vanaf april), wijnbar met
1 salon (type 26)
zicht op het zwembad (vanaf april),
• Familiesuite (2 pers. / 2 volw.+
cocktailbar, 2 poolbars (vanaf
2 kind.) met bad of douche, zicht
april), koffiebar (vanaf april)
op het zwembad: 1 slaapkamer,
• Deftige kledij vereist tijdens het
1 salon (type 25)
avondmaal, lange broek voor de
• Eén pers. in dubbele kamer met
heren
douche in bad en zicht op het
hinterland, op aanvraag (type 29)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting in
types 22, 23, 26, 29)
• 414 kamers
Code 05270 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Avondmaal in het grillrestaurant
(1x/verblijf) en de taverne
(1x/week)
• Lokale ijsjes (10-23.45u.)
• Warme snacks (11-18u.) en koude
snacks (11-24u.)
• Picknick mogelijk in geval van
excursie (op aanvraag)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(10-24u., vers fruitsap betalend)
• Koffie- en theefaciliteiten op de
kamer, dagelijks bijgevuld
• Tennis overdag, basketbal, pingpong,
squash
• Fitness, aerobic
• Sauna, stoombad en bubbelbad
• Animatieprogramma overdag en
‘s avonds
• Bamse Club (3-5 jaar), @611
(6-11 jaar), The Hangout (12-16 jaar)

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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ATLANTICA SUNGARDEN BEACH
Ayia Napa

! Vlak bij het bruisende Ayia Napa
! Mooie zwembaden
! Familievriendelijk
! Op 150 m van het strand
WIFI
GRATIS

ALL IN

FAIR TRAVEL

Standaardkamer
ONZE MENING:

9.0

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.5
• Kamers 9

Geniet er van de Middellandse Zee
of van de mooie zwembaden. Vooral
voor families en koppels is dit een
ware aanrader, want met het gamma
aan ontspanning is verveling uitgesloten! In dit hotel wordt onze
service voorzien door de lokale
vertegenwoordiging.

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 150 m van het strand
• Op 1,5 km van het centrum van
Ayia Napa
• Op ± 59 km van de luchthaven van
Larnaca (transfer heen en terug
inbegrepen)

• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
buffetvorm en showcooking)
• A-la-carterestaurant
• Lobbybar, 2 poolbars

FACILITEITEN
• Shop
• Wasservice
• Parking
• Wifi (gratis) in het hele resort

VERBLIJF

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche, haardroger), tegelvloer,
individuele airco (1/5-31/10), telefoon,
wifi (gratis), satelliet-tv (flatscreen),
koelkast, koffie- en theefaciliteiten,
safe (betalend)
SPORT & ONTSPANNING
• Standaardkamer (2 pers.) met
• Infinity relax zoetwaterzwembad
balkon en zicht op het hinterland
(adults only), familiezwembad
(type 20)
(relax), activity zwembad, kinderbad • Kamer met zeezicht (2 pers.) met
• Gratis ligzetels en parasols aan de
balkon (type 21)
zwembaden
• Familiekamer (2-3 pers. / 2 volw.+
• Gratis handdoekenservice
2 kind. / 3 volw.+1 kind) met balkon
• Gratis: zie All In
of terras en zeezicht: 1 slaapkamer
• Betalend: sauna, stoombad,
(schuifdeur) (type 22)
massage, fietsverhuur
• Familiekamer (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind. / 3 volw.+1 kind) gelegen in
de tuin, balkon of terras, zicht op
de tuin: 1 slaapkamer (met tussenschot) (type 23)
• Eén persoon in dubbele kamer
met balkon en zicht op het hinterland, op aanvraag (type 29)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting in
type 29)
• 267 kamers

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Thema-avonden en showcooking
• Avondmaal in het à-la-carterestaurant (1x/verblijf)
• Fingerfood (10-12u. en 15-18u.)
en koude snacks (10-23.45u.)
• Schepijs
• Picknick mogelijk in geval van
excursie (op voorhand te reserveren)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken (10-23.45u.)
• Fles water bij aankomst
• 1 tennisplein overdag, beachvolleybal, pingpong, vogelpik
• Fitness (8.15-18u., adults only)
• Sauna en bubbelbad: 1x/verblijf
• Livemuziek en shows af en toe
(Engels)

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN

Code 05263 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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ATLANTICA MARE VILLAGE AYIA NAPA
Ayia Napa

! Authentieke stijl
! Net een klein dorpje
! Idyllische ligging
! Ook All In mogelijk
! Direct aan het strand
SWIM-UP WIFI
KAMERS GRATIS

FAIR TRAVEL

HALF
ALL IN PENSION

SUN SWIM
(LQGHORRV]ZHPSOH]LHU
+HHUOLMN]RQQHQ
(HQ]RUJHOR]HIHHOJRRGYDNDQWLH

Standaardkamer

ONZE MENING:

9.5

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8
• Kamers 8

Net voor de Middellandse Zee, direct
aan het prachtige zandstrand, ligt
Atlantica Mare Village Ayia Napa.
Het hotel is net een klein Cypriotisch
dorpje waar bungalows, opgetrokken
in die typisch Cypriotische stijl,
verspreid liggen in de tuin. Er is een
ruime keuze restaurants om je honger
te stillen. Zo kan je gerust eens sushi
proberen!

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het strand
• Op 4 km van het centrum
• Op ± 59 km van de luchthaven van
Larnaca (transfer heen en terug
inbegrepen)

• Zie All In (mits toeslag)
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
buffetvorm, showcooking)
• Barbecuerestaurant
• Grieks à-la-carterestaurant
• Steakhouse
• Italiaans restaurant
• Aziatisch restaurant
• Lobbybar, 2 poolbars, sky lounge
bar (adults only)
• 2 snackbars
• Gelateria
• Heren worden verzocht een lange
broek te dragen tijdens het avondmaal

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

VERBLIJF

Alle kamers beschikken over badkamer (bad of douche, haardroger,
slippers), tegelvloer, individuele airco
(1/5-29/10), telefoon, wifi (gratis),
hoofdkussenservice (gratis), satelliettv (flatscreen), koelkast, koffie- en
theefaciliteiten, safe (gratis) en balkon
of terras
• Standaardkamer (2-3 pers.)
(type 20)
• Familiekamer (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind.) met schuifdeur, apart
salon, balkon (type 22)
• Suite (2-3 pers. / 2 volw.+2 kind.):
1 slaapkamer, 1 salon (type 21)
• Swim-upkamer VIP (2-3 pers. /
SPORT & ONTSPANNING
2 volw.+2 kind.) met directe toegang
• 2 zoetwaterzwembaden (waarvan
tot een gedeeld zwembad, terras:
1 relax/adults friendly), 2 kinder1 slaapkamer, 1 salon (type 23)
baden
• Eén persoon in dubbele kamer,
• Gratis ligzetels en parasols aan het
op aanvraag (type 29)
zwembad en het strand
• Extra bij verblijf in type 26: toegang
• Gratis handdoekenservice
tot het VIP-gedeelte aan het
• Gratis: beachvolley, fitness, tennis,
zwembad, koude handdoeken en
pingpong, aerobic, yoga, softanimatie drankenservice bij het zwembad,
overdag en ‘s avonds miniclub
dagelijks vers fruit, vroege/late
(4-12 jaar, 6x/week), minidisco
check-out (volgens beschikbaarheid)
• Betalend: jetski, waterski, duiken, • Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
zeilen, sauna, stoombad
mogelijk bij maximale bezetting in
types 20, 22, 29)
MINISPLASH
• 341 kamers
• 1 kids miniglijbanenpark

ALL IN mits toeslag
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Ontbijtsnacks (7-11u.)
• Snacks (22.30-24u.)
• Koffiebreak (15.30-17u.)
• A-la-carteavondmaal (in het barbecuerestaurant (1x/week), het Italiaans
restaurant (dagelijks), het Grieks
restaurant (1x/week))
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken (10-24u.)
• Beachvolley, fitness, tennis, pingpong, aerobic, yoga, animatie
overdag en ‘s avonds, miniclub
(4-12 jaar, 6x/week), minidisco

VOOR FAMILIES
0LQLVSODVK
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN

Code 05255 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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MELISSI BEACH HOTEL & SPA
Ayia Napa

! Nieuw in ons aanbod
! Ruime keuze in de restaurants
! Op wandelafstand van het centrum
! Direct aan het zandstrand
HALF
OVERDEKT
ZWEMBAD ALL IN PENSION ONTBIJT

ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

VERBLIJF

• Direct aan het zandstrand
• Zie All In (mits toeslag)
Net aan het zandstrand en op wandel- • Op 200 m van winkels, restaurants • Hoofdrestaurant (showcooking,
en bars
vegetarische maaltijden, themaafstand van het centrum, ligt Melissi
buffetten, voor het avondmaal
Beach Hotel & Spa. Of je nu als koppel • Op ± 59 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen) vraagt men een lange broek voor
of met het gezin op vakantie bent,
de heren)
het is er aangenaam vertoeven. De
FACILITEITEN
• Restaurant aan het zwembad (ijsjes,
restaurants bieden een ruime keuze
• Kinderspeeltuin
snacks en lokale specialiteiten)
aan gerechten en ook qua ontspanning
• Schoonheidssalon
• Cypriotische taverne (à-la-carte,
is er voldoende animatie voorzien.
• Kapsalon
lokale keuken)
• Wifi (gratis) in een deel van het
• Italiaans à-la-carterestaurant
resort
• Lobbybar, swim-upbar, poolbar
(vanaf 16 jaar)

Alle kamers beschikken over badkamer
(bad, haardroger), individuele airco/
verwarming, telefoon, satelliet-tv,
wifi (gratis), koelkast, safe (betalend),
balkon
• Standaardkamer (2-3 pers. /
2 volw.+2 kind. / 3 volw.+1 kind)
met zicht op het hinterland
(type 20)
• Superieure kamer (2-3 pers. /
2 volw.+2 kind. / 3 volw.+1 kind)
met koffie- en theefaciliteiten,
zeezicht (type 21)
• Promokamer (2-3 pers. / 2 volw.+
SPORT & ONTSPANNING
2 kind. / 3 volw.+1 kind) met zicht
• Zoetwaterzwembad, kinderbad,
op het hinterland (type 25)
zonneterras
• Eén persoon in dubbele kamer
• Gratis ligzetels en parasols aan het
met zicht op het hinterland
zwembad
(type 29)
• Gratis handdoekenservice
• 187 kamers
• Overdekt zwembad met bubbelbad
• Gratis: animatie overdag (aquarobic,
waterpolo, beachvolley, ...) en
‘s avonds (folklore, shows), minidisco, miniclub (4-12 jaar)
• Betalend: Spacentrum met sauna,
stoombad,... , tennis, pingpong,
fitness

ALL IN mits toeslag
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Thema-avonden
• Avondmaal in het Italiaans
à-la-carterestaurant (1x/verblijf)
en de Cypriotische taverne
(1x/verblijf)
• Snacks (11-12.30u. en 15-17u.)
• Ijsjes (10-18u.)
• Fles water en vers fruit bij aankomst
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(10-24u.)
• Tennis, fitness

VOOR FAMILIES
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN

Code 05253 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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LOUTSIANA
Ayia Napa

! Kleinschalig appartementencomplex
! Rustige sfeer en ligging
! Op 300 m van het strand
! Op wandelafstand van Ayia Napa
ALLEEN
WIFI
GRATIS ONTBIJT VERBLIJF

Studio

ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 300 m van het strand
• Restaurant (maaltijden in
buffetvorm)
Ontdek de gemoedelijke sfeer van het • Naast WaterWorld
• Bar
kleinschalige appartementencomplex • Op 5 km van het centrum van
Ayia Napa
Loutsiana. Het is rustig gelegen, op
• Op ± 53 km van de luchthaven van
slechts 5 minuten loopafstand van
winkels, restaurants en uitgaansleven Larnaca (transfer heen en terug
inbegrepen)
van Ayia Napa. Loutsiana beschikt
over een zwembad in tropische stijl
FACILITEITEN
met watervallen. Droom lekker weg
• Kinderspeelruimte
in een hangmat onder de palmbomen
• Wasservice
of geniet van een heerlijke cocktail
• Wifi (gratis) in het hele resort
aan de poolbar. Met Europa’s grootste
waterpark op slechts 2 minuten
loopafstand, is Loutsiana niet alleen
geschikt voor de rustzoekers, maar
ook voor de ondernemende
vakantieganger.

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• Zoetwaterzwembad, kinderbad,
bubbelbad
• Gratis ligzetels en parasols aan het
zwembad
• Gratis: biljart, animatie ‘s avonds
• Betalend: sauna, massage, fitness,
fietsverhuur

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche, bad, haardroger), tegelvloer,
individuele airco, telefoon, satelliettv, wifi (gratis), safe (betalend),
theefaciliteiten, waterkoker,
broodrooster, balkon of terras
• Studio (2-3 pers.) (type 20)
• Appartement(3-4 pers.):
1 slaapkamer (type 21)
• Eenouderstudio (1 volw.+1 kind)
(type 26)
• Eén persoon in studio (type 28)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis
• 69 appartementen

VOOR FAMILIES
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN

Code 05224 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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ATLANTICA AQUA BLUE
Protaras

! Vernieuwd in 2021
! Leuke rooftop bar met zeezicht
! All Inclusive mits toeslag
! Op 10 min. wandelen van Konnos Beach
HALF
SWIM-UP
KAMERS ALL IN PENSION

Superieure kamer met zeezicht
ONZE MENING:

LIGGING

SPORT & ONTSPANNING

• Op 10 min. wandelen van Konnos • Zoetwaterzwembad in lagunevorm,
Beach
‘relax’ zoetwaterzwembad, kinderbad,
KLANTENSCORE
• Op ± 64 km van de luchthaven
zonneterras
• Maaltijden 6.2
(transfer heen en terug inbegrepen) • Gratis ligzetels en parasols aan de
• Kamers 6.5
zwembaden
FACILITEITEN
• Handdoekenservice
Atlantica Aqua Blue is een pareltje in • Parking
• Gratis: pingpong, vogelpik, miniclub
ons aanbod. Een stijlvol restaurant, • Shop
• Betalend fietsverhuur, gym,
een rooftop bar met schitterend
• Wifi (gratis) in een deel van het
spacentrum met overdekt zwembad
zeezicht en een leuk zwembad maken
resort
(zout water, te gebruiken bij het
het plaatje compleet. Je verblijft in
boeken van een behandeling),
stijlvolle, moderne kamers en geniet RESTAURANTS & BARS
massages
• Zie All In (mits toeslag)
met volle teugen aan een van de
• Hoofdrestaurant
zwembaden voor dat op en top
VERBLIJF
• A-la-carterestaurant (Cypriotische Alle kamers beschikken over badkamer
vakantiegevoel. En wat meer is, op
keuken)
slechts 10 minuten wandelen sta je
(douche, haardroger), centrale airco,
• Snackbar
op het strand van Konnos Beach.
telefoon, satelliet-tv, wifi (gratis),
• Rooftop bar met zeezicht, poolbar, safe (gratis), minibar (betalend),
lobbybar, bar
koffie- en theefaciliteiten

6.8

• Familiekamer (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind.) met badjas, slippers, balkon,
zicht op het hinterland: 1 slaapkamer
gescheiden door een schuifdeur
(type 25)
• Familiekamer (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind. / 3 volw.+1 kind) met badjas,
slippers, balkon, zicht op het
zwembad: 1 slaapkamer gescheiden
door een schuifdeur (type 26)
• Familiekamer (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind. / 3 volw.+1 kind) met badjas,
slippers, balkon en zeezicht:
1 slaapkamer gescheiden door een
schuifdeur, op aanvraag (type 27)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting
behalve in type 25)
• 240 kamers

• Standaardkamer (2 pers.) met
balkon en zicht op het hinterland
(type 20)
• Superieure kamer (2 pers. / 2 volw.+
1 kind) met badjas, slippers, balkon
en zicht op het hinterland, op
aanvraag (type 21)
• Superieure kamer (2 pers. / 2 volw.+
1 kind) met badjas, slippers, balkon
en zicht op het zwembad (type 22)
• Superieure kamer (2 pers.) met
badjas, slippers, balkon en zeezicht
(type 23)
• Superieure swim-upkamer (2 pers.)
met badjas, slippers, terras en directe
toegang tot het zwembad (type 24)

ALL IN mits toeslag
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Thema-avonden
• Avondmaal in het à-la-carterestaurant (1x/verblijf)
• Ijs
• ‘Fingerfood’ (10-12u., 15-18u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(10-24u.)
• Pingpong, vogelpik, miniclub

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN

Code 05241 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

100_V1_MED_NL 100

18/10/2022 17:03

101

Cyprus | Larnaca | Protaras

TUI BLUE NAUSICAA BEACH
Protaras

! In het bekende Fig Tree Bay
! Familievriendelijk hotel
! Op 100 m van het strand
WIFI
GRATIS

HALF ONTBIJT
ALL IN PENSION

ZORGELOZE
FAMILIEVAKANTIE
! FAMILIEVRIENDELIJKE

FACILITEITEN

! INTERNATIONALE

KEUKEN EN KINDERBUFFET
! PROFESSIONELE
KIDSCLUBS
! ENTERTAINMENT VOOR
ALLE LEEFTIJDEN
‘Bij TUI BLUE For Families worden
momenten samen gecreëerd om
de familieband te versterken, maar
ook elk gezinslid wordt individueel
in de watten gelegd.’

Zie pagina 22 voor alle hotels
ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 100 m van het strand
• Op 50 m van winkels
In het bekende Fig Tree Bay, een
kleine stukje paradijs met kristalhelder • Op 1 km van Fig Tree Bay Resort
water, ligt TUI BLUE Nausicaa Beach. Center
• Op 12 km van een waterpark
Geniet vanuit je ligzetel van het
prachtige zicht op de helderblauwe • Op ± 65 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)
zee. Dit familievriendelijke hotel
biedt verschillende faciliteiten voor
FACILITEITEN
groot en klein.
• Kinderspeeltuin
• Wasservice
• Parking
• Wifi (gratis) in het hele resort

VERBLIJF

• Zie All In (mits toeslag)
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
buffetvorm, thema-avonden
7x/week, kinderbuffet)
• Taverna
• Poolbar, bar
• Snackbar

Alle kamers beschikken over badkamer (bad of douche, haardroger),
individuele airco, telefoon, satelliettv (flatscreen), wifi (gratis), koelkast,
safe (gratis), koffie- en theefaciliteiten,
balkon of terras
• Studio (2-3 pers.) met zicht op
het hinterland (type 20)
SPORT & ONTSPANNING
• Appartement (2-4 pers.) met zicht
• 2 zoetwaterzwembaden, 1 kinderbad,
op het hinterland: 1 slaapkamer
zonneterras
(type 21)
• Gratis ligzetels en parasols aan de • Appartement (2-4 pers.) met zeezwembaden
zicht: 1 slaapkamer (type 22)
• Handdoekenservice (mits waarborg) • Studio aan promoprijs (2 pers.)
• Gatis: Pingpong, tennis (mits
met zicht op het hinterland (type 25)
waarborg), volleybal, fitness,
• Eén persoon in studio met zicht
animatie overdag en ‘s avonds
op het hinterland, op aanvraag
(6x/week), miniclub
(type 29)
• Betalend: wellnesscentrum
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• Verversen van bedlinnen en handdoeken 2x/week
• 196 kamers

ALL IN mits toeslag
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Avondmaal in de Taverna (1x/week)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken (10-24u.)
• Pingpong, tennis (mits waarborg),
volleybal, fitness, animatie overdag
en ‘s avonds (6x/week)
• Bamse Club (3-5 jaar), @611
(6-11 jaar) en The Hangout
(12-15 jaar) heel het seizoen

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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Cyprus | Larnaca | Protaras

SUNRISE OASIS
Protaras

! Ruime appartementen
! All Inclusive mogelijk
! Leuk lagunezwembad
! Op wandelafstand van het strand

TE

FAIR TRAVEL
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ONZE MENING:

HALF ONTBIJT
ALL IN PENSION

20
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LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 700 m van het strand
• Op 100 m van winkels
• Op 2,7 km van Protaras
• Op ± 65 km van de luchthaven van
Larnaca (transfer heen en terug
inbegrepen)

• Zie All In (mits toeslag)
• Restaurant (maaltijden in buffetvorm)
• Poolbar, bar

Combineer de vrijheid van een
appartement met de faciliteiten van
een hotel. De gezellige en frisse
appartementen Sunrise Oasis
(voormalig Brilliant) liggen in het
hart van de bekende badplaats
FACILITEITEN
Protaras. Hier geniet je van het grote
• Kinderspeeltuin
lagunezwembad met jacuzzi. De
• Wifi (gratis) in het hele resort
kinderen vermaken zich opperbest
in het kinderbad en tussendoor
geniet je van je favoriete drankje in
de swim up bar. Even geen zin in
koken? Boek dan een verblijf op
basis van halfpension of all inclusive.
Of schuif aan bij een gezellige taverne
op een paar minuten loopafstand.
En strandliefhebbers opgelet: het
bekende strand ‘Fig Tree Bay’ ligt op
slechts 15 minuten loopafstand.

VERBLIJF

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche in bad), tegelvloer individuele
airco (1/5-31/10), telefoon, wifi (gratis),
koelkast, koffie- en theefaciliteiten,
broodrooster, microgolf, balkon of
SPORT & ONTSPANNING
terras
• Zoetwaterzwembad, kinderbad
• Appartement (2-4 pers.) met
• Gratis ligzetels en parasols aan het
haardroger, safe (betalend),
zwembad
satelliet-tv: 1 slaapkamer (type 20)
• Gratis: fitness, tennis, aquarobic, • Appartement aan promoprijs
waterpolo, animatie overdag en
(2-4 pers.): 1 slaapkamer (type 25)
‘s avonds
• Schoonmaak (7x/week), bedlinnen
• Betalend: sauna, game room
en handdoeken wisselen (3x/week)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting in
type 25)
• 117 kamers

ALL IN mits toeslag
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Snacks (10.30-12u., 15.30-18u en
22-23u.)
• Avondmaal in elk van de
3 specialiteitenrestaurants aan de
Protaras Strip is inbegrepen per
verblijf (Italiaans, Grieks en Aziatisch)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcholische dranken (10-23u.)
• Tennis, fitness, aquarobic, waterpolo

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQ]RQGHUWRHVODJ
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TURKSE RIVIERA

! Mooie stranden en het indrukwekkende Taurusgebergte
! Fascinerende cultuur en rijke geschiedenis
! Golfterreinen voor beginners en professionals
! Wellnessen begint bij een Turks bad
! Uitgebreide All Inclusive formules
! Een gevarieerde, lekkere keuken
! Sprookjesachtig Cappadocië

TURKIJE

Belek
Bogazkent
Evrenseki
Lara Kumköy
Manavgat
Çolakli
Sorgun
Side
Beldibi

ANTALYA

Kemer

Baai van Antalya
Kiris

Alanya

Tekirova

25 km

VAKANTIEPLAATSEN
ANTALYA
Provinciehoofdstad en combinatie van cultuur,
shopping, uitgaan en talrijke excursiemogelijkheden.
De oude stad (Kaleici) werd gerestaureerd en
is een van de meest schilderachtige plekjes aan
de Turkse zuidkust. Luchthaven - Antalya: ± 10 km

SIDE

Een van de meest geliefde badplaatsen van Turkije
met een prachtig fijnzandstrand, ideaal voor
strandwandelingen. Het typische stadsleven ligt
op wandelafstand. Side is een levendig vissersen toeristendorp met gezellige restaurants,
cafés, talrijke winkeltjes, disco’s,... Op nog geen
LARA
uurtje rijden liggen de antieke steden Perge en
Deze hotelzone ligt op 15 km van Antalya en Aspendos. Er is een wandelpromenade aan het
heeft prachtige, brede zandstranden en diverse strand die de hotels in Kumköy en Colakli verbindt
beachclubs. Er zijn ook heel wat shoppingcentra. met het centrum van Side. Luchthaven - Side: ± 60 km

SIDE / SORGUN

KEMER / TEKIROVA

Sorgun ligt ten oosten van de populaire badplaats Tekirova is een kleine badplaats ten westen van
Side. Het ligt in een bosrijke omgeving met
Kemer. De mooie baaien met zand- en kiezelvooral pijnbomen en er zijn mooie zandstranden. stranden worden er omgeven door het groen. Het
Luchthaven - Sorgun: ± 73 km
centrum is vrij rustig gelegen en voorzien van enkele
winkeltjes en bars. Luchthaven - Tekirova: ± 75 km

SIDE / KUMKÖY

Kleine toeristische badplaats op 6 km van Side,
met een lang zandstrand. Hier vind je enkele bars,
restaurants, vele winkeltjes ( juweliers, lederzaken, supermarkten,...) en enkele discotheken
Luchthaven - Lara: ± 15 km
die het plaatsje ‘s avonds erg levendig maken.
SIDE / COLAKLI
De wandelpromenade aan het strand verbindt
BELEK
Colakli is een toeristische zone ten westen van de hotels in Kumköy met het centrum van Side.
Belek is een klein plaatsje ten oosten van Antalya Side. Klein centrum met winkeltjes, bars en
Luchthaven - Kumköy: ± 55 km
met winkeltjes en terrasjes. Naast een gezellig restaurants. De wandelpromenade aan het strand
strand beschikt Belek over schitterende golf- verbindt de hotels in Kumköy en Colakli met KEMER
terreinen! Verder staat dit vakantieoord ook
het centrum van Side. Luchthaven - Colakli: ± 50 km Kemer biedt een gezellig centrum met vele
nog bekend voor zijn lange zandstranden en
winkeltjes, terrasjes, een haven en een kleine
SIDE / EVRENSEKI
vele pijnbomen. Luchthaven - Belek: ± 35 km
wandelpromenade. Mooie zand-/kiezelstranden
Evrenseki is een klein gehucht tussen Kumköy en baaitjes worden omgeven door rijk beboste
BELEK / BOGAZKENT
en Colakli. Luchthaven - Evrenseki: ± 55 km
hellingen. Luchthaven - Kemer: ± 61 km
Kleine toeristische zone op ongeveer 12 km
KEMER / KIRIS
van Belek aan een breed, langzaam afhellend SIDE / MANAVGAT
zandstrand. Luchthaven - Bogazkent: ± 47 km
Levendige stad op ongeveer 5 km van Side. De Kiris is een leuk vakantieplaatsje in een
bekende markt op maandag en donderdag is uitzonderlijk kader met schitterende zand-/
een bezoekje meer dan waard. Ook zeker de kiezelstranden. In de omgeving bevinden zich
mooie baaitjes en rijkbeboste hellingen. In
moeite is de waterval en boottochtjes op de
het kleine centrum met enkele winkeltjes is
rivier. Luchthaven - Manavgat: ± 65 km
het gezellig wandelen. Luchthaven - Kiris: ± 65 km

KEMER / BELDIBI
Beldibi bestaat uit een kuststrook en ligt tussen
Antalya en Kemer. Een erg rustig gelegen
centrum met enkele winkeltjes, kraampjes en
restaurants. Luchthaven - Beldibi: ± 45 km

ALANYA
Alanya is een zeer gekende en druk bezochte
badplaats met een zandstrand, gelegen op een
reusachtige rots tussen het Cleopatrastrand en
het Ooststrand. Heel wat historische overblijfselen
getuigen van het belang van de stad in het
verleden. Alanya heeft veel restaurants, cafés,
bars, discotheken en een zeer uitgebreid nachtleven. Het verkeersvrije centrum is ook een ideale
plaats om te winkelen. Luchthaven - Alanya: ± 125 km

EXCURSIES
Je reisagent stelt je met plezier het volledige
aanbod uitstappen voor.
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INFO
In Antalya zijn er heel wat historische sites met
culturele bezienswaardigheden. Zo kan je een
bezoekje brengen aan Aspendos, een stad
die gesticht zou zijn door de Argeeërs. Deze
versterkte Romeinse stad werd gebouwd op
2 heuvels. Er zijn nog duidelijk resten te zien
van een aquaduct dat Aspendos vroeger van
water voorzag via een waterleiding. Verder vind
je er een prachtig bewaard gebleven Romeins
theater waar zo’n 20.000 toeschouwers de
voorstellingen konden volgen.
Ook de stad Perge is zeker de moeite waard.
Je vindt er de overblijfselen van de tempel
van Artemis, versterkte stadsmuren en tal van
Romeinse gebouwen. Ook zijn er overblijfselen
te zien van een groot theater en een brede
straat die rechtstreeks naar de Acropolis leidt.
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In Side zijn de ruïnes van de oude haven en het
oude theater dan weer de grote publiekstrekker.
Formaliteiten: een identiteitskaart of paspoort
(geldig tot 2 maanden na terugreis) volstaat.
Kids-ID voor kinderen jonger dan 12 jaar, mits
de kinderen vergezeld worden door minstens
een van hun ouders. In andere gevallen is een
paspoort noodzakelijk. Sinds 2 maart 2020 is
een visum niet meer nodig. Voor een laatste
update: zie http://diplomatie.belgium.be.
Lokale munt: de nationale munteenheid is de
Turkse lira (TL): 1 TL = ± € 0,05 (oktober 2022).
Opgelet: wissel niet te veel ineens, overblijvende
lires kunnen niet terug gewisseld worden. Neem
best ook wat euro’s in kleinere coupures mee.
Je kan er bijna overal mee betalen. Bovendien
zijn er overal bankautomaten waar je met de
kaart zowel euro als lire kunt afhalen.

Tijdsverschil: in de zomer is het er 1 uur later
dan in België, in de winter is het er 2 uur later.
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.
Shopping: brillen, tapijten, leder, T-shirts,
voorwerpen in onyx. Turkije is een aards paradijs
voor shoppingliefhebbers. Tip: afdingen is de
boodschap! Opletten bij het kopen van namaakartikelen. Deze kunnen voor problemen zorgen
bij de Belgische douane.

Keuken: men kan de Turkse keuken beschouwen
als een van de meest gevarieerde keukens ter
wereld. Vlees- en visgerechten, koude schotels,
zoetigheden en nog veel meer... voor elk wat
wils dus. Thee is de volksdrank bij uitstek, soms
zal bij het ontbijt toeslag gevraagd worden als
je vers fruitsap wil.
Vasten: de ramadan begint in 2023 op
22 maart en duurt tot 21 april, in 2024:
10 maart-9 april. Dit betekent dat de moslims
een maand lang niets eten of drinken van
zonsopgang tot zonsondergang.
Watersporten: voor windsurfen en catamaranzeilen is een brevet verplicht.
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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

ALANYA
Eftalia Village ****
Eftalia Ocean Resort & Spa *****
Long Beach Resort Hotel & Spa *****
TTH Pegasos Club ****

code 15433
code 15842
code 15859
code 15622

ANTALYA
Alp Pasa with Charme CAT. SPECIAL
Rixos Downtown Antalya *****

code 15459
code 15885

BELEK

Manavgat

Kemer

Cornelia De Luxe Resort *****
Cornelia Diamond Golf Resort & Spa *****
Kaya Belek *****
Kaya Palazzo Golf Resort *****
Limak Arcadia Sport Resort Hotel *****
Limak Atlantis De Luxe Hotel & Resort *****
Papillon Ayscha *****
Papillon Belvil *****
The Land Of Legends Theme Park *****
Titanic Deluxe Golf Belek *****
Sherwood Dreams *****

code 15647
code 15848
code 15864
code 15964
code 15671
code 15636
code 15611
code 15620
code 15883
code 15697
code 15455

KEMER
Fame Residence Kemer & Spa *****
TTH Hydros Club *****

code 15451
code 15810

KEMER-BELDIBI
Baia Kemer Club *****

code 15833

KEMER-KIRIS
Limak Limra Hotel & Resort *****
Queenspark Le Jardin Resort *****
KEMER-TEKIROVA
Euphoria Tekirova *****

code 15673
code 15662
code 15486

LARA

Opmerking: tijdens de paasvakantie in 2023
(3 t.e.m. 16 april) is het mogelijk dat bepaalde
buitenfaciliteiten (openluchtzwembaden,
beach- en poolbars, watersporten,…) nog niet
toegankelijk zijn wegens de minder goede
weersomstandigheden. Tijdens de winter zijn
water- en buitensporten niet mogelijk. Ook
wegens de lage bezetting tijdens het laagseizoen
zijn sommige buitenfaciliteiten mogelijk niet
toegankelijk en worden bepaalde ruimtes niet
verwarmd (warme kledij meenemen is aan te
raden). In het voor- en najaar is het mogelijk
dat er bouw- of herstellingswerkzaamheden
plaatsvinden in en rond de hotels.

Huisdieren onder de 5 kg zijn toegelaten in
de transferbus en/of taxi, mits toeslag (ter
plaatse te betalen). Ze dienen vervoerd te
worden in een gesloten draagtas. Voor huisdieren
boven de 5 kg dien je een taxi te nemen op
eigen kosten.
VIP lounge: om je terugreis helemaal uitgerust
aan te vatten, kan je in de luchthaven van
Antalya terecht in de VIP lounge. Te reserveren
en te betalen bij je host(ess): onbeperkte frisdranken, 1 alcoholisch drankje (bier of wijn),
koffie, thee, snacks en fruit.

Baia Lara *****
code 15826/15926
Concorde De Luxe Resort *****
code 15440
Fame Residence Lara & Spa *****
code 15851
code 15498
Limak Lara De Luxe *****
code 15438
Miracle Resort Hotel *****
Saturn Palace Resort *****
code 15819
Titanic Beach Lara *****
code 15881
code 15818
Melas Lara *****
Sherwood Lara *****
code 15638

SIDE
Melas Holiday Village ****
Melas Resort *****
Side Star Beach *****
Side Star Elegance *****
Side Star Park *****
Sunis Evren Beach Resort *****
The Sense Deluxe Hotel *****

KLIMAAT
A
jan 15°
feb 16°
maa 18°
apr 21°
mei 26°
jun 30°
jun 30°
jul
33°
aug 33°
sep 31°
okt 27°
nov 22°
dec 17°

B
12°
12°
16°
17°
20°
24°
24°
25°
27°
24°
23°
20°
11°
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SIDE-COLAKLI

C
4
6
7
9
11
12
12
13
12
11
9
7
9

A: gem. dagtemp.
B: gem. temp. zeewater
C: uren zon per dag

code 15427
code 15437
code 15618
code 15635
code 15453
code 15812
code 15456

Alva Donna Beach Resort Comfort *****
Side Star Resort *****
SIDE-EVRENSEKI
Side Royal Palace Hotel & Spa *****
Side Royal Style Hotel *****

code 15628
code 15897
code 15886
code 15889

SIDE-KUMKÖY
Sunis Kumköy Beach Resort Hotel & Spa ***** code 15869

SIDE-MANAVGAT
Sunis Elita Beach Resort & Spa *****
Turan Prince World *****

code 15641
code 15825

SIDE-SORGUN

24/7 ONLINE
SERVICE

Ali Bey Resort *****
Blue Waters Club *****
Kaya Side *****
Turquoise Resort Hotel & Spa *****
Turquoise Villa's *****

code 15828
code 15480
code 15865
code 15696
code 15895
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Turkije | Turkse Riviera | Kemer-Beldibi

PALOMA FORESTA
Kemer-Beldibi

! Eigen gekweekte biologische producten
! Gevarieerde, lekkere keuken voor kinderen
! Uitgebreide All In
! Prachtige omgeving met zicht op de bergen
! Direct aan het strand
OVERDEKT WIFI
ZWEMBAD GRATIS

FAIR TRAVEL

ALL IN

Standaardkamer
ONZE MENING:

8.7

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.3 • Service 8.7
• Kamers 8.6

Midden in de prachtige natuur nabij
het Turkse Kemer, vind je Paloma
Foresta in een mooi onderhouden
tuin. De keuken zorgt elke dag weer
voor culinaire verrassingen en het
vriendelijke personeel zorgt ervoor
dat het je aan niets ontbreekt. Maar
naast rust en ontspanning in het
spacentrum valt er genoeg te beleven
voor de actievelingen onder ons. Van
tennis tot minigolf, of begin de dag
met een uurtje aerobic samen met
het animatieteam. Zoals je mag
verwachten van Paloma worden ook
de kinderen niet vergeten. Een miniclub met extra lange openingstijden
en een tienerclub! En ‘s avonds met
z’n allen de belevenissen van de dag
delen tijdens een uitgebreid diner,
bijvoorbeeld in een van de
à-la-carterestaurants.

LIGGING

• Promokamer (2 pers.) met
douche (type 25)
Alle kamers beschikken over bad• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
kamer (haardroger), laminaatvloer,
mogelijk bij maximale bezetting in
centrale airco, telefoon, wifi (gratis),
satelliet-tv (flatscreen), minibar (gratis), types 20, 21, 23, 29 en 25)
koffie- en theefaciliteiten, safe (gratis) • 346 kamers
en balkon
• Standaardkamer (2-3 pers. /
2 volw.+2 kind.) met douche en
zicht op het hinterland (type 20)
• Kamer met lateraal zeezicht
(2-3 pers. / 2 volw.+2 kind.) en
douche (type 21)
• Garden familiekamer (2-4 pers.)
met tegelvloer en douche: 1 slaapkamer, 1 salon (type 22)
• Juniorsuite (2 pers., minimumleeftijd: 13 jaar) met bad, douche
en zicht op het hinterland
(type 23)
• Familiesuite (2-4 pers.) met zicht
op het hinterland: 1 slaapkamer,
1 salon, 2 badkamers (1 met bad
en douche, 1 met douche)
(type 24)
• Villa (2-4 pers. / 2 volw.+3 kind. /
3 volw.+2 kind. / 4 volw.+1 kind) in
de bijgebouwen, met tegelvloer en
tuinzicht: 2 slaapkamers, 1 salon,
2 badkamers (2x douche)
(type 26)
• Eén persoon in dubbele kamer
met douche en zicht op het hinterland (type 29)

VERBLIJF

• Direct aan het zand-/kiezelstrand
• Op 100 m van Beldibi • Op 18 km
van Kemer • Op 29 km van Antalya
• Op ± 40 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Kinderspeelruimte • Kapsalon
• Schoonheidssalon • Discotheek
• Paviljoentjes aan het strand (met
drankenservice) • Wasservice
• Roomservice (24/24u.) • Wifi (gratis)
in het hele resort

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In • Hoofdrestaurant (maaltijden in buffetvorm) • A-la-carterestaurants: internationaal, Egeïsch/
vis, Ottomaans/kebab; mits toeslag:
oosters en steakhouse • A-la-carterestaurant (snacks, middagmaal)
• 7 bars

SPORT & ONTSPANNING
• 3 zoetwaterzwembaden (waarvan
1 exclusief voor de villa’s), 3 glijbanen,
kinderbad • Gratis ligzetels en parasols
aan het zwembad en het strand
• Gratis handdoekenservice • Overdekt
zwembad • Gratis: zie All In
• Betalend: tennis (met verlichting),
tennislessen en -materiaal, spacentrum
met massages en verzorgingen,
onafhankelijk van het hotel: banana,
jetski, ringo, parasailing, lessen windsurfen en catamaran

ALL IN
• Ontbijt (vers sinaasappelsap
inbegrepen), middag- en avondmaal
in buffetvorm • Laat ontbijt
• A-la-cartemiddagmaal (snacks)
• A-la-carteavondmaal (in het
internationaal, Egeïsch/vis en
Ottomaans/kebabrestaurant)
• IJsjes tijdens het middag- en
avondmaal • Koffiebreak met patisserie
• Fruit en snacks geserveerd aan de
ligzetels aan het zwembad en het
strand (op bepaalde tijdstippen)
• Late snack • Selectie van lokale en
internationale alcoholische en nietalcoholische dranken (24/24u.)
• Minibar (elke dag bijgevuld met
water, frisdranken en bier)
• Tennis (overdag), beachvolleybal,
basketbal, minivoetbal, pingpong,
tafelvoetbal, minigolf, vogelpik, biljart,
backgammon • Fitness (24/24u.),
aerobic, step, gym, aquagym, stretching
• Discotheek (23-2u.) • Animatie
overdag en ‘s avonds (o.a. livemuziek
en shows) • Miniclub (4-12 jaar),
juniorclub (13-16 jaar, juli-augustus),
minidisco

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQ]RQGHUWRHVODJ
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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KEMER BARUT COLLECTION
Kemer

! Uitgebreidere All In en services
! Barut Collection
! Excellente service
! Vlak bij het centrum van Kemer
! Direct aan het strand
OVERDEKT WIFI
ZWEMBAD GRATIS

ALL IN

CLASSIC
9HUWURXZGJHYRHO
.ZDOLWHLWHQFRPIRUW
+DUWHOLMNHVHUYLFH

Superieure kamer met lateraal zeezicht
• Eén persoon in superieure kamer
met douche en zicht op het
Alle kamers beschikken over badhinterland (type 29)
kamer (haardroger, badjas, slippers),
• Promokamer (2-3 pers.) met bad
KLANTENSCORE
houten vloer of tegelvloer, centrale
en zicht op het hinterland, zonder
• Maaltijden 9.1
airco, hoofdkussenservice (gratis),
• Kamers 9.2
balkon (type 25)
telefoon, wifi (gratis), satelliet-tv,
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis
minibar (gratis), koffie- en theeBij Kemer Barut Collection staan
• 360 kamers
faciliteiten, safe (gratis) en balkon
service, kwaliteit en comfort voorop.
• Superieure kamer (2-3 pers.) met
Heerlijk tafelen kan in het hoofddouche en zicht op het hinterland
restaurant of meer intiemer in een
(type 20)
van de à-la-carterestaurants. Het
RESTAURANTS & BARS
• Superieure kamer (3 pers. /
centrum van Kemer ligt op wandel- • Zie All In
2 volw.+2 kind. / 3 volw.+1 kind)
afstand, met dus heel wat terrasjes, • Hoofdrestaurant (maaltijden in
met douche en zicht op het hinwinkeltjes en nightclubs binnen
buffetvorm, veganistische en gluten- terland (type 21)
handbereik. De Barut-keten vierde
vrije hoekjes)
• Superieure kamer (3 pers. /
z’n 50 jarig bestaan in 2021. Dankzij • A-la-carterestaurants: oosters,
2 volw.+2 kind. / 3 volw.+1 kind)
het Barut Collection concept geniet
Italiaans, Turks en zeevruchten
met douche en lateraal zeezicht
je van een uitgebreider drankenmenu • 2 snackrestaurants
(type 24)
met zowel lokale als internationale
• Verschillende bars
• Superieure kamer (2-3 pers.) met
dranken, onbeperkte toegang tot de
douche en lateraal zeezicht
SPORT & ONTSPANNING
à-la-carterestaurants, langere
(type 22)
• 2 zoetwaterzwembaden, aquapark
openingsuren in de miniclub en
• Penthouse Suite (2-3 pers. /
met 3 glijbanen, kinderbad
zoveel meer.
2 volw.+2 kind. / 3 volw.+1 kind)
• Gratis ligzetels en parasols aan het
(op de bovenste verdieping) met
LIGGING
zwembad en strand
douche, flatscreen-tv en zicht op
• Direct aan het strand, met apart
• Gratis handdoekenservice
het hinterland: 1 slaapkamer,
‘Adults Only’ gedeelte
• Overdekt zwembad (verwarmd in
1 salon met sofabed voor 2 pers.
• Op 600 m van Kemer
april)
(type 23)
• Op 45 km van Antalya
• Gratis: zie All In
• Luxesuite (2-4 pers.) met bubbel• Op ± 55 km van de luchthaven
• Betalend: bowling, biljart, spabad, douche en zeezicht: 1 slaap(transfer heen en terug inbegrepen) centrum met massages, peelings
kamer, 1 salon (type 26)
en verzorgingen, aan het strand:
watersporten (o.a. duiken)
ONZE MENING:

9.4

FACILITEITEN

VERBLIJF

• Kinderspeelruimte
• Kapsalon
• Schoonheidssalon
• Amfitheater
• Cinema
• Shops
• Wasservice
• Roomservice (24/24u.)
• Wifi (gratis) in het hele resort

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Laat ontbijt (10-11u.)
• A-la-carteontbijt
• A-la-cartemiddagmaal (12-16u.)
• A-la-carteavondmaal (onbeperkt)
• Patisserie (10-19u.)
• Koffiebreak (16-18.30u.)
• Snacks (21.30-7u.)
• Selectie van lokale en internationale
alcoholische en niet-alcoholische
dranken (24/24u.)
• Minibar (elke dag bijgevuld met
water, fruitsap, frisdranken en bier)
• Tennis (overdag en met verlichting),
tennismateriaal, beachvolley, pingpong, vogelpik, minigolf
• Fitness, aquagym, aerobic, step,
yoga, pilates, zumba, sauna,
stoombad, Turks bad
• Cinema
• Animatie overdag en ‘s avonds
• Miniclub (4-12 jaar), tienerclub
(13-16 jaar, juni-september), minidisco

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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RIXOS BELDIBI
Kemer-Beldibi

! Kwalitatieve All In
! Heel wat sporten en activiteiten
! Mooi spacentrum
! Direct aan het strand met pier
WIFI
GRATIS

ALL IN

Kamer ‘Classic’ met zeezicht

ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het zand-/kiezelstrand
met pier (open vanaf 1/5)
In Rixos Beldibi zit je goed voor een
ontspannende All Inclusive vakantie. • Op 4 km van het centrum van
Belek
In de Rixy Kids Club kunnen kinderen
tussen 4 en 12 jaar naar hartenlust • Op 65 km van themapark ‘The
Land of Legends’ (gratis transfer
spelen en nieuwe activiteiten
en toegang)
uitproberen. Wie nood heeft aan
extra rust, kan terecht in het klasse- • Op ± 50 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)
volle spacentrum. Laat je onderhanden
nemen tijdens een lichaamsmassage,
FACILITEITEN
ontdek de typische Turkse peeling
• Kinderspeelruimte
en schuimmassage in het Turks bad
• Kapsalon
of een van de andere verwen• Schoonheidssalon
mogelijkheden. Je komt als herboren
• Discotheek
terug buiten!
• Shops
• Paviljoentjes op het strand
• Roomservice (24/24u.)
• Wifi (gratis) in het hele resort

• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
buffetvorm)
• A-la-carterestaurants: oosters,
Turks/bbq, Italiaans en Frans
• Snackrestaurant
• Patisserie
• 5 bars

SPORT & ONTSPANNING
• Zoetwaterzwembad, kinderzwembad,
zonneterras
• Gratis ligzetels en parasols aan het
zwembad en het strand
• Gratis handdoekenservice
• Overdekt zwembad
• Gratis: zie All In
• Betalend: biljart, spacentrum met
massages en verzorgingen, watersporten

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer (haardroger, badjas en slippers),
airco, telefoon, wifi (gratis), satelliet-tv
(flatscreen), minibar (gratis), koffieen theefaciliteiten en safe (gratis)
• Standaardkamer ‘Classic’
(2-3 pers.) met tapijt, douche,
centrale airco en balkon met zicht
op de bergen (type 20)
• Kamer ‘Classic’ met zeezicht
(2-3 pers.) met tapijt, douche,
centrale airco en balkon (type 21)

• Luxekamer (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind. / 3 volw.+1 kind) met houten
vloer, douche, centrale airco en balkon
met zicht op de bergen (type 22)
• Luxekamer met zeezicht
(2-3 pers. / 2 volw.+2 kind. /
3 volw.+1 kind) met houten vloer,
individuele airco en balkon of terras: 2 slaapkamers, 2 badkamers
(1x bad en douche, 1x douche)
(type 23)
• Familiesuite (3-4 pers. / 3 volw.+
1 kind / 2 volw.+1 kind / 2 volw.+
2 kind.) met tegelvloer, individuele
airco en balkon met zicht op de
bergen: 2 slaapkamers, 1 salon,
2 badkamers (1x douche, 1x bad)
(type 24)
• Familiesuite (3-4 pers. / 3 volw.+
1 kind / 2 volw.+1 kind / 2 volw.+
2 kind.) met tegelvloer, douche,
centrale airco en balkon met zeezicht: 2 slaapkamers (type 26)
• Eén persoon in een ‘Classic’
kamer met tapijt, douche, centrale
airco en balkon met zicht op de
bergen (type 29)
• Eén persoon in een ‘Classic’
kamer met tapijt, douche, centrale
airco en balkon met zeezicht
(type 28)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis
• 187 kamers

ALL IN
• Ontbijt, laat ontbijt (10-11u.),
middag- en avondmaal in buffetvorm
• A-la-carteavondmaal (1x/verblijf
vanaf 7 nachten in het oosters,
Turks of Italiaans restaurant)
• Patisserie (10-18u.)
• Snacks (12-18u.)
• IJsjes
• Nachtbuffet (24-2u.)
• Selectie van lokale en internationale
alcoholische en niet-alcoholische
dranken (24/24u.)
• Minibar (elke dag bijgevuld met
frisdranken en bier)
• Tennis, beachvolleybal, badminton,
pingpong, vogelpik, minigolf, schaken,
backgammon, kaartspelletjes
• Fitness, crossfit, zumba, yoga,
pilates
• Sauna, Turks bad, stoombad,
relaxruimte
• Discotheek, cinema in openlucht
• Animatie overdag en ‘s avonds
(o.a. karaoke en livemuziek)
• Miniclub (4-7 jaar en 8-12 jaar),
minidisco, minicinema, minigolf,
PlayStation, bowling, tafelvoetbal

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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RIXOS SUNGATE
Kemer-Beldibi

! Uitgebreide All In
! Ideaal voor families
! Uitgebreide en lekkere keuken
! In een mooie, groene omgeving
! Direct aan het strand
OVERDEKT
ZWEMBAD

ONZE MENING:

8.5

KLANTENSCORE
• Maaltijden 9.3 • Service 8
• Kamers 8.4

Rixos Sungate ligt aan de voet van
het Olympus gebergte in het groene
Kemer. Dit vijfsterrenhotel is geknipt
voor een onvergetelijke familievakantie!
Zo valt er in de Rixy Kids Club heel
wat te beleven voor kinderen tot
17 jaar. Ze kunnen er leuke workshops
volgen, zowel binnen als buiten spelen,
naar het theater en de cinema gaan
maar ook naar hartenlust plezier maken
in het aquapark en met leeftijdsgenootjes
eten in het kinderrestaurant. Verder
is er voor iedereen een uitgebreide
All Inclusive formule met 24/24u.
dranken en maaltijden inbegrepen,
net zoals een selectie aan sport- en
ontspanningsmogelijkheden.

FAIR TRAVEL

ALL IN

FACILITEITEN
• Kinderspeelruimte
• Kapsalon
• Schoonheidssalon
• Cinema
• Shops
• Roomservice (24/24u.)

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• 2 hoofdrestaurants (maaltijden in
buffetvorm)
• 7 à-la-carterestaurants (gratis voor
kinderen tot 6 jaar, 50% korting
voor kinderen tussen 6-12 jaar):
Italiaans, 2x oosters, teppanyaki,
Egeïsch, mediterraan en Mexicaans
• Restaurant voor kinderen
• Snackrestaurant
• IJssalon
• Patisserie
• Verschillende bars

SPORT & ONTSPANNING

• Eén persoon in dubbele kamer in
het hoofdgebouw, met balkon en
Alle kamers beschikken over badzicht op de bergen (type 29)
kamer (douche, haardroger, badjas
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
en slippers), tapijt, centrale airco,
mogelijk bij maximale bezetting in
telefoon, wifi (gratis), satelliet-tv
types 20, 21, 22, 23, 25 en 29)
(flatscreen), minibar (gratis) en safe
• 770 kamers
(gratis)
• Standaardkamer (2-3 pers.) in
het hoofdgebouw, met balkon en
zicht op de bergen (type 20)
• Kamer met zeezicht (2-3 pers. /
2 volw.+2 kind. / 3 volw.+1 kind) in
het hoofdgebouw, met balkon
(type 21)
• Comfort luxekamer (2-3 pers.) in
het bijgebouw, met koffie- en
theefaciliteiten en balkon met zicht
op het hinterland (type 22)
• Superieure luxekamer (2-3 pers.
/ 2 volw.+2 kind. / 3 volw.+1 kind)
in het bijgebouw, met koffie- en
theefaciliteiten en balkon met zicht
op het hinterland (type 23)
• Executive kamer (2-3 pers.) in
het hoofdgebouw, met koffie- en
theefaciliteiten en balkon met zeezicht (type 26)
• Familiesuite (3-4 pers. / 3 volw.+
2 kind. / 4 volw.+1 kind) in het bijgebouw, met terras en tuinzicht:
2 slaapkamers, 2 badkamers (2x
douche) (type 24)
• ‘Marine’ kamer (2 pers. / 2 volw.+
1 kind) met balkon en zicht op het
hinterland (type 25)

VERBLIJF

• Zoetwaterzwembad, aquapark
(vanaf 1/5), aquapark (vanaf 1/5)
• Direct aan het privéstrand (720 m) in de miniclub, zonneterras
met 2 pieren
• Gratis ligzetels en parasols aan het
• Op 25 km van het centrum van
zwembad en het strand
Antalya
• Gratis handdoekenservice
• Op 70 km van themapark ‘The
• Overdekt zwembad
Land of Legends’ (gratis transfer
• Gratis: zie All In
en toegang/persoon voor verblijven • Betalend: tennis (met verlichting),
vanaf 4 nachten)
tennismateriaal en -lessen, bowling,
• Op ± 50 km van de luchthaven
go carts, spacentrum met massages,
(transfer heen en terug inbegrepen) peelings en verzorgingen, watersporten
Code 15879 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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ALL IN
• Ontbijt, laat ontbijt (10-11u.),
middag- en avondmaal in buffetvorm
• Middag- en avondmaal in buffetvorm voor kinderen (in het
restaurant voor kinderen)
• A-la-carteavondmaal (1x/verblijf
van 7 nachten in het Egeïsch of
Mexicaans restaurant)
• Snacks (12-18u.)
• Patisserie (15-18u.)
• Thaise noedels (16-18u.)
• Nachtsnacks in buffetvorm
(23.30-2u.)
• Nachtbuffet (2.30-7u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken (24/24u.)
• Minibar (bij aankomst gevuld met
water, frisdranken en bier)
• 5 tennisterreinen (overdag), voetbal,
beachvolley, waterpolo
• Joggingparcours, nordic walking,
yoga, stretching, tai chi, stepaerobic, aquagym, aquazumba,
Pilates, trampoline
• Sauna, Turks bad, stoomkamer
• Miniclubs (0-3 jaar, 4-7 jaar,
8-12 jaar en 13-17 jaar)

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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DOUBLETREE BY HILTON KEMER
Kemer

! Hip concept met Food Trucks
! Ruime keuze aan snacks en dranken
! Luxueuze kamers
! Verzorgde All In
! Direct aan het strand
OVERDEKT WIFI
ZWEMBAD GRATIS

ALL IN

LIFESTYLE
8QLHNHHUYDULQJHQ
0RGHUQGHVLJQ
*UDWLVZLIL

Standaardkamer
ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het kiezelstrand
• Zie All In
• In het centrum van Kemer
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
KLANTENSCORE
• Op 45 km van Antalya
buffetvorm)
• Maaltijden 8
• Op ± 57 km van de luchthaven
• 5 à-la-carterestaurants: mediterraan,
• Kamers 8.8
(transfer heen en terug inbegrepen) steakhouse, Turks, sushi en barbecue
• Snackbar
Dit luxueuze vijfsterrenhotel bevindt FACILITEITEN
• Food Trucks
zich in het gezellige Kemer. Op
• Shops
• IJssalon
culinair gebied word je verwend met • Wasservice
• Patisserie
zes restaurants, aangevuld met heel • Wifi (gratis) in het hele resort
• Verschillende bars
wat kleurrijke Food Trucks waar je
terecht kan voor een snelle snack. Er
SPORT & ONTSPANNING
is er zelfs een met Belgische frietjes!
• Zoetwaterzwembad, 4 glijbanen,
De kamers van DoubleTree by Hilton
kinderbad
Kemer zijn mooi en modern ingericht.
• Gratis ligzetels en parasols aan het
In het spacentrum, aan het zwembad
zwembad en het strand
of op het strand wacht je pure
• Gratis handdoekenservice
ontspanning en ‘s avonds geniet je
• Overdekt zwembad met bubbelbad
van een leuke show, een streepje
• Gratis: zie All In
livemuziek of dans je de nacht in.
• Betalend: massages en
behandelingen in het spacentrum,
onafhankelijk van het hotel:
watersporten

8.4

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer
(douche, haardroger, badjas en
slippers), houten vloer, centrale airco,
hoofdkussenservice (gratis), telefoon,
wifi (gratis), satelliet-tv, minibar
(gratis), koffie- en theefaciliteiten,
safe (gratis) en balkon
• Standaardkamer (2 pers. /
2 volw.+1 kind) met zicht op de
bergen (type 20)
• Kamer met lateraal zeezicht
(2 pers. / 2 volw.+1 kind) of tuinzicht
(type 21)
• Kamer met zeezicht (2 pers. /
2 volw.+1 kind.) of zicht op het
zwembad, op aanvraag (type 24)
• Duplex familiekamer (3-4 pers.)
met 2 slaapkamers (type 22)
• Duplex familiekamer (3-4 pers.)
met zeezicht: 2 slaapkamers
(type 23)
• Eén persoon in dubbele kamer
met zicht op de bergen (type 29)
• Eén persoon in dubbele kamer
met zeezicht of zicht op het
zwembad (type 28)
• Promokamer (2 pers. / 2 volw.+
1 kind) met zicht op de bergen
(type 25)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 324 kamers

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Laat ontbijt (10-11u.)
• Food Trucks (o.a. hotdogs, taco’s,
pasta, hamburgers, frietjes,
noedels...)
• Snacks (11.30-16u.)
• IJsjes (12-21u.)
• Patisserie (10-18u.)
• Selectie van lokale en internationale
alcoholische en niet-alcoholische
dranken (24/24u.)
• Tennis, pingpong, basketbal,
waterpolo, watervolley, vogelpik
• Fitness, yoga, aerobic, aquarobic
• Sauna, Turks bad
• Animatie overdag (spelletjes,
toernooien...) en ‘s avonds
(livemuziek, karaoke, shows...)
• Miniclub (4-12 jaar), minidisco

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
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BALMY BEACH RESORT KEMER
Kemer

! Nieuw in ons aanbod
! Adults Only vanaf 18 jaar
! Lokale producten
! Trendy boho-chic
! Direct aan het strand
ADULTS OVERDEKT WIFI
ONLY ZWEMBAD GRATIS

ALL IN

Maquette

Maquette

Maquette

Maquette
ONZE MENING:

Maquette

LIGGING

• Direct aan het strand
• Op 100 m van Beldibi Village
Balmy Beach Resort Kemer ligt
Center
direct aan het strand en werd
• Op ± 40 km van de luchthaven
gestyled in aardetinten. Het doel:
luxe, comfort en harmonie combineren (transfer heen en terug inbegrepen)
om helemaal tot rust te komen. Het
FACILITEITEN
hotel werkt bovendien met lokale
• Wasservice
boerderijen, wijngaarden en vissers
• Wifi (gratis) in het hele resort
om het beste van Turkije op je bord
te toveren. Het is werkelijk een
betoverende plek om te genieten
van een vakantie.

Maquette

RESTAURANTS & BARS

VERBLIJF

• Zie All In
• Hoofdrestaurant (lokale en
internationale keuken)
• Restaurant
• Snackbar
• Loungebar, beachclub, bar

Alle kamers beschikken over badkamer (douche), individuele airco,
koffie- en theefaciliteiten, tv, wifi
(gratis): 1 slaapkamer
• Standaardkamer (2 pers.)
(type 20)
• Kamer met zeezicht (2 pers.)
(type 21)
• Superieure kamer met zeezicht
(2 pers.) (type 22)
• Luxekamer (2 pers.) (type 23)
• Luxe suite (2 pers.) (type 24)
• ‘Balmy Signature Garden Suite’
(2 pers.) (type 26)
• Eén persoon in superieure kamer
(type 29)
• Eén persoon in superieure kamer
met zeezicht (type 28)
• 144 kamers

SPORT & ONTSPANNING
• Zoetwaterzwembad
• Overdekt zwembad
• Gratis: zie All In
• Betalend: wellnesscentrum met
massages, tennis met verlichting

ADULTS ONLY
• Minimumleeftijd voor de gasten in
het hotel: 18 jaar

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Middag- en avondmaal mogelijk in
à-la-carte mogelijk
• Snacks
• Pool & Beach Concept: fruit,
snacks en smoothies
• Selectie van lokale en geïmporteerde
alcoholische en niet-alcoholische
dranken (24/24u.)
• Minibar (dagelijks bijgevuld)
• Fitness, yoga
• Animatie (livemuziek, silent disco, DJ)
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RIXOS PREMIUM TEKIROVA
Kemer-Tekirova

! Uitgebreide All In
! Aquapark met 10 glijbanen
! Zeer groot activiteitenaanbod
! Op wandelafstand van het strand
OVERDEKT SWIM-UP
ZWEMBAD KAMERS ALL IN

Pool villa
ONZE MENING:

RESTAURANTS & BARS

• Zie All In • Hoofdrestaurant (maaltijden in buffetvorm) • Restaurant
KLANTENSCORE
(enkel voor de swim-upvilla’s en pool
• Maaltijden 9 • Service 9
suites, 1/5-15/10) • A-la-carte• Kamers 8
restaurants: Turks (in openlucht) en
Aziatisch; betalend: Italiaans, ZuidIn Rixos Premium Tekirova worden
Amerikaans, internationaal (24/24u.)
kinderen warm onthaald met een
en visgerechten • Restaurant voor
verrassingspakketje toiletartikelen, roze
kinderen (1/5-15/10) • Verschillende
of blauwe badjasjes en slippers in de
bars
kamer, ze kunnen terecht in hun eigen
restaurant en bar, er is een leuk aqua- SPORT & ONTSPANNING
park én er zijn maar liefst 4 miniclubs. • 5 zoetwaterzwembaden (waarvan
Volwassenen kunnen genieten van
4 exclusief voor de swim-upvilla’s),
premium dranken in de restaurants en aquapark met 10 glijbanen voor
bars, deugddoende verzorgingen in het volw. (1/5-1/10), 3 kinderbaden
spa- & wellnesscentrum en een excellente (waarvan 2 exclusief voor de swimservice over heel de lijn. Kortom, het upvilla’s), 3 kinderbaden met 5 glijmaakt niet uit hoe oud of jong je
banen (in de miniclub), lazy river (in
bent, een vakantie in Rixos Premium de miniclub), zonneterras • Gratis
Tekirova zal je niet rap vergeten.
ligzetels en parasols aan het zwembad
en strand • Gratis handdoekenservice
LIGGING
• Overdekt zwembad (in het spa• Op 550 m van het privéstrand
centrum) • Gratis: zie All In
• Op 2 km van het centrum van Tekirova
• Betalend: tennislessen en
• Op 95 km van themapark ‘The Land
-materiaal, biljart, bowling, computerof Legends’ (gratis transfer en toegang)
spelletjes, fietsenverhuur, spa- &
• Op ± 73 km van de luchthaven
wellnesscentrum met massages en
(transfer heen en terug inbegrepen)
verzorgingen, parasailing, banana,
waterski, surflessen, catamaran
FACILITEITEN
• Kinderspeelruimte • Schoonheidssalon • Discotheek • Amfitheater
voor kinderen en ‘stage’ voor volw.
• Shops • Roomservice (24/24u.)
• Wifi (gratis) in een deel van het resort

6.8

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer (douche, haardroger, badjas
en slippers voor volw. en kinderen
tot 12 jaar), centrale airco, hoofdkussenservice (gratis), telefoon, wifi
(gratis), satelliet-tv (flatscreen),
minibar (gratis), koffie- en theefaciliteiten en safe (gratis)
• Standaardkamer (2 pers. /
2 volw.+1 kind) met tapijt en balkon
met tuinzicht (type 20)
• Kamer met zeezicht (2 pers. /
2 volw.+1 kind) met tapijt en balkon
(type 21)
• Luxekamer (2 pers. / 2 volw.+
1 kind) met tapijt, tegelvloer en
balkon met zicht op het hinterland
(type 26)
• Luxekamer (2 pers. / 2 volw.+
1 kind) met tapijt, tegelvloer en
balkon met zeezicht (type 22)
• Familiesuite (2-4 pers.) met tapijt,
tegelvloer en balkon met tuinzicht:
2 slaapkamers, 2 badkamers
(2x douche) (type 23)
• Swim-upvilla (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind. / 3 volw.+1 kind, duplexkamer)
met tapijt, tegelvloer, directe toegang
tot het gemeenschappelijk zwembad
en terras met tuinzicht: 1 slaapkamer,
salon, 1 badkamer (douche)
(type 24)

• Pool suite (2 pers. / 2 volw.+
1 kind) op de bovenste verdieping,
met tapijt, tegelvloer, via een trap
toegang tot het gemeenschappelijk
zwembad en balkon met zicht op
het zwembad: 1 slaapkamer met
geïntegreerd salon, 1 badkamer
(douche) (type 25)
• Pool suite (2 pers. / 2 volw.+
1 kind) op het gelijkvloers, met
tapijt, tegelvloer, directe toegang
tot het gemeenschappelijk zwembad
en terras met zicht op het zwembad:
1 slaapkamer met geïntegreerd
salon, 1 badkamer (douche)
(type 27)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting in
types 20, 21, 26 en 22)
• 770 kamers

dag bijgevuld met water, frisdranken,
bier en snacks)
• Beachvolley, basketbal, voetbal,
badminton, waterpolo, pingpong,
vogelpik • ‘Adventure Park’ (voor
kinderen) met o.a. touwenparcours,
vrije val en klimmuur, ballet- en
voetballessen voor kinderen
• Fitness, yoga, pilates, aquagym,
aerobic, danslessen, stoombad,
sauna, Turks bad, relaxruimte
• Animatie overdag en ‘s avonds
(o.a. shows en livemuziek)
• Miniclubs Happy Babies (0-3 jaar,
1/5-1/10), Groovy Kids (4-7 jaar),
Indigo Kids (8-12 jaar), Smarties
(13-17 jaar), speelzaal met o.a.
PlayStation, minicinema, minidisco

ALL IN
• Ontbijt (vers fruitsap inbegrepen),
middag- en avondmaal in buffetvorm
• Middagmaal in het kinderrestaurant
• A-la-carteavondmaal (1x/verblijf
vanaf 4 nachten in het Turks of
Aziatisch restaurant) • Koekjes en
fruit in het kinderrestaurant (16-17u.)
• Snacks (11-18u.) • Koffie en thee
(10-20u.) • IJsjes en wafels (12-23u.)
• Seizoensfruit aan het strand en
zwembad • Nachtsnack (24-2u.)
• Selectie van lokale en internationale
alcoholische en niet-alcoholische
dranken (24/24u.) • Minibar (elke

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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LARA BARUT COLLECTION
Lara

! Barut Collection
! Uitstekende service
! Uitmuntend door zijn veelzijdigheid
! Geknipt voor koppels én families
! Direct aan het strand
OVERDEKT SWIM-UP WIFI
ZWEMBAD KAMERS GRATIS

FAIR TRAVEL

ALL IN

PREMIUM
([FOXVLHYHKRWHOV
/X[HHQFRPIRUW
*DVWURQRPLVFKGLQHUHQ

ONZE MENING:

FACILITEITEN

• Kinderspeelruimte (in openlucht)
• Kapsalon • Schoonheidssalon
KLANTENSCORE
• Nightclub • Cinema • Shops
• Maaltijden 10 • Service 10
• Paviljoentjes aan het strand
• Kamers 10
• Ligging 10
• Wasservice • Roomservice
(24/24u.) • Wifi (gratis) in het hele
Lara Barut Collection is het geknipte
resort
hotel voor koppels en families op zoek
naar een actieve of rustige vakantie. RESTAURANTS & BARS
Geniet er van de uitstekende service, • Zie All In • Hoofdrestaurant met
het lekkere eten en de centrale ligging terras (maaltijden in buffetvorm,
aan het strand en nabij Antalya. Het kinderbuffet, veganistische en glutenspacentrum is een oase van rust met vrije hoekjes) • A-la-carterestaurants:
zachte muziek en milde aroma’s. De barbecue, visgerechten, sushibar,
Barut-keten vierde z’n 50 jarig bestaan pizzeria, mediterrane (kinderen vanaf
in 2021. Dankzij het Barut Collection 12 jaar), Turkse, regionale (kinderen
concept geniet je van een uitgebreider vanaf 12 jaar) en internationale keuken
drankenmenu met zowel lokale als
• Deftige kledij gewenst in de
internationale dranken, onbeperkte restaurants • Verschillende bars
toegang tot de à-la-carterestaurants,
langere openingsuren in de miniclub SPORT & ONTSPANNING
• 3 zoetwaterzwembaden, aquaen zoveel meer.
parkzwembad met 5 glijbanen
LIGGING
(waarvan 2 voor kinderen), 2 kinder• Direct aan het zandstrand, met apart baden • Gratis ligzetels, matrassen
‘Adults Only’ gedeelte • Op 12 km
en parasols aan het zwembad en het
van Antalya • Bushalte op 100 m
strand • Gratis handdoekenservice
• Op ± 13 km van de luchthaven
• Overdekt zoutwaterzwembad en
(transfer heen en terug inbegrepen) kinderbad (in het spa- en thalassocentrum) • Gratis: zie All In • Betalend:
tennis (met verlichting), tennislessen,
biljart, spa- en thalassocentrum met
overdekt thalassozwembad, massages,
peelings en verzorgingen

10

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer (haardroger, badjas, slippers),
parketvloer, centrale airco, hoofdkussenservice (gratis), telefoon, wifi
(gratis), digitale tv (flatscreen), minibar (gratis), koffie- en theefaciliteiten
en safe (gratis)
• Superieure kamer (2-3 pers.) in
het Lagoon-gedeelte, met douche
en balkon met tuinzicht (type 27)
• Luxekamer (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind.) in het hoofdgebouw, met
bad of douche en balkon met lateraal
zeezicht en zicht op het zwembad
(type 20)
• Luxekamer (2-3 pers.) in het
hoofdgebouw, met douche en balkon
met lateraal zeezicht (type 25)
• Luxekamer (2-3 pers.) in het bijgebouw, met douche en balkon
met tuinzicht (type 24)
• Luxekamer (2-3 pers.) in het
hoofdgebouw, met douche en balkon
met ligzetels en zeezicht (type 21)
• Corner suite (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind.) in het hoofdgebouw, met
douche, balkon met bubbelbad,
ligzetels en zeezicht (type 22)
• Luxe familiesuite (2-5 pers.) in het
bijgebouw, met douche en balkon
met tuinzicht: 2 slaapkamers
(afgescheiden door een deur)
(type 26)

• Swim-up luxe familiesuite
(2-5 pers.) in het bijgebouw, met
douche en terras met tuinzicht:
2 slaapkamers (afgescheiden door
een deur) (type 23)
• Eén persoon in een luxekamer in
het hoofdgebouw, met douche en
balkon met lateraal zeezicht
(type 29)
• Geldig in de Corner suites: speciale
check-in/-out, gratis roomservice,
turndownservice, alcoholische
dranken in de minibar, voorrang bij
reserveren à-la-carterestaurants,
1 gratis gelaatsverzorging per
kamer per verblijf,...
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis
• 535 kamers

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm • Ontbijt en à-la-cartemiddagmaal (in het internationaal
restaurant) • A-la-cartemiddagmaal
(in het visrestaurant, de sushibar en
pizzeria) • A-la-carteavondmaal
(onbeperkte reserveringen, volgens
beschikbaarheid) • Patisserie
(10-18u.) • Gözleme (12-16u.)
• Vers fruit (12.30-16u.) • IJsjes
(12.30-17u.) • Snacks (12.30-17u.)
• Nachtsnacks (23.30-7u.) • Selectie
van lokale en internationale alcoholische
en niet-alcoholische dranken (24/24u.)
• Minibar (elke dag bijgevuld met
water, frisdranken, fruitsap en bier)
• 3 tennisterreinen (overdag), beachvolley, volleybal, squash, pingpong,
basketbal, minivoetbal, badminton,
vogelpik, minigolf, schaken • Fitness,
joggingparcours, aquagym, step,
aerobic, stoomkamer, Turks bad,
sauna • Fitnesszone in openlucht
met o.a. yoga • Nightclub (23-2u.),
cinema • Softanimatie overdag en
‘s avonds • Miniclub (4-8 jaar en
8-12 jaar, 1/6-30/9: 10-23u.),
Teenage Club (13-16 jaar), minidisco, minicinema

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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TRENDY LARA
Lara

! Nieuw in ons aanbod
! Familievriendelijk en recent hotel
! Dicht bij de luchthaven
! Vlak bij het privéstrand
OVERDEKT WIFI
ZWEMBAD GRATIS

ALL IN

• Eén persoon in dubbele kamer
Alle kamers beschikken over badkamer met zicht op het hinterland
(douche, haardroger, badjas), houten (type 29)
vloer, individuele airco, telefoon, wifi • Promokamer (2 pers., minimumleeftijd: 13 jaar) met zicht op het
(gratis), satelliet-tv, minibar (gratis),
koffie- en theefaciliteiten, safe (gratis) hinterland (type 25)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis, op
en balkon
aanvraag (niet mogelijk bij maximale
• Standaardkamer (2-3 pers. /
bezetting in types 21, 20, 22, 24,
2 volw.+2 kind. / 3 volw.+1 kind)
26, 29 en 25)
met zicht op het hinterland
• 674 kamers
(type 21)
• Kamer met zeezicht (2-3 pers. /
SPORT & ONTSPANNING
LIGGING
2 volw.+2 kind. / 3 volw.+1 kind)
• Op 450 m van de zee en het privé- • Zoutwaterzwembad (verwarmd
(type 20)
tussen
1/11-31/3)
zandstrand (bereikbaar met een
• Kamer met lateraal zeezicht
•
Gratis
handdoekenservice
(1
gratis
bootje)
(2-3 pers. / 2 volw.+2 kind. /
handdoek/dag)
• Op 15 km van het centrum van
3 volw.+1 kind) (type 22)
• Overdekt zwembad (verwarmd
Belek
• Familiekamer (3-4 pers., duplextussen 1/11-31/3) met kinderbad
• Op 25 km van het centrum van
kamer) met 2 slaapkamers, 2 bad• Gratis: zie All In
Antalya
kamers (2x douche) (type 23)
• Betalend: tennis (met verlichting), • Familiekamer (3-4 pers.) met
• Op ± 15 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen) biljart, bowling, computerspelletjes,
zeezicht: 2 slaapkamers, 2 badspacentrum met massages en
kamers (2x douche) (type 24)
FACILITEITEN
verzorgingen
• Familiekamer (3-4 pers.) met
• Kinderspeelruimte (overdekt)
zicht op het hinterland: 2 slaap• Kapsalon
kamers, 2 badkamers (2x douche)
• Schoonheidssalon
(type 26)
• Shops
• Wasservice
• Roomservice (24/24u.)
• Wifi (gratis) in het hele resort
ONZE MENING:

RESTAURANTS & BARS

VERBLIJF

• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
Hotel Trendy Lara is nieuw in ons
buffetvorm)
zomeraanbod en geknipt voor een
• A-la-carterestaurant (mits toeslag):
leuke vakantie met het hele gezin.
Zo zijn er familiekamers met 2 aparte wereldkeuken
slaapkamers én 2 badkamers, zwem- • Deftige kledij gewenst voor het
avondmaal
baden en een uitgebreid animatie• Bistro met bar
programma boordevol sporten,
spelletjes, thema-avonden en shows • Patisserie met bar
• Lobbybar (24/24u.), sportbar
met livemuziek.

ALL IN
• Ontbijt, laat ontbijt (10-11u.),
middag- en avondmaal in buffetvorm
• Gebak en koffie (14.30-18u.)
• IJsjes
• Late snacks (22-2u.)
• Nachtsnacks (2-7u.)
• Selectie van lokale en internationale
alcoholische en niet-alcoholische
dranken (24/24u.)
• Minibar (elke dag bijgevuld met
water, frisdranken en bier)
• Tennis (overdag), tennismateriaal,
basketbal, volleybal, minivoetbal,
pingpong
• Fitness, aerobic, aquagym, sauna,
Turks bad, stoomkamer, relaxruimte
• Animatie overdag en ‘s avonds
(o.a. sporten, spelletjes en shows)
• Miniclub (4-12 jaar), tienerclub
(12-17 jaar), minidisco

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
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PALOMA GRIDA
Belek

! Eigen gekweekte biologische producten
! Gevarieerde, lekkere keuken voor kinderen
! Aquapark en minisplash
! Geliefd bij de Belgen
! Direct aan het strand
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Superieure kamer
ONZE MENING:

8.2

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.5 • Service 8.5
• Kamers 7.6

Paloma Grida in Belek is een prachtig,
ruim opgezet vakantiedorp, direct aan
het zandstrand. Van jong tot oud, van
familie tot vrienden en koppels,
iedereen beleeft hier de tijd van zijn
leven. De miniclub is er een van
formaat en samen met de minisplash
en talloze andere activiteiten is dit
hotel een waar paradijs voor kinderen.
De vele restaurants – zowel buffet
als à la carte - verwennen je iedere
maaltijd opnieuw. ‘s Avonds leef je je
uit in de openluchtdisco of geniet je
van livemuziek in het gezellige barstraatje.

LIGGING
• Direct aan het zandstrand • Op
700 m van Belek • Op 45 km van
Antalya • Op ± 35 km van de luchthaven (transfer heen en terug
inbegrepen)

FACILITEITEN
• Kapsalon • Shops • Paviljoentjes
(met betalend menu tussen
10-18u.) en Adults Only Lounge aan
het strand • Wasservice
• Roomservice (24/24u.) • Wifi (gratis)
in een deel van het resort

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In • Hoofdrestaurant (maaltijden in buffetvorm, kinderbuffet)
• A-la-carterestaurants: internationaal,
Egeïsch/vis, Ottomaans/kebab,
Aziatisch, steakhouse en ‘Lake
House’ • 7 bars

SPORT & ONTSPANNING
• 3 zoetwaterzwembaden (waarvan
1 exclusief voor de swim-upkamers),
aquapark met 4 glijbanen, 2 kinderbaden • Gratis ligzetels en parasols
aan het zwembad en het strand
• Gratis handdoekenservice
• Overdekt zwembad (verwarmd in
april en oktober) met kinderbad
• Gratis: zie All In • Betalend: tennis
(met verlichting), tennislessen en
-materiaal, spacentrum met massages
en verzorgingen, onafhankelijk van
het hotel: kano, waterfiets, banana,
jetski, ringo, parasailing, lessen windsurfen

MINISPLASH
• Kids waterspuitpark/kids miniglijbanenpark (diepte zwembad:
30 cm), kids waterspuitpark voor
peuters

• Eén persoon in ‘Agora’ kamer
met douche en balkon met tuinAlle kamer beschikken over badkamer
(haardroger), tegelvloer, centrale airco, zicht (type 28)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
telefoon, wifi (gratis), satelliet-tv
mogelijk bij maximale bezetting in
(flatscreen), minibar (gratis), koffietypes 20, 21, 22, 29 en 28)
en theefaciliteiten en safe (gratis)
• Standaardkamer ‘Agora’ (2 pers.) • 459 kamers
met douche en balkon met tuinzicht
(type 20)
• Kamer met tuinzicht (2-3 pers. /
2 volw.+2 kind.) met douche en
balkon (type 21)
• Superieure kamer (2-3 pers. /
2 volw.+2 kind. / 3 volw.+1 kind,
ruimere kamer) met bad, douche
en balkon (type 22)
• Familiekamer (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind. / 3 volw.+1 kind) met
douche en balkon: 1 slaapkamer,
1 salon (type 23)
• Familieduplex (2-4 pers. /
2 volw.+3 kind. / 3 volw.+2 kind. /
4 volw.+1 kind) met balkon:
1 slaapkamer, 1 salon, 2 badkamers (2x douche) (type 24)
• Swim-upkamer (2-3 pers. /
2 volw.+2 kind. / 3 volw.+1 kind) in
de Lake Villa’s, met bubbelbad,
douche en balkon of terras met
toegang tot het zwembad
(type 26)
• Eén persoon in dubbele kamer
met douche en balkon met tuinzicht (type 29)

VERBLIJF

ALL IN
• Ontbijt (vers sinaasappelsap
inbegrepen), middag- en avondmaal
in buffetvorm • Laat ontbijt • A-lacarteavondmaal (in het internationaal,
Egeïsch/vis en Ottomaans/kebabrestaurant) • IJsjes tijdens het middagen avondmaal • Fruit en snacks
geserveerd aan de ligzetels aan het
zwembad en het strand (op
bepaalde tijdstippen) • Koffiebreak
met patisserie • Snacks • Late
snacks • Selectie van lokale en
internationale alcoholische en nietalcoholische dranken (24/24u.)
• Minibar (elke dag bijgevuld met
water, frisdranken en bier)
• Tennis (overdag), beachvolley,
basketbal, minivoetbal, waterpolo,
pingpong, minigolf, backgammon,
vogelpik • Fitness, aerobic, step,
aquagym, stretching, sauna, Turks
bad • Animatie overdag en ‘s avonds
(o.a. livemuziek en shows)
• Miniclub (4-7 jaar en 8-12 jaar,
ruimte voor kinderen tussen 0-3 jaar
mits begeleiding van de ouders),
juniorclub (13-16 jaar, juli-augustus),
minidisco, minicinema

VOOR FAMILIES
0LQLVSODVK
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TUI MAGIC LIFE MASMAVI
Belek

! TUI MAGIC LIFE hotel
! Geknipt voor families
! Uitgestrekt domein
! Ruime keuze aan fitnessprogramma’s
! Direct aan het strand
OVERDEKT WIFI
ZWEMBAD GRATIS

FAIR TRAVEL

ALL IN

ACTIEVE ALL
INCLUSIVE
VAKANTIES
! ULTIEME

24/7 ALL
INCLUSIVE
! TOPLOCATIES AAN
HET STRAND
! UITGEBREID SPORTPROGRAMMA
! FEESTJES, SHOWS EN
THEMADAGEN
'Niet alleen de buffetten, dranken
en snacks zijn inbegrepen,
maar ook tal van sporten en
spectaculaire shows. All Inclusive
voor pure ontspanning.'

Zie pagina 20-21 voor alle hotels
ONZE MENING:

8.2

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.4
• Kamers 7.9

In TUI MAGIC LIFE Masmavi in Belek
worden heel wat sporten en activiteiten
georganiseerd zodat je je geen moment
hoeft te vervelen: tennis, beachvolley en
minivoetbal bijvoorbeeld. Wie het graag
wat rustiger aan doet kan terecht in het
spacentrum voor een deugddoende
saunasessie of in de fitnessstudio voor
een groepsles yoga. ‘s Avonds kan je
genieten van een heerlijk diner in een
van de restaurants en daarna uitblazen
tijdens een van de internationale shows.

LIGGING
• Direct aan het privézandstrand
• Op 3 km van Kadriye
• Op 5 km van Belek
• Op ± 30 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Kinderspeelruimte
• Kapsalon
• Schoonheidssalon
• Amfitheater
• Cinema in openlucht
• Shops
• Wasservice
• Roomservice (24/24u.)
• Wifi (gratis) in het hele resort

Kamer met zeezicht

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant met terras (maaltijden in buffetvorm)
• 6 specialiteitenrestaurants in
openlucht (volgens beschikbaarheid):
internationaal, Turks, ‘street food’,
visgerechten, mits toeslag: teppanyaki
en steakhouse
• Deftige kledij gewenst in de
restaurants
• Wunderbar (24/24u. snacks en
dranken)
• Verschillende bars

VERBLIJF

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche, haardroger), houten vloer,
centrale airco, telefoon, wifi (gratis),
satelliet-tv, koelkast, safe (gratis) en
balkon of terras
• Standaardkamer (2 pers.) in de
villa’s (type 20)
• Kamer in het hoofdgebouw
(2 pers. / 2 volw.+1 kind) (type 21)
• Superieure kamer ‘Lagoon’
(3 pers. / 2 volw.+1 kind / 2 volw.+
2 kind.) met lateraal zeezicht
(type 22)
• Familiekamer (3 pers. / 2 volw.+
SPORT & ONTSPANNING
1 kind / 2 volw.+2 kind. / 3 volw.+
• 8 zoetwaterzwembaden (waarvan
1 kind, communicerende kamers)
1 relaxzwembad vanaf 16 jaar,
in de villa’s: 2 slaapkamers
1 relaxzwembad voor families en
(type 23)
1 zwembad met 5 glijbanen),
• Familiekamer (3 pers. / 2 volw.+
2 kinderbaden, zonneterras
1 kind / 2 volw.+2 kind. / 3 volw.+
• Gratis ligzetels en parasols aan het
1 kind) in het hoofdgebouw, met
zwembad en strand
2 slaapkamers (waarvan 1 voor de
• Gratis handdoekenservice
kinderen) (type 24)
• Overdekt zwembad
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
• Gratis: zie All In
mogelijk bij maximale bezetting in
• Betalend: individuele tennislessen
type 20)
voor kinderen en volwassenen, biljart, • 595 kamers
speelzaal, spacentrum met hamam
(met verzorging), massages en
verzorgingen

ALL IN
• Ontbijt, laat ontbijt (10-11u.),
middag- en avondmaal in buffetvorm
• Avondmaal in de specialiteitenrestaurants (1x/week in het internationaal, Turks, ‘street food’ en
visrestaurant, volgens beschikbaarheid)
• Snacks en sandwiches
• Koffiebreak
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(24/24u.)
• Water en frisdranken in de koelkast bij aankomst, water bijgevuld
op aanvraag
• De beschikbaarheid van de dranken
is afhankelijk van de openingsuren
van de bars
• Min. 16 jaar: 7 tennisterreinen
(waarvan 3 met verlichting), tennisrackets, tennisles (groepslessen
voor kinderen en volwassenen),
beachvolley, minivoetbal, waterpolo,
pingpong, vogelpik, schaken in
openlucht, mountainbike
• Fitness (met persoonlijke trainer,
min. 16 jaar), (step)aerobic,
stretching, BBB, zumba, yoga,
indoor cycling, sauna, hamam
(zonder verzorgingen), bubbelbad,
relaxruimte

• Toernooien (1x/week): tennis,
shuffleboard
• Animatie overdag en ‘s avonds
(o.a. shows en livemuziek)
• Animatie voor kinderen en tieners,
groepslessen tennis voor kinderen

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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TUI BLUE BELEK
Belek-Bogazkent

! Quality time voor koppels
! Adults Only vanaf 16 jaar
! Alles in het teken van genieten
! Verfijnde gerechten
! Direct aan het strand
ADULTS OVERDEKT SWIM-UP WIFI
ONLY ZWEMBAD KAMERS GRATIS

ALL IN

ONTSPANNEN
MET Z’N TWEEËN
! MODERNE

KAMERS OP
PRACHTIGE LOCATIES
! CULINAIRE ERVARINGEN
! GENIETEN IN DE
WELLNESS
! BLUEF!T® RELAXATIEEN 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

Kamer met frontaal zeezicht
ONZE MENING:

7.9

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.2
• Kamers 7.4

In TUI BLUE Belek ben je aan het
juiste adres om voluit te genieten
van een rustvakantie met z’n tweetjes.
Alles staat hier in het teken van
genieten: zowel in de comfortabele
kamers, languit aan het zwembad
met een drankje in de hand en aan
tafel in het hoofdrestaurant of het
internationale à-la-carterestaurant.

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het privézand- en kiezelstrand (150 m lang)
• Op 1 km van Bogazkent
• Op 5 km van Belek
• Op 9 km van Serik
• Bushalte op 100 m
• Op ± 40 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Zie All In
• Hoofdrestaurant met terras (maaltijden in buffetvorm)
• Internationaal à-la-carterestaurant
• Deftige kledij gewenst tijdens het
avondmaal
• Snackrestaurant
• Verschillende bars

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

VERBLIJF

Alle kamers beschikken over open
badkamer (douche, haardroger),
houten vloer en tegelvloer, centrale
airco, hoofdkussenservice (gratis),
telefoon, wifi (gratis), satelliet-tv
(flatscreen), minibar (gratis), waterkoker, koffiefaciliteiten, safe (gratis)
en balkon
• Standaardkamer (2 pers.) met
SPORT & ONTSPANNING
zicht op het hinterland (type 20)
• Zoetwaterzwembad
• Kamer met lateraal zeezicht
• Gratis ligzetels en parasols aan het
(2 pers.) (type 21)
zwembad en het strand
• Kamer met frontaal zeezicht
• Gratis handdoekenservice
(2 pers.) (type 23)
• Overdekt zwembad
• Luxekamer (2 pers.) met zeezicht
• Gratis: zie All In
(type 22)
• Betalend: tennis (met verlichting), • Luxekamer (2 pers.) met bubbelspacentrum met massages en
bad en zeezicht (type 24)
peeling, onafhankelijk van het
• Superieure kamer (2 pers.) in de
hotel: gemotoriseerde en nietLake Houses, met zicht op het
gemotoriseerde watersporten
zwembad (type 27)
• Swim-upbungalow (2 pers.) met
ADULTS ONLY
terras met directe toegang tot en
• Minimumleeftijd voor de gasten in
zicht op het zwembad (type 26)
het hotel: 16 jaar
• Eén persoon in dubbele kamer
met zicht op het hinterland
(type 29)
• Promokamer (2 pers.) met Frans
balkon en zicht op het hinterland
(type 25)
• 230 kamers

ALL IN
• Ontbijt (vers fruitsap inbegrepen),
laat ontbijt, middag- en avondmaal in buffetvorm
• A-la-carteavondmaal (1x/verblijf)
• Snacks
• Gebak
• Middernachtbuffet
• Selectie van lokale en internationale
alcoholische en niet-alcoholische
dranken (10-24u., vers fruitsap
betalend)
• Minibar (elke dag bijgevuld met
water, frisdranken en bier)
• Tennis (overdag), tennismateriaal,
pingpong, beachvolley, basketbal,
vogelpik
• Fitness, aerobic, step, aquagym,
gym, sauna, Turks bad, stoombad
• Softanimatie overdag

Code 15420 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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ELA EXCELLENCE RESORT BELEK & LAKE HOUSES
Belek

! Gerenoveerd en opgewaardeerd
! Luxeresort met uitgebreide All In
! Verfijnde wereldkeuken
! Entertainment van de bovenste plank
! Op 270 m van het strand
OVERDEKT WIFI
ZWEMBAD GRATIS

ALL IN

SUN SWIM
(LQGHORRV]ZHPSOH]LHU
+HHUOLMN]RQQHQ
(HQ]RUJHOR]HIHHOJRRGYDNDQWLH

ONZE MENING:

SPORT & ONTSPANNING
• 5 zoetwaterzwembaden (waarvan
1 met 5 glijbanen), 3 kinderbaden
(waarvan 1 met 4 kleine glijbanen),
zonneterras • Gratis ligzetels en
parasols aan het zwembad en het
strand • Gratis handdoekenservice
• Overdekt zwembad met kinderbad
(in het spacentrum) • Gratis: zie All
In • Betalend: privétennislessen,
professioneel tennismateriaal, fitness
met begeleiding, zwemlessen (privé
en in groep), spacentrum, watersporten aan het strand

Ela Quality Resort Belek werd tijdens
de winter van 2021/2022 gerenoveerd
en omgedoopt tot Ela Excellence Resort
Belek. Bij de nieuwe naam hoort ook
een gloednieuw hotelconcept. Verwacht
daarbij het beste van het beste, want
alleen het allerbeste is hier goed genoeg.
Het hotel biedt je naast het hoofdgebouw (hotelcode 15850) ook kamers
aan in de Lake Houses (hotelcode
15849), het rustiger deel binnen het
resort. Directe toegang tot het zwembad,
een zee aan ruimte, luxueuze inrichting,
VERBLIJF (15850)
kortom, hier beleef je een unieke vakantie!
Alle kamers bevinden zich in het
hoofdgebouw en beschikken over
LIGGING
• Op 270 m van het privézandstrand badkamer (haardroger, badjas en
2
slippers), tapijt, centrale airco,
met privépier (1.100 m ) • Op
± 35 km van de luchthaven (transfer hoofdkussenservice (gratis), telefoon,
wifi (gratis), satelliet-tv (flatscreen),
heen en terug inbegrepen)
minibar (gratis), safe (gratis) en balkon
FACILITEITEN
• Superieure kamer (2-3 pers. /
• Kinderspeelruimte • Waterpijp
2 volw.+2 kind.) met douche, bubbel• Amfitheater • Roomservice (24/24u.) bad en tuinzicht (type 20)
• Wifi (gratis) in het hele resort
• Superieure kamer (2-3 pers. /
2 volw.+2 kind.) met douche, bubbelRESTAURANTS & BARS
bad en zicht op het bos (type 22)
• Zie All In • Hoofdrestaurant met
terras • Restaurant (24/24u. open, à la • Familieduplex (2-4 pers. / 2 volw.+
carte en buffet) • A-la-carterestaurants: 3 kind. / 3 volw.+2 kind. / 4 volw.+
1 kind) (zonder verbindingsdeur)
Frans, Italiaans en Mexicaans; mits
met zicht op het bos: beneden:
toeslag: Grieks/zeevruchten, Turks
1 slaapkamer met badkamer
(ook à-la-carteontbijt mogelijk, All
In) en Japans • 3 snackrestaurants (douche), boven: 1 slaapkamer met
badkamer (douche) (type 24)
• Patisserie • Verschillende bars

• Familiekamer ‘Lake House’
(2-4 pers. / 2 volw.+3 kind. / 3 volw.+
2 kind. / 4 volw.+1 kind) met zicht op
het zwembad: 2 slaapkamers, 2 badkamers (2x bad) (type 23)
• Familieduplex (2-4 pers. / 2 volw.+
3 kind. / 3 volw.+2 kind. / 4 volw.+
1 kind) (zonder verbindingsdeur)
met zeezicht: beneden: 1 slaapkamer
met badkamer (douche), boven:
1 slaapkamer met badkamer
(douche) (type 26) • Familiesuite
‘Lake House’ (2-4 pers. / 2 volw.+
3 kind. / 3 volw.+2 kind. / 4 volw.+
1 kind) (duplexkamer) met balkon of
terras: 2 slaapkamers, 2 badkamers
(1x douche, 1x bad) (type 25)
• Superieure kamer (2-3 pers. /
2 volw.+2 kind.) met douche, bubbelbad en zeezicht (type 21)
• Superieure kamer ‘Lake House’
(2 pers. / 2 volw.+1 kind) met bad en
tuinzicht (type 27) • Eén persoon
in superieure kamer met douche,
bubbelbad en zicht op het hinterland
(type 29) • Kinderbedje (0-2 jaar)
gratis (niet mogelijk bij maximale
bezetting) • 583 kamers

• Superieure kamer ‘Lake House’
(2 pers. / 2 volw.+1 kind) met bad en
balkon met zicht op het zwembad
(type 23) • Swim-upkamer ‘Lake
House’ (2 pers.) op het gelijkvloers,
via een privépier directe toegang tot
het zwembad, met bad en terras
(type 24) • Luxe superieure kamer
(2-3 pers. / 2 volw.+2 kind. / 3 volw.+
1 kind) met bad en balkon met zeezicht (type 22) • Grand superieure
kamer (2-3 pers. / 2 volw.+2 kind. /
3 volw.+1 kind) met bad en balkon
met zeezicht, zonder toeslag
(type 25) • Luxesuite (2-4 pers. /
2 volw.+3 kind. / 3 volw.+2 kind. /
4 volw.+1 kind) met balkon en zeezicht: 1 slaapkamer, 1 salon en
1 badkamer (bubbelbad en douche)
(type 26) • Eén persoon in dubbele
kamer met bad en balkon met zeezicht (type 29) • Extra’s in type 26:
privé verwelkoming, vluggere check-in,
fruit op de kamer bij aankomst,
bloemen en turndownservice
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 583 kamers

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm • A-la-carteontbijt
(9-11u.) • Middag- en avondmaal in
buffetvorm voor kinderen • A-lacartesnacks als middagmaal
• Patisserie, ijsjes, fruit en koffie
(10-23u.) • A-la-carte- en buffetmaaltijden (24/24u.) • Selectie van
lokale en internationale alcoholische
en niet-alcoholische dranken
(24/24u.) • Minibar
• Tennis (met verlichting), tennismateriaal, beachvolley, volleybal,
basketbal, biljart, vogelpik, pingpong,
paintballtoernooi • Fitness, sauna, Turks
bad • Peddelsurfen, kano, waterfiets
• Adventure Park • Softanimatie
overdag en ‘s avonds • Everland Kids
World met miniclub en tienerclub

VERBLIJF (15849)
Alle kamers bevinden zich in de Lake
Houses en beschikken over badkamer
(haardroger), tapijt, centrale airco,
hoofdkussenservice (gratis), telefoon,
wifi (gratis), satelliet-tv (flatscreen),
minibar (gratis) en safe (gratis)

VOOR FAMILIES
0LQLVSODVK
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQ]RQGHUWRHVODJ
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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TUI MAGIC LIFE BELEK
Belek

! 8 zwembaden en aquapark
! Heel wat watersporten
! Ideaal voor families
! Direct aan het strand
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ACTIEVE ALL
INCLUSIVE
VAKANTIES
! ULTIEME

24/7 ALL
INCLUSIVE
! TOPLOCATIES AAN
HET STRAND
! UITGEBREID SPORTPROGRAMMA
! FEESTJES, SHOWS EN
THEMADAGEN
'Niet alleen de buffetten, dranken
en snacks zijn inbegrepen,
maar ook tal van sporten en
spectaculaire shows. All Inclusive
voor pure ontspanning.'

Zie pagina 20-21 voor alle hotels
ONZE MENING:

9.0

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.9
• Kamers 8.5

TUI MAGIC LIFE Belek (ex Asteria)
opende in 2020 z’n deuren en is de
recentste aanwinst van de TUI MAGIC
LIFE-keten. Ook hier kan je rekenen
op een magische vakantie boordevol
ontspanning, activiteiten en
onvergetelijke momenten. De
kamers bevinden zich in village-stijl
gebouwtjes van maximum
3 verdiepingen, die verspreid liggen
over de goed onderhouden tuinen.
Dankzij de vele activiteiten voor
kinderen en tieners, is dit hotel
uitermate geschikt voor een vakantie
met het hele gezin!

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het privézand-/kiezelstrand met pier
• Op 7 km van Kadriye
• Op 12 km van Belek
• Op 30 km van Antalya
• Op ± 25 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
buffetvorm)
• 4 specialiteitenrestaurants: Turks,
internationaal, visgerechten/grill
(mits toeslag) en foodtruck concept
• 7 bars

FACILITEITEN
• Kapsalon
• Discotheek (in openlucht)
• Amfitheater
• Shops
• Wasservice
• Roomservice
• Wifi (gratis) in het hele resort

VERBLIJF

Alle kamers beschikken over badkamer (douche, haardroger), tegelvloer, centrale airco, telefoon, wifi
(gratis), satelliet-tv, minibar (gratis),
safe (gratis) en balkon of terras met
tuinzicht
• Standaardkamer (2-3 pers.)
(type 20)
SPORT & ONTSPANNING
• Kamer met stapelbed (2 volw.+
• 8 zoetwaterzwembaden (waarvan
2 kind.), zonder toeslag (type 21)
1 zwembad vanaf 16 jaar), bubbel- • Familiekamer (2-3 pers. / 2 volw.+
bad, kinderbad met 1 glijbaan,
2 kind. / 3 volw.+1 kind) met
plonsbadje
2 slaapkamers (type 22)
• Aquapark met 10 glijbanen (waar- • Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
van 5 voor kinderen)
mogelijk bij maximale bezetting)
• Gratis ligzetels, matrassen en
• 594 kamers
parasols aan het zwembad en het
strand
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: tennismateriaal, privéles
tennis, biljart, spa- en wellnesscentrum met massages en verzorgingen, gemotoriseerde watersporten,
lessen in windsurfen en catamaran

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm • Ontbijt, middag- en
avondmaal voor kinderen
• Avondmaal in de specialiteitenrestaurants (1x/week in 1 restaurant,
niet in het visrestaurant, volgens
beschikbaarheid) • Snacks
(12-18u.) • IJsjes (12-21.30u.)
• Koffie en cake (14-18u.) • Snacks
‘Grab & Go’ (21.30-7u.) • Selectie
van lokale alcoholische en nietalcoholische dranken (24/24u.)
• Minibar (bij aankomst gevuld met
water en frisdranken, water wordt
bijgevuld) • 3 tennisterreinen (met
verlichting), beachvolley, waterpolo,
minivoetbal, pingpong, vogelpik
• Fitness (vanaf 16 jaar), aerobic,
zumba, aquagym, sauna, Turks bad
• Catamaran en windsurfen (mits
internationaal brevet, inbegrepen tijdens
een bepaald tijdsbestek), kano,
2x/pers./dag, volgens beschikbaarheid:
waterski, wakeboard en banana
• Animatie overdag en ‘s avonds
(o.a. livemuziek en shows) • MAGIC
Mini Club (3-6 jaar), MAGIC Kids
Club (7-9 jaar), Youngsters’ Club
(10-12 jaar), Teens Time
(13-16 jaar), minidisco, minicinema

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQ]RQGHUWRHVODJ
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SUSESI LUXURY RESORT
Belek

! Luxeresort met stijlvolle kamers
! Groot zwembadenpark met 8 glijbanen
! 6 à-la-carterestaurants
! Spa met gratis Turks bad en sauna
! Direct aan het strand
OVERDEKT
PRIVÉ
WIFI
ZWEMBAD ZWEMBAD GRATIS

ALL IN

CLASSIC
9HUWURXZGJHYRHO
.ZDOLWHLWHQFRPIRUW
+DUWHOLMNHVHUYLFH

Luxekamer met lateraal zeezicht
ONZE MENING:

RESTAURANTS & BARS

• Zie All In
• Hoofdrestaurant met terras (maalKLANTENSCORE
tijden in buffetvorm)
• Maaltijden 10 • Service 10
• A-la-carterestaurants: Italiaans,
• Kamers 10
Aziatisch en steakhouse
• Deftige kledij gewenst in de
Susesi Luxury Resort is een prachtig
à-la-carterestaurants
hotel met een mooi zwembadenpark
• Snackrestaurant
en heel wat glijbanen. Het culinaire
• Verschillende bars
aanbod is er gevarieerd en ook in het
spacentrum word je met zorg ontvangen. SPORT & ONTSPANNING
Wie kiest voor een Royal suite wordt • 4 zoetwaterzwembaden, aquapark
royaal in de watten gelegd met tal
met 6 glijbanen (kinderen mits
van leuke extraatjes.
begeleiding van de ouders), 6 kinderbaden (waarvan 1 met 2 glijbanen
LIGGING
in de miniclub)
• Direct aan het privézand- en kiezel• Gratis ligzetels, matrassen en
strand (300 m lang)
parasols aan het zwembad en het
• Op 2 km van Belek
strand
• Op ± 35 km van de luchthaven
• Gratis handdoekenservice
(transfer heen en terug inbegrepen)
• 2 overdekte zwembaden (waarvan
1 met kinderbad)
FACILITEITEN
• Gratis: zie All In
• Kinderspeelruimte
• Betalend: tennis (met verlichting),
• Kapsalon
tennislessen, voetbal, speelzaal
• Discotheek
met biljart en bowling, privélessen
• Amfitheater
fitness, spacentrum met vip Turks
• Paviljoentjes aan het strand en de
bad, verzorgingen en massages,
zwembaden (o.a. snacks, drankjes
catamaran, banana, parasailing,
en butlerservice)
jetski, ringo
• Shops
• Wasservice
• Roomservice (24/24u.)
• Wifi (gratis) in het hele resort

10

• Extra’s in type 26: butlerservice
Alle kamers beschikken over badkamer en avondmaal in alle à-la-carterestaurants
(haardroger, badjas, slippers), tegel• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
vloer, centrale airco, hoofdkussenservice (gratis), telefoon, wifi (gratis), mogelijk bij maximale bezetting)
• 554 kamers
satelliet-tv (flatscreen), minibar
(gratis), koffie- en theefaciliteiten,
safe (gratis) en balkon
• Luxekamer (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind.) met bad en zicht op het
hinterland (type 20)
• Luxekamer (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind.) aan de zeezijde, met bad
en lateraal zeezicht (type 21)
• Senior suite (2-4 pers. / 2 volw.+
2 kind. / 3 volw.+2 kind. / 4 volw.+
1 kind) met zicht op het hinterland: 1 slaapkamer, 1 slaapkamer/
salon, 2 badkamers (2x douche in
bad) (type 27)
• Senior suite (2-4 pers. / 2 volw.+
3 kind. / 3 volw.+2 kind. / 4 volw.+
1 kind) aan de zeezijde, met
lateraal zeezicht: 1 slaapkamer,
1 slaapkamer/salon, 2 badkamers
(1x bad en 1x douche) (type 24)
• Royal suite (2-4 pers. / 2 volw.+
2 kind. / 3 volw.+2 kind. / 4 volw.+
1 kind) met 3 tv’s, privézwembad
(20 m2) en zeezicht: 2 slaapkamers, 1 salon, 2 badkamers (2x
bubbelbad en douche) (type 26)
• Eén persoon in een luxekamer
met bad en zicht op het hinterland
(type 29)

VERBLIJF

ALL IN
• Ontbijt (vers fruitsap inbegrepen),
laat ontbijt (10-11u.), middag- en
avondmaal in buffetvorm
• Middagmaal voor kinderen (in de
miniclub) • A-la-carteavondmaal
(1x/verblijf in het Turks en
Mexicaans restaurant) • Gözleme
• Snacks (24/24u.) • Patisserie en
ijsjes • Sandwiches • Nachtbuffet
• Selectie van lokale en internationale
alcoholische en niet-alcoholische
dranken (24/24u.) • Minibar (dagelijks
bijgevuld met water, frisdranken,
bier en chips) • Roomservice (4-7u.)
• 2 tennisterreinen (overdag), tennismateriaal, pingpong, squash, volleybal,
basketbal, minivoetbal, vogelpik
• Fitness, aquagym, pilates, Turks
bad, sauna, stoomkamer
• Discotheek • Animatie overdag en
‘s avonds • Miniclub (4-7 jaar),
midiclub (8-12 jaar), tienerclub
(13-16 jaar, tijdens het hoogseizoen),
minicinema

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQ]RQGHUWRHVODJ
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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BELEK BEACH RESORT
Belek

! Nieuw in ons aanbod
! Recent volledig vernieuwd
! Ideaal voor families
! Direct aan het strand
OVERDEKT SWIM-UP WIFI
ZWEMBAD KAMERS GRATIS

ONZE MENING:

ALL IN

RESTAURANTS & BARS

• Zie All In
Belek Beach Resort is nieuw in ons • Hoofdrestaurant (maaltijden in
buffetvorm, kinderbuffet)
aanbod en werd in 2022 van A tot Z
gerenoveerd. Dit hotel is geknipt voor • A-la-carterestaurants: Italiaans,
Libanees, visgerechten en steakeen leuke familievakantie. Zo is er
house
een groot zwembad met 5 leuke
• Snackrestaurant
glijbanen, waar ook activiteiten
• Verschillende bars
georganiseerd worden. Wie nood
heeft aan wat rust, kan dan weer
SPORT & ONTSPANNING
aan het relaxzwembad terecht. De
• 3 zoetwaterzwembaden (waarvan
uitgebreide All Inclusive formule
1 zwembad met 5 glijbanen en
zorgt er voor dat je 24/24 in een van
1 relaxzwembad), 2 kinderbaden,
de restaurants en bars terecht kan
zonneterras
voor een hapje en een drankje.
• Gratis ligzetels en parasols aan het
zwembad en het strand
LIGGING
• Direct aan het fijnzandstrand met • Gratis handdoekenservice
• Overdekt zwembad
pier en paviljoentjes
• Gratis: zie All In
• Op 7 km van Belek
• Betalend: tennis (met verlichting),
• Op ± 35 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen) biljart, spacentrum met massages
en verzorgingen, watersporten

FACILITEITEN

• Kinderspeelruimte
• Amfitheater
• Kapsalon
• Shops
• Wasservice
• Roomservice
• Wifi (gratis) in het hele resort

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer
(douche, haardroger, badjas en
slippers), individuele airco, telefoon,
wifi (gratis), flatscreen-tv, minibar
(gratis), koffie- en theefaciliteiten,
safe (gratis) en balkon of terras
• Standaardkamer (2-3 pers.) met
houten vloer en zicht op het hinterland (type 20)
• Kamer met lateraal zeezicht
(2-3 pers. / 2 volw.+2 kind. /
3 volw.+1 kind) met houten vloer
(type 22)
• Swim-upkamer (2 pers., minimumleeftijd: 13 jaar) met tegelvloer en
terras met ligzetels, douche, directe
toegang tot het gemeenschappelijk
zwembad en zicht op het zwembad
(type 23)
• Familiekamer (2-4 pers.) met
houten vloer en tuinzicht: 2 slaapkamers (type 24)
• Familiekamer (2-4 pers.) met
houten vloer en lateraal zeezicht:
2 slaapkamers (type 26)

• Eén persoon in dubbele kamer
met houten vloer en zicht op het
hinterland (type 29)
• Promokamer (2-3 pers.) met houten
vloer en zicht op het hinterland
(type 25)
• Eenouderkamer (1 volw.+1 kind /
1 volw.+2 kind.) met houten vloer
en zicht op het hinterland
(type 21)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting,
behalve in types 24 en 26)
• 475 kamers

ALL IN
• Ontbijt, laat ontbijt (10-11u.),
middag- en avondmaal in buffetvorm
• Pannenkoeken (10-16u.)
• Snacks en burgers (12-16u.)
• IJsjes, cake en koekjes (12-18u.)
• Pita (12-18.30u.)
• Laat avondmaal (21-1u.)
• Vroeg ontbijt (1-7u.)
• Selectie van lokale en internationale
alcoholische en niet-alcoholische
dranken (24/24u.)
• Minibar (elke dag bijgevuld)
• 2 tennisterreinen (overdag), tennismateriaal, beachvolley, minivoetbal,
basketbal, minigolf, pingpong,
vogelpik
• Fitness (binnen en buiten), step,
aerobic, aquagym, Turks bad,
sauna, stoombad
• Animatie overdag en ‘s avonds
(o.a. activiteiten, livemuziek en
shows)
• Miniclub (4-8 jaar), maxiclub
(9-12 jaar), mini lunapark

VOOR FAMILIES
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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BARUT HEMERA
Side

! Uitmuntende service en keuken
! Swim-upkamers
! Familiesfeer, geliefd bij de Belgen
! Op wandelafstand van Side
SWIM-UP WIFI
KAMERS GRATIS

ALL IN

CLASSIC
9HUWURXZGJHYRHO
.ZDOLWHLWHQFRPIRUW
+DUWHOLMNHVHUYLFH

Superieure kamer met lateraal zeezicht
ONZE MENING:

FACILITEITEN

• Kinderspeelruimte (in openlucht)
• Kapsalon
KLANTENSCORE
• Schoonheidssalon
• Maaltijden 9.1 • Service 9.3 • Discotheek
• Kamers 9.4
• Shops
• Paviljoentjes
De ligging van Barut Hemera mag er
• Wasservice
zijn: het strand van Side ligt vlak naast
• Wifi (gratis) in het hele resort
het hotel en het stadscentrum ligt
op een drietal kilometer, bereikbaar RESTAURANTS & BARS
te voet langs de promenade, of per • Zie All In
dolmus. De swim-upkamers met
• Hoofdrestaurant met terras
directe toegang tot het zwembad
(maaltijden in buffetvorm)
zijn een echte aanrader! Dit hotel
• A-la-carterestaurants: internationaal,
kent vooral een Europees cliënteel
Italiaans, Turks en visgerechten
en veel terugkerende gasten.
• Deftige kledij gewenst tijdens het
avondmaal
LIGGING
• Verschillende bars
• Direct aan het privézandstrand
• Verschillende winkeltjes, restaurants
en bars aan de overkant
• Op 3 km van Side
• Op 8 km van Manavgat
• Bushalte op 20 m
• Op ± 65 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

9.4

• Luxekamer (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind. / 3 volw.+1 kind) in het
• 3 zoetwaterzwembaden (waarvan
bijgebouw, met balkon en lateraal
1 verwarmd in april en 1 met
2 glijbanen), kinderbad, zonneterras zeezicht (type 27)
• Swim-up luxekamer (2-3 pers. /
• Gratis ligzetels, matrassen en
2 volw.+2 kind. / 3 volw.+1 kind) in
parasols aan het zwembad en het
het bijgebouw met terras met
strand
directe toegang tot het gedeelde
• Gratis handdoekenservice
zwembad en zicht op het zwem• Overdekt zwembad met kinderbad
(beide verwarmd, open in de winter) bad (type 26)
• Luxekamer (2-3 pers.) in het bij• Gratis: zie All In
gebouw, met balkon met bubbel• Betalend: spacentrum met massages
bad (type 25)
en verzorgingen, onafhankelijk van
• Familiekamer (2-4 pers.) in het
het hotel: watersporten
hoofdgebouw, met balkon en zicht
VERBLIJF
op het hinterland: 2 slaapkamers
Alle kamers beschikken over bad(met (schuif)deur) (type 22)
kamer (douche, haardroger, badjas, • Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
slippers), laminaat- en tegelvloer,
mogelijk bij maximale bezetting in
centrale airco, hoofdkussenservice
type 24)
(gratis), telefoon, wifi (gratis), satelliet- • 378 kamers
tv (flatscreen), minibar (gratis), koffieen theefaciliteiten en safe (gratis)
• Superieure kamer (2-3 pers.) in
het hoofd- of bijgebouw, met balkon
en zicht op het hinterland (type 20)
• Superieure kamer met lateraal
zeezicht (2-3 pers.) in het hoofdof bijgebouw, met balkon (type 23)
• Superieure kamer met zicht op
het hinterland (2-3 pers.) in het
hoofd- of bijgebouw, met bubbelbad op het balkon (type 24)
• Luxekamer (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind.) in het bijgebouw, met balkon
en tuinzicht (type 21)

SPORT & ONTSPANNING

ALL IN
• Ontbijt, laat ontbijt (10.30-11u.),
middag- en avondmaal in buffetvorm
• A-la-carteavondmaal (1x/verblijf in
elk restaurant, volgens
beschikbaarheid)
• Patisserie (10-18u.)
• Pannenkoeken (11-17u.)
• Snacks (12.30-16u.)
• Middernachtsnacks (22.30-1u.)
• Selectie van lokale en internationale
alcoholische en niet-alcoholische
dranken (24/24u.)
• Minibar (elke dag bijgevuld met
water, frisdranken en bier)
• Tennis (met verlichting), beachvolley, waterpolo, minivoetbal,
pingpong, minigolf, biljart, vogelpik
• Fitness, aquagym, aerobic, gym,
step, Turks bad, sauna
• Kano, waterfiets
• Discotheek
• Softanimatie overdag en ‘s avonds
• Miniclub (4-12 jaar)

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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TUI BLUE BARUT ANDIZ
Side

! Adults Only vanaf 16 jaar
! Ideaal voor koppels en honeymooners
! Kleinschalig hotel
! Op wandelafstand van het centrum van Side
! Door een park van het strand gescheiden
ADULTS WIFI
ONLY GRATIS

FAIR TRAVEL

ALL IN

ONTSPANNEN
MET Z’N TWEEËN
! MODERNE

KAMERS OP
PRACHTIGE LOCATIES
! CULINAIRE ERVARINGEN
! GENIETEN IN DE
WELLNESS
! BLUEF!T® RELAXATIEEN 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

Standaardkamer
ONZE MENING:

9.0

KLANTENSCORE
• Maaltijden 9
• Kamers 9.2

Dankzij het Adults Only-concept is
TUI BLUE Barut Andiz geknipt voor
koppels op zoek naar quality time in
een ontspannen sfeer. Relaxen aan
het zwembad, verwennerij in het
spa- en thalassocentrum en heerlijk
dineren, het hoort er allemaal bij.
Geniet van de intieme, relaxte sfeer
in dit kleinschalig hotel.

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Van het privézandstrand en de
promenade gescheiden door een
openbaar park
• Op 1,5 km van Side
• Op 8 km van Manavgat
• Bushalte op 150 m
• Op ± 65 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Zie All In
• Hoofdrestaurant met terras (maaltijden in buffetvorm, thema-avonden)
• A-la-carterestaurants: internationaal
en Italiaans
• Deftige kledij gewenst tijdens het
avondmaal
• Lobbybar, poolbar, bar

FACILITEITEN
• Kapsalon
• Shop
• Wasservice
• Roomservice (enkel mogelijk voor
het ontbijt)
• Wifi (gratis) in het hele resort

VERBLIJF

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche, haardroger, badjas, slippers),
houten vloer, centrale airco (1/5-31/10),
hoofdkussenservice (gratis), telefoon,
wifi (gratis), satelliet-tv (flatscreen),
minibar (gratis), koffie- en theefaciliteiten, safe (gratis) en balkon
• Standaardkamer (2-3 pers.) met
zicht op het hinterland (type 20)
SPORT & ONTSPANNING
• Kamer met zeezicht (2-3 pers.)
• Zoetwaterzwembad, zonneterras
(type 21)
• Gratis ligzetels en parasols aan het • Eén persoon in dubbele kamer
zwembad en het privéstrand
met zicht op het hinterland, op
• Gratis handdoekenservice
aanvraag (type 29)
• Gratis: zie All In
• Promokamer (2-3 pers.) zonder
• Betalend: spa- en thalassocentrum balkon (type 25)
met massages, peelings en
• 139 kamers
erzorgingen, onafhankelijk van het
hotel: watersporten

ADULTS ONLY
• Minimumleeftijd voor de gasten in
het hotel: 16 jaar

ALL IN
• Thee (6-7u.)
• Ontbijt, laat ontbijt (10.30-11u.),
middag- en avondmaal in buffetvorm
• IJsjes, cake en koekjes
(14.30-17u.)
• A-la-cartemiddagmaal (in het
internationaal restaurant)
• A-la-carteavondmaal (1x/verblijf in
1 restaurant)
• Middernachtsnack (23-24u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken (10-1u.)
• Minibar (elke dag bijgevuld met
water, fruitsap en bier)
• Pingpong, fitness, sauna, stoomkamer, hamam
• Animatie overdag (o.a. sportactiviteiten en livemuziek)
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TRENDY ASPENDOS BEACH
Side

! Nieuw in ons aanbod
! Zeer geliefd bij families
! Glijbanen voor groot en klein
! Direct aan het strand
OVERDEKT WIFI
ZWEMBAD GRATIS

ALL IN

Familiekamer met zeezicht
ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het privézandstrand
• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
Trendy Aspendos Beach is nieuw in • Op 3 km van Colakli
buffetvorm)
ons aanbod voor deze zomer. Families • Op 12 km van Side
• A-la-carterestaurants: Italiaans en
zijn hier van harte welkom voor een • Op ± 55 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen) Chinees
leuke vakantie dankzij de familiekamers,
• Deftige kledij gewenst voor het
de miniclub voor kinderen tussen
FACILITEITEN
avondmaal
4 en 12 jaar en tal van sport- en
• Kinderspeelruimte
• Snackbar
animatiemogelijkheden. Na een stevige
• Kapsalon
• Patisserie
workout in de fitness of een wedstrijdje
• Schoonheidssalon
• Verschillende bars
tennis, kan je heerlijk ontspannen in
• Discotheek
het zwembad of in het spacentrum.
SPORT & ONTSPANNING
• Shops
Heerlijk tafelen doe je in het buffet• Wasservice
• 3 zoetwaterzwembaden (waarvan
restaurant of in een van de à-la-carte• Roomservice (24/24u.)
1 relaxzwembad en 1 zwembad
restaurants.
• Wifi (gratis) in het hele resort
met glijbanen), 2 kinderbaden
(waarvan 1 met glijbanen), zonneterras
• Gratis ligzetels en parasols aan het
zwembad en het strand
• Overdekt zwembad met kinderbad
(beide verwarmd tussen
1/11-31/3)
• Gratis: zie All In
• Betalend: tennis (met verlichting),
biljart, spacentrum met massages
en verzorgingen

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer
(douche, haardroger, badjas), houten
vloer, individuele airco, telefoon, wifi
(gratis), satelliet-tv, minibar (gratis),
koffie- en theefaciliteiten, safe (gratis,
mits waarborg) en balkon
• Standaardkamer (2-3 pers.) met
zicht op het hinterland (type 21)
• Kamer met zeezicht (2-3 pers.)
(type 20)
• Kamer met lateraal zeezicht
(2-3 pers.) (type 22)
• Familiekamer (2-4 pers., 1 grote
ruimte met afscheiding) met zeezicht (type 23)
• Familiekamer (2-4 pers., 1 grote
ruimte met afscheiding) met zicht
op het hinterland (type 24)
• Kamer met stapelbed (2 pers. /
2 volw.+2 kind.) en zicht op het
hinterland (type 26)
• Eén persoon in dubbele kamer
met zicht op het hinterland
(type 29)
• Promokamer (2 pers. / 2 volw.+
1 kind, kleinere kamer) met zicht
op het hinterland (type 25)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 442 kamers

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• A-la-carteavondmaal (1x/week in
1 restaurant)
• Laat/nachtbuffet
• Patisserie (15.30-16.30u.)
• IJsjes
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(10-24u.)
• Minibar (elke dag bijgevuld met
water en frisdranken)
• Tennis (overdag), tennismateriaal,
pingpong, vogelpik
• Fitness, aerobic, aquagym, sauna,
Turks bad
• Animatie overdag en ‘s avonds
(o.a. sporten, spelletjes en shows)
• Miniclub (4-12 jaar), minicinema

VOOR FAMILIES
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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PALOMA PERISSIA
Side

! Eigen gekweekte biologische producten
! Gevarieerde, lekkere keuken voor kinderen
! Geliefd bij de Belgen
! 4x/week een bruisende show
! Direct aan het strand
OVERDEKT WIFI
ZWEMBAD GRATIS

ALL IN

BEACH
*HQLHWHQYDQ]RQ]HHHQ]DQG
7RSOLJJLQJDDQKHWVWUDQG
=DOLJUHOD[HQ

Kamer met zeezicht en Frans balkon
ONZE MENING:

8.8

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.6 • Service 8
• Kamers 8.7

In een mooi onderhouden groene
tuin, aan de boulevard naar Side, ligt
Paloma Perissia. In dit hotel staan ze
dag en nacht voor je klaar, je wordt
er dan ook als familie ontvangen. Bij
het zwembad is het heerlijk relaxen
onder de palmen, net als op het brede
strand voor de deur. Met dat
verkoelende zeebriesje kan je hier
wel de hele dag blijven liggen. ’s Avonds
kan je nog genieten van het mooie
uitzicht over zee, wanneer je dineert
in een van de à-la-carterestaurants
aan het strand.

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het zandstrand
• Zie All In
• Op 4 km van Side
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
• Op 6 km van Manavgat
buffetvorm)
• Op ± 65 km van de luchthaven
• A-la-carterestaurants: mediterraan
(transfer heen en terug inbegrepen) en fusion/Aziatisch; mits toeslag:
grill/barbecue
FACILITEITEN
• Bistro
• Kinderspeelruimte
• 6 bars
• Kapsalon
SPORT & ONTSPANNING
• Nightclub
• Shops
• 3 zoetwaterzwembaden, waarvan
• Paviljoentjes aan het strand (met
1 met geïntegreerd kinderzwembad,
betalend menu tussen 10-18u.)
glijbanen voor kinderen (4-12 jaar,
• Wasservice
kinderen jonger dan 8 jaar altijd
• Roomservice (24/24u.)
mits begeleiding van de ouders),
• Wifi (gratis) in het hele resort
toegang tot aquapark ‘Palomaqua’
(2x/dag gratis shuttle en kinderen
jonger dan 18 jaar vergezeld door
een volwassene, glijbanen: kinderen
jonger dan 8 jaar mits begeleiding)
• Gratis ligzetels en parasols aan het
zwembad en het strand
• Gratis handdoekenservice
• Overdekt zwembad (verwarmd)
• Gratis: zie All In
• Betalend: spacentrum met
verzorgingen en massages, onafhankelijk van het hotel: banana,
jetski, ringo, waterski (mits brevet),
watersportlessen, parasailing

MINISPLASH
• 1 kids waterspuitpark/kids miniglijbanenpark

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer
(douche, haardroger), tegelvloer,
centrale airco, telefoon, wifi (gratis),
satelliet-tv (flatscreen), minibar (gratis),
koffie- en theefaciliteiten en safe
(gratis)
• Standaardkamer (2 pers. /
2 volw.+1 kind) met Frans balkon
en zicht op het hinterland
(type 20)
• Kamer met zicht op het hinterland
(2 pers.) en balkon (type 22)
• Kamer met zeezicht (2 pers.) en
balkon (type 21)
• Kamer met zeezicht (2 pers. /
2 volw.+1 kind) en Frans balkon
(type 23)
• Ruime kamer (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind. / 3 volw.+1 kind) met balkon
en zeezicht (type 24)
• Suite (2-4 pers.) met balkon en
zeezicht: 1 slaapkamer, 1 salon,
1 badkamer (met douche en bubbelbad) (type 26)
• Ruime kamer (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind. / 3 volw.+1 kind) met terras
(type 25)
• Eén persoon in dubbele kamer
met Frans balkon en zeezicht
(type 29)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting in
types 20, 23, 24, 25 en 29)
• 352 kamers

ALL IN
• Ontbijt (vers sinaasappelsap
inbegrepen), middag- en avondmaal
in buffetvorm • Laat ontbijt • A-lacarteavondmaal (1x/week in het
mediterraan of fusion/Aziatisch
restaurant) • IJsjes tijdens het middagen avondmaal • Fruit en snacks
geserveerd aan de ligzetels aan het
zwembad en het strand (op
bepaalde tijdstippen) • Snacks
• Gözleme • Koffiebreak met
patisserie • Late snacks • Selectie
van lokale en internationale
alcoholische en niet-alcoholische
dranken (24/24u.) • Minibar (elke dag
bijgevuld met water, frisdranken en bier)
• Beachvolleybal, pingpong, backgammon, vogelpik, biljart • Fitness,
aerobic, step, stretching, aquagym,
sauna, Turks bad • Discotheek
(23-1u.) • Animatie overdag en
‘s avonds (o.a. livemuziek en shows)
• Miniclub (4-12 jaar), juniorclub
(13-16 jaar, juli-augustus), minidisco,
minicinema

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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ARUM BARUT COLLECTION
Side

! Barut Collection: uitgebreidere All In
! Centrale ligging
! Service van de bovenste plank
! Goede buffetten
! Direct aan het strand
OVERDEKT WIFI
ZWEMBAD GRATIS

FAIR TRAVEL

ALL IN

CLASSIC
9HUWURXZGJHYRHO
.ZDOLWHLWHQFRPIRUW
+DUWHOLMNHVHUYLFH

Luxekamer met zeezicht
ONZE MENING:

LIGGING

• Direct aan het brede privézandstrand, met privépier en apart
KLANTENSCORE
‘Adults Only’ gedeelte
• Maaltijden 8.7 • Service 8.7 • Shops in de buurt van het hotel
• Kamers 8.7 • Ligging 9
• Op 3 km van Side
• Op 8 km van Manavgat
Barut staat voor klasse, overheerlijke
• Dolmusverbinding op 200 m
gerechten en een goede sfeer. Het
(betalend)
hotel is ideaal gelegen aan een mooi
• Taxihalte aan het hotel
privéstrand, met winkeltjes in de
• Op ± 65 km van de luchthaven
buurt en ook Side ligt vlakbij. Het
(transfer heen en terug inbegrepen)
geknipte hotel dus voor wandelaars!
Arum Barut Collection heeft een
FACILITEITEN
Europees, trouw cliënteel. De Barut- • Kinderspeelruimte (in openlucht)
keten vierde z’n 50 jarig bestaan in
• Kapsalon
2021. Dankzij het Barut Collection
• Schoonheidssalon
concept geniet je van een uitgebrei- • Discotheek
der drankenmenu met zowel lokale • Shops
als internationale dranken, onbeperkte • Wasservice
toegang tot de à-la-carterestaurants, • Roomservice (24/24u.)
langere openingsuren in de miniclub • Wifi (gratis) in het hele resort
en zoveel meer.

9

SPORT & ONTSPANNING
• 2 zoetwaterzwembaden, glijbaan,
kinderbad, zonneterras
• Gratis ligzetels, matrassen en
parasols aan het zwembad en het
strand
• Gratis handdoekenservice
• Overdekt zwembad (open en
verwarmd in april) met kinderbad
• Gratis: zie All In
• Betalend: biljart, spacentrum met
bubbelbad, peelings, massages en
verzorgingen, watersporten
(onafhankelijk van het hotel)

VERBLIJF

• Premium suite (2-3 pers.) aan de
zeezijde, in het hoofdgebouw, met
ruimer balkon met ligzetel:
1 slaapkamer, dressing (type 25)
• Appartement ‘Big Residence’
(2-5 pers.) in het bijgebouw, met
2 tv’s en tuinzicht/zicht op het
hinterland: 2 slaapkamers, salon
en kitchenette (type 27)
• Luxe familiesuite (2-4 pers.) in
het bijgebouw met 2 tv’s en tuinzicht/zicht op het hinterland:
2 slaapkamers (type 24)
• Penthouse Suite (2 pers. /
2 volw.+1 kind) in het hoofdgebouw op de bovenste verdieping,
met zitruimte, ruim balkon met
ligzetels en zeezicht (type 21)
• Luxekamer (2-3 pers.) in het
hoofdgebouw, met zeezicht
(type 23)
• Eén persoon in superieure
kamer in het hoofdgebouw, met
zicht op het hinterland (type 29)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting in
type 24)
• 330 kamers

Alle kamers beschikken over badkamer (douche, haardroger, badjas,
slippers), laminaatvloer, centrale
airco, hoofdkussenservice (gratis),
telefoon, wifi (gratis), satelliet-tv
(flatscreen), minibar (gratis), koffieen theefaciliteiten, safe (gratis) en
RESTAURANTS & BARS
balkon
• Zie All In
• Superieure kamer (2-3 pers.) in
• Hoofdrestaurant met terras (maal- het hoofdgebouw, met zicht op
tijden in buffetvorm, veganistische
het hinterland (type 20)
en glutenvrije hoekjes)
• Superieure kamer aan de zee• A-la-carterestaurants: internationaal, zijde (2-3 pers.) in het hoofdoosters en Turks
gebouw (type 22)
• Restaurant met zicht op zee
• Queen familiesuite (2-3 pers. /
(fastfood)
2 volw.+2 kind. / 3 volw.+1 kind)
• Burgerrestaurant
aan de zeezijde, in het hoofd• Lange broek gewenst voor de
gebouw, met 2 tv’s: 2 slaapkamers
heren tijdens het avondmaal
(type 26)
• Patisserie
• Verschillende bars
Code 15634 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

126_V1_MED_NL 126

ALL IN
• Ontbijt, laat ontbijt (10-11u.),
middag- en avondmaal in buffetvorm • A-la-carteontbijt • A-lacarteavondmaal (onbeperkt)
• Beach Club (10-24u.)
• Sandwiches (11-16u.) • IJsjes
(11-17u.) • Gözleme (11.30-16u.)
• Snacks (12-17u.) • Patisserie
(12-19u.) • Burgers (12.30-14.30u.)
• Laat avondmaal (21.30-23u.)
• Middernachtsnacks (24-2u.)
• Selectie van lokale en internationale
alcoholische en niet-alcoholische
dranken (24/24u.) • Minibar (elke
dag bijgevuld met water, frisdranken
en bier)
• Tennis (overdag en met verlichting),
tennismateriaal, beachvolley, waterpolo, pingpong, vogelpik, minigolf
• Fitness, step, aerobic, aquagym,
zumba, pilates, yoga, aquafietsen,
Turks bad, sauna • Discotheek
(23-2u.) • Animatie overdag en
‘s avonds (o.a. elke dag livemuziek)
• Miniclubs (4-7 jaar en 8-11 jaar),
tienerclub (12-18 jaar)

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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ACANTHUS & CENNET BARUT COLLECTION
Side

! Uitgebreide All In en services
! Barut Collection
! Gezellige sfeer, compact hotel
! Hoogstaande service
! Direct aan de promenade en het strand
SWIM-UP WIFI
KAMERS GRATIS

ALL IN

LIFESTYLE
8QLHNHHUYDULQJHQ
0RGHUQGHVLJQ
*UDWLVZLIL

Superieure kamer
ONZE MENING:

9.5

KLANTENSCORE
• Maaltijden 9.4 • Service 9.4
• Kamers 9.5

Cennet betekent ‘paradijs’ in het
Turks en je mag je dan ook aan een
onvergetelijke vakantie verwachten.
De klant is hier koning en dat merk
je meteen aan de service en gastvriendelijkheid waarvoor de Barutketen bekend staat. Het hotel ligt
vlak bij Side, zodat je het historische
centrum makkelijk kan verkennen.
De Barut-keten vierde z’n 50 jarig
bestaan in 2021. Dankzij het Barut
Collection concept geniet je van een
uitgebreider drankenmenu met zowel
lokale als internationale dranken,
onbeperkte toegang tot de
à-la-carterestaurants, langere
openingsuren in de miniclub en
zoveel meer.

FACILITEITEN

VERBLIJF

• Kapsalon
• Shops
• Paviljoentjes aan het strand
• Wasservice
• Roomservice (24/24u.)
• Wifi (gratis) in het hele resort

Alle kamers beschikken over badkamer (douche, haardroger, badjas,
slippers), laminaatvloer, centrale
airco, hoofdkussenservice (gratis),
telefoon, wifi (gratis), satelliet-tv
(flatscreen), minibar (gratis), koffieen theefaciliteiten, Nespresso
machine en safe (gratis)
• Superieure kamer (2-3 pers.) met
balkon en lateraal zeezicht
(type 20)
• Luxekamer (2-3 pers.) met balkon
en frontaal zeezicht (type 21)
• Swim-upkamer (2-3 pers.) met
terras met directe toegang tot het
gedeelde zwembad en zicht op het
zwembad (type 22)
• Familiekamer (2-4 pers.) met balkon
en lateraal zeezicht: 2 slaapkamers
met een schuifdeur (type 23)
• Penthouse Suite (2-3 pers.) met
mini espressomachine, dressinghoek en ruimer balkon met ligzetels,
bubbelbad en lateraal zeezicht
(type 24)
• Grand Penthouse Suite
(2-5 pers.) met mini espressomachine, dressinghoek en ruimer
balkon met ligzetels, bubbelbad en
lateraal zeezicht: 2 slaapkamers,
2 badkamers (2x douche)
(type 25)

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant met terras (maaltijden in buffetvorm, veganistische
en glutenvrije hoekjes)
• A-la-carterestaurants: internationaal,
zeevruchten (in openlucht) en
Italiaans
• Restaurant naast het zwembad
(8-23u., in openlucht)
• Deftige kledij gewenst tijdens het
avondmaal
• Patisserie
• Lobbybar, beachclub, poolbar

SPORT & ONTSPANNING

• Zoetwaterzwembad, kinderbad,
zonneterras
LIGGING
• Gratis ligzetels en parasols aan het
• Direct aan het strand, met apart
zwembad en het strand
‘Adults Only’ gedeelte
• Gratis handdoekenservice
• Op 1,5 km van Side
• Gratis: zie All In
• Op 3 km van Kumköy
• Betalend: tennis (met verlichting),
• Op 8 km van Manavgat
tennismateriaal, spacentrum met
• Op ± 65 km van de luchthaven
massages, peelings en verzorgingen,
(transfer heen en terug inbegrepen) onafhankelijk van het hotel: watersporten

• Eenouderkamer (1 volw.+1 kind /
1 volw.+2 kind.) met balkon en
lateraal zeezicht (type 26)
• Eenouderkamer (1 volw.+1 kind /
1 volw.+2 kind.) met balkon en
zeezicht (type 27)
• Extra’s in de Penthouse Suites:
privé check-in/-out, turndownservice, fruit op de kamer, minibar
bijgevuld met alcoholische en
frisdranken, 1 gratis gelaatsverzorging
per kamer per verblijf,...
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis
• 260 kamers

ALL IN
• Ontbijt, laat ontbijt (10-10.30u.),
middag- en avondmaal in buffetvorm
• A-la-carteontbijt (8-10.30u.)
• A-la-carteavondmaal (onbeperkt)
• Patisserie (10-17.30u.)
• IJsjes (10-17.30u.)
• Sushi en Chinese snacks (13-15u.)
• Snacks
• Middernachtsnacks (24-2u.)
• Selectie van lokale en internationale
alcoholische en niet-alcoholische
dranken (24/24u.)
• Minibar (elke dag bijgevuld met
water, frisdranken en bier)
• Tennis (overdag), beachvolley,
waterpolo, pingpong, vogelpik
• Fitness, aerobic, aquagym, step,
hamam, stoomkamer, sauna
• Animatie overdag en ‘s avonds
(o.a. shows en livemuziek)
• Miniclub (4-12 jaar)

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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TURAN PRINCE RESIDENCE
Side-Colakli

! Heel wat kinderfaciliteiten
! Uitgebreid All In concept
! Direct aan het strand
OVERDEKT WIFI
ZWEMBAD GRATIS

FAIR TRAVEL

ALL IN

VOOR STOERE
KIDS EN BLIJE
OUDERS
! GEVARIEERDE

ACTIVITEITEN
KINDEREN
VAN 3 T/M 12 JAAR
! ERVAREN
MEDEWERKERS
! PERSOONLIJKE
SERVICE
! VOOR

‘Bij onze exclusieve hotels met een
TUI KIDS’ CLUB verrassen ervaren
medewerkers de kinderen in juli
en augustus met een gevarieerd
programma boordevol activiteiten.’

Zie pagina 20-21 voor alle hotels
ONZE MENING:

8.0

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8
• Kamers 8.3

Kamer met stapelbed

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant met terras (maaltijden in buffetvorm, kinderbuffet)
• A-la-carterestaurants: vis, Turks/
Ottomaans en Italiaans
• Garden Bistro restaurant (ontbijt
en middagmaal à la carte, exclusief
voor de Park Villa gasten)
• Snackrestaurant
• Verschillende bars

In hotel Turan Prince Residence in
Side, Colakli verblijf je in een kamer
in het hoofdgebouw of in het Park
Villa gebouw, die door een weg van
elkaar gescheiden worden. Kinderen
beleven er de tijd van hun leven
SPORT & ONTSPANNING
dankzij de vele kinderfaciliteiten:
• 2 zoetwaterzwembaden (waarvan
kinderbuffet tijdens de hoofdmaaltijden, 1 exclusief voor de Park Villa gasten),
een kinderspeeltuin, miniclub, kleine
aquapark met 3 glijbanen voor
dierentuin en ‘s avonds een leuke
volw. en 2 glijbanen voor kinderen,
minidisco om de dag af te sluiten.
kinderbad
Verder geniet iedereen hier van een • Gratis ligzetels, matrassen en
uitgebreide All In formule.
parasols aan het zwembad
• Gratis handdoekenservice
LIGGING
• Overdekt zwembad met bubbelbad
• Direct aan het strand met pier
en kinderbad
• Op 3 km van Colakli
• Gratis: zie All In
• Op 12 km van Side
• Betalend: tennis (met verlichting),
• Op 15 km van Manavgat
bowling, biljart, spacentrum met
• Op ± 55 km van de luchthaven
massages, onafhankelijk van het
(transfer heen en terug inbegrepen)
hotel: gemotoriseerde en nietgemotoriseerde watersporten (o.a.
FACILITEITEN
parasailing, banana, jetski, waterski,
• Kinderspeelruimte
kano en windsurfen)
• Kapsalon
• Schoonheidssalon
MINISPLASH
• Shops
• 1 kids waterspuitpark/kids mini• Wasservice
glijbanenpark (diepte zwembad:
• Wifi (gratis) in het hele resort
30 cm)

• Familiekamer (2-4 pers.) in het
Alle kamers beschikken over badkamer Park Villa gebouw, met tegelvloer
i.p.v. houten vloer, koelkast i.p.v.
(douche, haardroger), laminaatvloer,
minibar en tuinzicht: 2 slaapkamers
airco (centraal in het hoofdgebouw,
individueel in het Park Villa gebouw), (type 27)
hoofdkussenservice (gratis), telefoon, • Kamer in het hoofdgebouw
(2 pers.) met slippers, Frans balkon
wifi (gratis), satelliet-tv (flatscreen),
i.p.v. balkon en zicht op het hinterminibar (gratis), koffie- en theeland, zonder toeslag (type 25)
faciliteiten, safe (gratis) en balkon
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
• Club kamer (2 pers.) in het Park
mogelijk bij maximale bezetting in
Villa gebouw, met slippers en zicht
types 21 en 25)
op het hinterland (type 24)
• 457 kamers
• Kamer met lateraal zeezicht
(2-3 pers. / 2 volw.+2 kind. /
3 volw.+1 kind) in het hoofdgebouw,
met slippers (type 21)
• Kamer met zeezicht (2-3 pers. /
2 volw.+2 kind. / 3 volw.+1 kind) in
het hoofdgebouw, met slippers
(type 22)
• Senior suite (2-4 pers. / 2 volw.+
3 kind. / 4 volw.+1 kind / 3 volw.+
2 kind.) in het hoofdgebouw, met
bubbelbad, slippers en zeezicht:
2 slaapkamers, 1 salon (type 23)
• Kamer in het hoofdgebouw
(2-3 pers. / 2 volw.+2 kind. /
3 volw.+1 kind) met slippers en
zicht op het hinterland (type 20)
• Familiekamer (2 pers. / 2 volw.+
2 kind.) in het Park Villa gebouw,
met stapelbed en tuinzicht
(type 26)

VERBLIJF

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Gözleme
• Snacks (12-16u.)
• Patisserie (12-18u.)
• IJsjes (12-18u.)
• Middernachtsoep (23-24u.)
• Nachtsnacks (24-7u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken (10-2u.)
• Minibar (gevuld met water en
frisdranken)
• Tennis (overdag), tennismateriaal,
beachvolley, basketbal, minivoetbal,
pingpong, vogelpik
• Fitness, aquagym, hamam, sauna
• Animatie overdag en ‘s avonds
(o.a. sporten, shows en livemuziek)
• Miniclub (4-11 jaar), minizoo,
minidisco

VOOR FAMILIES
0LQLVSODVK
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
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TUI MAGIC LIFE JACARANDA
Side-Colakli

! Uitgebreide sportfaciliteiten
! Kinderen gratis tot 12 jaar
! Goede All In
! Direct aan het strand
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FAIR TRAVEL

ALL IN
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OVERDEKT SWIM-UP WIFI
ZWEMBAD KAMERS GRATIS
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ACTIEVE ALL
INCLUSIVE
VAKANTIES
! ULTIEME

24/7 ALL
INCLUSIVE
! TOPLOCATIES AAN
HET STRAND
! UITGEBREID SPORTPROGRAMMA
! FEESTJES, SHOWS EN
THEMADAGEN
'Niet alleen de buffetten, dranken
en snacks zijn inbegrepen,
maar ook tal van sporten en
spectaculaire shows. All Inclusive
voor pure ontspanning.'

Zie pagina 20-21 voor alle hotels

Familiekamer met zicht op het hinterland
ONZE MENING:

9.0

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.5
• Kamers 9.1

In dit hotel vind je de typische TUI
MAGIC LIFE-klassiekers terug: een
goedgevulde All In boordevol lekkers
en activiteiten, spetterende zwembaden en glijbanen, comfortabele
kamers en een waaier aan specialiteitenkeukens. Wie houdt van tennis
zal zich hier ten volle kunnen uitleven!

LIGGING
• Direct aan het zandstrand
• Op 3 km van Colakli
• Op 10 km van Side
• Op ± 55 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Kinderspeelruimte
• Kapsalon
• Schoonheidssalon
• Cinema in openlucht
• Amfitheater
• Shops
• Wasservice
• Wifi (gratis) in het hele resort

RESTAURANTS & BARS

VERBLIJF

• Zie All In
• Hoofdrestaurant met terras
(maaltijden in buffetvorm)
• 4 specialiteitenrestaurants
• Verschillende bars

Alle kamers beschikken over badkamer (douche, haardroger), houten
vloer, individuele airco, telefoon, wifi
(gratis), satelliet-tv (flatscreen),
minibar (gratis), koffiefaciliteiten,
safe (gratis) en balkon of terras
• Standaardkamer (2-3 pers.) in
het hoofdgebouw, met zicht op
het hinterland (type 20)
• Kamer met zeezicht (2-3 pers.) in
het hoofdgebouw (type 21)
• Lake House kamer (2-3 pers.) in
het bijgebouw, met zicht op het
zwembad (type 22)
• Familiekamer (2-4 pers.) in het
hoofdgebouw, met zicht op het
hinterland: 2 slaapkamers
(type 23)
• Familiekamer (2-4 pers.) in het
hoofdgebouw, met zeezicht:
2 slaapkamers (type 24)
• Swim-up familiekamer
(2-4 pers.) in het hoofdgebouw,
met toegang tot het zwembad (via
het terras) en terras met 2 ligzetels
en zicht op het zwembad: 2 slaapkamers (type 26)
• Eén persoon in dubbele kamer in
het hoofdgebouw, met zeezicht
(type 28)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis, op
aanvraag (niet mogelijk bij maximale
bezetting)
• 774 kamers

SPORT & ONTSPANNING
• 7 zoetwaterzwembaden, 5 glijbanen,
kinderbad, plonsbad, zonneterras
• Gratis ligzetels en parasols aan het
zwembad en het strand
• Gratis handdoekenservice
• Overdekt zwembad
• Gratis: zie All In
• Betalend: wellnesscentrum met
verzorgingen in de hamam, massages
en verzorgingen, watersportlessen/
brevet (voor o.a. windsurfen),
catamaran

• Toernooien (1x/week): tennis,
shuffleboard
• Ontbijt, laat ontbijt (10-11u.),
•
Vanaf 15/4: kano, windsurfen
middag- en avondmaal in buffet(mits brevet, betalend)
vorm
• Animatie overdag en ‘s avonds
• Middagmaal voor kinderen
(o.a. shows en livemuziek)
• Avondmaal in de specialiteiten•
MAGIC Mini Club (3-6 jaar),
restaurants (Japans restaurant
niet inbegrepen, huiswijn inbegrepen) MAGIC Kids Club (7-12 jaar),
Teens Time (13-16 jaar), minidisco
• Snacks en sandwiches
• Koffiebreak
• Cocktail voor het avondmaal
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(24/24u.)
• Minibar (bij aankomst gevuld met
water en frisdranken, enkel water
wordt gratis bijgevuld)
• De beschikbaarheid van de dranken
is afhankelijk van de openingsuren
van de bars
• 6 tennisterreinen (overdag,
2 terreinen met verlichting), tennismateriaal, tennisles, beachvolley
(met verlichting), minivoetbal,
waterpolo, shuffleboard, pingpong, vogelpik, mountainbike
(+ tours)
• Fitness (met persoonlijke trainer),
(step)aerobic, stretching, pilates,
BBB, zumba, indoor cycling, bubbelbad, sauna, stoombad, hamam,
VOOR FAMILIES
relaxruimte
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
• Dansles (o.a. salsa)

ALL IN

YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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TUI BLUE XANTHE RESORT & SPA
Side-Evrenseki

! TUI BLUE concept
! Geknipt voor families
! Olympisch zwembad
! Uitgebreide All In
! Direct aan het privéstrand
OVERDEKT WIFI
ZWEMBAD GRATIS

ALL IN

AUTHENTHIEKE
MOMENTEN
! AUTHENTIEKE

LOKALE
KEUKEN
! BLUEF!T® SPORTPROGRAMMA
! BLUE® GUIDES GEVEN
INSIDER TIPS
! EXCLUSIEVE
ERVARINGEN
‘Met TUI BLUE For All ontdek
je de plaatselijke cultuur in een
comfortabele omgeving. Authentieke vakantie-ervaringen, perfect
voor de moderne lifestyle reiziger!’

Zie pagina 22 voor alle hotels
ONZE MENING:

7.0

KLANTENSCORE
• Maaltijden 9
• Kamers 7

• Service 9

TUI BLUE Xanthe Resort & Spa is
uitstekend geschikt voor een familievakantie. De ruime familiekamers,
interessante All Inclusive formule,
leuke activiteiten en vele zwembaden
zijn slechts enkele van de elementen
die jouw vakantie ongetwijfeld doen
slagen. Ook het olympisch zwembad
en het à-la-carterestaurant zijn aanraders. Zin om de omgeving te
verkennen? Huur dan een fiets en
trek erop uit!

Standaardkamer

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het privéfijnzandstrand
• Op 800 m van Kumköy
• Op 7 km van Side
• Op ± 58 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Zie All In
• Hoofdrestaurant met terras (maaltijden in buffetvorm)
• Turks à-la-carterestaurant
• Restaurant/beachbar
• Patisserie
• Snackbar
• Verschillende bars

FACILITEITEN
• Kapsalon
• Schoonheidssalon
• Shops
• Wasservice
• Wifi (gratis) in het hele resort

VERBLIJF

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche, haardroger), marmeren en
tegelvloer, individuele airco, telefoon,
wifi (gratis), flatscreen-tv, minibar
(gratis), koffie- en theefaciliteiten en
safe (gratis)
• Standaardkamer (2-3 pers.) met
balkon (type 20)
• Familiekamer (2-4 pers.) met balkon:
SPORT & ONTSPANNING
2 slaapkamers (type 21)
• Zoetwaterzwembad, aquapark met • Superieure familiekamer
4 glijbanen, kinderbad
(2-5 pers.) met balkon of terras:
• Gratis ligzetels en parasols aan het
2 slaapkamers, 1 salon (type 22)
zwembad en het strand
• Eén persoon in dubbele kamer
• Gratis handdoekenservice
met balkon (type 29)
• Overdekt zwembad (verwarmd in • Promokamer (2-3 pers.) (type 25)
de winter) met kinderbad
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis
• Gratis: zie All In
• 243 kamers
• Betalend: tennis (met verlichting),
fietsenverhuur, voetbal, spacentrum
met massages en peelings,
onafhankelijk van het hotel: watersporten

ALL IN
• Ontbijt, laat ontbijt (10-10.30u.),
middag- en avondmaal in buffetvorm
• Patisserie (14-18u.)
• Middernachtsoep (23.30-24u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(10-24u.)
• Minibar (bij aankomst gevuld met
water en frisdranken, elke dag
bijgevuld met water)
• Tennis (overdag), pingpong, biljart,
vogelpik
• Fitness, aerobic, sauna, Turks bad
• Softanimatie overdag en ‘s avonds
(o.a. spelletjes, livemuziek en
shows)

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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TUI BLUE SIDE
Side-Evrenseki

! Adults Only vanaf 16 jaar
! Uitstekende keuken
! Mooi wellnesscentrum
! Aan de wandelpromenade
ADULTS OVERDEKT WIFI
ONLY ZWEMBAD GRATIS

ALL IN

ONTSPANNEN
MET Z’N TWEEËN
! MODERNE

KAMERS OP
PRACHTIGE LOCATIES
! CULINAIRE ERVARINGEN
! GENIETEN IN DE
WELLNESS
! BLUEF!T® RELAXATIEEN 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

Standaardkamer met zeezicht
ONZE MENING:

10

KLANTENSCORE
• Maaltijden 10
• Kamers 10

In dit kwaliteitshotel voor koppels
kan je ongegeneerd genieten van de
zee, de ontspannen sfeer, de persoonlijke service, de culinaire toppers, de
sport- en wellnessfaciliteiten en
natuurlijk van elkaar!

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het privéfijnzandstrand
• Op 1 km van Kumköy
• Op 7 km van Side
• Op 10 km van Manavgat
• Bushalte op 200 m
• Op ± 58 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
buffetvorm, showcooking)
• A-la-carterestaurants: mediterrane
en gezonde keuken
• Lange broek vereist voor de heren
tijdens het avondmaal
• Verschillende bars

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

VERBLIJF

Alle kamers beschikken over badkamer
(haardroger), individuele airco, hoofdkussenservice (betalend), telefoon,
wifi (gratis), satelliet-tv, minibar (gratis),
koffie- en theefaciliteiten, safe (gratis)
en balkon
• Standaardkamer (2-3 pers.) met
douche, houten vloer, marmeren
vloer en gedeeltelijk zeezicht
SPORT & ONTSPANNING
(type 20)
• Zoetwaterzwembad, bubbelbad
• Kamer met zeezicht (2-3 pers.)
• Gratis ligzetels, matrassen en
met douche, houten vloer en
parasols aan het zwembad
marmeren vloer (type 21)
• Gratis handdoekenservice
• Juniorsuite (2-3 pers.) met bad of
• Overdekt zwembad
douche, tapijt, houten vloer en
• Gratis: zie All In
lateraal zeezicht (type 22)
• Betalend: voetbal, wellnesscentrum • Luxesuite (2-3 pers.) met bad,
met bubbelbad, verzorgingen (in het douche, houten vloer, marmeren
Turks bad), massages en peelings,
vloer en zeezicht (type 23)
watersporten (onafhankelijk van
• Eén persoon in dubbele kamer
het hotel)
met douche, houten vloer, marmeren
vloer en gedeeltelijk zeezicht
ADULTS ONLY
(type 29)
• Minimumleeftijd voor de gasten in
• Eén persoon in een kamer met
het hotel: 16 jaar
zeezicht met douche, houten vloer
en marmeren vloer (type 28)
• Promokamer (2-3 pers.) met
douche, houten vloer en tegelvloer
(type 25)
• 236 kamers

ALL IN
• Vroeg ontbijt (6-7u.), ontbijt (vers
sinaasappelsap inbegrepen), laat
ontbijt (10-11u.), middag- en
avondmaal in buffetvorm
• Brunch op zondag (11-14.30u.)
• A-la-carteavondmaal (1x/verblijf in
1 restaurant)
• Middernachtsoep (24-1u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(10-24u.)
• Minibar (elke dag bijgevuld met
frisdranken en bier)
• Tennis (in zusterhotel Xanthe
Resort), pingpong, vogelpik, biljart,
gezelschapsspelletjes
• Fitness, aerobic, yoga, nordic walking,
Turks bad, (Finse en Russische)
sauna
• Cinema
• Animatie overdag en ‘s avonds
(sporten, spelletjes, lessen, livemuziek, avondshows,...)
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COMMODORE ELITE SUITES & SPA
Side-Evrenseki

! Adults Only vanaf 18 jaar
! Swim-upkamers, luxesuites,...
! Restaurant met zicht op zonsondergang
! Authentieke Turkse sfeer in koffiehuis
! Direct aan het privéstrand
ADULTS OVERDEKT SWIM-UP WIFI
ONLY ZWEMBAD KAMERS GRATIS

ALL IN

FOR TWO
*HQLHWHQPHW]¶QWZHHWMHV
$GXOWVRQO\
5XVWHQRQWVSDQQLQJ

‘Elite’ suite
ONZE MENING:

RESTAURANTS & BARS

• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
KLANTENSCORE
buffetvorm, showcooking)
• Maaltijden 8 • Service 10
• A-la-carterestaurants: vis en
• Kamers 9
• Ligging 7
mediterraan
• Lange broek gewenst voor de
Geniet in restaurant Sunset van de
heren tijdens het avondmaal
zonsondergang of snuif de authentieke
• Bistro
Turkse sfeer op in het koffiehuis. Waar
• Koffiehuis
je ook bent, overal word je verwend
• Verschillende bars
met een prima service en overheerlijke maaltijden. Boek je een swimSPORT & ONTSPANNING
upkamer, dan duik je vanuit je kamer • 5 zoetwaterzwembaden (waarvan
zo het zwembad in. Absoluut tophotel 2 zwembaden voor de swimvoor koppels in de regio!
upkamers), 2 glijbanen (in het ‘Fun
Park’ tegenover het hotel)
LIGGING
• Gratis ligzetels, parasols en hand• Direct aan het privéfijnzandstrand
doeken aan het zwembad en het
• Op 500 m van Colakli
strand
• Op 8 km van Side
• Overdekt zwembad (verwarmd in
• Op 12 km van Manavgat
april) met bubbelbad
• Op ± 58 km van de luchthaven
• Gratis: zie All In
(transfer heen en terug inbegrepen)
• Betalend: fietsenverhuur, verhuur
van dvd’s en PlayStation-spelletjes,
FACILITEITEN
spacentrum met massages en
• Discotheek
verzorgingen, in hotel Monachus:
• Cinema
tennis (met verlichting), tennis• Shops
materiaal, onafhankelijk van het
• Wasservice
hotel (vanaf 1/5): jetski, waterski,
• Roomservice (24/24u.)
parasailing
• Wifi (gratis) in het hele resort

9

ADULTS ONLY
• Minimumleeftijd voor de gasten in
het hotel: 18 jaar

• ‘Romantic’ Suite (2 pers.) met
2 balkons (waarvan 1 met bubbelbad),
koffiezet (capsules), dvd-speler,
PlayStation 3 en zeezicht (type 25)
• Eén persoon in kamer ‘Elite’ met
balkon en zicht op het hinterland
(type 29)
• Eén persoon in kamer ‘Elite’ met
balkon of terras en lateraal zeezicht
(type 28)
• 295 kamers

ALL IN

• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Laat ontbijt (10-11u.)
VERBLIJF (15639)
Alle kamers beschikken over bad• A-la-carteavondmaal (1x/verblijf in
kamer (douche, haardroger, badjas,
1 restaurant, voor verblijven vanaf
slippers), houten vloer, individuele
7 nachten)
airco, hoofdkussenservice (gratis),
• Patisserie (10-18u.)
telefoon, wifi (gratis), satelliet-tv
• Bistro met dranken en snacks
(flatscreen), minibar (gratis), koffie(15-7u.)
en theefaciliteiten en safe (gratis)
• Selectie van lokale en internatio• Standaardkamer ‘Elite’ (2 pers.) VERBLIJF (15739)
nale alcoholische en niet-alcoholimet balkon en zicht op het hinter- Alle kamers beschikken over badsche dranken (10-7u.)
kamer (douche, haardroger, badjas
land (type 20)
en slippers), houten vloer, individuele • Minibar (elke dag gevuld met
• Kamer ‘Elite’ met lateraal zeewater, frisdranken en bier)
zicht (2 pers.) en balkon of terras airco, telefoon, wifi (gratis), satelliettv (flatscreen), minibar (gratis), koffie- • Pingpong, vogelpik, biljart,
(type 26)
en theefaciliteiten, safe (gratis) en
PlayStation 3 • Fitness, ochtend• Kamer ‘Elite’ met zeezicht
terras met tuinzicht
gym, (step)aerobic, aquagym,
(2 pers.) koffiezet (capsules) en
•
Standaardkamer
‘Elite’
(2
pers.)
Nordic Walking, yoga, pilates, spabalkon of terras (type 21)
met
bubbelbad
op
het
terras
centrum met Turks bad, sauna en
• Swim-upkamer ‘Elite’ (2 pers.)
(type 20)
stoombad
met koffiezet (capsules), directe
toegang tot het gemeenschappelijk • 295 kamers
• Softanimatie overdag en ‘s avonds
zwembad en terras met zicht op
(o.a. kooklessen, livemuziek)
het zwembad (type 22)
• ‘Elite’ suite (2 pers.) met
geïntegreerde zitruimte, dvd-speler,
PlayStation 3 en balkon met zeezicht (type 23)
• Luxesuite (2 pers.) met hydromassagebad, douche, koffiezet
(capsules), dvd-speler, PlayStation
3 en balkon met zeezicht: 1 slaapkamer, 1 salon (met optische
scheiding) (type 24)
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BARUT B SUITES
Side-Evrenseki

! Ideaal voor families
! Comfortabele kamers
! Groot terras aan het restaurant
! Ruime badkamers
! Vlak bij het strand
OVERDEKT WIFI
ZWEMBAD GRATIS

FAIR TRAVEL

HALF
ALL IN PENSION

Suite
ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 250 m van het zandstrand
De kamers in dit hotel werden speciaal • Op 8 km van Side
ingericht om het families zo comfor- • Op 12 km van Manavgat
tabel mogelijk te maken tijdens hun • Op ± 57 km van de luchthaven
verblijf. Ook hier staat de Barut-keten (transfer heen en terug inbegrepen)
garant voor een vakantie boordevol
FACILITEITEN
heerlijk eten, een miniclub met heel
• Kinderspeelruimte
wat activiteiten, ontspanningsmogelijk• Kapsalon
heden voor jong en oud en dat alles
• Shops
afgewerkt met een vriendelijke service.
• Wasservice (zelfbediening)
• Wifi (gratis) in het hele resort

VERBLIJF

• Zie All In
• Hoofdrestaurant met terras (maaltijden in buffetvorm)
• Taverne (avondmaal)
• Grillrestaurant (middag- en avondmaal)
• Restaurant (middagmaal) en bar
aan de beachclub
• Lange broek voor de heren
gewenst tijdens het avondmaal
• Show- en poolbar, ijssalon, cafetaria

Alle kamers beschikken over badkamer (douche, haardroger, badjas
en slippers), tegelvloer of houten
vloer, individuele airco, hoofdkussenservice (gratis), kitchenette (microgolf,
broodrooster, oven en elektrisch
fornuis), strijkijzer en -plank, telefoon,
wifi (gratis), satelliet-tv (flatscreen),
koelkast, waterkoker, safe (gratis) en
balkon of terras
• Suite (2-3 pers. / 2 volw.+2 kind. /
3 volw.+1 kind) met 1 slaapkamer
SPORT & ONTSPANNING
en salon (type 20)
• 2 zoetwaterzwembaden (waarvan • Kinderbedje (0-2 jaar) gratis
1 zwembad met 2 glijbanen), kinder- • 254 kamers
bad en plonsbad
• Gratis ligzetels en parasols aan het
zwembad en het strand
• Gratis handdoekenservice (op de
kamer gebracht, elke dag gratis
wissel)
• Overdekt zwembad
• Gratis: zie All In
• Betalend: tennismateriaal, speelzaal, biljart, spa- en thalassocentrum
met massages, peelings en
verzorgingen, watersporten

ALL IN
• Ontbijt, laat ontbijt (10-10.30u.),
middag- en avondmaal in buffetvorm
• Middag- en avondmaal in het grillrestaurant (1x/week)
• Koffie en cake (10-21.30u.)
• Snacks (12-16u.)
• Middernachtsnacks (23-1u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken (9-1u.)
• Tennis, beachvolley, pingpong
• Fitness, aerobic, gym, hamam
• Animatie overdag en sportactiviteiten
• Baby Lounge (zonder begeleiding),
miniclub (4-12 jaar), minicinema

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQ]RQGHUWRHVODJ
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SERRA GARDEN
Side-Evrenseki

! Familiehotel met vriendelijke service
! Scherpe prijs
! Uitgebreid sportaanbod
! In een groene omgeving
ALL IN

Familiekamer

ONZE MENING:

6.8

KLANTENSCORE
• Maaltijden 6.9
• Kamers 6.1

Serra Garden verwelkomt families
met open armen, ligt aan een mooi
zandstrand en bestaat uit een
hoofdgebouw en bijgebouw,
omringd door een groene omgeving.

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

VERBLIJF

• Op 200 m van het fijnzandstrand
• Op 500 m van Kumköy
• Op 6 km van Side
• Op 12 km van Manavgat
• Op ± 58 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Zie All In
• Hoofdrestaurant met terras
(maaltijden in buffetvorm)
• Turks à-la-carterestaurant
• Verschillende bars

FACILITEITEN

• 2 zoetwaterzwembaden (waarvan
1 met 3 glijbanen), 2 kinderbaden
(waarvan 1 met 2 glijbanen), tuin
met ligweiden en zonneterrassen
• Gratis ligzetels, matrassen en
parasols aan het zwembad en het
strand
• Handdoekenservice (€ 1/dag/
persoon)
• Gratis: zie All In
• Betalend: tennis (met verlichting),
massages, verzorgingen in het
Turks bad, aan het strand
(onafhankelijk van het hotel):
watersporten (o.a. windsurfen)

Alle kamers bevinden zich in de
bungalows en beschikken over
badkamer (douche, haardroger),
tegelvloer, individuele airco (enkele
uren per dag), telefoon, satelliet-tv,
minibar (gratis), safe (betalend) en
balkon
• Standaardkamer (2-3 pers.)
(type 20)
• Familiekamer (2-4 pers.) met
2 slaapkamers (type 22)
• Eén persoon in dubbele kamer
(type 29)
• Promokamer (2-3 pers.) (type 25)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis
• 297 kamers

• Kinderspeelruimte
• Kapsalon
• Shops
• Wasservice
• Wifi (gratis) in een deel van het
resort

SPORT & ONTSPANNING

ALL IN
• Ontbijt, laat ontbijt (10-11u.),
middag- en avondmaal in
buffetvorm
• A-la-carteavondmaal (1x/verblijf)
• Gözleme (12-16u.)
• Snacks (12.30-15.45u.)
• Koffiebreak (15.45-16.45u.)
• Middernachtsoep en -buffet
(23-23.30u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(10-0.30u., vers fruitsap en wijn in
flessen betalend)
• Minibar (bij aankomst gevuld met
water, frisdranken en bier)
• 2 tennisterreinen (overdag),
tennismateriaal, pingpong,
basketbal, beachvolley, minigolf
• Fitness, aerobic, sauna, Turks bad,
stoombad
• Animatie overdag en ‘s avonds
(6x/week, o.a. spelletjes en shows)
• Miniclub (4-14 jaar), minidisco

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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PALOMA OCEANA
Side-Kumköy

! Eigen gekweekte biologische producten
! Gevarieerde, lekkere keuken voor kinderen
! Uitgebreide All In
! Aquapark
! Direct aan het strand
OVERDEKT WIFI
ZWEMBAD GRATIS

FAIR TRAVEL

ALL IN

BEACH
*HQLHWHQYDQ]RQ]HHHQ]DQG
7RSOLJJLQJDDQKHWVWUDQG
=DOLJUHOD[HQ

Kamer met zeezicht
• Eén persoon in dubbele kamer in
Alle kamers beschikken over badkamer de bungalows, met tuinzicht
(type 29)
(douche, haardroger), tegelvloer,
KLANTENSCORE
centrale airco/verwarming, telefoon, • Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting in
• Maaltijden 8.1 • Service 8.8
wifi (gratis), satelliet-tv (flatscreen),
• Kamers 8.3
types 21, 22 en 24)
minibar (gratis), koffie- en thee• 482 kamers
faciliteiten, safe (gratis) en balkon
Dit verzorgde hotel van de Paloma• Standaardkamer (2-3 pers.) in de
keten ligt in een mooie, groene en
SPORT & ONTSPANNING
bungalows, met tuinzicht (type 20)
verzorgde tuin, direct aan het strand. • 3 zoetwaterzwembaden (waarvan
• Familiesuite (2-4 pers. / 2 volw.+
Paloma Oceana staat bekend om zijn 1 exclusief voor de villa’s), aquapark
3 kind. / 3 volw.+2 kind.) in het bijruime en comfortabele kamers, de
met 7 glijbanen, 2 kinderbaden,
gebouw, met tuinzicht: 2 slaapkamers,
uitstekende keuken met het gebruik toegang tot aquapark ‘Palomaqua’
2 badkamers (2x douche)
van biologische producten, de
(2x/dag gratis shuttle en kinderen
(type 21)
persoonlijke service, een uitgebreid jonger dan 18 jaar vergezeld door
• Familiekamer (2-4 pers. / 2 volw.+
All In concept, een aquapark met
een volwassene, glijbanen: kinderen
3 kind. / 3 volw.+2 kind. / 4 volw.+
maar liefst 7 glijbanen en een
jonger dan 8 jaar mits begeleiding)
1 kind, communicerende kamers)
interessant aanbod aan spafaciliteiten • Gratis ligzetels en parasols aan het
in de bungalows, met tuinzicht:
en land- en watersporten.
zwembad en het strand • Gratis
2 slaapkamers, 2 badkamers
handdoekenservice
•
Overdekt
(type 22)
LIGGING
zwembad met kinderbad (verwarmd • Kamer in het hoofdgebouw
• Direct aan het zandstrand • Op
tussen 1/11-30/4, gesloten tussen
(2-3 pers. / 2 volw.+2 kind. /
5 km van Side • Op 8 km van
1/5-31/10) • Gratis: zie All In
3 volw.+1 kind) met zicht op het
Manavgat • Op ± 60 km van de
• Betalend: tennis (met verlichting),
hinterland (type 23)
luchthaven (transfer heen en terug
tennismateriaal, spacentrum met
• Kamer in het hoofdgebouw
inbegrepen)
massages en verzorgingen,
(2-3 pers. / 2 volw.+2 kind.) met
onafhankelijk van het hotel: banana,
FACILITEITEN
zeezicht (type 24)
jetski, ringo en parasailing
• Kinderspeelruimte • Kapsalon
• Lake Villa (2-4 pers. / 2 volw.+
• Schoonheidssalon • Discotheek
3 kind. / 3 volw.+2 kind. / 4 volw.+
• Shops • Waterpijp • Paviljoentjes
1 kind) met tuinzicht: 2 slaapkamers,
aan het strand (met betalend menu
salon, 2 badkamers (2x douche)
tussen 10-18u.) • Wasservice
(type 25)
• Roomservice (24/24u.) • Wifi (gratis)
• Familiesuite (2-4 pers.) in het
in het hele resort
hoofdgebouw, met tuinzicht:
1 slaapkamer, 1 salon (type 26)
ONZE MENING:

8.2

RESTAURANTS & BARS

VERBLIJF

• Zie All In • Hoofdrestaurant (maaltijden in buffetvorm) • A-lacarterestaurants: internationaal,
Egeïsch/vis en Ottomaans/kebab,
mits toeslag: Aziatisch en steakhouse
• 8 bars

ALL IN
• Ontbijt (vers sinaasappelsap
inbegrepen), middag- en avondmaal
in buffetvorm • Laat ontbijt
• Kinderbuffet tijdens het middag- en
avondmaal • IJsjes tijdens het middagen avondmaal • A-la-carteavondmaal
(1x/week in het internationaal, Egeïsch/
vis of Ottomaans/kebabrestaurant)
• Fruit en snacks geserveerd aan de
ligzetels aan het zwembad en het strand
(op bepaalde tijdstippen) • Koffiebreak
met patisserie • Late snacks • Selectie
van lokale en internationale alcoholische
en niet-alcoholische dranken (24/24u.)
• Minibar (elke dag bijgevuld met water
en frisdranken) • Tennis (overdag),
beachvolley, basketbal, pingpong,
backgammon, vogelpik, biljart, minigolf
• Fitness, aerobic, step, stretching,
aquagym, sauna, Turks bad
• Discotheek (23-1u.) • Animatie
overdag en ‘s avonds (o.a. livemuziek
en shows) • Miniclub (4-12 jaar),
juniorclub (13-16 jaar, juli-augustus),
minidisco, minicinema

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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PALOMA ORENDA
Side-Sorgun

! Eigen gekweekte biologische producten
! Gevarieerde, lekkere keuken voor kinderen
! Sportieve vakantie
! Aquapark met 19 glijbanen
! Direct aan het strand
WIFI
GRATIS

ALL IN

PREMIUM
([FOXVLHYHKRWHOV
/X[HHQFRPIRUW
*DVWURQRPLVFKGLQHUHQ

Standaardkamer
ONZE MENING:

9.0

KLANTENSCORE
• Maaltijden 9.2
• Kamers 9

De ontspannen sfeer van Paloma
Orenda voel je overal terug. In de
serene inrichting van de kamers met
veel natuurlijke elementen, het
gebruik van biologische producten
uit eigen tuin, tot het enthousiaste
personeel dat dag en nacht voor je
klaarstaat. Loungen doe je geheel in
stijl op de comfortabele ligzetels bij
het zwembad, de drankjes worden
zelfs naar je toe gebracht. En dan
dat aquapark. De talloze hypermoderne glijbanen van PALOMAQUA
doen kinder- en zelfs volwassen hartjes
sneller slaan. Voor de actieveling zijn
er in Paloma Orenda keuzes te over,
zoals tennis, fitness, golf of zelfs een
tocht met de catamaran. Maar ook
de kleinsten worden niet vergeten,
er is bijvoorbeeld een speciale Kids’
chef om samen met de kinderen de
lekkerste gerechten te bereiden.

LIGGING
• Direct aan het zandstrand • Op
6 km van Side en Manavgat • Op
± 70 km van de luchthaven (transfer
heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Kinderspeelruimte • Kapsalon
• Nachtclub in openlucht • Shops
• Paviljoentjes • Wasservice
• Roomservice (24/24u.) • Wifi (gratis)
in het hele resort

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In • Hoofdrestaurant (maaltijden in buffetvorm) • A-la-carterestaurants: fusion/oosters en
mediterraan; mits toeslag: grill • Bistro
• Patisserie • Verschillende bars

SPORT & ONTSPANNING
• Zoetwaterzwembad, aquapark met
19 glijbanen (waarvan 8 voor kinderen),
kinderbad • Gratis ligzetels en
parasols aan het zwembad en het
strand • Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In • Betalend:
2 tennisterreinen (gravel), 6 tennisterreinen met verlichting, tennismateriaal en -lessen, spacentrum
met hydrotherapie, massages en
verzorgingen, onafhankelijk van het
hotel: banana, jetski, ringo, parasailing,
lessen catamaran en windsurfen

MINISPLASH
• 1 kids waterspuitpark/kids miniglijbanenpark

• Eén persoon in dubbele kamer
Alle kamers beschikken over badkamer met half-open badkamer en tuinzicht (type 29)
(douche, haardroger), tegelvloer,
centrale airco, telefoon, wifi (gratis), • Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting in
satelliet-tv (flatscreen), minibar
types 20, 21, 24, 26 en 29)
(gratis), safe (gratis) en balkon
• 270 kamers
• Standaardkamer (2 pers. /
2 volw.+1 kind) met half-open badkamer, koffie- en theefaciliteiten en
tuinzicht (type 20)
• Kamer met zeezicht (2 pers. /
2 volw.+1 kind) met half-open
badkamer en koffie- en theefaciliteiten (type 21)
• Juniorsuite (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind. / 3 volw.+1 kind) met tuinzicht: 1 slaapkamer met salon (met
afscheiding, geen deur) (type 22)
• Familiesuite (2-4 pers.) met
1 slaapkamer, 1 salon (type 23)
• Communicerende kamers
(2-4 pers. / 2 volw.+3 kind. /
3 volw.+2 kind. / 4 volw.+1 kind)
met half-open badkamer, koffieen theefaciliteiten en tuinzicht:
2 slaapkamers, 2 badkamers (2x
douche) (type 24)
• Communicerende kamers
(2-4 pers. / 2 volw.+3 kind. /
3 volw.+2 kind. / 4 volw.+1 kind)
met half-open badkamer, koffieen theefaciliteiten en zeezicht:
2 slaapkamers, 2 badkamers (2x
douche) (type 26)

VERBLIJF

ALL IN
• Ontbijt (vers sinaasappelsap
inbegrepen), middag- en avondmaal
in buffetvorm • Laat ontbijt
• A-la-carteavondmaal (in het fusion/
oosters en mediterraan restaurant)
• Snacks • IJsjes tijdens het middagen avondmaal • IJsjes in de bistro/
patisserie (11-23u.) • Koffiebreak
met patisserie • Fruit en snacks
geserveerd aan de ligzetels aan het
zwembad en het strand (op bepaalde
tijdstippen) • Late snacks • Selectie
van lokale en internationale
alcoholische en niet-alcoholische
dranken (24/24u.) • Minibar (elke
dag bijgevuld met water, frisdranken
en bier)
• 10 tennisterreinen (overdag),
beachvolley, basketbal, minivoetbal,
pingpong, vogelpik, backgammon
• Golf driving range & pitch
• Fitness, step, aerobic, aquagym,
yoga, stretching, Turks bad, sauna
• Catamaran (mits brevet)
• Animatie overdag en ‘s avonds
(o.a. livemuziek en shows)
• Miniclub (4-12 jaar, 10-22u.),
activiteiten voor tieners (13-16 jaar),
minidisco

VOOR FAMILIES
0LQLVSODVK
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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PALOMA FINESSE
Side-Sorgun

! Eigen gekweekte biologische producten
! Gevarieerde, lekkere keuken voor kinderen
! Modern ontworpen luxehotel
! Strandvakantie ideaal voor families
! Direct aan het strand
SWIM-UP WIFI
KAMERS GRATIS

FAIR TRAVEL

ALL IN

PREMIUM
([FOXVLHYHKRWHOV
/X[HHQFRPIRUW
*DVWURQRPLVFKGLQHUHQ

Swim-upkamer
ONZE MENING:

9.1

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.7 • Service 8.5
• Kamers 9.1

‘Less is more’ is het motto in Paloma
Finesse in Side. In dit hotel, in een
vernieuwende stijl voor de regio, vind
je overal serene aardse tinten terug,
van lobbybar tot hotelkamer. Deze
uitstraling zorgt voor die relaxte vibe
die je meteen in vakantiesfeer brengt.
De kamers liggen verspreid over het
resort en zijn ruim ingedeeld en met
veel zorg en aandacht ingericht.
Swim-upkamers zijn er zowel voor
koppels als voor families. De keuken
is zoals je van de Paloma-keten
gewoon bent, met bereiding van
verse en biologische ingrediënten,
zelfs de olijfolie en wijnen worden
door Paloma zelf geproduceerd.
Nood aan wat meer actie? Aquapark
PALOMAQUA heeft talloze state-ofthe-art glijbanen, een grandioos
waterfeestfestijn voor groot én klein.

LIGGING
• Direct aan het zandstrand • Op
6 km van Side en Manavgat • Op
± 70 km van de luchthaven (transfer
heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Kinderspeelruimte • Kapsalon
• Discotheek in openlucht • Shops
• Paviljoentjes aan het strand
• Wasservice • Roomservice
(24/24u.) • Wifi (gratis) in het hele
resort

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In • Hoofdrestaurant (maaltijden in buffetvorm) • Mediterraan
à-la-carterestaurant (middag- en
avondmaal) • Internationaal
à-la-carterestaurant ‘Chef’s Kitchen’
(elke week een andere chef uit
verschillende uithoeken van de
wereld, avondmaal, mits toeslag)
• Beach Club à la carte (middagmaal: snacks, avondmaal: thema vis
en zeevruchten) • Bistro (24/24u.)
• Verschillende bars

SPORT & ONTSPANNING
• Zoetwaterzwembad, aquapark met
19 glijbanen (waarvan 8 voor kinderen),
kinderbad en plonsbadje • Gratis
ligzetels en parasols aan het zwembad en het strand • Gratis handdoekenservice • Gratis: zie All In
• Betalend: tennis (met verlichting),
tennislessen en -materiaal, spacentrum
met sauna, Turks bad, massages en
verzorgingen, onafhankelijk van het
hotel: banana, jetski, ringo, parasailing,
lessen catamaran en windsurfen

• Ruime familiesuite (2-4 pers. /
Alle kamers beschikken over badkamer 2 volw.+3 kind. / 3 volw.+2 kind. /
4 volw.+1 kind) met balkon:
(douche, haardroger), tegelvloer,
2 slaapkamers, 1 salon en 2 badcentrale airco, telefoon, wifi (gratis),
kamers (2x douche) (type 26)
satelliet-tv (flatscreen), minibar
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis
(gratis) en safe (gratis)
• 299 kamers
• Standaardkamer (2 pers. /
2 volw.+1 kind, studio) met balkon
en zicht op het hinterland (type 20)
• Swim-upkamer (2 pers. / 2 volw.+
1 kind, studio) met directe toegang
tot het zwembad, terras en zicht
op het zwembad (type 21)
• Familiesuite (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind. / 3 volw.+1 kind) met balkon
met zicht op het hinterland:
1 slaapkamer, 1 salon (type 22)
• Familiesuite (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind. / 3 volw.+1 kind) met terras
met zicht op het hinterland:
1 slaapkamer, 1 salon (type 23)
• Ruime familiesuite (2-4 pers. /
2 volw.+3 kind. / 3 volw.+2 kind. /
4 volw.+1 kind) met terras: 2 slaapkamers, 1 salon en 2 badkamers
(2x douche) (type 24)
• Familiesuite (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind. / 3 volw.+1 kind) met balkon
en zeezicht: 1 slaapkamer, 1 salon
(type 27)
• Familie swim-upsuite (2-3 pers. /
2 volw.+2 kind. / 3 volw.+1 kind)
met directe toegang tot het zwembad, balkon en zicht op het hinterland: 1 slaapkamer, 1 salon (type 25)

VERBLIJF

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm • Laat ontbijt • A-la-carteavondmaal (in het mediterraan
restaurant en in het Beach Club
restaurant) • Fruit en snacks
geserveerd aan de ligzetels aan het
zwembad en het strand (op bepaalde
tijdstippen) • IJsjes (11-23u.)
• Koffiebreak met patisserie
(11-23u.) • Snacks (12.30-16u.)
• Koffiebreak met sandwiches
(24/24u.) • Late snacks (23-1u.)
• Nachtsnacks (1-7u.) • Bistro
(24/24u.: dranken) • Selectie van
lokale en internationale alcoholische
en niet-alcoholische dranken (24/24u.)
• Minibar (elke dag bijgevuld met
water, frisdranken en bier)
• 3 tennisterreinen (overdag),
beachvolley, pingpong, vogelpik
• Aerobic, step, stretching, aquagym, yoga, zumba • Catamaran
(mits brevet) • Discotheek op het
strand (23-1u.) • Animatie overdag
en ‘s avonds (o.a. livemuziek en
shows) • Miniclub (4-12 jaar),
juniorclub (13-16 jaar), minidisco

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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SPLASHWORLD PEGASOS WORLD
Side-Sorgun

! Aquapark met 13 glijbanen
! Interessante familievoorwaarden
! Uitstekende prijs
! Zeer uitgestrekt domein
! Direct aan het strand
OVERDEKT
SPLASH
FAIR TRAVEL
ALL IN
SCORE 10 ZWEMBAD

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:

Standaardkamer

LIGGING

SPORT & ONTSPANNING

• Direct aan het zandstrand
• Zoetwaterzwembad, aquapark met
• Op 5 km van Manavgat
13 glijbanen, kinderbad met 3 glijKLANTENSCORE
• Op 6 km van Side
banen
• Maaltijden 8.4 • Service 8.4 • Op ± 70 km van de luchthaven
• Gratis ligzetels en parasols aan het
• Kamers 7.8
(transfer heen en terug inbegrepen) zwembad en het strand
• Gratis handdoekenservice
Waterpret gegarandeerd in het stoere FACILITEITEN
• Overdekt zwembad met kinderbad
piratenschip, op de glijbanen en in
• Kinderspeelruimte
• Gratis: zie All In
het gigantische zwembad! Dit hotel • Kapsalon
• Betalend: tennismateriaal,
is volledig op maat gemaakt van families • Amfitheater
Amerikaans biljart, spacentrum
dankzij z’n familiekamers, uitgebreide • Discotheek (binnen of in openlucht)
met sauna, Turks bad, massages
animatie en leuke activiteiten.
• Shops
en peeling, duikschool, parasailing,
• Buggy te huur (op aanvraag)
banana, jetski, ringo en waterski
• Wasservice
SPLASH SCORE 10
• Roomservice (24/24u.)
• Wifi (gratis) in een deel van het
• 2 kronkelglijbanen, 2 snelle glijbanen,
resort
2 trechter glijbanen, 1 boomerang,
1 multiglijbaan, 3 tube glijbanen,
RESTAURANTS & BARS
1 masterblaster, 1 kids waterspuit• Zie All In
park en 1 kids miniglijbanenpark.
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
Sommige attracties zijn enkel
buffetvorm)
toegankelijk vanaf een bepaalde
• A-la-carterestaurants: Turkse,
leeftijd en/of lengte (meer info ter
Italiaanse en Aziatische keuken
plaatse)
• Verschillende bars, waaronder
MINISPLASH
lobbybar en beachbar
• 1 kids waterspuitpark, 1 kids miniglijbanenpark

8.0

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer (douche, haardroger), tegelvloer of houten vloer, centrale airco,
telefoon, wifi (betalend), satelliet-tv,
minibar (betalend, water wordt elke
dag gratis bijgevuld) en safe (betalend)
• Standaardkamer (2 pers.) met
balkon met tuinzicht of zicht op
het zwembad (type 20)
• Familiesuite (2-4 pers.) met tuinzicht: 1 slaapkamer (type 21)
• Familiekamer (2-4 pers.) met balkon
met zicht op het hinterland:
1 slaapkamer (type 22)
• Familiekamer (2-4 pers.) met balkon
met beperkt zeezicht: 1 slaapkamer
(type 23)
• Luxe familiesuite (2-4 pers.) met
balkon met tuinzicht: 2 slaapkamers
(type 26)
• Eén persoon in dubbele kamer
met balkon met tuinzicht of zicht
op het zwembad (type 29)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 819 kamers

ALL IN
• Ontbijt, laat ontbijt (10-10.30u.),
middag- en avondmaal in buffetvorm
• Buffet voor kinderen tijdens het
avondmaal
• A-la-carteavondmaal (1x/week in
1 restaurant)
• Snacks (11.30-16u.)
• Snacks voor kinderen (11.30-16u.)
• Koffiebreak (16.30-17u.)
• Middernachtsoep (24-0.30u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken (10-1u.,
dranken in fles en vers fruitsap
betalend)
• Water in de minibar (elke dag bijgevuld)
• 3 tennisterreinen, beachvolley,
minivoetbal, waterpolo, pingpong,
vogelpik
• Fitness (vanaf 12 jaar), aerobic,
stretching, gym, aquagym
• Animatie overdag en ‘s avonds
(sporten, spelletjes en avondshows)
• Miniclub (4-7 en 8-12 jaar), tienerclub (13-16 jaar), minidisco

VOOR FAMILIES
0LQLVSODVK
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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TUI BLUE SENSATORI BARUT SORGUN
Side-Sorgun

! TUI BLUE Sensatori concept
! Voor koppels en families
! 5 à-la-carterestaurants
! Luxueus spacentrum
! Direct aan het strand
GEEN TOESLAG OVERDEKT WIFI
ZEEZICHT ZWEMBAD GRATIS

FAIR TRAVEL

ALL IN

VAKANTIE IN STIJL
! ALL INCLUSIVE

5-STERREN RESORTS
ZONES VOOR
VOLWASSENEN EN
GEZINNEN
! BLUEF!T® SPORT- EN
ACTIVITEITENPROGRAMMA
! DESKUNDIGE TEAMS
VOOR KINDEROPVANG
! APARTE

‘TUI BLUE Sensatori staat voor
klasse, luxe en exclusiviteit. Voor
’s morgens ontwaken in alle
rust en ’s avonds dineren in een
uitmuntend restaurant. Voor
een wow-gevoel.’

Zie pagina 22 voor alle hotels

Superieure kamer
ONZE MENING:

9.0

KLANTENSCORE
• Maaltijden 9.5
• Kamers 9.3

TUI BLUE Sensatori Barut Sorgun
ligt in een grote, groene tuin vlak bij
de bossen van Sorgun en bevindt
zich vlak aan het strand. Zowel families
met kinderen als koppels zullen het
hier zeker naar hun zin hebben, want
voor beide doelgroepen zijn er speciale
voorzieningen. Prachtige zwembaden
met onder meer een activity zwembad
en een adults only zwembad,
entertainment van de bovenste
plank, 5 à-la-carterestaurants,
luxueuze kamers met ruime balkons,
uiteenlopende activiteiten... noem
maar op! Het hotel bestaat uit
3 delen: het familie-, ‘Adults Only’ en
gemeenschappelijk gedeelte. De
superieure kamers liggen in het
gemeenschappelijk gedeelte, de
familiekamers in het familiegedeelte.
In het barbecuerestaurant krijg je je
eigen barbecue en het Fine Dining
restaurant is perfect voor een
romantische tête-à-tête.

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het privézandstrand
• Zie All In
(260 m lang)
• Hoofdrestaurant met terras
• Op 4 km van Side
(maaltijden in buffetvorm)
• Op ± 67 km van de luchthaven
• A-la-carterestaurants: Turkse,
(transfer heen en terug inbegrepen) Italiaanse (in openlucht) en visgerechten (in openlucht); mits
FACILITEITEN
reserveringskost: grillrestaurant en
• Kinderspeelruimte (binnen en buiten)
Fine Dining internationaal restaurant
• Kapsalon
• Lange broek vereist voor de heren
• 2 cinema’s (binnen en in opentijdens het avondmaal
lucht)
• Verschillende bars
• Shops
SPORT & ONTSPANNING
• Buggy’s en flessensterilisators
(volgens beschikbaarheid, betalend) • 4 zoetwaterzwembaden (verwarmd
in april en oktober, waarvan
• Paviljoentjes op het strand
• Wasservice
1 activity zwembad, 1 voor families,
• Roomservice (24/24u.)
1 voor volwassenen en 1 voor
• Wifi (gratis) in het hele resort
volwassenen met bubbelbad),
kinderbad (verwarmd in april en
oktober), zonneterras
• Gratis ligzetels en parasols aan het
zwembad en het strand
• Gratis handdoekenservice
• Overdekt zwembad met kinderbad
(verwarmd in april en oktober)
• Gratis: zie All In
• Betalend: speelzaal (biljart en
computerspelletjes), spacentrum
met massages, peelings en
verzorgingen

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer (haardroger, badjas, slippers),
laminaatvloer, centrale airco, hoofdkussenservice (gratis), telefoon, wifi
(gratis), satelliet-tv (flatscreen),
minibar (gratis), koffie- en theefaciliteiten, safe (gratis) en balkon
met zeezicht
• Superieure kamer (2 volw.+2 kind.
/ 3 volw.+1 kind) met open badkamer (geen deur) met bad
(type 20)
• Superieure kamer (2-3 pers.) met
open badkamer (geen deur) met
douche (type 23)
• Familiekamer (2-4 pers.) met
douche in bad: 2 slaapkamers met
schuifdeur (type 21)
• Eén persoon in superieure
kamer met open badkamer (geen
deur) met douche (type 29)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis
• 310 kamers

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• A-la-cartemiddagmaal
(12.30-15u.)
• A-la-carteavondmaal (1x/verblijf in
het Turks, Italiaans en visrestaurant,
meer volgens beschikbaarheid)
• Patisserie (10-18u.)
• IJsjes (10-18u.)
• Gözleme (12-17u.)
• Street Food (14-18u.)
• Middernachtsnack (22-2u.)
• Klein middernachtbuffet
(23.30-2u.)
• Selectie van lokale en internationale
alcoholische (8-2u.) en nietalcoholische dranken (24/24u.)
• Minibar (elke dag bijgevuld met
water, frisdranken en bier)
• Tennis, beachvolley, volleybal,
voetbal, pingpong, vogelpik
• Fitness (in openlucht), aerobic,
aquagym, sauna, Turks bad
• Cinema
• Softanimatie overdag
• TUI Kids Club (4-12 jaar)

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQ]RQGHUWRHVODJ
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SPLASHWORLD ALI BEY CLUB
Side-Manavgat

! Aanrader voor families en sporters
! Aquapark met 25 glijbanen
! Fitnesscentrum + 62 tennisterreinen
! Professioneel animatieteam
! Direct aan het strand
SPLASH
WIFI
FAIR TRAVEL
ALL IN
SCORE 10 GRATIS

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:

Familiekamer

FACILITEITEN

• Kinderspeelruimte (in openlucht)
• Kapsalon
KLANTENSCORE
• Schoonheidssalon
• Maaltijden 8.8 • Service 10
• Shops
• Kamers 8.6
• Buggyverhuur
• Paviljoentjes op het strand (met
Ontdek hier de lekkere keuken, de
catering)
uitgebreide animatie, de professionele
• Wasservice
fitness met een overdekt en
• Wifi (gratis) in het hele resort
openlucht-gedeelte en een prachtig
aquapark (25.000 m2) met een
RESTAURANTS & BARS
wildriver en bubbelbaden. De kinderen • Zie All In
kunnen zich uitleven op de glijbanen • Hoofdrestaurant (maaltijden in
en in het piratenschip. Als gast van
buffetvorm)
dit hotel heb je toegang tot de
• A-la-carterestaurant met terras
faciliteiten van hotel Ali Bey Park,
(avondmaal, mei-oktober, mits
dat ernaast ligt.
reserveringskost)
• Restaurant aan het strand (meiLIGGING
september: middag- en avondmaal,
• Direct aan het strand met pier
pizza en pasta: 6x/week)
• Op 12 km van Manavgat
• Restaurant (snacks) en bar in het
• Op 17 km van Side
aquapark (mei-oktober)
• Op ± 80 km van de luchthaven
• Deftige kledij gewenst voor het
(transfer heen en terug inbegrepen)
avondmaal
• Verschillende bars

9.0

SPORT & ONTSPANNING

• Gratis: zie All In
• Betalend: 62 tennisterreinen,
tennismateriaal en -lessen (ook
tennisles voor kinderen), 2 padel
tennisterreinen, biljart, PlayStation,
minigolf, ‘Adventure Park’ (vanaf
8 jaar, o.a. met kabelbaan, houten
brug en klimnetten), ‘Fitness First
Studio’ (gratis voor internationale
leden), spacentrum met bubbelbad,
massages en verzorgingen,
onafhankelijk van het hotel:
mountainbikeverhuur en
watersporten (o.a. windsurfen met
brevet en waterski)

SPLASH SCORE 10
• 2 snelle glijbanen, multiglijbaan,
5 tube glijbanen, trechter glijbaan,
kids waterspuitpark, kids
miniglijbanenpark

MINISPLASH
• Kids waterspuitpark (diepte
zwembad: 80 cm, vanaf 6 jaar),
kids miniglijbanenpark (diepte
zwembad: 80 cm, vanaf 6 jaar)

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer
(douche, haardroger), centrale airco,
hoofdkussenservice (gratis), telefoon,
wifi (gratis), satelliet-tv, minibar (gratis),
safe (gratis) en balkon met tuinzicht
• Standaardkamer (2-3 pers.) met
tegelvloer (type 20)
• Familiekamer (2-4 pers.) met
tegelvloer: 2 slaapkamers
(gescheiden door klapdeuren)
(type 21)
• Superieure kamer (2-3 pers.) met
marmeren vloer en flatscreen-tv
(type 22)
• Superieure familiekamer
(2-4 pers.) met marmeren vloer en
flatscreen-tv: 2 slaapkamers (met
verbindingsdeur) (type 23)
• Eén persoon in dubbele kamer
met tegelvloer (type 29)
• Eén persoon in superieure
kamer met marmeren vloer en
flatscreen-tv (type 28)
• Promokamer (2-3 pers.) met
tegelvloer (type 25)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting in
types 22, 23, 29 en 28)
• 443 kamers

• 2 zoetwaterzwembaden (waarvan
1 vanaf 15 jaar en 1 verwarmd in
april en oktober), aquapark met
25 glijbanen (13 voor kinderen en
12 voor volwassenen), 2 kinderbaden,
plonsbad, zonneterras
• Gratis ligzetels en parasols aan het
zwembad en het strand
• Gratis handdoekenservice
Code 15831 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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ALL IN
• Ontbijt (vers sinaasappelsap
inbegrepen), laat ontbijt (10-11u.),
middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Pizza en pasta (13-15u., 6 dagen/
week, mei-september)
• Snacks
• Middernachtsnacks (mei-september)
• IJsjes (24/24u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken (24/24u.)
• Minibar (elke dag bijgevuld met
water, frisdranken en bier)
• Voetbal, pingpong, beachvolley,
waterpolo, omnisportterrein
(minivoetbal), vogelpik, shuffleboard
• Turks bad, sauna
• Animatie overdag en ‘s avonds (af
en toe livemuziek)
• Miniclub (4-8 en 9-12 jaar),
tienerclub (13-16 jaar, meiseptember)

VOOR FAMILIES
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TUI BLUE PALM GARDEN
Side-Manavgat

! TUI BLUE concept
! Inspirerend edutainment
! Gezellig familiehotel
! BLUEf!t sport, voeding en relaxatie
! Direct aan het strand
WIFI
GRATIS

FAIR TRAVEL

ALL IN

AUTHENTHIEKE
MOMENTEN
! AUTHENTIEKE

LOKALE
KEUKEN
! BLUEF!T® SPORTPROGRAMMA
! BLUE® GUIDES GEVEN
INSIDER TIPS
! EXCLUSIEVE
ERVARINGEN
‘Met TUI BLUE For All ontdek
je de plaatselijke cultuur in een
comfortabele omgeving. Authentieke vakantie-ervaringen, perfect
voor de moderne lifestyle reiziger!’

Zie pagina 22 voor alle hotels

‘Cosy Duo Extra’ superieure kamer
• Welcome Loungebar met ‘Grab & Go’
snacks en dranken (24/24u.), The
• Direct aan het zand- en kiezelbar, beachbar, bar voor kinderen
strand met pier
• Deftige kledij gewenst tijdens het
KLANTENSCORE
• Op 12 km van Manavgat
avondmaal
• Maaltijden 9.3
• Op 17 km van Side
• Kamers 9.5
• Bushalte voor het hotel
SPORT & ONTSPANNING
• Op ± 80 km van de luchthaven
• Zoetwaterzwembad met 5 glijbaVoor het TUI BLUE concept werd een
(transfer heen en terug inbegrepen) nen, kinderbad met 3 glijbanen,
speciale app ontwikkeld, de BLUE app,
plonsbadje
waarmee je je vakantie tot in de
FACILITEITEN
puntjes kan plannen. In TUI BLUE Palm • Kinderspeelruimte (in openlucht) • Gratis ligzetels aan het zwembad
en strand
Garden mag je je dan ook verwachten • Kapsalon
• Gratis handdoekenservice
aan een fantastische vakantie waar • Shops
(wisselen = betalend)
niets aan het toeval werd overgelaten. • Buggyverhuur (volgens
• Paviljoentjes aan het strand
Aan ‘edutainment’ geen gebrek, er
beschikbaarheid)
(betalend)
worden de hele dag door leuke
• Relaxruimtes binnen en buiten
• Gratis: zie All In
activiteiten georganiseerd zoals
• Wasservice
• Betalend: mountainbikeverhuur
toernooien en spelletjes in het
• Wifi (gratis) in het hele resort
met begeleide fietstochten
zwembad of op het strand, maar je
RESTAURANTS & BARS
(vanaf 16 jaar), privélessen fitness,
kan ook genieten van livemuziek.
• Zie All In
spa- en wellnesscentrum met
Verder is er een bar exclusief voor
• Hoofdrestaurant met bakkerij en
massages en verzorgingen,
kinderen met lekkere drankjes,
terras (maaltijden in buffetvorm,
verzorgingen in de hamam (reservatie
kindercocktails en yoghurtijsjes.
via BLUE app), aan het strand
Daarnaast zijn er ook een à-la-carte- showcooking, veganistische,
vegetarische en koolhydraatarme
(onafhankelijk van het hotel):
restaurant en een beachrestaurant
maaltijden mogelijk)
windsurfen (+ lessen), banana,
(barbecue) waar je 1x tijdens je
jetski, waterski, parasailing
verblijf gratis kan dineren. De gezellige • A-la-carterestaurant met terras
(mediterrane keuken, avondmaal
kamers werden ondergebracht in
met viergangenmenu, reservatie
villaatjes van telkens 2 verdiepingen
en liggen verspreid over de hele tuin. via BLUE app)
• Beachrestaurant (à-la-carteontbijt,
middagbuffet, barbecue voor het
avondmaal, reservatie via BLUE app)
ONZE MENING:

9.4

LIGGING

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer
(douche, haardroger), tegelvloer,
individuele airco, telefoon, wifi (gratis),
satelliet-tv (flatscreen), bluetooth
luidspreker, koelkast, safe (gratis) en
balkon met tuinzicht
• ‘Cosy Duo’ standaardkamer
(2 pers.) (type 20)
• ‘Cosy Duo Extra’ superieure
kamer (2-3 pers.) (type 22)
• ‘Cosy’ juniorsuite (2-3 pers.)
(type 23)
• ‘BLUEf!t’ kamer (2 pers.)
(type 24)
• ‘Cosy’ familiekamer (2-4 pers. /
2 volw.+3 kind.) met 2 slaapkamers
(type 21)
• ‘Cosy’ suite (2 pers.) met badjas,
slippers, blu-rayspeler, minibar
(elke dag bijgevuld met water, frisdranken en fruitsap), koffie- en
theefaciliteiten, BLUE spa kortingsvoucher en aparte check-in:
1 slaapkamer, 1 salon (type 26)
• Eén persoon in ‘Cosy Duo’
kamer (type 29)
• ‘Cosy Duo’ promokamer (2 pers.)
(type 25)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 363 kamers

ALL IN
• Ontbijt (vers fruitsap inbegrepen),
laat ontbijt, middag- en avondmaal
in buffetvorm • Barbecue (1x/verblijf,
voor verblijven vanaf 5 nachten)
• A-la-carteavondmaal (1x/verblijf,
voor verblijven vanaf 7 nachten)
• Snacks • ‘Grab & Go’ snacks en
dranken in de Welcome loungebar
(24/24u.) • Koffie en gebak• IJsjes
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken, smoothies,
speciale koffies en ‘slow juices’
• Koelkast (bij aankomst gevuld met
water)
• ‘BLUEf!t’ park met 2 tennisterreinen,
omnisportterrein (voetbal en
basketbal), beachvolley, pingpong,
biljart, fitnessactiviteiten in groep,
minigolf, trampolines, ‘Boulder’
klimrots en ‘slackline’ • Fitness
(+ groepslessen), sauna (reservatie
via BLUE app), hamam (verzorgingen
niet inbegrepen, reservatie via BLUE
app) • ‘BLUEf!t’ programma overdag
en ‘s avonds (6d./week: sporten,
spelletjes,...) • TUI Kids Club (3-12 jaar),
teens’ lounge (13-16 jaar, tijdens de
schoolvakanties), minidisco

VOOR FAMILIES
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SERRA PALACE
Side-Manavgat

! Budgetvriendelijk hotel
! Uitgestrekt resort in groen kader
! Goede All In
! Aantrekkelijke familievoorwaarden
! Direct aan het strand
OVERDEKT
ZWEMBAD ALL IN

BEACH
*HQLHWHQYDQ]RQ]HHHQ]DQG
7RSOLJJLQJDDQKHWVWUDQG
=DOLJUHOD[HQ

Standaardkamer
ONZE MENING:

LIGGING

• Direct aan het kiezel- en zandstrand
• Op 14 km van Manavgat
KLANTENSCORE
• Op 17 km van Side
• Maaltijden 7.4 • Service 10
• Hotelbusje naar Manavgat en Side
• Kamers 8.1
(2x/week)
• Op ± 80 km van de luchthaven
In dit budgetvriendelijke hotel liggen
(transfer heen en terug inbegrepen)
de meeste kamers verspreid over het
hoofdgebouw en de bungalowvilla’s FACILITEITEN
met 3 verdiepingen. De superieure
• Kinderspeelruimte
kamers bevinden zich in het recente • Kapsalon
LTI Serra Resort, dat zich vlak voor
• Discotheek
Serra Palace bevindt. Aqua Play met • Amfitheater
7 glijbanen is een topper voor zowel • Shops
kinderen als volwassenen!
• Buggyverhuur
• Waterpijp
• Wasservice
• Roomservice
• Wifi (gratis) aan de receptie

7.8

RESTAURANTS & BARS

VERBLIJF

• Zie All In
• Hoofdrestaurant met terras (maaltijden in buffetvorm)
• A-la-carterestaurants: Italiaans,
visgerechten en steakhouse
• Verschillende bars

Alle kamers beschikken over badkamer (douche, haardroger), houten
vloer of tegelvloer, individuele airco
(enkele uren per dag), hoofdkussenservice (gratis), telefoon, satelliet-tv,
minibar (gratis), safe (betalend) en
balkon
• Standaardkamer (2-3 pers.)
(type 22)
• Kamer met zeezicht (2-3 pers.)
(type 20)
• Familiekamer (2-4 pers. / 2 volw.+
3 kind. / 4 volw.+1 kind / 3 volw.+
2 kind): 2 slaapkamers en
geïntegreerd salon (type 21)
• Bungalow (2-3 pers.) met
flatscreen-tv (type 23)
• Superieure kamer (2-3 pers.) in
LTI Serra Resort, vlak voor Serra
Palace (type 24)
• Eén persoon in dubbele kamer
(type 29)
• Eén persoon in superieure kamer
in LTI Serra Resort, vlak voor Serra
Palace (type 28)
• Promokamer (2-3 pers.) zonder
balkon (type 25)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 600 kamers

SPORT & ONTSPANNING
• 5 zoetwaterzwembaden (waarvan
1 met 5 glijbanen), ‘Aqua Play’ met
7 glijbanen voor kinderen en volwassenen, 2 kinderbaden (waarvan
1 met 3 glijbanen), zonneterras,
tuin
• Gratis ligzetels en parasols aan het
zwembad en het strand
• Gratis handdoekenservice (wisselen
= betalend)
• Overdekt zwembad (verwarmd in
april, mei, juni, september en oktober)
met bubbelbad
• Gratis: zie All In
• Betalend: tennis (met verlichting),
biljart, wellnesscentrum met
massages, verzorgingen en hamam
met verzorgingen, onafhankelijk
van het hotel: gemotoriseerde
watersporten

MINISPLASH
• 1 kids waterspuitpark (diepte
zwembad: 30 cm), 1 kids miniglijbanenpark (diepte zwembad: 30 cm)

ALL IN
• Ontbijt, laat ontbijt (10-11u.),
middag- en avondmaal in buffetvorm
• Kinderbuffet tijdens het avondmaal
• A-la-carteavondmaal (1x/week in
het Italiaans of visrestaurant)
• Snacks (12-15u.) • Gözleme
(12-16u.) • IJsjes (15-16.30u.)
• Koffiebreak (16-17u.) • Turkse
koffie (24/24u.)
• Middernachtbuffet (23.30-0.30u.)
• Selectie van lokale en internationale
alcoholische en niet-alcoholische
dranken (24/24u., vers fruitsap en
wijn in flessen betalend) • Minibar
(gevuld bij aankomst met water,
frisdranken en bier, bijgevuld met
water)
• 2 tennisterreinen, tennismateriaal,
pingpong, beachvolley, voetbal,
minigolf • Fitness, aerobic, hamam
(zonder verzorgingen), sauna
• Softanimatie overdag en ‘s avonds
(o.a. shows, spelletjes en sporten)
• Miniclub (4-12 jaar), kinderanimatie,
minidisco

VOOR FAMILIES
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FELICIA VILLAGE
Side-Manavgat

! Ideaal voor families
! All Inclusive
! Direct aan het strand
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Standaardkamer
ONZE MENING:

LIGGING

• Direct aan het privézandstrand
Felicia Village is uitstekend geschikt • Op 14 km van Manavgat
• Op 19 km van Side
voor een zorgeloze familievakantie.
Het hotel ligt in een groene omgeving • Shuttle naar Manavgat en Side
aan het mooie zandstrand van Side. • Op ± 85 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)
De jongste hotelgasten voelen zich
hier helemaal thuis dankzij de leuke
FACILITEITEN
kinderanimatie, het speelpleintje in
• Kinderspeelruimte
de tuin, het kinderzwembad en de
• Kapsalon
miniclub. Verder zijn er voor iedereen
• Discotheek
ook nog glijbanen, tal van activiteiten
• Shops
en sporten.
• Amfitheater
• Wasservice
• Roomservice (24/24u.)
• Wifi (gratis) in een deel van het
resort

RESTAURANTS & BARS

VERBLIJF

• Zie All In
• Hoofdrestaurant met terras (maaltijden in buffetvorm)
• A-la-carterestaurants: Italiaans,
visgerechten en grill (in openlucht)
• Patisserie
• Verschillende bars

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche, haardroger), individuele airco,
telefoon, wifi (gratis), satelliet-tv
(flatscreen), koelkast, theefaciliteiten,
safe (gratis) en balkon of terras
• Standaardkamer (2-3 pers. /
2 volw.+2 kind.) (type 20)
• Superieure kamer (2 pers. /
2 volw.+2 kind.) met tuinzicht, op
aanvraag (type 21)
• Familiekamer (2 pers. / 2 volw.+
2 kind., kleine kamer) met tuinzicht
of zicht op het zwembad: 2 slaapkamers (type 22)
• Familiekamer (3-4 pers. / 3 volw.+
2 kind. / 4 volw.+1 kind, ruime
kamer) met tuinzicht of zicht op
het zwembad: 2 slaapkamers
(type 23)
• Superieure familiekamer (2 pers.
/ 2 volw.+2 kind.) met tuinzicht:
2 slaapkamers (type 24)
• Eenouderkamer (1 volw.+1 kind)
(type 26)
• Eén persoon in dubbele kamer
(type 29)
• Promokamer (2 pers.) (type 25)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting in
types 20, 21, 24, 26, 29 en 25)
• 240 kamers

SPORT & ONTSPANNING
• 3 zoetwaterzwembaden (waarvan
1 relaxzwembad voor volw. en
1 zwembad met 3 glijbanen), kinderbad, plonsbadje
• Gratis ligzetels en parasols aan het
zwembad en het strand
• Gratis handdoekenservice
• Overdekt zwembad met kinderbad
(in het spacentrum)
• Gratis: zie All In
• Betalend: tennis (met verlichting),
biljart, spacentrum met massages
en verzorgingen, watersporten

ALL IN
• Ontbijt, laat ontbijt (10-11u.),
middag- en avondmaal in buffetvorm
• A-la-carteavondmaal (1x/verblijf
vanaf 7 nachten in elk restaurant)
• Snacks (12-15u.)
• Gözleme (12-16u.)
• Koffiebreak (16-17u.)
• IJsjes (16-17u.)
• Laat avondmaal (23-24u.)
• Selectie van lokale en internationale
alcoholische en niet-alcoholische
dranken (10-24u.)
• Tennis (overdag), tennismateriaal
(mits waarborg), beachvolley,
waterpolo, pingpong (materiaal
mits waarborg), vogelpik
• Fitness, aerobic, aquagym, Turks
bad
• Animatie overdag en ‘s avonds
(o.a. sporten, livemuziek en
shows)
• Miniclub (3-12 jaar), juniorclub
(13-16 jaar, in juli en augustus)

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQ]RQGHUWRHVODJ

Code 15613 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

143_V1_MED_NL 143

18/10/2022 16:53

144

Turkije | Turkse Riviera | Alanya

SPLASHWORLD EFTALIA SPLASH RESORT
Alanya

! Aquapark met 16 glijbanen
! Interessante familievoorwaarden
! Gratis toegang tot Eftalia Island
! Op 600 m van het strand
SPLASH
SCORE

8

WIFI
GRATIS

ALL IN

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:

Standaardkamer

FACILITEITEN

SPORT & ONTSPANNING

• Zoetwaterzwembad, aquapark met
16 glijbanen en 3 zwembaden,
KLANTENSCORE
kinderbad, zonneterras
• Maaltijden 7.9 • Service 8
• Gratis ligzetels, matrassen en
• Kamers 7
parasols aan het zwembad en het
strand
De naam doet het al vermoeden, in
• Handdoekenservice (mits waarborg,
SPLASHWORLD Eftalia Splash
wisselen = betalend)
Resort ben je aan het juiste adres
RESTAURANTS & BARS
• Gratis: zie All In
voor uren waterpret. Het aquapark
• Zie All In
• Betalend tennis en voetbal met
telt maar liefst 16 glijbanen! Dankzij • Hoofdrestaurant met terras (maalverlichting, tennis- en voetbalde goede familiecondities is dit hotel tijden in buffetvorm)
materiaal, spacentrum met massage,
een echte topper voor gezinnen.
• A-la-carterestaurants (kindermenu peeling en stoombad, aan het
Bovendien krijg je ook gratis toegang gratis voor kinderen tot 14 jaar):
strand: windsurfen, kano, jetski,
tot Eftalia Island aan het strand, met Italiaanse en Ottomaanse keuken
catamaran, parasailing en banana
nog meer zwembaden, glijbanen,
• A-la-carterestaurants op Eftalia
miniclubs, snackbars en restaurants.
Island: Aziatisch, Italiaans, grill en SPLASH SCORE 8
Ottomaans
• 2 kronkelglijbanen, 1 snelle glijbaan,
LIGGING
• Snackrestaurant
2 multiglijbanen, 1 tube glijbaan,
• Op 600 m van het strand (gratis
• Verschillende bars
1 trechter glijbaan, 1 boomerang
shuttle)
(alle glijbanen: vanaf 15 jaar, min.
• Op 4 km van Konakli
1m10), 1 kids waterspuitpark
• Op 18 km van Alanya
(2-12 jaar), 1 kids miniglijbanenpark
• Op ± 105 km van de luchthaven
(2-12 jaar)
(transfer heen en terug inbegrepen)

6.7

• Kinderspeelruimte
• Kapsalon
• Discotheek (op Eftalia Island)
• Amfitheater
• Shops
• Wasservice
• Wifi (gratis) in het hele resort

VERBLIJF
Alle kamers bevinden zich in het
hoofdgebouw en beschikken over
badkamer (douche, haardroger),
laminaatvloer en tegelvloer, individuele
airco, telefoon, wifi (gratis), satelliettv (flatscreen), koelkast, koffie- en
theefaciliteiten en safe (betalend)
• Standaardkamer (2-3 pers.) met
balkon of terras (type 20)
• Ruime kamer (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind. / 3 volw.+1 kind) met balkon
(type 21)
• Familiekamer (3-4 pers. / 3 volw.+
2 kind. / 4 volw.+1 kind) met balkon:
2 slaapkamers (type 22)
• Eén persoon in dubbele kamer
met balkon (type 29)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis
• 290 kamers

MINISPLASH
• 1 kids waterspuitpark (diepte
zwembad: 35 cm, 2-12 jaar), 1 kids
miniglijbanenpark (diepte zwembad:
35 cm, 2-12 jaar)

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Laat ontbijt (10-11u.)
• Patisserie (12-16u.)
• Snacks (12-16u.)
• IJsjes (14-16u.)
• Snackrestaurant ‘Burgerland’
(11-23u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(10-23u., vers fruitsap, cocktails,
Turkse koffie en internationale
dranken betalend)
• Koelkast (elke dag gevuld met
water)
• De All In-formule is ook geldig in
de snackbars en restaurants op
Eftalia Island (sterkedranken niet
inbegrepen)
• Tennis, pingpong, beachvolley (op
Eftalia Island), basketbal, waterpolo,
voetbal, vogelpik
• Fitness, aerobic, aquagym, sauna,
Turks bad
• Animatie overdag en ‘s avonds
• Miniclub (4-12 jaar)

VOOR FAMILIES
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TUI BLUE PASCHA BAY
Alanya

! Mooi aquapark
! Verzorgde kamers
! Direct aan het strand met pier
SWIM-UP WIFI
KAMERS GRATIS

FAIR TRAVEL

ALL IN

ZORGELOZE
FAMILIEVAKANTIE
! FAMILIEVRIENDELIJKE

FACILITEITEN

! INTERNATIONALE

KEUKEN EN KINDERBUFFET
! PROFESSIONELE
KIDSCLUBS
! ENTERTAINMENT VOOR
ALLE LEEFTIJDEN
‘Bij TUI BLUE For Families worden
momenten samen gecreëerd om
de familieband te versterken, maar
ook elk gezinslid wordt individueel
in de watten gelegd.’

Zie pagina 22 voor alle hotels

Standaardkamer
ONZE MENING:

9.2

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.2
• Kamers 8.5

TUI BLUE Pascha Bay is geknipt
voor families die houden van een
vakantie vol waterplezier, spelletjes,
een leuk animatieprogramma, heerlijke
maaltijden, tussendoortjes en drankjes
à volonté. Dit hotel ligt in een
groene omgeving en direct aan het
strand.

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het zandstrand met
pier
• Op 4 km van Konakli
• Op 9 km van Alanya
• Publieke shuttlebus naar Alanya
en Konakli (om de 10 min.)
• Op ± 130 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
buffetvorm, internationale keuken,
kinderbuffet)
• 2 à-la-carterestaurants: grill en
taverne
• Snackbar
• Beachbar, poolbar, bar

FACILITEITEN
• Kinderspeelruimte
• Kapsalon
• Shops
• Buggyverhuur
• Wasservice (zelfbediening)
• Wifi (gratis) in het hele resort

VERBLIJF

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche, haardroger), houten vloer,
individuele airco, telefoon, wifi (gratis),
satelliet-tv (flatscreen), koelkast,
koffie- en theefaciliteiten, safe
(gratis) en balkon
• Standaardkamer (2-3 pers.) met
zicht op het hinterland (type 20)
• Swim-upkamer (2-3 pers.) met
SPORT & ONTSPANNING
toegang tot het gemeenschappelijk
• Zoetwaterzwembad, aquapark met
zwembad, zonder toeslag (type 21)
3 glijbanen (kinderen jonger dan
• Familiekamer (2-3 pers. / 2 volw.+
10 jaar mits begeleiding van de
2 kind.) met lateraal zeezicht, zonder
ouders, sommige glijbanen:
toeslag (type 23)
min. 1m20), kinderzwembad,
• Swim-up familiekamer (2-3 pers.
plonsbadje, zonneterras
/ 2 volw.+2 kind. / 3 volw.+1 kind)
• Gratis ligzetels en parasols aan het
met terras met toegang tot het
strand en de pier
gemeenschappelijk zwembad en
• Gratis handdoekenservice
lateraal zeezicht: 1 slaapkamer,
• Gratis: zie All In
zonder toeslag (type 24)
• Betalend: biljart, spa- en
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis, op
wellnesscentrum met sauna,
aanvraag
hamam, peeling en massages
• 306 kamers

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• A-la-carteavondmaal (1x/week in
de taverne)
• Koffiebreak
• Selectie van lokale alcoholische en
niet alcoholische dranken
(10-24u.)
• Koelkast (elke dag bijgevuld met
water)
• Tennis, basketbal, volleybal, voetbal,
waterpolo, pingpong, minigolf
• Aquagym
• Animatie overdag en ‘s avonds
• Bamse Club (3-5 jaar), @611
(6-11 jaar) en The Hangout
(12-15 jaar) heel het seizoen

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQ]RQGHUWRHVODJ
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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EFTALIA MARIN
Alanya

! Ideaal voor families
! Dranken 24/24u. All In
! Gratis toegang tot Eftalia Island
! Vlak bij het strand
SWIM-UP WIFI
KAMERS GRATIS

ALL IN

Ruime kamer
ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 50 m van het strand (toegankelijk
via een ondergrondse tunnel)
Eftalia Marin is een leuk familiehotel
• Op 4 km van Konakli
in ons aanbod in Alanya. Net zoals
bij de andere hotels van de Eftalia- • Op 18 km van Alanya
keten, krijg je ook hier gratis toegang • Op ± 105 km van de luchthaven
tot Eftalia Island aan het strand, met (transfer heen en terug inbegrepen)
nog meer zwembaden, glijbanen,
miniclubs, snackbars en restaurants.

FACILITEITEN

• Kinderspeelruimte
• Kapsalon
• Shops
• Amfitheater en discotheek (op
Eftalia Island)
• Wasservice
• Wifi (gratis) in het hele resort

VERBLIJF

• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
buffetvorm)
• Mexicaans à-la-carterestaurant
• A-la-carterestaurants op Eftalia
Island: Aziatisch, Italiaans, grill en
Ottomaans
• Snackrestaurant ‘Burgerland’
• Verschillende bars

Alle kamers beschikken over badkamer (douche, haardroger, slippers),
individuele airco, telefoon, wifi (gratis),
satelliet-tv (flatscreen), minibar (gratis),
koffie- en theefaciliteiten en safe
(gratis)
• Standaardkamer (2-3 pers.) in
het hoofdgebouw, met houten
vloer en balkon (type 20)
• Ruime kamer (2-3 pers. / 2 volw.+
SPORT & ONTSPANNING
2 kind. / 3 volw.+1 kind) in het
• 2 zoetwaterzwembaden, kinderhoofdgebouw, met houten vloer
bad, zonneterras
en balkon (type 21)
• Gratis ligzetels, matrassen en
• Familiekamer (2-4 pers. / 2 volw.+
parasols aan het zwembad en het
3 kind. / 4 volw.+1 kind / 3 volw.+
strand
2 kind.) in het hoofdgebouw, met
• Gratis handdoekenservice (wisselen houten vloer en balkon: 2 slaapkamers
= betalend)
(type 22)
• Gratis: zie All In
• Swim-upkamer (2-5 pers. /
• Betalend: spacentrum met
2 volw.+4 kind. / 3 volw.+1 kind /
stoombad, massages en peelings,
3 volw.+2 kind. / 3 volw.+3 kind. /
op Eftalia Island: banana, jetski,
4 volw.+2 kind. / 5 volw.+1 kind,
catamaran en parasailing
duplexkamer) in het bijgebouw,
met houten vloer, tegelvloer en
terras met directe toegang tot het
zwembad: 2 slaapkamers, 2 badkamers (2x douche) (type 23)
• Eén persoon in dubbele kamer in
het hoofdgebouw, met houten
vloer en balkon (type 29)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 491 kamers

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Laat ontbijt (10-11u.)
• A-la-carteavondmaal (1x/verblijf in
1 restaurant)
• Patisserie (11-16u.)
• Snacks (12-16u.)
• Snackrestaurant ‘Burgerland’
(24/24u., gesloten tijdens de
hoofdmaaltijden)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(24/24u.)
• Minibar (1x/week bijgevuld met
frisdranken)
• De All In-formule is ook geldig in
de snackbars en restaurants op
Eftalia Island (sterkedranken niet
inbegrepen)
• Voetbal, pingpong, waterpolo en
(beach)volley (op Eftalia Island)
• Aerobic en aquagym (op Eftalia
Island), fitness, sauna
• Animatie overdag en ‘s avonds (op
Eftalia Island, o.a. shows en livemuziek)
• Miniclub (4-12 jaar, op Eftalia
Island)

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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EFTALIA AQUA RESORT & SPA
Alanya

! Fantastische familievakantie
! Aquapark met 13 glijbanen
! Dranken 24/24u. All In
! Op 50 m van het strand
SPLASH
SCORE

7

WIFI
GRATIS

ALL IN

SUN SWIM
(LQGHORRV]ZHPSOH]LHU
+HHUOLMN]RQQHQ
(HQ]RUJHOR]HIHHOJRRGYDNDQWLH

Standaardkamer
ONZE MENING:

LIGGING

SPORT & ONTSPANNING

• Op 50 m van het strand (bereikbaar • Zoetwaterzwembad, aquapark met
13 glijbanen en 4 zwembaden,
via een tunnel)
KLANTENSCORE
kinderbad, zonneterras
• Op 4 km van Konakli
• Maaltijden 7.3 • Service 9
• Gratis ligzetels, matrassen en
• Op 18 km van Alanya
• Kamers 7.8
parasols aan het zwembad en het
• Op ± 105 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen) strand
Het aquapark van Eftalia Aqua Resort
• Gratis handdoekenservice (mits
& Spa staat garant voor een
FACILITEITEN
waarborg, wisselen = betalend)
fantastische familievakantie! Nog
• Kinderspeelruimte
• Gratis: zie All In
meer waterpret kan je beleven aan
• Kapsalon
• Betalend: tennis (met verlichting),
het strand, waar je verschillende
• Op ‘Eftalia Island’: discotheek en
tennismateriaal, voetbal (met
watersporten kunt uitproberen.
amfitheater
verlichting), PlayStation, wellnessBovendien krijg je ook gratis toegang • Shops
centrum met stoombad, massage,
tot ‘Eftalia Island’ aan het strand,
• Buggyverhuur (beperkt aantal, op
peeling, aan het strand: windsurfen,
met nog meer zwembaden, glijbanen,
aanvraag)
kano, jetski, catamaran, parasailing
miniclubs, snackbars en restaurants. • Wasservice
en banana
• Wifi (gratis) in het hele resort

7.4

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant met terras (maaltijden in buffetvorm, thema-avonden)
• A-la-carterestaurants: Italiaans en
Ottomaans
• A-la-carterestaurants op ‘Eftalia
Island’: Aziatisch, Italiaans, grill en
Ottomaans
• 3 snackbars
• Bistro
• Verschillende bars

SPLASH SCORE 7
• 2 kronkelglijbanen, tube glijbaan,
2 multiglijbanen, trechter glijbaan,
sidewinder, Kamikaze, kinderbad
met 2 miniglijbanen, 3 glijbanen
voor kinderen

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer
(douche, haardroger), laminaatvloer,
individuele airco, telefoon, wifi (gratis),
satelliet-tv (flatscreen), minibar (gratis),
koffie- en theefaciliteiten, safe (gratis)
en balkon
• Standaardkamer (2-3 pers.)
(type 20)
• Ruime kamer (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind. / 3 volw.+1 kind) in het
hoofdgebouw (type 21)
• Familiekamer (3-4 pers. / 3 volw.+
2 kind. / 4 volw.+1 kind): 2 slaapkamers (type 22)
• Eén persoon in dubbele kamer
(type 29)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting in
types 20, 21 en 22)
• 470 kamers

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Laat ontbijt (10-11u.)
• A-la-carteavondmaal (1x/verblijf in
1 restaurant)
• Koffie en thee (11-17u.)
• Snacks (12-16u.)
• Snackrestaurant ‘Burgerland’
(24/24u., gesloten tijdens de
hoofdmaaltijden)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(24/24u., vers fruitsap, cocktails,
flessen wijn, Turkse koffie en
internationale dranken betalend)
• Minibar (1x/week bijgevuld met
water en frisdranken)
• De All In-formule is ook geldig in
de snackbars en restaurants op
‘Eftalia Island’ (sterkedranken niet
inbegrepen)
• Tennis (overdag), basketbal, pingpong, fitness, sauna
• Op ‘Eftalia Island’: beachvolley,
waterpolo, vogelpik, aerobic, aquagym, animatie overdag en
‘s avonds (o.a. shows en livemuziek),
miniclub (4-12 jaar)

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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EGEÏSCHE KUST

! Een azuurblauwe zee, prachtige baaien, lange zand- en kiezel-

TURKIJE

stranden

! Omgeven door bergketens met pijnbomen: een paradijs voor
natuurliefhebbers

! De bekende badplaatsen Marmaris, Içmeler, Turunç, Sarigerme,

Marmaris

Kos

Fethiye

! Het bruisende nachtleven van Marmaris
! Ideale uitvalsbasis voor mooie excursies
! De regio Dalyan: het authentieke Turkije!

Dalyan

Içmeler

Sarigerme

Ege

ïs c h e

Ze e

Midd

ds
ella n

Fethiye

eZ

ee

Olüdeniz

25 km

VAKANTIEPLAATSEN
MARMARIS

SARIGERME

Een prachtige badplaats omringd door turquoise
heldere baaien en met pijnbomen begroeide
bergen. Gelegen vlak bij Rhodos bezit dit levendige
havenstadje heel wat troeven. Heerlijk klimaat,
aangename stranden die langzaam in zee aflopen,
een uitzonderlijk mooi landschap, een jachthaven, gezellige nauwe straatjes, een 16e eeuwse
burcht,... De vele bars, terrasjes en restaurants
langs de kade zorgen voor een gezellige vakantiedrukte bij het vallen van de avond. Marmaris
biedt heel veel mogelijkheden om boottrips
te maken. Luchthaven - Marmaris: 100 km

Deze groene streek, op 85 km van Marmaris,
is ingebed in een indrukwekkend landschap.
Sarigerme ligt in een sprookjesachtige baai met
een prachtig, breed zandstrand en voor de kust
het eilandje Baba. Luchthaven - Sarigerme: ± 17 km

IÇMELER
Dorpje op 8 km van Marmaris, in een zeer mooie
baai met ondiep water, fijn kiezelstrand en veel
groen. Voor strandliefhebbers een uitverkoren
plek: strand, vele watersportmogelijkheden, en
ben je ‘s avonds nog niet aan rust toe dan zijn
er de talloze restaurantjes, bars en terrasjes...
Goede busverbinding met Marmaris. Ideaal voor
de ‘iets’ rustiger vakantie maar toch dicht bij
het uitgaansleven van Marmaris. Luchthaven -

FETHIYE

Een paradijselijke bestemming op de grens
tussen de Egeïsche en de Middellandse Zee,
genesteld in een beschermde baai bezaaid met
kleine droomeilandjes temidden een azuurblauwe
zee. Fethiye ligt op 150 km van Marmaris en
wordt omringd door prachtige groene bergen
OLÜDENIZ
met uitgestrekte bossen. Gezellig haventje
Een paradijs met zijn kilometerslange strand, met typische sfeer in de kleine straatjes. Er is
azuurblauw water en prachtige bergen! Je kan er ook een promenade met vele winkeltjes, bars
snorkelen in de Blue Lagoon of een romantische en restaurants. Luchthaven - Fethiye: 55 km
boottocht maken rond de vele eilandjes. Ook
de sportieveling zal het er beslist naar zijn zin DALYAN
hebben: hij kan er avontuurlijke sporten beoefenen Dalyan is een van de geheimen van Turkije. Dit
als duiken, raften,... Babadag (father mountain) idyllische vissersdorpje ligt aan de delta van de
in Ölüdeniz is wereldberoemd voor paragliding. Calbis-rivier. De riviermonding en het IztuzuParagliders van overal ter wereld landen dagelijks strand (broedplaats van de Caretta Caretta
op het strand. De zonsondergang in de turquoise schildpadden en bekroond tot beste strand van
baai is adembenemend. Langs het strand ligt Turkije) zijn prachtige, beschermde natuureen wandelboulevard met bars, winkeltjes en gebieden. Van hieruit kan je vele historische
restaurants. Op 14 km van Fethiye. Luchthaven - bezienswaardigheden bezoeken: de Lycische
Olüdeniz: 63 km
koningsgraven, het oude Dalyan met haar tuinen
en wilgen, de dampende modderbaden aan
het meer van Köycegiz... Luchthaven - Dalyan: 31 km

Içmeler: 108 km

EXCURSIES
Je reisagent stelt je met plezier het volledige
aanbod uitstappen voor.
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INFO
Formaliteiten: een identiteitskaart of paspoort
(geldig tot 2 maanden na terugreis) volstaat.
Kids-ID voor kinderen jonger dan 12 jaar, mits
de kinderen vergezeld worden door minstens
één van hun ouders. In andere gevallen is
een paspoort noodzakelijk. Voor een laatste
update: zie http://diplomatie.belgium.be.
Tijdsverschil: 1 uur later dan in België.
Lokale munt: Turkse lire (TL). Opgelet: wissel
niet te veel ineens, overblijvende lires worden
met veel verlies terug gewisseld. Neem best
ook wat euro’s in kleinere coupures mee. Je
kan er bijna overal mee betalen.
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.

BEHALVE DE HOTELS IN DEZE
BROCHURE BIEDEN WIJ OOK
DE VOLGENDE HOTELS AAN.

Watersporten: voor windsurfen en catamaranzeilen is een brevet verplicht.
Opmerking: eventuele openluchtfaciliteiten
en watersporten zijn afhankelijk van de
weersomstandigheden. In het voor- en najaar
is het mogelijk dat er bouw- of herstellingswerkzaamheden plaatsvinden in en rond
de hotels.
Vasten: de ramadan begint in 2023 op
22 maart en duurt tot 21 april, in 2024:
10 maart-9 april. Dit betekent dat de moslims
een maand lang niets eten of drinken van
zonsopgang tot zonsondergang.
Huisdieren: onder de 5 kg zijn toegelaten
in de transferbus en/of taxi, mits toeslag
(ter plaatse te betalen). Ze dienen vervoerd
te worden in een gesloten draagtas. Voor
huisdieren boven de 5 kg dien je een taxi te
nemen op eigen kosten.

MEER INFO BIJ JE REISAGENT.
Aanbod onderhevig aan wijzigingen tijdens het seizoen

MARMARIS
Cook's Club Adakoy *****
Pasa Beach ****
Golden Rock Beach *****
Club Turban ****
Elegance *****
Grand Cettia *****
Cettia Beach Resort ****
Green Nature Resort & Spa *****
Green Nature Diamond *****
Lalila Blue Suites *****

FETHIYE

KLIMAAT
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
24/7 ONLINE
SERVICE
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code 14813
code 14845
code 14870
code 14893
code 14869
code 14810
code 14812
code 14806
code 14873
code 14829

A
21°
26°
31°
33°
33°
30°
24°

B
19°
22°
25°
28°
30°
27°
25°

C
8
10
12
13
12
10
8

A: gem. dagtemp.
B: gem. temp. zeewater
C: uren zon per dag

Club Tuana *****
Jiva Beach Resort *****
Liberty Fabay *****
Rixos Premium Göcek *****

code 14835
code 14875
code 14827/14927
code 14896

ICMELER
Orka Lotus Beach *****

code 14876

OLUDENIZ
Liberty Lykia *****
Liberty Lykia Adults Only *****

code 14848
code 14849

DALYAN
Dalyan Resort ****

code 14659
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TUI BLUE GRAND AZUR
Marmaris

! A-la-carterestaurant met panoramisch zicht
! Pure ontspanning in het spacentrum
! Unieke locatie met mooie uitzichten
! All Inclusive
! Direct aan strand
OVERDEKT WIFI
ZWEMBAD GRATIS

FAIR TRAVEL

ALL IN

AUTHENTHIEKE
MOMENTEN
! AUTHENTIEKE

LOKALE
KEUKEN
! BLUEF!T® SPORTPROGRAMMA
! BLUE® GUIDES GEVEN
INSIDER TIPS
! EXCLUSIEVE
ERVARINGEN
‘Met TUI BLUE For All ontdek
je de plaatselijke cultuur in een
comfortabele omgeving. Authentieke vakantie-ervaringen, perfect
voor de moderne lifestyle reiziger!’

Zie pagina 22 voor alle hotels

Kamer met zeezicht

• Suite met lateraal zeezicht
Alle kamers beschikken over badkamer (2-4 pers.) met minibar (dagelijks
gevuld met water en fruitsap):
(douche, haardroger), laminaat,
KLANTENSCORE
centrale airco (individueel regelbaar), 1 slaapkamer, 1 salon met tussen• Maaltijden 9.2
telefoon, wifi (gratis), satelliet-tv met deur en sofabed (type 21)
• Kamers 9.1
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
Bluetooth connectie (flatscreen),
mogelijk bij maximale bezetting)
minibar (gratis, gevuld met water en
TUI BLUE Grand Azur is een eigentijds
dagelijks bijgevuld), koffie- en thee- • 324 kamers
hotel met een comfortabel design en
faciliteiten, safe (gratis) en balkon
een eersteklas ligging, direct aan het
• Standaardkamer (2-3 pers.) met
strand en op wandelafstand van de
dubbel bed (type 20)
prachtige badplaats Marmaris. Hier
• Standaardkamer (2-3 pers.) met
verblijf je in goed uitgeruste kamers,
2 aparte bedden, zonder toeslag
geniet je van een lekkere lokaal
SPORT & ONTSPANNING
(type 23)
geïnspireerde keuken en kan je heerlijk • Zoetwaterzwembad, 2 bubbelbaden,
• Kamer met lateraal zeezicht
ontspannen in het spacentrum of aan
kinderbad met glijbaan, zonneterras, (2-3 pers.) met dubbel bed
het grote zwembad met zijn lazy river
tuin
(type 22)
die door de tropische tuin kronkelt. De • Gratis ligzetels en parasols aan het
• Kamer met lateraal zeezicht
meer actieve gasten kunnen deelnemen zwembad en het strand
(2-3 pers.) met 2 aparte bedden
aan de BLUEf!t fitnesslessen, een
• Gratis handdoekenservice (op de
(type 25)
partijtje tennis spelen.... Een aanrader!
kamer bij aankomst)
• Kamer met zeezicht (2-3 pers.)
•
Gratis:
zie
All
In
met dubbel bed (type 24)
LIGGING
• Betalend: mountainbikeverhuur,
• Kamer met zeezicht (2-3 pers.)
• Direct aan het zand- en kiezelstrand,
persoonlijke training, BLUE Spa
met 2 aparte bedden (type 26)
gescheiden door een promenade
(vanaf 16 jaar) met verschillende
• Suite (2-4 pers.) met minibar
• Op 2 km van het centrum van
behandelingen en massages
(dagelijks gevuld met water en
Marmaris
fruitsap): 1 slaapkamer, 1 salon
• Op 6 km van Içmeler
met tussendeur en sofabed
• Bushalte voor het hotel
(type 27)
• Op ± 90 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)
ONZE MENING:

9.1

RESTAURANTS & BARS

VERBLIJF

• Zie All In
• Hoofdrestaurant met terras
(maaltijden in buffetvorm, showcooking)
• A-la-carterestaurant met panoramisch
zicht (mediterrane keuken, avondmaal met 4-gangenmenu)
• BBQ restaurant (bepaalde avonden)
• The Bar, poolbar, beachbar
• Deftige kledij gewenst tijdens het
avondmaal

FACILITEITEN
• Kapsalon
• Shops
• Wasservice
• Wifi (gratis) in het hele resort

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Laat ontbijt (10.30-11u.)
• 1x/verblijf avondmaal in het
à-la-carterestaurant
• Snacks (12-17u.)
• Koffiebreak (15-17u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(10-24u.)
• Smoothies en ‘slow juices’ tijdens
het ontbijt
• Tennisterrein (met verlichting en
materiaal), pingpong, omnisportterrein (basketbal)
• Fitnessactiviteiten in groep,
functionele training (Fascia,
Bodyweight), yoga/pilates
• Fitness
• Overdekt zwembad (semi-olympisch,
verwarmd), Turks bad, stoombad,
sauna’s en ijsfontein in de BLUE
Spa (vanaf 16 jaar)
• BLUEf!t programma (sportactiviteiten)
• Turkse taalles
• Animatie overdag en ‘s avonds
(livemuziek, shows)

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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BLUE BAY PLATINUM
Marmaris

! Moderne kamers
! Uitgebreide en lekkere buffetten
! Centrale ligging in Marmaris
! Op 100 m van het strand met privégedeelte
OVERDEKT
ZWEMBAD

FAIR TRAVEL

ALL IN

Standaardkamer

ONZE MENING:

7.9

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.3
• Kamers 7.6

Van bij aankomst in het aangename
en mooie hotel Blue Bay Platinum
zal je onder de indruk zijn van de
moderne architectuur en inrichting
met frisse en lichte materialen. Ook
de smaakvolle en uitgebreide
buffetten en de moderne kamers,
die verspreid liggen over 4 gebouwen,
zullen je weten te bekoren. Het hotel
geniet een centrale ligging op slechts
5 minuten wandelen van het strand
en ook het centrum van Marmaris
ligt vlakbij.

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 100 m van het strand met
privégedeelte
• Op 1,9 km van het centrum van
Marmaris
• Bushalte voor het hotel
• Op ± 90 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
buffetvorm)
• 2 à-la-carterestaurants (waarvan
1 met Italiaanse en internationale
keuken)
• Patisserie
• Lobbybar, poolbar met snacks

FACILITEITEN
• Speelzaal
• Kapsalon
• Shops
• Wasservice
• Roomservice
• Wifi (gratis) in een deel van het
resort

VERBLIJF

Alle kamers beschikken over
badkamer (douche, haardroger,
slippers), tegelvloer, individuele airco,
telefoon, wifi (gratis), satelliet-tv
(flatscreen), koelkast, safe (betalend)
en balkon
• Standaardkamer (2-3 pers.)
(type 20)
• Kamer met zeezicht (2-3 pers.)
SPORT & ONTSPANNING
(type 23)
• 4 zoetwaterzwembaden waarvan
• Juniorsuite (2-3 pers.) met
1 met 2 glijbanen, kinderbad,
geïntegreerd salon met sofabed en
zonneterras
zeezicht (type 24)
• Gratis ligzetels en parasols aan het • Familiekamer (2-4 pers.): 1 slaapzwembad en het strand
kamer, 1 salon met 2 sofabedden
• Gratis handdoekenservice (mits
(type 21)
waarborg)
• Familiekamer (2-6 pers.): 2 slaap• Overdekt zwembad (verwarmd in
kamers, 1 salon met 2 sofabedden
april en oktober)
(type 22)
• Gratis: zie All In
• Eén persoon in dubbele kamer
• Betalend: biljart, spacentrum met
(type 29)
sauna, Turks bad, massages en
• Promokamer (2-3 pers.) (type 25)
behandelingen
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting in
type 25)
• 471 kamers

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Laat ontbijt (10-11u.)
• Korting in de 2 à-la-carterestaurants
• Snacks en patisserie (11.30-18u.)
• Soep (23-23.30u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(10-23.30u.)
• Koelkast dagelijks gevuld met
water
• Pingpong, biljart (8-12u.)
• Fitness (9-17u.), sauna (15-17u.),
Turks bad (9-17u., behandelingen
betalend)
• 6x/week animatie overdag en
‘s avonds (softanimatie aan het
begin en op het einde van het
seizoen)
• Miniclub (4-12 jaar, 6x/week)

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQ]RQGHUWRHVODJ
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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AQUA
Içmeler

! Heerlijke vakantie in alle rust
! Gekend voor zijn prima service
! Trouw publiek
! Dranken 24/24u. inbegrepen
! Direct aan het strand
OVERDEKT WIFI
ZWEMBAD GRATIS

FAIR TRAVEL

ALL IN

CLASSIC
9HUWURXZGJHYRHO
.ZDOLWHLWHQFRPIRUW
+DUWHOLMNHVHUYLFH

Standaardkamer
ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het strand, gescheiden
door een promenade
KLANTENSCORE
• Op 200 m van het centrum van
• Maaltijden 8.6 • Service 9
Içmeler
• Kamers 9.3
• Op 8 km van het centrum van
Marmaris
Hotel Aqua is een heel rustig klasse• Regelmatige dolmusverbinding
hotel waar een perfecte service hoog
naar Marmaris
in het vaandel gedragen wordt. Het
• Op ± 110 km van de luchthaven
heeft een prima ligging aan de baai
(transfer heen en terug inbegrepen)
van Içmeler, aan een fijn zand-/
kiezelstrand. Ook het centrum van
FACILITEITEN
Içmeler ligt dichtbij. Aan het
• Kapsalon
zwembad, omgeven door palmbomen, • Shops
kom je volledig tot rust.
• Wasservice
• Roomservice (24/24u.)
• Wifi (gratis) in het hele resort

8.7

VERBLIJF

• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
buffetvorm)
• 2 à-la-carterestaurants: mediterrane
en traditioneel Turkse keuken
• Patisserie
• Snackbar
• Lobbybar (24/24u.), poolbar,
Sunset Bar
• Deftige kledij vereist tijdens het
avondmaal (deftige shorts zijn
toegelaten)

Alle kamers beschikken over
badkamer (inloopdouche, haardroger,
slippers), centrale airco, telefoon,
wifi (gratis), satelliet-tv, minibar
(gratis), koffie- en theefaciliteiten,
safe (gratis) en balkon
• Standaardkamer (2 pers. /
2 volw.+1 kind) met laminaat en
zicht op het hinterland (type 21)
• Kamer met lateraal zeezicht
(2 pers. / 2 volw.+1 kind) met
laminaat (type 20)
• Familiekamer ‘Attic Suite’
SPORT & ONTSPANNING
(2-3 pers. / 2 volw.+2 kind. /
• Zoetwaterzwembad, kinderbad,
3 volw.+1 kind) met tegelvloer,
zonneterrassen, tuinen
2 tv’s, 2 balkons en lateraal
• Gratis ligzetels, matrassen en
zeezicht: 2 slaapkamers (type 24)
parasols aan het zwembad en het • Eén persoon in dubbele kamer
strand
met laminaat en zicht op het
• Gratis handdoekenservice
hinterland (type 28)
• Overdekt zwembad en kinderbad • Eenouderkamer (1 volw.+1 kind /
(verwarmd in april, mei en okt.)
1 volw.+2 kind.) met laminaat
• Gratis: zie All In
(type 26)
• Betalend: tennis met verlichting,
• Promokamer (2 pers. / 2 volw.+
tennismateriaal, biljart, watersporten 1 kind) met laminaat (type 25)
aan het strand, behandelingen in
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
het spacentrum
mogelijk bij maximale bezetting)
• 269 kamers

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm • Laat ontbijt (10-11u.)
• 1x/verblijf avondmaal in een van
de à-la-carterestaurants • Snacks
(12.30-16.30u.) • Wafelhoek, ijsjes
(11-17.30u.) • Gözleme = Turkse
pannenkoeken (11-17u., 6 dagen/
week) • Patisserie (11-18u.)
• Middernachtsoep (23.30-24u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken (24/24u.)
(geïmporteerde cocktails en vers
fruitsap betalend) • Minibar
(dagelijks bijgevuld met water,
frisdranken, bier, melk, snacks)
• Koffie- en theefaciliteiten op de
kamer (dagelijks bijgevuld)
• Tennisterrein overdag (materiaal
betalend), pingpong, basketbal
• Spacentrum met fitness,
spazwembad, overdekt zwembad,
sauna, Turks bad (behandeling
betalend), stoombad, ijsfontein
• Softanimatie overdag (6 dagen/
week) en ‘s avonds (elke avond
shows of livemuziek, 1x/week Turkse
avond) • Miniclub (4-12 jaar)

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQ]RQGHUWRHVODJ
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TUI SUNEO COSTA MARE SUITES
Marmaris

! Nieuw in ons aanbod
! Goede prijs-kwaliteitverhouding
! Leuke animatie
! Moderne, kleurrijke kamers
! Op 25 minuten wandelen van Marmaris stad
ALL IN

TUI SUNEO
SPRANKELENDE
ALL IN VAKANTIES
! DE

BETAALBARE ALL
INCLUSIVE
! FRISSE, RUIME EN
MODERNE KAMERS
! SMAKELIJKE WERELDKEUKEN
! SUNEOPLAY SPEELRUIMTE VOOR DE KIDS

'Moderne, betaalbare All In-hotels
op populaire bestemmingen, met
entertainment voor alle leeftijden
en heerlijke internationale en
lokale gerechten.'

Zie pagina 20-21 voor alle hotels
ONZE MENING:

TUI SUNEO Costa Mare Suites
opent in mei 2023 de deuren als
TUI SUNEO-hotel. Het werd
gedeeltelijk vernieuwd met extra
faciliteiten zoals een SuneoPlay
speelruimte voor de kinderen,... Het
nieuwe TUI SUNEO concept, de
familiekamers, de betaalbare All In
en het zwembad met glijbanen
maken dit een goed hotel voor een
leuke vakantie met het gezin.

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 850 m van het strand (gratis
busje)
• Op 1 km van het centrum van
Marmaris
• Op ± 90 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
buffetvorm, showcooking)
• A-la-carterestaurant
• Snackbar
• Bar, poolbar

FACILITEITEN
• Kinderspeeltuin
• Kapsalon
• Shop
• Wasservice
• Bagageruimte
• Wifi (gratis) in een deel van het
resort (aan de receptie)

VERBLIJF

Alle kamers beschikken over
badkamer (bad of douche, haardroger),
individuele airco, tegelvloer, telefoon,
satelliet-tv (flatscreen), lege minibar,
koffie- en theefaciliteiten, safe (gratis)
en balkon
• Standaardkamer (2 pers.)
SPORT & ONTSPANNING
(type 20)
• Zoetwaterzwembad met glijbanen, • Kamer met zicht op het zwembad
‘relax’ zoetwaterzwembad,
(2 pers.) (type 21)
2 kinderbaden, zonneterras met
• Driepersoonskamer met zicht op
gratis ligzetels en parasols
het zwembad (2-3 pers.)
• Gratis: zie All In
(type 22)
• Betalend: spacentrum met Turks • Familiekamer (2-4 pers.)
bad, sauna, behandelingen en
(type 23)
massages
• Familiekamer met zicht op het
zwembad (2-4 pers.) (type 24)
• Familiekamer (3-6 pers.) met bad
en douche: 2 slaapkamers, zonder
toeslag (type 26)
• Eén persoon in dubbele kamer,
op aanvraag (type 29)
• Eén persoon in dubbele kamer
met zicht op het zwembad, op
aanvraag (type 28)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting in
type 24)
• 196 kamers

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Snacks (11.30-17u.)
• Koffiebreak (15-17u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(10-23u.)
• Pingpong
• Fitness
• Animatie volgens het TUI SUNEOprogramma
• Gratis toegang voor kinderen tot
het ‘SuneoPlay open playhouse’
(onder begeleiding van ouders)

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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SEA STAR MARMARIS
Marmaris

! Adults Only, vanaf 16 jaar
! Moderne en ruime kamers
! Rustige ligging, aan het strand
ADULTS OVERDEKT WIFI
ONLY ZWEMBAD GRATIS

ALL IN

Standaardkamer
ONZE MENING:

8.1

KLANTENSCORE
• Maaltijden 7.7
• Kamers 8.4

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het strand
• Op 1,5 km van het centrum van
Içmeler
• Op 6 km van het centrum van
Marmaris
• Op ± 100 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
buffetvorm)
• A-la-carterestaurant: steakhouse
en vis
• 2 bars

Gelegen in het gezellige Içmeler, is
Sea Star Marmaris hét hotel voor jullie
twee. Rustig gelegen, een privéstrand FACILITEITEN
voor de deur en een spa om compleet • Wifi (gratis) in het hele resort
te ontspannen... Wat wil je nog meer?
Hier heb je alle tijd voor elkaar. Stap
je de deur van het hotel uit, dan sta
je zo op de boulevard van Içmeler.
Een korte wandeling en je bent in
het centrum.

VERBLIJF

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche, haardroger), tegelvloer,
individuele airco, telefoon, wifi (gratis),
satelliet-tv (flatscreen), dvd-speler,
minibar (gratis), koffie- en theefaciliteiten, safe (gratis) en balkon
• Standaardkamer (2-3 pers.) met
SPORT & ONTSPANNING
zicht op het hinterland (type 20)
• Zoetwaterzwembad, zonneterras
• Kamer met lateraal zeezicht
• Gratis ligzetels en parasols aan het
(2-3 pers.) (type 21)
zwembad en het strand
• Eén persoon in dubbele kamer
• Gratis handdoekenservice
met zicht op het hinterland
• Gratis: zie All In
(type 29)
• Betalend: spa met massages en
• Eén persoon in dubbele kamer
behandelingen
met lateraal zeezicht (type 28)
• 96 kamers
ADULTS ONLY
• Minimumleeftijd voor de gasten in
het hotel: 16 jaar

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Laat ontbijt (10-10.30u.)
• Avondmaal in het à-la-carterestaurant (1x/week)
• Patisserie (10-22u.)
• Snacks (14-17u.)
• Sandwiches (23-8u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(24/24u.)
• Minibar dagelijks gevuld met
frisdranken, water en bier
• Fitness
• In het spacentrum: sauna, Turks
bad, overdekt zwembad
(verwarmd in april en oktober)
• ‘s Avonds livemuziek (2x/week)
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THE BEACHFRONT HOTEL
Marmaris

! Adults Only vanaf 16 jaar
! Kleinschalig, gezellig hotel
! Slechts 73 kamers
! Direct aan het strand
ADULTS
ONLY

ALL IN

ONTBIJT

Kamer met zeezicht
ONZE MENING:

7.0

KLANTENSCORE
• Maaltijden 7
• Kamers 7

• Service 10

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het strand
• Op 500 m van het centrum van
Marmaris
• Op ± 90 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Zie All In (mits toeslag)
• Hoofdrestaurant met terras
• A-la-carterestaurant (mediterrane
en internationale keuken)
• Beachfront Lounge & Bar
(2x week livemuziek)

Zoals de naam al doet vermoeden
FACILITEITEN
ligt The Beachfront Hotel direct aan • Wasservice
het strand in de populaire badplaats • Wifi (gratis) in een deel van het
Marmaris. Met slechts 73 kamers
resort
genieten koppels hier van een
ontspannen sfeer. De centrale ligging
is ideaal om een dagje relaxen op
het strand af te wisselen met een
bezoek aan de mooiste plekjes van
Marmaris zoals de oude stad en de
haven.

VERBLIJF

Alle kamers beschikken over badkamer (inloopdouche, haardroger),
parket, individuele airco, telefoon,
wifi (gratis) satelliet-tv, koffie- en
theefaciliteiten, lege minibar, safe
(gratis) en balkon
• Standaardkamer (2 pers.) met
SPORT & ONTSPANNING
beperkt zeezicht (type 20)
• Zoetwaterzwembad, zonneterras
• Kamer met zeezicht (2 pers.)
• Gratis ligzetels en parasols aan het
(type 21)
zwembad en het strand
• Eén persoon in dubbele kamer
• Gratis: zie All In
met beperkt zeezicht (type 29)
• Betalend: sauna, Turks bad, spa- • Eén persoon in dubbele kamer
behandelingen
met zeezicht (type 28)

ADULTS ONLY

• 73 kamers

ALL IN mits toeslag
• Ontbijtbuffet
• Middag- en avondmaal (buffet
met voorgerechten, salades en
desserts, hoofdgerecht à la carte)
• Snacks (15-17u.)
• Teatime (17-17.30u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(10-24u.)
• Fles water in de minibar bij
aankomst
• Gym

• Minimumleeftijd voor de gasten in
het hotel: 16 jaar
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TROPICAL BEACH HOTEL
Marmaris

! Adults Only vanaf 16 jaar
! Gezellig hotel, vriendelijke service
! Oase van rust, geen animatie
! Omringd door een tropische tuin
! Direct aan het strand
ADULTS WIFI
ONLY GRATIS

ALL IN

Kamer met zeezicht

ONZE MENING:

9.4

KLANTENSCORE
• Maaltijden 9
• Kamers 9.4

Zoals de naam al doet vermoeden,
dankt Tropical Beach Hotel zijn naam
aan de tropische tuin waarmee het
omringd is. Het ligt direct aan de
promenade, tussen de bergen en de
kustlijn van Marmaris. Zonnebaden
op het strand of relaxen onder een
exotische moerbeiboom... Dit hotel
is prima voor een aangename
zonnevakantie.

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het strand
• Op 3,5 km van het historische
centrum van Marmaris
• Dolmus voor het hotel
• Op ± 100 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Zie All In
• Restaurant met terras (maaltijden
in buffetvorm)
• Lobbybar, poolbar

FACILITEITEN
• Roomservice
• Wasservice
• Wifi (gratis) in het hele resort

VERBLIJF

Alle kamers beschikken over
badkamer (douche, haardroger),
tegelvloer, individuele airco, telefoon,
wifi (gratis), satelliet-tv (flatscreen),
koelkast, safe (betalend)
SPORT & ONTSPANNING
• Standaardkamer (2-3 pers.) zonder
• Zoetwaterzwembad, zonneterras,
balkon, met zicht op het hinterland
tuin
(met 3 treden in de ingang)
• Gratis ligzetels en parasols aan het
(type 20)
zwembad en het strand
• Kamer met zeezicht (2-3 pers.)
• Gratis matrassen aan het zwembad met balkon (type 21)
(betalend aan het strand)
• Eén persoon in dubbele kamer
• Gratis handdoekenservice (mits
zonder balkon, met zicht op het
waarborg)
hinterland (met 3 treden in de
• Gratis: zie All In
ingang) (type 29)
• Betalend: massage, peeling en
• 123 kamers
zeepmassage

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Snack (14.30-16.30u., vast menu)
• Koffiebreak (16.30-18.30u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(10.30-23u.) (dranken in fles
betalend)
• Koelkast dagelijks gevuld met
water
• Pingpong
• Fitness, sauna, Turks bad

ADULTS ONLY
• Minimumleeftijd voor de gasten in
het hotel: 16 jaar
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TUI MAGIC LIFE SARIGERME
Sarigerme

! Paradijs voor watersportliefhebbers
! Perfect voor koppels
! Tal van gratis activiteiten en sporten
! Rust aan het ‘Relax’ zwembad
! Direct aan het zandstrand
OVERDEKT WIFI
ZWEMBAD GRATIS

FAIR TRAVEL

ALL IN

ACTIEVE ALL
INCLUSIVE
VAKANTIES
! ULTIEME

24/7 ALL
INCLUSIVE
! TOPLOCATIES AAN
HET STRAND
! UITGEBREID SPORTPROGRAMMA
! FEESTJES, SHOWS EN
THEMADAGEN
'Niet alleen de buffetten, dranken
en snacks zijn inbegrepen,
maar ook tal van sporten en
spectaculaire shows. All Inclusive
voor pure ontspanning.'

Zie pagina 20-21 voor alle hotels

Kamer met balkon of terras
ONZE MENING:

9.3

KLANTENSCORE
• Maaltijden 9.3
• Kamers 8.7

TUI MAGIC LIFE Sarigerme nestelt
zich tussen de uitlopers van het
Taurus-gebergte, pijnboomwouden
en een prachtige afgesloten baai:
ideaal voor het beoefenen van tal
van watersporten! Catamarans,
waterski’s, windsurfplanken, kano’s,...
wachten hier op je, alsook enkele
beachvolleybalvelden. Tel daar de
(kinder)animatie en een goede All In
bij en je weet: dit is TUI MAGIC LIFE!
Dompel jezelf onder in het clubgevoel
en laat je verleiden tot een spelletje
tennis of een rondje op de banana.
Een ding staat vast, in dit weids
opgezette resort verveel je je geen
moment.

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het zandstrand
• Op 1 km van het centrum van
Sarigerme
• Op 16 km van het centrum van
Dalaman
• Op ± 20 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
buffetvorm, thema-avonden)
• Restaurant aan het zwembad
(middagmaal in buffetvorm)
• 2 specialiteitenrestaurants: Turks
en ‘The Flavour’ (internationale
keuken)
• Coffee House
• Wunderbar (24/24u.), poolbar,
beachbar, Tropic bar, Roof bar, Chill
Out Bar, Sandwich bar
• Deftige kledij gewenst in de
restaurants

FACILITEITEN
• Kinderspeelruimte
• Amfitheater
• Kapsalon
• Shops
• Roomservice
• Wasservice
• Wifi (gratis) in het hele resort

VERBLIJF

Alle kamers beschikken over badkamer (haardroger), airco (centraal
in het hoofdgebouw, individueel in
de bungalows), telefoon, wifi (gratis),
satelliet-tv, minibar (enkel gevuld bij
aankomst, gratis), safe (gratis)
• Standaardkamer (2-3 pers.) in
het hoofdgebouw, met douche of
bad en parketvloer, zonder balkon
(type 23)
• Kamer met balkon of terras
(2-3 pers.) in het hoofdgebouw,
met douche of bad en parketvloer
(type 20)
• Bungalow (2-3 pers.) met douche,
SPORT & ONTSPANNING
tegelvoer en balkon of terras
• ‘Activity’ zwembad, ‘Relax’ zwem(type 21)
bad (adults only vanaf 16 jaar),
• Kamer aan de zeezijde (2-3 pers.)
kinderbad
in het hoofdgebouw, met douche
• Gratis ligzetels, matrassen en
of bad, parketvloer en balkon
parasols aan het zwembad en het
(lateraal zeezicht, soms beperkt
strand
door de bomen) (type 22)
• Gratis handdoekenservice
• Eén persoon in dubbele kamer in
• Chill-outzone en zone enkel voor
het hoofdgebouw, met douche of
volwassenen
bad en parketvloer, op aanvraag
• Overdekt zwembad
(type 29)
• Overdekt zwembad in het spa• Eén persoon in bungalow met
centrum
douche, tegelvoer en balkon of
• Gratis: zie All In
terras, op aanvraag (type 28)
• Betalend: spacentrum met
• De bungalows liggen tegen een
schoonheidsbehandelingen,
steile helling en zijn enkel bereikbaar
massage
via trappen
• Aan het strand en betalend: duik- • Kinderbedje (0-2 jaar) gratis
school (onafhankelijk), catamaran- • 253 kamers
lessen (vanaf 16 jaar)

ALL IN
• Ontbijt, laat ontbijt (10-11u.),
middag- en avondmaal in buffetvorm • 1x/week avondmaal in elk
specialiteitenrestaurant (volgens
beschikbaarheid) • Snacks
(11.30-17.30u.) • Koffiebreak
• Sandwiches (21.30-7u.) • Selectie
van lokale alcoholische en nietalcoholische dranken (geen merken)
(24/24u.) • Huiswijn in de specialiteitenrestaurants (sommige wijnen
zijn betalend) • Water en frisdranken
in de minibar bij aankomst (bijgevuld
met water tijdens het verblijf) • De
beschikbaarheid van de dranken is
afhankelijk van de openingsuren van
de bars
• 4 tennisterreinen (met verlichting),
pingpong, beachvolley, vogelpik
• Mountainbikes (begeleide ritten)
• Fitness (vanaf 16 jaar), hamam
(behandeling betalend), sauna, bubbelbad, relaxzone • Windsurfen (mits
brevet), kano • Catamaran (1 uur/
dag, mits brevet) • 2x/dag: waterski,
wakeboard, monoski, banana
• 6x/week animatie (hoofdzakelijk in
het Duits) overdag (spelletjes,
waterpolo, shuffleboard, petanque,...)
en ‘s avonds (shows, livemuziek)
• 6x/week kinderanimatie • De
minimumleeftijd voor watersporten
is 16 jaar (vanaf 12 jaar met toestemming van de ouders)
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TUI BLUE SENO
Sarigerme

! Adults Only vanaf 16 jaar
! In alle rust genieten
! Moderne kamers
! Diverse zwembaden
! Midden de natuur en direct aan het strand
ADULTS WIFI
ONLY GRATIS

FAIR TRAVEL

ALL IN

ONTSPANNEN
MET Z’N TWEEËN
! MODERNE

KAMERS OP
PRACHTIGE LOCATIES
! CULINAIRE ERVARINGEN
! GENIETEN IN DE
WELLNESS
! BLUEF!T® RELAXATIEEN 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:

Kamer ‘Twin’

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het zandstrand
• Op 2 km van Sarigerme
KLANTENSCORE
• Op 16 km van Dalaman
• Maaltijden 10
• Gelegen tegen een heuvel (niet
• Kamers 10
geschikt voor wie moeilijk ter been
is), er is wel een shuttledienst
Ontsnap eventjes aan de drukte van
beschikbaar die continu op en
het alledaagse leven en beleef het
neer rijdt binnen het hotelresort
pure vakantiegevoel. In TUI BLUE
• Op ± 16 km van de luchthaven
Seno kan je in alle rust genieten van
(transfer heen en terug inbegrepen)
je vakantie. Het hotel is prachtig
gelegen tegen een heuvel in de baai FACILITEITEN
van Sarigerme. Geniet languit in je
• Kapsalon
ligzetel aan een van de zwembaden, • Shops
waaronder het infinity zwembad met • Wasservice
een prachtig panoramisch uitzicht.
• Wifi (gratis) in het hele resort
Of wandel de heuvel af naar het
lange strand, perfect voor een mooie
strandwandeling. Ook op culinair vlak
word je hier verwend met lekkere
buffetten in het hoofdrestaurant en
1x/verblijf kan je gratis dineren in
het à-la-carterestaurant ‘Culinarium’.

10

VERBLIJF

• Zie All In
• Hoofdrestaurant met terras
(maaltijden in buffetvorm)
• A-la-carterestaurant ‘Culinarium’
(avondmaal)
• A-la-carterestaurant ‘Grill House’
(avondmaal)
• Snack aan het strand
• Loungebar, poolbar aan het
hoofdzwembad, Lagoon Bar aan
het strand, Bar ‘Oasis’, Starlight
Bar
• Deftige kledij gewenst tijdens het
avondmaal (geklede short of lange
broek voor de heren)

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche, haardroger, badjas, slippers),
tegelvloer, individuele airco, telefoon,
wifi (gratis), satelliet-tv (flatscreen),
koffie- en theefaciliteiten, minibar
(gevuld met frisdrank en water bij
aankomst, water dagelijks bijgevuld,
frisdranken bijgevuld op aanvraag en
mits betaling), safe (gratis) en balkon
• Standaardkamer (2 pers.) met
dubbel bed en zicht op het pijnbomenbos (type 20)
• Kamer met zeezicht (2 pers.) met
dubbel bed (type 21)
• Kamer ‘Twin’ (2 pers.) met 2 eenpersoonsbedden en zicht op het
SPORT & ONTSPANNING
pijnbomenbos, zonder toeslag
• 4 zoetwaterzwembaden (hoofd(type 22)
zwembad, Oasis, Relax en Lagune), • Kamer ‘Twin’ met zeezicht
zonneterras
(2 pers.) met 2 eenpersoonsbedden
• Gratis ligzetels en parasols aan het
(type 23)
zwembad en het strand
• Eén persoon in dubbele kamer
• Gratis handdoekenservice (1 per
met zicht op het pijnbomenbos
dag, vervanging betalend)
(type 29)
• Gratis: zie All In
• Eén persoon in dubbele kamer
• Betalend: mountainbiketochten
met zeezicht (type 28)
met professionele gids, watersporten • 314 kamers
(onafhankelijk van het hotel),
massages en schoonheidsbehandelingen

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Laat ontbijt (10-11u.)
• Brunch op zondag (11-14u.)
• 1x/verblijf van min. 5 nachten
avondmaal in ‘Culinarium’
• Snacks (14.30-17u.)
• Koffie en gebak (15-17u.)
• Middernachtsnack (23-1u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(10-24u.)
• 2 tennisterreinen, pingpong,
beachvolley
• Fitness, sauna, Turks bad, relaxruimte
• Softanimatie overdag en ‘s avonds
(shows, livemuziek)

ADULTS ONLY
• Minimumleeftijd voor de gasten in
het hotel: 16 jaar
Code 14867 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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TUI BLUE TROPICAL
Sarigerme

! Prachtig zwembadenlandschap
! Kinderclubs voor alle leeftijden
! Direct aan een breed strand

TE

L AWARD

FAIR TRAVEL
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ZORGELOZE
FAMILIEVAKANTIE
! FAMILIEVRIENDELIJKE

FACILITEITEN

! INTERNATIONALE

KEUKEN EN KINDERBUFFET
! PROFESSIONELE
KIDSCLUBS
! ENTERTAINMENT VOOR
ALLE LEEFTIJDEN
‘Bij TUI BLUE For Families worden
momenten samen gecreëerd om
de familieband te versterken, maar
ook elk gezinslid wordt individueel
in de watten gelegd.’

Zie pagina 22 voor alle hotels

Standaardkamer
ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het zand/kiezelstrand
• Zie All In
• Op 2 km van het centrum van
• Hoofdrestaurant (ontbijt en
KLANTENSCORE
Sarigerme
avondmaal in buffetvorm, kinder• Maaltijden 9
• Op ± 15 km van de luchthaven
buffet)
• Kamers 9
(transfer heen en terug inbegrepen) • 3 à-la-carterestaurants: taverne,
Italiaans, ‘far east’
TUI BLUE Tropical is het perfecte
FACILITEITEN
• Restaurant ‘Green & Grill’
hotel voor gezinnen met kinderen.
• Kinderspeeltuin
• Coffeeshop/sapjesbar
Met kinderclubs voor alle leeftijden • Speelzaal
• Snackbar
beleven kinderen hier gegarandeerd • Disco in openlucht (23-2u.)
• Snackbar aan het strand
een onvergetelijke vakantie. Bovendien • Amfitheater
• Diverse bars
zijn er ook tal van activiteiten om
• Shops
• Deftige kledij gewenst tijdens het
samen met het hele gezin te doen.
• Kapsalon, schoonheidssalon
avondmaal
Ideaal dus om een leuke tijd met de • Roomservice
kinderen door te brengen! De
SPORT & ONTSPANNING
• Wasservice
5 zwembaden met diverse glijbanen • Wifi (gratis) in het hele resort
• Zoetwaterzwembad met 2 glijbanen,
maken het plaatje helemaal af.
zoetwaterzwembad ‘relax’, 3 kinderOmringd door met dennen bedekte
baden waarvan 1 met 3 glijbanen,
bergen en het mooi zand- en kiezelzonneterrassen, tuin
strand van Sarigerme, beleef je hier
• Gratis ligzetels en parasols aan het
vast en zeker een onvergetelijke
zwembad en het strand
vakantie!
• Gratis handdoekenservice
• Overdekt zwembad (verwarmd in
mei en oktober)
• Gratis: zie All In
• Betalend: tennisterrein (materiaal
en verlichting), minigolf, massage,
duikschool en watersporten aan
het strand (onafhankelijk van het
hotel)

9.1

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer (haardroger), tegelvloer en/of
laminaat, airco, telefoon, wifi (gratis),
flatscreen-tv, koelkast, safe (gratis)
en balkon of terras
• Standaardkamer (2-4 pers.) met
douche in bad, dubbel bed, 1 sofabed, 1 uitschuifbaar bed en centrale
airco (type 20)
• Kamer twin (2-4 pers.) met douche
in bad, 2 eenpersoonsbedden,
1 sofabed, 1 uitschuifbaar bed en
centrale airco, zonder toeslag
(type 21)
• Juniorsuite (2-4 pers.) met
douche en individuele airco:
1 slaapkamer (kingsize bed),
1 salon (2 sofabedden) (type 22)
• Suite (2-4 pers.) met douche en
individuele airco: 1 slaapkamer
(kingsize bed), 1 salon (2 sofabedden)
(van elkaar gescheiden door een
schuifdeur) (type 23)
• Superieure kamer (2-3 pers.) met
douche in bubbelbad, geïntegreerd
salon en centrale airco (type 24)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis
• 500 kamers

ALL IN
• Ontbijt, laat ontbijt (10.30-11u.)
en avondmaal in buffetvorm in
het hoofdrestaurant
• Middagmaal (buffet) in het
restaurant aan het zwembad
• 1x/verblijf avondmaal in de
3 à-la-carterestaurants (taverne,
Italiaans, ‘far east’)
• Snacks (11.30-16.30u.)
• Turkse pannenkoeken
(12.30-16.30u.)
• IJsjes (15-17u.)
• Middernachtsnack (23-24u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(10-24u.) (dranken in de coffeeshop/sapjesbar betalend)
• Pingpong, volleybal
• Fitness, aerobic, yoga
• Sauna, Turks bad en stoombad in
het spacentrum
• Animatie overdag en ‘s avonds
(shows, livemuziek)
• Bamse Club (3-5 jaar), @611
(6-11 jaar) en The Hangout
(12-15 jaar) heel het seizoen

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQ]RQGHUWRHVODJ

Code 14841 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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TUI BLUE SARIGERME PARK

SUP

Sarigerme

! Innovatief BLUEf!t programma
! Architectuur / moderne kwaliteitskeuken
! Uitgebreide, gezonde buffetten
! BLUE App met vele nuttige functies
! Direct aan het zandstrand
WIFI
GRATIS

FAIR TRAVEL

ALL IN

AUTHENTHIEKE
MOMENTEN
! AUTHENTIEKE

LOKALE
KEUKEN
! BLUEF!T® SPORTPROGRAMMA
! BLUE® GUIDES GEVEN
INSIDER TIPS
! EXCLUSIEVE
ERVARINGEN
‘Met TUI BLUE For All ontdek
je de plaatselijke cultuur in een
comfortabele omgeving. Authentieke vakantie-ervaringen, perfect
voor de moderne lifestyle reiziger!’

Zie pagina 22 voor alle hotels
ONZE MENING:

9.5

KLANTENSCORE
• Maaltijden 9.2
• Kamers 9.6

In TUI BLUE Sarigerme Park mag je
je verwachten aan een fantastische
vakantie waar niets aan het toeval
wordt overgelaten. Dit ecovriendelijke
en moderne hotel ligt aan een mooie
baai, te midden van een 14 ha groot
en groen domein. Je verblijft er in
moderne kamers, in het hoofdgebouw
of in een van de 14 villa’s. Het innovatieve
BLUEf!t concept staat voor fitness,
ontspanning en een evenwichtige voeding.
Aan animatie geen gebrek, het
Edutainment programma biedt
zowel actieve, ontspannende als
creatieve activiteiten voor alle leeftijden.
De hele dag door kan je deelnemen
aan toernooien, spelletjes in het
zwembad of op het strand... Je kan
ook enkele woordjes Turks leren of
genieten van de livemuziek. Het spacentrum biedt dan weer een totale
ontspanning. En de restaurants
verwennen je op hun beurt met een
gezonde keuken met o.a. lokale
specialiteiten en producten.

Comfort kamer in een villa
• Familiesuite (2-4 pers.) in het
hoofdgebouw, met aparte check-in,
• 2 zoetwaterzwembaden, kinderbad,
laminaat, badjas, slippers, koelkast
babyzwembad, zonneterrassen, tuin
(dagelijks gevuld met water en
• Gratis ligzetels en parasols aan het
fruitsap), koffie- en theefaciliteiten
zwembad en het strand • Plateau
(espresso, 3 koffiecapsules
(vanaf 15/5) • Handdoekenservice
inbegrepen): 2 slaapkamers
(1e handdoek gratis, vervanging
(type 24)
betalend) • Paviljoentjes op het
FACILITEITEN
strand (betalend) • Gratis: zie All In • Standaardkamer in een villa
• Shops • Kapsalon • Wasservice
(2-3 pers.) (type 22)
• Betalend: tennis met verlichting,
• Buggyverhuur (volgens beschik• Comfortkamer in een villa
persoonlijke training, begeleide
baarheid) • Wifi (gratis) in het hele mountainbiketochten (vanaf 16 jaar), (2-3 pers. / 2 volw.+2 kind. /
resort
3 volw.+1 kind) met laminaat
spacentrum met hamam- en
schoonheidsbehandelingen, massages (type 23)
RESTAURANTS & BARS
• Familiesuite in een villa
• Aan het strand en betalend
• Zie All In • Hoofdrestaurant met
(2-4 pers.) met aparte check-in,
(onafhankelijk van het hotel): surfen,
terras en bakkerij (middagmaal in
laminaat, badjas, slippers, koelkast
buffetvorm, showcooking, vegetarische waterski, banana, catamaran, kitesurfen,
(dagelijks gevuld met water en
en veganistische gerechten) • A-la- duikschool (PADI 5 star)
fruitsap), koffiefaciliteiten
carterestaurant met terras (mediterrane VERBLIJF
keuken, avondmaal met viergangen- Alle kamers beschikken over badkamer (espresso, 3 koffiecapsules
inbegrepen): 2 slaapkamers
menu) • Poolbar/restaurant
(douche, haardroger), laminaat of
(restaurant enkel open in het hoog- tegelvloer, individuele airco, telefoon, (type 26)
• Eén persoon in dubbele kamer in
seizoen) • Beachbar/restaurant
wifi (gratis), satelliet-tv (flatscreen),
het hoofdgebouw (type 29)
(middagmaal: buffet, barbecue voor Bluetooth luidspreker, koelkast (bij
• Eén persoon in een kamer in een
het avondmaal) • Welcome Lounge aankomst gevuld met water), safe
met ‘Grab & Go’ snacks en dranken (gratis) en balkon of terras met tuin- villa (type 28)
• In de villa’s is er geen lift
(24/24u.), The Bar • Dresscode:
zicht
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
deftige kledij gewenst in de restaurants • Standaardkamer (2 pers.) in het
mogelijk bij maximale bezetting)
en bars
hoofdgebouw (type 20)
• 375 kamers
• Comfortkamer (2-3 pers. /
2 volw.+2 kind. / 3 volw.+1 kind) in
het hoofdgebouw, met laminaat
(type 21)

LIGGING

SPORT & ONTSPANNING

• Direct aan het zandstrand • Naast
de ruïnes van de historische stad
Kaunos • Op 500 m van het centrum
van Sarigerme • Dolmus voor het
hotel • Op ± 15 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

ALL IN
• Ontbijt, laat ontbijt en avondmaal in
buffetvorm (in het hoofdrestaurant)
• Middagmaal (buffet) in het beachrestaurant • 1x/verblijf: barbecue
(avondmaal) en avondmaal in het
à-la-carterestaurant
• Welkomstlounge met 24/24u.
‘Grab&Go’ snacks en dranken (water,
filterkoffie, theeselectie, water met
een smaakje, fruitsap) • Koffiebreak
• Frozen yoghurt • Selectie van lokale
alcoholische en niet-alcoholische
dranken en koffiespecialiteiten
(10-1u.) • Smoothies en ‘slow juices’
tijdens het ontbijt
• BLUEf!t Park met pingpong, slacklines,
trampolines, klimmuur • 4 tennisterreinen overdag, omnisportterrein
• Vanaf 16 jaar: fitnessactiviteiten in
groep, fietscursus, yoga, functionele
training met Life Fitness Synrgy
Bluesky, Fascia training, TRX, BLUEf!t
Camp • Turks bad • Animatie
(6x/week, vanaf 16 jaar) overdag
(sporten, spelletjes, toernooien)
• Turkse taalles • Avondanimatie
(livemuziek, shows) • TUI Kids Club
(3-6 jaar, 7-12 jaar, tijdens het hoogseizoen) • Teens Lounge (vanaf
13 jaar, tijdens het hoogseizoen)

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN

Code 14852 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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TUI BLUE SENSATORI BARUT FETHIYE
Fethiye

! Zowel voor koppels als families
! Uitgebreid aanbod aan sporten
! Prachtige wellnessfaciliteiten
! Direct aan het strand
OVERDEKT SWIM-UP WIFI
ZWEMBAD KAMERS GRATIS

FAIR TRAVEL

ALL IN

VAKANTIE IN STIJL
! ALL INCLUSIVE

5-STERREN RESORTS
ZONES VOOR
VOLWASSENEN EN
GEZINNEN
! BLUEF!T® SPORT- EN
ACTIVITEITENPROGRAMMA
! DESKUNDIGE TEAMS
VOOR KINDEROPVANG
! APARTE

‘TUI BLUE Sensatori staat voor
klasse, luxe en exclusiviteit. Voor
’s morgens ontwaken in alle
rust en ’s avonds dineren in een
uitmuntend restaurant. Voor
een wow-gevoel.’

Standaardkamer

Zie pagina 22 voor alle hotels
ONZE MENING:

9.3

KLANTENSCORE
• Maaltijden 9.8
• Kamers 9.6

Welkom in TUI
BLUE Sensatori Barut Fethiye! Dit
luxueuze vijfsterrenhotel is prachtig
gelegen tussen de zee en de groene
bergen. Vlak voor het hotel strekt zich
een kilometerslang strand uit. Het
hotel bestaat uit 3 delen: een familie-,
‘Adults Only’ en gemeenschappelijk
gedeelte. Door deze indeling hebben
zowel families met kinderen als koppels
het hier uitstekend naar hun zin.
Prachtige zwembaden met o.a. een
‘Activity’ en een ‘Adults Only’ zwembad,
uitstekende animatie, sport- en kinderfaciliteiten, 6 restaurants, een prachtig
spacentrum.... Ingrediënten genoeg
voor een perfecte vakantie!

LIGGING
• Direct aan het zand/kiezelstrand
• Op 13 km van het centrum van
Fethiye
• Dolmus voor het hotel
• Op ± 45 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Disco (23-2u.)
• Shops
• Kapsalon

161_V1_MED_NL 161

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

VERBLIJF (14894)

VERBLIJF IN HET ADULTS

Alle kamers beschikken over ‘open
ONLY GEDEELTE (VANAF
plan’ badkamer (haardroger, badjas, 16 JAAR) (14895)
slippers), centrale airco, telefoon,
Alle kamers beschikken over ‘open
RESTAURANTS & BARS
wifi (gratis), satelliet-tv (flatscreen), plan’ badkamer (douche, haardroger,
• Zie All In
minibar (gratis), koffie- en theebadjas, slippers), parketvloer/tegel• Hoofdrestaurant (maaltijden in
faciliteiten, safe (gratis), strijkijzer en vloer, centrale airco, telefoon, wifi
buffetvorm, kinderbuffet)
-plank en balkon of terras
(gratis), satelliet-tv (flatscreen),
• 5 à-la-carterestaurants (avond• Standaardkamer (2-3 pers.) met minibar (gratis), koffie- en theemaal): Turks, Chinees, Italiaans,
douche en zicht op het hinterland faciliteiten, safe (gratis), strijkijzer en
grill, Aziatisch
(type 20)
-plank en balkon of terras
• Snackbar
• Kamer met lateraal zeezicht
• Standaardkamer (2-3 pers.) met
• Snackbar aan het strand
(2-3 pers.) met douche (type 21)
lateraal zeezicht (type 20)
• Patisserie
• Kamer met zeezicht (2-3 pers.)
• Lobbybar, 2 poolbars (1 enkel voor • Kamer met zeezicht (2-3 pers.)
met douche (type 22)
(type 21)
volw.), beachbar, discobar (vanaf
• Swim-upkamer (2-3 pers.) met
• Swim-upkamer (2-3 pers.) met
16 jaar), Lounge & Terrace Bar
douche,
terras
en
directe
toegang
terras en directe toegang tot het
(vanaf 16 jaar)
tot het zwembad (type 23)
zwembad (type 22)
• Deftige kledij vereist tijdens het
• Vierpersoonskamer (2-4 pers.)
• Eén persoon in dubbele kamer
avondmaal
met douche in bad en zeezicht
met lateraal zeezicht, op aanvraag
SPORT & ONTSPANNING
(type 24)
(type 29)
• 4 zoetwaterzwembaden (1 hoofd- • Vierpersoonskamer (2-4 pers.)
• Eén persoon in dubbele kamer
zwembad, 1 ‘Activity’, 1 zwembad
met douche in bad en zicht op het
met zeezicht, op aanvraag
met 4 glijbanen, 1 ‘Adults Only’),
hinterland, zonder toeslag
(type 28)
kinderbad met glijbaan, zonne(type 25)
• Eén persoon in swim-upkamer
terrassen, tuin
• Vierpersoonskamer swim-up
met terras en directe toegang tot
• Gratis ligzetels, matrassen en
(2-4 pers.) met douche in bad, terras
het zwembad, op aanvraag
parasols aan het zwembad en het
en directe toegang tot het zwembad
(type 27)
strand
(type 26)
• Gratis handdoekenservice
• Familiekamer (2-4 pers.) gelegen
• Overdekt zwembad (verwarmd,
in het familiegedeelte, met douche
afhankelijk van het seizoen)
in bad en lateraal zeezicht: 2 slaap• Gratis: zie All In
kamers (met schuifdeur) (type 27)
• Betalend: watersporten, spa• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
centrum, peeling, massages,
mogelijk bij maximale bezetting)
schoonheidsbehandelingen
• 418 kamers
Code 14894/14895 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• A-la-cartemiddagmaal in de
snackbars
• 1x/week avondmaal in het Turks,
Chinees en Italiaans à-la-carterestaurant
• Pannenkoeken (11-16u.)
• Patisserie en ijsjes (10-18u.)
• Avondmaal ‘s nachts (22-7u.)
• Selectie van lokale en sommige
geïmporteerde alcoholische en
niet-alcoholische dranken (9-2u.)
• Minibar dagelijks gevuld met
water, frisdranken en bier (andere
dranken betalend)
• Tennis, pingpong, volleybal, voetbal,
aerobic, gym, step, yoga, pilates
• Fitness, sauna, Turks bad
• Dagelijks animatie overdag (sporten)
en ‘s avonds (livemuziek, shows)
• Miniclub (3-12 jaar, Engelstalig)

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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KLASSIEKE KUST

50 km

! Prachtige landschappen met duizenden avondlichtjes

IZMIR

Chios

! Een zaakje doen in de gezellige drukte van de plaatselijke markt

Seferihisar
Gümüldür
Özdere

! Veel historische sites, met als hoogtepunt Ephese
! De dolmus pikt je overal op voor een ritje, handig én betaalbaar
VAKANTIEPLAATSEN
SEFERIHISAR/SIGACIK

Internationaal bekend, levendig vakantiecentrum
met een wandelboulevard en een drukke haven
waar veel cruiseschepen aanmeren. Midden in
het stadje ligt de schitterende Karavanserai
uit de tijd der Seldsjoeken. Daarnaast is er
het nabijgelegen Ephese, een van de grootste
en best bewaarde steden uit de oudheid. In
het centrum van Kusadasi zijn er tal van bars,
restaurants en winkeltjes. Mooie stranden,
o.a. Ladies Beach, Long Beach,... Luchthaven -

Sigacik is een klein gehucht dichtbij Izmir met
een mooie vissers- en jachthaven. Aan de rand
van de stad bevinden zich verschillende hotels
en vakantieverblijven. Zo’n 9 km van Sigacik
ligt de stad Seferihisar, die zich een ‘cittaslow’
of ‘langzame stad’ mag noemen. En met
gepaste trots, want het is een internationaal
keurmerk dat uitgereikt wordt aan kleine steden
die goed scoren op vlak van leefomgeving,
milieu, gastvrijheid, streekproducten en cultuur.

Kusadasi: 80 km

Luchthaven - Sigacik: 60 km

ÖZDERE

AYDIN

Ten noorden van Kusadasi ligt Özdere. Een rustig
dorpje langs een kilometerlange kust en een
indrukwekkend achterland van beboste heuvels
dat zich uitstekend leent voor verkwikkende
natuurwandelingen. Luchthaven - Özdere: 60 km

Het stadje Aydin ligt in het westen van Turkije.
Je kan er tal van bezienswaardigheden en
historische ruïnes bezoeken zoals de ruïnes
van Nysa. Heb je even tijd? Breng dan een
bezoekje aan Guzelcamli National Park en
ontdek er de verborgen stranden, ideaal voor
wie de drukke kustplaatsen wil ontvluchten.

Gümüldür biedt een schitterend zicht op de
Luchthaven - Aydin: 60 km
Egeïsche zee. Het kleine, rustige dorpje bevindt
zich op 45 km van Kusadasi en 70 km van Izmir.
Door het kristalheldere water en de wondermooie zandstranden zal je je beslist in het
paradijs wanen! In de omgeving zijn vele
KLIMAAT
boomgaarden met citrusvruchten, olijven en
A
B
C
dennenbomen. Gümüldur is eveneens een
apr 19° 16° 8
uitstekende uitvalsbasis om Ephese (op 35 km) mei 25° 19° 10
te gaan bezoeken. Luchthaven - Gümüldür: 50 km
jun 29° 21° 12

EXCURSIES
Je reisagent stelt je met plezier het volledige
aanbod uitstappen voor.
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jul
aug
sep
okt

32°
34°
28°
23°

23°
24°
21°
20°

12
11
10
8

A: gem. dagtemp.
B: gem. temp. zeewater
C: uren zon per dag

Aydin

Samos

INFO

KUSADASI

GÜMÜLDÜR

Kusadasi

TURKIJE

Formaliteiten: een identiteitskaart (geldig tot
2 maanden na terugreis) of paspoort volstaat.
Voor een laatste update: zie http://diplomatie.
belgium.be. Kinderen: Kids-ID voor de kinderen
jonger dan 12 jaar, mits de kinderen vergezeld
worden door minstens een van hun ouders. In
andere gevallen is een paspoort noodzakelijk.
Sinds 2 maart 2020 is een visum niet meer nodig.
Lokale munt: de nationale munteenheid is de
Turkse lira (TL): 1 TL = ± € 0,05 (oktober 2022).
Overblijvende lires kunnen in Turkije terug
gewisseld worden naar euro’s. Neem best ook
wat euro’s in kleinere coupures mee. Je kan
er bijna overal mee betalen.
Tijdsverschil: 1 uur later dan in België.
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
over vaccinaties.
Watersporten: voor windsurfen en catamaranzeilen is een brevet verplicht.
Vasten: de ramadan begint in 2023 op
22 maart en duurt tot 21 april, in 2024:
10 maart-9 april. Dit betekent dat de moslims
een maand lang niets eten of drinken van
zonsopgang tot zonsondergang.
Huisdieren: huisdieren onder de 5 kg zijn
toegelaten in de transferbus en/of taxi, mits
toeslag (ter plaatse te betalen). Ze dienen
vervoerd te worden in een gesloten draagtas.
Voor huisdieren boven de 5 kg dien je een
taxi te nemen op eigen kosten.

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

KUSADASI
Fantasia De Luxe Hotel Kusadasi *****
Batihan Beach Resort & Spa ****
Palm Wings Ephesus Hotel *****
Richmond Ephesus Resort *****
Ephesia Holiday Beach Club ****
Ephesia Hotel Kusadasi *****
Korumar Hotel De Luxe *****
Charisma de Luxe *****
Aqua Fantasy *****
Ramada Resort Kusadasi & Golf *****
Palm Wings Beach
Resort & Spa Kusadasi *****
Korumar Ephesus
Beach & Spa Resort *****
Seven Seas Sealight Elite *****LUXE

code 14484
code 14423
code 14494
code 14471
code 14467
code 14455
code 14488
code 14482
code 14477
code 14489
code 14470
code 14499
code 14498

SEFERIHISAR
Royal Teos Thermal Clinic & Spa ***** code 14428

GUMULDUR
Club Yali Hotels & Resort *****
Club Cactus Paradise ****

code 14478
code 14454

AYDIN
Akbulut ****

code 14416

24/7 ONLINE
SERVICE
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TUI BLUE EPHESUS
Kusadasi

! Een echt paradijs voor het hele gezin
! Gerenoveerde kamers
! Waterpret gegarandeerd
! Meer dan 30 glijbanen in het aquapark
! Direct aan het strand
OVERDEKT WIFI
ZWEMBAD GRATIS

ALL IN

FAIR TRAVEL

ZORGELOZE
FAMILIEVAKANTIE
! FAMILIEVRIENDELIJKE

FACILITEITEN

! INTERNATIONALE

KEUKEN EN KINDERBUFFET
! PROFESSIONELE
KIDSCLUBS
! ENTERTAINMENT VOOR
ALLE LEEFTIJDEN
‘Bij TUI BLUE For Families worden
momenten samen gecreëerd om
de familieband te versterken, maar
ook elk gezinslid wordt individueel
in de watten gelegd.’

Standaardkamer

Zie pagina 22 voor alle hotels
ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het privéstrand
• Zie All In
• Op 8 km van het centrum van
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
KLANTENSCORE
Kusadasi
buffetvorm, kinderbuffet)
• Maaltijden 7.1
• Op 9 km van het centrum van Selçuk • 3 à-la-carterestaurant: taverne
• Kamers 8.7
(volledig vernieuwd), ‘Marios’ en
• Op ± 65 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen) Marine
Op zoek naar een resort waar je kind
• Coffeeshop
zich geen seconde zal vervelen? Dan FACILITEITEN
• Bar
is TUI BLUE Ephesus ongetwijfeld
• Kinderspeelruimte
• Lobbybar
de juiste keuze! Deze plaats is een
• Kapsalon
• Snackbar
waar kinderparadijs. Zo kan je elke
• Wasservice
• Beachbar
dag opnieuw in het aquapark kiezen • Parking (gratis)
• Deftige kledij gewenst voor het
uit meer dan 30 glijbanen! En met
• Wifi (gratis) in het hele resort
avondmaal
een privéstrand voor de deur, is het
zalige vakantiegevoel nooit veraf.
SPORT & ONTSPANNING
• Zoetwaterzwembad, kinderbad,
zonneterras
• Gratis ligzetels en parasols aan het
zwembad en het strand
• Gratis handdoekenservice
• Overdekt zwembad (verwarmd
tussen april-okt.)
• Gratis: zie All In
• Betalend: gemotoriseerde watersporten aan het strand, spacentrum,
massage, tennis met verlichting,
zwemlessen voor kinderen (4-7 jaar
en 5-9 jaar, 45 min., 8/6-31/8)

8.2

GLIJBANEN
• 3 kronkelglijbanen, 2 snelle glijbanen,
2 multiglijbanen, 4 tube glijbanen,
1 trechter glijbaan, 1 boomerang,
1 masterblaster, 1 golfslagbad,
1 lazy river

MINISPLASH
• 1 kids waterspuitpark, 1 kids miniglijbanenpark

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer (douche, haardroger), individuele
airco in bijgebouwen, centrale airco
in het hoofdgebouw, tegelvloer, telefoon,
wifi (gratis), tv (flatscreen), koelkast,
koffie- en theefaciliteiten, safe (gratis)
en balkon
• Standaardkamer (2-3 pers.)
(type 20)
• Ruime kamer (2-4 pers.) met
tuinzicht (type 21)
• Familiekamer (2-4 pers. / 2 volw.+
3 kind. / 3 volw.+2 kind. / 4 volw.+
1 kind) met tuinzicht: 2 slaapkamers
(type 22)
• Eén persoon in dubbele kamer
(1 volw. / 1 volw.+1 kind), op
aanvraag (type 29)
• Kinderbedje (0-2 ans) gratis
• 238 kamers

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm • Laat ontbijt (10u.30-11u.)
• Kinderbuffet • 1x/week à-la-carte–
avondmaal (niet in restaurant
‘Marine’) • Snacks (11.30u.-16.30u.)
• Ijsjes (11.30u.-16.30u.,
12.30u.-14.30u., 18.30u.-21.30u.)
• Koekjes (16.30u.-17.30u.)
• Middernachtsnacks (23-24u.)
• Selectie van lokale en internationale
alcoholische en niet-alcoholische
dranken (10-24u.) • 1 fles water/dag
in de kamer • Dranken en eten zijn
betalend in het aquapark • Tennis,
basketbal, (beach)volley
• Waterfiets, kano, windsurfen (mits
brevet) • Fitness • Turks bad,
stoombad, sauna • Animatieprogramma overdag voor volwassenen
en kinderen • Avondanimatie
verschillende keren per week)
• Bamse Club (3-5 jaar), @611
(6-11 jaar), The Hangout
(12-15 jaar) (volledig vernieuwd)

VOOR FAMILIES
0LQLVSODVK
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN

Code 14427 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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OTIUM SEALIGHT RESORT
Kusadasi

! Goeie ligging
! Geliefd bij de Belgen
! Leuke glijbanen
! Direct aan het strand
OVERDEKT WIFI
ZWEMBAD GRATIS

ALL IN

CLASSIC
9HUWURXZGJHYRHO
.ZDOLWHLWHQFRPIRUW
+DUWHOLMNHVHUYLFH

Standaardkamer

ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

VERBLIJF

• Direct aan het zandstrand (te
• Zie All In
Alle kamers beschikken over badkamer
bereiken via een pad of trap)
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
(douche, haardroger), houten vloer,
KLANTENSCORE
• Op 6 km van het centrum van
buffetvorm) met terras
individuele airco, telefoon, wifi (gratis),
• Maaltijden 6.4 • Service 6.3
Kusadasi
• 5 à-la-carterestaurants: visrestaurant, satelliet-tv (flatscreen),
• Kamers 7.1
• Op 20 km van het antieke Ephese
hoofdkussenservice (betalend),
Turks restaurant, Mexicaans
• Op ± 80 km van de luchthaven
restaurant, mediterraan restaurant minibar (gratis), safe (gratis) en balkon
Dit hotel biedt een maximum aan
(transfer heen en terug inbegrepen) en oosters restaurant
• Standaardkamer (2-3 pers.) met
comfort. Er zijn talrijke
• Snackbar
lateraal zeezicht (type 20)
sportmogelijkheden, verschillende
FACILITEITEN
• Lobbybar, poolbar, beachbar, bar
• Eénouderkamer (1 volw.+1 kind /
à-la-carterestaurants, mooie
• Kinderspeelruimte
• Pub
1 volw.+2 kind.) met lateraal zeezicht
moderne kamers en... eten en dranken • Amfitheater
• Nightclub
(type 21)
de klok rond! Dit wordt genieten, op • Shops
• Deftige kledij vereist in alle
• Superieure kamer (2-3 pers. /
een zalige locatie direct aan het strand. • Kapsalon, schoonheidssalon
restaurants
2 volw.+2 kind. / 3 volw.+1 kind)
• Wasservice
met zeezicht (type 23)
SPORT & ONTSPANNING
• Roomservice (24-6u.)
• Honeymoon kamer (2 pers.) met
• Wifi (gratis) in het hele resort
• 4 zwembaden waarvan 1 met zout
bubbelbad, zeezicht (type 22)
water en 1 met kinderglijbanen,
• Eén persoon in dubbele kamer
kindergedeelte, zonneterras
(type 29)
• Gratis ligzetels en parasols aan de • Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
zwembaden en het strand
mogelijk bij maximale bezetting)
• Gratis handdoekenservice
• 465 kamers
• Overdekt zwembad
• Gratis: zie All In
• Betalend: tennis met verlichting,
biljart, spacentrum met
behandelingen en massage,
gemotoriseerde watersporten,
duiklessen, windsurfen (mits brevet)

7.0

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm • Laat ontbijt (10-11u.)
• Avondmaal mogelijk in
2 à-la-carterestaurants (visrestaurant
of Mexicaans restaurant, 1x/verblijf
bij verblijven van min. 7 nachten)
• Kinderbuffetten in het
hoofdrestaurant (‘s middags en
‘s avonds) • Snacks (11-17u.)
• Cake en ijsjes (12-20u.)
• Middernachtsoep (24-5u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken (24/24u.,
vers fruitsap betalend) • Minibar
dagelijks gevuld met frisdranken
• Tennisterrein overdag, pingpong,
terrein voor volleybal/basketbal,
minigolf, minivoetbal, waterpolo
• Vogelpik, tafelvoetbal, schaken,
kaartspelen • Fitness, aerobic,
sauna, Turks bad • Kano (20 min.),
waterfiets (20 min.) • Softanimatie
overdag en ‘s avonds (shows en
livemuziek) • Miniclub (4-12 jaar),
minidisco

VOOR FAMILIES
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN

Code 14492 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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KUSTUR CLUB HOLIDAY VILLAGE
Kusadasi

! Vakantiedorp met familiale sfeer
! Interessante All In
! 3 zwembaden (1 met glijbanen)
! Vriendelijk personeel
! Vlak bij het privéstrand
ALL IN

Superieure kamer
ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Door een straat gescheiden van
• Zie All In
het privézandstrand (via een
• Hoofdrestaurant met terras
KLANTENSCORE
tunnel te bereiken)
(maaltijden in buffetvorm)
• Maaltijden 8.1 • Service 8.5 • Op 4 km van Kusadasi
• 2 à-la-carterestaurants (voor het
• Kamers 8.1
• Op ± 70 km van de luchthaven
avondmaal, betalend: € 10 p.p.):
(transfer heen en terug inbegrepen) 1 met visgerechten, Aziatische en
Een leuk vakantiedorp met toffe
Mexicaanse keuken (16/5-30/9) en
sfeer midden in een prachtig
FACILITEITEN
1 met Turkse en Italiaanse keuken
pijnboombos. Ideaal voor families.
• Kinderspeelruimte
(2/5-14/10)
Het zoetwaterzwembad met glijbanen • Amfitheater
• Snackbar
is een paradijs voor waterratten.
• Shops
• 2 poolbars, café, beachbar, discoInteressante All In, en een vriendelijk • Kapsalon
bar
en warm onthaal.
• Wasservice
SPORT & ONTSPANNING
• Wifi (gratis) in een deel van het
resort
• Zoetwaterzwembad, zoetwaterzwembad met glijbanen, 1 zwembad
‘Turquoise’ met kindergedeelte,
zonneterras
• Gratis ligzetels en parasols aan de
zwembaden en het strand
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: tennis met verlichting

8.3

MINISPLASH
• 1 kids miniglijbanenpark

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer
(haardroger), individuele airco,
telefoon, satelliet-tv, minibar (bij
aankomst gratis gevuld met
frisdranken), wifi (gratis), safe
(gratis) en tuinzicht
• Standaardkamer (2-3 pers.) met
tegelvloer en tapijt, douche en
balkon (type 20)
• Superieure kamer (2 pers. /
2 volw.+2 kind.) met tegelvloer,
douche en balkon (type 21)
• ‘Garden’ kamer (2 pers.) met
tegelvloer, douche en terras
(type 24)
• Superieure kamer (2-3 pers.) met
tegelvloer en tapijt, douche, balkon
(type 26)
• Familiekamer (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind. / 3 volw.+1 kind) met tegelvloer en tapijt, douche en balkon:
2 slaapkamers verbonden met een
deur (type 22)
• Eén persoon in dubbele kamer
met tegelvloer, douche en terras
(type 29)
• Eénouderkamer (1 volw.+1 kind)
met douche en terras (type 23)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting in
type 21, 24, 22, 26, 29)
• 450 kamers

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Laat ontbijt (10-11u.)
• Turkse pannenkoeken (12-16u.,
6x/week tussen 16/5-30/9)
• IJsjes (13-16u.)
• Snacks: pizza, spaghetti, salade,
hamburgers, hotdogs (12-16u.)
• Dessertshow (16-17u.)
• Koekjes (17-18u.)
• Middernachtsnacks (24-1u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(24/24u.)
• Tennis, pingpong, basketbal,
(beach)volleybal, minivoetbal,
vogelpik, boccia
• Fitness, aerobic, aquagym, sauna,
Turks bad
• Animatie overdag en ‘s avonds (in
het amfitheater tussen 25/5-30/9)
• Miniclub (4-12 jaar)

VOOR FAMILIES
0LQLVSODVK
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN

Code 14432 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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PALOMA MARINA SUITES
Kusadasi

! Vriendelijke service
! Tegenover de jachthaven
! Adults Only vanaf 16 jaar
! Schitterende ligging
HALF
ADULTS
ONLY PENSION

Suite

ONZE MENING:

7.1

KLANTENSCORE
• Maaltijden 6.1 • Service 6.2
• Kamers 7.4

In het hartje van Kusadasi, net
tegenover de jachthaven, ligt hotel
Paloma Marina Suites. Ideaal gelegen
om een verkwikkende wandeling te
maken en te genieten van al het
moois dat Kusadasi te bieden heeft.
Het personeel van Paloma Marina
Suites verwelkomt je met open
armen om je een topvakantie te
bezorgen. Als je gaat eten in het
à-la-carterestaurant, dan krijg je er
een schitterend zicht op de haven
bij. Het wordt een vakantie om van
te dromen...

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• Op 200 m van het strand
• Tegenover een shoppingcentrum
en de jachthaven
• Op 500 m van het centrum
• Op ± 70 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Hoofdrestaurant (maaltijden in
buffetvorm)
• A-la-carterestaurant
• Restaurant aan het zwembad
(kebab, pita, salades, fruit)
• Patisserie
• Lobbybar, poolbar

• Zoetwaterzwembad, zonneterras
• Gratis ligzetels en parasols aan het
zwembad
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: pingpong, fitness, vogelpik,
aquagym, aerobic, kaartspelletjes,
biljart, livemuziek (1x/week)

Alle kamers beschikken over badkamer (douche, haardroger), tegelvloer, individuele airco, telefoon,
flatscreen, wifi (gratis), minibar (op
aanvraag en betalend), safe (gratis),
koffie- en theefaciliteiten, balkon
• Suite (2-3 pers.) aan landzijde
(type 20)
• Suite (2-3 pers.) aan zwembadzijde met zicht op het zwembad
(type 21)
• Eén persoon in suite aan
landzijde (type 29)
• 72 kamers

FACILITEITEN
• Roomservice (7-20u.)
• Wasservice
• Wifi (gratis) in een deel van het
resort

ADULTS ONLY
• Minimumleeftijd voor de gasten in
het hotel: 16 jaar

Code 14474 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

166_V1_MED_NL 166

18/10/2022 17:08

167

Turkije | Klassieke Kust | Özdere

SUNIS EFES ROYAL PALACE RESORT & SPA
Özdere

! Interessante All In formule
! Mooi ingerichte kamers
! Gratis verblijf tot 12 jaar
! Direct aan het strand
OVERDEKT WIFI
ZWEMBAD GRATIS

ALL IN

Standaardkamer
ONZE MENING:

8.8

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.8 • Service 8
• Kamers 8.6

Dit vijfsterrenhotel heeft een
uitstekende ligging direct aan het
strand. Droom weg onder de Turkse
zon en verwen je smaakpapillen in
een van de vele à-la-carterestaurants.
Ga relaxen in het spacentrum, aan
het zwembad of op het strand, en
ga eens kijken naar wat de animatie
te bieden heeft. Je verblijft in mooi
ingerichte kamers, voorzien van alle
comfort.

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het strand
• Op 3 km van Özdere
• Op 3 km van winkels
• Op 52 km van Izmir
• Op ± 35 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Zie All In
• Hoofdrestaurant ‘Efes’ (maaltijden
in buffetvorm)
• Restaurant ‘Obed’ (1/6-15/9,
middagmaal)
• 5 à-la-carterestaurants: Italiaans,
Aziatisch, vis, Mexicaans en
Ottomaans
• Gözleme
• Patisserie
• Sushibar, snackbar
• Lobbybars, poolbar, discobar, Irish
bar, bars

FACILITEITEN
• Shops
• Kapsalon
• Wasservice
• Wifi (gratis) in het hele resort

VERBLIJF

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche, haardroger, badslippers,
badjas), houten vloer, centrale airco,
telefoon, wifi (gratis), satelliet-tv
(flatscreen), hoofdkussenservice
(gratis), minibar (gratis, dagelijks
bijgevuld), koffie- en theefaciliteiten,
safe (gratis) en balkon
• Standaardkamer (2-3 pers.) met
zicht op het hinterland (type 20)
• Kamer met lateraal zeezicht
(2-3 pers.) (type 21)
• Kamer met zeezicht (2-3 pers.)
(type 22)
SPORT & ONTSPANNING
• Familiesuite (2-4 pers. / 2 volw.+
• Zoetwaterzwembad, zoetwater2 kind.) met zeezicht (type 23)
zwembad met 4 glijbanen
• Familiesuite (2-4 pers. / 2 volw.+
(15/5-1/10), kinderbad, zonneterras
2 kind.) met zicht op het hinterland
• Gratis ligzetels en parasols aan het
(type 24)
zwembad en het strand
• Eén persoon in dubbele kamer
• Gratis handdoekenservice
met zicht op het hinterland
• Overdekt zwembad, kinderbad
(type 29)
• Gratis: zie All In
• Eén persoon in dubbele kamer
• Betalend: spacentrum met
met lateraal zeezicht (type 28)
massages
• Eén persooon in dubbele kamer
met zeezicht (type 27)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting in
type 24)
• 470 kamers

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Kinderbuffet tijdens het avondmaal
• Avondmaal in de sushibar en de
à-la-carterestaurants (bij een
minimumverblijf van 5 nachten)
• Snacks: hambuger, hotdogs, pasta,
wafels (16-18u.)
• Koekjes, ijs, desserts (10-24u.)
• Pide en Ayran (12.30-16u.)
• Selectie van lokale en geïmporteerde
alcoholische en niet-alcoholische
dranken (24/24u.) (dranken in fles
betalend)
• Beachvolley, pingpong, biljart,
vogelpik
• Fitness, Turks bad, sauna
• Cinema (vanaf 21.30u.)
• Animatie overdag en ‘s avonds,
miniclub (4-12 jaar, april-okt.),
minidisco, juniorclub (13-16 jaar,
juli en augustus), disco (23-2u.)

VOOR FAMILIES
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN

Code 14445 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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PALOMA PASHA
Özdere

! Seizoensgebonden, biologische keuken
! Kids’ chef, gezond voedsel voor kinderen
! Privézandstrand
! Luxueus genieten
! Zwembad met glijbanen
SWIM-UP WIFI
KAMERS GRATIS

FAIR TRAVEL

ALL IN

Standaardkamer
ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het privézandstrand
• Zie All In
• Op 1 km van Özdere
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
KLANTENSCORE
• Op 50 km van de luchthaven
buffetvorm)
• Maaltijden 8.8 • Service 8
(transfer heen en terug inbegrepen) • 3 à-la-carterestaurants: mediterraan,
• Kamers 8.9
Oosters, steak/ barbecue
FACILITEITEN
• Beach & Pool Concept: fruit en
Dit tophotel van de bekende
• Kinderspeeltuin
kleine snacks geserveerd aan de
Paloma-keten ligt op een zucht van • Roomservice
ligzetels aan het strand en het
de historische site Efeze. Op de
• Shops
zwembad
achtergrond ontvouwen zich glooiend • Kapsalon
• Pianobar, bar met terras, poolbar,
groene heuvels, vóór je openbaart
• Wasservice
jazz bar, ‘Vitamin’ bar, bar
zich het azuurblauwe water van de
• Wifi (gratis) in het hele resort
Egeïsche Zee. Dit vijfsterrenresort
SPORT & ONTSPANNING
met complete all inclusive formule
• 2 zoetwaterzwembaden (waarvan
en een uitstekende service bevindt
1 met 3 glijbanen), kinderbad
zich in een baai met een eigen privé• Gratis ligzetels en parasols aan de
strand. De ruime, comfortabele
zwembaden en het strand
kamers en suites zijn voorzien van
• Gratis handdoekenservice
alle nodige comfort. ‘s Avonds heb je
• Overdekt zwembad (verwarmd
een ruime keuze aan restaurants,
tussen 15/10-15/5)
waar je proeft van het heerlijke eten
• Gratis: zie All In
uit eigen tuin en drinkt van een goed
• Betalend: tennis met verlichting,
glas wijn. Je hoeft alleen maar te
tennismateriaal, spacentrum met
genieten!
massages en schoonheidsbehandelingen, gemotoriseerde
watersporten (onafhankelijk van
het hotel, banana, jetski)

9.1

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer
(bad of douche, haardroger),
tegelvloer, centrale/individuele airco,
telefoon, flatscreen, wifi (gratis),
koffie- en theefaciliteiten, minibar
(gratis), safe (gratis)
• Standaardkamer (2-3 pers.) met
douche, balkon en tuinzicht
(type 20)
• Kamer met zeezicht (2 pers. /
2 volw.+1 kind) met douche,
balkon (type 21)
• Familiesuite (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind. / 3 volw.+1 kind) met bad,
douche, balkon, lateraal zeezicht
(type 22)
• Swim-upkamer (2 pers., Adults
Only vanaf 13 jaar) met terras en
tuinzicht (type 23)
• Suite (2 pers. / 2 volw.+1 kind)
met douche, terras met bubbelbad
en zeezicht (type 24)
• Kamer met balkon en zicht op de
tuin (2 pers. / 2 volw.+2 kind.),
zonder toeslag (type 25)
• Eén persoon in dubbele kamer
met balkon en tuinzicht (type 29)
• Eén persoon in dubbele kamer
met douche, balkon en zeezicht
(type 28)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting in
type 25, 23, 24)
• 268 kamers

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Laat ontbijt (10-11u.)
• Avondmaal in de à-la-carterestaurants: 1x/week in het
mediterraan of het Oosters
restaurant
• Vers geperst fruitsap aan het ontbijt
• Patisserie
• Snacks
• IJs tijdens middag- en avondmaal
• Middernachtsnacks (23-1u.)
• Fruit en kleine snacks geserveerd
aan de ligzetels aan het zwembad
en het strand
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken (24/24u.),
minibar dagelijks bijgevuld
• Tennis, basket, minivoetbal, boccia,
pingpong, aerobic, gym, vogelpik,
kaartspellen, minigolf
• Fitness, Turks bad, sauna, stoombad
• Aquagym, waterpolo
• Animatie overdag en ‘s avonds
(live muziek, shows)
• Miniclub (4-12 jaar), minidisco,
Teen club (12-16 jaar) met
PlayStation, Wii-spelletjes

VOOR FAMILIES
YROZNLQGHUHQ]RQGHUWRHVODJ

Code 14491 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

168_V1_MED_NL 168

18/10/2022 17:08

169

Turkije | Klassieke Kust | Özdere

CLUB MARVY
Özdere

! Waterpret voor groot en klein
! Uitgebreid aanbod aan sport en ontspanning
! Verschillende à-la-carterestaurants
! Seizoensgebonden, biologische keuken
! Direct aan het strand
WIFI
GRATIS

FAIR TRAVEL

ALL IN

PREMIUM
([FOXVLHYHKRWHOV
/X[HHQFRPIRUW
*DVWURQRPLVFKGLQHUHQ

Premiumkamer

ONZE MENING:

8.8

KLANTENSCORE
• Maaltijden 9
• Kamers 8.2

Luxe en comfort. Daarin dompelen
kleine én grote gasten zich onder in
Club Marvy in Özdere. In dit prachtige
hotel kun je luieren bij de zwembaden
in de weelderige tuin vol palm-, olijfen pijnbomen, een plekje in de zon
zoeken aan één van de twee
zandstranden direct voor de deur of
glijbanen testen in het aquapark. Je
hoeft het maar te verzinnen, of Club
Marvy heeft het. Of een plek in een
Adults Only restaurant als je juist
ongestoord wil genieten. Wie het
geheim van al dat heerlijks wil
weten, doet mee met een kookworkshop. Al kunnen we één ding
vast verklappen. De liefde die in de
biologische ingrediënten van eigen
land is gestopt, gaat door de maag...

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het strand
• Op 1,5 km van het centrum van
Özdere
• Op 35 km van Kusadasi
• Op 50 km van Izmir
• Op ± 55 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Zie All In
• Hoofdrestaurant
• Italiaans à-la-carterestaurant
• A-la-carterestaurant op de pier
• A-la-carterestaurant in de baai
• Adults Only à-la-carterestaurant
• Grillrestaurant
• Steak House
• Snackbar
• Verschillende bars, o.a. lobbybar
(24/24u. open), poolbar, beachbar

FACILITEITEN
• Kinderspeeltuin
• Shops
• Wasservice
• Wifi (gratis) in het hele resort

VERBLIJF

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche, haardroger), tegelvloer,
hoofdkussenservice (gratis), centrale
airco, telefoon, satelliet-tv, wifi
(gratis), minibar (gratis), koffie- en
theefaciliteiten, safe (gratis) en
balkon
• Standaardkamer (2 pers. /
2 volw.+1 kind) met tuinzicht
(type 20)
• Kamer in bungalow (2-3 pers. /
2 volw.+2 kind.) met tuinzicht,
SPORT & ONTSPANNING
zonder toeslag (type 22)
• 2 zoetwaterzwembaden, zwembad • Premium kamer (2-3 pers., min.
met 7 glijbanen, 2 kinderbaden,
18 jaar) met lateraal zeezicht
kinderbad met waterspuitpark en
(type 23)
glijbanen, zonneterras
• Kamer met lateraal zeezicht
• Aquapark
(2-3 pers.) (type 21)
• Gratis ligzetels en parasols aan het • Familiekamer in het hoofdgezwembad en het strand
bouw (2-4 pers. / 2 volw.+3 kind. /
• Gratis handdoekenservice
3 volw.+2 kind. / 4 volw.+1 kind)
• Gratis: zie All In
met 2e badkamer met douche,
• Betalend: tennis met verlichting,
2e balkon en tuinzicht: 2 slaapkamers
tennislessen, behandelingen en
(type 25)
massages in het spacentrum,
• Premium familiekamer in bungalow
onafhankelijk van het hotel: zeillessen (2-4 pers. / 2 volw.+4 kind. /
voor volwassenen en kinderen
3 volw.+3 kind. / 3 volw.+2 kind. /
(vanaf 8 jaar), banana, ringo,
4 volw.+1 kind / 4 volw.+2 kind.)
gemotoriseerde watersporten,
met 2e badkamer met douche,
jetski, waterskiën, personal trainer
2e balkon en tuinzicht: 2 slaapkamers
(type 26)
MINISPLASH
• Premium kamer (2-3 pers., min.
• 1 kids waterspuitpark
18 jaar) met tuinzicht (type 28)

• Familiekamer met lateraal zeezicht
(2-3 pers. / 2 volw.+2 kind. /
3 volw.+1 kind) (type 27)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting
behalve in type 25)
• 339 kamers

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal
• Kinderbuffet • Laat ontbijt
• Patisserie (16.30-17.30u.) • Snacks
• IJsjes • Middernachtsnacks
• Maaltijden in het grillrestaurant,
het Adults Only-restaurant, het
restaurant in de baai en het restaurant
op de pier • Selectie van lokale en
internationale alcoholische en nietalcoholische dranken (24/24u.),
minibar dagelijks bijgevuld
• Tennis, pingpong, basketbal,
beachvolley, minigolf, kano • Yoga,
aquagym, aerobic, sauna, Turks bad,
fitness • Animatie overdag en
‘s avonds (livemuziek, shows)
• Miniclub (4-12 jaar) en juniorclub
(13-16 jaar), minidisco

VOOR FAMILIES
0LQLVSODVK
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQ]RQGHUWRHVODJ
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN

Code 14436 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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BODRUM

! Sfeervolle vakantiestad aan een van de mooiste baaien ter wereld
! Trotse bezitter van historische sites
! Ooit stond hier een wereldwonder: het Mausoleum van Halicarnassus
! Op verkenning met de ‘dolmus’, de goedkope, typisch Turkse taxibus
! Bruisende bestemming met veel winkelmogelijkheden en een
geanimeerd nachtleven

VAKANTIEPLAATSEN
BODRUM

GÜMBET

Sfeervolle internationale badplaats met
kronkelende straatjes en een imposante
middeleeuwse burcht. Aan de baai van Bodrum
ligt een grote jachthaven met romantische houten
zeilboten en typische vissersbootjes. In het
centrum zijn er Turkse winkeltjes, leuke boetiekjes,
lekkere restaurants, chique juweliers, bioscopen
en de meest trendy bars en discotheken,...

Toeristische badplaats, gelegen aan een mooie
baai, vlak bij het centrum van Bodrum. Je vindt
er een levendig centrum, winkeltjes, bars en vele
discotheken. Het fijngrindstrand van Gümbet
wordt vooral in het hoogseizoen druk bezocht.
Gekend voor het bruisende nachtleven!

Luchthaven - Bodrum: ± 32 km

IÇMELER
Vakantieoord net buiten Bodrum. Al sinds
300 v. Chr. is dit een belangrijk centrum voor
de botenbouw. Het is de thuishaven van
Europa’s grootste bedrijf dat houten boten
bouwt. Luchthaven - Içmeler: ± 30 km

TURGUTREIS
Deze pittoreske kuststad herbergt tal van
winkeltjes, restaurants, uitgestrekte stranden en
zeer goede hotels. Het uitgaansleven concentreert
zich rond de gezellige haven en langs het water.
Voor wie houdt van winkelen: in de smalle kronkelstraatjes achter de haven kan je hartenlust
shoppen. Luchthaven-Turgutreis: 60 km

TORBA
Typische Turkse badplaats, verscholen in een
charmante baai. Er zijn enkele kleine privéstranden alsook winkeltjes en een haventje.
Luchthaven - Torba: ± 25 km

GÜVERCINLIK
Gezellig vissersdorpje, waar je kennismaakt
met het echte Turkse leven. Lokale marktjes,
vissersboten die binnen en buiten varen en
authentieke visrestaurants waar je een lekker
hapje kunt eten. Luchthaven - Güvercinlik: ± 15 km

DIDIM
Het stadje Didim ligt tussen Kusadasi en Bodrum.
Er zijn heerlijk rustige zandstranden en charmante
baaitjes, maar ook de cultuurliefhebber blijft
niet op z’n honger zitten dankzij de prachtige
historische ruïnes. Luchthaven - Gündogan: ± 67 km

Samos

TURKIJE
E g e ïs c h e Ze e

Luchthaven - Gümbet: ± 41 km

50 km

AKYARLAR
Akyarlar is een knusse badplaats met drie
stranden en een kleine jachthaven. Achter deze
haven liggen enkele gezellige horecagelegenheden.
Vanuit Akyarlar heb je een mooi uitzicht op het
Griekse eiland Kos, wat maar op een afstand
van vijf kilometer ligt. Oorspronkelijk is Akyarlar
een vissersdorp, nu is het een populair vakantie
resort. Luchthaven - Akyarlar: ± 58 km

Güvercinlik
Gündońan
T
Torba
Bitez
Bodrum
Turgutreis
Içmeler
Akyarlar Gümbet

INFO

Formaliteiten: een identiteitskaart (geldig tot
2 maanden na terugreis) of paspoort volstaat.
Voor een laatste update: zie http://diplomatie.
belgium.be. Kids-ID voor kinderen jonger dan
12 jaar, mits de kinderen vergezeld worden
door minstens één van hun ouders. In andere
BITEZ
Bitez is een dorp waar men echt van de rust gevallen is een paspoort noodzakelijk.
kan genieten, maar ook de gezelligheid van het Tijdsverschil: 1 uur later dan in België
levendige centrum van Bodrum en Gümbet
Lokale munt: Turkse lire (TL). Overblijvende
zijn dichtbij. Bitez bestaat uit twee delen: het lires kunnen in Turkije terug gewisseld worden
oorspronkelijke, authentieke Bitez, wat twee
naar euro’s. Neem best ook wat euro’s in kleinere
kilometer landinwaarts ligt, en de aan de zee
coupures mee. Je kan er bijna overal mee betalen.
gelegen wijk Bitez Yali. Bitez komt heel rustiek Watersporten: voor windsurfen en catamaranover, doordat hoogbouw in deze plaats niet is zeilen is een brevet verplicht.
toegestaan. Luchthaven - Bitez: ± 42 km
Vasten: de ramadan begint op 22 maart en
duurt tot 21 april. Dit betekent dat de moslims
EXCURSIES
een maand lang niets eten of drinken van
Je reisagent stelt je met plezier het volledige
zonsopgang tot zonsondergang.
aanbod uitstappen voor.
Huisdieren: het is niet toegelaten huisdieren
mee te nemen naar Bodrum.

Kos

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

AKYARLAR
Kefaluka Resort & Spa *****
Xanadu Island All Suite *****

code 14289
code 14298

BITEZ
Summer Garden ***

code 14243

BODRUM
Diamond of Bodrum *****
Mandarin Resort *****

code 14287
code 14276

BARDAKCI
Salmakis Resort & Spa *****

code 14273

DIDIM
Venosa Beach Resort & Spa *****
Duja Didim *****

code 14244
code 14227

GUMBET
Asteria Bodrum Resort *****
Jasmin Beach Hotel ****

code 14282
code 14229

GUNDOGAN
Baia Bodrum *****

KLIMAAT
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt

A
21°
25°
29°
33°
33°
30°
27°

B
18°
21°
24°
27°
29°
27°
24°

C
8
10
12
13
12
10
8

A: gem. dagtemp.
B: gem. temp. zeewater
C: uren zon per dag
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Didim

code 14279

GUVERCINLIK
La Blanche Island Bodrum *****

code 14290

ICMELER
Bodrum Holiday Resort & Spa ****

code 14211

TORBA

24/7 ONLINE
SERVICE

Blue Dreams Resort & Spa *****
Doubletree By Hilton Bodrum
Isil Club Resort *****
Duja Bodrum ****
Vogue Hotel Bodrum *****SUP

code 14255
code 14268
code 14286
code 14278

19/10/2022 15:13
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Turkije | Bodrum | Torba

HOTEL SAMARA
Torba

! In een prachtige groene omgeving
! Gelegen aan een knusse baai
! Lekkere buffetten met uitgebreide keuze
! Gerenoveerde kamers
! Direct aan heerlijk privéstrand
OVERDEKT WIFI
ZWEMBAD GRATIS

ALL IN

CLASSIC
9HUWURXZGJHYRHO
.ZDOLWHLWHQFRPIRUW
+DUWHOLMNHVHUYLFH

Standaardkamer
ONZE MENING:

9.0

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.5 • Service 8.3
• Kamers 9

Dit hotel ligt op een prachtig domein,
middenin een subtropische tuin.
Vanop het privéstrand heb je een
weids uitzicht over de baai van Torba.
Hotel Samara bezorgt je ongetwijfeld
rust, ontspanning en comfort. Hier
word je warm onthaald. Geniet van
de zonsondergang met een romantisch
diner op het dakterras.

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het privéstrand
• Zie All In
• Op 8 km van het centrum van
• Hoofdrestaurant met terras (maalBodrum
tijden in buffetvorm)
• Op 300 m van bushalte
• A-la-carterestaurant met Turkse
• Op ± 25 km van de luchthaven
specialiteiten en visgerechten
(transfer heen en terug inbegrepen) (15/5-15/10)
• Snackbar
FACILITEITEN
• Hoofdbar, discobar, babybar, pool• Kinderspeelruimte
bar, lobby/lounge, 3 bars
• Discotheek
SPORT & ONTSPANNING
• Shop
• Kapsalon, schoonheidssalon
• Zoetwaterzwembad, relax zwembad
• Wasservice
(vanaf 16 jaar), kinderbad met glij• Roomservice (24/24u.)
baan, zonneterrassen, tuin
• Wifi (gratis) in het hele resort
• Gratis ligzetels en parasols aan het
zwembad en het strand
• Gratis handdoekenservice
• Overdekt zwembad (verwarmd en
open tot 15/05 en vanaf 15/10)
• Gratis: zie All In
• Betalend: tennismateriaal, massage,
peeling, waterski, jetski, banana,
parasailing, duiken

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer
(douche, haardroger), tegelvloer of
laminaat, hoofdkussenservice (gratis),
centrale airco, telefoon, wifi (gratis),
satelliet-tv, koelkast, koffie- en theefaciliteiten, safe (gratis) en balkon of
terras
• Standaardkamer (2-4 pers.) met
zicht op het hinterland (type 21)
• Luxekamer (2-3 pers.) met tuinzicht (type 25)
• Kamer met zeezicht (2-3 pers. /
2 volw.+2 kind. / 3 volw.+1 kind)
(type 22)
• Familiekamer (3-4 pers.): 1 slaapkamer, salon (type 23)
• Superieure kamer (2-3 pers. /
2 volw.+2 kind. / 3 volw.+1 kind)
met tuinzicht (type 26)
• Eén persoon in luxekamer met
tuinzicht (type 28)
• Eén persoon in superieure
kamer met tuinzicht (type 27)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting in
types 26, 28 en 27)
• 339 kamers

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Avondmaal à la carte (1x/verblijf,
tussen 15/5-15/10)
• Snacks (12.30-17.30u.)
• Patisserie (10-19u.)
• Middernachtsnack (23.30-1u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken in de
Palm bar (24/24u.) en in de discotheek (23-2u.)
• ‘Baby Bar’ (melk) (8-24u.)
• Koelkast bij aankomst gevuld met
water en frisdrank (dagelijks bijgevuld)
• 2 tennisterreinen overdag (materiaal
betalend), pingpong, beachvolley,
boccia, biljart, minigolf, vogelpik
• Fitness, sauna, aerobic, bubbelbad,
Turks bad
• Windsurfen (brevet vereist), kano,
waterfiets
• Softanimatieprogramma overdag
en ‘s avonds
• Miniclub (4-12 jaar)

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQ]RQGHUWRHVODJ

Code 14293 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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LUJO BODRUM

LUXE

Güvercinlik

! Recent familiehotel
! Zeer aantrekkelijke All Inclusive
! Ruime keuze aan restaurants
! Paradijs voor de kinderen
! Direct aan het strand
OVERDEKT
PRIVÉ
VERWARMD SWIM-UP WIFI
ZWEMBAD ZWEMBAD ZWEMBAD KAMERS GRATIS

ALL IN

PREMIUM
([FOXVLHYHKRWHOV
/X[HHQFRPIRUW
*DVWURQRPLVFKGLQHUHQ

Luxekamer
ONZE MENING:

9.5

KLANTENSCORE
• Maaltijden 9.5
• Kamers 9

LUXE

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant (à la carte)
• Restaurant voor kinderen
• 9 à-la-carterestaurants: Italiaans,
steaks, Aziatisch (robata, teppanyaki
en sushi), Turks, vis, mediterraan,
Mexicaans en internationaal
• Snackbar
• Verschillende bars

Dit recent hotel is een droom voor
families. Kijk eens hoe bol die All
Inclusive staat: je vindt er zoveel
restaurants dat je elke dag iets anders
kunt eten, zwembaden zijn er à
SPORT & ONTSPANNING
volonté, een hele resem sporten ook • 4 zoetwaterzwembaden, kinderbad,
en wellness en miniclubs en animatie
zout- en zoetwaterzwembad in de
en... Een wauw-gevoel krijg je sowieso. beachclub, zwembad met 2 glijbanen
De kamers zijn stijlvol en luxueus,
in de miniclub (alle zwembaden
met zicht op zee of ‘swim-up’ met
verwarmd in april, mei en okt.)
directe toegang tot het zwembad.
• Aquapark met 6 glijbanen ( juni-okt.)
• Gratis ligzetels en parasols aan het
LIGGING
zwembad en aan het strand
• Direct aan het strand
• Gratis handdoekenservice
• Op 4 km van het centrum van
• Overdekt zwembad en overdekt
Güvercinlik
kinderbad (verwarmd in april, mei
• Op 20 km van het centrum van
en okt.)
Bodrum
• Gratis: zie All In
• Op ± 15 km van de luchthaven
• Betalend: privéles pilates reformer,
(transfer heen en terug inbegrepen)
fitness met privé-instructeur, privétennisles, spacentrum met
FACILITEITEN
behandelingen en massages, water• Kapsalon
sporten: waterskiën, parasailing,
• Schoonheidssalon
jetski, ringo, banana, privézwem• Roomservice (24/24u.)
lessen
• Shops
• Parking (gratis)
MINISPLASH
• Wifi (gratis) in het hele resort
• 1 kids miniglijbanenpark

• Familiesuite (2-5 pers.) met 3 tv’s,
balkon en lateraal zeezicht:
Alle kamers beschikken over badkamer
2 slaapkamers, 2 badkamers en
(douche, haardroger, badjas, slippers,
Bvlgari producten), tegelvloer, dressing, salon (type 23)
individuele airco, hoofdkussenservice • VIP-kamer (2 pers. / 2 volw.+
1 kind) met toegang tot een apart
(gratis), telefoon, wifi (gratis), satellietrestaurant, privécheck-in aan
tv (flatscreen), minibar (gratis), koffieaparte receptie, turndownservice,
en theefaciliteiten, Nespresso, strijkbalkon met bubbelbad en zeezicht
ijzer en -plank en safe (gratis)
• Superieure kamer (2-3 pers.) met (type 27)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis
balkon en lateraal zeezicht
• 477 kamers
(type 20)
• Luxekamer (2-3 pers.) met bubbelbad op het terras, ligzetels en
lateraal zeezicht (type 21)
• Luxekamer (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind.) met 2 tv’s, balkon en
lateraal zeezicht (type 22)
• Swim-upkamer (2-3 pers.) met
terras en zeezicht (rechtstreekse
toegang tot het verwarmde zwembad,
zwembad te delen met de andere
swim-upkamers) (type 24)
• Familiekamer (1-4 pers.) met balkon
en lateraal zeezicht: 2 slaapkamers
(type 26)
• Villa (2-6 pers.) met kitchenette,
elektrisch fornuis, ijsblokjesmachine,
privézwembad (verwarmd), terras
met bubbelbad, ligzetels en frontaal
zeezicht: 3 slaapkamers, 3 badkamers, salon (type 25)

VERBLIJF

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
het hoofdrestaurant, kinderrestaurant
• A-la-carteavondmaal in 1 van de
volgende restaurants (Italiaans,
Turks, vis, mediterraan, Mexicaans,
internationaal) • Snackrestaurants
• Chocolade, ijsjes en frozen yoghurt
(9-24u.) • Selectie van lokale en
internationale alcoholische en nietalcoholische dranken (24/24u. in de
loungebar) • Minibar in de kamer
dagelijks bijgevuld met frisdranken,
water, snoepjes, chocolade, chips,
nootjes, witte en rode wijn
• Pingpong, beachvolley, basketbal,
vogelpik, fietstochten, minivoetbal,
fitness, pilates, zumba, yoga, aquagym, tennisterrein, omnisportterrein
• In het spacentrum: overdekt
zwembad, sauna, stoomruimte,
Turks bad, relaxruimte, zoutkamer
• Animatieprogramma overdag en
‘s avonds • Babyclub (1-3 jaar),
miniclub (4-7 jaar en 8-12 jaar),
game room en teenclub (13-17 jaar)
en minidisco (8-12 jaar)

VOOR FAMILIES
0LQLVSODVK
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN

Code 14230 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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173

Turkije | Bodrum | Içmeler

TUI MAGIC LIFE BODRUM
Içmeler

! Gezellig vakantiedorp met mooie tuin
! Leuk aquapark
! Prachtig uitzicht over de baai
! Paradijs voor sporters
! Direct aan het strand
OVERDEKT WIFI
ZWEMBAD GRATIS

ALL IN

ACTIEVE ALL
INCLUSIVE
VAKANTIES
! ULTIEME

24/7 ALL
INCLUSIVE
! TOPLOCATIES AAN
HET STRAND
! UITGEBREID SPORTPROGRAMMA
! FEESTJES, SHOWS EN
THEMADAGEN
'Niet alleen de buffetten, dranken
en snacks zijn inbegrepen,
maar ook tal van sporten en
spectaculaire shows. All Inclusive
voor pure ontspanning.'

Zie pagina 20-21 voor alle hotels

Standaardkamer
ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan een privé fijnkiezelstrand
KLANTENSCORE
• Op 4 km van het centrum van
• Maaltijden 8.3
Bodrum
• Kamers 8.5
• Regelmatig dolmusverbindingen
(betalend)
TUI MAGIC LIFE Bodrum ligt aan een
• Op ± 45 km van de luchthaven
prachtige baai bij Içmeler, heeft een
(transfer heen en terug inbegrepen)
weelderige tuin en het hoofdgebouw
• Door de vele trappen en de ligging
werd recent gerenoveerd. Relaxen
tegen een heuvel is het hotel niet
aan één van de zwembaden of deelaangeraden voor mensen die
nemen aan één van de sessies uit
slecht ter been zijn.
het uitgebreid sportprogramma?
Hier kan het allemaal! Ook kan je je FACILITEITEN
goed vermaken in het aquapark met • Kinderspeelruimte
6 glijbanen. Feestliefhebbers kunnen • Amfitheater
de avond afsluiten in één van de
• Shops
bars.
• Schoonheidssalon
• Wasservice
• Roomservice
• Wifi (gratis) in het hele resort

8.6

VERBLIJF

• Zie All In
• Hoofdrestaurant met terras
• 5 specialiteitenrestaurants: wereldkeuken, Mediterrane keuken, street
food, steak, Turks en vis (in het laagseizoen kunnen twee specialiteitenrestaurants gesloten zijn)
• Bars

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche, haardroger), tegelvloer of
houten vloer, centrale airco, telefoon,
wifi (gratis), satelliet-tv (flatscreen),
koelkast en safe (gratis)
• Standaardkamer (2 pers. /
2 volw.+1 kind) in het hoofdgebouw
met balkon of terras (type 20)
• Ruime kamer (2-3 pers.) in het
SPORT & ONTSPANNING
hoofdgebouw met balkon of terras
• ‘Actitvity’ zwembad, ‘infinity’ zwem- (type 22)
bad (adults only) met bubbelbad, • Superieure kamer (2 pers.) met
kinderbad, aquapark met 6 glijbanen,
balkon en zeezicht (type 23)
zonneterras, tuin
• Superieure ruime kamer
• Gratis ligzetels en parasols aan de
(2-3 pers.) met terras en zeezicht
zwembaden en het strand
(type 26)
• Gratis handdoekenservice
• Familiekamer (2-3 pers. / 2 volw.+
• Overdekt zwembad
2 kind. / 3 volw.+1 kind) met balkon
• Gratis: zie All In
en zicht op het zwembad: 2 slaap• Betalend: biljart, spacentrum met
kamers (dicht bij het aquapark)
massage en schoonheids(type 24)
behandelingen
• Kamer met lateraal zeezicht
(2 pers. / 2 volw.+1 kind) en balkon,
op aanvraag (type 21)
• Ruime kamer (2-3 pers.) met balkon
en lateraal zeezicht, op aanvraag
(type 25)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting in
type 20, 21 en 25)
• 391 kamers

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
het hoofdrestaurant
• Laat ontbijt (10-11u.)
• A-la-carterestaurants (1x/week,
mits reservering) (2 restaurants
zijn betalend)
• Snacks
• Cake
• Grab&Go service (22-7u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(11-24u.) (geïmporteerde dranken
betalend)
• Koelkast bij aankomst gevuld met
water
• Tennisterrein overdag (materiaal
mits waarborg), beachvolley,
vogelpik, pingpong, basketbal,
shuffleboard, boccia, fietstochten
• Fitness, (step)aerobic, ZUMBA®,
aquagym, dansles (salsa), pilates,
yoga, hamam, sauna
• Kano, windsurfen (lessen mits
betaling)
• MAGIC Mini Club (3-6 jaar),
MAGIC Kids Club (7-12 jaar),
Teens Time (13-16 jaar), minidisco

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN

Code 14258 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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Turkije | Bodrum | Turgutreis

LA BLANCHE RESORT & SPA
Turgutreis

! Dranken 24 op 24 inbegrepen
! Ruime buffetkeuze
! Rustige ligging
! Direct aan het strand
OVERDEKT WIFI
ZWEMBAD GRATIS

ALL IN

Familiekamer
ONZE MENING:

7.5

KLANTENSCORE
• Maaltijden 6.7 • Service 8.3
• Kamers 7.2

Uitstekend hotel met een rustige
ligging aan het strand. Hier geniet je
van bijzonder gevarieerde buffetten
en uitstekende à-la-cartemaaltijden
met mediterrane, Aziatische en Turkse
specialiteiten. Ideaal voor koppels en
families!

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het strand
• Op 800 m van het centrum van
Turgutreis
• Op 16 km van het centrum van
Bodrum
• Op ± 50 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Zie All In
• Hoofdrestaurant met terras
(maaltijden in buffetvorm)
• 4 à-la-carterestaurants: Turks,
Italiaans, Aziatisch, visgerechten
• Snack-/poolbar
• Verschillende bars

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

VERBLIJF

Alle kamers beschikken over badkamer
(bad, haardroger), parket, centrale
airco, telefoon, wifi (gratis), satelliettv, minibar (gratis), safe (gratis) en
balkon
• Standaardkamer (2-3 pers.) met
lateraal zeezicht (type 20)
• Kamer met frontaal zeezicht
SPORT & ONTSPANNING
(2-3 pers.) (type 23)
• Zoetwaterzwembad, kinderbad,
• Ruime kamer (2-3 pers. / 2 volw.+
zwembad met 3 glijbanen, zonne2 kind.) met lateraal zeezicht
terras
(type 24)
• Gratis ligzetels en parasols aan het • Familiekamer (2-4 pers.) met
zwembad en het strand
lateraal zeezicht: 1 slaapkamer,
• Gratis handdoekenservice
salon (type 21)
• Overdekt zwembad (verwarmd
• Familiekamer (2-4 pers. / 2 volw.+
27/4-15/5)
3 kind. / 3 volw.+2 kind. / 4 volw.+
• Gratis: zie All In
1 kind) met lateraal zeezicht:
• Betalend: tennis met verlichting,
1 slaapkamer, salon (type 22)
biljart, spacentrum met o.a. massage • Eenouderkamer (1 volw.+1 kind /
en peeling, duiken, gemotoriseerde 1 volw.+2 kind.) (type 26)
watersporten
• Eén persoon in dubbele kamer
met lateraal zeezicht (type 29)
• Promokamer (2-3 pers.) (type 25)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting in
type 29)
• 362 kamers

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Laat ontbijt (10-10u30)
• Middernachtsoep (24-1u.)
• 1 avondmaal/verblijf in het
mediterraan, Aziatisch en Turks
à-la-carterestaurant
• Snacks (11-17u.)
• Lokale alcoholische en nietalcoholische dranken in de
restaurants en de bars (24/24u. in
de lobbybar)
• Minibar dagelijks gevuld met water
en frisdranken
• Tennis overdag (incl. materiaal),
pingpong, vogelpik
• Fitness, aerobic, sauna, Turks bad,
stoombad
• Animatieprogramma
• Miniclub (4-12 jaar)

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN

Code 14291 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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Turkije | Bodrum | Torba

ZEYTINADA
Torba

! Charmant hotel met mooie tuinen
! Rustige sfeer, geen animatie
! Heldere kamers met veel lichtinval
HALF
WIFI
GRATIS PENSION

Standaardkamer
ONZE MENING:

9.5

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.8
• Kamers 9.5

Voor rustzoekers is hotel Zeytinada
een gedroomd vakantiestekje. De
prachtige tuinen creëren een relaxte
sfeer, en dat is precies waar dit
kleinschalige hotel naar streeft.
Levendige animatie hoef je hier niet
te verwachten, knappe vergezichten
des te meer.

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 300 m van het publieke zand- • Hoofdrestaurant met terras (maalen kiezelstrand (toegang betalend) tijden in buffetvorm)
• Op 250 m van het centrum van
• Snackrestaurant
Torba
• Bar
• Op 6 km van het centrum van
Bodrum
• Gratis shuttleservice naar het
strand (2x/dag)
• Op ± 25 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• 2 zoetwaterzwembaden, kinderbad,
zonneterras, tuin
• Gratis ligzetels en parasols aan de
zwembaden
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: tennis, pingpong, biljart,
fitness, sauna, Turks bad, bubbelbad
• Betalend: massage in het spacentrum

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche, haardroger, slippers), tegelvloer, individuele airco, telefoon,
hoofdkussenservice (gratis), wifi
(gratis), satelliet-tv (flatscreen),
minibar (betalend), safe (gratis) en
balkon
• Standaardkamer (2-3 pers.)
(type 20)
• Familiekamer (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind. / 3 volw.+1 kind): 1 slaapkamer,
1 salon (type 21)
• Eén persoon in dubbele kamer
(type 29)
• Eénouderkamer (1 volw.+1 kind /
1 volw.+2 kind.) (type 22)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis
• 78 kamers

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

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQ]RQGHUWRHVODJ

Code 14277 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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Turkije | Bodrum | Gumbet

CLUB SHARK
Gumbet

! Prijsknaller
! In het hartje van Gumbet
! Op 400 m van het strand
WIFI
GRATIS

ALL IN

Standaardkamer
ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 400 m van een openbaar
strand
KLANTENSCORE
• Gratis shuttle naar een strand met
• Maaltijden 6.4
ligzetels en parasols
• Kamers 7
• In het centrum van Gumbet
• Op 2 km van het centrum van
Wat een perfecte ligging: in het
Bodrum
bruisende hart van Gumbet, met
• Bushalte op 50 m
een shuttlebusje dat je gratis naar
• Op ± 38 km van de luchthaven
het strand brengt. Bodrum zelf? Ligt
(transfer heen en terug inbegrepen)
op twee kilometer, aan het hotel kan
je zo de dolmus ernaartoe nemen.
FACILITEITEN
Club Shark biedt een All Inclusive• Wasservice
formule, waarbij ook de sauna en
• Wifi (gratis) in het hele resort
het Turks bad zijn inbegrepen.
Ontspanning verzekerd!

6.9

VERBLIJF

• Zie All In
• Restaurant (maaltijden in buffetvorm)
• Bar, poolbar

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche, haardroger), laminaat, individuele airco, telefoon, wifi (gratis),
satelliet-tv (flatscreen), koelkast
(water bij aankomst), safe (betalend)
SPORT & ONTSPANNING
en balkon
• Zoetwaterzwembad, kinderbad
• Standaardkamer (2-3 pers.)
• Gratis ligzetels en parasols aan het
(type 20)
zwembad en aan het strand
• Eén persoon in dubbele kamer
• Handdoekenservice (betalend)
(1 volw.+1 kind / 1 volw.+2 kind.)
• Gratis: zie All In
(type 26)
• Betalend: biljart, massages
• Promokamer (2-3 pers.) (type 25)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 105 kamers

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Snacks (15-17u.)
• Theepauze (17-18u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(10-23u.)
• Pingpong, fitness, vogelpik
• Turks bad, sauna
• Soft-animatie

Code 14272 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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BULGAARSE RIVIERA
- ZONNEKUST

! De Bulgaarse gastvrijheid, keuken en heerlijke wijnen
! Groot aanbod aan ontspannings-, sport- en uitgaansmogelijkheden
! Sunny Beach met het langste en breedste strand aan de Bulgaarse

Sunny Beach
Nessebar

Riviera
! Het schilderachtige Nessebar
! Interessante prijzen

Pomorie
BURGAS

VAKANTIEPLAATSEN
SUNNY BEACH
Sunny Beach is uitgegroeid tot de grootste
vakantieplaats van Bulgarije en trekt vanwege
zijn schitterende strand en bruisende nachtleven
veel vakantiegangers. Je vindt er prijsvoordelige
restaurants, bars met livemuziek en dans, alsook
verschillende discotheken en 2 waterpretparken.
Aan het strand kan je ligzetels en parasols huren
en voor de kinderen zijn er talrijke speelplaatsen
en een waterglijbaan. Ook de sportieve vakantieganger komt hier zeker aan zijn trekken. Een
minitreintje (betalend) brengt je naar alle
belangrijke plaatsen in deze badplaats. De
historische stad Nessebar ligt op slechts 4 km.
Luchthaven Burgas - Sunny Beach: 35 km

NESSEBAR
Levendig vakantieoord met meerdere baaien
en zandstranden. Op het schiereiland ligt de
schilderachtige oude stad, alom gekend voor
zijn 40 middeleeuwse, kleine kerkjes. Laat je
betoveren door de kleine deels in hout en
deels in steen gebouwde typische huisjes en
de pittoreske, typische straatjes. Luchthaven

INFO
Formaliteiten: voor Belgen volstaat de identiteitskaart (dient geldig te zijn tijdens je verblijf).
Kids-ID voor kinderen jonger dan 12 jaar. Meer
info op www.eid.belgium.be. Andere nationaliteiten:
info op de ambassade. Voor een laatste update:
zie http://diplomatie.belgium.be
Tijdsverschil: 1 uur later dan in België.
Lokale munt: de Bulgaarse munt is de Lev.
Kredietkaarten worden zelden aangenomen,
enkel in de duurdere gelegenheden. Je vindt
er wel overal geldautomaten, wisselkantoren
en banken (Mastercard, Visa en Maestro). Het
is verstandig niet te veel geld in één keer om
te wisselen. € 1 = ± 1,96 Lev (oktober 2022)
Taal: de officiële taal is het Bulgaars. In de
vakantieplaatsen en de hotels wordt ook Duits,
Engels en Frans gesproken.
Huisdieren: kunnen niet mee met de gewone
transfer of het openbaar vervoer naar het hotel.
Je dient een taxi te nemen op eigen kosten.

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

20 km

BEHALVE DE HOTELS IN DEZE
BROCHURE BIEDEN WIJ OOK
DE VOLGENDE HOTELS AAN.
Aanbod onderhevig aan wijzigingen tijdens het seizoen

SUNNY BEACH
DIT Evrika Beach Clubhotel ****
DIT Majestic Beach Resort ****
Helena Park *****
Dreams Sunny Beach Resort & Spa ****
Hotel Garden Nevis ***SUP
Lion Sunny Beach ****
Diamant Residence Hotel & Spa ****
Melia Sunny Beach ****
Aronia Beach ****
Secrets Sunny Beach Resort & Spa *****

KLIMAAT
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt

A
15°
21°
26°
29°
29°
24°
20°

B
10°
16°
19°
22°
23°
21°
18°

C
6
8
9
11
10
8
6

A: gem. dagtemp.
B: gem. temp. zeewater
C: uren zon per dag
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BULGARIJE

MEER INFO BIJ JE REISAGENT.

Burgas - Nessebar: 30 km

EXCURSIES

Burgas Bay

Zee
rte
a
Zw

code 13639
code 13671
code 13676
code 13696
code 13641
code 13648
code 13662
code 13689
code 13649
code 13697

NESSEBAR
24/7 ONLINE
SERVICE

Sol Nessebar Bay ****
Sol Nessebar Palace *****

code 13667
code 13668
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Bulgarije | Burgas | Sunny Beach

SPLASHWORLD AQUA NEVIS
Sunny Beach

! Superleuk aquapark
! Plezier voor groot en klein
! Op 1400 m van het strand
SPLASH
SCORE

10

WIFI
GRATIS

ALL IN

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:

Standaardkamer

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 1400 m van het strand
• Zie All In
• Gratis shuttle naar het centrum
• Hoofdrestaurant met terras (maalZoals de naam al doet vermoeden
van Sunny Beach
tijden in buffetvorm, showcooking,
staat dit hotel bekend om zijn
• Op ± 30 km van de luchthaven
thema-avonden)
eindeloze waterpret. Het groots
opgezette aquapark biedt plezier aan (transfer heen en terug inbegrepen) • Snackbar
• Lobbybar, sportsbar, poolbar
voor groot en klein. Uiteraard worden
FACILITEITEN
lichaam en geest niet vergeten, hierSPORT & ONTSPANNING
• Kinderspeeltuin
voor kan je terecht in het spacentrum.
• Wasservice
• Zoetwaterzwembad met kinderDe innerlijke mens kan versterkt
• Schoonheidssalon
gedeelte, zonneterras
worden in het restaurant of in een
• Shop
• Gratis ligzetels en parasols aan het
van de bars.
• Wifi (gratis) in het hele resort
zwembad
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: spacentrum met
schoonheidsbehandelingen, speelzaal, biljart

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer
(douche, haardroger), laminaat,
individuele airco, telefoon, wifi (gratis),
satelliet-tv (flatscreen), koelkast,
koffiefaciliteiten, safe (betalend),
balkon
• Standaardkamer (2-3 pers.)
(type 20)
• Familiekamer (2-4 pers.): 1 slaapkamer met schuifdeur (type 21)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis
• 222 kamers

SPLASH SCORE 10
• Lazy river, ‘music pool’, golfslagbad,
3 kronkelglijbanen, boomerang,
multiglijbaan, 4 snelle glijbanen,
Kamikaze, 3 tube glijbanen, masterblaster (aquapark ook toegankelijk
voor niet-hotelgasten, sommige
attracties hebben een leeftijd- of
lengte restrictie)

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Laat continentaal ontbijt (10-11u.)
• Kinderbuffet voor het middagmaal
• Thema-avonden (3x/week)
• Snacks (hamburgers, pizza:
12-17u.)
• Koffiepauze met gebak (16-17u.)
• IJs (12.30-14.30 en 18-21u.)
• Selectie van lokale alcoholische
(10-24u.) en niet-alcoholische
dranken (8-24u.) (internationale
en geïmporteerde dranken, vers
fruitsap betalend, maaltijden en
dranken enkel gratis in het hotel,
betalend in het aquapark)
• Omnisportterrein, pingpong,
aquarobic
• Sauna, stoombad, gym
• Toegang tot het aquapark
(18/5-28/9)
• Animatie overdag en ‘s avonds

MINISPLASH
• Kids waterspuitpark, kids miniglijbanenpark

VOOR FAMILIES
0LQLVSODVK
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN

Code 13659 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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Bulgarije | Burgas | Sunny Beach

TUI BLUE NEVIS
Sunny Beach

! Faciliteiten voor jong en oud
! Spetterende splashzone
! Dagelijks de leukste activiteiten
! Op 700 m van het strand
OVERDEKT WIFI
ZWEMBAD GRATIS

ALL IN

ZORGELOZE
FAMILIEVAKANTIE
! FAMILIEVRIENDELIJKE

FACILITEITEN

! INTERNATIONALE

KEUKEN EN KINDERBUFFET
! PROFESSIONELE
KIDSCLUBS
! ENTERTAINMENT VOOR
ALLE LEEFTIJDEN
‘Bij TUI BLUE For Families worden
momenten samen gecreëerd om
de familieband te versterken, maar
ook elk gezinslid wordt individueel
in de watten gelegd.’

Zie pagina 22 voor alle hotels

Familiesuite
ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 700 m van het zandstrand
• Op 270 m van winkels en een busKLANTENSCORE
halte
• Maaltijden 8.3
• Op 2,5 km van het privéstrand
• Kamers 8.9
(shuttle)
• Op ± 2 km van het centrum
TUI BLUE Nevis Resort is modern
• Op 7,5 km van Nessebar
met sfeervolle kamers en uitgebreide
• Op ± 35 km van de luchthaven
faciliteiten voor de hele familie. Door
(transfer heen en terug inbegrepen)
de vele sportmogelijkheden en leuke
activiteiten zal niemand hier zich
FACILITEITEN
vervelen. Er werd aan iedereen
• Kinderspeeltuin
gedacht en dankzij de All Inclusive
• Wasservice
formule komt niemand iets te kort. • Shop
Voor totale ontspanning breng je
• Amfitheater
best een bezoekje aan het luxueuze • Wifi (gratis) in een deel van het
spacentrum. Het hotel is rustig gelegen resort
aan een hellende weg, op 700 m van
het strand. Door de talrijke niveauverschillen is het resort minder
geschikt voor mensen die zich moeilijk
kunnen verplaatsen. TUI BLUE is
hier nieuw vanaf zomer 2022

8.7

VERBLIJF

• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
buffetvorm, showcooking)
• Snackrestaurant
• A-la-carterestaurant ‘Taverna’
(vanaf 15/7)
• Koffieshop
• Lobbybar, poolbar, relaxbar,
entertainmentbar, ijsjes
• Deftige kledij vereist tijdens het
avondmaal

Alle kamers beschikken over badkamer
(bad of douche, haardroger), houten
vloer, individuele airco, telefoon, wifi
(gratis), satelliet-tv (flatscreen), koelkast, safe (gratis) en balkon
• Standaardkamer (2-3 pers.)
(type 20)
• Familiesuite (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind. / 3 volw.+1 kind): 1 slaapkamer
(type 22)
• Juniorsuite (2-4 pers.) (type 21)
• Familiekamer (2-5 pers. / 2 volw.+
SPORT & ONTSPANNING
4 kind.): 2 slaapkamers (type 23)
• Zoetwaterzwembad met 3 glijbanen, • Familiesuite (2-5 pers.): 1 slaap1 relaxzwembad, 2 kinderbaden
kamer (type 24)
• Gratis ligzetels en parasols aan de • Eénouderkamer (1 volw.+1 kind /
zwembaden en het strand
1 volw.+2 kind.), zonder toeslag
• Gratis handdoekenservice
(type 26)
• Overdekt zwembad (verwarmd in • Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mei en september)
mogelijk bij maximale bezetting)
• Gratis: zie All In
• 328 kamers
• Betalend: Spacentrum met zwembad, massages, Turks bad, modderbehandelingen, speelruimte met
biljart en videospelletjes, baby
Club (0-3 jaar)

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm, showcooking
• 1x/verblijf avondmaal in het
à-la-carterestaurant ‘Taverna’
(vanaf 15/7)
• Snacks (10-18u.), snackbuffet
(10.30-18u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(10-24u.)
• Tennis, basketbal, minigolf, pingpong, waterpolo
• Fitness (Adults Only), sauna,
stoombad, aerobic, yoga, meditatie
• Animatie overdag en ‘s avonds
(quiz, shows)
• Bamse Club (3-5 jaar), @611
(6-11 jaar), The Hangout
(12-15 jaar)

MINISPLASH
• Kids miniglijbanenpark

VOOR FAMILIES
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BULGAARSE RIVIERA
- GOUDKUST

Albena

! Bulgarije, een veelzijdige bestemming: zonnige stranden, prachtige
natuur, rijke folklore...

Sveti Konstantin

! Een aangenaam klimaat, kilometerslange zandstranden, gezellige

VAKANTIEPLAATSEN
ALBENA

OBZOR

De badplaats Albena heeft een uitzonderlijke
ligging, omgeven door het natuurreservaat Baltata,
de rijkelijk beboste hellingen en de valleien met
wijn- en boomgaarden. Aan het strand van Albena
(7 km lang en 150 m breed) werd ook aan de
kinderen gedacht: kleine kermis, trampolines,
skateboardpistes, waterfietsen, glijbanen en
competitiespelletjes. De zeebodem is zonder
stenen en loopt zeer geleidelijk af. Talrijke
winkeltjes, terrasjes en bars liggen her en der
verspreid. De afstanden in Albena zijn gemakkelijk
overbrugbaar door het minitreintje (betalend)
dat aan bijna alle hotels voorbij komt gereden.
Hier kan je met een gerust gevoel genieten van
zon en zee. Deze zomer geniet je hier ook van
2 gratis ligzetels (matrassen niet inbegrepen) en
1 parasol aan het strand per kamer! Luchthaven

Obzor is een prachtig dorpje met een aangenaam
centrum, gelegen tussen Varna en Burgas. In
het laagseizoen is het eerder een vakantieplaats
voor wie op zoek is naar rust. Maar in het hoogseizoen komt Obzor helemaal tot leven met haar
talrijke restaurants, cafés, winkeltjes,... Het plaatsje
wordt omgeven door een prachtige natuur,
bossen en wijngaarden en heeft een ideaal lang
zandstrand (geen stenen) dat langzaam afloopt.
Watersporten in de nabijheid (enkel in het
hoogseizoen). Luchthaven Varna - Obzor: 52 km

GOLDEN SANDS
De badplaats Golden Sands bevindt zich op
16 km ten noorden van de stad Varna. Het
fijnzandstrand is 4 km lang en 100 m breed.
De groene omgeving en gezellige boulevard met
talrijke cafés, restaurants en winkeltjes nodigt
je uit om er rond te slenteren en te luieren. Ook
‘s nachts wordt allerlei vertier aangeboden in
de disco’s en pubs. Golden Sands is zowel
geschikt voor jongeren, families met kinderen
en koppels. Voor de kinderen is er de 100 m
lange glijbaan. Tegen een vriendenprijsje brengt
het minitreintje je naar alle plaatsen in Golden
Sands. Luchthaven Varna - Golden Sands: 25 km

SVETI KONSTANTIN
Deze kleine badplaats ligt langs een beboste
kuststrook met moderne hotelcomplexen,
restaurants en een jachthaven. Je vindt er vele
wandelpaden en er is bijna geen autoverkeer. Er
heerst dan ook een rustige sfeer. Centraal is er
een autovrije straat met kraampjes. Luchthaven
Varna - Sveti Konstantin: 20 km

BALCHIK
Balchik is een echt pareltje aan de Bulgaarse
kust met een gezellige boulevard, jachthaven
en verschillende kleine strandjes. Balchik is ook
wel bekend als de ‘witte stad’ dankzij de witte
kalkstenen rotsen. Het is een van de oudste
steden van Bulgarije. Er is vanalles te doen,
een bezoekje brengen aan het paleis van
koningin Marie, flaneren door de botanische
tuinen of een dagje zwemplezier in het aquapark van Balchik. Luchthaven Varna - Balchik: 53 km

VARNA

BEHALVE DE HOTELS IN DEZE
BROCHURE BIEDEN WIJ OOK
DE VOLGENDE HOTELS AAN.
MEER INFO BIJ JE REISAGENT.

BULGARIJE

Zw
art
e

badplaatsen
! Een leuke strandvakantie met uitgebreide uitgaansmogelijkheden
! Varna, een van de oudste steden van Europa
! De Bulgaarse gastvrijheid, keuken en heerlijke wijnen

Varna - Albena: 38 km

Balchik

Golden Sands

e
Ze

Aanbod onderhevig aan wijzigingen tijdens het seizoen

GOLDEN SANDS

20 km

Obzor

Grifid Hotel Arabella ****
Grifid ClubHotel Bolero **** SUP
Atlas ****
Meliá Grand Hermitage *****
Foresta ***SUP

EXCURSIES

OBZOR

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

Alua Helios Bay ****
Aluasun Helios Beach ***
Sol Luna Bay Resort ****

INFO
Formaliteiten: voor Belgen volstaat de identiteitskaart (dient geldig te zijn tijdens je verblijf).
Kids-ID voor kinderen jonger dan 12 jaar.
Andere nationaliteiten: info op de ambassade.
Voor een laatste update: zie http://diplomatie.
belgium.be
Tijdsverschil: 1 uur later dan in België.
Lokale munt: de Bulgaarse munt is de Lev.
Kredietkaarten worden zelden aangenomen,
enkel in de duurdere gelegenheden. Je vindt
er wel overal geldautomaten en wisselbanken
(Mastercard, Visa en Maestro). Het is verstandig
niet te veel geld in één keer om te wisselen.
Wij raden je aan om geld te wisselen in je
hotel of in de bank en niet in de luchthaven.
€ 1 = ± 1,96 Lev (oktober 2022)
Taal: de officiële taal is het Bulgaars. In de
vakantieplaatsen en de hotels wordt ook
Duits, Engels en Frans gesproken.
Huisdieren: kunnen niet mee met de gewone
transfer of het openbaar vervoer naar het hotel.
Je dient een taxi te nemen op eigen kosten.

code 13865
code 13883
code 13876

SVETI KONSTANTIN
Astor Garden *****

code 13879

BALCHIK
Lighthouse Golf & Spa Resort *****

code 13890

KLIMAAT
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt

A
15°
21°
26°
29°
29°
24°
20°

B
10°
16°
19°
22°
23°
21°
18°

C
6
8
9
11
10
8
6

A: gem. dagtemp.
B: gem. temp. zeewater
C: uren zon per dag

180_V1_MED_NL 180

code 13861
code 13866
code 13859
code 13887
code 13837

24/7 ONLINE
SERVICE

18/10/2022 17:47

181

Bulgarije | Varna | Golden Sands

ASTORIA
Golden Sands

! Topligging aan de boulevard
! Modern comfort
! Direct aan het strand
WIFI
GRATIS

ONZE MENING:

ALL IN

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het strand (ervan
gescheiden door de strandpromenade)
• Aan de Zwarte Zee, in de toeristische
zone ‘Golden Sands’
• Op 200 m van winkels
• Op 24 km van Varna
• Op ± 37 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Zie All In
• Hoofdrestaurant met terras(maaltijden in buffetvorm)
• Aziatisch restaurant met terras
• Snackrestaurant / Italiaans restaurant
met terras
• Lobbybar met terras, salonbar,
poolbar met terras, beachbar
• Voor het avondmaal vereist men
formele kledij (lange broek voor de
heren)

Hotel Astoria is een nieuw pareltje in
Bulgarije. Dankzij zijn topligging doe
jij deze vakantie waar je jou het beste
bij voelt: een wandeling aan de
boulevard, het strand of gewoon lekker
languit in de ligzetel relaxen aan het
zwembad. Ook de all inclusive-formule
is niet mis! Hier vind je alles wat je
FACILITEITEN
van een leuke vakantie kan verwachten.
• Kinderspeeltuin
• Parking
• Wifi (gratis) in het hele resort

VERBLIJF

Alle kamers beschikken over badkamer (douche, haardroger), tapijt,
centrale airco, telefoon, wifi (gratis),
satelliet-tv, koelkast, safe (betalend)
en balkon of terras
• Standaardkamer (2-3 pers.)
(type 20)
• Kamer (2-3 pers. / 2 volw.+2 kind.)
met lateraal zeezicht (type 24)
• Superieure kamer (2-3 pers. /
2 volw.+2 kind.) met lateraal zeezicht (type 21)
SPORT & ONTSPANNING
• Kamer (2-3 pers. / 2 volw.+2 kind.)
• 2 zoetwaterzwembaden, kindermet zeezicht (type 22)
bad, zonneterras
• Familiekamer (3-4 pers. / 3 volw.+
• Gratis ligzetels en parasols aan het
2 kind.) met 1 slaapkamer met
zwembad en het strand
kingsize bed, afzonderlijke zitkamer
• Gratis handdoekenservice
met slaapbank (type 23)
• Overdekt zwembad (verwarmbaar • Eén persoon in dubbele kamer
in mei en sept.), kinderbad
(type 29)
• Gratis: zie All In
• Promokamer (2-3 pers.) (type 25)
• Betalend: spacentrum met
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
verschillende behandelingen, sauna mogelijk bij maximale bezetting)
en stoombad (vanaf 18 jaar), massage • 531 kamers

ALL IN
• Ontbijt: gevarieerd buffet met
showcooking
• Continentaal ontbijt
• ‘s Middags: buffet, showcooking
en keuze aan desserts
• Lichte maaltijden te verkrijgen in
het snackrestaurant
• ‘s Avonds: buffetten en gerechten
in showcooking
• Themabuffet (2x/week), gala-avond
• Alternatief avondmaal: Italiaans en
Aziatisch restaurant
• Gebak en ijsjes
• Selectie van nationale alcoholische
en niet-alcoholische dranken (tot
24u.)
• Fitness (vanaf 18 jaar, sportschoenen
verplicht), waterpolo, gym, aquagym, petanque, vogelpik
• Animatie overdag voor volwassenen
en kinderen (4-7 jaar en 8-12 jaar)
6x/week
• Livemuziek, shows (meerdere
keren per week)

VOOR FAMILIES
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GRIFID VISTAMAR
Golden Sands

! Spectaculair uitzicht op zee
! Uitstekende gastronomie
! Uitgebreide All Inclusive 24/24u.
! Moderne, ruime kamers
! Direct aan de promenade
OVERDEKT
ZWEMBAD ALL IN

Kamer met zeezicht
themabuffetten, showcooking)
1 parasol gratis aan het strand
lateraal zeezicht (type 23)
• Themabuffet (2x/7 dagen)
(volgens beschikbaarheid) • Gratis
• Juniorsuite (2-3 pers.) met tegel• Galadiner om de 10 dagen
handdoekenservice • Overdekt
vloer, safe (betalend), balkon of ter• Italiaans à-la-carterestaurant (in
zwembad (verwarmd tussen
ras en lateraal zeezicht (type 27)
KLANTENSCORE
openlucht) • Fine Dining à-la-carte: 1/5-31/10) met bubbelbad • Gratis: • Eén persoon in dubbele kamer
• Maaltijden 8.5
• Kamers 9.5
Bulgaarse en internationale keuken zie All In • Betalend: fietsenverhuur, met tegelvloer, safe (betalend), bal• Snackrestaurant • Restaurant
wellnesscentrum met massage, sauna, kon of terras (type 29)
Hotel Grifid Vistamar ligt direct aan ‘Sofra’ (lichte snacks en gezonde
• Promokamer (2 pers.) met tegelstoombad, hydromassagebad,...
de levendige promenade en het
maaltijden overdag, ‘s avonds à-lavloer, safe (betalend) en balkon of
VERBLIJF
mooie zandstrand van Golden
carte) • Patisserie • Lobbybar,
terras (type 25) • Extra bij verblijf in
Alle
kamers
beschikken
over
badSands. Het hotel werd tijdens de
salonbar, beachbar, poolbar, café
type 24: toegang tot het infinity
kamer
(douche,
haardroger),
tegelwinter van 2018/2019 grotendeels
• Deftige kledij vereist tijdens de
zwembad op het dak, sky bar & resvoer of houten vloer, centrale airco, taurant • Kinderbedje (0-2 jaar) gragerenoveerd. Mede dankzij de
maaltijden • Dine around: avondhoofdkussenservice (gratis), telefoon, tis (niet mogelijk bij maximale bezetAdults Only-zones (16+) is het hotel maal in bepaalde à-la-carterestaugeschikt voor koppels. Maar ook
rants van hotels Grifid Bolero, Grifid wifi (gratis), satelliet-tv, minibar (gratis), ting) • 325 kamers
koffiefaciliteiten • Standaardkamer
families zullen hier een aangenaam Metropol (Adults Only) en Grifid
ALL IN
verblijf tegemoet gaan. Kortom, een Vistamar • A-la-carte skybar/restau- (2-3 pers.) met tegelvloer, safe
uitstekende keuze voor een kwalita- rant: exclusief voor gasten van Grifid (betalend), balkon of terras (type 20) • Ontbijt, middag- en avondmaal in
• Kamer met zeezicht (2-3 pers.),
tieve strandvakantie waarbij je
het hoofdrestaurant (water, fruitsap,
Concept, voor klanten in andere
met tegelvloer, safe (betalend) en
geniet van een uitstekende service. kamertypes (min. 16 jaar) enkel
frisdranken, bier en lokale wijn
balkon
of
terras
(type
21)
•
‘Grifid
inbegrepen) • Continentaal à-lamogelijk voor het avondmaal mits
LIGGING
Concept’
kamer
(2
pers.,
adults
only
carteontbijt (10-12u., bediening aan
betalen
• Op 10 m van het strand (enkel
vanaf 16 jaar) met tegelvloer, safe
tafel) • Maaltijden in ‘Sofra’ (10-12u.,
door de promenade ervan gescheiden) SPORT & ONTSPANNING
(gratis), balkon en frontaal zeezicht. 16-17u., 18.30-21.30u., 1x/verblijf
• Op 500 m van een winkelcentrum • Zoetwaterzwembad, ‘infinity’
(type 24) • Familiesuite (3 pers. /
van 5 nachten, onbeperkt vanaf
• Op 15 km van Varna • Bushalte op zwembad (min. 16 jaar, enkel voor
2 volw.+2 kind. / 2 volw.+1 kind /
6 nachten) • Avondmaal in de
500 m • Op ± 30 km van de lucht3 volw.+1 kind) = 2 kamers met een à-la-carterestaurants (1x/verblijf van
verblijf in Grifid Concept-kamer,)
haven (transfer heen en terug
schuifdeur, 1 met kingsize bed en
zonneterras • Gedeelte op het
min. 5 nachten, onbeperkt bij verinbegrepen)
strand exclusief voor verbijf in ‘Grifid 1 met 2 enkele bedden, tegelvloer,
blijf vanaf 6 nachten) • Dine around
safe
(betalend),
balkon
of
terras
Concept’-kamers
(min.
16
jaar)
met
FACILITEITEN
(bij verblijf van min. 6 nachten):
(type
22)
•
Familiesuite
(3
pers.
/
drankenservice
•
Aquapark
met
avondmaal in bepaalde à-la-carte• Kinderspeelruimte • Shop
2
volw.+
2
kind.
/
2
volw.+
1
kind
/
glijbanen
in
Grifid
Bolero
(met
restaurants van hotels Grifid Bolero,
• Kapsalon • Wasservice • Wifi (gra2 gedeeltes voor volw. (min. 140cm) 3 volw.+1 kind) = 2 kamers met een Grifid Metropol (Adults Only, Fusion
tis) in een deel van het resort
schuifdeur, 1 met kingsize bed en
en kind., elk met 3 glijbanen, junirestaurant niet inbegrepen) en Grifid
RESTAURANTS & BARS
1 met 2 enkele bedden, tegelvloer,
sept.) • Gratis ligzetels en parasols
Vistamar • Kindermenu in het
• Zie All In • Hoofdrestaurant met
safe (betalend), balkon of terras en à-la-carterestaurant • A-la-carte
aan het zwembad • 2 ligzetels en
terras (maaltijden in buffetvorm,
Code 13878 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
ONZE MENING:

9.5
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skybar/restaurant: exclusief voor
gasten van Grifid Concept, betalend
voor klanten (min. 16 jaar) in andere
kamertypes • Snacks: pizza en
pasta (14-17u.) • IJsjes (10-17u.)
• Koffiebreak (10-17u.) • Patisserie
(10-17u.) • Middernachtsnack
(23.30-00.30u.) • Selectie van lokale
en internationale alcoholische en
niet-alcoholische dranken (24/24u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken in de
beachbar (10-17u.) • Minibar dagelijks
bijgevuld met mineraalwater, frisdranken en bier
• Tennisterrein, tennisrackets en
omnisportterrein (volleybal, basketbal,
voetbal) in Grifid hotel Bolero
• Pingpong, vogelpik, boccia • Aerobic,
aquagym, Pilates, fitness, Zumba,
Taebo, back fit • Nordic Walking
• Toegang tot het aquapark in hotel
Grifid Bolero (begin juni-eind sept.)
• Animatie overdag en ‘s avonds
(shows) • 7x/week miniclub
(4-12 jaar), minidisco • Om de
2 weken: kindershow • Softanimatie

VOOR FAMILIES
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GRIFID ENCANTO BEACH HOTEL
Golden Sands

! Uitstekend wellnesscentrum
! Prachtig Infinity zwembad
! Ultra All Inclusive 24/24u.
! Modern snackrestaurant op het strand
! Direct aan het strand
OVERDEKT
ZWEMBAD ALL IN

BEACH
*HQLHWHQYDQ]RQ]HHHQ]DQG
7RSOLJJLQJDDQKHWVWUDQG
=DOLJUHOD[HQ

Kamer met zeezicht
ONZE MENING:

8.0

KLANTENSCORE
• Maaltijden 7
• Kamers 8

Grifid Encanto Beach Hotel ligt in
een groene, rustige omgeving, maar
toch vlak bij het centrum van Golden
Sands. Je geniet er van een zorgeloze vakantie dankzij de uitstekende
kwaliteit van de uitgebreide All Inclusive
en de vriendelijke service ter plaatse.
In dit hotel geniet je van een aangenaam verblijf dankzij het moderne
comfort.

LIGGING
• Direct aan het fijnzandstrand
(ervan gescheiden door de promenade)
• Op 1,5 km van het centrum van
Golden Sands • Op 500 m van de
bushalte • Op 800 m van winkels
• Op 15 km van Varna • Op ± 30 km
van de luchthaven (transfer heen en
terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Kinderspeeltuin
• Schhoonheidssalon • Wasservice
• Wifi (gratis) in een deel van het
resort

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In • Hoofdrestaurant met
panoramisch terras met zicht op zee
• Themabuffetten (2x/7 dagen)
• Gala-avondmaal (1x/10 dagen)
• A-la-carterestaurant (met kindermenu) • A-la-carterestaurant met
gezonde maaltijden (enkel voor gasten
met boeking in het wellnesscentrum)
• Beach club à-la-carterestaurant
• Snackrestaurant aan het strand
met terras • Lobbybar, beachbar,
poolbar, poolbar op het dakterras,
patisserie, skylounge (exclusief voor
verblijf in Grifid Concept) • Voor het
avondmaal vereist men formele kledij
(lange broek voor de heren) in de
à-la-carterestaurants

SPORT & ONTSPANNING
• ‘Infinity’ zwembad, kinderbad met
glijbanen, zonneterras • Gratis ligzetels
en parasols aan het zwembad • Per
kamer: gratis 2 ligzetels en 1 parasol
aan het strand (volgens beschikbaarheid) • Gratis handdoekenservice
• Overdekt zwembad (verwarmd
tussen 1/4-31/10, ramen van het
overdekte zwembad kunnen open)
• Gratis: zie All In • Betalend: fietsenverhuur, wellnesscentrum met massages,
modderbehandelingen, schoonheidsbehandelingen, fysiotherapie, fitness
met trainer

• Extra in type 22, 26: badjas, slippers,
safe (gratis), Espresso, Rituals
Alle kamers beschikken over badverzorgingsproducten, vroege
kamer (douche, haardroger), houten
check-in/late check-out (volgens
vloer, hoofdkussenservice (gratis),
beschikbaarheid), privézonneterras
telefoon, wifi (gratis), satelliet-tv,
met infinity zwembad, bubbelbad,
safe (gratis), minibar (gratis) en balkon
gratis avondmaal in het Beach club
• Standaardkamer (2-3 pers.) met
à-la-carterestaurant, exclusieve
koffiefaciliteiten (type 20)
toegang tot laat continentaal à-la• Kamer met zeezicht (2-3 pers.)
carte ontbijt in de Sky lounge met
met koffiefaciliteiten (type 21)
gratis drankjes ‘s avonds, 1x/verblijf
• Familiekamer (3 volw. / 3 volw.+
1 kind. / 2 volw.+2 kind.) met balkon, korting in op de behandelingen in
het Spacentrum, privilege locatie
parkzicht (type 23)
op het strand vlak bij de bar
• Familiekamer (3 volw. / 3 volw.+
1 kind / 2 volw.+2 kind.) met koffie- • Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
en theefaciliteiten, schuifdeur, balkon,
• 266 kamers
zeezicht (type 24)
• ‘Grifid Concept’ kamer (2-3 pers.
/ 2 volw.+2 kind. / 3 volw.+1 kind)
met koffiefaciliteiten, badjas, slippers,
balkon, frontaal zeezicht (type 26)
• ‘Grifid Concept’ Suite (2-3 pers. /
2 volw.+2 kind. / 3 volw.+1 kind)
met badjas, slippers, balkon, frontaal
zeezicht (type 22)
• Promokamer (2 pers.) met koffiefaciliteiten (type 25)
• Eén pers. in dubbele kamer met
koffiefaciliteiten, zonder toeslag
(type 29)

VERBLIJF

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm • Continentaal à-lacarteontbijt • Avondmaal in het
à-la-carterestaurant (bediening aan
tafel, 1x/verblijf van min. 5 nachten,
onbeperkt vanaf verblijf vanaf
6 nachten) • Snacks (hotdogs, pizza,
hamburgers) (12-17u.) • Wafels
(15-17u.) • Cake (15-17u.)
• Middernachtsnacks (23.30-24.30u.)
• Themabuffet (2x/7 dagen) • Galaavond (1x/10 dagen) • Selectie van
lokale en internationale alcoholische
en niet-alcoholische dranken
(24/24u.), in de beach bar: 10-17u.,
alleen lokale dranken
• Beachvolleybal, boccia, vogelpik,
zumba, gym, aerobic, aquarobic,
fitness, yoga, trampoline • Gratis
toegang tot het spacentrum met
sauna (3 soorten), stoombad, Kneipp
bad, ijsfontein • Animatie overdag
en ‘s avonds (shows, livemuziek),
beachparty ( juli, augustus), animatie
overdag voor jongeren (sporten)
• Miniclub (4-12 jaar), minidisco,
kindershow (1x/2weken)

VOOR FAMILIES
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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GRIFID METROPOL

SUP

Golden Sands

! Adults Only hotel vanaf 16 jaar
! Kleinschalig en modern
! Uitstekende gastronomie
! Directe transfer heen en terug inbegrepen
! Moleculair à-la-carte menu
ADULTS WIFI
ONLY GRATIS

ALL IN

Kamer met frontaal zeezicht
ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 10 m van het privézandstrand
(ervan gescheiden door de
KLANTENSCORE
promenade)
• Maaltijden 9.3
• Op 50 m van shops
• Kamers 9.7
• Op 500 m van het centrum van
het resort
Hotel Grifid Metropol is de vierde
• Op 15 km van Varna
telg van de Grifid-keten. Het heeft
• Op 500 m van een bushalte
een prachtige ligging vlak aan het
• Op ± 30 km van de luchthaven
strand en toch dicht bij het centrum
(directe transfer heen en terug
van Golden Sands. Je geniet van een
inbegrepen)
uitgebreide All In waar geïmporteerde
dranken inbegrepen zijn. Geniet van FACILITEITEN
een verfijnde cocktail in de skybar
• Schoonheidssalon
met frontaal zeezicht of van de
• Wasservice
heerlijke keuken in een van de
• Shop
à-la-carterestaurants. Hotel Grifid
• Wifi (gratis) in het hele resort
Metropol bezorgt je het ultieme
vakantiegevoel! Klanten van hotel
Metropol krijgen een directe transfer
van en naar de luchthaven.

9.3

VERBLIJF

• Zie All In
• Hoofdrestaurant met terras (ontbijt: koud buffet en warme gerechten
à-la-carte, avondmaal à-la-carte
met bediening aan tafel)
• A-la-carterestaurants: Italiaans en
fusion
• Lobbybar/pianobar, poolbar, skybar,
loungebar aan het strand
• Gala-avondmaal (1x/10 dagen)
• Thema-avonden (2x/week)
• Deftige kledij vereist tijdens de
maaltijden (lange broek voor de
heren tijdens het avondmaal)
• Dine around (bij verblijf van min.
6 nachten): (1x/verblijf) avondmaal
in de à-la-carterestaurants van
hotels Grifid Bolero, Grifid Metropol
(Adults Only) en Grifid Vistamar

Alle kamers beschikken over badkamer (haardroger, badjas, slippers),
tapijt of houten vloer, centrale airco,
telefoon, hoofdkussenservice (gratis),
wifi (gratis), satelliet-tv, safe (gratis),
minibar (gratis), koffiefaciliteiten,
balkon
• Standaardkamer (2 pers.) met
douche in bad en lateraal zeezicht
(type 20)
• Kamer met frontaal zeezicht
(2 pers.), douche in bad (type 21)
• Juniorsuite (2-3 pers.) met bad
en douche, lateraal zeezicht:
2 kamers die niet gescheiden zijn
door een deur (type 23)
• Appartement (2-4 pers.) met bad
en douche, 1 slaapkamer, kingsize
bed: 2 kamers gescheiden door
een deur (type 24)
SPORT & ONTSPANNING
• Eén persoon in dubbele kamer
• ‘Infinity’ zoetwaterzwembad, biomet douche in bad, lateraal zeezwembad met kiezels, zonneterras
zicht (type 29)
• Gratis ligzetels en parasols aan het • 129 kamers
zwembad
• 2 ligzetels en 1 parasol aan het
strand gratis, volgens beschikbaarheid
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: massage, sauna,
schoonheidsbehandelingen

ADULTS ONLY

ALL IN
• Ontbijt (koud buffet en warme
gerechten à la carte), middag- en
avondmaal à-la-carte met bediening
aan tafel • Continentaal ontbijt
(10-12u.) • Middagmaal in het Italiaans
à-la-carterestaurant (bediening aan
tafel) • Avondmaal in het hoofd
à-la-carterestaurant • Avondmaal in
het fusion restaurant (1x/verblijf)
• Dine around (bij verblijf van min.
6 nachten): avondmaal in de à-lacarterestaurants van hotels Grifid
Bolero, Grifid Metropol (Adults Only)
en Grifid Vistamar, 1x/verblijf avondmaal in het Sky restaurant
• Selectie van speciale snacks
(11.30u.-17u.) • IJsjes (15-17u.)
• Koffiebreak (15-17u.) • Barbecueavonden ( juli-augustus) • Selectie
van lokale en geïmporteerde
alcoholische en niet-alcoholische
dranken (10-24u.) • Smoothies in
de poolbar, enkel locale dranken in
de beachbar • Minibar elke dag
bijgevuld met mineraalwater,
frisdranken en bier
• Fitness, boccia, aquagym • Nordic
walking • Gratis toegang tot de fitness
in Grifid Encanto Beach • Tennis
(materiaal inbegrepen), volleybal,
voetbal, basket in Grifid Bolero
• Livemuziek ‘s avonds en shows

• Minimumleeftijd voor de gasten in
het hotel: 16 jaar
Code 13850 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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DOLCE VITA SUNSHINE RESORT
Golden Sands

! Moderne inrichting
! Comfortabele kamers
! Prima All Inclusive
! Gratis privéstrand
OVERDEKT
ZWEMBAD ALL IN

CLASSIC
9HUWURXZGJHYRHO
.ZDOLWHLWHQFRPIRUW
+DUWHOLMNHVHUYLFH

Standaardkamer
ONZE MENING:

Dolce Vita Sunshine Resort, hét
adres voor wie wil genieten van een
leuke vakantie aan de Bulgaarse
Riviera. Gelegen in Golden Sands,
een van de populairste badplaatsen
van Bulgarije, is het ideaal voor een
leuke strandvakantie met het gezin,
met je partner of met vrienden.
Relaxen in het spacentrum, languit
genieten aan het zwembad, zonnebaden of talrijke watersporten
beoefenen aan het lange fijnzandstrand,... En ‘s avonds biedt Golden
Sands je een levendig nachtleven
met talrijke bars, restaurants en
discotheken.

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Aan de Zwarte Zee, in de toeristische
zone ‘Golden Sands’
• Op 200 m van het privéstrand van
hotel Riviera
• Op 300 m van shops
• Op 20 km van Varna
• Op ± 30 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Zie All In
• Restaurant met terras
• Bulgaars restaurant
• Snackbar aan het zwembad/Grieks
restaurant
• Lobbybar met terras, salonbar met
terras, poolbar
• Deftige kledij vereist voor het
avondmaal (lange broek voor de
heren)

FACILITEITEN
• Kinderspeeltuin
• Schoonheidssalon
• Wifi (gratis) in een deel van het
resort

VERBLIJF

Alle kamers beschikken over badkamer (douche, haardroger), tegelvloer, centrale airco, telefoon, wifi
(gratis), satelliet-tv (flatscreen),
minibar (gratis, elke dag bijgevuld,
met koeltas, waterkoker, safe
(betalend) en balkon of terras
• Standaardkamer (2-3 pers.) met
tuinzicht (type 20)
• Kamer met zeezicht (2-3 pers.)
(type 21)
SPORT & ONTSPANNING
• Superieure kamer (2-3 pers. /
• 2 zoetwaterzwembaden waarvan
2 volw.+2 kind. / 3 volw.+1 kind)
1 met kindergedeelte, aquapark
met tuinzicht (type 26)
voor kinderen met 4 glijbanen
• Familieappartement (2-3 pers. /
(3-14 jaar, kinderen onder 12 jaar
3 volw.+1 kind / 2 volw.+2 kind.)
moeten vergezeld zijn door een
met tuinzicht: 1 slaapkamer
volwassene, minimumlengte kind:
(type 23)
1m), zonneterras, tuin
• Eénouderkamer (1 volw.+1 kind /
• Gratis ligzetels en parasols aan de
1 volw.+2 kind.) met tuinzicht
zwembaden en het privéstrand
(type 22)
(2 ligzetels en 1 parasol)
• Promokamer (2 pers.) met tuin• Gratis handdoekenservice
zicht (type 25)
• Overdekt zwembad
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
• Gratis: zie All In
mogelijk bij maximale bezetting)
• Betalend: spacentrum met sauna, • 290 kamers
bubbelbad, stoombad, massage en
diverse behandelingen

MINISPLASH

ALL IN
• Ontbijtbuffet met volkorenproducten en showcooking
• Continentaal ontbijt
• ‘s Middags: buffet, showcooking
en keuze aan desserts
• Lichte gerechten aan de snackbar
• ‘s Avonds: buffetten en gerechten
die direct in het restaurant bereid
worden
• 2x/week themabuffet
• Alternatief avondmaal: Bulgaarse
en Griekse keuken
• Selectie van nationale alcoholische
en niet-alcoholische dranken in de
bars en restaurants van het hotel
tot 24u.
• Omnisportterrein (minivoetbal,
volleybal), pingpong, petanque,
vogelpik, waterpolo, aquagym
• Fitness, gym
• Animatie overdag voor volwassenen
(6x/week)
• Animatie voor kinderen (4-7 jaar
en 8-12 jaar) (6x/week)
• Livemuziek, shows (meerdere
malen per week)

• 1 kids miniglijbanenpark

VOOR FAMILIES
0LQLVSODVK
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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PARK HOTEL ODESSOS
Golden Sands

! Gelegen in een mooie tuin
! Comfortabele kamers
! Op 200 m van het strand
WIFI
GRATIS

ALL IN

Driepersoonskamer
ONZE MENING:

9.0

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8
• Kamers 10

• Service 10

Park Hotel Odessos is omgeven door
groen en ligt niet ver van het heerlijke
zandstrand van Golden Sands. Ideaal
om languit te gaan relaxen met het
geruis van de zee op de achtergrond
en een verfrissend briesje om af te
koelen op een zalige zomerse dag.
Heb je het liever wat actiever?
Dankzij de All Inclusive-formule en
het animatieprogramma hoef je je
geen seconde te vervelen! Uiteraard
hoort daar ook een hapje en een
drankje bij.

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 200 m van het zandstrand
(ervan gescheiden door een weg)
• Op 300 m van het centrum
• Op ± 30 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
buffetvorm, kinderbuffet)
• Snackbar
• Lobbybar

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

VERBLIJF

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche, haardroger), houten vloer
en tegelvloer, centrale airco, telefoon,
satelliet-tv (flatscreen), koelkast,
waterkoker, safe (betalend) en balkon
of terras
SPORT & ONTSPANNING
• Standaardkamer (2 pers.) (type 20)
• Zoetwaterzwembad met glijbaan
• Kamer met tuinzicht (2-3 pers.)
voor kinderen, 1 relax zwembad
(type 21)
• Gratis ligzetels en parasols aan het • Kamer met groot balkon (2 pers.)
zwembad
(type 24)
• Gratis handdoekenservice
• Kamer met tuinzicht (2-3 pers. /
• Overdekt zwembad
2 volw.+2 kind.) (type 25)
• Gratis: zie All In
• Ruime familiekamer (2-3 pers. /
• Betalend: biljart, wellnesscentrum
2 volw.+2 kind. / 3 volw.+1 kind)
met massages
(type 22)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting in
types)
• 188 kamers

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Showcooking
• Thema-avondmaal (2x/week)
• Snacks (12-18u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken (10-24u.)
• Boccia, pingpong, vogelpik, fitness,
aerobic, aquarobic (6x/week),
waterpolo, sauna, stoombad

VOOR FAMILIES
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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MIRABELLE
Golden Sands

! Prachtige omgeving vol groen
! Panoramische vergezichten
! Op 300 m van het strand
WIFI
GRATIS

HALF
ALL IN PENSION

Kamer met lateraal zeezicht

ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 300 m van het strand (gratis
shuttle)
Hotel Mirabelle brengt je met een
shuttle in een mum van tijd naar het • Op 17 km van Varna
• Op ± 25 km van de luchthaven
strand om te kunnen genieten van
de zon op je huid, het zand tussen je (transfer heen en terug inbegrepen)
tenen, te luisteren naar het ruisen
FACILITEITEN
van de zee. Dat is pas ontspannen.
• Kinderspeeltuin
Het hotel zelf is omgeven door groen
• Shop
waar het aangenaam vertoeven is.
• Wasservice
Hier verblijf je in moderne, sfeervolle
• Wifi (gratis) in het hele resort
kamers. De unieke, groene omgeving
gecombineerd met moderne faciliteiten
maken van dit hotel een uitstekende
keuze voor een fijne vakantie.

VERBLIJF

• Zie All In (mits toeslag)
• Hoofdrestaurant
• Snackbar
• Lobbybar

Alle kamers beschikken over
badkamer (douche, haardroger),
tapijt, individuele airco, tv, wifi (gratis),
minibar (betalend), safe (betalend),
balkon of terras
SPORT & ONTSPANNING
• Studio (3 pers. / 3 volw.+2 kind. /
• Zoetwaterzwembad, kinderbad,
2 volw.+1 kind. / 2 volw.+2 kind. /
zonneterras
2 volw.+3 kind.) (type 20)
• Gratis: pingpong, fitness, miniclub • Kamer met lateraal zeezicht
(4-12 jaar), animatie overdag en
(2-3 pers.), zonder toeslag
‘s avonds voor volw. en kind.
(type 21)
• Betalend: biljart, sauna, massages • Promokamer (2-3 pers.) met
lateraal zeezicht (type 25)
• Eén persoon in dubbele kamer
met lateraal zeezicht (type 29)
• 180 kamers

ALL IN mits toeslag
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Showcooking
• Thema-avond (3x/week)
• Snacks (11-17u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(10-22.30u.)
• Pingpong, fitness
• Miniclub (4-12 jaar)
• Animatie overdag en ‘s avonds
voor volw. en kind.

VOOR FAMILIES
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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GERGANA BEACH
Albena

! Scherp geprijsd hotel
! Direct aan een breed zandstrand
! Naast het natuurpark Baltata
ALL IN

BEACH
*HQLHWHQYDQ]RQ]HHHQ]DQG
7RSOLJJLQJDDQKHWVWUDQG
=DOLJUHOD[HQ

Standaardkamer

ONZE MENING:

8.0

KLANTENSCORE
• Service 10

De unieke ligging is de belangrijkste
troef van dit verzorgde All Inclusive
hotel. Het ligt op het einde van het
Albena Resort, aan het lange
zandstrand en naast het
beschermde natuurpark ‘Baltata’.

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het strand
• Naturistenstrand in de omgeving
• Naast het natuurpark ‘Baltata’
• Op 1 km van het centrum van
Albena (bereikbaar via de
promenade)
• Regelmatig minitreintje naar het
centrum van Albena (betalend)
• Op ± 38 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Zie All In
• Restaurant met terras (maaltijden
in buffetvorm)
• Snackbar
• Lobbybar, poolbar, bar

VERBLIJF

Alle kamers beschikken over
badkamer (bad of douche, haardroger),
tegelvloer, individuele airco
(3/5-27/9), telefoon, satelliet-tv
(flatscreen), wifi (gratis), minibar
(betalend), safe (betalend) en balkon
SPORT & ONTSPANNING
of terras
• Zoetwaterzwembad, kinderbad,
• Standaardkamer (2 pers. /
zonneterras
2 volw.+1 kind) (type 20)
• Per kamer: gratis 2 ligzetels en
• Kamer met zeezicht (2-3 pers.)
1 parasol aan het zwembad en het
(type 21)
FACILITEITEN
strand (matrassen betalend)
• Eén persoon in dubbele kamer,
• Gratis: zie All In
• Kinderspeeltuin
op aanvraag (type 29)
• Kapsalon/schoonheidsbehandelingen • Betalend en in het resort: tennis, • Promokamer (2 pers. / 2 volw.+
tennisschool, fietsenverhuur,
• Shop
1 kind) (type 25)
paardrijden, 3 professionele
• Wasservice
• Eenouderkamer (1 volw.+1 kind. /
voetbalterreinen, watersporten aan 1 volw.+2 kind.), zonder toeslag
• Roomservice
het 7 km lange zandstrand
• Safe te huur aan de receptie
(type 26)
(waterfiets, banana, jetski,
(€ 13/week)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
parasailing), spacentrum met
• Wifi (gratis) in een deel van het
mogelijk bij maximale bezetting)
massages, manicure, pedicure
resort
• 290 kamers

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Laat ontbijt (10-11u.)
• Thema-avonden: Italiaans, Bulgaars,
zeevruchten
• Snacks (15-17u.)
• Barbecue (in juli en augustus)
• ‘Dine Around’ (geldig voor verblijven
van min. 7 nachten): 1 middagmaal
en 1 avondmaal in een selectie
van à-la-carterestaurants in het
Albena Resort
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken (10-23u.)
• Voetbal, beachvolley, pingpong,
vogelpik, schaken
• Fitness
• Animatie (Engels- en Duitstalig)
overdag en ‘s avonds (shows)
(6x/week)
• 6x/week livemuziek in het restaurant
• Miniclub (4-12 jaar), minidisco

Code 13838 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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ATHEENSE RIVIERA

! Archeologische toppers in Olympia en Mycene
! Indrukwekkende overblijfselen uit de Oudheid
! In alle rust genieten van een ontspannende vakantie aan het strand
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GRIEKENLAND

At t i ka

VAKANTIEPLAATSEN

Korinthe

ISTHMIA / KORINTHE

VRAVRONA

Korinthe is gebouwd op de Isthmus die de
verbinding vormt tussen Athene en de
Peloponnessos, die van het vasteland
gescheiden wordt door het Kanaal van Korinthe.
Ten westen van hedendaags Korinthe en ten
oosten van Oud-Korinthe ligt de historische site
van Isthmia, zeker een bezoekje waard. De
badplaats Loutraki, het Vouliagmeni zoutwatermeer tegenover Korinthe en het heiligdom
Heraion van Perahora liggen aan de andere kant
van het Kanaal. Luchthaven - Isthmia / Korinthe: ± 110 km

Vravrona bevindt zich op 30 km van Athene
en heeft een mythische betekenis in de
geschiedenis en de godsdienst van Athene.
Vandaag de dag kan je er het museum en de
opgravingen van de tempel van Artemis bezichtigen,
middenin een prachtig natuurgebied.
Luchthaven - Vravrona: ± 30 km

Nea Makri is ideaal gelegen om verschillende
bezienswaardigheden te spotten. Er zijn ook
tal van tavernes, bars, stranden en een markt.

Kinetta: ± 85 km

24/7 ONLINE
SERVICE
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Luchthaven - Nea Makri: ± 25 km

Isthmia A eg i n a

Po ro s
Peloponessos

Sp et s es

100 km

Marathon

Nea Makri
Vravrona
Anavyssos
Cape Sounio

Hyd ra

Kretenzische Zee

INFO

SOUNIO

Kaap Sounio is een 70 m hoge rots die boven
de Egeïsche Zee uittorent en waar de resten van
de tempel van Poseidon staan. Deze tempel
ANAVYSSOS
dateert uit de 5de eeuw v. Chr. en vandaag staan
Kleine badplaats ten zuiden van de stad Athene, er nog 16 Dorische zuilen rechtop. Kaap Sounio
omringd door bergen en pijnboombossen. Er was vroeger ook een belangrijk herkenningspunt
heerst een uitgelaten sfeer en je vindt er
voor de schepen die de Saronische Golf binnengezellige tavernes en restaurantjes. Het mooie voeren. Deze plaats is eveneens wereldvermaard
zandstrand is erg in trek bij surfers.
om z’n prachtige zonsondergang. Het dichtstbijzijnde havenstadje Lavrio was in de oudheid
Luchthaven - Anavyssos: ± 27 km
bekend om z’n zilvermijnen en de neoklassieke
MARATHON
gebouwen, de lege pakhuizen aan de haven
Marathon staat gekend voor zijn twee mooie getuigen van de vroegere welvaart. Luchthaven zandstranden. Het ene is gezellig druk met
Sounio: ± 47 km
tavernes, het andere is wat rustiger. Het ligt
KINETTA
voor een deel op de heuvels waardoor je een
prachtig zicht hebt op de kust, het eilandje Moni, Kinetta is een kleine badplaats met mooie
de zee en de bergen. Veel Grieken hebben hier stranden. De belangrijkste wegen die Athene
verbinden met de Peloponnessos lopen door
een vakantiehuis. Luchthaven - Marathon: ± 36 km
dit stadje. Luchthaven -

NEA MAKRI

ATHENE
Kinetta

A
20°
25°
30°
38°
33°
29°
23°

B
15°
18°
22°
24°
24°
23°
21°

C
7
8
10
11
10
8
7

A: gem. dagtemp.
B: gem. temp. zeewater
C: uren zon per dag

Formaliteiten: voor Belgen volstaat de identiteitskaart (dient geldig te zijn tijdens je verblijf). Andere
nationaliteiten: info op de ambassade. Kids-ID
voor kinderen jonger dan 12 jaar. Voor een laatste
update: zie http://diplomatie.belgium.be
Verblijfstaks: sinds 2018 wordt een verblijfstaks
aangerekend die je ter plaatse in het hotel
betaalt. De taks wordt berekend per kamer per
nacht en varieert per hotelcategorie: ca. € 0,50/
kamer/nacht voor 2*- en 1*-hotels, ca. € 1,50/
kamer/nacht voor 3*-hotels, ca. € 3/kamer/
nacht voor 4*-hotels en ca. € 4/kamer/nacht
voor 5*-hotels. De taks voor appartementen
varieert van ca. € 0,25 tot € 1/appartement/nacht.
Verblijfstaksen onder voorbehoud van wijzigingen.
Tijdsverschil: het is er 1 uur later dan in België.
Winkelen: elke streek heeft zijn eigen ambacht,
maar interessant zijn in het algemeen: lederwaren, tapijten, keramiek, juwelen en gipsafdrukken van kunstwerken.
Keuken: Griekse salades met fetakaas, vleesbrochettes, gegrilde vis en de streekwijnen
zijn de typische specialiteiten die je moet
geproefd hebben.
Opmerking: op de Griekse feestdagen kunnen
bepaalde sites gesloten zijn.
Huisdieren onder de 5 kg zijn toegelaten in de
transferbus en/of taxi. Ze dienen vervoerd te
worden in een gesloten draagtas. Huisdieren
boven de 5 kg zijn niet toegelaten.

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

ANAVYSSOS
EverEden Beach Resort Hotel ****

code 10417

KINETTA
Kinetta Beach Resort & Spa ****

code 10469

NEA MAKRI
Ramada Attica Riviera ****

code 10450

SOUNIO
Grecotel Cape Sounio *****

code 10493

VRAVRONA
Dolce Attica Riviera ****

code 10465
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Griekenland | Atheense Riviera | Marathon

GOLDEN COAST HOTEL & BUNGALOWS
Marathon

! Ideaal voor families en voor koppels
! Hoofdgebouw en bungalows
! Direct aan het zandstrand
WIFI
GRATIS

ALL IN

Standaardkamer
• Eenouderkamer (1 volw.+1 kind /
Alle kamers beschikken over badkamer 1 volw.+2 kind.) in het hoofdgebouw
met douche in bad, houten vloer
(haardroger), individuele airco,
en tuinzicht (type 21)
KLANTENSCORE
telefoon, wifi (gratis), satelliet-tv
• Maaltijden 8.1 • Service 8.5
(flatscreen), koelkast, safe (gratis) en • Eén persoon in dubbele kamer in
• Kamers 8.7
het hoofdgebouw met douche in
balkon
bad, houten vloer en tuinzicht
• Standaardkamer (2 pers. /
Dit hotel is uiterst geschikt voor
2 volw.+1 kind) in het hoofdgebouw (type 29)
koppels en families met kinderen.
SPORT & ONTSPANNING
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
met douche in bad, houten vloer
De miniclub zorgt voor vertier bij de • 3 zoetwaterzwembaden, 2 kindermogelijk bij maximale bezetting,
en tuinzicht (type 20)
kinderen, terwijl je je aan een van de
baden, zonneterras
behalve in type 24)
• Kamer met zeezicht (2 pers. /
sporten kan wagen. Golden Coast
• Gratis ligzetels en parasols aan het
2 volw.+1 kind) in het hoofdgebouw, • 541 kamers
Hotel & Bungalows ligt aan het
zwembad en het strand
met bad of douche en houten
strand van Marathon, de plaats waar • Gratis handdoekenservice (mits
vloer (type 23)
de Griekse soldaat Pheidippides
waarborg)
• Bungalow (2 pers. / 2 volw.+1 kind)
begon aan zijn 42 km lange tocht
• Gratis: zie All In
met bad of douche, tegelvloer en
naar Athene.
• Betalend: waterski, banana, ringo,
tuinzicht of zicht op het zwembad,
paragliding, duiklessen
zonder toeslag (type 24)
LIGGING
• Bungalow (2 pers. / 2 volw.+2 kind.)
• Direct aan het zandstrand
met bad of douche, tegelvloer,
• Op 4 km van Nea Makri
stapelbedden en tuinzicht of zicht
• Op 35 km van Athene
op het zwembad (type 26)
• Op 52 km van Piraeus
• Familiekamer (2-3 pers. / 2 volw.+
• Op ± 36 km van de luchthaven
2 kind. / 3 volw.+1 kind) in het
(transfer heen en terug inbegrepen)
hoofdgebouw met douche, houten
FACILITEITEN
vloer, tegelvloer, sofabed en tuinzicht:
• Kinderspeeltuin
1 slaapkamer (type 22)
• Wifi (gratis) in het hele resort
ONZE MENING:

8.9

RESTAURANTS & BARS

VERBLIJF

• Zie All In
• Hoofdrestaurant met terras
(maaltijden in buffetvorm)
• Grieks restaurant/taverne
(maaltijden in buffetvorm)
• Bar, poolbar, beachbar

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Snacks (11-23u., in de miniclub:
16-17u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(11-23u., vers fruitsap betalend)
• Tennis, basketbal, volleybal,
minivoetbal, pingpong, minigolf,
petanque
• Animatie overdag en ‘s avonds
(hoofdzakelijk Franstalig, activiteiten,
thema-avonden en shows)
• 1x/week Griekse avond met
folklore en dans
• Miniclub (4-12 jaar) en juniorclub
(12-16 jaar), enkel op feestdagen
tot 12/5 en in juli-augustus

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN

Code 10461 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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Griekenland | Atheense Riviera | Isthmia-Korinthe

KING SARON HOTEL
Isthmia-Korinthe

! Omgeven door bloemen en bomen
! Mooi uitzicht op de Saronische Golf
! Rustige locatie
! Direct aan het strand
ALL IN

ONZE MENING:

8.8

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.5 • Service 7
• Kamers 9

King Saron Hotel ligt op een prachtlocatie, is omgeven door een mooie
bloementuin en biedt een adem–
benemend uitzicht op de Saronische
Golf. De kamers zijn comfortabel
ingericht, gedeeltelijk gerenoveerd
en beschikken over alle moderne
comfort om je op en top op vakantie
te voelen. Voor uitstapjes wordt een
huurwagen aangeraden.

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het zand-/kiezelstrand
(bereikbaar via een trap)
• Op 8 km van Korinthe
• Op 10 km van Loutraki
• Op ± 100 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Zie All In
• Restaurant (maaltijden in buffetvorm)
• Bar

FACILITEITEN
• Kinderspeelruimte
• Gratis safe aan de receptie
• Discotheek
• Wifi (gratis) in een deel van het
resort

VERBLIJF

Alle kamers beschikken over badkamer (douche, haardroger), houten
vloer, centrale airco, telefoon, wifi
(gratis), satelliet-tv (flatscreen), koelkast en balkon
SPORT & ONTSPANNING
• Standaardkamer (2 pers. /
• Zoutwaterzwembad met geïntegreerd 2 volw.+1 kind, gerenoveerd) met
kinderbad, zonneterras
zicht op de bergen (type 20)
• Gratis ligzetels en parasols aan het • Kamer met zeezicht (2 pers. /
zwembad en het strand
2 volw.+1 kind, gerenoveerd)
• Handdoekenservice (mits waarborg) (type 21)
• Gratis: zie All In
• Vierpersoonskamer (2 pers. /
2 volw.+2 kind.) met stapelbedden,
gratis safe en zicht op de bergen
(type 23)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 180 kamers

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Snacks (10-12u. en 16-17u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(10-23u., dranken in de discotheek
betalend)
• 25% korting op het keuzemenu
voor het middagmaal in ‘Blue
Mood’ restaurant
• Tennis, volleybal, pingpong, fitness
• Kano en waterfiets aan het strand
• Animatie overdag (voornamelijk
Franstalig)

VOOR FAMILIES
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN

Code 10466 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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Griekenland | Atheense Riviera | Isthmia-Korinthe

KALAMAKI BEACH
Isthmia-Korinthe

! Zeer charmant hotel
! Warme en gemoedelijke service
! Panoramisch restaurant
! Direct aan het strand
VOL
HALF
WIFI
GRATIS PENSION PENSION

CLASSIC
9HUWURXZGJHYRHO
.ZDOLWHLWHQFRPIRUW
+DUWHOLMNHVHUYLFH

Standaardkamer
ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het kiezelstrand
• Op 10 km van Korinthe en
KLANTENSCORE
Loutraki
• Maaltijden 8.1
• Op 80 km van Athene
• Kamers 7.8
• Op 95 km van Piraeus
• Regelmatige shuttle van het hotel
Dit hotel is ideaal voor een rustige
naar Korinthe en Loutraki (betalend)
familievakantie! Kalamaki Beach ligt
• Op ± 100 km van de luchthaven
te midden van een prachtige tuin en
(transfer heen en terug inbegrepen)
geeft uit op het strand aan het
azuurblauwe water van de
FACILITEITEN
Middellandse Zee. Voor uitstapjes
• Wifi (gratis) in het hele resort
wordt een huurwagen aangeraden.

7.8

SPORT & ONTSPANNING

• Ontbijtbuffet
• Zoetwaterzwembad, kinderbad,
• Panoramisch restaurant (avondmaal zonneterras, tuin
• Gratis ligzetels aan het zwembad,
in buffetvorm)
gratis ligzetels en parasols aan het
• Snackbar in de tuin
strand
• Bar
• Gratis: pingpong, volleybal, biljart,
fitness, miniclub (4-12 jaar, in juli
en augustus, 5x/week)
• Betalend: 4 tennisterreinen
(waarvan 2 met verlichting)

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer (douche in bad, haardroger),
marmeren vloer, centrale airco,
hoofdkussenservice (gratis),
telefoon, wifi (gratis), satelliet-tv,
koelkast en safe (gratis)
• Standaardkamer (2-3 pers. /
2 volw.+2 kind. / 3 volw.+1 kind)
met balkon en lateraal zeezicht
(type 20)
• Eenpersoonskamer zonder balkon
(type 10)
• Promokamer (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind. / 3 volw.+1 kind) met balkon
(type 25)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 81 kamers

VOOR FAMILIES
YROZNLQGHUHQ]RQGHUWRHVODJ

Code 10468 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

192_V1_MED_NL 192

18/10/2022 17:50

193

CHALKIDIKI

! Authentiek Noord-Griekenland met mooie natuur en pittoreske
vissersdorpjes

! Zeer kindvriendelijke, langzaam in zee aflopende en langgerekte
zandstranden

! Bergachtig, groen Sithonia en bruisend Kassandra
! De kloosters van de Meteora en de heilige berg Athos
! Levendige cultuur- en winkelstad Thessaloniki
VAKANTIEPLAATSEN
GERAKINI - SITHONIA

Kalives
Nea Potidea
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KALLITHEA - KASSANDRA

Chalkidiki

a

Gerakini wordt gekenmerkt door prachtige zand- Polichrono is een toeristisch dorpje tussenin
stranden. Je krijgt er ook een prachtig uitzicht Kriopigi, Pefkochori en Hanioti en is zeer geschikt
over Toronean Bay. Luchthaven - Gerakini: ± 66 km
voor een familievakantie. Het heeft alles wat
je nodig hebt: een 7 km lang zandstrand, leuke
KALIVES
bars en tavernes en verschillende wandelstraten
Kalives ligt in een brede baai net tussen de
met winkeltjes. In de nabije omgeving zijn er
2 schiereilanden Kassandra en Sithonia. Lang- ook enkele archeologische sites. Luchthaven gerekte zand- en kiezelstranden stelen hier
Polichrono: ± 86 km
de show. Luchthaven - Kalives: ± 60 km

NEA MOUDANIA - KASSANDRA

GRIEKENLAND

POLICHRONO - KASSANDRA

Sithonia

Hanioti
Kallithea betekent ‘prachtig uitzicht’ in het Grieks
Kassandra
Pefkochori
en dat is dan ook exact wat je krijgt in deze
mondaine vakantieplaats: een turkooizen zee
20 km
Nea Skioni
met wit strand en groene natuur... Qua cultuur
zijn er onder meer de ruïnes van Ammos Zeus,
BEHALVE DE HOTELS IN DEZE
de tempel van Dionysos en een charmant kerkje INFO
SANI - KASSANDRA
Sani is een prachtig en ecologisch natuurgebied en kappelletje. Het strand is dan weer the place Formaliteiten: voor Belgen volstaat de identiteits- BROCHURE BIEDEN WIJ OOK
kaart (dient geldig te zijn tijdens je verblijf).
DE VOLGENDE HOTELS AAN.
op de landtong Kassandra, de luxueuze thuis to be voor wie houdt van trendy beachbars,
Andere nationaliteiten: info op de ambassade. MEER INFO BIJ JE REISAGENT.
van de Sani-hotels. Flaneer er rond de chique languit relaxen en watersporten. Luchthaven Kids-ID voor kinderen jonger dan 12 jaar. Voor een Aanbod onderhevig aan wijzigingen tijdens het seizoen
jachthaven met de al even chique winkels en Kallithea: ± 34 km
laatste update: zie http://diplomatie.belgium.be
restaurants of ga stijlvol relaxen aan een van de NEA SKIONI - KASSANDRA
GERAKINI-SITHONIA
Verblijfstaks: sinds 2018 wordt een verblijfsgouden zandstranden. Luchthaven - Sani: ± 70 km
Nea Skioni is een toeristisch plaatsje in het
code 10622/10722
taks aangerekend die je ter plaatse in het hotel Ikos Olivia *****
zuidwesten
van
de
landtong
Kassandra.
Vers
HANIOTI - KASSANDRA
betaalt. De taks wordt berekend per kamer per KALLITHEA-KASSANDRA
Levendig badplaatsje met een druk centrum bereide vis vind je hier overal, want in de haven nacht en varieert per hotelcategorie: ca. € 0,50/ Ammon Zeus Hotel *****
code 10651
meren dagelijks heel wat vissersboten aan. Verder
boordevol winkeltjes, restaurantjes en bars.
kamer/nacht voor 2*- en 1*-hotels, ca. € 1,50/ NEA MOUDANIA-KASSANDRA
geniet je hier vooral van het mooie strand en de
Het lange zandstrand leent zich uitstekend
kamer/nacht voor 3*-hotels, ca. € 3/kamer/nacht Ikos Oceania *****
code 10695
tot het beoefenen van watersporten. Luchthaven groene omgeving. Luchthaven - Nea Skioni: ± 101 km voor 4*-hotels en ca. € 4/kamer/nacht voor
NEA
SKIONI-KASSANDRA
- Hanioti: ± 102 km
5*-hotels. De taks voor appartementen varieert
EXCURSIES
Anastasia Resort & Spa *****
code 10699
Je reisagent stelt je met plezier het volledige van ca. € 0,25 tot € 1/appartement/nacht.
PEFKOCHORI - KASSANDRA
Verblijfstaksen
onder
voorbehoud
van
wijzigingen.
PEFKOCHORI-KASSANDRA
aanbod uitstappen voor.
Pefkochori is geknipt voor wie houdt van
code 10660
Chalkidiki bestaat uit 3 schiereilanden: Kassandra, Flegra Palace ****
wandelen in een groene natuur. Dit traditionele
Sithonia en Athos. Je verblijft er in een hotel
POLICHRONO-KASSANDRA
dorp heeft een klein dorpsplein en de boulevard
op Kassandra of Sithonia. Athos is een autonome Royal Hotel & Suites ****
code 10685
is een aaneenschakeling van leuke winkeltjes,
monnikenstaat met kloosters, ook wel bekend
bars en tavernes. Luchthaven - Pefkochori: ± 105 km
SANI-KASSANDRA
als de ‘Heilige Berg’, en kan enkel vanaf de
Sani Beach *****
code 10681
kust bekeken worden.
KLIMAAT
NEA POTIDEA - KASSANDRA
A
B
C
Transfers:
hou
er
tijdens
de
maanden
juli
en
Nea Potidea ligt op de landtong van Kassandra
Keuken: Griekse salades met fetakaas, vleesaugustus rekening mee dat de transfer van de brochettes, gegrilde vis en de streekwijnen
en het voornaamste kenmerk is het 1.250 m lange apr 16° 16° 8
mei
21°
17°
9
luchthaven naar je hotel iets langer kan duren. zijn de typische specialiteiten die je moet
kanaal dat de landtong van het vasteland scheidt.
Je vindt er de overblijfselen van stadsmuren uit jun 26° 20° 10
Tijdsverschil: het is er 1 uur later dan in België. geproefd hebben.
de 6e eeuw en je kan er nog steeds het historische jul 29° 24° 12
Huisdieren onder de 5 kg zijn toegelaten in
kasteel bezichtigen. Luchthaven - Nea Potidea: ± 59 km aug 28° 25° 11
de transferbus en/of taxi. Ze dienen vervoerd
sep 24° 23° 8
te worden in een gesloten draagtas. Huisdieren
okt 21° 21° 6
boven de 5 kg zijn niet toegelaten.

Nea Moudania ligt dicht bij de landtong Kassandra,
maar bevindt zich toch nog op het vasteland.
In deze havenstad vind je restaurantjes, tavernes
en veel winkeltjes. Luchthaven - Nea Moudania: ± 53 km

A: gem. dagtemp.
B: gem. temp. zeewater
C: uren zon per dag
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Griekenland | Chalkidiki | Kalives

TUI BLUE LAGOON PRINCESS
Kalives

! Ideaal voor families met kinderen
! Swim-upkamers
! Kamers met privézwembad
! Vlak bij een breed zandstrand
OVERDEKT
PRIVÉ
SWIM-UP WIFI
ZWEMBAD ZWEMBAD KAMERS GRATIS

ALL IN

ZORGELOZE
FAMILIEVAKANTIE
! FAMILIEVRIENDELIJKE

FACILITEITEN

! INTERNATIONALE

KEUKEN EN KINDERBUFFET
! PROFESSIONELE
KIDSCLUBS
! ENTERTAINMENT VOOR
ALLE LEEFTIJDEN
‘Bij TUI BLUE For Families worden
momenten samen gecreëerd om
de familieband te versterken, maar
ook elk gezinslid wordt individueel
in de watten gelegd.’

Zie pagina 22 voor alle hotels
ONZE MENING:

7.9

KLANTENSCORE
• Maaltijden 6.6
• Kamers 9.2

TUI BLUE Lagoon Princess maakt
deel uit van de Blue Lagoon-keten.
Dit luxueuze hotel weerspiegelt de
Village stijl en ligt aan een prachtig
zandstrand. Het is uitermate geschikt
voor een vakantie met het hele gezin,
niet in het minst dankzij de familiekamers met 2 slaapkamers, de
verschillende swim-upkamers en het
privézwembad bij de juniorsuites. Er
staat de kinderen veel waterpret te
wachten in het kinderzwembad en
het plonsbadje voor de allerkleinsten.
Er is zelfs een bootje met glijbanen
en fonteinen!

LIGGING
• Op 50 m van het zandstrand
(ervan gescheiden door de kustweg)
• Op 1 km van Kalives • Op 5 km
van Gerakini • Op ± 60 km van de
luchthaven (transfer heen en terug
inbegrepen)

FACILITEITEN
• Kinderspeelruimte • Kapsalon
• Schoonheidssalon • Shops
• Wasservice • Privéparking (gratis)
• Wifi (gratis) in het hele resort

194_V1_MED_NL 194

Kamer met lateraal zeezicht
• Standaardkamer (2-3 pers.) met
balkon of terras en tuinzicht
• Zie All In • Hoofdrestaurant met
(type 20)
terras (ontbijt en avondmaal in buffet• Kamer met lateraal zeezicht
vorm, showcooking) • Barbecue(2-3 pers.) met balkon (type 21)
restaurant in openlucht (middag- en
avondmaal in buffetvorm) • Taverne • Kamer met lateraal zeezicht
aan het strand (middagmaal in buffet- (2-3 pers.) met balkon met bubbelvorm, à-la-carteavondmaal) • Deftige bad (type 22)
kledij gewenst tijdens het avondmaal • Familiekamer (2 volw.+2 kind. /
• Hoofdbar, poolbar, pool-/beachbar, 3 volw.+1 kind) met balkon of terras
en tuinzicht: 2 slaapkamers (waarvan
entertainment bars
1 met stapelbed) (type 23)
SPORT & ONTSPANNING
• Familiekamer met zeezicht
• 4 zoetwaterzwembaden, bubbelbad, (2 volw.+2 kind. / 3 volw.+1 kind)
kinderbad (met 4 glijbanen, waarvan
met balkon: 2 slaapkamers (waarvan
1 voor kinderen jonger dan 5 jaar en
1 met stapelbed) (type 24)
3 voor kinderen tussen 5-10 jaar),
• Juniorsuite (2-3 pers. / 2 volw.+
plonsbad, zonneterras • Gratis
2 kind.) met balkon of terras en
ligzetels en parasols aan het zwembad tuinzicht: 1 slaapkamer, 1 salon
en het strand • Gratis handdoeken(type 26)
service • Overdekt zwembad (vanaf • Juniorsuite (2-3 pers. / 2 volw.+
16 jaar) • Gratis: zie All In • Betalend: 2 kind.) met terras en privézwembad:
tennis (met verlichting), spacentrum
1 slaapkamer, 1 salon (type 27)
(vanaf 16 jaar) met bubbelbad
• Suite (2-3 pers. / 2 volw.+3 kind.)
(onderdeel van een verzorgingskamer), met balkon of terras en tuinzicht:
massages en verzorgingen
1 slaapkamer, 1 salon (type 28)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
VERBLIJF (10694)
Alle kamers beschikken over badkamer mogelijk bij maximale bezetting in
types 20, 21 en 22)
(douche in bad, haardroger, badjas,
slippers op aanvraag bij de receptie), • 286 kamers

RESTAURANTS & BARS

VERBLIJF (10697)

Alle kamers beschikken over badkamer
(haardroger, badjas en slippers op
aanvraag bij de receptie), tegelvloer,
hoofdkussenservice (gratis), individuele
airco, telefoon, wifi (gratis), satelliet-tv
(flatscreen), koelkast, koffie- en
theefaciliteiten, safe (gratis) en terras
• Swim-upkamer (2 pers.) met
douche in bad, zeezicht en toegang
tot het gemeenschappelijk zwembad
(type 20)
• Swim-upjuniorsuite (2-3 pers. /
2 volw.+2 kind.) met bad, douche
en toegang tot het gemeenschappelijk
zwembad: 1 slaapkamer, 1 salon
(type 21)
• Swim-upfamiliekamer (2 volw.+
2 kind. / 3 volw.+1 kind) met
douche in bad en toegang tot het
gemeenschappelijk zwembad:
2 slaapkamers (waarvan 1 met
stapelbed) (type 22)
• Swim-upsuite (2-3 pers. /
2 volw.+3 kind.) met bad, douche
en toegang tot het gemeenschappelijk
zwembad: 1 slaapkamer, 1 salon,
op aanvraag (type 23)
• Luxesuite (2-3 pers. / 2 volw.+
3 kind., duplexkamer) met bad,
douche en privézwembad: 1 slaaptegelvloer, individuele airco/verwarming,
kamer, 1 salon (type 24)
hoofdkussenservice (gratis), telefoon,
• Eén persoon in dubbele kamer
wifi (gratis), satelliet-tv (flatscreen),
met douche in bad en balkon of
koelkast, koffie- en theefaciliteiten
terras met tuinzicht, op aanvraag
en safe (gratis)
(type 29)
Code 10694/10697 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting in
types 20 en 29)
• 286 kamers

ALL IN
• Amerikaans ontbijtbuffet met
showcooking • Laat continentaal
ontbijtbuffet • Middagmaal: koude
en warme gerechten en snacks
• Avondmaal in buffetvorm met
showcooking of 1x/week in de
taverne en 1x/week in het barbecuerestaurant (wijn in fles betalend)
• Selectie van lokale en internationale
alcoholische (10-24u.) en nietalcoholische dranken (9-24u.)
• 2 tennisterreinen (overdag), basketbal • Beachvolley en pingpong:
materiaal mits waarborg • Fitness,
sauna, stoombad • Animatie overdag
(6x/week) en ‘s avonds voor kinderen
(4-12 jaar) en volw., enkele dagen/
week: shows en livemuziek • Bamse
Club (3-5 jaar), @611 (6-11 jaar) en
The Hangout (12-15 jaar) heel het
seizoen

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN

19/10/2022 15:15
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Griekenland | Chalkidiki | Kalives

TUI BLUE LAGOON PALACE
Kalives

! Quality time voor koppels
! Vakantie in het teken van genieten
! Heerlijk relaxen in het spacentrum
! Vlak bij het strand
ADULTS
PRIVÉ
WIFI
ONLY ZWEMBAD GRATIS

FAIR TRAVEL

ALL IN

ONTSPANNEN
MET Z’N TWEEËN
! MODERNE

KAMERS OP
PRACHTIGE LOCATIES
! CULINAIRE ERVARINGEN
! GENIETEN IN DE
WELLNESS
! BLUEF!T® RELAXATIEEN 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

Juniorsuite
ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 50 m van het zandstrand
• Zie All In
• Op 1 km van Kalives
• Hoofdrestaurant (ontbijt en
KLANTENSCORE
• Op 6 km van Gerakini
avondmaal in buffetvorm, show• Maaltijden 8
• Op ± 60 km van de luchthaven
cooking)
• Kamers 9.5
(transfer heen en terug inbegrepen) • Internationaal à-la-carterestaurant
met zeezicht (middag- en avondmaal)
Dit resort van de Blue Lagoon keten FACILITEITEN
• Deftige kledij gewenst tijdens het
staat paraat om je een onvergetelijke • Shop
avondmaal
vakantie te bezorgen. TUI BLUE
• Wasservice
• 2 bars
Lagoon Palace verwelkomt uitsluitend • Wifi (gratis) in het hele resort
gasten vanaf 16 jaar, waardoor het
SPORT & ONTSPANNING
intieme karakter goed bewaard blijft.
• Zoetwaterzwembaden, bubbelbad,
Geniet met z’n tweetjes van een
zonneterras
heerlijk ontbijt, een verkwikkende
• Gratis ligzetels en parasols aan het
sauna of stoombad en een drankje
zwembad en het strand
bij zonsondergang.
• Gratis handdoekenservice
• Overdekt zwembad (verwarmd in
mei en oktober)
• Gratis: zie All In
• Betalend: tennis (met verlichting),
spacentrum met verzorgingen,
watersporten aan het strand

9.3

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer (douche, haardroger, badjas
en slippers op aanvraag bij de receptie),
tegelvloer, individuele airco, hoofdkussenservice (gratis), telefoon, wifi
(gratis), satelliet-tv (flatscreen),
minibar (gratis), koffie- en theefaciliteiten en safe (gratis)
• Superieure kamer (2 pers.) met
balkon (type 20)
• Juniorsuite (2-3 pers.) met
zitruimte, sofabed en balkon
(type 21)
• Juniorsuite (2-3 pers.) met
zitruimte, sofabed en balkon met
bubbelbad (type 22)
• Juniorsuite (2-3 pers.) met
zitruimte, sofabed en terras met
verwarmd privézwembad (type 23)
• 92 kamers

ADULTS ONLY

ALL IN
• Koffie en thee (6-7u.)
• Ontbijt en avondmaal in buffetvorm
• Laat ontbijt (10.30-11u.)
• Middag- en avondmaal in het
internationaal à-la-carterestaurant
aan zee (avondmaal: 1x/verblijf)
• Patisserie (15-17u.)
• Middernachtsnacks (23-24u.)
• Selectie van lokale en internationale
alcoholische en niet-alcoholische
dranken (9-1u.)
• Minibar (gevuld met water, frisdranken en bier, water wordt elke
dag bijgevuld, frisdranken en bier
om de 2 dagen)
• 2 tennisterreinen (overdag),
beachvolley
• Fitness, stoombad, sauna
• Animatie overdag (o.a. aqua-aerobic
en yoga)

• Minimumleeftijd voor de gasten in
het hotel: 16 jaar

Code 10698 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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ISTION CLUB & SPA
Nea Potidea-Kassandra

! Leuk voor families met kinderen
! Gevarieerde keuken
! Smaakvol ingerichte kamers
! Direct aan het strand
WIFI
GRATIS

HALF
ALL IN PENSION

Standaardkamer
ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het strand
• Zie All In (mits toeslag)
• Op 2,5 km van Nea Potidea
• Restaurant (maaltijden in buffetvorm,
KLANTENSCORE
• Op 4 km van Nea Moudania
thema-avonden, à la carte ook
• Maaltijden 8.9 • Service 9.7 • Op ± 55 km van de luchthaven
mogelijk, internationale en
• Kamers 8.6
(transfer heen en terug inbegrepen) mediterrane keuken, gesloten
schoenen en geen shorts gewenst
Istion Club & Spa is een echte
FACILITEITEN
voor de heren)
aanrader voor een deugddoende
• Kinderspeeltuin (in openlucht)
• Hoofdbar, poolbar, beachbar
vakantie met het hele gezin. De All
• Kapsalon
In is er uitgebreid, de kamers mooi
SPORT & ONTSPANNING
• Schoonheidssalon
en comfortabel ingericht en het
• Shops
• 2 zoetwaterzwembaden (verwarmd
luxueuze spacentrum is the place to • Wasservice
tussen 15/5-15/10), kinderbad
be voor wie helemaal wil ontspannen. • Privéparking (gratis)
(verwarmd tussen 15/5-15/10),
• Wifi (gratis) in het hele resort
zonneterras
• Gratis ligzetels en parasols aan het
zwembad en strand
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: pingpong, biljart, vogelpik,
fitness, aerobic, bubbelbad (in
openlucht), sauna, stoombad,
animatie overdag en ‘s avonds,
1x/week folkloristische avond,
miniclub (4-12 jaar)
• Betalend: spacentrum met
massages en verzorgingen,
watersporten (o.a. duiken)

8.6

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer (bad of douche, haardroger,
badjas en slippers), tegelvloer,
centrale airco/verwarming
(15/5-2/10), telefoon, wifi (gratis),
satelliet-tv (flatscreen), minibar
(gratis), safe (gratis) en balkon of
terras
• Standaardkamer (2-3 pers.) met
tuinzicht (type 20)
• Superieure kamer (2-3 pers.) met
lateraal zeezicht (type 21)
• Ruime kamer (2-4 pers.) met
tuinzicht: 1 slaapkamer, 1 salon
(met gedeeltelijke afsluiting)
(type 22)
• Eén persoon in dubbele kamer
met tuinzicht (type 29)
• Promokamer (2-3 pers.) op het
gelijkvloers, met terras met tuinzicht
(type 25)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 160 kamers

ALL IN mits toeslag
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• 2x/week thema-avond
• A-la-cartemiddagmaal (1x/week,
volgens beschikbaarheid)
• IJsjes (9.30-24u.)
• Snacks (15-19u.)
• Koffiebreak (16-18u.)
• Late snacks (23-0.30u.)
• Selectie van lokale en internationale
alcoholische en niet-alcoholische
dranken (8-1.30u.)
• Minibar (om de 2 dagen bijgevuld
met water, frisdranken en bier)
• Pingpong, biljart, vogelpik
• Fitness, aerobic, bubbelbad (in
openlucht), sauna, stoombad
• Animatie overdag en ‘s avonds,
1x/week folkloristische avond
• Miniclub (4-12 jaar)

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN

Code 10693 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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197

DIONYSOS
Hanioti-Kassandra

! In een rustige omgeving
! Ruime, gerenoveerde kamers
! Dicht bij het strand en centrum
WIFI
GRATIS ONTBIJT

ONZE MENING:

9.7

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.3
• Kamers 9

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 150 m van het strand
• Mediterraan restaurant: ontbijt
• Op 250 m van het centrum van
• Pool-/snackbar
Hanioti
• Op ± 92 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

Hotel Dionysos in Hanioti is rustig
FACILITEITEN
gelegen op wandelafstand van zowel • Wifi (gratis) in het heel resort
het strand als het centrum van
Hanioti. Beleef hier een zorgeloos
verblijf in de ruime, gerenoveerde
kamers en geniet van de goede
service.

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• Zoetwaterzwembad, kinderbad
Alle kamers beschikken over badkamer
• Gratis ligzetels en parasols aan het (douche, haardroger en slippers),
zwembad
individuele airco, telefoon, wifi (gratis),
satelliet-tv (flatscreen), koelkast,
waterkoker, safe (gratis) en balkon of
terras
• Standaardkamer (2-3 pers.)
(type 20)
• Superieure kamer (2-3 pers.) met
koffie- en theefaciliteiten (type 21)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 114 kamers

Code 10616 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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OLYMPISCHE RIVIERA

! Indrukwekkende, afwisselende landschappen met lange zandstranden

Nyforeika is een typisch Grieks dorp, dicht bij
Kato Achaia, met een nog authentieke sfeer. Aan
het lange zandstrand liggen enkele tavernes
en winkeltjes. Luchthaven-Nyforeika: 14 km

Arkoudi ligt aan een mooi zandstrand, dat
langzaam afloopt in de kristalheldere zee. In
het dorpje vind je leuke tavernes, bars en winkels.
Het authentieke Kyllini met zijn warmwaterbronnen is vlakbij. Luchthaven-Arkoudi: 52 km

EXCURSIES
Lakopetra is een ongerept dorpje met een
prachtig zandstrand. Je bent er omringd door de Je reisagent stelt je met plezier het volledige
natuur. Echt iets voor rustzoekers! Luchthaven- aanbod uitstappen voor.
Lakopetra: 7 km
KALOGRIA
Voor wie houdt van rust en natuur is Kalogria
een waar paradijs. Het ligt aan het bos van
Strofilia en de lagune van Kotychi, een natuurreservaat langs de westkust. Je kan er prachtig
wandelen, fietsen en vogels spotten. Het strand
wordt elk jaar opnieuw beloond met het Europese
ecolabel Blue Flag. Heerlijk om te relaxen!
Luchthaven-Kalogria: 10 km

KYLLINI
KLIMAAT
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt

A
18°
23°
27°
31°
31°
27°
22°

B
16°
18°
22°
24°
25°
24°
22°

C
7
9
10
12
11
9
7

A: gem. dagtemp.
B: gem. temp. zeewater
C: uren zon per dag
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ch
eïs
Eg

ARKOUDI

Kyllini is een authentiek dorpje in een groene
omgeving, bezaaid met eucalyptusbomen en
eikenbossen. De mooie, brede zandstranden zijn
ideaal voor een lange wandeling, bijvoorbeeld
tot aan de haven. Kyllini staat vooral bekend om
z’n oude thermale baden, en enkele kilometers
verderop doemt het fort van Chlemoutsi voor
je op, ongetwijfeld het mooiste en best bewaarde
kasteel uit de streek. Luchthaven-Kyllini: 45 km

Lakopetra
Kalogria
Niforeika
Kyllini
Arkoudi

eZ
ee

ATHENE

Peloponessos

INFO

NYFOREIKA

LAKOPETRA

GRIEKENLAND

Ze e

VAKANTIEPLAATSEN

100 km

I o nisc h e

en unieke fauna en flora
! Een mediterraan klimaat met warme, droge zomers
! Een veelvoud aan interessante historische sites en bezienswaardigheden
! Een ruime keuze aan sportmogelijkheden, te beginnen met fietsen
en wandelen
! Gastronomische hoogstandjes in de restaurants

Formaliteiten: voor Belgen volstaat de identiteitskaart (dient geldig te zijn tijdens je verblijf).
Andere nationaliteiten: info op de ambassade.
Kids-ID voor kinderen jonger dan 12 jaar. Voor een
laatste update: zie http://diplomatie.belgium.be.
Tijdsverschil: 1 uur later dan in België.
Verblijfstaks: Er wordt een verblijfstaks
aangerekend die je ter plaatse in het hotel
betaalt. De taks wordt berekend per kamer
per nacht en varieert per hotelcategorie: ca.
€ 0,50/kamer/nacht voor 2*- en 1*-hotels, ca.
€ 1,50/kamer/nacht voor 3*-hotels, ca. € 3/kamer/
nacht voor 4*-hotels en ca. € 4/kamer/nacht
voor 5*-hotels. De taks voor appartementen
varieert van ca. € 0,25 tot € 1/appartement/
nacht. Verblijfstaksen onder voorbehoud
van wijzigingen.
Huisdieren onder de 5 kg zijn toegelaten in
de transferbus en/of taxi. Ze dienen vervoerd
te worden in een gesloten draagtas. Huisdieren
boven de 5 kg zijn niet toegelaten.
Huurwagen: de meeste hotels liggen op enige
afstand van het centrum van het dichtstbijzijnde
stadje. Een huurwagen wordt aangeraden.
Opmerking: in de meeste hotels is een lange
broek voor de heren verplicht tijdens het
avondmaal.

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

ARKOUDI
Apartments Helidonia ***

code 10839

KALOGRIA
Verde Al Mare Boutique Hotel ***SUP

code 10856

KYLLINI
Olympia Golden Beach Resort & Spa ***** code 10893

24/7 ONLINE
SERVICE

NIFOREIKA
Pavlina Beach ****

code 10879

18/10/2022 17:36
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KALOGRIA BEACH
Kalogria

! Groot en groen domein
! Bij het Strofyliabos
! Animatie voor groot en klein
! Direct aan het mooie, brede zandstrand
ALL IN

BEACH
*HQLHWHQYDQ]RQ]HHHQ]DQG
7RSOLJJLQJDDQKHWVWUDQG
=DOLJUHOD[HQ

Kamer met stapelbed
ONZE MENING:

6.5

KLANTENSCORE
• Kamers 7.3

In een groene omgeving aan zee ligt
Kalogria Beach, een hotel waar groot
en klein zich kan amuseren. Voor
kinderen is er een zwembad met
glijbanen, speeltuinen en een
miniclub, volwassenen kunnen zich
wagen aan een dansles of
kennismaken met de plaatselijke
cultuur tijdens een Griekse avond.
En ook watersporten behoren hier
tot de mogelijkheden! Voor uitstapjes
is een huurwagen aangeraden.

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het zandstrand
• Op 7 km van Lapas
• Op 20 km van Kato Achaia
• Op 35 km van Patras
• Op ± 5 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Zie All In
• Restaurant (maaltijden in
buffetvorm)
• 3 poolbars, snackbar

FACILITEITEN
• 2 kinderspeeltuinen
• Shop
• Schoonheidssalon
• Wifi (gratis) in een deel van het
resort

VERBLIJF

Alle kamers beschikken over badkamer
(haardroger), tegelvloer, individuele
airco, telefoon, satelliet-tv
(flatscreen), koelkast en balkon of
terras
SPORT & ONTSPANNING
• Standaardkamer (2-3 pers.) met
• 2 zoetwaterzwembaden, kinderbad douche (type 20)
met 3 glijbanen
• Kamer met stapelbed (2 pers. /
• Gratis ligzetels en parasols aan het
2 volw.+2 kind.) met douche,
zwembad en het strand
zonder toeslag (type 21)
• Gratis: zie All In
• Familiekamer (2-4 pers.) met
• Betalend: massage, windsurfen,
douche (type 22)
waterskiën, banana, kano, waterfiets • Eén persoon in dubbele kamer
met douche (type 29)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 211 kamers

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(10-23.30u.)
• 3 tennisterreinen (materiaal
betalend), beachvolley, basketbal,
minivoetbal, minigolf
• Elke voormiddag programma met
fitness, zumba, aerobic
• Elke namiddag danslessen
• 1x/week Griekse avond
• 1x/week muziek ‘s avonds
• Miniclub (4-12 jaar)

VOOR FAMILIES
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN

Code 10871 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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GRECOTEL ILIA PALMS & AQUA PARK
Kyllini

! Onmiddellijke toegang tot het aquapark
! Groot resort met veel faciliteiten
! Op 600 m van het strand
WIFI
GRATIS

LIGGING

ONZE MENING:

6.0

KLANTENSCORE
• Maaltijden 9
• Kamers 7.5

ALL IN

• Service 8

Geen tijd te verliezen, je wil meteen
van de glijbanen gaan roetsjen?
Grecotel Ilia Palms & Aqua Park ligt
vlak naast de ingang van het aquapark! Het hotel maakt, samen met
haar zusterhotels, deel uit van het
complete resort ‘Riviera Olympia &
Aquapark’. Doorheen dit resort,
waarvan heel wat faciliteiten gedeeld
dan ook zijn met de andere Grecotels,
vind je een ruim aanbod aan sporten,
animatie en restaurants. De beelden
van de algemene faciliteiten zijn
doorheen het hele resort genomen.
Er wordt ook voor Ilia Palms & Aqua
Park een eigen zwembad en restaurant
gebouwd. De kamers in Grecotel Ilia
Palms & Aqua Park zijn volgens ons
vier sterren waard. Je gebruikt de
algemene faciliteiten van Grecotel
Olympia Oasis & Aqua Park.

RESTAURANTS & BARS

• Op 600 m van het strand met
aparte zone voor gasten van het
hotel
• Op 2 km van Arkoudi
• Op 80 km van Patras
• Op ± 51 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
buffetvorm)
• Lobbybar, beachbar
• Deftige kledij gewenst voor het
avondmaal (lange broek voor de
heren)
• In het resort ‘Riviera Olympia &
FACILITEITEN
Aquapark’: lobbybar, taverne,
• Je kan gebruik maken van bepaalde snackbars, 5 à-la-carterestaurants
faciliteiten in het resort ‘Olympia
Riviera & Aquapark’ (gratis shuttle SPORT & ONTSPANNING
doorheen het resort, 10-20u., niet • Zoetwaterzwembad
in het laagseizoen)
• Gratis ligzetels aan het zwembad
• Wifi (gratis) in het hele resort
en het strand
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• In het resort ‘Riviera Olympia &
Aquapark’ en betalend: tennis
met verlichting en materiaal, windsurfen (mits brevet), kano, waterfiets, spacentrum met o.a. thalassozwembad (zeewater, verwarmd),
bubbelbad in openlucht, sauna,
hamam, massage, manicure, pedicure
en schoonheidsbehandelingen
• Onafhankelijk van het hotel en
betalend: tennislessen, danslessen,
zwemlessen, fietsen en mountainbikes,
paardrijden, paintball, watersportcentrum (duiken, waterskiën, wakeboarden, jetski, Stand Up Paddling)

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer (douche in bad, haardroger),
individuele airco, laminaat, telefoon,
wifi (gratis), satelliet-tv (flatscreen),
koelkast, safe (gratis) en balkon
• Standaardkamer (2-3 pers.) met
tuinzicht (type 20)
• Kamer met lateraal zeezicht
(2-3 pers.) (type 21)
• Eén persoon in dubbele kamer
(type 29)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis
• 80 kamers

MINISPLASH
• Kids miniglijbanenpark en kids
waterspuitpark
Code 10892 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

200_V1_MED_NL 200

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Laat continentaal ontbijt
(10-10.30u.)
• 1x/week avondmaal met vast
menu in een à-la-carterestaurant
(bij min. verblijf van 7 nachten)
• Snacks
• Middernachtsnacks (23.30-24u.)
• Selectie van dranken en snacks in
het aquapark (11-18u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(10.30-24u.)
• Dagelijks fles water op de kamer
• Half-juni tot half-september: frisdranken in de minibar bij aankomst
• Pingpong, voetbal, beachvoetbal,
beachvolley, watervolley, waterpolo,
vogelpik
• Fitness
• Toegang tot het aquapark
• Animatie overdag en ‘s avonds
(shows, livemuziek), Grecoland
(4-12 jaar, 6x/week, heel het seizoen),
GrecoTeens (13-17 jaar, 6x/week,
15/6-15/9)

VOOR FAMILIES
0LQLVSODVK
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GRECOTEL LA RIVIERA & AQUA PARK
Kyllini

! Elegant, klassiek hotel
! Gratis toegang tot het aquapark
! Prachtig uitgestrekt en groen domein
! Indrukwekkende wellness
! Direct aan het mooie zandstrand
HALF
GEEN TOESLAG WIFI
ZEEZICHT
GRATIS PENSION ONTBIJT

PREMIUM
([FOXVLHYHKRWHOV
/X[HHQFRPIRUW
*DVWURQRPLVFKGLQHUHQ

ONZE MENING:

10

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8
• Kamers 10

RESTAURANTS & BARS
• Hoofdrestaurant (ontbijt en
avondmaal in buffetvorm,
thema-avonden, kindermenu’s,
babyvoeding op aanvraag) • Grieks
à-la-carterestaurant (middagmaal)
• A-la-carterestaurant (mediterrane
keuken voor het middagmaal,
grillrestaurant voor het avondmaal)
• In het zusterhotel Grecotel Mandola
Rosa & Aquapark: gourmetrestaurant
(avondmaal), Aziatisch restaurant
(avondmaal) • In het zusterhotel
Grecotel Olympia Oasis & Aqua Park:
Italiaans en Grieks à-la-carterestaurant
• Loungebar, pool/beachbar • Deftige
kledij gewenst voor het avondmaal
(lange broek voor de heren)

het seizoen), GrecoTeens (vanaf 13 jaar,
half juni tot half sept.), Discovery
Adventure (7-14 jaar, 2x/week, in het
hoogseizoen) • Betalend:
4 tennisterreinen (materiaal),
Engelse lessen voor kinderen en
volwassenen, voetbal met coach
(5-14 jaar, 10/6-10/9), danslessen
( juni-sept.), spacentrum met o.a.
thalassozwembad (zeewater, verwarmd),
bubbelbad in openlucht, sauna, hamam,
massage, manicure, pedicure en
schoonheidsbehandelingen
• Onafhankelijk van het hotel en
betalend: tennislessen, fietsen en
mountainbikes, paardrijden, watersportcentrum (zeilen, windsurfen,
waterskiën, wakeboarden, kitesurfen,
waterfiets, kano, banana, rings,
zwemlessen, duiken)

of terras (type 24) • Superieure
familiekamer (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind. / 3 volw.+1 kind) met balkon
of terras, 1 slaapkamer met dubbel
bed en 1 slaapruimte voor kinderen
met 2 sofabedden afgescheiden
door een deur, op aanvraag (type 25)
• Familiekamer Riviera (2-3 pers. /
2 volw.+2 kind. / 3 volw.+1 kind) met
veranda, 1 slaapkamer met dubbel
bed en 1 slaapruimte voor kinderen
met 2 sofabedden afgescheiden
door een schuifdeur (type 22)
• Luxekamer in bungalow (2 pers. /
2 volw.+1 kind) met tegelvloer of
houten vloer, balkon of terras en
‘Famous Class’ (type 23)
• Juniorsuite (2 pers. / 2 volw.+1 kind)
1 grote ruimte met schuifdeur, met
veranda, tuin en ‘Famous Class’
(type 26) • Eén persoon in dubbele
superieure kamer met balkon of
terras (type 29) • Babykit: Gratis:
kinderstoel in het restaurant,
flessensterilisator, waterkoker
Betalend: buggy, flessenverwarmer,
verversingskussen, plaspotje,
toiletverkleiner, babybadje, baby
relaxstoeltje, babyfoon (babykit ter
plaatse te boeken, volgens
beschikbaarheid) • Extra’s ‘Famous
Class’ voor type 23 en 26: dressing,
badjas en slippers, wijn en
mineraalwater bij aankomst, fruitmand
bij aankomst en om de 2 dagen
bijgevuld, koffie- en theefaciliteiten,

Het elegante Grecotel La Riviera &
Aqua Park ligt op een groot, groen
domein vlak bij het strand. Het
paradepaardje van dit luxehotel is
het thalassotherapiecentrum, dat
‘s avonds prachtig verlicht wordt en
de sfeer van de oude Griekse tempels
oproept. Bubbelbaden, massages,
hydrotherapie, ayurveda... je kan niet
anders dan helemaal ontspannen. Ook
kinderen zijn van harte welkom in het
hotel, met miniclubs waar ze kunnen
deelnemen aan heel wat activiteiten. SPORT & ONTSPANNING
Het strand werd goedgekeurd met
• Zoetwaterzwembad, 2 zoutwaterhet Europese ecolabel Blue Flag en
zwembaden met bubbelbad, kinderbad MINISPLASH
ligt vlak voor de deur.
• Kids miniglijbanenpark en kids
• Zoetwaterzwembad, zoutwaterwaterspuitpark
zwembad, lazy river, kinderbad en
LIGGING
• Direct aan het zandstrand • Op 2 km 2 glijbanen in Grecotel Olympia Oasis VERBLIJF
& Aquapark • Aquapark • Gratis
van Arkoudi • Op 14 km van het
Alle kamers beschikken over badkamer
centrum van Kyllini • Op 46 km van ligzetels aan het zwembad en het
(douche in bad, haardroger), tegelvloer,
strand • Gratis handdoekenservice
Pyrgos • Op 66 km van Olympia
individuele airco, telefoon, wifi (gratis),
• Op 100 km van Patras • Op ± 60 km • Overdekt zwembad (verwarmd in satelliet-tv (flatscreen), koelkast,
van de luchthaven (transfer heen en mei en oktober) • Gratis: pingpong, safe (gratis) en zeezicht
minivoetbal, basketbal, beachvolley, • Superieure kamer (2-3 pers.) met
terug inbegrepen)
vogelpik, fitness, toegang tot het
balkon of terras (type 20)
FACILITEITEN
aquapark (dranken en snacks betalend), • Superieure kamer in bungalow
• Kinderspeeltuin • Privéparking
animatieprogramma overdag en
(2-3 pers.) met balkon of terras
(gratis) • Roomservice (7-1u.) • Shops ‘s avonds (shows, livemuziek),
• Kapsalon • Wifi (gratis) in het hele Grecoland (4-12 jaar, 6x/week, heel (type 21) • Luxekamer (2 pers.) op
een hogere verdieping, met balkon
resort
Code 10895 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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turndown service, strandtas, dranken
en snacks aan het strand, 2x/verblijf
à-la-carteavondmaal • Kinderbedje
(0-2 jaar) gratis • 196 kamers

ALL IN KIDS
• Grecoland Tasty Corner (11-17u.)
in de Grecoland Club voor kinderen
van 4 tot 12 jaar: sandwiches, yoghurt,
melk, ijsjes, vers fruit, cake en koekjes,
fruitsap, water, warm middagmaal
met dessert (middagmaal in het
restaurant 12.30-14u.)

THE DINE CLUB (mits toeslag,
beschikbaar 27/5-19/9)
• 2x/verblijf gratis
à-la-carteavondmaal, avondmaal
voor kinderen, dagelijks keuze voor
avondmaal in het hoofdrestaurant
of middagmaal met vast menu of
krediet voor avondmaal in
à-la-carterestaurants
• Via je reisagent (J121): € 24,80/
pers./nacht

VOOR FAMILIES
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GRECOTEL OLYMPIA OASIS & AQUA PARK
Kyllini

! Ideaal voor families
! Gratis toegang tot het aquapark
! Direct aan het mooie zandstrand
OVERDEKT WIFI
ZWEMBAD GRATIS

ALL IN

SUN SWIM
(LQGHORRV]ZHPSOH]LHU
+HHUOLMN]RQQHQ
(HQ]RUJHOR]HIHHOJRRGYDNDQWLH

Familiekamer met lateraal zeezicht

ONZE MENING:

9.0

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8
• Kamers 10

Grecotel Olympia Oasis & Aqua Park
is een echt familiehotel. Je voelt je er
onmiddellijk thuis! Het strand, dat
vlakbij ligt, werd goedgekeurd met het
Europese ecolabel Blue Flag, en ook
in het resort zelf is waterpret verzekerd,
met verschillende zwembaden, glijbanen
en een lazy river. Je geniet hier van een
zeer complete All Inclusive-formule, die
bij Grecotel ‘LUX.ME All Inclusive’ wordt
genoemd. Een aantal faciliteiten is
gelegen in het aanpalende zusterhotel
Grecotel La Riviera & Aqua Park.

LIGGING

RESTAURANTS & BARS
• Zie Ultra All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
buffetvorm, showcooking,
thema-avonden)
• Griekse taverne (middag- en
avondmaal)
• Italiaans en Aziatisch restaurant en
Steak House (avondmaal)
• IJssalon/patisserie
• Food Court met o.a. souvlaki en
burgers
• 3 à-la-carterestaurants in de
zusterhotels Grecotel La Riviera &
Aqua Park en Grecotel Mandola
Rosa & Aquapark
• 3 bars
• Deftige kledij gewenst voor het
avondmaal (lange broek voor de
heren)

SPORT & ONTSPANNING

• Direct aan het zandstrand
• Zoetwaterzwembad, zoutwater• Op 2 km van Arkoudi
zwembad, lazy river, kinderbad,
• Op 100 km van Patras
2 glijbanen
• Op ± 60 km van de luchthaven
• Gratis ligzetels aan het zwembad
(transfer heen en terug inbegrepen)
en het strand
• Gratis handdoekenservice
FACILITEITEN
• Overdekt zwembad (verwarmd in
• Kaartsalon
mei en oktober)
• Kinderspeeltuin
• Gratis: zie All In
• Shops
• Amfitheater
• Roomservice (7-1u.)
• In het zusterhotel Grecotel La Riviera
& Aqua Park: shops en kapsalon
• Wifi (gratis) in het hele resort

• In het zusterhotel Grecotel
Olympia La Riviera & Aquapark
en betalend: spacentrum met o.a.
thalassozwembad (zeewater,
verwarmd), bubbelbad in openlucht,
sauna, hamam, massage, manicure,
pedicure en schoonheidsbehandelingen
• Onafhankelijk van het hotel en
betalend: aquarobic, privédanslessen,
zwemlessen, fietsen en
mountainbikes, paardrijden, paintball,
watersportcentrum (waterskiën,
wakeboarden, jetski, Stand Up
Paddling)

GLIJBANEN
• 17 glijbanen (vanaf 1m20) en
verschillende glijbanen voor kinderen
• Sommige attracties zijn enkel
toegankelijk vanaf een bepaalde
leeftijd en/of lengte (meer info ter
plaatse)

MINISPLASH
• Kids miniglijbanenpark en kids
waterspuitpark

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer
(douche in bad, haardroger), tegelvloer,
individuele airco, telefoon, wifi (gratis),
satelliet-tv (flatscreen), koelkast en
safe (gratis)
• Standaardkamer (2-3 pers.) met
balkon of terras en lateraal zeezicht
(type 20)

• Kamer op de benedenverdieping
(2-3 pers.), met terras en lateraal
zeezicht (type 21)
• Kamer in bungalow (2-3 pers.)
met balkon of terras en lateraal
zeezicht (type 22)
• Kamer in bungalow (2-3 pers.)
met balkon of terras en zeezicht
(type 23)
• Familiekamer (2-3 pers. / 2 volw.+
3 kind. / 3 volw.+1 kind) op de
benedenverdieping met terras en
lateraal zeezicht: 1 slaapkamer
(type 24)
• Familiekamer (2-3 pers. / 2 volw.+
3 kind. / 3 volw.+1 kind) met balkon
of terras en zeezicht: 1 slaapkamer
(type 26)
• Eén persoon in dubbele kamer
met balkon of terras en lateraal
zeezicht (type 29)
• Promokamer (2-3 pers.) met balkon
of terras (type 25)
• Babykit: Gratis: kinderstoel in het
restaurant, flessensterilisator,
waterkoker Betalend: buggy,
flessenverwarmer, verversingskussen,
plaspotje, toiletverkleiner, babybadje,
baby relaxstoeltje, babyfoon
(babykit ter plaatse te boeken,
volgens beschikbaarheid)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis
• 313 kamers

ALL IN ULTRA
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm • Kinderbuffet
• Middagmaal in de Food Court
(o.a. salades, souvlaki en burgers)
en in de Griekse taverne • Snacks
• Avondmaal (1x/week) in het
Italiaans en Aziatisch restaurant en
in de Griekse taverne • IJsjes en
pannenkoeken • Selectie van nationale
en internationale alcoholische en
niet-alcoholische dranken (10-1u.)
• Pingpong, voetbal, basketbal,
beachvolley, waterpolo, watervolley,
vogelpik • Fitness, pilates, yoga,
aerobic, Nordic Walking, danslessen
in groep • Toegang tot het aquapark
(dranken en snacks betalend)
• Animatie overdag en ‘s avonds
(shows, livemuziek) • Grecoland
(4-12 jaar, 6x/week, heel het seizoen),
GrecoTeens (vanaf 13 jaar, half-juni
tot half-sept.), Discovery Adventure
(7-14 jaar, 2x/week, in het
hoogseizoen)

VOOR FAMILIES
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ROBINSON KYLLINI BEACH
Kyllini

! Voor een leuke gezinsvakantie
! Waaier aan animatie en sportmogelijkheden
! WellFit Spa
! Mooi domein
! Direct aan het strand
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SHARE THE
MOMENT
! ONTSPANNEN

OP
PRACHTIGE LOCATIES
! VERS, GEZOND EN
LEKKER ETEN
! RUIM AANBOD AAN
SPORT EN ACTIVITEITEN
! DAGELIJKS TOPENTERTAINMENT
'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:

9.0

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.5
• Kamers 8.5

In ROBINSON KYLLINI BEACH kan
je terecht voor een leuke vakantie
met het hele gezin! Met een ruim
aanbod aan sporten en animatie zal
je je heel de dag door amuseren.
Het WellFit wellnesscentrum zorgt
voor nog meer ontspanning en wil je
de omgeving ontdekken, dan kan je
in het hotel een fiets huren.
Bovendien ligt het strand er aan je
voeten!

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het strand
• Op 10 km van het centrum van
Kyllini
• Op 70 km van Olympia
• Op ± 50 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
buffetvorm)
• Specialiteitenrestaurant (avondmaal)
• Hoofdbar, tennisbar, nachtclub

FACILITEITEN
• Theater
• Privéparking (gratis)
• Wasservice
• Discotheek
• Wifi (gratis) in een deel van het
resort

VERBLIJF

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche in bad, haardroger),
tegelvloer, centrale airco, telefoon,
satelliet-tv (flatscreen), koelkast,
safe (gratis) en balkon
• Standaardkamer (2-3 pers.) in
SPORT & ONTSPANNING
het hoofdgebouw, met tuinzicht
• 2 zoetwaterzwembaden, kinderbad (type 20)
met glijbaan
• Kamer met lateraal zeezicht
• Gratis ligzetels en parasols aan het
(2-3 pers.), in het hoofdgebouw of
zwembad en aan het strand
het bijgebouw (type 21)
• Gratis handdoekenservice
• Kamer met zeezicht (2-3 pers.),
• Gratis: zie All In
in het hoofdgebouw of het
• Betalend: tennislessen en -ballen,
bijgebouw (type 22)
personal training, massages en
• Familiekamer (4 pers. / 2 volw.+
WellFit-behandelingen,
2 of 3 kind. / 3 volw.+1 of 2 kind. /
mountainbikes, watersportlessen
4 volw.+1 kind), communicerende
en -materiaal (o.a. windsurfen,
kamers in het hoofdgebouw of het
Stand Up Paddling)
bijgebouw met 2e badkamer met
douche in bad en lateraal zeezicht
(type 23)
• Familiekamer (4 pers. / 2 volw.+
2 of 3 kind. / 3 volw.+1 of 2 kind. /
4 volw.+1 kind) in het hoofdgebouw
of het bijgebouw, met tuinzicht:
2 slaapkamers (type 24)
• Eén persoon in dubbele kamer in
het hoofdgebouw, met tuinzicht
(type 29)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 307 kamers

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Laat ontbijt
• Thema-avonden
• Snacks
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
• Beachvolley, basketbal, voetbal,
waterbal, pingpong, discgolf
• Sauna, stoombad en fitness (o.a.
groepslessen) in het WellFit
spacentrum
• Discotheek (vanaf 23.30u.)
• Animatie overdag en ‘s avonds
• Miniclubs ROBY BABY, ROBY
CLUB (3-6 jaar), R.O.B.Y.
(7-12 jaar) en ROBS (13-17 jaar)

VOOR FAMILIES
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GRECOTEL CASA MARRON
Lakopetra

! Leuke activiteiten en miniclub
! Rustgevende, groene locatie
! Gedeeltelijk gerenoveerd
! Vlak terrein
! Direct aan het zacht aflopende strand
OVERDEKT WIFI
ZWEMBAD GRATIS

FAIR TRAVEL

ALL IN

BEACH
*HQLHWHQYDQ]RQ]HHHQ]DQG
7RSOLJJLQJDDQKHWVWUDQG
=DOLJUHOD[HQ

Kamer ‘Casa’ met zicht op het hinterland
gerenoveerde kamer met douche,
SPORT & ONTSPANNING
individuele airco, balkon of terras
• Direct aan het zand-/kiezelstrand • 3 zoetwaterzwembaden waarvan
en tuinzicht: 2 slaapkamers
• Op 12 km van Kato Achaia
1 met glijbanen, kinderbad
(type 24)
KLANTENSCORE
• Op 35 km van Patras
• Gratis ligzetels en parasols aan het
• Familiekamer ‘Marron’ (2 pers. /
• Maaltijden 8.7
• Op ± 10 km van de luchthaven
zwembad en het strand
• Kamers 8.3
2 volw.+2 kind.) met bad, individuele
(transfer heen en terug inbegrepen) • Gratis handdoekenservice
airco en balkon of terras:
• Overdekt zwembad
Een mooie tuin, een prachtig groene FACILITEITEN
2 slaapkamers (type 26)
• Gratis: zie All In
omgeving en het strand, dat
• Shops
• Eenpersoonskamer ‘Casa’,
• Betalend: massages en
goedgekeurd werd met het
• Parking (gratis)
gerenoveerde kamer met douche,
behandelingen, jetski, flyboard,
Europese ecolabel Blue Flag, vlakbij: • Wifi (gratis) in het hele resort
individuele airco en balkon (type 10)
waterskiën, banana
Grecotel Casa Marron is perfect voor
• Babykit: Gratis: kinderstoel in het
RESTAURANTS
&
BARS
een ontspannende zonvakantie! Dit
VERBLIJF
restaurant, buggy, babyfoon,
is het voormalige Grecotel Lakopetra • Zie All In
Alle kamers beschikken over badkamer flessenverwarmer, flessensterilisator,
•
Hoofdrestaurant
(maaltijden
in
Beach, dat gedeeltelijk vernieuwd is
(haardroger), tegelvloer, telefoon,
waterkoker Betalend:
buffetvorm, showcooking, thema- wifi (gratis), satelliet-tv, koelkast en
met nieuwe restaurants, bars,
verversingskussen, toiletverkleiner,
avonden, kinderbuffet, met
zwembaden en een exotische tuin
safe (gratis)
babybadje (babykit ter plaatse te
vol fonteinen en olijfbomen. Ook alle barbecuegedeelte in het
• Standaardkamer ‘Marron’
boeken, volgens beschikbaarheid)
hoogseizoen)
‘Casa’-kamers werden reeds vernieuwd.
(2-3 pers.) met bad, centrale airco, • Water op de kamer bij aankomst
•
Pizzeria
In de Grecoland Club kunnen kinderen
balkon of terras en lateraal zeezicht • Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
• Trattoria
terecht voor leuke activiteiten en
(type 20)
mogelijk bij maximale bezetting in
•
Grieks
à-la-carterestaurant
ook voor volwassenen is er heel wat
• Kamer ‘Casa’ (2-3 pers.),
type 10)
•
Patisserie
te doen.
gerenoveerde kamer met douche, • 267 kamers
• IJssalon
centrale airco, balkon en zicht op
• Kafenion
het hinterland (type 21)
• Verschillende bars
• Kamer in bungalow ‘Casa’
(2-3 pers.), gerenoveerde kamer met
douche, individuele airco, balkon of
terras en tuinzicht (type 22)
• Kamer ‘Casa’ (2-3 pers.),
gerenoveerde kamer met douche,
individuele airco, balkon en zeezicht
(type 23)
• Familiebungalow ‘Casa Grande’
(2-4 pers. / 2 volw.+3 kind. /
3 volw.+2 kind. / 4 volw.+1 kind),
ONZE MENING:

LIGGING

8.4

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm (showcooking en
thema-avonden)
• Middagmaal in de pizzeria
• Avondmaal in de trattoria en het
Grieks restaurant
• Snacks
• Patisserie (11.30-17.30u.)
• IJsjes (11.30-18u.)
• Middernachtsnacks (23.30-24u.)
• Selectie van lokale en internationale
alcoholische en niet-alcoholische
dranken (8.30-1u.)
• 2 tennisterreinen, pingpong,
basketbal, beachvolley, minivoetbal,
waterpolo, petanque, vogelpik,
aerobic, aquarobic
• Fitness, sauna
• Windsurfen (mits brevet), kano,
waterfiets
• Animatie overdag en ‘s avonds
(6 dagen/week)
• Grecoland Club (4-12 jaar,
6 dagen/week, het hele seizoen),
GrecoTeens (13-17 jaar, 15/6-15/9,
6 dagen/week), minidisco

VOOR FAMILIES
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NIFOREIKA BEACH HOTEL & BUNGALOWS
Niforeika

! Nieuw in ons aanbod
! Gebouwd op een rots, met prachtig uitzicht
! Direct aan het strand
VOL
HALF
PENSION PENSION

Kamer met zeezicht

ONZE MENING:

LIGGING

• Direct aan het strand
Niforeika Beach Hotel & Bungalows • Op 28 km van Patras
ligt in een groene omgeving en werd • Op ± 15 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)
gebouwd op een rots, wat voor een
prachtig zicht op de golf van Patras
FACILITEITEN
zorgt. De houtaccenten zorgen voor
• Kinderspeeltuin
een natuurlijke look doorheen het
• Shop
resort. Relax op het terras rond het
• Wifi (gratis) in een deel van het
zwembad of geniet van een drankje
resort
in de beachbar. Met een heerlijke
maaltijd sluit je je dag in stijl af.

RESTAURANTS & BARS

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• Ontbijtruimte
• Restaurant
• Poolbar en beachbar
• Volpension plus is niet mogelijk
tussen 17/5-27/5 en 18/9-11/10

• Zoetwaterzwembad

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche), centrale airco, tegelvloer,
wifi (gratis), tv, minibar (betalend)
en balkon of terras
• Standaardkamer (2-3 pers.) met
tuinzicht (type 20)
• Kamer met zeezicht (2-3 pers.)
(type 21)
• Eén persoon in dubbele kamer
met tuinzicht (type 29)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 50 kamers

Code 10846 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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CORFU

! Het meest groene eiland van Griekenland, met diepgroene wouden

ALBANIË

en wilde kruiden

Roda

10 km

! Wandel of fiets langs glooiende heuvels en grillige rotslandschappen
! Corfu-stad met hoofdzakelijk Venetiaanse invloeden en een vleugje

Acharavi
Pirgi

Brits en Frans

Nissaki

Dassia
Gouvia Kommeno
CORFU Kontokali Alykes
CORFU-STAD
Ermones
Kanoni
Agios Ioannis
Parelion
Agios Gordios
Benitses

! Sfeervol eiland met een eigen karakter, een warme bevolking en
een gezellige authenticiteit

KOMMENO
Het schiereilandje Kommeno is een kleine villawijk gelegen op een heuvel tussen Gouvia en
Dassia. Het is een groen stukje Corfu, ideaal voor
wie op zoek is naar rust. Luchthaven - Kommeno: 12 km

GOUVIA
Gouvia is een klein maar levendig vakantiecentrum, gelegen in een prachtige baai met een
mooi strand, op ongeveer 9 km van Corfu-stad.
Er is ook een vissershaven en een jachthaven.
Gouvia is een van de meest levendige plaatsen
van Corfu en is bijzonder populair bij jongeren.
Luchthaven - Gouvia: 11 km

KONTOKALI
Kleine badplaats ten noordwesten van Corfustad, vlakbij Gouvia. Het heeft een deels
authentiek centrum en twee kleine zandstrandjes. Luchthaven - Kontokali: 8 km
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Luchthaven - Dassia: 15 km
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Alle wegen op het eiland leiden naar Corfustad. De drukke en levendige hoofdstad biedt
veel bezienswaardigheden waaronder burchten,
het Byzantijns en archeologisch museum, de
orthodoxe kathedraal en veel oude gebouwen
in verschillende bouwstijlen. In dit stadje kan
je bovendien genieten van de gezelligheid en
drukte van smalle winkelstraatjes en schaduwrijke terrassen. Luchthaven - Corfu-stad: 2 km

eZ

CORFU-STAD

Klein, leuk dorpje dat onlangs door het toerisme
ontdekt werd. Je vindt er een aangename
Griekse sfeer: gezellige eethuisjes, olijfbomen
tot aan de zee, veel groen en uitstekende
watersport-spots. Dassia komt vooral ‘s avonds
tot leven. In het noorden ligt Pantokrator, de
hoogste berg van het eiland.
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VAKANTIEPLAATSEN

Moraitika
Messonghi

rfu

Aghios Ioannis
Peristeron

AGHIOS IOANNIS PERISTERON

MORAITIKA

MESSONGHI

Klein plaatsje gelegen op 3 km van Messonghi
en op 5 km van Benitses, in het zuiden van het
eiland. Hier vind je enkele winkeltjes en gezellige
tavernes. Luchthaven - Aghios Ioannis Peristeron: 16 km

Moraitika is gelegen op een heuvelrug. Het
strand is ideaal om watersporten te beoefenen,
maar ook wie op zoek is naar rust zit hier zeker
goed. Langs de hoofdweg vind je winkeltjes,
restaurants en tavernes. Luchthaven - Moraitika:

Het gezellig drukke Messonghi is een toeristisch
plaatsje in het zuidoosten van het eiland. Je
vindt er heel wat winkeltjes, bars en restaurants.
Leuk om langs te wandelen is de Messonghirivier. Luchthaven - Messonghi: 20 km

ERMONES

19 km

Verscholen tussen groene heuvels ligt Ermones,
een kleine afgelegen badplaats met een gemengd AGIOS GORDIOS
zand- en kiezelstrand. Er zijn enkele tavernes, Deze kleine, maar levendige badplaats ligt aan
een supermarkt en een golfterrein. Luchthaven - de westkust van het eiland, op zo’n 15 km van
Ermones: 15 km
Corfu-stad. Je hebt er een adembenemend
uitzicht over de baai en er is een fijnzand- en
ALYKES
kiezelstrand, waar je watersporten kan beoefenen.
Klein en rustig badplaatsje met een kiezelLuchthaven - Agios Gordios: 15 km
strand op enkele kilometers van Corfu-stad,
AGHIOS IOANNIS PARELION
ideaal om te relaxen. Luchthaven - Alykes: 4 km
Klein dorpje in het groene hart van Corfu,
NISSAKI
halverwege tussen Corfu-stad en Glyfada aan
Nissaki is een zeer rustig gehucht tegen
de westkust. Aan de hoofdweg vind je het
groene heuvels met veel olijf- en pijnbomen, Aqualand Waterpark, het grootste waterpretpark
met langs de rotsachtige kust enkele kiezelvan Corfu. Luchthaven - Aghios Ioannis Parelion: 9 km
strandjes. Luchthaven - Nissaki: 24 km

BENITSES
Het pittoreske Benitses is uitgegroeid tot een
van de populairste badplaatsen van het eiland.
Langs het kiezelstrand kan je watersporten
beoefenen, het heuvelachtige achterland is
dan weer uitstekend voor wandelaars. Luchthaven - Benitses: 12 km

KANONI
Kanoni ligt in een pracht van een omgeving. Je
hebt er een indrukwekkend zicht op enerzijds de
landingsbaan van de luchthaven, en anderzijds
het Vlacherna-klooster en het muizeneiland
Pontikonissi. In Kanoni vind je heel wat
restaurants, bars en winkeltjes. Luchthaven Kanoni: 3 km
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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

ACHARAVI

ACHARAVI
Acharavi is een gezellig toeristisch kustplaatsje
in het noorden van het eiland, met winkeltjes,
restaurants en café’s. Het lange zand- en kiezelstrand zorgt voor uren ontspanning. Luchthaven
- Acharavi: 38 km

PIRGI
Het dorpje Pirgi vormt eigenlijk één geheel met
de badplaats Ypsos. In het hoogseizoen is dit
met zijn vele uitgaansgelegenheden vooral een
geliefde plek bij jongeren. Luchthaven - Pirgi: 21 km

RODA
Roda is een leuke badplaats voor families met
kinderen. Langs het strand, dat voorzien is van
alle faciliteiten, loopt een gezellige promenade.
Luchthaven - Roda: 36 km

Acharavi Beach ****
Grecotel Costa Botanica *****

INFO
Formaliteiten: voor Belgen volstaat de identiteitskaart (dient geldig te zijn tijdens je verblijf).
Andere nationaliteiten: info op de ambassade.
Kids-ID voor kinderen jonger dan 12 jaar. Voor een
laatste update: zie http://diplomatie.belgium.be.
Tijdsverschil: 1 uur later dan in België.
Verblijfstaks: Er wordt een verblijfstaks
aangerekend die je ter plaatse in het hotel
betaalt. De taks wordt berekend per kamer per
nacht en varieert per hotelcategorie: ca. € 0,50/
kamer/nacht voor 2*- en 1*-hotels, ca. € 1,50/
kamer/nacht voor 3*-hotels, ca. € 3/kamer/
nacht voor 4*-hotels en ca. € 4/kamer/nacht
voor 5*-hotels. De taks voor appartementen
varieert van ca. € 0,25 tot € 1/appartement/
nacht. Verblijfstaksen onder voorbehoud
van wijzigingen.
Huisdieren onder de 5 kg zijn toegelaten in
de transferbus en/of taxi. Ze dienen vervoerd
te worden in een gesloten draagtas. Huisdieren
boven de 5 kg zijn niet toegelaten.

code 10050

AGIOS IOANNIS PERISTERON
MarBella Corfu *****
code 10092
MarBella Nido Suite Hotel & Villas ***** code 10094

BENITSES
Belvedere Hotel ***

code 10016

DASSIA
Ikos Dassia *****LUXE

code 10042

GOUVIA
Art Hotel Debono ****
code 10043
Dreams Corfu Resort & Spa ***** code 10058/10158

KOMMENO

KLIMAAT
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
24/7 ONLINE
SERVICE

207_V1_MED_NL 207

code 10010

A
19°
24°
28°
31°
32°
28°
23°

B
16°
18°
21°
23°
24°
23°
21°

C
8
10
11
12
13
9
7

A: gem. dagtemp.
B: gem. temp. zeewater
C: uren zon per dag

Grecotel Corfu Imperial *****
Grecotel Eva Palace *****
Rodostamo Hotel & Spa *****

code 10083
code 10053
code 10096

MESSONGHI
Messonghi Beach ***

code 10024

MORAITIKA
Three Stars Village ***

code 10032

RODA
Roda Beach Resort *****

code 10072
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APOLLO PALACE
Messonghi

! Voor koppels én families
! Interessante prijs
! Vlak bij het gezellige centrum
! Op 30 m van het strand
WIFI
GRATIS

FAIR TRAVEL

HALF
ALL IN PENSION

Juniorsuite
ONZE MENING:

8.2

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8
• Kamers 7.9

• Service 8.7

Het eenvoudige maar aangename
vijfsterrenhotel Apollo Palace ligt in
het gezellige Messonghi met zijn vele
tavernes, en vlak bij het strand. Het
hotel beschikt over een mooie
groene tuin en een wellness waar je
rustig kan genieten van je vakantie,
maar er is ook animatie, verschillende
sportactiviteiten en faciliteiten voor
kinderen, zoals een speeltuin en een
miniclub. Apollo Palace biedt eerlijke
buffetten aan met een goede
prijs-kwaliteitverhouding. De kamers
werden bescheiden maar comfortabel
ingericht. Zowel families met kinderen
als koppels beleven hier dan ook een
prima vakantie!

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

VERBLIJF

• Op 30 m van het strand
• Op 300 m van het centrum van
Messonghi
• Op 20 km van Corfu-stad
• Bushalte vóór het hotel
• Op ± 20 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
buffetvorm)
• A-la-carterestaurant (middag- en
avondmaal)
• Poolbars (snacks), discobar

FACILITEITEN

• 2 zoetwaterzwembaden met
kindergedeelte, relaxzwembad en
bubbelbad in openlucht (Adults
Only), glijbanen voor kinderen en
volwassenen
• Gratis ligzetels en parasols aan het
zwembad, betalend aan het strand
(2 ligzetels en 1 parasol € 6)
• Handdoekenservice mits waarborg
• Gratis: pingpong, basketbal, voetbal,
beachvolley, fitness (vanaf 16 jaar),
aerobic, animatie overdag en
‘s avonds, miniclub (4-10 jaar)
• Betalend: biljart, minigolf,
spacentrum met sauna, stoombad,
massages en behandelingen

Alle kamers beschikken over badkamer
(bad of douche, haardroger),
individuele airco, tegelvloer, telefoon,
wifi (gratis), satelliet-tv (flatscreen),
koelkast (fles water bij aankomst,
minibar mogelijk op aanvraag en mits
betaling), safe (betalend), balkon of
terras en tuinzicht
• Standaardkamer (2-3 pers.)
(type 20)
• Vierpersoonskamer (2-3 pers. /
2 volw.+2 kind.) (type 21)
• Juniorsuite (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind.) met badjas, slippers en
waterkoker (type 22)
• Familiekamer (2-3 pers. / 2 volw.+
3 kind.) met 1 grote ruimte met
afscheiding, met waterkoker
(type 23)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis
• 348 kamers

• Kinderspeeltuin
• Overdekte privéparking (gratis)
• Hondjes (max. 5 kg) toegelaten
(gratis, niet toegelaten aan het
zwembad, in het restaurant en op
het strand)
• Wasservice
• Schoonheidssalon
• Wifi (gratis) in het hele resort

SPORT & ONTSPANNING

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Laat ontbijt (10-11.30u.)
• Snacks (12-18u.)
• IJsjes (10-18u.)
• Koffiebreak (16-17u.)
• Korting in het à-la-carterestaurant
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(10-23u.)
• Pingpong, basketbal, voetbal,
beachvolley, biljart
• Fitness (vanaf 16 jaar), aerobic
• Animatie overdag en ‘s avonds
• Miniclub (4-10 jaar)

MINISPLASH
• Kids miniglijbanenpark

VOOR FAMILIES
0LQLVSODVK
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN

Code 10041 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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GRECOTEL LUX.ME DAPHNILA BAY DASSIA
Dassia

! Zeer uitgebreide LUX.ME All In
! Lekkere, gevarieerde buffetten
! Uitstekende dienstverlening
! Kindvriendelijk
! Direct aan het strand
WIFI
GRATIS

FAIR TRAVEL

ALL IN

PREMIUM
([FOXVLHYHKRWHOV
/X[HHQFRPIRUW
*DVWURQRPLVFKGLQHUHQ

Kamer in bungalow met tuinzicht

ONZE MENING:

RESTAURANTS & BARS

• Zie All In • Hoofdrestaurant met
terras (ontbijt, middag- en avondmaal,
KLANTENSCORE
barbecue) • Italiaans, Grieks,
• Maaltijden 8.3
Aziatisch en gastronomisch restaurant
• Kamers 8
• Sommelier in elk restaurant
• Patisserie, chocolatier • IJssalon
Grecotel LUX.ME Daphnila Bay Dassia
en crêperie • Lounge (24/24u.), bar,
is een van de beste hotels in zijn
wijnbar, poolbar, beachbar
categorie op Corfu! Een rustige en
• Bediening in bepaalde zones aan
groene omgeving, een uitgebreid
het zwembad en het strand (geen
animatieprogramma, een gevarieerde
individuele bediening aan de ligzetels)
en lekkere keuken, vriendelijk
• Lange broek vereist voor de heren
personeel... Je geniet hier van een
tijdens het avondmaal
zeer complete All Inclusive-formule, die
bij Grecotel ‘LUX.ME All Inclusive’ wordt SPORT & ONTSPANNING
genoemd. Het complex is gebouwd • Zoetwaterzwembad, kinderbad,
op de fl anken van een heuvel en
zonneterrassen, ligweiden • Gratis
strekt zich uit tot aan een schaduwrijk ligzetels en parasols aan het
strand, dat werd goedgekeurd met
zwembad en het strand • Gratis
het Europese ecolabel Blue Flag.
handdoekenservice • Gratis: zie All In
• Betalend: tennislessen, spacentrum
LIGGING
(vanaf 16 jaar) met overdekt zwembad
• Direct aan het strand • Op 3 km
(verwarmd), sauna, stoombad, fitness,
van het centrum van Dassia
massages en behandelingen • In
• Op 12 km van het centrum van
Grecotel Corfu Imperial: duiken
Corfu-stad • Bushalte op 400 m
• Op ± 15 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)
• Niet aan te raden voor wie slecht
ter been is

8.3

FACILITEITEN
• Kinderspeeltuin • Roomservice
(7-23u.) • Amfitheater • Shops
• Wasservice • Wifi (gratis) in het
hele resort

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer
(bad of douche, haardroger), airco,
telefoon, wifi (gratis), satelliet-tv
(flatscreen), minibar (gratis, dagelijks
bijgevuld), safe (gratis) en balkon
• Superieure kamer (2-3 pers.) met
houten vloer, centrale airco en
tuinzicht (type 20)
• Superieure kamer met zeezicht
(2-3 pers.), houten vloer en centrale
airco (type 21)
• Kamer in bungalow (2-3 pers.),
vernieuwde kamer in traditionele
Griekse stijl, met stenen vloer,
individuele airco en tuinzicht
(type 22)
• Familiekamer ‘Paradiso’ in de
bungalows (2 pers. / 2 volw.+3 kind.)
met stenen vloer en individuele
airco: 1 slaapkamer en 1 salon/
slaapruimte voor de kinderen (aan
de kant van het balkon), gescheiden
door een schuifdeur (type 23)
• Familiekamer ‘Daphnila’ in de
bungalows (2-3 pers. / 2 volw.+
3 kind. / 3 volw.+1 kind / 3 volw.+
2 kind.) met tegelvloer, individuele
airco en tuinzicht: aparte slaapkamer
voor de kinderen gescheiden door
een deur, de slaapkamer van de
ouders geeft uit op het balkon
(type 25)

• Familiekamer ‘Paradiso’ in de
bungalows (2 pers. / 2 volw.+
2 kind.) op de eerste lijn aan de
kant van de zee, met individuele
airco: 1 slaapkamer en 1 salon/
slaapruimte voor de kinderen (aan
de kant van het balkon), gescheiden
door een schuifdeur (type 26)
• LUX.ME sky room met zeezicht
(2-3 pers.), met houten vloer en
centrale airco (type 24)
• Eén persoon in dubbele kamer
met houten vloer, centrale airco en
tuinzicht (type 29)
• Babykit: kinderstoel in het
restaurant, buggy, flessenverwarmer,
flessensterilisator, waterkoker,
babyfoon, verversingskussen,
plaspotje, toiletverkleiner, babybadje:
gratis (babykit ter plaatse te boeken,
volgens beschikbaarheid)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting in
type 29)
• 260 kamers

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm in het hoofdrestaurant
en het Aziatisch restaurant
• Kinderbuffet • Avondmaal in het
Italiaans en gastronomisch restaurant
(1x/week) • Middag- en avondmaal
in het Grieks restaurant (1x/week)
• Avondmaal in Danilia Village
(inclusief transfer en rondleiding)
(1x/verblijf van 7 dagen) • Theepauze
• Krediet in bepaalde restaurants
van de zusterhotels Grecotel Eva
Palace en Grecotel Corfu Imperial
• Lichte maaltijden bij het zwembad
• Snacks (tot 1u.) • Patisserie,
chocolade en cake • Pannenkoeken
en ijsjes • Selectie van lokale en
internationale alcoholische en nietalcoholische dranken
• Tennis (overdag en met verlichting),
pingpong, beachvolley, waterpolo,
vogelpik, gezelschapsspelletjes
• Aquagym, stretching • Snorkelen,
watersporten • Danslessen
• Wijnproeven • Animatie overdag en
‘s avonds • Miniclub (4-12 jaar, het
hele seizoen), activiteiten voor tieners
(13-17 jaar, half juni tot half sept.)

VOOR FAMILIES
%DE\NLWPRJHOLMN
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN

Code 10045 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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TUI BLUE ATLANTICA GRAND MEDITERRANEO RESORT
Ermones

! Adults only, vanaf 16 jaar
! Unieke locatie op een klif
! Ruime kamers
! All Inclusive mits supplement
! Direct aan het strand
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FAIR TRAVEL
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ONTSPANNEN
MET Z’N TWEEËN
! MODERNE

KAMERS OP
PRACHTIGE LOCATIES
! CULINAIRE ERVARINGEN
! GENIETEN IN DE
WELLNESS
! BLUEF!T® RELAXATIEEN 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:

Luxekamer

LIGGING

• Direct aan het strand (bereikbaar
via een kabelbaan of met golfwagentjes)
KLANTENSCORE
• Op 17 km van Corfu-stad
• Maaltijden 8.7
• Bushalte vlak bij het hotel • Op
• Kamers 8.5
± 16 km van de luchthaven (transfer
heen en terug inbegrepen) • Minder
Het vijfsterrenhotel TUI BLUE
geschikt voor mensen die niet goed
Atlantica Grand Mediterraneo Resort
ter been zijn
is gebouwd op een klif met een
adembenemend uitzicht over de
FACILITEITEN
baai van Ermones, een rustig oord
• Wasservice • Roomservice (7-23u.,
omringd door pijnbomen en cipressen. 7-11u. enkel ontbijt) • Parking (gratis)
Het hotel bestaat uit verschillende
• Shop • Wifi (gratis) in het hele
gebouwen, het strand is te bereiken resort
via een kabellift of met golfwagentjes.
Het ontvangt gasten vanaf 16 jaar,
waardoor je steeds van een rustige,
romantische sfeer geniet. In het
luxueuze spacentrum is het heerlijk
ontspannen en boek je een luxekamer of -suite, dan heb je zelfs je
eigen privézwembad. Zo’n 1 km verder
vind je de Corfu Golf Club. Door de
vele trappen en de helling is dit
hotel minder geschikt voor mensen
die niet goed ter been zijn.

9.3

RESTAURANTS & BARS

VERBLIJF

• Zie All In (mits toeslag)
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
buffetvorm, met o.a. showcooking,
thema-avonden) • A-la-carterestaurant aan het strand (snacks,
avondmaal, afhankelijk van het weer)
• Italiaans à-la-carterestaurant in
openlucht (avondmaal, afhankelijk
van het weer) • Bar, poolbar, beachbar
• Deftige kledij gewenst voor het
avondmaal

Alle kamers beschikken over badkamer (bad, douche, haardroger,
badjas en slippers), tegelvloer,
individuele airco, hoofdkussenservice
(gratis), telefoon, wifi (gratis),
satelliet-tv (flatscreen), minikoelkast
(minibar betalend en op aanvraag),
koffie- en theefaciliteiten en safe (gratis)
• Standaardkamer (2-3 pers.) met
balkon en zicht op de bergen
(type 20)
• Kamer met lateraal zeezicht
(2-3 pers.) met balkon (type 21)
• Kamer met zeezicht (2-3 pers.),
met balkon (type 22)
• Superieure kamer (2-3 pers.) met
balkon en zicht op de bergen:
1 slaapkamer en salon, gescheiden
door een schuifdeur (type 25)
• Luxekamer (2-3 pers.) met privézwembad (beperkte privacy), terras
en zeezicht (type 26)
• Luxesuite (2-3 pers.) met salon,
terras, privézwembad (beperkte
privacy) en zeezicht, op aanvraag
(type 27)
• Eén persoon in dubbele kamer
met balkon en zicht op de bergen
(type 29)
• Fles water op de kamer bij aankomst
• 270 kamers

SPORT & ONTSPANNING
• Zoetwaterzwembad, zonneterras
• Gratis ligzetels en parasols aan het
zwembad en aan het strand • Gratis
handdoekenservice • Gratis: tennis
overdag, 1x/week wijndegustatie,
kookles of cocktaildemonstratie,
spacentrum met sauna, stoombad,
overdekt zwembad (verwarmd meiokt.) en fitness, soft-animatie overdag,
‘s avonds livemuziek en thema-avond
(1x/week) • Betalend: tennis met
verlichting, tennislessen, massages
en schoonheidsverzorgingen, late
check-out (volgens beschikbaarheid)
• Aan het strand, onafhankelijk
van het hotel en betalend: watersporten

ADULTS ONLY

ALL IN mits toeslag
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm • Koffie en thee (6-7u.)
• Laat ontbijt (10.30-11.30u.)
• Avondmaal in het à-la-carterestaurant aan het strand
(1x/verblijf) • Warme en koude
snacks (10.30-18u.) • IJsjes
(10.30-18u.) • Middernachtsnacks
(22-1u.) • Selectie van lokale en
internationale alcoholische en lokale
niet-alcoholische dranken (10-1u.,
geserveerd in een glas)
• Tennis overdag • 1x/week wijndegustatie, kookles of cocktaildemonstratie • Spacentrum met
sauna, stoombad, overdekt zwembad
(verwarmd mei-okt.) en fitness
• Soft-animatie overdag, ‘s avonds
livemuziek en thema-avond
(1x/week)

• Minimumleeftijd voor de gasten in
het hotel: 16 jaar
Code 10087 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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TUI BLUE ATLANTICA NISSAKI BEACH
Nissaki

! Adults Only: vanaf 16 jaar
! Hip en trendy hotel
! Rustig natuurgebied met olijfbomen
! Direct aan het strand
ADULTS
PRIVÉ
SWIM-UP WIFI
ONLY ZWEMBAD KAMERS GRATIS

FAIR TRAVEL

ALL IN

ONTSPANNEN
MET Z’N TWEEËN
! MODERNE

KAMERS OP
PRACHTIGE LOCATIES
! CULINAIRE ERVARINGEN
! GENIETEN IN DE
WELLNESS
! BLUEF!T® RELAXATIEEN 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

Kamer met zeezicht
ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het kiezelstrand
• Op 2,5 km van het centrum van
KLANTENSCORE
Nissaki
• Maaltijden 7.9
• Op 23 km van Corfu-stad
• Kamers 7.1
• Gratis hotelbusje naar het centrum
van Corfu-stad (1x/dag, behalve
TUI BLUE Atlantica Nissaki Beach is
op zon- en feestdagen)
tegen een heuvel gebouwd te midden
• Bushalte op 600 m
van een rustig natuurgebied met
• Op ± 24 km van de luchthaven
olijfbomen. In dit trendy ingerichte
(transfer heen en terug inbegrepen)
hotel geniet je van de lekkere
maaltijden in het restaurant of op
FACILITEITEN
het terras, geserveerd door het
• Shop
steeds vriendelijke personeel. Kies je • Wasservice
voor een kamer met zeezicht, dan
• Roomservice (8-21u.)
heb je een mooi uitzicht over de
• Wifi (gratis) in het hele resort
omgeving en de prachtig blauwe zee.
Het kleine, maar zeer aangename
spacentrum zorgt voor pure
verwennerij voor lichaam en geest.
Wie zich veel zelfstandig wenst te
verplaatsen, raden wij een huurwagen
aan. TUI BLUE Atlantica Nissaki Beach
is een zeer geliefd hotel, vroeg boeken
is dus aan te raden!

7.3

VERBLIJF

• Zie All In
• Hoofdrestaurant met terras (ontbijt
en avondmaal in buffetvorm,
thema-avonden en showcooking)
• Restaurant bij het zwembad
(middagmaal in buffetvorm,
avondmaal à la carte)
• Lobbybar, poolbar
• Deftige kledij vereist tijdens het
avondmaal (lange broek voor de
heren)

Alle kamers beschikken over badkamer
(haardroger, badjas en slippers),
centrale airco met individuele
bediening, tegelvloer, hoofdkussenservice (gratis), telefoon, wifi (gratis),
satelliet-tv (flatscreen), minibar (gratis
water, frisdranken en bier), koffieen theefaciliteiten en safe (gratis)
• Standaardkamer (2 pers.) met bad
of inloopdouche, balkon en zicht
op het hinterland (type 20)
• Kamer met lateraal zeezicht
SPORT & ONTSPANNING
(2 pers.), met bad of inloopdouche
• Zoetwaterzwembad, relax zwembad, en balkon (type 21)
bubbelbad, zonneterras en tuin
• Kamer met zeezicht (2 pers.), met
• Gratis ligzetels en parasols aan het
bad of inloopdouche en balkon
zwembad en in de tuin (betalend
(type 22)
aan het strand)
• Swim-upkamer (2 pers.) met
• Gratis handdoekenservice
inloopdouche, terras, gedeeld
• Gratis: zie All In
zwembad en zeezicht (type 23)
• Betalend: biljart, spacentrum met • Juniorsuite (2 pers.) met bad of
massages en behandelingen
inloopdouche, balkon en zeezicht
• Onafhankelijk van het hotel en
(type 24)
betalend: watersporten en
• Swim-up juniorsuite (2 pers.)
duikcentrum
met bad of douche, terras en
gedeeld zwembad (type 25)
ADULTS ONLY
• Minimumleeftijd voor de gasten in • Juniorsuite (2 pers.) met bad of
inloopdouche, privézwembad en
het hotel: 16 jaar
terras (type 26)
• Eén persoon in dubbele kamer
met bad of douche, balkon en zicht
op het hinterland, op aanvraag
(type 29)
• 284 kamers

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Koffie en thee (6-7u.)
• Laat ontbijt (10-11u.)
• Koffiebreak (15-17u.)
• A-la-carteavondmaal in het
restaurant bij het zwembad
(1x/verblijf)
• Middernachtsnacks (23-1u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken (10-24u.)
• Tennis overdag en met verlichting,
pingpong, beachvolley, fitness
• Softanimatie overdag en ‘s avonds
(shows, af en toe livemuziek en
Griekse volksdansen)

Code 10065 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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SPLASHWORLD AQUALAND RESORT
Agios Ioannis Parelion (St. John)

! Onbeperkte toegang tot het aquapark
! Een aanrader voor gezinnen
! Ruim en gezellig resort
! Vakantieparkgevoel
! Vlak naast het aquapark
SPLASH
SCORE 10 ALL IN

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:

Appartement maisonnette

LIGGING

• Op 6 km van het strand van
Glyfada
KLANTENSCORE
• Op 7 km van Corfu-stad
• Maaltijden 6.1
• Shuttledienst naar Corfu-stad en
• Kamers 7.3
het strand van Glyfada (gratis, niet
op zondag)
Zin in een spetterend aquapark met
• Bushalte vóór het hotel
glijbanen in alle soorten en maten,
• Op ± 9 km van de luchthaven
een golfslagbad en rustige attracties
(transfer heen en terug inbegrepen)
voor de kleintjes? Boek dan je vakantie
in het ruim opgezette SPLASHWORLD FACILITEITEN
Aqualand Resort. Elke waterliefhebber, • Shop
jong of oud, zal zich hier prima
• Wifi (gratis) in een deel van het
vermaken! Ook koppels beleven hier
resort
een geslaagde vakantie vol waterpret.
RESTAURANTS & BARS
Bovendien geniet je hier van een
uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. • Zie All In
• Restaurant (maaltijden in buffetvorm)
• Pool/snackbar ‘Orion’
• ‘Aquarius’ poolbar & restaurant
• Lobbybar, muziekbar ( juni-sept.,
enkel voor volwassenen), cinemabar

7.0

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• 2 zoetwaterzwembaden (waarvan
1 golfslagbad), kinderbad en
zonneterras
• Gratis parasols en ligzetels aan het
zwembad
• Gratis handdoekenservice (mits
waarborg)
• Aquapark (14/5-10/10, tussen
1/5-13/5 en 11/10-17/10 beperkte
openingsuren en mogelijk niet alle
glijbanen beschikbaar, gesloten
24/4-30/4)
• Gratis: zie All In
• Betalend: tennis, biljart, videospelletjes, sauna, massage

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche), tegelvloer, individuele
airco, hoofdkussenservice (gratis),
telefoon, satelliet-tv, koelkast en safe
(betalend)
• Studio (2-3 pers. / 2 volw.+2 kind.
/ 3 volw.+1 kind) met terras
(type 20)
• Standaardkamer (2 pers. /
2 volw.+1 kind) met terras
(type 22)
• Studio maisonnette (3-4 pers. /
3 volw.+2 kind. / 4 volw.+1 kind)
met waterkoker, microgolfoven en
balkon (type 21)
• Appartement maisonnette
(3 pers. / 3 volw.+2 kind.) met balkon:
1 slaapkamer, salon (type 23)
• Studio maisonnette aan promoprijs
(3-4 pers. / 3 volw.+2 kind. /
4 volw.+1 kind) met waterkoker,
microgolfoven en balkon (type 25)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 187 kamers

SPLASH SCORE 10
• Multiglijbaan, Black Hole,
Kamikaze, Giant Slide, Twisters,
Crazy River, Lazy River, Free Fall,
Family Rafting, Deep Blue Kayak

MINISPLASH
• 1 kids waterspuitpark (2-8 jaar),
1 kids miniglijbanenpark (vanaf
4 jaar)
• Sommige attracties zijn enkel
toegankelijk vanaf een bepaalde
leeftijd en/of lengte (meer info ter
plaatse)

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Snacks in Orion poolbar
(10.30-12.30u. en 15-17u.)
• Koffiebreak (16-17.30u.)
• IJsjes (10-18u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(10-23u.)
• Fitness (vanaf 18 jaar), basketbal
en volleybal
• Onbeperkte toegang tot het
aquapark met tal van glijbanen,
hydrotubes, twisters, wildwaterbanen, kamikazes, bubbelbad,...
(14/5-10/10, tussen 1/5-13/5 en
11/10-17/10 beperkte openingsuren en mogelijk niet alle glijbanen
beschikbaar, gesloten 24/4-30/4)
• Animatieprogramma overdag en
‘s avonds
• Miniclub (4-8 jaar)
• Opmerking: het aquapark wordt
door een andere uitbater beheerd
dan het hotel. Je hebt er vrije
toegang maar geen AlI In.

VOOR FAMILIES
0LQLVSODVK
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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LOUIS KERKYRA BLUE
Alykes Potamou

! Uitstekende All In
! Ideaal voor koppels én families
! Uren waterpret in de lagunezwembaden
! Dicht bij Corfu-stad
! Direct aan zee
WIFI
GRATIS

ONZE MENING:

8.2

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.1 • Service 8
• Kamers 7.8

Comfort en klasse vind je in elk hoekje
van dit grote resort. Een groen domein
onmiddellijk aan zee, waar de
vriendelijke service een van de
grootste troeven is. Louis Kerkyra
Blue werd gedeeltelijk vernieuwd en
dankzij de grote familiekamers is het
perfect voor gezinnen. Leuke animatie
is er ook voor groot en klein. Dit hotel
geniet van een zeer centrale ligging
dicht bij Corfu-stad en is dan ook
een goede uitvalsbasis om het hele
eiland te bezoeken. Een aanrader op
alle vlakken! Louis Kerkyra Blue is
een zeer populair hotel, dus vroeg
boeken is de boodschap.

FAIR TRAVEL

ALL IN

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het smalle zand/kiezelstrand
• Op 3 km van Corfu-stad
• Bushalte op 200 m
• Op 5 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Zie All In
• Hoofdrestaurant met terras (maaltijden in buffetvorm, thema-avonden)
• Grieks restaurant (vast menu,
avondmaal)
• Aziatisch restaurant (avondmaal)
• Italiaans restaurant (avondmaal)
• Hoofdbar, poolbar
• Deftige kledij gewenst tijdens het
avondmaal

FACILITEITEN
• Kinderspeeltuin
• Amfitheater
• Shop
• Wasservice
• Parking (gratis)
• Wifi (gratis) in het hele resort

VERBLIJF

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche, haardroger), tegelvloer of
laminaat, centrale airco, wifi (gratis),
satelliet-tv, koelkast, koffie- en theefaciliteiten, safe (gratis), balkon of
terras
• Superieure kamer (2 pers.) met
lateraal zeezicht (type 20)
• Kamer met zeezicht (2 pers.)
(type 21)
• Familiekamer (2-4 pers.) met
SPORT & ONTSPANNING
zeezicht, 1 ruimte met schuifdeur
• 2 zoetwaterzwembaden, kinderbad als afscheiding (type 26)
• Gratis ligzetels en parasols aan het • Familiekamer (2-4 pers.) met
strand (klein aantal ligzetels) en
zicht op het hinterland, 1 ruimte
het zwembad
met schuifdeur als afscheiding
• Gratis handdoekenservice
(type 22)
• Gratis: zie All In
• Superieure kamer (2-3 pers.) met
• Betalend: spacentrum met sauna,
zicht op het hinterland (type 23)
bubbelbad en massages
• Superieure kamer (2-3 pers.) met
zeezicht (type 24)
• Luxekamer (2 pers.), op gelijkvloers met zicht op het hinterland,
op aanvraag (type 25)
• Luxekamer (2 pers.), op gelijkvloers
met zeezicht (type 27)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting in
types 22 en 26)
• 240 kamers

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• 1x/week avondmaal in elk van de
à-la-carterestaurants
• Kinderbuffet voor het avondmaal
• Lunchpakket voor excursies
• Snacks (11-12.30u. en 15-17u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(10-24u.)
• Tennisterrein overdag, pingpong,
badminton, beachvolley, minivoetbal,
vogelpik, aerobic, yoga, fitness
• Animatie overdag en ‘s avonds
(shows, 6x/week)

VOOR FAMILIES
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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TIME TO SMILE SAINT NICHOLAS

SUP

Gouvia

! Ruime appartementen
! Kleinschalig hotel tussen het groen
! Aangename zwembadzone
! Rustige ligging
ALLEEN
ONTBIJT VERBLIJF

VOELT ALS
THUISKOMEN
! VRIJHEID VAN

JE
EIGEN APPARTEMENT
! MODERN DESIGN
! INLOOPDOUCHE EN
LANGERE BEDDEN
! COMPLETE KEUKEN

'Wooncomfort zit vaak in kleine
dingen: de afwerking van de
badkamer, de details in de
keuken, de natuurlijke kleuren…
TIME TO SMILE is thuiskomen
op vakantie.'
Appartement

Zie p. 20-21 voor alle accommodaties
ONZE MENING:

8.0

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.1
• Kamers 8

Het perfecte adresje voor al wie
houdt van rust en natuur! In het
kleinschalige TIME TO SMILE Saint
Nicholas verblijf je in een appartement
met eigen kitchenette. De omringende
tuin met olijfbomen is prachtig. Volg
je de wandelpaadjes, dan kom je uit
op de zwembaden: één voor volwassen
en één op maat van de kinderen. En
op het droge is er een speeltuintje
waar de kleinsten al evenzeer hun
energie in kwijt kunnen.

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 300 m van het centrum van
• Restaurant (ontbijt in buffetvorm,
Gouvia
middag- en avondmaal à la carte)
• Op 600 m van het strand
• Lobbybar
• Op 6 km van Corfu-stad
• Dit hotel is iets hoger gelegen en
daarom minder geschikt voor mensen
die slecht ter been zijn
• Op ± 11 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• Zoetwaterzwembad, kinderbad
• Gratis ligzetels aan het zwembad

Alle appartementen beschikken over
badkamer (douche, haardroger),
tegelvloer, individuele airco, telefoon,
wifi (gratis), flatscreen-tv, kitchenette
met koelkast, koffiezetapparaat en
waterkoker, safe (gratis), balkon of
terras, tuinzicht
• Appartement (1-3 pers.):
1 slaapkamer (type 30)
• 54 appartementen

FACILITEITEN
• Kinderspeeltuin
• Wasservice
• Parking (gratis)
• Wifi (gratis) in het hele resort

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
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PARADISE

SUP

Gouvia

! Klein, familiaal gerund hotel
! Midden in het groen
! Ongedwongen sfeer
! Zacht geprijsd
! Op 400 m van het centrum van Gouvia
HALF
WIFI
GRATIS PENSION

Standaardkamer
ONZE MENING:

8.2

KLANTENSCORE
• Maaltijden 6.8
• Kamers 8.2

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 750 m van het strand
• Restaurant met terras (ontbijtbuffet,
• Op 400 m van het centrum van
avondmaal in buffetvorm of met
Gouvia, in een hellende zijstraat
tafelbediening, afhankelijk van de
van de hoofdweg
bezetting)
• Op 9 km van Corfu-stad
• Loungebar (open in het laagseizoen),
• Op ± 11 km van de luchthaven
poolbar (open in het hoogseizoen)
(transfer heen en terug inbegrepen)

Dit gezellige, familiaal gerunde hotel
ligt op de fl anken van een heuvel, in
een groene omgeving met olijfbomen FACILITEITEN
en palmbomen. Je vindt het in een • Wifi (gratis) in het hele resort
rustige buurt, aan het einde van een
korte hellende weg. Het is er zalig
zwemmen in het ruime zwembad
met zicht op de baai van Kommeno,
en ook de mooie tuin biedt genoeg
plaatsjes om heerlijk te relaxen. De
kamers werden mooi gerenoveerd
en de service, die is er uiterst verzorgd.
Dit eenvoudige hotelletje is eerder
aan te raden voor volwassenen en is
minder geschikt voor families met
kinderen.

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• Zoetwaterzwembad, zonneterras
• Gratis ligzetels en parasols aan het
zwembad
• Gratis handdoekenservice (mits
waarborg)
• Gratis: pingpong
• Betalend: mountainbikeverhuur

Alle gerenoveerde kamers beschikken
over badkamer (douche, haardroger),
tegelvloer, individuele airco, telefoon,
wifi (gratis), satelliet-tv (flatscreen),
koelkast, safe (gratis) en balkon
• Standaardkamer (2 pers. /
2 volw.+1 kind) (type 20)
• Kamer met zeezicht (2 pers. /
2 volw.+1 kind) (type 21)
• Kamer met tuinzicht (2 pers. /
2 volw.+1 kind) (type 22)
• Eén persoon in dubbele kamer,
op aanvraag (type 29)
• Eén persoon in dubbele kamer
met zeezicht, op aanvraag
(type 28)
• Eén persoon in dubbele kamer
met tuinzicht, op aanvraag
(type 27)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 60 kamers

Code 10030 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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ACHARAVI MARE
Acharavi

! Nieuw All In-hotel
! Rustige ligging
! Direct aan het strand
WIFI
GRATIS

ALL IN

Standaardkamer
ONZE MENING:

Acharavi Mare opende z’n deuren in
de zomer van 2022 en biedt je alle
nodige faciliteiten voor een deugddoende vakantie: restaurant, beachbar, twee zwembaden én het strand
voor de deur. In deze groene regio
aan de noordkust van Corfu overheerst
de rust, maar mag het iets levendiger,
dan wandel je gewoon naar het
gezellige centrum van Acharavi.

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 1 km van het centrum van
Acharavi
• Op 36 km van Corfu-stad
• Op ± 36 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
buffetvorm)
• A-la-carterestaurant
• Lobbybar, poolbar, beachbar,
kafenion

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

VERBLIJF

Alle kamers beschikken over badkamer (douche, haardroger), tegelvloer, wifi (gratis), tv, koelkast (minibar op aanvraag en betalend), safe
(gratis) en balkon of terras
• Standaardkamer (2-3 pers.) met
tuinzicht (type 20)
SPORT & ONTSPANNING
• Kamer met lateraal zeezicht
• 2 zoetwaterzwembaden
(2-3 pers.) (type 21)
• Gratis ligzetels en parasols aan het • Kamer met zeezicht (2-3 pers.)
zwembad en het strand
(type 22)
• Gratis handdoekenservice (mits
• Familiekamer (2-4 pers.), 1 grote
waarborg)
ruimte met afscheiding (type 23)
• Gratis: zie All In
• Familiekamer (2-6 pers.): 2 slaap• Betalend: biljart, massages
kamers (type 24)
• Juniorsuite (2-4 pers.), ruimere
kamer (type 26)
• Suite (2-4 pers.), ruimere kamer
(type 27)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting,
behalve in type 24 en 26)

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Koffiebreak (16-17u.)
• IJsjes (10-21u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(10-23u.)
• Pingpong, fitness
• Animatie overdag en ‘s avonds
(verschillende keren per week livemuziek, 1x/week Griekse avond)
• Miniclub (3-12 jaar)

VOOR FAMILIES
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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RESTIA SUITES
Acharavi

! Boetiekhotel met 30 suites
! Adults Only, vanaf 16 jaar
! Restaurant met Griekse specialiteiten
! Van het strand gescheiden door een weg
HALF
ADULTS
PRIVÉ
WIFI
ONLY ZWEMBAD GRATIS PENSION ONTBIJT

FOR TWO
*HQLHWHQPHW]¶QWZHHWMHV
$GXOWVRQO\
5XVWHQRQWVSDQQLQJ

Juniorsuite
ONZE MENING:

10

KLANTENSCORE
• Maaltijden 10
• Kamers 10

Restia Suites in Acharavi is een uitstekende keuze voor liefhebbers van
luxe, ruimte en rust. Dit boetiekhotel
bestaat uit dertig suites die voorzien
zijn van alle comfort. Voor een ultiem
luxueus vakantiegevoel kies je voor
een suite met privézwembad. Maar
ook aan het vijf kilometer lange
strand is het genieten, net als in het
restaurant waar elke avond een
ander aspect van de Griekse keuken
aan je wordt voorgesteld, of in het
nieuwe spacentrum. Rustig is het in
elk geval, want het hotel ontvangt
enkel gasten vanaf 16 jaar.

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

ADULTS ONLY

• Van het strand gescheiden door
• Restaurant met gedeelte in open- • Minimumleeftijd voor de gasten in
een weg
lucht bij het zwembad (ontbijt,
het hotel: 16 jaar
• Op 1,8 km van het centrum van
middag- en avondmaal, Griekse
Acharavi
thema’s)
• Op 40 km van Corfu-stad
SPORT & ONTSPANNING
• Op ± 40 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen) • Zoetwaterzwembad
• Gratis ligzetels en parasols aan het
FACILITEITEN
zwembad en het strand
• Gratis handdoekenservice
• Shop
• Gratis: fitness (24/24u. open),
• Roomservice (24/24u.)
3x/week softanimatie
• Wasservice
• Betalend: tennis, spacentrum met
• Wifi (gratis) in het hele resort
sauna, stoombad en behandelingen

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer (bad en douche, haardroger,
badjas en slippers), tegelvloer en
houten vloer, hoofdkussenservice
(gratis), individuele airco, telefoon,
wifi (gratis), flatscreen-tv, koelkast
en safe (gratis)
• Juniorsuite (2-3 pers.) met terras
en tuinzicht (type 20)
• Juniorsuite (2-3 pers.) met privézwembad, terras en tuinzicht
(type 21)
• Juniorsuite (2-3 pers.) met balkon
en zeezicht (type 22)
• 30 kamers

Code 10095 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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ALONAKIA
Agios Gordios

! Kleinschalig charmehotel
! Persoonlijke service
! Rustige ligging in een groene omgeving
! Op 350 m van het strand
ONTBIJT

Standaardkamer
ONZE MENING:

8.7

KLANTENSCORE
• Maaltijden 9
• Kamers 9

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 350 m van het strand
• Restaurant met terras (ontbijt in
• Op 50 m van het centrum van
buffetvorm)
Agios Gordios
• Bar met snacks
• Bushalte op 50 m
• Op ± 15 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)
• Minder geschikt voor wie slecht ter
been is

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• Klein zoetwaterzwembad met kindergedeelte
• Gratis ligzetels en parasols aan het
zwembad (beperkt aantal)

Alle kamers beschikken over badkamer (douche, haardroger), tegelvloer, individuele airco (betalend),
telefoon, satelliet-tv, koelkast, safe
(betalend) en balkon of terras
• Standaardkamer (2 pers.)
(type 20)
• Eén persoon in dubbele kamer,
op aanvraag (type 29)
• Vervangen van badhanddoeken 2x
per week / vervangen van bedlinnen
1x per week
• 20 kamers

Traditionele gastvrijheid, die vind je
bij Alonakia. Dit kleine, charmante
hotelletje - slechts twintig kamers! werd met zorg ingericht zodat je ten FACILITEITEN
volle van je vakantie kan genieten.
• Parking (gratis)
En van de rust, want in deze groene • Wifi (gratis) in een deel van het
omgeving ebben alle zorgen zo weg...
resort
Vanop het terras kan je genieten van
een schitterend panoramisch zeezicht. Het gezellige centrum van
Agios Gordios en de prachtige baai
liggen op wandelafstand. Alonakia is
zeer geschikt voor volwassenen die
de lokale sfeer willen opsnuiven tussen
de echte Grieken.

Code 10011 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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CORFU MARE BOUTIQUE HOTEL

SUP

Corfu-stad

! Modern ingericht boetiekhotel
! Adults Only, vanaf 16 jaar
! Vriendelijk en behulpzaam personeel
! Rustige ligging
! Corfu-stad op 2,5 km
HALF
ADULTS WIFI
ONLY GRATIS PENSION ONTBIJT

FOR TWO
*HQLHWHQPHW]¶QWZHHWMHV
$GXOWVRQO\
5XVWHQRQWVSDQQLQJ

Superieure kamer

ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 2 km van het strand van Alykes • Restaurant (ontbijtbuffet, avondmaal
• Op 750 m van de haven
met menukeuze voor verblijf in
KLANTENSCORE
• Op 2,5 km van het oude centrum
halfpension, à la carte voor verblijf
• Maaltijden 7.7 • Service 7
van Corfu-stad
in kamer en ontbijt)
• Kamers 9
• Talrijke restaurants, bars en
• Bar
winkeltjes op 200-500 m
Apart, modern, stijlvol. Het Corfu
• Op ± 3 km van de luchthaven
Mare Boutique Hotel is ingericht om
(transfer heen en terug inbegrepen)
je te verbazen. Van de kamers tot de
tuin en het zwembad, alles straalt
FACILITEITEN
hier eigentijdse klasse uit. Alle
• Roomservice (bepaalde uren)
kamers zijn comfortabel en stijlvol
• Wasservice
ingericht. Maar Corfu Mare Boutique • Privéparking (gratis)
Hotel kies je niet alleen voor zijn
• Wifi (gratis) in het hele resort
interieur. Slechts 2,5 km verderop
ontdek je het bruisende centrum
van Corfu-stad.

7.5

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• Zoetwaterzwembad, zonneterras
• Gratis ligzetels en parasols aan het
zwembad
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: kleine fitness
• Betalend: sauna, massage
• In de omgeving, onafhankelijk van
het hotel: tennis (op 3 km), fiets- en
mountainbikeverhuur, paardrijden,
golf (op 15 km)

Alle kamers beschikken over badkamer
(bad of douche, haardroger, slippers,
badjas), laminaat, individuele airco,
telefoon, wifi (gratis), satelliet-tv
(flatscreen), minibar (betalend),
koffie- en theefaciliteiten, safe (gratis)
en balkon of terras
• Standaardkamer (2 pers.)
(type 20)
• Superieure kamer (2 pers.), ruimere
kamer met strijkijzer en -plank
(type 21)
• Suite (2-3 pers.) met strijkijzer en
-plank, op aanvraag: 1 slaapkamer,
salon (type 22)
• Eén persoon in dubbele kamer
(type 29)
• Promokamer (2 pers.) (type 25)
• Vervangen van handdoeken en
bedlinnen 3x per week
• Type 20, 25 en 29: strijkijzer en
-plank op aanvraag
• 51 kamers

ADULTS ONLY
• Minimumleeftijd voor de gasten in
het hotel: 16 jaar

Code 10021 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

219_V1_MED_NL 219

18/10/2022 17:35

220

Griekenland | Corfu | Kanoni

CORFU HOLIDAY PALACE
Kanoni

! Mooie uitzichten
! Sushibar met Japanse specialiteiten
! Kamers met gedeeld zwembad mogelijk
! Op slechts 4 km van Corfu-stad
! Op 50 m van het strand
HALF
OVERDEKT SWIM-UP WIFI
ZWEMBAD KAMERS GRATIS PENSION

CLASSIC
9HUWURXZGJHYRHO
.ZDOLWHLWHQFRPIRUW
+DUWHOLMNHVHUYLFH

Standaardkamer

ONZE MENING:

9.3

KLANTENSCORE
• Maaltijden 9
• Kamers 9

• Service 10

Corfu Holiday Palace ligt op een
heuvel aan de rand van Kanoni en
biedt een prachtig panoramisch zicht
op de omgeving: de zee, de lagune,
het kleine muizeneiland en het
Vlacherna-klooster... wat een plaatje!
Langs de andere kant van het hotel
heb je dan weer zicht op een meer
en - indrukwekkend! - een stukje van
de landingsbaan van de luchthaven.
Wie houdt van ‘plane-spotting’ kan
kiezen voor de kamers met zicht op
het meer. Wie daarentegen een
rustigere kamer verkiest, raden we
de kamers met zeezicht aan. Een
snelle snack of Japanse sushi, in de
verschillende bars en restaurants
heb je heel wat keuze. En dat geldt
ook voor de kamers, want je kan hier
zelfs kiezen voor een bungalowkamer
met een zwembad dat je deelt met
slechts enkele andere kamers van dit
type. In dit al iets oudere hotel gaat
onze voorkeur uit naar de kamers
met zeezicht en de superieure
kamers met zeezicht. De nabijheid
van Corfu-stad is een extra troef!

• Superieure kamer in bungalow
Alle kamers beschikken over badkamer (2-3 pers. / 2 volw.+2 kind. /
3 volw.+1 kind) met tegelvloer,
(haardroger), individuele airco,
hoofdkussenservice (gratis), telefoon, douche in bad, strijkijzer en -plank
(op aanvraag), balkon of terras,
wifi (gratis), satelliet-tv (flatscreen),
gedeeld zwembad en zeezicht
koelkast, koffie- en theefaciliteiten
(type 25)
en safe (gratis)
• Standaardkamer (2-3 pers) met • Suite (2-4 pers.) met houten
houten vloer, douche in bad, balkon vloer, douche in bad, strijkijzer en
en zicht op het meer, geluidshinder -plank (op aanvraag), balkon en
FACILITEITEN
zeezicht: 1 slaapkamer, salon
van vliegtuigen mogelijk (type 20)
SPORT & ONTSPANNING
• Roomservice (7-23u.)
(type 26)
• Kamer met zeezicht (2-3 pers.),
• Wasservice
• Zoutwaterzwembad
• Familiekamer in bungalow
met houten vloer, douche in bad
• Shops
• Gratis ligzetels en parasols aan het
(4 pers. / 2 volw.+2 kind. / 3 volw.+
en balkon (type 21)
• Privéparking (gratis, overdekt en in zwembad en het strand
• Superieure kamer (2-3 pers.) met 1 kind), duplex, met tegelvloer,
openlucht)
• Gratis handdoekenservice
strijkijzer en -plank (op aanvraag),
houten vloer, douche in bad, balkon
• Hondjes (max. 7 kg) toegelaten op • Overdekt zoetwaterzwembad
en zicht op het meer, geluidshinder bad of douche, 2e badkamer, balkon
aanvraag (enkel in type 24 en 25)
(verwarmd, enkel in april en
en tuinzicht (type 27)
van vliegtuigen mogelijk (type 22)
• Wifi (gratis) in het hele resort
oktober)
• Superieure kamer (2-3 pers.) met • 265 kamers
• Gratis: fitness
houten vloer, douche in bad,
• Betalend: spacentrum met
strijkijzer en -plank (op aanvraag),
massage, schoonheidsbehandelingen balkon en zeezicht (type 23)
• Superieure kamer in bungalow
(2-3 pers. / 2 volw.+2 kind. /
3 volw.+1 kind) met tegelvloer,
douche in bad, strijkijzer en -plank
(op aanvraag), balkon of terras en
zeezicht (type 24)

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Het hoofdgebouw ligt in de
hoogte op 50 m van het strand
(zand en kiezels, te bereiken via
wandelpad en trappen, of lift)
• Op 4 km van het centrum van
Corfu-stad
• Op ± 4 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Hoofdrestaurant met terras (ontbijt
en avondmaal in buffetvorm)
• A-la-carterestaurant ( juni-sept.)
• Poolrestaurant (snacks voor het
middagmaal, mei-okt.)
• Sushibar (à la carte)
• Grillrestaurant (à la carte)
• Beachrestaurant (snacks)
• Bar

VERBLIJF

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN

Code 10082 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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MARILENA SEA VIEW
Pirgi

! Adults Only, vanaf 16 jaar
! Alle kamers met zeezicht
! Op een heuvel met prachtig uitzicht
! Op 500 m van het strand
HALF
GEEN TOESLAG ADULTS WIFI
ZEEZICHT
ONLY GRATIS PENSION

FOR TWO
*HQLHWHQPHW]¶QWZHHWMHV
$GXOWVRQO\
5XVWHQRQWVSDQQLQJ

Standaardkamer
ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 500 m van het strand (gratis
• Hoofdrestaurant (ontbijt en
shuttle 3x/dag heen en terug)
avondmaal in buffetvorm)
KLANTENSCORE
• Op 3 km van het strand van
• Lobbybar, poolbar (middagmaal en
• Maaltijden 6.1 • Service 10
Barbati (gratis shuttle 1x/dag heen
snacks)
• Kamers 8
en terug op maandag, donderdag,
vrijdag en zondag)
Marilena Sea View heeft zijn naam
• Op 15 km van Corfu-stad
niet gestolen: het hotel is gebouwd
• Bushalte op 50 m
tegen de fl ank van een heuvel, wat
• Op ± 15 km van de luchthaven
een schitterend zicht over de Ionische
(transfer heen en terug inbegrepen)
Zee garandeert. En van dat zicht kan
je steeds genieten vanuit je recent
FACILITEITEN
vernieuwde kamer. Aan het zwembad • Privéparking (gratis)
is het heerlijk relaxen tussen het
• Wifi (gratis) in het hele resort
groen, en aan het levendige strand
van Ipsos, zo’n 500 m verderop, wacht
je een ruim aanbod aan activiteiten
en uitgaansmogelijkheden. Dit hotel
is minder geschikt voor mensen die
slecht ter been zijn. De aankomsten
vinden plaats op dinsdag, woensdag
en zaterdag.

7.6

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• Zoetwaterzwembad
• Gratis ligzetels en parasols aan het
zwembad
• Handdoekenservice (betalend)
• Betalend: biljart, fitness, sauna en
massages

Alle kamers beschikken over badkamer (inloopdouche, haardroger),
individuele airco, tegelvloer, telefoon,
wifi (gratis), satelliet-tv (flatscreen),
koelkast, safe (gratis), balkon of terras
en zeezicht
• Standaardkamer (2-3 pers.)
(type 20)
• Eén persoon in dubbele kamer,
op aanvraag (type 29)
• 85 kamers

ADULTS ONLY
• Minimumleeftijd voor de gasten in
het hotel: 16 jaar

Code 10077 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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RHODOS

! Schitterende natuur en prachtige valleien omsluierd door
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mythische verhalen

! Sprookjesachtig mooi: de witte huisjes van Lindos
! Absolute ‘must see’: Rhodos-stad met zijn eeuwenoude gebouwen

Tholos

RHODOS
Ixia
Faliraki

Kalithea
Kamiro s

en aantrekkelijke jachthaven
! 300 dagen per jaar gestreeld door de zon

Ialyssos/
Trianta

Kolymbia

e Ze

Lardos

Lindos

nds

VAKANTIEPLAATSEN

e

RHODOS

KALITHEA

Dit is een plaats met een rijke geschiedenis.
Ialyssos was een van de kleinzonen van de
zonnegod Helios, die de stad gesticht heeft.
Adembenemend is de heuvel Filerimos die
een schitterend uitzicht biedt op de stad.

Kalithea is een klein, rustig toeristisch centrum.
Gennadi
De thermen werden in de jaren 20 door de
Italianen aangelegd en zijn na een grondige
Plimmiri
restauratie opnieuw te bezoeken. De bijhorende
baai is bovendien een van de favoriete duik20 km
plaatsen op het eiland. Verder is dit de ideale
uitvalsbasis naar andere meer toeristische steden
en bezienswaardigheden in de buurt. Luchthaven KIOTARI / LINDOS / LARDOS
GENNADI
- Kalithea: 20 km
Kiotari is gekend voor zijn kust en het mooie In het authentieke centrum van Gennadi, met
strand. Zo’n 10 km verder ligt het kleine,
zijn witte huisjes, traditionele tavernes en nauwe
FALIRAKI
gezellige dorpje Lardos, en nog 5 km verder
straatjes, dompel je je helemaal onder in de
Faliraki is de laatste jaren uitgegroeid tot een
ligt Lindos. De Acropolis, de kleine straatjes, de Griekse sfeer. Aan het strand kan je genieten
levendig vakantiecentrum. Naast de bars, disco’s
levendige sfeer, diverse winkeltjes en tavernes van de zon, watersporten beoefenen of feesten
en tavernes vind je er een prachtig zandstrand
zijn de voornaamste troeven die Lindos zeker in de hippe beachclub. Luchthaven - Gennadi: 65 km
met alle voorzieningen. Er is een goede
een bezoek waard maken. Luchthaven - Kiotari: 70 km
verbinding naar Rhodos-stad (op 12 km).
THOLOS
Luchthaven - Faliraki: 22 km
PLIMMIRI
Tholos of Theologos is een toeristisch kustPlimmiri is een rustig kustplaatsje in een mooie plaatsje in het noorden van het eiland, dat
KOLYMBIA
bovendien geliefd is bij windsurfers. Ga ook
baai met zandduinen en een klein vissersKolymbia is gelegen tussen Rhodos-stad en
haventje, gelegen in het zuiden van Rhodos.
zeker eens de sfeer opsnuiven in het pittoreske,
Lindos-dorp, ideaal om het hele eiland te
nog traditionele dorpscentrum. Luchthaven Luchthaven - Plimmiri: 80 km
verkennen. Je vindt er tevens diverse tavernes,
Tholos: 7 km
bars en winkeltjes. Net bij Kolymbia vind je
TRIANTA
het prachtige strand van Tsambika, met
Gezellig dorp met typisch Griekse woonwijken
bovenop de uitstekende rots een uniek
en smalle straatjes in een vlakke groene
bedevaartsoord en een adembenemend
omgeving, direct aan een mooi strand met
panorama. Luchthaven - Kolymbia: 40 km
kiezels en keien gelegen. Landinwaarts is het
landschap heuvelachtig met veel pijnbomen.

Luchthaven - lalyssos: 7 km

IXIA
Een aaneenschakeling van hotels, bars en
tavernes, op ong. 5 km van het oude stadscentrum. Het is er heerlijk ontspannen op de
lange kiezel- en keienstrandjes. Luchthaven - Ixia: 9 km

RHODOS-STAD
Rhodos is de hoofdstad van het eiland. Het is
opgesplitst in 3 delen: de nieuwe, de oude en
de antieke stad. De oude stad, met haar nog
geheel intacte stadsmuur, brengt je terug naar
de riddertijd. Hier is vooral de gezelligheid troef.
De nieuwe stad is het commerciële hart van
Rhodos, waar je naar hartenlust kan winkelen.
De antieke stad is meer dan een bezoekje
waard. Je vindt er de Acropolis van Rhodos.
Luchthaven - Rhodos: 15 km

Mi

dd

Kiotari

ell a

IALYSSOS

Luchthaven - Trianta: 6 km
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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

FALIRAKI
Ano Kampos **
Blue Sea ****
Elysium Resort & Suites *****

code 13011
code 13058
code 13257

GENNADI
Gennadi Grand Resort *****

code 13081

IALYSSOS
Blue Horizon ***SUP
Ialyssos Bay **** code 13083

code 13057

IXIA
Elite Suites *****
Oceanis ****
Rhodes Bay *****
Sheraton Rhodes Resort *****
Sirene Beach ****

INFO
Formaliteiten: voor Belgen volstaat de identiteitskaart (dient geldig te zijn tijdens je verblijf).
Andere nationaliteiten: info op de ambassade.
Kids-ID voor kinderen jonger dan 12 jaar. Voor een
laatste update: zie http://diplomatie.belgium.be.
Tijdsverschil: 1 uur later dan in België.
Verblijfstaks: Er wordt een verblijfstaks
aangerekend die je ter plaatse in het hotel
betaalt. De taks wordt berekend per kamer
per nacht en varieert per hotelcategorie: ca.
€ 0,50/kamer/nacht voor 2*- en 1*-hotels, ca.
€ 1,50/kamer/nacht voor 3*-hotels, ca. € 3/
kamer/nacht voor 4*-hotels en ca. € 4/kamer/
nacht voor 5*-hotels. De taks voor appartementen
varieert van ca. € 0,25 tot € 1/appartement/
nacht. Verblijfstaksen onder voorbehoud van
wijzigingen.

KALITHEA

Huisdieren onder de 5 kg zijn toegelaten in
de transferbus en/of taxi. Ze dienen vervoerd
te worden in een gesloten draagtas. Huisdieren
boven de 5 kg zijn niet toegelaten.
Opmerking: in de meeste hotels is een lange
broek voor de heren verplicht tijdens het
avondmaal.

Esperos Village Blue & Spa *****
Rodos Palladium *****

code 13273
code 13289

KIOTARI
Mayia Exclusive Resort & Spa *****
code 13274
Princess Andriana
Resort & Spa *****
code 13290/13390
Rodos Princess Beach ****
code 13227

KOLYMBIA
Kolymbia Beach by Atlantica ****

code 13032

LINDOS
Lindos Princess Beach Hotel ****

code 13091

RHODOS-STAD
Mediterranean ****
Rhodos Horizon Blu ****
Rhodos Horizon City ****

24/7 ONLINE
SERVICE

A
21°
24°
30°
32°
33°
29°
25°

B
17°
18°
20°
21°
22°
23°
22°

code 13095
code 13034
code 13222

TRIANTA

KLIMAAT
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
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code 13279
code 13206
code 13281
code 13283
code 13235

C
8
10
12
12
11
10
8

Electra Palace Resort *****

code 13075

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

A: gem. dagtemp.
B: gem. temp. zeewater
C: uren zon per dag
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SPLASHWORLD SUN PALACE
Faliraki

! Spetterend aquapark
! Ideaal voor gezinnen met kinderen
! Op 300 m van het strand
SPLASH
SCORE

9

FAIR TRAVEL

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:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 300 m van het strand
• Op 1 km van het centrum van
KLANTENSCORE
Faliraki
• Maaltijden 8.3 • Service 8.3 • Op 12 km van Rhodos-stad
• Kamers 7.3 • Ligging 7.9 • Bushalte op 20 m
• Op ± 16 km van de luchthaven
SPLASHWORLD Sun Palace is een
(transfer heen en terug inbegreuitstekende keuze voor wie met kinpen)
deren op vakantie gaat. Je hebt er
gratis toegang tot het spetterende
FACILITEITEN
aquapark met heel wat glijbanen,
• Kinderspeeltuin
een lazy river en een golfslagbad, en • Shop
ook het leuke animatieteam tovert
• Privéparking (gratis)
een lach op ieders gezicht.
• Wifi (gratis) in een deel van het
resort

8

VERBLIJF

• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
buffetvorm, showcooking)
• A-la-carterestaurant
• Bar, poolbar, snackbar

Alle kamers beschikken over badkamer (douche in bad, haardroger),
tegelvloer, centrale airco, telefoon,
wifi (gratis), satelliet-tv, koelkast,
safe (betalend), balkon of terras en
tuinzicht
SPORT & ONTSPANNING
• Standaardkamer (2-3 pers. /
• 2 zoetwaterzwembaden, kinderbad 2 volw.+2 kind.) (type 20)
• Gratis ligzetels en parasols aan het • Familiekamer (3-4 pers. / 3 volw.+
zwembad
2 kind.): 1 slaapkamer, salon
• Gratis: zie All In
(type 21)
• Betalend: biljart
• Familiesuite (4 pers.) met stapelbed: 1 slaapkamer, salon (type 22)
SPLASH SCORE 9
• Eén persoon in dubbele kamer
• Kamikaze, free fall, multiglijbaan,
(type 29)
kronkelglijbanen, black hole, trechter glijbaan, sidewinder, lazy river, • Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
golfslagbad
• 322 kamers

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Snacks (10.30-12u., 15-18u. en
22-23u.)
• IJsjes (10.30-23u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(10-24u.)
• Tennis, pingpong
• Toegang tot het aquapark
• Animatie overdag en ‘s avonds
(o.a. 1x/week Griekse avond)
• Miniclub (4-12 jaar, 6 dagen per
week), minidisco

MINISPLASH

• Kids waterspuitpark
• Sommige attracties zijn enkel toegankelijk vanaf een bepaalde leeftijd en/of lengte (meer info ter
plaatse)

VOOR FAMILIES
0LQLVSODVK
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQ]RQGHUWRHVODJ
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN

Code 13240 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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GRECOTEL LUX.ME DAMA DAMA
Faliraki

! Uitgebreide All In
! Miniclub en tienerclub
! Gevarieerd buffet met showcooking
! Direct aan het strand
OVERDEKT WIFI
ZWEMBAD GRATIS

ALL IN

BEACH
*HQLHWHQYDQ]RQ]HHHQ]DQG
7RSOLJJLQJDDQKHWVWUDQG
=DOLJUHOD[HQ

Kamer in bungalow

(2 pers.), volledig vernieuwde kamer sept.), balkon, lateraal zeezicht
op de eerste verdieping, met individuele (type 20) • Superieure kamer in
bungalow (2 pers.), volledig vernieuwde
airco, dubbel bed, douche, balkon,
SPORT & ONTSPANNING
tuinzicht (type 23) • Familiekamer kamer aan de kant van het zwembad
KLANTENSCORE
• Zoetwaterzwembad, zwembad bij LUX.ME (2-3 pers. / 2 volw.+3 kind. met douche, individuele airco, terras
• Maaltijden 8
de bungalows, glijbanen, kinderbad / 3 volw.+1 kind / 3 volw.+2 kind.)
• Kamers 7
(type 21) • Kamer ‘LUX.ME’ in
• Gratis ligzetels en parasols aan de met centrale airco ( juni-sept.), douche bungalow (2-3 pers.) volledig
Als er ergens een plek bestaat waar zwembaden en het strand • Gratis
in bad, balkon, zeezicht: 1 slaapkamer vernieuwde kamer aan de kant van
de noden van kinderen en volwassenen handdoekenservice • Overdekt
met dubbel bed, 1 slaapkamer met het zwembad met douche, individuele
zoetwaterzwembad
•
Gratis:
zie
All
zo harmonieus op elkaar afgestemd
twee enkele bedden, gescheiden
airco, terras: 2 slaapkamers, gescheiden
In • Onafhankelijk van het hotel
zijn, dan is het Grecotel LUX.ME
door een deur (type 24) • Familie– door een schuifdeur (type 22) • Sky–
en
betalend:
banana,
snorkelen,
Dama Dama, het vroegere Grecotel
kamer Premier (2-3 pers. / 2 volw.+ room ‘LUX.ME’ (2-3 pers.) met
parasailing, waterskiën, windsurfen
LUX.ME Rhodos. Kinderen kunnen
2 kind. / 3 volw.+1 kind) met centrale douche in bad, centrale airco ( juni(mits brevet), mountainbikes, spazich uitleven in de kinderclub en in
airco ( juni-sept.), bad of douche,
sept.), balkon, zeezicht (type 23)
centrum
het zwembad, terwijl hun ouders
balkon, lateraal zeezicht, gelegen
• Kamer ‘LUX.ME’ met zeezicht
baden in een zee van rust. Het
boven de ingang/straat: 1 slaapkamer (2 pers. / 2 volw.+1 kind), volledig
VERBLIJF (13228)
strand werd goedgekeurd met het
en salon met twee sofabedden,
vernieuwde kamer met douche, centrale
Alle kamers beschikken over badEuropese ecolabel Blue Flag.
gescheiden door een schuifdeur
airco ( juni-sept.), balkon, zeezicht
kamer (haardroger), telefoon, wifi
(type 26) • Eenpersoonskamer met (type 24) • ‘Premier’ familiekamer
(gratis), satelliet-tv, minibar (gratis,
LIGGING
centrale airco ( juni-sept.), bad of
(2-3 pers. / 2 volw.+2 kind. / 3 volw.+
dagelijks bijgevuld) en safe (gratis)
• Direct aan het zand/kiezelstrand
1 kind), 1 ruimte met afscheiding
(strandschoenen zijn aan te raden) • Standaardkamer (2-3 pers.) met douche, balkon, gelegen boven de
met bad, centrale airco ( juni-sept.),
• Op 3 km van Faliraki • Op 13 km centrale airco ( juni-sept.), douche in ingang/straat (type 10) • Promo2e badkamer met bad, balkon, tuinbad, balkon of terras, aan de straat- kamer (2 pers.) met centrale airco
van Rhodos • Bushalte op 50 m
kant, met zicht op de ingang/parking ( juni-sept.), douche in bad, balkon, zicht: 1 slaapkamer en salon/slaap• Op ± 18 km van de luchthaven
kamer met sofabedden (gescheiden
(transfer heen en terug inbegrepen) (type 20) • Superieure kamer met gelegen boven de ingang/straat
(type 25) • Kinderbedje (0-2 jaar)
door een deur), gelegen boven de
zeezicht (2-3 pers.), met centrale
FACILITEITEN
gratis (niet mogelijk bij maximale
ingang/straat (type 25)
airco ( juni-sept.), douche in bad,
• Kinderspeeltuin • Shops • Wifi
• Familiekamer in loft (2 pers. /
bezetting in type 10)
balkon (type 22) • Familiekamer
(gratis) in het hele resort
2 volw.+2 kind.) met douche in bad,
(2-3 pers. / 2 volw.+2 kind. / 3 volw.+ VERBLIJF (13328)
individuele airco, terras, tuin, tuinzicht
1 kind) met centrale airco ( juniRESTAURANTS & BARS
Alle kamers beschikken over bad(type 26) • Familiekamer ‘LUX.ME’
• Zie All In • Hoofdrestaurant (maal- sept.), dubbel bed, bad of douche,
kamer (haardroger), telefoon, wifi
in bungalow (2-3 pers. / 2 volw.+
balkon, zicht op tuin/hinterland,
tijden in buffetvorm, babyvoeding
(gratis), satelliet-tv, minibar (gratis,
2 kind. / 3 volw.+1 kind), volledig
gelegen boven de ingang/straat:
op aanvraag) • Griekse taverne,
dagelijks bijgevuld) en safe (gratis)
vernieuwde kamer aan de kant van
1
slaapkamer
en
salon,
gescheiden
Aziatisch en mediterraan restaurant
• Superieure kamer (2-3 pers.) met het zwembad met douche, individuele
• Patisserie, chocolatier, ijssalon en door een deur of schuifdeur
douche in bad, centrale airco ( junicrêperie • Loungebar, beachlounge (type 21) • Kamer in bungalow
Code 13228/13328 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
ONZE MENING:

9.0
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• Lange broek gewenst voor de
heren ‘s avonds

airco, terras, tuinzicht: 2 slaapkamers,
gescheiden door een deur (type 27)
• Babykit: kinderstoel in het restaurant,
buggy, babyfoon, flessenverwarmer,
verversingskussen, plaspotje, toiletverkleiner, babybadje, flessensterilisator, waterkoker: gratis (babykit ter plaatse te boeken, volgens
beschikbaarheid) • Kinderbedje
(0-2 jaar) gratis • 318 kamers

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm • Kinderbuffet • Lichte
maaltijden bij het zwembad voor
het middagmaal • Middagmaal
(buffet) in de beachlounge • Avond–
maal in de 3 à-la-carterestaurants
(1x/week) • IJsjes en pannenkoeken
(10.30-18u.) • Patisserie (11-17u.)
• Middernachtsnacks (tot 1u.)
• Selectie van lokale en internationale
alcoholische en niet-alcoholische
dranken (10-1.30u.) • Pingpong,
beachvolley, waterpolo, vogelpik, fitness,
aerobic, aquarobic • Water-fiets,
kano • Wijnproeven • Animatieprogramma overdag en ‘s avonds
• Miniclub (4-14 jaar), activiteiten
voor tieners (13-17 jaar, half juni tot
half sept.)

VOOR FAMILIES
%DE\NLWPRJHOLMN
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AMADA COLOSSOS RESORT
Faliraki

! Diverse zwembaden en spetterend aquapark
! Entertainment voor jong en oud
! Adults Only-zones
! Direct aan het strand
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Kamer met zeezicht
ONZE MENING:

8.9

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.6 • Service 9
• Kamers 8.8

Slapen in moderne, frisse kamers,
heerlijk eten in een van de restaurants
en vermaak voor jong en oud: dat is
Amada Colossos Resort! Aan de mooi
aangelegde zwembaden kan je zalig
relaxen, en voor de ultieme rustzoeker
is er het Adults Only-gedeelte. Kinderen
amuseren zich in het waterpark, en
misschien probeer je zelf ook de glijbanen wel eens uit? In dit compleet
gerenoveerde hotel kom je niets
tekort!

226_V1_MED_NL 226

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het strand
• Zie All In
• Op 4 km van het centrum van
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
Faliraki
buffetvorm, thema-avonden, show–
• Op 10 km van Rhodos-stad
cooking, kinderbuffet, Adults Only• Bushalte vóór het hotel
gedeelte)
• Op ± 12 km van de luchthaven
• 3 à-la-carterestaurants: Griekse
(transfer heen en terug inbegrepen) taverne, Aziatisch (showcooking)
en Italiaans
FACILITEITEN
• Snackbar
• Privéparking (gratis)
• Snackbar in het aquapark
• Kinderspeeltuin
• Cocktailbar, kafenion, 3 poolbars
• Roomservice (24/24u.)
en executive lounge
• Wasservice
SPORT & ONTSPANNING
• Wifi (gratis) in het hele resort
• Zoetwaterzwembad met Adults
Only-zone, ‘activity’ zwembad,
bubbelbad, zonneterras
• Aquapark met 5 glijbanen voor
volwassenen en 5 glijbanen en
waterspuitpark voor kinderen
• Gratis ligzetels en parasols aan het
zwembad en het strand
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: spacentrum
• Onafhankelijk van het hotel en
betalend: watersporten

VERBLIJF

Alle kamers beschikken over badkamer (bad of douche, haardroger,
badjas en slippers), individuele airco,
tegelvloer, hoofdkussenservice
(betalend), wifi (gratis), satelliet-tv,
koelkast, koffie- en theefaciliteiten
en safe (gratis)
• Standaardkamer (2 pers.) met
balkon en zicht op de bergen (type 20)
• Driepersoonskamer (2-3 pers.) met
balkon en zicht op de bergen (type 21)
• Kamer met zeezicht (2 pers.),
met balkon (type 22)
• Driepersoonskamer (2-3 pers.)
met balkon en zeezicht (type 23)
• Familiestudio (3-4 pers. / 2 volw.+
1 kind / 2 volw.+2 kind.) met balkon
en zeezicht, 1 grote ruimte met
schuifdeur (type 24)
• Familiestudio (3-4 pers. / 2 volw.+
1 kind / 2 volw.+2 kind.) met gedeeld
zwembad, balkon en zeezicht, 1 grote
ruimte met schuifdeur (type 25)
• Familiestudio (3 pers. / 3 volw.+
2 kind. / 2 volw.+1 kind / 2 volw.+
2 kind.) met lateraal zeezicht, 1 grote
ruimte met schuifdeur (type 27)
• Juniorsuite (2-3 pers.) met balkon
of terras en frontaal zeezicht (type 26)
• Eén persoon in dubbele kamer
met balkon en zicht op de bergen
op aanvraag (type 29)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 699 kamers
Code 13063 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• 1x/week avondmaal in de
3 à-la-carterestaurants (bepaalde
gerechten betalend)
• Snacks (10.30-18u.)
• Middernachtsnacks (22.30-24u.)
• Selectie van lokale en internationale
alcoholische en niet-alcoholische
dranken (10-24u.)
• Tennis (materiaal mits waarborg),
beachvolley, fitness
• Animatie overdag en ‘s avonds
• Miniclub (4 maand-2 jaar mits
begeleiding van de ouders, 2-5 jaar
en 5-12 jaar), tienerclub (vanaf
12 jaar)

VOOR FAMILIES
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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ATALANTI BOUTIQUE
Faliraki

! Stijlvol boetiekhotel
! Adults Only, vanaf 16 jaar
! Volledig gerenoveerd
! Prachtig uitzicht vanop een groene heuvel
! Op 900 m van het strand
HALF
ADULTS WIFI
ONLY GRATIS PENSION

FOR TWO
*HQLHWHQPHW]¶QWZHHWMHV
$GXOWVRQO\
5XVWHQRQWVSDQQLQJ

Standaardkamer
ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 900 m van het strand
• Restaurant (ontbijt en avondmaal)
• Op 950 m van de baai van Ladiko • Bar, pool/snackbar
KLANTENSCORE
• Op 1 km van Anthony Quinn bay
• Maaltijden 8.3 • Service 9
• Op 2 km van het centrum van
• Kamers 8.9
Faliraki
• Op 17 km van Rhodos-stad
Atalanti Boutique is een mix van
• Op ± 13 km van de luchthaven
modern design en Griekse traditionele
(transfer heen en terug inbegrepen)
elementen. Hier verblijf je in een
groene omgeving, op een heuvelrug FACILITEITEN
met zicht op de mooie baai van
• Shop
Faliraki. Er werd ook een grote tuin
• Wifi (gratis) in het hele resort
aangelegd, waar de pauwen die in
het naburige bos leven regelmatig
op bezoek komen. Atalanti Boutique
ontvangt gasten vanaf 16 jaar.

8.9

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• Zoetwaterzwembad
• Betalend: biljart

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche), tegelvloer, individuele
airco, tv, wifi (gratis), koelkast, koffieen theefaciliteiten, safe (gratis) en
balkon of terras
• Standaardkamer (2 pers.)
(type 20)
• Kamer met lateraal zeezicht
(2 pers.) (type 21)
• Kamer met zeezicht (2 pers.)
(type 22)
• Eén persoon in dubbele kamer,
op aanvraag (type 29)
• Eén persoon in dubbele kamer
met lateraal zeezicht, op aanvraag
(type 28)
• Eén persoon in dubbele kamer
met zeezicht, op aanvraag
(type 27)
• 58 kamers

ADULTS ONLY
• Minimumleeftijd voor de gasten in
het hotel: 16 jaar

Code 13012 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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KALITHEA HORIZON ROYAL

SUP

Kalithea

! Geliefd bij onze klanten
! Lekkere, uitgebreide buffetten
! Gebruik faciliteiten zusterhotel
! Schitterende locatie op een klif
! Op 250 m van het strand
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Superieure kamer
• Promokamer (2-3 pers.) met bad
Alle kamers beschikken over badkamer of douche en safe (betalend),
zonder zeezicht (type 25)
(haardroger), tegelvloer, individuele
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
airco (21/4-28/10), telefoon, wifi
mogelijk bij maximale bezetting,
(gratis), satelliet-tv, minibar (gratis)
behalve in type 20, 21, 25, 28 en 29)
en balkon of terras
• 520 kamers
• Standaardkamer (2-3 pers. /
2 volw.+2 kind. / 3 volw.+1 kind)
met bad of douche, safe (betalend)
en lateraal zeezicht (type 20)
• Superieure kamer (2-3 pers.) met
douche in bad, koffie- en theefaciliteiten, dvd-speler (dvd’s te
huur), safe (gratis) en zeezicht
(type 21)
• Juniorsuite (2 pers.) met bubbelbad, koffie- en theefaciliteiten,
safe (gratis) en zeezicht (type 22)
• Royal Suite (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind.) met bubbelbad, dvd-speler
(dvd’s te huur), koffie-en theefaciliteiten, safe (gratis) en zeeLIGGING
SPORT & ONTSPANNING
zicht: 2 slaapkamers (type 23)
• Op ongeveer 250 m van het zand-/ • 3 zoetwaterzwembaden in
grindstrand (te bereiken via een
3 niveaus met watervalletjes tussen • Royal Plus Suite (2-3 pers. /
2 volw.+2 kind.) met bad, 2e badsteile helling, shuttle beschikbaar)
elk zwembad, kinderbad
kamer met douche, dvd-speler
• Op 6 km van de haven van Rhodos • Gratis ligzetels en parasols aan de
(dvd’s te huur), koffie- en thee• Op 6 km van het centrum van
zwembaden (betalend aan het
faciliteiten, safe (gratis) en zeeRhodos
strand)
zicht: 2 slaapkamers (type 24)
• Op 6 km van Faliraki
• Gratis handdoekenservice
• Eén persoon in dubbele kamer
• Bushalte voor het hotel
(2x/week)
met bad of douche, safe (betalend),
• Op ± 20 km van de luchthaven
• Overdekt zwembad
op aanvraag (type 29)
(transfer heen en terug inbegrepen) • Gratis: zie All In
• Betalend: tennis en basketbal met • Eén persoon in dubbele superieure
kamer, op aanvraag (type 28)
verlichting, tennislessen, sauna
ONZE MENING:

FACILITEITEN

VERBLIJF

• Kinderspeeltuin
• Wasservice
KLANTENSCORE
• Kapper op aanvraag
• Maaltijden 8.6 • Service 8.7 • Privéparking (gratis)
• Kamers 8.8
• Wifi (gratis) in het hele resort
• Gasten kunnen gebruik maken van
Mooie waterlandschappen, een muze
de faciliteiten van hotel Kalithea
voor schilders en dichters. Volledig in
Mare Palace
harmonie met de omgeving is er in
Kalithea Horizon Royal een mooi
RESTAURANTS & BARS
zwembadencomplex gecreëerd, met • Zie All In
drie zwembaden op verschillende
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
niveaus en rondom dit waterparadijs
buffetvorm, showcooking)
voldoende relaxruimte. Als je bij val- • A-la-carterestaurant
avond op het terras geniet van het
• Taverne/snackbar
voorbij kabbelen van de dag, werp
• Snack-/poolbar
dan nog even een blik op de lichten • Snack-/beachbar
van Rhodos-stad of op de termen
• Hoofdbar, lounge/infohoek
van Kalithea. Een uitzicht als op een • Deftige kledij gewenst voor het
prentkaart...
avondmaal

8.9

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm • 2x/week thema-avond
• Vroeg ontbijt (vanaf 5u.) • Laat continentaal ontbijt (10-11u.) • Avondmaal
in het à-la-carterestaurant (1x/verblijf)
• Warme snacks (11-18u.), koude
snacks (11-23u.) • Lokaal schepijs
(10-18u.) • Koffiebreak (16.30-17.30u.)
• Middernachtsnacks (23-24u.)
• Lunchpakket voor wie op excursie
gaat • Selectie van lokale en internationale alcoholische en niet-alcoholische dranken (10-24u., beachbar niet
inbegrepen) • Minibar gevuld bij aankomst (water, frisdranken, bier, wijn
en chips) en om de 3 dagen bijgevuld
• Gasten kunnen de faciliteiten van
hotel Kalithea Mare Palace gebruiken
• Tennisterrein overdag, pingpong,
beachvolley, volleybal, basketbal,
minivoetbal, vogelpik • Fitness (enkel
voor volwassenen), lessen aerobic,
aquarobic, overdekt zwembad, bubbelbad in openlucht, overdekt bubbelbad
• Sauna 1x/verblijf • Duikinitiatie
• Softanimatie overdag en ‘s avonds
(met af en toe shows en livemuziek)
• Miniclub (4-12 jaar, 6x/week,
kinderen jonger dan 4 jaar dienen
begeleid te zijn door een volwassene)

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQ]RQGHUWRHVODJ

Code 13086 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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KALITHEA MARE PALACE
Kalithea

! Grote keuze in het buffetrestaurant
! Uitstekende service
! Sublieme ligging op een rots
! Vlak bij de thermen van Kalithea
! Op 350 m van het strand
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Standaardkamer
ONZE MENING:

9.1

KLANTENSCORE
• Maaltijden 9
• Kamers 9.1

• Service 9.8

Een uitstekend hotel, en dat over de
hele lijn. Maar de ligging, die is zonder
meer subliem te noemen: op een
rots, enkele meters boven de helderblauwe Egeïsche Zee, met een mooi
kiezelstrand, omringd door een fl eurige
tuin en pijnboombossen en op een
boogscheut van de befaamde termen
van Kalithea. Dit is pure rust! En na
een dagje relaxen of sightseeing
wacht je een heerlijk buffet, een
gezellig praatje met het vriendelijke
personeel en een verdiende nachtrust in een verzorgde kamer.

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• Op 350 m van het strand (gratis
shuttle)
• Op 800 m van de thermen van
Kalithea
• Op 6 km van de haven van Rhodos
• Op 6 km van het centrum van
Rhodos-stad
• Bushalte op 50 m, regelmatige
busservice naar Rhodos-stad en
Faliraki (betalend)
• Op ± 20 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Restaurant (maaltijden in buffetvorm, 1x/week Griekse avond)
• Snackbar aan het strand en pool-/
snackbar met terras
• Bar met tv
• Deftige kledij vereist voor het
avondmaal (lange broek voor de
heren)
• Bij volpension (mits toeslag):
1 glas wijn of bier of 1 frisdrank en
1/2 l water per persoon inbegrepen
bij het middagmaal

• Zoetwaterzwembad, kinderbad,
zonneterras, tuin
• Gratis ligzetels en parasols aan het
zwembad (betalend aan het
strand)
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: pingpong, volleybal, beachvolley, softanimatie, miniclub
(4-12 jaar)
• Betalend: tennis, basketbal, minigolf, biljart, fitness, massage, sauna

Alle kamers beschikken over badkamer (douche in bad, haardroger),
tegelvloer, centrale airco (15/6-15/9,
enkele uren per dag), telefoon, wifi
(gratis), satelliet-tv, koelkast, safe
(betalend) en balkon
• Standaardkamer (2-3 pers.) met
zicht op de bergen (type 20)
• Kamer met zeezicht (2-3 pers. /
2 volw.+2 kind.) (type 21)
• Eén persoon in dubbele kamer
met zicht op de bergen (type 29)
• Promokamer (2-3 pers.) met zicht
op de bergen (type 25)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis
• 222 kamers

FACILITEITEN
• Kinderspeeltuin
• Speelzaal met videospelletjes en
pingpongtafel
• Shop
• Kapsalon
• Wasservice
• Privéparking (gratis)
• Wifi (gratis) in het hele resort
• Gasten kunnen geen gebruik
maken van de faciliteiten van het
naastgelegen hotel Kalithea
Horizon Resort

VOOR FAMILIES
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN

Code 13088 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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LA MARQUISE
Kalithea

! Klassevol hotel
! Prachtige, moderne kamers
! Met ‘Adults Only’ gedeelte
! Luxe en comfort
! Op 250 m van het strand

TE

L AWARD

8.8

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.7 • Service 9.5
• Kamers 8.9

La Marquise is een ware oase van water
en groen. Het hotel ligt vlak bij zee
en biedt een waaier aan ontspanningsfaciliteiten, waaronder een uitgebreid
wellnesscentrum, verschillende zwembaden en sporten. Enkel gasten die
verblijven in een Adults Only-kamer
hebben toegang tot het Adults Onlygedeelte van het hotel.

LIGGING
• Op 250 m van het strand • Op
2 km van Kalithea en Faliraki • Op
9 km van Rhodos-stad • Bushalte
voor het hotel • Op ± 22 km van de
luchthaven (transfer heen en terug
inbegrepen)

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

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In • Hoofdrestaurant (maaltijden in buffetvorm) • A-la-carterestaurant • Poolrestaurant (à-lacartemiddagmaal) • Asian Corner
• Grill Corner • Coffee House
• Verschillende bars • Deftige kledij
gewenst voor het avondmaal
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• Juniorsuite (2-3 pers.) in het
Adults Only-gedeelte met bad,
• 5 zoetwaterzwembaden waarvan
douche, balkon/terras, zwembad2 enkel voor volw., kinderbad
zicht (type 27)
• Gratis ligzetels en parasols aan het
• Luxesuite (2-4 pers. / 2 volw.+
strand en de zwembaden • Gratis
3 kind.) met bad en douche, 2e
handdoekenservice • Overdekt
badkamer met douche, balkon,
zwembad (verwarmd april-okt.,
zicht op het zwembad en directe
enkel volw.) • Gratis: tennis, pingtoegang tot het zwembad (type 23)
pong, basketbal, minigolf, beach• Eén persoon in superieure kamer
volley, waterpolo, fitness, aerobic,
met bad, balkon/terras, zicht op
softanimatie overdag en ‘s avonds,
het zwembad (type 29)
miniclub (4-12 jaar, 6x/week)
• Extra in types 23, 26 en 27: fles
• Betalend: spacentrum
water en fles wijn, dagelijks ontbijt,
• Onafhankelijk van het hotel en
wekelijks 1x middagmaal en 6x
betalend: watersporten (15/5-30/9)
avondmaal in het à-la-carterestaurant
VERBLIJF (13262)
• Extra in types 20, 21, 22 en 29:
Alle kamers beschikken over badkamer fles water en fles wijn
(haardroger, badjas, slippers), tegel- • Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
vloer, individuele airco, hoofdkussen- mogelijk bij max. bezetting)
service (gratis), telefoon, wifi (gratis),
satelliet-tv, koelkast, koffie- en thee- VERBLIJF (13360)
Alle kamers beschikken over badkamer
faciliteiten, safe (gratis)
• Superieure kamer (2-3 pers.) met (haardroger, badjas, slippers), tegelvloer,
individuele airco, hoofdkussenservice
bad, balkon/terras, tuinzicht
(gratis), telefoon, wifi (gratis), satelliet(type 20)
• Superieure kamer (2-3 pers.) met tv, koelkast, koffie- en theefaciliteiten
bad, balkon/terras, zwembadzicht • Superieure kamer (2-3 pers.) met
bad, safe (gratis), terras, zicht op
of gedeeltelijk zeezicht (type 21)
het zwembad, directe toegang tot
• Familiesuite (2-4 pers. / 2 volw.+
het zwembad (type 23)
3 kind.) met bad, balkon/terras,
zwembadzicht of gedeeltelijk zee- • Familiesuite (2-4 pers. / 2 volw.+
zicht: 1 slaapkamer, salon (type 22) 3 kind.) met bad, safe (gratis), terras,
zicht op het zwembad, directe toe• Juniorsuite (2-3 pers.) met bad,
gang tot het zwembad: 1 slaapkamer,
douche, balkon, gedeeltelijk zeesalon (type 24)
zicht (type 26)

SPORT & ONTSPANNING

• Juniorsuite (2-3 pers.) in het
Adults Only-gedeelte met bad,
douche, safe (gratis), terras, zicht
op het zwembad, directe toegang
tot het zwembad (type 28)
• Bungalow (2-3 pers.) in het
Adults Only-gedeelte met bad,
douche, terras, zicht op het zwembad, eigen zwembad (type 20)
• Panoramische suite (2-4 pers. /
2 volw.+3 kind.) met 2 verdiepingen,
bad, douche, 2e badkamer, safe
(gratis), balkon/terras, zicht op het
zwembad, eigen zwembad:
1 slaapkamer, salon (type 21)
• Villa (2-4 pers. / 2 volw.+3 kind.)
met 2 verdiepingen, bad, douche,
2e badkamer, safe (gratis), terras,
lateraal zeezicht, eigen zwembad:
1 slaapkamer, salon (type 22)
• Extra in type 20, 21, 22, 28: fles
water en fles wijn, dagelijks ontbijt,
wekelijks 1x middagmaal en 6x
avondmaal in het à-la-carterestaurant
• Extra in type 23, 24: fles water en
fles wijn
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij max. bezetting)
• 386 kamers
• De minimiumleeftijd voor gasten
in het Adults Only-gedeelte is
16 jaar
• Enkel gasten die verblijven in een
Adults Only-kamer hebben toegang
tot het Adults Only-gedeelte van
het hotel

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm • Laat continentaal ontbijt (tot 11u., mits reservatie)
• Kindermenu’s • Middagmaal in
het poolrestaurant (1x/7 dagen bij
verblijf van min. 7 nachten)
• Avondmaal in de Grill Corner en
de Asian Corner (1x/7 dagen in elk
restaurant bij verblijf van min.
7 nachten) • Coffee House
(11-19u., ijsjes, snacks, patisserie...)
• Selectie van lokale en internationale alcoholische en niet-alcoholische dranken (9-24u., dranken in de
beachbar niet inbegrepen)
• 2 tennisterreinen, pingpong, basketbal, beachvolley, waterpolo, minigolf • Fitness, aerobic • Spacentrum
met o.a. yoga • Softanimatie overdag en ‘s avonds • Miniclub
(4-12 jaar, 6x/week)

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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KRESTEN ROYAL EUPHORIA
Kalithea

! Nieuw in ons aanbod
! Mooie zwembadzone
! Strand op 50 m van het hoofdgebouw
VERWARMD ALL IN
ZWEMBAD

Standaardkamer
• Eén persoon in dubbele kamer
met balkon of terras en tuinzicht
Alle kamers beschikken over bad(type 29)
kamer (bad, haardroger, badjas en
Dankzij de ligging op een glooiende
• Promokamer (2-3 pers.) met tuinslippers), tegelvloer, hoofdkussenheuvelrug geniet je in Kresten Royal
zicht (type 25)
service (betalend), centrale airco,
Euphoria altijd van een schitterend
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
telefoon, wifi (gratis), tv, koelkast,
uitzicht. Enkele zwembaden, diverse
mogelijk bij maximale bezetting in
waterkoker, safe (gratis), muskietennet
restaurants, sportterreinen en een
type 25)
en geluiddicht raam
heerlijke wellness zorgen ervoor dat
• Standaardkamer (2-3 pers.) met • 256 kamers
je hier ten volle van je vakantie kan
balkon of terras en tuinzicht
genieten.
(type 20)
LIGGING
• Kamer met zeezicht (2-3 pers.),
• Strand op 50 m van het hoofdmet balkon of terras (type 21)
gebouw
• Juniorsuite (2-3 pers. / 2 volw.+
SPORT
&
ONTSPANNING
• Op 3 km van Koskinou
2 kind.) met balkon of terras en
• Zoutwaterzwembad, 2 zoetwater• Op 6 km van Faliraki
zeezicht (type 22)
zwembaden, kinderbad
• Op 6 km van Rhodos-stad
• Juniorsuite (2-3 pers. / 2 volw.+
• Overdekt zwembad (verwarmd)
• Op ± 19 km van de luchthaven
2 kind.) met koffie- en thee(transfer heen en terug inbegrepen) • Gratis: zie All In
faciliteiten, minibar (gevuld bij aan• Betalend: spacentrum met bubbelkomst met water en frisdranken,
FACILITEITEN
bad, sauna, massages en
water dagelijks bijgevuld), privé• Shops
behandelingen
zwembad, ontbijt in een apart
• Roomservice
restaurant, turndownservice,
• Kapsalon
hoofdkussenservice, late check-out
• Wifi (gratis) in een deel van het
tot 16u., korting in het spacentrum
resort
(enkel volw.), balkon of terras en
zeezicht (type 23)
ONZE MENING:

RESTAURANTS & BARS

VERBLIJF

• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
buffetvorm, thema-avonden)
• Grieks poolrestaurant
• Thema-restaurant met creatieve
keuken (ontbijt voor gasten in de
juniorsuites, avondmaal)
• Sushirestaurant
• Bar, 2 poolbars
• Wijn- en champagnebar (enkel volw.)
• Deftige kledij gewenst tijdens de
maaltijden

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Vroeg ontbijt (4-6.30u., op aanvraag)
• Laat ontbijt (10-12.30u.)
• Avondmaal in het themarestaurant,
het sushirestaurant en het Grieks
restaurant
• Mezze, pitta en burgers
(12.30-16u.)
• Pizza (12.30-18u.)
• Zoete snacks (16-18u.)
• Theepauze (16-18u.)
• Middernachtsnacks (22-1u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken (10-1u.)
• Tennis, volleybal, basketbal, minivoetbal
• Fitness, yoga, aquagym, zumba
• ‘s Avonds shows en livemuziek

VOOR FAMILIES
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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ATLANTICA AEGEAN BLUE
Kolymbia

! Aquapark inbegrepen
! Goede prijs-kwaliteitverhouding
! Swim-upkamers mogelijk
! Op wandelafstand van het centrum
! Direct aan het strand
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Familiekamer

ONZE MENING:

LIGGING

SPORT & ONTSPANNING

• Direct aan het strand
• 4 zoetwaterzwembaden (waarvan
• Op wandelafstand van het centrum 1 verwarmd in april/mei en sept./okt.),
KLANTENSCORE
bubbelbad in openlucht, kinderbad
van Kolymbia
• Maaltijden 8.6
• Op 27 km van het centrum van
(verwarmd in april/mei en sept./okt.),
• Kamers 8.8
Rhodos-stad
zonneterrassen
• Op ± 30 km van de luchthaven
• Aquapark
Atlantica Aegean Blue is ideaal voor
(transfer heen en terug inbegrepen) • Gratis ligzetels en parasols aan de
wie met het hele gezin wil genieten
zwembaden (betalend aan het strand)
van zon en strand, de uitstekende
FACILITEITEN
• Gratis handdoekenservice
keuken, de ruime kamers en de
• 2 kinderspeeltuinen
• Gratis: zie All In
uitgestrekte tuin. En dan hebben we • Shop
• Betalend: tennislessen, biljart, sauna
het nog niet gehad over het
• Wasservice
fantastische aquapark, waar je samen • Parking
GLIJBANEN
met je kinderen uren waterplezier zal • Wifi (gratis) in het hele resort
• Multiglijbaan, Black Hole, Free Fall,
beleven! Het gezellige centrum van
Kamikaze, Turbolance en Space
Kolymbia ligt op wandelafstand. De RESTAURANTS & BARS
Boat (minimumlengte 1m20)
• Zie All In
kamers liggen verspreid over het
MINISPLASH
•
Hoofdrestaurant
(maaltijden
in
hoofdgebouw en de bungalows.
buffetvorm, thema-avonden en
• Kids waterspuitpark, kids
showcooking)
miniglijbanenpark
• Kinderbuffet
• Sommige attracties/glijbanen zijn
• Specialiteitenrestaurants: Italiaans,
enkel toegankelijk vanaf een
Aziatisch
bepaalde leeftijd en/of lengte
• Taverne
(meer info ter plaatse)
• Loungebar, poolbar, snackbar,
VERBLIJF
ijssalon (in het hoogseizoen)
Alle kamers beschikken over badkamer
• Bar bij het aquapark
(douche in bad, haardroger), tegelvloer,
• Deftige kledij gewenst voor het
individuele airco (1/5-31/10), telefoon,
avondmaal
wifi (gratis), satelliet-tv (flatscreen),
minikoelkast met welkomstpakket,
koffie- en theefaciliteiten en safe
(gratis)
• Standaardkamer (2 pers.) met
balkon of terras en zicht op het
hinterland (type 20)

8.7

• Kamer met zicht op het hinterland
(2-3 pers.) met balkon of terras,
zonder toeslag (type 21)
• Familiekamer (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind.) met balkon en beperkt
zeezicht: 1 kamer met afscheiding
(met schuifdeur en 2 aparte bedden
of met optische afscheiding en
stapelbed) (type 23)
• Premium swim-upkamer (2 pers.)
met badjas en slippers, iPod docking
station en terras (type 26)
• Premium kamer met beperkt
zeezicht (2-3 pers.), met badjas
en slippers en balkon (type 25)
• Familiekamer (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind. / 3 volw.+1 kind) met balkon
en zicht op het hinterland: 1 kamer
met afscheiding (met schuifdeur en
2 aparte bedden of met optische
afscheiding en stapelbed) (type 22)
• Premium familiekamer (2-3 pers. /
2 volw.+2 kind.) met badjas en
slippers, balkon en beperkt zeezicht:
1 kamer met afscheiding (type 27)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting,
behalve in type 20, 22 en 23)
• 399 kamers

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Laat continentaal ontbijt
(10.30-10.45u.)
• Avondmaal in een van de
specialiteitenrestaurants (1x/week)
• Snacks (10-24u.)
• IJsjes (14-21.30u., mei-okt.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken (10-24u.)
• Tennis, beachvolley
• Bubbelbad in openlucht, aerobic,
aquarobic, fitness (vanaf 16 jaar)
• Toegang tot het aquapark
• Animatie overdag en ‘s avonds
(shows, livemuziek)

VOOR FAMILIES
0LQLVSODVK
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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ATLANTICA IMPERIAL RESORT
Kolymbia

! A-la-cartemenu’s van sterrenchef
! Adults Only: vanaf 16 jaar
! Residences met Red Carpet Service
! Superieure service
! Direct aan het strand
ADULTS
PRIVÉ
SWIM-UP WIFI
ONLY ZWEMBAD KAMERS GRATIS

HALF
ALL IN PENSION

PREMIUM
([FOXVLHYHKRWHOV
/X[HHQFRPIRUW
*DVWURQRPLVFKGLQHUHQ

Villa
bad van de Residences / fles schuim- zicht (type 26) • Eén persoon in
wijn, fruit en zoetigheden op de kamer dubbele kamer met douche in bad,
bij aankomst / frisdranken en bier in balkon of terras, zicht op het hinterde koelkast bij aankomst (bijgevuld land (type 29) • 347 kamers
KLANTENSCORE
bij verblijf in All In) / koffie- en thee• Maaltijden 9.3
VERBLIJF IN DE RESIDENCES
• Kamers 9.4
faciliteiten bijgevuld / dagelijks turndownservice / prioriteit bij het boeken (13252)
SPORT & ONTSPANNING
Atlantica Imperial Resort ontvangt
van behandelingen in het spacentrum Alle kamers bevinden zich op 200 m
• Zoetwaterzwembad, klein zwembad en privéterrassen op het strand / bij van het zand- en kiezelstrand
gasten vanaf 16 jaar, quality time
met z’n tweetjes is dus gegarandeerd. bij de villa’s (verwarmd in april en
verblijf in All In: 2x/verblijf avondmaal (bereikbaar via het hoofdgebouw)
en beschikken over badkamer (haarOok voor een lekkere keuken ben je okt.), bubbelbad in openlucht • Gratis in de à-la-carterestaurants
droger, badjas en slippers), tegelvloer,
hier aan het juiste adres: in het à-la- ligzetels en parasols aan het zwembad
VERBLIJF (13251)
individuele airco, hoofdkussenservice
carterestaurant kan je schitterende (ligzetels betalend aan het strand)
• Gratis handdoekenservice • Gratis: Alle kamers beschikken over badkamer (gratis), telefoon, wifi (gratis), satellietgerechten kiezen die werden
samengesteld in samenwerking met tennis overdag, pingpong, vogelpik, (haardroger, badjas, slippers), tegelvloer, tv (flatscreen), minikoelkast, koffiefitness, af en toe lessen aerobic en
centrale airco (8/4-28/10), hoofdkussen- en theefaciliteiten, espressoapparaat,
chef Franky Vanderhaeghe van
aquarobic, duikinitiatie in het zwem- service (gratis), telefoon, wifi (gratis), safe (gratis), terras en Red Carpet
Hostellerie St. Nicolas (2 Michelinbad (1x/verblijf), wijndegustatie of
satelliet-tv (flatscreen), minikoelkast, Service • Swim-up luxekamer
sterren). Kies je voor een verblijf in
cocktaildemonstratie (1x/2 weken), koffie- en theefaciliteiten, safe (gratis) (2 pers.) met douche in bad, gedeeld
de Residences, dan krijg je er nog
heel wat extra’s bovenop dankzij de softanimatie overdag, af en toe live- • Standaardkamer (2-3 pers.) met zwembad, lateraal zeezicht en zicht
muziek • Betalend: tennis met
douche in bad, balkon of terras, zicht op het zwembad, op aanvraag
Red Carpet Service.
verlichting, biljart, bubbelbad in
op het hinterland (type 20)
(type 23) • Swim-up duplex suite
LIGGING
openlucht, kano, waterfiets, spa• Superieure kamer (2-3 pers.) met (2-3 pers.) met douche in bad,
• Direct aan het strand • Op 300 m centrum met schoonheidsdouche in bad, balkon, zeezicht
gedeeld zwembad en zeezicht, op
van het centrum • Op 25 km van
behandelingen en verzorgingen,
(type 22) • Premium kamer (2-3 pers.) aanvraag: 1 slaapkamer, salon (type 21)
Rhodos-stad • Op ± 31 km van de
watersportcentrum aan het strand
met douche, balkon en zeezicht
• Beachfront swim-up juniorsuite
luchthaven (transfer heen en terug
(mogelijk nog gesloten in april)
(type 24) • Superieure kamer (2-3 pers.) (2-3 pers.) in het ‘resort’-gedeelte
inbegrepen)
met douche, balkon en tuinzicht (type 27) met bad en douche, gedeeld zwembad
ADULTS ONLY
• Suite (2-3 pers.) in het hoofdgebouw, en zeezicht, op aanvraag (type 20)
FACILITEITEN
• Minimumleeftijd voor de gasten in bestaande uit 2 verdiepingen met
• Suite met privézwembad (2 pers.),
• Shops • Kapsalon • Wasservice
het hotel: 16 jaar
douche, espressomachine, balkon,
met bad en douche en zeezicht, op
• Roomservice • Wifi (gratis) in het
lateraal zeezicht (type 25)
aanvraag: 1 slaapkamer, salon (type 22)
RED CARPET SERVICE
hele resort
• ‘Swim-up’ juniorsuite (2-3 pers.) • De kamers van type 21, 22 en 23
• Ontbijt in een apart restaurant /
RESTAURANTS & BARS
in het bijgebouw met douche in bad, bevinden zich in de nieuwe gebouwen
dranken met bediening aan het
• Zie All In • Hoofdrestaurant met
zwembad van de Residences / kaarten espressomachine, terras, directe toegang tegenover de ingang van het hoofdGriekse en internationale specialiteiten / koude handdoeken aan het zwem- tot het gedeeld zwembad, zwembad- gebouw • 58 kamers
(maaltijden in buffetvorm)
Code 13251/13252 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
ONZE MENING:

9.3
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• 2 à-la-carterestaurants: Grieks en
fusion • Bar en à-la-carterestaurant
in de Residences • Lobbybar met
terras, poolbar, snackbar • Deftige
kledij gewenst voor het avondmaal
(lange broek voor de heren)

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm • Laat continentaal ontbijt
(10-10.30u.) • Avondmaal in de
à-la-carterestaurants (1x/verblijf in
1 restaurant) • Snacks (11-17u.)
• Koffiebreak (15-17u.) • Schepijs
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken (10-0u.)
• Tennis overdag, pingpong • Vogelpik
• Fitness, bubbelbad in openlucht,
1x/verblijf sauna, af en toe lessen
aerobic en aquarobic • Duikinitiatie
in het zwembad (1x/verblijf) • Kano,
waterfiets (1x/verblijf, vanaf mei)
• Wijndegustatie of cocktaildemonstratie (1x/2 weken) • Softanimatie overdag, af en toe livemuziek
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ATLANTICA MIKRI POLI RHODES
Kolymbia

! Leuke animatie voor groot en klein
! Kamers verspreid over het domein
! Vriendelijke en correcte bediening
! Op 150 m van het strand
WIFI
GRATIS

ALL IN

FAIR TRAVEL

Standaardkamer
ONZE MENING:

9.1

KLANTENSCORE
• Maaltijden 9.3 • Service 9.5
• Kamers 8.3

De kamers van Atlantica Mikri Poli
Rhodes - Grieks voor ‘kleine stad’ liggen verspreid over het domein in
kleurrijke gebouwen. Alleen dat al
zorgt voor een zonnige sfeer!
Zwembaden met glijbanen, sporttoernooien georganiseerd door het
animatieteam, een leuke miniclub en
speeltuin: hier weet jong en oud zich
te amuseren. Het personeel heet je
van harte welkom en bedient je met
de glimlach.

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 150 m van het zand/kiezelstrand
• Op 500 m van het centrum van
Kolymbia
• Op 23 km van Lindos
• Op 30 km van Rhodos-stad
• Op ± 35 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
buffetvorm, thema-avonden)
• Italiaans restaurant
• Mediterraan à-la-carterestaurant
• Lobbybar, 2 poolbars, poolhouse
(snacks)
• Deftige kledij gewenst voor het
avondmaal

FACILITEITEN
• Kinderspeeltuin
• Shop
• Wasservice (selfservice)
• Amfitheater
• Wifi (gratis) in het hele resort

VERBLIJF

Alle kamers beschikken over badkamer (douche in bad, haardroger),
tegelvloer, individuele airco (gratis
tussen 1/6-30/9), telefoon, wifi (gratis),
satelliet-tv, minikoelkast, safe (gratis)
en balkon of terras
• Standaardkamer (2-3 pers.) met
zicht op het hinterland (type 20)
• Familiekamer (2-4 pers.), 1 grote
ruimte met schuifdeur, met zicht
SPORT & ONTSPANNING
op het hinterland (type 21)
• 4 zoetwaterzwembaden, 2 kinder- • Familiekamer (2-4 pers.), 1 grote
baden
ruimte met schuifdeur, met zee• Gratis ligzetels en parasols aan het
zicht (type 22)
zwembad (betalend aan het
• Familiekamer (2-4 pers. / 2 volw.+
strand)
3 kind. / 3 volw.+2 kind.) met zicht
• Handdoekenservice betalend
op het hinterland: 1 slaapkamer,
• Gratis: zie All In
1 salon/slaapkamer (type 23)
• Betalend: biljart, massage
• Suite (2-3 pers.) met lateraal zee• Onafhankelijk van het hotel en
zicht (type 24)
betalend: watersporten
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting in
GLIJBANEN
type 20 en 24)
• Free Fall, Space Hole (diepte
• 302 kamers
1m80), Lazy River,...

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Vroeg ontbijt (6-7u.)
• Laat continentaal ontbijt (8-12u.)
• Middagmaal in het poolhouse
(pizza, salades en snacks)
• Snacks (10.30-17.30u.)
• Avondmaal in het Italiaans restaurant
• Koffiebreak (16-18u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken (8-1u.)
• Tennis, pingpong, beachvolley,
minivoetbal, vogelpik, fitness,
aerobic
• Toegang tot het aquapark
• Animatie overdag en ‘s avonds
• TUI Kids’ Club: Minis (3-6 jaar) en
Maxis (7-12 jaar) in juli en augustus

MINISPLASH
• Kids waterspuitpark met glijbanen,
babyzwembad
• Sommige attracties zijn enkel
toegankelijk vanaf een bepaalde
leeftijd en/of lengte (meer info ter
plaatse). Kinderen jonger dan
17 jaar enkel mits schriftelijke
toelating van de ouders.

VOOR FAMILIES
0LQLVSODVK
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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ATLANTICA HOLIDAY VILLAGE RHODES
Kolymbia

! Waterplezier verzekerd
! Apart ‘activity’- en ‘relax’-gedeelte
! Prachtige, moderne kamers
! Swim-upkamers beschikbaar
! Op 250 m van het strand
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• Luxefamiliekamer (2-3 pers. /
2 volw.+2 kind.) gelegen in het
‘deluxe’-gedeelte met apart
restaurant voor het ontbijt, middagen avondmaal, met bad en douche,
balkon en zicht op het hinterland:
MINISPLASH
1 ruimte met schuifdeur (type 26)
• Kids waterspuitpark met 3 glijbanen • Swim-upkamer (2-3 pers.) met
(diepte zwembad 40 cm), piratenbad en douche, gedeeld zwembad,
schip (3-5 jaar), kronkelglijbaan
terras met ligzetels en zicht op het
voor kinderen vanaf 6 jaar of
zwembad (type 25)
90 cm schouderhoogte, tunnelglij- • Villa (2-3 pers.) gelegen in het
baan
‘deluxe’-gedeelte met apart
• Sommige attracties zijn enkel toerestaurant voor het ontbijt, middaggankelijk vanaf een bepaalde leefen avondmaal, met salon, douche
tijd en/of lengte (meer info ter
in bad, badjas en slippers, terras,
plaatse)
privézwembad en zicht op het
LIGGING
SPORT & ONTSPANNING
zwembad, op aanvraag (type 23)
• Op 250 m van het strand
VERBLIJF
• 5 zoetwaterzwembaden, diverse
• Eén persoon in dubbele kamer
• Op 800 m van Kolymbia
Alle
kamers
beschikken
over
glijbanen, 3 kinderbaden (voor
met douche in bad, balkon of
• Op 21 km van Rhodos-stad
verschillende leeftijdscategorieën), badkamer (haardroger), tegelvloer,
terras en zicht op het hinterland,
• Op ± 30 km van de luchthaven
individuele
airco,
telefoon,
wifi
sportzwembad (voor diverse
op aanvraag (type 29)
(transfer heen en terug inbegrepen)
(gratis),
satelliet-tv
(flatscreen),
spelen, verwarmd)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
koelkast,
koffieen
theefaciliteiten
• Gratis ligzetels en parasols aan het
FACILITEITEN
mogelijk bij maximale bezetting in
en safe (gratis)
zwembad
• Kinderspeeltuin
type 20, 23 en 29)
• Standaardkamer (2-3 pers.) met
•
Gratis
handdoekenservice
(mits
• Shop
• 314 kamers
douche
in
bad,
balkon
of
terras
en
waarborg)
• Wasservice
zicht op het hinterland (type 20)
• Overdekt zwembad (verwarmd)
• Kapsalon
• Familiekamer (2-3 pers. / 2 volw.+
• Gratis: zie All In
• Wifi (gratis) in het hele resort
2 kind.) met bad en douche, balkon
• Betalend: tennis met verlichting,
of terras en zicht op het hinterland:
volleybal en basketbal met verlichting,
1 ruimte met schuifdeur (type 21)
spacentrum in het ‘relax’-gedeelte
met verzorgingen,...
ONZE MENING:

RESTAURANTS & BARS

• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
KLANTENSCORE
buffetvorm, thema-avonden,
• Maaltijden 9
showcooking, kinderbuffet)
• Kamers 8
• A-la-carterestaurants: mediterraan
en Amerikaans
Een must voor waterratten! Want
• Restaurant in het Club House
met z’n vijf openluchtzwembaden,
(enkel voor luxefamiliekamers en
drie kinderbaden en diverse glijbavilla’s, ontbijt, middag- en avondnen is waterpret hier, in dit uitgemaal)
strekte resort, steeds verzekerd.
• Food truck ( juni-sept.)
Atlantica Holiday Village Rhodes
• Verschillende bars, Irish pub, poolmaakt deel uit van de Atlanticabar, snackbar
keten, die garant staat voor kwaliteit.
• Deftige kledij vereist tijdens het
Het familiehotel bij uitstek!
avondmaal

8.0

GLIJBANEN

• Kronkelglijbaan, Body Slide en
Body Tunnel Slide (volw. en kinderen
vanaf 10 jaar of 1m20 schouderhoogte), Lazy River

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Avondmaal in het Amerikaans en
mediteraan restaurant (1x/verblijf)
• Snacks en ijsjes
• Food truck (12-18u., juni-sept.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken (10-0u.)
• Tennis overdag (materiaal mits
waarborg), pingpong, (beach)volley,
basketbal, minivoetbal
• Fitness (vanaf 16 jaar)
• Sauna en stoombad (1x/verblijf)
• Toegang tot het aquapark
• Duikinitiatie
• Animatieprogramma in het Engels
(door animatoren van First Choice,
Verenigd Koninkrijk)
• Miniclub (2-12 jaar, kinderen moeten
Engels begrijpen en spreken), tienerclub (10-14 jaar)

VOOR FAMILIES
0LQLVSODVK
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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TUI BLUE ATLANTICA AEGEAN PARK
Kolymbia

! Uitstekend hotel voor families
! Swim-upkamers mogelijk
! De mooie Tsambika-bergen op de achtergrond
! Direct aan het strand
VERWARMD WIFI
ZWEMBAD GRATIS

ALL IN

FAIR TRAVEL

VOOR STOERE
KIDS EN BLIJE
OUDERS
! GEVARIEERDE

ACTIVITEITEN
KINDEREN
VAN 3 T/M 12 JAAR
! ERVAREN
MEDEWERKERS
! PERSOONLIJKE
SERVICE
! VOOR

‘Bij onze exclusieve hotels met een
TUI KIDS’ CLUB verrassen ervaren
medewerkers de kinderen in juli
en augustus met een gevarieerd
programma boordevol activiteiten.’

Zie pagina 20-21 voor alle hotels
ONZE MENING:

Familiekamer in bungalow

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het strand
• Op 1,5 km van het centrum van
TUI BLUE Atlantica Aegean Park
Kolymbia
heet je van harte welkom, op z’n
Grieks! Het ligt ingeklemd tussen de • Op 14 km van Faliraki
zee en de prachtige Tsambika-bergen, • Op 22 km van Rhodos-stad
een adembenemend uitzicht is dus • Bushalte naast het hotel
• Op ± 31 km van de luchthaven
inbegrepen. Met verschillende
(transfer heen en terug inbegrepen)
restaurants, leuke zwembaden en
activiteiten en ‘s avonds nog een
FACILITEITEN
spetterende show op het programma
• Shop
is dit hotel uiterst geschikt voor
• Wasservice
families.
• Wifi (gratis) in het hele resort

VERBLIJF

• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
buffetvorm, in openlucht)
• Taverne met terras (mezze, vast
menu)
• A-la-carterestaurant in openlucht
• Lobbybar, 2 poolbars

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche in bad, haardroger), centrale
airco met individuele bediening
(1/5-31/10), tegelvloer of houten
vloer, hoofdkussenservice, telefoon,
wifi (gratis), satelliet-tv (flatscreen),
koelkast, koffie- en theefaciliteiten
en safe (gratis)
SPORT & ONTSPANNING
• Standaardkamer (2-3 pers.) in
• Zoetwaterzwembad en activity
het hoofdgebouw met balkon en
pool (verwarmd), kinderbad met
zicht op het zwembad (type 20)
piratenboot
• Swim-upkamer (2-3 pers.) met
• Aquapark
terras en tuinzicht (type 21)
• Gratis ligzetels en parasols aan het • Familiekamer in bungalow
zwembad (ligzetels aan het strand
(2-4 pers.), 1 grote ruimte met
betalend)
afscheiding, met balkon en tuin• Gratis handdoekenservice
zicht (type 22)
(2x/week vervangen)
• Familiekamer ‘Premium Allegro’
• Gratis: zie All In
(2-4 pers.), 1 grote ruimte met
• Betalend: tennis met verlichting,
schuifdeur, met balkon (type 23)
basketbal met verlichting, voetbal • Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
met verlichting, massages
mogelijk bij maximale bezetting)
• 189 kamers

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• 1x/week avondmaal in de taverne
en het à-la-carterestaurant
• Snacks (10-17u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(10-24u.)
• Tennis overdag, pingpong, beachvolley, basketbal overdag, voetbal
overdag, waterpolo
• Fitness (overdekt en in openlucht),
aerobic, aquagym, bubbelbad in
openlucht
• Toegang tot het aquapark
• Avondanimatie (shows, livemuziek)

VOOR FAMILIES
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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MEMPHIS

SUP

Kolymbia

! Kleinschalig, verzorgd familiehotel
! Interessante prijs
! Perfect om de omgeving te verkennen
! Vernieuwde kamers
! Op 150 m van het strand
ALL IN

FAIR TRAVEL

Standaardkamer
ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 150 m van het strand (gescheiden • Zie All In
• Hoofdrestaurant (avondmaal in
door een weg)
KLANTENSCORE
• In het centrum van Kolymbia
buffetvorm, Griekse en internationale
• Maaltijden 5.9 • Service 8
• Op 27 km van Rhodos-stad
keuken)
• Kamers 8
• Bushalte op 150 m
• Restaurant aan het zwembad
• Op ± 22 km van de luchthaven
(ontbijt en middagmaal in buffetHotel Memphis is een kleinschalig en
(transfer heen en terug inbegrepen) vorm)
verzorgd hotel, dat trots mag zijn op
• Poolbar
zijn ideale ligging: enerzijds kom je
FACILITEITEN
volledig tot rust op het nabijgelegen • Kinderspeeltuin
SPORT & ONTSPANNING
strand, anderzijds geniet je van de
• Shop
• 2 zoetwaterzwembaden, kinderbad
Griekse cultuur in het centrum van
• Privéparking (gratis)
en zonneterras
Kolymbia met winkeltjes, bars en
• Safe aan de receptie
• Gratis ligzetels en parasols aan het
tavernes. Het is ook de perfecte
• Wifi (betalend) in het hele resort
zwembad
uitvalsbasis naar andere dorpjes en
• Gratis: zie All In
bezienswaardigheden in de
• Betalend: biljart, airhockey, wateromgeving.
sporten aan het strand

7.7

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer (bad of douche, haardroger),
tegelvloer, individuele airco (betalend),
telefoon, wifi (betalend), satelliet-tv,
koelkast en balkon
• Standaardkamer (2-3 pers.)
(type 20)
• Familiekamer (3 pers. / 2 volw.+
1 kind. / 2 volw.+2 kind.) met sofabedden (type 21)
• Eén persoon in dubbele kamer
(type 29)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 114 kamers

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Koffiebreak (15-18u.)
• IJsjes voor kinderen (2-14 jaar,
15-18u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken aan de
poolbar (11-23u., drank in flessen
betalend)
• Pingpong, volleybal
• Fitness
• 1x/week Griekse avond of livemuziek

VOOR FAMILIES
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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AKTI IMPERIAL DELUXE RESORT & SPA DOLCE BY WYNDHAM
Ixia

! Ruim aanbod aan themarestaurants
! Uitgebreide All In
! Leuk activiteitenprogramma
! Centrale ligging
! Op 100 m van het strand (tunnel)
WIFI
GRATIS

ALL IN

PREMIUM
([FOXVLHYHKRWHOV
/X[HHQFRPIRUW
*DVWURQRPLVFKGLQHUHQ

Kamer met frontaal zeezicht
ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 100 m van het kiezelstrand
• Zie All In
(bereikbaar via een tunnel)
• Hoofdrestaurant met terras (maalKLANTENSCORE
• In het centrum van Ixia
tijden in buffetvorm)
• Maaltijden 8.7 • Service 8.6 • Op ± 12 km van de luchthaven
• 4 themarestaurants: visrestaurant,
• Kamers 8.1
(transfer heen en terug inbegrepen) Aziatisch/sushirestaurant, Grieks
restaurant en Italiaans restaurant
Dit vijfsterrenresort ligt in het hartje FACILITEITEN
• Nachtrestaurant (22.30-6u., maalvan de populaire badplaats Ixia. In
• Privéparking (gratis)
tijden in buffetvorm)
Akti Imperial Deluxe Resort & Spa
• Wasservice
• 2 poolrestaurants
Dolce by Wyndham zal je geen moment • Amfitheater
• 5 bars
honger lijden: er is zelfs een nacht- • Wifi (gratis) in het hele resort
restaurant, waardoor je de klok rond
SPORT & ONTSPANNING
wel ergens een lekker hapje kan vinden.
• 4 zoetwaterzwembaden, kinderbad,
Ook op het vlak van entertainment
zonneterras
zit je goed, met een Griekse folklore• Gratis ligzetels en parasols aan het
avond, een cabaretshow of livemuziek.
zwembad en het strand
Relaxen doe je aan het zwembad of
• Gratis handdoekenservice
aan het strand, dat gemakkelijk
• Overdekt zwembad (verwarmd
bereikbaar is.
april-okt.)
• Gratis: zie All In
• Betalend: massages
• Onafhankelijk van het hotel en
betalend: kano’s, waterfietsen

8.5
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VERBLIJF

Alle kamers beschikken over badkamer
(bad of douche, haardroger, badjas
en slippers), individuele airco, vinylvloer, telefoon, wifi (gratis), satelliettv (flatscreen), minibar (gratis), koffieen theefaciliteiten en safe (gratis)
• Standaardkamer (2-3 pers.) met
balkon en zicht op de bergen
(type 20)
• Kamer met lateraal zeezicht
(2-3 pers.), met balkon (type 21)
• Kamer met frontaal zeezicht
(2-3 pers.), met balkon (type 22)
• Familiesuite (2-5 pers.) in
bijgebouw, met balkon en zicht op
het hinterland: 1 slaapkamer, salon
(type 27)
• Suite (2-4 pers.) op de 9e verdieping
met balkon en zicht op de bergen:
1 slaapkamer, salon (type 23)
• Suite (2-4 pers.) op de 9e verdieping
met balkon en lateraal zeezicht:
1 slaapkamer, salon (type 24)
• Suite (2-4 pers.) op de 9e verdieping
met balkon en frontaal zeezicht:
1 slaapkamer, salon (type 25)
• Promokamer (2 pers.) op de 1e of
2e verdieping met balkon en zicht
op het hinterland (type 26)
• Eén persoon in dubbele kamer
(type 29)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting,
behalve in type 23, 24 en 27)
• 710 kamers
Code 13097 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Middagmaal in de poolrestaurants
• Voucher voor de 4 themarestaurants
• Maaltijden in het nachtrestaurant
• Selectie van lokale en internationale
alcoholische en lokale nietalcoholische dranken (10-1u.)
• Minibar dagelijks bijgevuld met
wijn, bier, frisdranken, fruitsap en
water
• Tennis, basketbal, beachvolley,
vogelpik
• Fitness, sauna (apart voor mannen
en vrouwen), stoombad
• Animatie overdag en ‘s avonds
(Griekse avond met livemuziek en
folklore, cabaret, livemuziek)
• Miniclub (4-12 jaar), tienerclub
(13-17 jaar)

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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OLYMPIC PALACE
Ixia

! Centrale ligging
! Trendy kamers
! Mooi uitzicht vanop het dakterras
! Op 50 m van het strand
HALF
ALL IN PENSION

FAIR TRAVEL

CLASSIC
9HUWURXZGJHYRHO
.ZDOLWHLWHQFRPIRUW
+DUWHOLMNHVHUYLFH

Kamer met zeezicht

ONZE MENING:

• Standaardkamer (2-3 pers.) met
zicht op het hinterland (type 20)
• Kamer met zeezicht (2-3 pers.)
(type 21)
• Ruime kamer (3 pers. / 2 volw.+
1 kind / 2 volw.+2 kind.) met sofabed
en zicht op het hinterland (type 22)
• Ruime kamer (3 pers. / 2 volw.+
1 kind / 2 volw.+2 kind.) met sofabed
en zeezicht (type 23)
• Juniorsuite (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind.) met badjas, slippers,
turndownservice, cd/dvd-speler,
espressoapparaat, strijkijzer en
-plank, sofabed, ligzetels op het
balkon en zeezicht (type 24)
• Familiekamer (2-4 pers.) met
zeezicht, 1 grote ruimte met
schuifdeur, op aanvraag (type 26)
• Eén persoon in dubbele kamer
met zicht op het hinterland
(type 29)
RESTAURANTS & BARS
• Beperkt aantal kamers met dubbel
• Zie All In (mits toeslag)
bed mogelijk
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
• Fles mineraalwater op de kamer bij
buffetvorm, thema-avonden)
aankomst
• A-la-carterestaurant (5 dagen/
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
week open, mogelijk gesloten aan VERBLIJF
het begin en einde van het seizoen) Alle kamers beschikken over badkamer mogelijk bij maximale bezetting)
• 342 kamers
• Snackbar aan het zwembad voor
(douche in bad, haardroger), tegelvloer,
het middagmaal
centrale airco (20/4-29/10),
• Loungebar, gezellige bar op het
hoofdkussenservice (gratis), telefoon,
dakterras met prachtig zicht,
wifi (gratis), satelliet-tv (flatscreen),
poolbar, snackbar, champagnebar koelkast (minibar op aanvraag en
betalend), koffie- en theefaciliteiten,
safe (gratis) en balkon

LIGGING

SPORT & ONTSPANNING

• Op 50 m van het kiezelstrand
(gescheiden door de kustbaan)
KLANTENSCORE
met privégedeelte
• Maaltijden 8.5 • Service 9.6 • Op 300 m van winkeltjes in Ixia
• Kamers 9
• Op 5 km van het centrum van
Rhodos-stad
Fris als een mediterrane bries, zo
• Regelmatige busverbinding naar
wordt gezegd... Met zijn licht interieur,
Rhodos-stad (betalend)
uitmuntende service en idyllische
• Op ± 12 km van de luchthaven
ligging in de baai van Ixia is hotel
(transfer heen en terug inbegrepen)
Olympic Palace erg populair bij koppels
en alleenreizenden. Een absolute
FACILITEITEN
aanrader zijn de zeezichtkamers met • Kinderspeeltuin
hun vergezichten! Het is gebouwd
• Shops
als een halve cirkel in terrasstijl op
• Kapsalon
de rug van een heuvel, op slechts
• Roomservice (7-1u.)
enkele kilometers van Rhodos-stad. • Wasservice
• Privéparking (gratis)
• Wifi (gratis) in een deel van het
resort

8.9

• 2 zoetwaterzwembaden (waarvan
1 verwarmd april - half-mei en in
oktober), kinderbad (zoet water),
zonneterrassen
• Gratis ligzetels en parasols aan de
zwembaden en aan het
privégedeelte op het strand
• Gratis handdoekenservice aan het
zwembad en het strand
• Gratis: tennisterrein overdag,
tennismateriaal, pingpong,
beachvolley, waterpolo, fitness,
aerobic, aquarobic, vogelpik,
beperkte animatie ‘s avonds voor
volwassenen en kinderen, miniclub
(4-11 jaar, in het midden- en
hoogseizoen), minidisco
• Betalend: tennis met verlichting,
minigolf, biljart, Escape Room,
fietsenverhuur, spacentrum (vanaf
18 jaar) met sauna en verwarmd
overdekt zwembad
• Onafhankelijk van het hotel en
betalend: windsurfen, kitesurfen,
jetski

ALL IN mits toeslag
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Laat continentaal ontbijt
(10.30-11.30u.)
• Alternatief middagmaal in de
snackbar
• Snacks (11.30-12.30u. en
15.30-18u.)
• Koffiepauze (16-17u.)
• IJsjes (tijdens de openingsuren
van het hoofdrestaurant en de
snackbar)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken (10-24u.)
• Tennis overdag, tennismateriaal,
pingpong, beachvolley, waterpolo,
fitness, aerobic, aquarobic, vogelpik
• Beperkte animatie ‘s avonds voor
volwassenen en kinderen, miniclub
(4-11 jaar, in het midden- en
hoogseizoen), minidisco

VOOR FAMILIES
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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ATLANTICA PRINCESS HOTEL
Ialyssos

! Gastvrij en comfortabel hotel
! Prima All Inclusive
! Leuke animatie
! Op 80 m van het strand
WIFI
GRATIS

HALF
ALL IN PENSION

CLASSIC
9HUWURXZGJHYRHO
.ZDOLWHLWHQFRPIRUW
+DUWHOLMNHVHUYLFH

Kamer met zeezicht

ONZE MENING:

LIGGING

SPORT & ONTSPANNING

• Op 80 m van het kiezelstrand
• Zoetwaterzwembad, kinderbad met
• Op 2 km van het centrum van Ixia
glijbaan, babybad in de schaduw,
KLANTENSCORE
• Op 7 km van het centrum van
zonneterrassen
• Maaltijden 7.6
Rhodos-stad
• Gratis ligzetels en parasols aan het
• Kamers 7.8
• Op ± 8 km van de luchthaven
zwembad (betalend aan het
(transfer heen en terug inbegrepen) strand)
Talrijke faciliteiten, een uitstekende
• Gratis: pingpong, minivoetbal,
service en een lekkere keuken... en
FACILITEITEN
vogelpik, fitness, af en toe aerobic
dat alles in een mooie All Inclusive
• Kinderspeeltuin
en aquarobic, sauna (1x/verblijf),
formule gegoten. Het hotel bevindt • Shop
initiatieduik in het zwembad,
zich vlak bij het kiezelstrand, op
• Wasservice
animatieprogramma overdag en
wandelafstand van Ialyssos, een
• Roomservice (8-21u.)
‘s avonds (af en toe livemuziek en
levendig dorp met restaurants en
• Wifi (gratis) in het hele resort
shows)
winkeltjes. De kamers zijn
• Betalend: biljart, sauna, massages,
gerenoveerd en liggen verspreid over RESTAURANTS & BARS
mountainbikes, golf, windsurfen,
een hoofdgebouw en bijgebouwen, • Zie All In
duiken
die van elkaar gescheiden zijn door • Hoofdrestaurant (ontbijt en
avondmaal
in
buffetvorm,
gezond
een klein straatje. Proef de
VERBLIJF
ontbijt, thema-avonden,
internationale sfeer en geniet van de
Alle kamers beschikken over badkamer
showcooking)
onovertroffen Griekse gastvrijheid.
(douche in bad, haardroger),
• Kinderbuffet
tegelvloer, airco (15/5-30/9), telefoon,
• Restaurant met vast menu voor
wifi (gratis), satelliet-tv (flatscreen),
het avondmaal (15/5-15/10)
minikoelkast, waterkoker, safe
• Taverne aan het zwembad
(betalend)
(middagmaal in buffetvorm)
• Standaardkamer (2-3 pers.) met
• Pool/snackbar
balkon of terras en zicht op het
• Deftige kledij gewenst voor het
hinterland (type 20)
avondmaal
• Kamer met zeezicht (2-3 pers.),

7.4

zicht op het hinterland (type 22)
• Familiekamer (2-3 pers. / 3 volw.+
1 kind / 2 volw.+2 kind.) met
dubbel bed en stapelbed of
sofabedden, balkon en lateraal
zeezicht (type 23)
• Duplex familiesuite (2-4 pers. /
2 volw.+3 kind. / 3 volw.+2 kind. /
4 volw.+1 kind) met balkon en
zeezicht: 1 slaapkamer en salon
(type 24)
• Eenpersoonskamer met balkon of
terras en zicht op het hinterland
(type 10)
• Promokamer (2-3 pers.) met
balkon of terras en zicht op het
hinterland (type 25)
• Kamertypes 20, 22, 25 en
10 bevinden zich in het
hoofdgebouw of in de bijgebouwen
aan de overkant van de straat
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 230 kamers

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Avondmaal met vast menu
(1x/verblijf, 15/5-15/10)
• Lunchpakket voor wie op excursie
gaat
• Warme snacks (10.30-18u.) en
koude snacks (10.30-24u.)
• IJsjes (10-24u.)
• Koffiebreak (16.30-17.30u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken (10-24u.)
• Warme dranken en milkshakes
(10-24u.)
• Koffie- en theefaciliteiten op de
kamer bij aankomst (dagelijks
bijvullen betalend)
• Pingpong, minivoetbal, vogelpik,
fitness, af en toe aerobic en
aquarobic
• 1x/verblijf sauna
• Initiatieduik in het zwembad
• Animatieprogramma overdag en
‘s avonds (af en toe livemuziek en
shows)

met balkon (type 21)
• Familiekamer (2-3 pers. / 3 volw.+
1 kind / 2 volw.+2 kind.) met
dubbel bed en stapelbed of
sofabedden, balkon of terras en

VOOR FAMILIES
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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SUN BEACH RESORT
Ialyssos

! Nieuw in ons aanbod
! Animatie voor groot en klein
! Direct aan het strand
HALF ONTBIJT
ALL IN PENSION

Superieure kamer

ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het strand
Ontspanning, dat is waar een vakantie • Op 1 km van Trianta
• Bushalte op 1 km
in Sun Beach Resort voor staat.
Terwijl de kinderen zich amuseren in • Op ± 9 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)
de miniclub, sla jij een balletje op de
tennisbaan of geniet je van een
FACILITEITEN
drankje op je balkon. Met heel wat
• Kinderspeeltuin
restaurants in de omgeving kan je
• Shop
hier verblijven in kamer en ontbijt of
• Privéparking (gratis)
halfpension, en wil je aan niets
• Roomservice
hoeven te denken, dan kies je voor
• Kapsalon
de All Inclusive-formule.
• Wasservice
• Wifi (gratis) in een deel van het
resort

VERBLIJF

• Zie All In (mits toeslag)
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
buffetvorm)
• A-la-carterestaurant
• 3 bars en 2 snackbars

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche in bad, haardroger),
tegelvloer, centrale airco, telefoon,
wifi (gratis), satelliet-tv, koelkast,
safe (betalend), balkon of terras en
tuinzicht
SPORT & ONTSPANNING
• Standaardkamer (2-3 pers.)
• 2 zoetwaterzwembaden met
(type 20)
kindergedeelte, glijbanen voor
• Superieure kamer (2-3 pers.) met
kinderen en zonneterras
badjas en slippers, cd/dvd-speler,
• Gratis ligzetels en parasols aan het
flatscreen en koffie- en
zwembad
theefaciliteiten (type 21)
• Handdoekenservice: € 2/handdoek • Familiekamer (2-4 pers.), 1 grote
• Gratis: tennis, pingpong, voetbal,
ruimte met afscheiding (type 22)
beachvolley, minigolf, fitness,
• Eén persoon in dubbele kamer
aerobic, soft-animatie overdag en
(type 29)
‘s avonds, miniclub (3-12 jaar)
• Eén persoon in dubbele
• Betalend: biljart, fietsenverhuur,
superieure kamer met badjas en
massages
slippers, cd/dvd-speler, flatscreen
en koffie- en theefaciliteiten
(type 28)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 320 kamers

ALL IN mits toeslag
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Snacks
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(10.30-23u.)
• Tennis, pingpong, voetbal,
beachvolley, minigolf
• Fitness, aerobic
• Soft-animatie overdag en ‘s avonds
• Miniclub (3-12 jaar)

VOOR FAMILIES
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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NIKI
Ialyssos

! Appartementen met 1 of 2 slaapkamers
! Mooie tuin met zwembad
! Om helemaal tot rust te komen
! Op 1 km van het strand
ALLEEN
ONTBIJT VERBLIJF

Appartement
ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 1 km van het strand
• Continentaal ontbijt, geserveerd
op de kamer
Verblijven in een oase van rust? De • Op 1,2 km van het centrum van
Ialyssos
• Bar
appartementen van Niki zijn voorzien
van alle gemakken en worden omgeven • Op 8 km van Rhodos-stad
door een grote tuin met palmbomen. • Op ± 7 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)
Genieten doe je hier volop aan het
ruime zwembad. En ook wie de
FACILITEITEN
omgeving wil verkennen zit hier
• Privéparking (gratis)
goed, met het strand dichtbij en de
• Roomservice (24/24u.)
hoofdstad op slechts acht kilometer.
• Wifi (gratis) in een deel van het
resort

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• Zoetwaterzwembad

Alle appartementen beschikken over
badkamer (bad of douche, haardroger),
tegelvloer, individuele airco/verwarming/
ventilator (betalend), oven of microgolf, koffiezetapparaat, waterkoker,
telefoon, flatscreen-tv, minibar
(betalend), safe (betalend) en balkon
• Appartement (1-4 pers., 65 m2)
met tuinzicht: 1 slaapkamer, salon
(type 40)
• Appartement (1-6 pers., 113 m2)
met 2e badkamer en zicht op het
zwembad: 2 slaapkamers, salon
(type 60)
• Appartement (1-4 pers., 82 m2)
met wasmachine en tuinzicht:
1 slaapkamer, salon (type 41)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis
• 16 appartementen

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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BOUTIQUE 5 HOTEL & SPA
Kiotari

! Kleinschalig boetiekhotel
! Adults Only, vanaf 16 jaar
! Kamers met privézwembad mogelijk
! Op 40 m van het strand
ADULTS
PRIVÉ
WIFI
ONLY ZWEMBAD GRATIS

FAIR TRAVEL

HALF
PENSION ONTBIJT

Executive suite met privézwembad
ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 40 m van het strand
Boutique 5 Hotel & Spa is een intiem, • Op ± 200 m van het centrum van
Kiotari
elegant hotel met maar 44 kamers.
Hier wordt niets aan het toeval over- • Op 7 km van Lardos
gelaten. Van de lobby tot de wellness • Op 11 km van Pefki
en de kunstwerkjes op je bord, alles • Op 16 km van Lindos
straalt klasse en verfijning uit. Boek • Op 55 km van Rhodos-stad
• Op ± 60 km van de luchthaven
je een juniorsuite of een suite, dan
(transfer heen en terug inbegrepen)
heb je zelfs je eigen zwembad. Het
hotel ontvangt gasten vanaf 16 jaar.

FACILITEITEN

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

VERBLIJF

• Hoofdrestaurant (ontbijt in buffetvorm, middag- en avondmaal à la
carte)
• Bar
• Deftige kledij gewenst tijdens de
maaltijden

Alle kamers beschikken over badkamer
(bad en douche, haardroger, badjas
en slippers), individuele airco, tegelvloer, hoofdkussenservice (gratis),
telefoon, wifi (gratis), satelliet-tv
(flatscreen), minibar (betalend), koffieen theefaciliteiten, safe (gratis) en
SPORT & ONTSPANNING
geluiddicht raam
• Zoetwaterzwembad
• Superieure luxekamer (2-3 pers.)
• Gratis ligzetels en parasols aan het
met sofabed, balkon en zeezicht
zwembad en het strand
(type 20)
• Gratis handdoekenservice
• Juniorsuite (2 pers.) met privé• Gratis: tennis overdag, avondzwembad, terras en lateraal zeezicht
animatie (livemuziek), spacentrum
(type 21)
met fitness, sauna, hamam, overdekt • Superieure juniorsuite (2-3 pers.)
bubbelbad en overdekt zwembad
met sofabed, privézwembad, terras
(verwarmd)
en zeezicht (type 22)
• Betalend: tennis met verlichting,
yoga, massages

• ‘Mediterranean’ suite (2 pers.)
met bubbelbad, privézwembad,
terras en zeezicht (type 23)
• Executive suite (2-4 pers.) met
zitruimte, sofabed, bubbelbad, privézwembad, balkon en zeezicht
(type 24)
• Superieure juniorsuite (2-3 pers.)
op de bovenste verdieping met
sofabed, privézwembad, balkon en
zeezicht (type 25)
• Eén persoon in dubbele superieure
luxekamer met sofabed, balkon
en zeezicht (type 29)
• Eén persoon in dubbele juniorsuite met privézwembad, terras en
lateraal zeezicht (type 28)
• 44 kamers

ADULTS ONLY
• Minimumleeftijd voor de gasten in
het hotel: 16 jaar

Code 13277 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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TUI MAGIC LIFE PLIMMIRI
Plimmiri

! Verzorgde kamers
! Uitgebreide All In
! Aan het strand
WIFI
GRATIS

FAIR TRAVEL

ALL IN

ACTIEVE ALL
INCLUSIVE
VAKANTIES
! ULTIEME

24/7 ALL
INCLUSIVE
! TOPLOCATIES AAN
HET STRAND
! UITGEBREID SPORTPROGRAMMA
! FEESTJES, SHOWS EN
THEMADAGEN
'Niet alleen de buffetten, dranken
en snacks zijn inbegrepen,
maar ook tal van sporten en
spectaculaire shows. All Inclusive
voor pure ontspanning.'

Zie pagina 20-21 voor alle hotels
ONZE MENING:

9.2

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.7
• Kamers 8.7

Suite
Only), 2 poolbars, beachbar, bar
24/24u., koffiehuis • Deftige kledij
gewenst voor het avondmaal (lange
broek voor de heren)

SPORT & ONTSPANNING

• 2 zoetwaterzwembaden (waarvan
1 verwarmd in mei en okt.), 2 kinder/
babybaden, glijbaan • Gratis ligzetels
en parasols aan het zwembad en het
strand • Gratis handdoekenservice
• Verwarmd overdekt zwembad (in
mei en oktober, vanaf 16 jaar)
• Aquapark met glijbanen en waterspelletjes voor volwassenen en
kinderen (sommige attracties zijn
enkel toegankelijk vanaf een bepaalde
leeftijd en/of lengte, meer info ter
plaatse) • Gratis: zie All In
• Betalend: minivoetbal, windsurfen
LIGGING
(mits licentie), spacentrum met
• Aan het zand- en kiezelstrand
behandelingen in de hamam,
(afstand vanaf de kamer kan variëren bubbelbad, massages en schoonheidstussen 100 en 800 m) • Op ± 35 km behandelingen, huur catamaran,
van Lindos • Op ± 75 km van
duiken, lessen tennis, zwemmen,
Rhodos-stad • Op ± 80 km van de
catamaran en windsurfen (de meeste
luchthaven (transfer heen en terug
activiteiten zijn enkel toegankelijk
inbegrepen)
vanaf 16 jaar, meer info ter plaatse)
Dit TUI MAGIC LIFE-hotel onder het
beheer van Atlantica ligt in Plimmiri,
een rustig vakantieplaatsje in het
zuiden van Rhodos met mooie duinen.
Het hotel bestaat uit verschillende
gebouwen die verspreid liggen in
een mooie tuin die recht naar het
strand leidt. Het personeel bedient
je met de glimlach en dankzij de uitgebreide All In kom je niets tekort,
zowel op het vlak van eten, drinken
als entertainment!

FACILITEITEN
• Shops • Kapsalon • Wasservice
• Wifi (gratis) in het hele resort

MINISPLASH

• Familiekamer (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind.) op de benedenverdieping
Alle kamers beschikken over badkamer (haardroger), individuele airco met douche en terras, 1 grote
ruimte met afscheiding, op aan(1/5-31/10), tegelvloer, telefoon, wifi
vraag (type 23)
(gratis), satelliet-tv, minikoelkast,
• Eén persoon in dubbele kamer
koffie- en theefaciliteiten en safe
met douche in bad, flatscreen en
(gratis)
balkon of terras, op aanvraag
• Standaardkamer (2 pers.) met
douche in bad, flatscreen en balkon (type 29)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
of terras (type 20)
mogelijk bij maximale bezetting in
• Kamer (2 pers. / 2 volw.+1 kind)
type 21, 22 en 29)
met sofabed, douche, flatscreen
• 415 kamers
en balkon of terras (type 21)
• Kamer met gemeenschappelijk
zwembad (2 pers.), met douche in
bad, flatscreen, terras, zwembad te
delen met andere kamers van
hetzelfde type en type 25 (type 22)
• Suite (2-4 pers.) met bad of
douche, flatscreen en balkon of
terras: 1 slaapkamer, salon
(type 24)
• Suite met gemeenschappelijk
zwembad (2-4 pers.), met douche,
flatscreen, terras en zwembad te
delen met andere kamers van hetzelfde type en type 22, op aanvraag:
1 slaapkamer, salon (type 25)
• Familiesuite (2-4 pers. / 3 volw.+
2 kind. / 4 volw.+1 kind / 2 volw.+
3 kind.) met bad of douche,
flatscreen, terras en gedeeld zwembad, op aanvraag: 2 slaapkamers,
salon (type 26)

VERBLIJF

• Kids waterspuitpark, kids miniglijbanenpark (sommige attracties zijn
enkel toegankelijk vanaf een
RESTAURANTS & BARS
• Zie All In • Hoofdrestaurant (maal- bepaalde leeftijd en/of lengte, meer
tijden in buffetvorm, thema-avonden, info ter plaatse)
showcooking) • 3 specialiteitenrestaurants • Loungebar (Adults
Code 13272 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm • Laat continentaal
ontbijt (10.30-11u.) • Avondmaal in
de specialiteitenrestaurants (1x/
verblijf in elk restaurant) • Snacks
(10-18.30u. en 21-2u.) • Selectie
van lokale alcoholische en nietalcoholische dranken (24/24u.,
bepaalde wijn betalend, ook in de
specialiteitenrestaurants)
• Frisdranken en water in de
koelkast bij aankomst
• De meeste activiteiten zijn enkel
toegankelijk vanaf 16 jaar, meer info
ter plaatse • 6 tennisterreinen,
beachvolley, vogelpik • Fitness,
yoga, pilates, zumba, spinning,
trampolinespringen, aerobic, aquarobic, danslessen • Overdekt zwembad (verwarmd in mei en oktober,
vanaf 16 jaar) • Sauna (vanaf
16 jaar) • Begeleide mountainbiketochten • Kano’s aan het strand
• Animatie overdag en ‘s avonds
• Miniclubs per leeftijd (3-6 jaar,
7-9 jaar, 10-12 jaar en 13-16 jaar)

VOOR FAMILIES
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TUI BLUE LINDOS BAY
Lindos

! Adults Only, vanaf 16 jaar
! Mooie, ruime kamers
! Prachtig uitzicht over de baai
! Direct aan het strand
ADULTS OVERDEKT WIFI
ONLY ZWEMBAD GRATIS

HALF
ALL IN PENSION

ONTSPANNEN
MET Z’N TWEEËN
! MODERNE

KAMERS OP
PRACHTIGE LOCATIES
! CULINAIRE ERVARINGEN
! GENIETEN IN DE
WELLNESS
! BLUEF!T® RELAXATIEEN FITNESSLESSEN
‘Koppels of beste vrienden?
In deze comfortabele, stijlvolle
Adults Only-hotels geniet je
van qualitytime in een
ontspannen sfeer.’

Standaardkamer

Zie pagina 22 voor alle hotels
ONZE MENING:

7

KLANTENSCORE
• Maaltijden 6.8 • Service 7.8
• Kamers 7.8 • Ligging 8

Heerlijk rustig aan het strand in de
baai van Vlycha, met het charmante
Lindos op slechts enkele kilometers:
de ligging van TUI BLUE Lindos Bay,
die is alvast benijdenswaardig. De
kamers zijn ruim en stijlvol.
Bovendien kan je volop van de rust
genieten, want het hotel verwelkomt
gasten vanaf 16 jaar.

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het zand-/kiezelstrand
• Op 3,5 km van het centrum van
Lindos
• Bushalte op 1 km
• Op ± 45 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Zie All In (mits toeslag)
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
buffetvorm, thema-avonden)
• A-la-carterestaurant (middagmaal)
• A-la-carterestaurant (1x/verblijf
avondmaal inbegrepen)
• Lobbybar, poolbar, koffiebar
• Deftige kledij gewenst tijdens het
avondmaal

FACILITEITEN
• Shop
• Privéparking (gratis)
• Wasservice
• Schoonheidssalon
• Wifi (gratis) in het hele resort

VERBLIJF

Alle kamers beschikken over badkamer
(bad, haardroger, badjas en slippers),
tegelvloer, individuele airco, telefoon,
wifi (gratis), satelliet-tv, minibar
(betalend), koffie-en theefaciliteiten,
safe (gratis) en balkon
• Standaardkamer (2-3 pers.)
(type 20)
• Kamer met zeezicht (2-3 pers.)
(type 21)
SPORT & ONTSPANNING
• Suite (2-4 pers.) met zeezicht, op
• Zoetwaterzwembad
aanvraag: 1 slaapkamer en salon
• Overdekt zwembad
(type 22)
• Gratis ligzetels en parasols aan het • Juniorsuite (2-3 pers.) met zeezicht
strand en het zwembad
(type 23)
• Gratis handdoekenservice (mits
• Eén persoon in dubbele kamer
waarborg)
(type 29)
• Gratis: tennis, beachvolley, fitness, • Eén persoon in dubbele kamer
overdekt bubbelbad, animatie
met zeezicht (type 28)
overdag en ‘s avonds
• Eén persoon in suite met zeezicht,
• Betalend: spacentrum met Turks
op aanvraag (type 27)
bad en massage
• Fles wijn, water en fruit bij aankomst
• 205 kamers
ADULTS ONLY
• Minimumleeftijd voor de gasten in
het hotel: 16 jaar

ALL IN mits toeslag
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Vroeg continentaal ontbijt
(6.30-7u.)
• Laat ontbijt (10-11u.)
• Brunch op zondag (12-14.30u.)
• Snacks, koffie en gebak (11-19u.)
• Middernachtsnacks (24-1u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(10-24u.)
• Tennis, beachvolley
• Fitness, overdekt bubbelbad
• Animatie overdag en ‘s avonds

Code 13099 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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PLAZA
Rhodos-stad

! Hotel met Griekse charme
! In het centrum van Rhodos-stad
! Vlak bij de haven
! Ideaal voor cultuurliefhebbers
! Op 200 m van het strand
VOL
HALF
WIFI
GRATIS PENSION PENSION

Standaardkamer

ONZE MENING:

LIGGING

• Op 200 m van het kiezelstrand
• Op 150 m van de Mandraki-haven
KLANTENSCORE
• Op 400 m van het oude centrum
• Maaltijden 7.8
van Rhodos
• Kamers 8.3
• De transferbus stopt niet direct
aan het hotel waardoor je nog
Hotel Plaza ligt in het hartje van de
ongeveer 200 m te voet dient af te
stad, op wandelafstand van de
leggen
Mandraki-haven met zijn authentieke
• Op ± 15 km van de luchthaven
vissersboten en indrukwekkende
(transfer heen en terug inbegrepen)
cruiseschepen. Na een tocht door de
romantische, nauwe straatjes van
FACILITEITEN
Rhodos-stad strijk je maar wat graag • Roomservice
neer op een van de terrasjes.
• Wifi (gratis) in het hele resort
Koppels en jongeren zullen van hun
verblijf een gevarieerde vakantie
kunnen maken.

7.4

RESTAURANTS & BARS

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• Hoofdrestaurant (ontbijtbuffet,
middagmaal à la carte of snacks,
avondmaal in buffetvorm of à la
carte)
• Dieetmaaltijden en kindermenu’s
op aanvraag
• Snackbar, cocktailbar
• Bij volpension: dranken inbegrepen
(wijn, bier, water, koffie, thee en
frisdranken) tijdens de maaltijden

• Zoetwaterzwembad (verwarmd in
april-mei en september-oktober)
met kindergedeelte, bubbelbad in
openlucht, zonneterras
• Gratis ligzetels en parasols aan het
zwembad
• Gratis handdoekenservice
• Betalend: massage

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche in bad, haardroger), houten
vloer, individuele airco, telefoon, wifi
(gratis), satelliet-tv (flatscreen), pay-tv,
minibar (betalend), koffie- en
theefaciliteiten, safe (betalend)
• Standaardkamer (2-3 pers.),
gerenoveerde kamer met balkon of
terras (type 20)
• Eén persoon in dubbele
gerenoveerde kamer met balkon
of terras, op aanvraag (type 29)
• Promokamer (2-3 pers.) zonder
balkon of terras (type 25)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting in
type 29)
• 136 kamers

Code 13211 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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RHODOS HORIZON RESORT
Rhodos-stad

! Volledig gerenoveerd hotel
! Adults Only, vanaf 16 jaar
! Centrale ligging
! Op 75 m van het strand (tunnel)
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Superieure kamer met zeezicht
ONZE MENING:

8.9

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.6 • Service 8.3
• Kamers 8.9

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 75 m van het kiezelstrand,
bereikbaar via een tunnel
• Op 400 m van het centrum van
Rhodos-stad
• Op 900 m van de oude binnenstad
van Rhodos-stad
• Op ± 12 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
buffetvorm, showcooking)
• A-la-carterestaurant
• Bar, pool/snackbar, beachbar

Het volledig gerenoveerde Rhodos
Horizon Resort telt 391 kamers die
verspreid zijn over drie gebouwen.
Het hotel ligt op slechts een boog- FACILITEITEN
scheut van het strand, dat je kan
• Wifi (gratis) in een deel van het
bereiken via een tunnel, en ook het
resort (niet aan het strand)
levendige stadscentrum is vlakbij.
Binnenshuis wordt de rust bewaard,
want het hotel ontvangt gasten vanaf
16 jaar. Vroeg boeken is hier de
boodschap!

VERBLIJF

Alle kamers beschikken over badkamer
(bad of douche, haardroger), tegelvloer, individuele airco (28/4-28/10),
telefoon, wifi (gratis), satelliet-tv
(flatscreen), minibar (gratis bij aankomst), safe (gratis) en balkon
SPORT & ONTSPANNING
• Superieure kamer (2 pers.) met
• 3 zoetwaterzwembaden, zonnekoffie- en theefaciliteiten en zicht
terras
op het hinterland (type 22)
• Gratis ligzetels en parasols aan het • Superieure kamer (2 pers.) met
zwembad en het strand
koffie- en theefaciliteiten en zee• Gratis handdoekenservice (mits
zicht (type 23)
waarborg, 2x/week vervangen)
• Superieure driepersoonskamer
• Gratis: zie All In
(3 pers.) met koffie- en theefaciliteiten en zicht op het hinterADULTS ONLY
land, zonder toeslag (type 25)
• Minimumleeftijd voor de gasten in
• Eén persoon in dubbele kamer
het hotel: 16 jaar
met zicht op het hinterland
(type 29)
• Eén persoon in dubbele kamer
met zeezicht, op aanvraag
(type 28)
• Promokamer (2 pers.) met zicht
op het hinterland (type 26)
• Eén persoon in dubbele promokamer met zicht op het hinterland, op aanvraag (type 27)
• 391 kamers

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Vroeg ontbijt (op aanvraag)
• Laat continentaal ontbijt (10-11u.)
• 1x/verblijf avondmaal in het
à-la-carterestaurant
• 2x/week thema-avond
• Warme snacks (11-17u.)
• Koude snacks (11-23u.)
• IJsjes (10-18u.)
• Koffiebreak (16.30-17.30u.)
• Lunchpakket in geval van excursies
• Middernachtsnacks (23-24u.)
• Selectie van lokale en internationale
alcoholische en niet-alcoholische
dranken (10-23u.)
• Tennis, pingpong, vogelpik
• Fitness (8-16u., gesloten op zondag)
• Sauna (1x/verblijf)
• Animatie overdag en ‘s avonds

Code 13224 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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Griekenland | Rhodos | Gennadi

ATLANTICA DREAMS RESORT
Gennadi

! Swim-upkamers beschikbaar
! Verschillende à-la-carterestaurants
! Rustige ligging
! Direct aan het strand
OVERDEKT SWIM-UP WIFI
ZWEMBAD KAMERS GRATIS

FAIR TRAVEL

ALL IN

Kamer met zicht op het hinterland
ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het strand
• Zie All In
• Op 20 km van Lindos
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
KLANTENSCORE
• Op ± 67 km van de luchthaven
buffetvorm)
• Maaltijden 6.7
(transfer heen en terug inbegrepen) • 5 à-la-carterestaurants
• Kamers 9.3
• Lobbybar, Adults Only poolbar,
FACILITEITEN
2 swim-upbars en beachbar,
Atlantica Dreams Resort is rustig
• Kinderspeeltuin
Adults Only beachbar
gelegen, met het strand en de kristal- • Shops
• Deftige kledij gewenst tijdens het
heldere Egeïsche Zee voor je neus,
• Roomservice
avondmaal (lange broek voor de
en toch op een uitstekende plek om • Wasservice
heren in de à-la-carterestaurants)
de omgeving te verkennen.
• Kapsalon
Vijfsterrenluxe houdt hier in dat je
SPORT & ONTSPANNING
• Schoonheidssalon
een wellness en niet minder dan vijf • Wifi (gratis) in het hele resort
• 3 zoetwaterzwembaden (verwarmd
à-la-carterestaurants kan uittesten.
in april en oktober), zoetwaterKies je voor een swim-upkamer, dan
zwembad met bubbelbad (enkel
duik je vanuit je kamer zo het zwemvoor volwassenen, verwarmd in
bad in.
april en oktober), 2 kinderbaden
(waarvan 1 met glijbanen, verwarmd
in april en oktober)
• Gratis ligzetels en parasols aan het
zwembad en het strand
• Gratis handdoekenservice
• Overdekt zwembad met bubbelbad (verwarmd in april en oktober)
• Gratis: zie All In
• Betalend: biljart, spacentrum met
sauna en stoombad

8.7
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VERBLIJF

Alle kamers beschikken over badkamer (bad of douche, haardroger,
badjas en slippers), individuele airco
(1/5-31/10), tegelvloer, hoofdkussenservice (betalend), telefoon, wifi
(gratis), satelliet-tv (flatscreen), koelkast (gevuld bij aankomst, bijvullen
betalend), koffie- en theefaciliteiten
en safe (gratis)
• Kamer met zicht op het hinterland
(2-3 pers.), met balkon (type 20)
• Kamer met lateraal zeezicht
(2-3 pers.), met balkon (type 22)
• Swim-upkamer (2-3 pers.) met
gedeeld zwembad, terras en lateraal zeezicht (type 23)
• Duplex juniorsuite (2-3 pers.)
met salon en balkon (type 24)
• Swim-up familiekamer (2-3 pers.
/ 2 volw.+2 kind. / 3 volw.+1 kind)
met gedeeld zwembad, terras en
zicht op het zwembad, 1 grote
ruimte met schuifdeur als afscheiding
(type 26)
• Familiekamer (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind. / 3 volw.+1 kind) met balkon
en zicht op het zwembad, 1 grote
ruimte met schuifdeur als afscheiding,
op aanvraag (type 25)
• Swim-upkamer (2-3 pers.) met
terras en gedeeld zwembad, op
aanvraag (type 21)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 372 kamers
Code 13296 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm (showcooking en
thema-avonden)
• Adults Only-ontbijt en -middagmaal
• 3x/week à-la-carteavondmaal
(keuze uit 4 van de 5 à-la-carterestaurants)
• Snacks (10-18u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(10-23u.)
• Tennis, minivoetbal, omnisportterrein, fitness
• Overdekt zwembad (verwarmd in
april en oktober)
• Animatie overdag en ‘s avonds
• Miniclub (4-12 jaar)

VOOR FAMILIES
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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DORETA BEACH RESORT & SPA
Tholos

! Ideaal voor families
! Prachtig uitzicht
! Direct aan het strand
WIFI
GRATIS

ALL IN

Standaardkamer

ONZE MENING:

8.5

KLANTENSCORE
• Maaltijden 9
• Kamers 8.5

Met een grote speeltuin, een minidisco
en tal van leuke activiteiten in de
miniclub beleven kinderen hier een
topvakantie. En ook voor volwassenen
is er heel wat te doen, zoals
watersporten of, voor wie het wat
rustiger aan wil doen, een sessie in de
wellness. In Doreta Beach Resort &
Spa wordt het schitterende uitzicht
op de Egeïsche Zee vergezeld door
het zachte, verkoelende briesje dat zo
typisch is voor de westkust van Rhodos.
Het gezellige centrum van Tholos
met sfeervolle tavernes en winkeltjes
is bovendien vlakbij. Dit hotel is
voornamelijk op Franstaligen gericht.

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het zand-/kiezelstrand • Zie All In
• Op 2 km van Tholos
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
• Op 17 km van Rhodos-stad
buffetvorm, showcooking en
• Op 45 km van Lindos
thema-avonden, vegetarische
• Op ± 7 km van de luchthaven
maaltijden)
(transfer heen en terug inbegrepen) • Internationaal à-la-carterestaurant
• Taverne
FACILITEITEN
• Snackbar
• Kinderspeeltuin
• Lange broek vereist voor de heren
• Privéparking (gratis)
tijdens het avondmaal
• Safe aan de receptie
SPORT & ONTSPANNING
• Wifi (gratis) in het hele resort
• Zoetwaterzwembad met 2 glijbanen
(vanaf 8 jaar), kinderbad,
zonneterras
• Gratis ligzetels en parasols aan het
zwembad en het strand
• Gratis handdoekenservice (mits
waarborg)
• Gratis: zie All In
• Betalend: biljart, windsurfen,
spacentrum met sauna, stoombad,
verzorgingen en massages

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer
(douche, haardroger), tegelvloer of
laminaat, centrale airco (15/6-30/9),
telefoon, wifi (gratis), satelliet-tv
(flatscreen), koelkast en balkon of
terras
• Standaardkamer (2 pers.) met
zicht op het hinterland (type 22)
• Kamer (2-3 pers.) met zicht op
het hinterland, zonder toeslag
(type 20)
• Kamer met zeezicht (2-3 pers.),
zonder toeslag (type 21)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 390 kamers

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Avondmaal in het
à-la-carterestaurant
• Snacks (10.30-17.30u. en
21.30-23u.)
• Koffiebreak (16-17.30u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(10.30-23u.)
• Tennis (overdag en met verlichting),
voetbal, basketbal, beachvolley,
volleybal, waterpolo, pingpong,
vogelpik, minigolf, aerobic
• Animatieprogramma (Franstalig)
overdag en ‘s avonds
• Miniclub (4-12 jaar), juniorclub
(13-16 jaar), minidisco

Code 13070 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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KRETA

! Het favoriete eiland van de Griekse goden
! Mooie kusten met strandjes en baaitjes en een schitterend blauwe
en heldere zee
! Een indrukwekkend berglandschap en talrijke kloven waaronder de
beroemde Samaria kloof
! Pittoreske dorpjes waar je kennis maakt met de typisch
Kretenzische levensstijl
! Talrijke overblijfselen van de grote Minoïsche beschaving met als
climax het legendarische paleis van Knossos
! Bars en discotheken in de grote vakantieplaatsen voor de fuifnummers
! De gezondste keuken ter wereld, mede door de zuiverste olijfolie

Kretenzische Zee

Kolymbari/Spilia

Kato Daratso/Kata Galatas

Analipsi
Anissaras
Hersonissos

HERAKLION
Platanias Chania/Glaros
Panormo Fodele
Stalis
Vai
/Agia Marina/Gerani
Koutouloufari
Palmenstrand
Georgioupolis
Sissi
Rethymnon Amoudara
Elounda
Gouves Malia
Myrthios
Ida
S a m a r i a Kl o o f
Aghios Nikolaos
Plakias

KRETA
40 km

Kokkini Hani

Middellandse Zee

VAKANTIEPLAATSEN
KOLYMBARI

AGIA MARINA

GEORGIOUPOLIS

MYRTHIOS / PLAKIAS

Dit kleine vissersdorpje met z’n typische
Kretenzische restaurantjes en bars ligt op ong.
20 km van Chania. Hier komen de Kretenzers
op zondag vis eten. Kolymbari is dan ook gekend
voor zijn uitstekende visrestaurants. Op 1 km
van het dorpje ligt het klooster van Moni Gonia
Odigitrias waar de belangrijkste iconen van Kreta
ondergebracht zijn. Luchthaven Chania - Kolymbari: 34 km

Kleinere toeristische badplaats even buiten
Chania (± 12 km). Aan het brede zandstrand
kan je diverse watersporten beoefenen. In de
gezellige tavernes proef je o.a. de Griekse
grillspecialiteiten. Je vindt er ook diverse nachtclubs met in het hoogseizoen een opwindend
nachtleven in de omgeving. Luchthaven Chania -

Gezellig badplaatsje met een kleine kern. Je
vindt er diverse terrassen, bars, restaurants
en een klein haventje en het is gekend voor
zijn lange zandstrand. Het ligt in een groene
omgeving op 4 km van het meer van Kournas.

Bergdorpje met enkele authentieke taverna’s
waar je ‘s avonds kan dineren. Op 2,5 km ligt
het centrum en kiezelstrand van Plakias, alsook
meerdere mooie baaitjes. In Plakias vind je
supermarktjes en talrijke restaurants en terrasjes.

Luchthaven Chania - Georgioupolis: 44 km

Luchthaven Chania - Myrthios: 71 km

Agia Marina: 24 km

RETHYMNON

FODELE

SPILIA

KATO DARATSO / KATO GALATAS

Een authentiek Kretenzisch dorpje, landinwaarts
gelegen in een groene vlakte tussen de citrusbomen en olijfboomgarden. Het telt slechts
2 restaurants, maar op amper 10 minuutjes
rijden ligt het vissersdorpje Kolymbari waar je
heerlijk verse vis kan eten in de taverna’s aan
het kleine haventje. Luchthaven Chania - Spilia: 37 km

Een levendige en toeristische stad, met een
oud centrum rond een Venetiaanse haven, waar
terrassen, bars en restaurants zich verdringen
op de kade. Vanop de Fortezza heb je een mooi
uitzicht over de stad, de oude haven en de zee.
De hotelwijk ligt aan een prachtig breed zandstrand met een boulevard. Luchthaven Chania -

Deze plaatsjes liggen in een groene omgeving,
op wandelafstand van de rustige dorpjes Galatas
en Daratso. Bovendien bevindt Chania-stad zich
op amper 5 km! Voor wie houdt van rust en zandstranden maar af en toe ook het gezellige Chania
wil opzoeken. Luchthaven Chania - Kato Daratso / Kato Rethymnon: 65 km / Luchthaven Heraklion - Rethymnon: 78 km

Dit pittoreske dorpje is de geboorteplaats van de
schilder El Greco. Het brede en lange zandstrand
ligt in een prachtige baai. Rustige omgeving.

PLATANIAS / GERANI

CHANIA / GLAROS

Levendige, moderne badplaats aan de voet
van een steile heuvel, ten westen van Chania,
met veel winkels en uitgaansmogelijkheden.

Chania is de oude hoofdstad van het eiland. Het
is een gezellige havenstad met een wirwar aan
verkeersvrije straten en steegjes. De gevels van de
Venetiaanse huizen in het oude stadsgedeelte zijn
beschermd. De stranden net buiten de stad die
door de Grieken zelf bezocht worden, dragen de
naam ‘Chrissy akti’ wat ‘gouden stranden’ wil zeggen.
4 km ten westen van Chania ligt Glaros met hotels
en restaurants. Luchthaven Chania - Chania: 15 km

Luchthaven Chania - Platanias: 26 km
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Galatas: ± 15 km

Luchthaven Heraklion - Fodele: 25 km

AMOUDARA

Toeristische regio met winkels, tavernes,
bars,... gelegen aan een 9 km lang zandstrand
met kiezeltjes, ongeveer 3 km ten westen van
PANORMO
Heraklion. Zeer centraal om het hele eiland te
Klein, authentiek badplaatsje met 2 zandstranden bezoeken. Luchthaven Heraklion - Amoudara: 9 km
en een haventje. Panormo bestaat voornamelijk
uit witte, compacte bebouwing met daartussen KOKKINI HANI
nauwe, hellende straatjes. Het is er rustig en Ten oosten van Heraklion ligt het vrijwel vlakke
en rustige badplaatsje Kokkini Hani. Je vindt er
gemoedelijk. Luchthaven Chania - Panormo: 90 km
diverse winkels, bars en restaurants waar je de
Griekse gezelligheid kan proeven. Het Kokkini Hanistrand is een zandstrand met zand en keien op de
zeebodem. Luchthaven Heraklion - Kokkini Hani: 12 km

18/10/2022 13:05
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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

AGHIOS NIKOLAOS
Minos Beach Art Hotel *****
Minos Palace Hotel & Suites *****

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

STALIS / MALIA

Vrij rustige en kleine badplaats op 5 km van
het levendige Hersonissos. Er is een kleine
oude dorpskern met een gezellig Griekse
sfeer. Luchthaven Heraklion - Analipsi: 20 km

Levendige badplaats, met een ruime hotelwijk,
veel restaurants, bars en winkeltjes en een mooi
strand. Luchthaven Heraklion - Malia / Stalis: 32 km

HERSONISSOS / ANISSARAS

Rustig en redelijk afgelegen vissersdorpje.

Een levendige en populaire vakantiestrook: een
aaneenschakeling van hotels, bars, terrasjes,...
De kust is er afwisselend met kleine inhammen
en kreekjes, zandstrandjes, rotspartijen... Houd
je van vakantieplezier en internationaal nachtleven dan moet je beslist naar Hersonissos. De
vele terrasjes langs de promenade, de bars en
discotheken zorgen ervoor dat je je hier ‘s avonds
niet hoeft te vervelen. Anissaras ligt op 2 km
van Hersonissos en is perfect voor wie van
rust houdt en ook eens gezellig wil stappen.

Luchthaven Heraklion - Sissi: 45 km

Luchthaven Heraklion: 20 à 26 km

KOUTOULOUFARI
Dit pittoreske dorpje, met zijn traditioneel
Griekse karakter, is ideaal voor een rustige
vakantie. Het ligt tegen een heuvel en biedt een
prachtig uitzicht op het lagergelegen Hersonissos
en de zee. Je vindt er enkele winkeltjes en leuke
restaurantjes en barretjes. Veel toeristen en
Grieken komen vanuit Hersonissos naar hier
voor een gemoedelijk avondje uit. Luchthaven
Heraklion - Koutouloufari: 25 km
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SISSI

AGHIOS NIKOLAOS / ELOUNDA
Een iets rustigere vakantiestrook, hoewel de twee
stadjes alle faciliteiten voor toeristen aanbieden.
Aghios Nikolaos biedt heel wat vertier en het
binnenhaventje is heel uniek. Elounda is kleiner,
rustiger en exclusiever en heeft de nog typische
sfeer van een klein Grieks vissersplaatsje. Elounda
is geliefd bij de beroemdheden. Stranden zijn
er in mindere mate, maar her en der zijn rotsterrassen aan zee. Luchthaven Heraklion - Aghios

AMOUDARA
Apollonia Beach Resort & Spa *****

code 12448

ANALIPSI

INFO

ANALIPSI / GOUVES

code 12684
code 12686

Lyttos Beach *****

Formaliteiten: voor Belgen volstaat de identiteitskaart (dient geldig te zijn tijdens je verblijf).
Andere nationaliteiten: info op de ambassade.
Kids-ID voor kinderen jonger dan 12 jaar. Voor een
laatste update: zie http://diplomatie.belgium.be
Verblijfstaks: er wordt een verblijfstaks
aangerekend die je ter plaatse in het hotel
betaalt. De taks wordt berekend per kamer
per nacht en varieert per hotelcategorie: ca.
€ 0,50/kamer/nacht voor 2*- en 1*-hotels, ca.
€ 1,50/kamer/nacht voor 3*-hotels, ca. € 3/kamer/
nacht voor 4*-hotels en ca. € 4/kamer/nacht
voor 5*-hotels. De taks voor appartementen
varieert van ca. € 0,25 tot € 1/appartement/nacht.
Verblijfstaksen onder voorbehoud van wijzigingen.
Tijdsverschil: 1 uur later dan in België.
Goed om weten: de meeste hotels vragen
deftige kledij tijdens het avondmaal. Voor
heren: geen shorts, maar een lange broek.
VIP lounge: bij vertrek op de luchthaven in
Heraklion (betalend). Alle info ter plaatse via
de 24/7 online service.
Huisdieren: onder de 5 kg zijn toegelaten in
de transferbus en/of taxi. Ze dienen vervoerd
te worden in een gesloten draagtas. Huisdieren
boven de 5 kg zijn niet toegelaten.

code 12626/12726

ANISSARAS
Lyttos Mare *****

code 12687

FODELE
Fodele Beach & Waterpark Holiday Resort ***** code 12458

GOUVES
Grecotel Amirandes *****

code 12455

HERSONISSOS
Akasha Beach Hotel & Spa *****
Cook's Club Hersonissos ****
Europa Beach ****
Glaros Beach ****
Grand Hotel ****
Nana Golden Beach *****
Silva Beach ****
Star Beach Village ****

code 12670
code 12617
code 12661
code 12622
code 12649
code 12657
code 12666
code 12667

SISSI
Grecotel Meli Palace ****

code 12627

STALIS-MALIA
Blue Sea Beach affiliated by Meliá ***** code 12632
Ikaros Beach Luxury Resort & Spa ***** code 12680

AGIA MARINA/CHANIA
Eleftheria ***

code 12225

GEORGIOUPOLIS
Eliros Mare *****
Mythos Palace *****
Pilot Beach Resort *****

code 12254
code 12291
code 12294

GERANI
TUI BLUE Atlantica
Caldera Beach ****

code 12325

KOLYMBARI

Nikolaos: 66 km / luchthaven Heraklion - Elounda: 76 km

Avra Imperial *****
code 12244
Giannoulis Cavo Spada Luxury Sports
and Leisure Resort *****
code 12280

KLIMAAT
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt

A
20°
24°
28°
30°
30°
27°
24°

B
16°
19°
22°
24°
25°
24°
23°

C
8
10
12
13
12
10
7

A: gem. dagtemp.
B: gem. temp. zeewater
C: uren zon per dag

PANORMO
Iberostar Creta Marine ****
code 12274
Iberostar Creta Panorama & Mare **** code 12276

PLATANIAS
Atlantica Caldera Bay *****

code 12324

RETHYMNON
24/7 ONLINE
SERVICE

Atrium ****
code 12222
Grecotel Caramel Boutique Resort ***** code 12281
Nautilux *****
code 12284
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TUI BLUE INSULA ALBA
Analipsi

! Adults Only vanaf 16 jaar
! Modern design
! Vriendelijke service
! Swim-upkamers en kamers met privézwembad
! Door een weg van het strand gescheiden
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FAIR TRAVEL
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ALL IN PENSION
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ADULTS
PRIVÉ
SWIM-UP WIFI
ONLY ZWEMBAD KAMERS GRATIS
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22
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u

o
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ONTSPANNEN
MET Z’N TWEEËN
! MODERNE

KAMERS OP
PRACHTIGE LOCATIES
! CULINAIRE ERVARINGEN
! GENIETEN IN DE
WELLNESS
! BLUEF!T® RELAXATIEEN 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:

8.3

KLANTENSCORE
• Maaltijden 7.3
• Kamers 8.5

‘Insula Alba’, Latijns voor ‘het Witte
Eiland’. Een passende naam voor dit
luxueuze 5*-hotel waar de witte
kleur overheerst. Op dit ‘Witte Eiland’
verblijf je in moderne kamers in
minimalistische stijl en kom je
helemaal tot rust dankzij de
ontspannen sfeer en de hoogstaande
service en faciliteiten. Ook het element
water speelt hier een belangrijke rol,
met o.a. een zwembad dat als een
lagune doorheen het domein loopt
en waartoe je directe toegang hebt
vanuit de swim-upkamers, die wij
zeer aanbevelen. Of wat denk je van
een verblijf in een kamer met
privézwembad?

Standaardkamer

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Aan een rotsstrand (ervan
gescheiden door een weg, niet
geschikt om te zwemmen)
• Op 1 km van het centrum van
Analipsi
• Op 7 km van Hersonissos
• Op ± 20 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Zie All In (mits toeslag)
• Amerikaans ontbijtbuffet
• Laat continentaal ontbijt (10-11u.)
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
buffetvorm, internationale en
Griekse keuken, showcooking)
• A-la-carterestaurant ‘Culinarium’
• Pianobar, poolbar
• Deftige kledij gewenst tijdens het
avondmaal (lange broek voor de
heren)

FACILITEITEN
• Kapsalon
• Roomservice
• Wasservice
• Bagageruimte
• Parking (gratis)
• Wifi (gratis) in het hele resort

VERBLIJF

Alle kamers beschikken over badkamer
(haardroger, badjas, slippers),
tegelvloer, individuele airco,
hoofdkussenservice (gratis), wifi
(gratis), satelliet-tv (flatscreen),
minibar (betalend), koffie- en
theefaciliteiten, safe (gratis)
• Standaardkamer (2-3 pers.) met
inloopdouche of bad, balkon of
terras (type 20)
• Juniorsuite in maisonnette-stijl
(2-3 pers.) met inloopdouche of
SPORT & ONTSPANNING
bad, balkon: 1 slaapkamer op de
• Zoetwaterzwembad, zwembad/
verdieping, 1 salon (type 21)
rivier (enkel toegankelijk voor wie • Swim-upkamer (2-3 pers.) met
verblijft in een swim-upkamer),
inloopdouche of bad, terras,
zonneterras met gratis ligzetels en
ligzetels en directe toegang tot het
parasols
gemeenschappelijk zwembad/rivier
• Gratis handdoekenservice
(te delen met de andere kamers
• Gratis: fitness, fitnesslessen (BBB,
van dit type) (type 22)
aquafit, step aerobic,...)
• Kamer met privézwembad
• Softanimatie
(2-3 pers.) met inloopdouche,
• Betalend: spacentrum met
terras en ligzetels (type 23)
stoombad, schoonheids• Juniorsuite met zeezicht (2 pers.)
behandelingen en massages
met inloopdouche, terras, ligzetels,
directe toegang tot het
ADULTS ONLY
gemeenschappelijk zwembad/rivier
• Minimumleeftijd voor de gasten in
(te delen met de andere kamers
het hotel: 16 jaar
van dit type), op aanvraag (type 25)
• Juniorsuite met privézwembad
(2 pers.) met inloopdouche, terras,
ligzetels en zeezicht (type 26)
• 182 kamers

ALL IN mits toeslag
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Laat continentaal ontbijt (10-11u.)
• Snacks overdag
• Selectie van lokale en internationale,
alcoholische en niet-alcoholische
dranken (10-24u.)
• Fitness, fitnesslessen (BBB,
aquafit, step aerobic,...)
• Softanimatie

Code 12651 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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ATLANTICA CALDERA PALACE
Analipsi

! Luxe, service, gastronomie, sport...
! 7 restaurants en 5 bars
! 2 zwembadzones: volwassenen en families
! Dicht bij het strand
SWIM-UP WIFI
KAMERS GRATIS

FAIR TRAVEL

ALL IN

Standaardkamer
ONZE MENING:

LIGGING

SPORT & ONTSPANNING

• Direct aan het Lyttos-zandstrand
(ervan gescheiden door een kleine
straat) • Op 500 m van Analipsi
• Op 4 km van Hersonissos
• Bushalte op 500 m • Op ± 23 km
van de luchthaven (transfer heen en
terug inbegrepen)

• Zwembadzone voor volw.: zwembad
• Zwembadzone voor families:
KLANTENSCORE
zwembad, 2 kinderbaden en ‘splash’
• Maaltijden 9.5
zwembad • Zonneterrassen, gratis
• Kamers 9.5
ligzetels en parasols aan het zwembad
en het strand • Gratis handdoekenAtlantica Caldera Palace (voorheen
service (mits waarborg) • Overdekt
TUI SENSATORI Resort Atlantica
zwembad (enkel toegankelijk voor
Caldera Palace) biedt zowel jong als FACILITEITEN
wie een spabehandeling boekt, bij
oud tal van faciliteiten, sporten,
• Kinderspeelruimte • Shop
koud weer open voor iedereen)
animatie en ontspanningsmogelijk• Kapsalon • Wasservice • Wifi
• Alle zwembaden zijn gevuld met
heden. De hele dag sporten, of zalig (gratis) in het hele resort
een mengeling van zoet water en
nietsdoen, jij kiest! Op culinair
bronwater • Gratis: zie All In
RESTAURANTS & BARS
gebied word je verwend met maar
• Betalend: tennis met verlichting,
liefst 7 restaurants die voor elk wat • Zie All In • Hoofdrestaurant (maalTeen’s zone (videospelletjes, biljart,
wils bieden. Dankzij de All Inclusive tijden in buffetvorm, showcooking,
tafelvoetbal,...), watersporten (onafformule geniet je in de bar van een thema-avonden) • 3 specialiteitenhankelijk van het hotel), spacentrum,
restaurants:
taverna
(ontbijt
enkel
rijkere selectie van dranken. Wie
sauna, massage, schoonheidsgesteld is op meer comfort en luxe, voor volw. van mei tot sept., avondbehandelingen
maal voor alle gasten: grill),
raden we de hogere kamertypes
(suites) aan. In juli en augustus is dit Mexicaans restaurant (middag- en
MINISPLASH
hotel populair bij families. Toch vind avondmaal), Aziatisch restaurant
• 1 kids waterspuitpark (diepte
(avondmaal)
•
Japans
&
sushije alle rust in het zwembadgedeelte
zwembad 30 cm, mits begeleiding
restaurant
(à-la-carteavondmaal)
voor volwassenen.
van de ouders)
• ‘Aroma Stone Grill’ aan het zwembad (à-la-carteavondmaal)
• Mediterraan restaurant (à-la-carteavondmaal) • Restaurant met
Italiaanse en Griekse keuken (à-lacarteavondmaal) • De meeste
restaurants hebben een terras
• Snackbar • Lobbybar, adults-only
bar, 2 poolbars • Smart casual
dresscode tijdens het avondmaal

9.5

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer
(haardroger, badjas, slippers), tegelvloer, individuele airco, telefoon, wifi
(gratis), satelliet-tv (flatscreen), koffieen theefaciliteiten, minibar (gratis
welkomstpakket, bijvullen betalend),
safe (gratis), strijkijzer en -plank en
balkon of terras
• Standaardkamer (2 pers.) met
douche in bad en zicht op het
hinterland (type 20)
• Kamer met lateraal zeezicht
(2 pers.) met douche in bad
(type 21)
• Ruime kamer (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind. / 3 volw.+1 kind) met bad
en douche en zicht op het hinterland (type 22)
• Ruime kamer met lateraal zeezicht
(2-3 pers. / 2 volw.+2 kind. /
3 volw.+1 kind) met bad en
douche (type 23)
• Suite (2-3 pers. / 2 volw.+2 kind. /
3 volw.+1 kind) met bad en
douche en zicht op het hinterland:
1 slaapkamer, 1 salon (type 24)
• Swim-upsuite (2-3 pers. /
2 volw.+2 kind. / 3 volw.+1 kind)
met bad en douche, zicht op het
hinterland en terras met directe
toegang tot een gemeenschappelijk
zwembad: 1 slaapkamer, 1 salon
(type 26)

• Eén persoon in dubbele kamer
met douche in bad en zicht op het
hinterland, op aanvraag (type 28)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting,
behalve in type 20 en 21)
• 411 kamers

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
het hoofdrestaurant • Ontbijt in de
taverna (enkel voor volw., mei-sept.)
• 2x/week à-la-carteavondmaal
(keuze uit de 3 specialiteitenrestaurants: taverna, Mexicaans en
Aziatisch restaurant) • Frisdranken,
water, bier van ‘t vat en wijn tijdens
de maaltijden • Snacks (10-18u.)
• IJsjes (10-18u.) • Selectie van
lokale alcoholische en niet-alcoholische
dranken geserveerd in een glas (10-1u.)
• 2 tennisterreinen overdag, minivoetbal, basketbal, volleybal op zand
• Fitness • Internationale,
Engelstalige animatie overdag en
‘s avonds (shows, livemuziek)
• Internationale miniclub (4-12 jaar,
mei-sept.), Sensatori speelhuis

VOOR FAMILIES
0LQLVSODVK
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
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ROYAL & IMPERIAL BELVEDERE
Hersonissos

! Gevarieerde kinderanimatie
! Familiekamers voor grote gezinnen
! Gemoedelijke sfeer
! Superieure familiekamers
! Op 400 m van het strand (gratis busje)
ALL IN

VOOR STOERE
KIDS EN BLIJE
OUDERS
! GEVARIEERDE

ACTIVITEITEN
KINDEREN
VAN 3 T/M 12 JAAR
! ERVAREN
MEDEWERKERS
! PERSOONLIJKE
SERVICE
! VOOR

‘Bij onze exclusieve hotels met een
TUI KIDS’ CLUB verrassen ervaren
medewerkers de kinderen in juli
en augustus met een gevarieerd
programma boordevol activiteiten.’

Standaardkamer

Zie pagina 20-21 voor alle hotels
ONZE MENING:

7.8

KLANTENSCORE
• Maaltijden 6.8 • Service 7.9
• Kamers 7.9

De hotels Royal Belvedere en Imperial
Belvedere vormen voortaan één
groot resort! Er heerst toffe sfeer en
dankzij alle faciliteiten, de gevarieerde
animatie en de verschillende kamertypes is dit hotel ideaal zowel voor
families als voor koppels. Dankzij de
ligging op een heuvel geniet je er
van een prachtig panoramisch zicht
op de omgeving, de zee en de stad.
Het gezellige centrum van Hersonissos
ligt op wandelafstand (10 min.).

FACILITEITEN

MINISPLASH

• Kinderspeelruimte • Shops
• Kapsalon • Wasservice • Hondjes
(max. 5 kg) gratis toegelaten (behalve
in het restaurant) • Wifi (gratis) in
een deel van het resort

• Kids waterspuitpark (diepte zwembad
40 cm, min. lengte 75 cm), kids miniglijbanenpark (diepte zwembad
40 cm, min. lengte 75 cm)

VERBLIJF

• Superieure familiekamer
(2-4 pers.) met bad of douche, badjas,
slippers, 2 flatscreen tv’s, koffie- en
theefaciliteiten: 2 slaapruimtes
(gescheiden door een deur, dubbel
bed + 2 eenpersoonsbedden)
(type 25)
• Superieure familiekamer
(2-5 pers.) met douche, 1 extra wc,
badjas, slippers, 2 flatscreen tv’s,
koffie- en theefaciliteiten: 2 slaapruimtes (gescheiden door een deur,
dubbel bed + 3 eenpersoonsbedden)
(type 26)
• Eén persoon in dubbele kamer
met bad (type 29)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting,
behalve in type 20, 21 en 22)
• 729 kamers

Alle kamers beschikken over badkamer (haardroger), tegelvloer,
individuele airco (vanaf 1/5), telefoon,
wifi (gratis), satelliet-tv, koelkast,
safe (betalend) en balkon of terras
• Standaardkamer (2-3 pers.) met
bad en zicht op de bergen of de tuin
(type 20)
• Kamer met zeezicht (2-3 pers.)
met bad (type 21)
• Superieure kamer (2-3 pers.) met
bad of douche, badjas, slippers,
flatscreen-tv, koffie- en theefaciliteiten
LIGGING
(type 22)
• Oprit via een hellende weg en talrijke SPORT & ONTSPANNING
• Familiekamer (2-3 pers. / 2 volw.+
trappen binnen het resort • Op
• 3 zwembaden (waarvan 1 Olympisch 2 kind. / 3 volw.+1 kind) met bad:
400 m van het openbare strand bij
zwembad), 2 kinderbaden, zonne2 slaapruimtes (gescheiden door een
Star Beach • Op 300 m van het ‘Star terrassen • Gratis ligzetels en parasols
deur, dubbel bed + 2 sofabedden)
Beach Water Park’ (gratis busje
aan het zwembad
(type 23)
4x/dag) • Op 1 km van het centrum • Handdoekenservice (betalend,
• Familiekamer (2-3 pers. / 2 volw.+
van Hersonissos • Op ± 25 km van
mits waarborg) • Overdekt zwembad 2 kind. / 3 volw.+1 kind / 3 volw.+
de luchthaven (transfer heen en
(verwarmd tot 30/4 en vanaf 15/10)
2 kind.) met bad: 2 slaapruimtes
terug inbegrepen)
• Alle zwembaden: half zee-/half zoet (gescheiden door een schuifdeur,
water • Gratis: All In • Betalend:
dubbel bed + 3 sofabedden) (type 24)
tennis met verlichting, biljart, wellnesscentrum met sauna, massage,
schoonheidsbehandelingen • In het
‘Star Beach Water Park’ en betalend:
glijbanen, massage, duiken, watersporten
Code 12650 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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RESTAURANTS & BARS

• Zie All In • Hoofrestaurant met terras
(maaltijden in buffetvorm, showcooking)
• Snackbar (10-18u.) met in juliaugustus mediterrane keuken (buffet,
19-21.30u.) • 2e snackbar (10-18u.)
met in juli-augustus buffet met
‘street food’ (kebab, pizza, pasta,
burgers, 19-21.30u.) • Bar, 2 poolbars (waarvan 1 enkel open in juliaugustus) • Dresscode ‘smart casual’
(‘s avonds lange broek of bermuda
voor de heren)

ALL IN
• Ontbijt (Amerikaans), middag- en
avondmaal in buffetvorm • Lokale
wijn, lokaal bier van ‘t vat, frisdranken
en water per glas in het restaurant
• Laat continentaal ontbijt (10-11u.)
• Snacks: pizza, toast, popcorn, yoghurt,
salades, fruit, ijsjes (10-18u.) • Koffiebreak (15.30-16.30u.) • In juliaugustus: buffet met mediterrane
keuken en buffet met ‘street food’
(kebab, pizza, pasta, burgers) in de
2 snackbars (19-21.30u.) • Selectie
van lokale alcoholische en nietalcoholische dranken (10-1u., exclusief
cocktails) • 2 tennisterreinen overdag
(incl. materiaal), pingpong, beachvolley, basketbal, minigolf, vogelpik,
waterpolo • ‘Body Programma’: gym,
aquagym, zumba, yoga, stretching,
step aerobic • Fitness • Animatie
overdag en ‘s avonds • TUI Kids’
Club: Minis (3-6 jaar) en Maxis
(7-12 jaar) in juli en augustus

VOOR FAMILIES
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.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN

18/10/2022 13:06

255

Griekenland | Kreta | Hersonissos

THE VILLAGE RESORT & WATERPARK
Hersonissos

! Familievriendelijke faciliteiten
! Waterpark met 4 glijbanen en lazy river
! Nabij het centrum van Hersonissos
! Op 1 km van het strand
ALL IN

SUN SWIM
(LQGHORRV]ZHPSOH]LHU
+HHUOLMN]RQQHQ
(HQ]RUJHOR]HIHHOJRRGYDNDQWLH

Suite

ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 1 km van het strand (gratis
hotelbusje)
KLANTENSCORE
• Op 2 km van het centrum van
• Maaltijden 7.1 • Service 7.1
Hersonissos
• Kamers 6.8 • Ligging 6.9 • Het hotel ligt op een heuvel waardoor
het minder geschikt is voor wie
The Village Resort & Waterpark is
slecht ter been is
een familiehotel aan de rand van
• Op ± 24 km van de luchthaven
Hersonissos. Het telt een groot aantal
(transfer heen en terug inbegrepen)
comfortabele en ruime familiekamers
met aparte slaapkamer. Groot en
FACILITEITEN
klein kan er naar hartenlust splashen • Kinderspeeltuin
in het waterpark, deelnemen aan de • Openluchttheater
animatie en genieten van een all• Shop
inclusive formule. Een hotel genesteld • Roomservice
op een helling met mooi uitzicht en • Wasservice
een uitstekende prijs-kwaliteit• Parking (gratis)
verhouding!
• Wifi (gratis) in een deel van het
resort

7

VERBLIJF

• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
buffetvorm, showcooking, themaavonden)
• Italiaans à-la-carterestaurant
(avondmaal, 1/6-30/9)
• Snackbar
• Poolbar, Sky poolbar (vanaf 15/5),
Children’s Paradise poolbar (enkel
voor kinderen)

Alle kamers beschikken over badkamer (bad of douche, haardroger),
tegelvloer, individuele airco, telefoon,
satelliet-tv (flatscreen), koelkast,
koffie- en theefaciliteiten, safe
(betalend) en balkon of terras
• Standaardkamer (2-3 pers.) met
tuinzicht (type 20)
• Kamer met zeezicht (2-3 pers.)
(type 21)
• Familiekamer (2-4 pers.) met
SPORT & ONTSPANNING
tuinzicht: 2 slaapkamers (type 22)
• Zoetwaterwembad, sky pool, kinder- • Familiekamer (2-4 pers.) met
bad, zonneterras met gratis ligzetels zeezicht: 2 slaapkamers (type 23)
en parasols
• Familiekamer (2 pers. / 2 volw.+
• Waterpark met 4 waterglijbanen,
3 kind.) met tuinzicht: 2 slaapkamers
lazy river, poolbar (vanf 15/5) en
(type 24)
zonneterras met gratis ligzetels en • Suite (2-3 pers.) met badjas, slippers
parasols
en zeezicht: 1 slaapkamer, 1 salon
• Gratis handdoekenservice (mits
met sofabed (type 26)
waarborg)
• Eén persoon in dubbele kamer
• Gratis: zie All In
met tuinzicht, op aanvraag
• Betalend: biljart, elektronische
(type 29)
spelletjes, schoonheidsbehandelingen • Promokamer (2-3 pers.) met tuinen massages
zicht (type 25)
• 275 kamers
MINISPLASH
• Kids waterspuitpark

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Avondmaal in het Italiaans restaurant
(1x/verblijf van min. 7 nachten tussen
1/6-30/9)
• Snacks en ijsjes (15-17.30u.)
• Koffiebreak (16-17u.)
• Popcorn, hotdogs, hamburgers,
frietjes, softijs, fruitsap en granitas
in de Children’s Paradise Poolbar
(10-17.30u., enkel voor kinderen)
• Selectie van lokale en internationale
alcoholische en niet-alcoholische
dranken (10-23u.)
• Frisdranken, koffie en thee in de
poolbar in het waterpark (vanaf
15/5, 10-17.30u.)
• Fles water op de kamer bij aankomst
• Pingpong, voetbal, petanque,
vogelpik
• Fitness
• Animatie overdag en ‘s avonds
• Miniclub (4-11 jaar), minidisco
• Op de dag van vertrek eindigt de
All In om 18u.

VOOR FAMILIES
0LQLVSODVK
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CRETA MARIS BEACH RESORT
Hersonissos

! Familievriendelijk hotel
! Uitstekende All Inclusive
! Talrijke faciliteiten en restaurants
! Waterpark
! Direct aan het strand
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Luxekamer met tuin- of bergzicht

9.0

KLANTENSCORE
• Maaltijden 9
• Kamers 8.8

• Service 9.6

Hou je van een lekkere keuken, een
5* All Inclusive vakantie, cultuur,
traditie en natuur dan is het Creta
Maris Beach Resort iets voor jou! Dit
resort, met heel wat ontspanningsmogelijkheden en opgevat als een
Kretenzisch dorp, biedt een
hoogstaande service met respect
voor de natuur en de Kretenzische
levenswijze. Traditionele dansen,
Kretenzisch koken, de Kretenzische
gastvrijheid... in Creta Maris Beach
Resort leer je het allemaal kennen.
Zeer populair resort, dus vroeg boeken
is hier de boodschap. In de winter
van 2022-2023 worden verschillende
faciliteiten van het hotel vernieuwd.

LIGGING
• Direct aan het zandstrand
• Op 500 m van het centrum van
Hersonissos
• Op ± 24 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)
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• Luxekamer met tuin- of bergzicht
SPORT & ONTSPANNING
(2-3 pers.) (type 26)
• Kinderspeeltuin
• 10 zoetwaterzwembaden
• Speelzaal
(hoofdzwembad en Spira zwembad • Luxekamer ‘poolfront’ (2-3 pers.)
(type 20)
• Openluchtcinema ( juni-sept.)
vernieuwd), 5 kinderbaden,
• Luxekamer met zeezicht
• Shops
zonneterrassen, tuin, vernieuwde
(2-3 pers.) (type 22)
• Roomservice (enkel ontbijt:
strandzone
7.30-11u., betalend)
• Gratis ligzetels en parasols aan het • Luxekamer ‘Seafront’ (2-3 pers.)
• Was- en droogkuisservice
zwembad en het strand (250 m zand, met frontaal zeezicht (type 24)
• Familiekamer ‘open plan’
• Parking
100 m kiezel)
(3-4 pers. / 2 volw.+1 kind /
• Snelle wifi (gratis) in het hele resort • Gratis handdoekenservice
2 volw.+2 kind.) (type 25)
• Overdekt zwembad (verwarmd)
RESTAURANTS & BARS
• Familiekamer (3-4 pers. / 2 volw.+
• Gratis: zie All In
• Zie All In
1 kind / 2 volw.+2 kind.) met
• Betalend: biljart, speelzaal met
• Vernieuwd hoofdrestaurant
tuinzicht: 1 aparte slaapkamer
videospelletjes, Hammam Spa,
‘Cosmos’
(type 27)
diverse behandelingen, schoonheids• Vernieuwd ‘Almyra’ restaurant
• Suite met zeezicht (2-4 pers.):
behandelingen, duikcentrum,
• Nieuw adults only restaurant
watersporten, golfterrein (18 holes) 1 slaapkamer, 1 salon (type 23)
(ontbijt en avondmaal à la carte)
• Eén persoon in luxekamer
op 7 km
• Vernieuwd barbecuerestaurant
(type 29)
GLIJBANEN
(avondmaal à la carte)
• De luxekamers (type 26, 20, 22)
2
• 3 nieuwe grab n’ go restaurants
• ‘Creta Maris Waterpark’ (4.000 m ,
bevinden zich in gebouw Maris of
• Snacks in ‘Waterpark Kitchen’
min. 1m20) met 5 snelle glijbanen,
Terra of in een bungalow
(mei-sept.)
Aquatower Pool (min. 1 m) met
• De luxekamers (type 24) bevinden
• Vernieuwde loungebar, nieuwe
meer dan 50 waterspelen
zich in gebouw Maris of in een
poolbar & grill, nieuwe cocktailbar
(watervallen, jets, glijbanen,
bungalow
met zeezicht, poolbar ‘Spira’,
watervulkaan voor kinderen,...),
• De familiekamers en suites
binnenbar, beachbar, bar in de
Spray Action Zone
(type 25, 27, 23) bevinden zich in
bungalow zone, Cine Creta Maris
gebouw Maris of Terra of in een
VERBLIJF
Bar (15/6-15/9), Waterpark bar
bungalow
Alle
kamers
beschikken
over
badkamer
• Deftige kledij vereist voor het
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
(bad
of
douche,
haardroger,
slippers),
avondmaal in alle restaurants
mogelijk bij maximale bezetting in
(geen strand- en sportkledij, geen tegelvloer, individuele airco, telefoon, type 26, 25 en 29)
snelle
wifi
(gratis),
satelliet-tv
(smart
slippers)
• 680 kamers en 1 villa
• Alle themarestaurants mits reservatie met Netflix), minibar (gratis, 1x/week
gevuld met water en frisdranken),
koffie- en theefaciliteiten, safe (gratis)
en balkon of terras
Code 12674 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

FACILITEITEN

ONZE MENING:

ALL IN
• Vroeg ontbijt (op aanvraag), ontbijt,
middag- en (laat) avondmaal in
buffetvorm • 1x/week avondmaal in
het barbecuerestaurant en restaurant
Almyra • Lokale wijn, bier, frisdranken
en water tijdens het middag- en
avondmaal • Snacks (11.30-18u.)
• Selectie van lokale en internationale,
alcoholische en niet-alcoholische
dranken (9-24u.) (sommige speciale
dranken mits toeslag) • All In diensten
geldig tot 24u.
• 2 tennisterreinen, pingpong,
minivoetbal (5x5), basketbal (3x3),
minigolf, vogelpik, petanque
• Fitnesscentrum, hydromassage
• Animatie overdag (fitness sessies,
bordspellen, Griekse taalles, dansles,
Kretenzische kookles, toernooien) en
‘s avonds (shows 6x/week, karaoke)
• Babykamer met speelgoed (tot
5 jaar, juli-augustus, 6x/week, mits
begeleiding van een ouder)
• Miniclub (4-11 jaar), minidisco
(6x/week), kinderactiviteiten • Teen
Club (12-15 jaar, juli-augustus)
• 2 tickets voor de openluchtcinema
• ‘Creta Maris Waterpark’ • 15%
korting op Spa-behandelingen

VOOR FAMILIES
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HERSONISSOS MARIS
Hersonissos

! Rustige vakantie
! Vriendelijk personeel
! Duplex-maisonettes met privézwembad
! Halfpension of All In
! Rustig en toch op 1 km van het centrum
PRIVÉ
SWIM-UP WIFI
ZWEMBAD KAMERS GRATIS

HALF
ALL IN PENSION

CLASSIC
9HUWURXZGJHYRHO
.ZDOLWHLWHQFRPIRUW
+DUWHOLMNHVHUYLFH

Standaardkamer
ONZE MENING:

8.5

KLANTENSCORE
• Maaltijden 7.7 • Service 9
• Kamers 8.5

Door zijn ideale ligging kan je hier
rust en ontspanning naar wens
combineren met de bruisende badplaats. Hotel Hersonissos Maris is de
perfecte verblijfplaats voor wie houdt
van de ‘couleur locale’, een warm en
persoonlijk onthaal en een gezellige
familiale sfeer. Het hoofdgebouw en
de bungalows zijn opgetrokken in de
typische Kretenzer-stijl. De kamers
hebben een gezellige uitstraling en
van op het terras aan de bar en de
beachbar heb je een prachtig zicht
op zee. Kinderen zijn welkom maar
wij raden dit hotel eerder aan voor
koppels en singles. En wie dat wil
kan hier ook kiezen voor een verblijf
in All Inclusive (mits toeslag).

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Van het rotsstrand met zandige
baaitjes gescheiden door een weg
• Op 1 km van het centrum van
Hersonissos
• Bushalte op 1 km
• Op ± 26 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Zie All In (mits toeslag)
• Hoofdrestaurant met klein terras
(maaltijden in buffetvorm, showcooking, vegetarisch menu)
• A-la-carterestaurant (mediterrane
keuken, avondmaal)
• Beachbar/snackbar
• Lobbybar
• Lange broek vereist voor de heren
tijdens het avondmaal

FACILITEITEN
• Shop
• Roomservice (8-22u.)
• Wifi (gratis) in het hele resort
(high speed internet betalend)

VERBLIJF

Alle kamers beschikken over badkamer
(haardroger), tegelvloer, individuele
airco, telefoon, wifi (gratis), satelliettv (flatscreen), koelkast, safe (betalend)
en balkon of terras
• Standaardkamer (2-3 pers.) met
bad of douche en tuinzicht
(type 20)
• Kamer met lateraal zeezicht
(2-3 pers.) met bad of douche
(type 23)
SPORT & ONTSPANNING
• Superieure kamer (2 pers. vanaf
• 2 zoetwaterzwembaden, klein kinder18 jaar) met bad, wijn, fruit, water
bad, zonneterras, tuin
en cosmetica set op de kamer bij
• Gratis ligzetels en parasols aan het
aankomst en directe toegang tot
zwembad
het zwembad dat gedeeld wordt
• Ligzetels en parasols aan het
met de andere superieure kamers
strand (betalend)
(type 21)
• Overdekt zwembad (verwarmd
• Duplex-maisonnette (2-4 pers.)
tussen 1/4-15/5 en 1/10-31/10)
met 2 badkamers (1x bubbelbad,
• Betalend: tennisterrein (met
1x douche), badjas, wijn, fruit,
verlichting), pingpong, biljart, spawater en cosmetica set op de
centrum met fitness, bubbelbad,
kamer bij aankomst, privézwembad
sauna, stoombad, gezichts- en
en ontbijt en avondmaal in een
lichaamsverzorgingen, massage
apart gedeelte van het restaurant
(type 22)
• Eén persoon in dubbele kamer
met bad of douche (type 29)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 204 kamers

ALL IN mits toeslag
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Vroeg ontbijt (op aanvraag)
• Avondmaal in het à-la-carterestaurant
• Snacks: grill, sandwiches, desserts,
ijsjes, wafels, pizza,... (12-16u.)
• Selectie van lokale en internationale
alcoholische en niet-alcoholische
dranken (10-23u.)
• Dine around: avondmaal mogelijk
in de à-la-carterestaurants van de
Hersotels All Inclusive clubs, o.a.
hotel Silva Beach (mits reservatie)

VOOR FAMILIES
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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ABATON ISLAND RESORT & SPA

LUXE

Hersonissos

! Ultra stijlvol resort
! Luxueuze kamers
! Grote keuze aan fine-dining restaurants
! Dicht bij het bruisende Hersonissos
HALF
OVERDEKT
PRIVÉ
SWIM-UP WIFI
ZWEMBAD ZWEMBAD KAMERS GRATIS PENSION ONTBIJT

Luxekamer ‘Deep Blue’ met zeezicht

ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het strand
• Hoofdrestaurant met terras
• Op 2 km van Hersonissos
(ontbijtbuffet, avondmaal in
KLANTENSCORE
• Op 30 km van Heraklion
buffetvorm of à la carte)
• Maaltijden 7.7
• Bushalte op 250 m
• Vis- en zeevruchtenrestaurant
• Kamers 9.3
• Op ± 27 km van de luchthaven
(middag- en avondmaal)
(transfer heen en terug inbegrepen) • Kretenzisch restaurant (ontbijt en
Het ultra stijlvolle resort Abaton Island
avondmaal)
Resort & Spa ligt op een uitgestrekt FACILITEITEN
• Steakhouse (avondmaal)
domein met prachtige uitzichten op • Shops
• Buddha-Bar Beach Abaton (bar/
zee. Je verblijft er in ultramoderne
• Wasservice
restaurant, middag- en avondmaal)
kamers, compleet met eersteklas
• Roomservice 24/24u.
• Lobbybar
diensten. De verschillende restaurants • Wifi (gratis) in het hele resort
• Halfpension: dine around krediet
zullen op hun beurt je zintuigen
van € 25 in de à-la-carterestaurants
verwennen. Koester jezelf in alle
(exclusief dranken)
comfort, geniet van een ongekende
• Deftige kledij vereist tijdens het
privacy en een superieure luxe.
avondmaal

9.7

• Luxekamer (2 pers.) met bubbelbad
op het balkon of terras (type 24)
• Zoetwaterzwembad, zonneterras
• Gratis ligzetels en parasols aan het • Abaton Collection Suite met
gemeenschappelijk zwembad
zwembad en het strand
(2-3 pers.) met 2 tv’s, terras:
• Gratis handdoekenservice
1 slaapkamer, 1 salon met sofabed
• Gratis: tennisterrein, fitness, yoga,
(type 25)
overdekt zwembad (verwarmd tussen
• Abaton Collection Suite met
1/5-31/10) in het spacentrum
• Softanimatie ‘s avonds (livemuziek) privézwembad (2-3 pers.) met
2 tv’s, balkon, terras: 1 slaapkamer,
• Betalend: 2e fitness, spacentrum
1 salon met sofabed (type 26)
met diverse behandelingen,
• Eén persoon in luxekamer ‘Deep
watersporten (flyboard, waterski,
Blue’ met balkon en zeezicht, op
kano), bootexcursies, speelzaal
aanvraag (type 29)
voor tieners
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
VERBLIJF
mogelijk bij maximale bezetting)
Alle kamers beschikken over een
• 152 kamers
open plan badkamer (bad, douche,
haardroger, badjas, slippers), tegelvloer,
individuele airco, kingsize bed,
hoofdkussenservice (gratis), telefoon,
wifi (gratis), flatscreen tv, minibar
(betalend), koffie- en theefaciliteiten,
Nespresso machine, safe (gratis)
• Luxekamer ‘Deep Blue’ met
zeezicht (2 pers.) met balkon
(type 20)
• Luxekamer ‘Thalassa’ seafront
(2 pers.) met balkon en zeezicht
(type 21)
• Luxekamer met privézwembad
(2 pers.) en terras (type 22)
• Luxekamer met gemeenschappelijk
zwembad (2 pers.) met terras
(type 23)

SPORT & ONTSPANNING

Code 12669 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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ALBATROS
Hersonissos

! Superieure kamers: een absolute must
! Gerund door een gastvrije familie
! Lokale en internationale keuken
! Goede prijs-kwaliteitverhouding
! Vlak bij het strand en het centrum
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Kamer met zicht op zwembad
ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 50 m van het strand
• Amerikaans ontbijtbuffet
• Op 400 m van het centrum van
• Hoofdrestaurant met terras
KLANTENSCORE
Hersonissos
(maaltijden in buffetvorm,
• Maaltijden 8.1 • Service 10
• Bushalte op 350 m
showcooking, thema-avonden,
• Kamers 8.3
• Op ± 26 km van de luchthaven
Grieks ontbijt)
(transfer heen en terug inbegrepen) • Gourmetrestaurant (Kretenzische
Dit hotel wordt gerund door de
keuken, à la carte)
vriendelijke familie Tamiolakis. Overdag FACILITEITEN
• Snackbar aan het zwembad
relaxen op het strand, aan het
• Kapsalon, schoonheidssalon
• Prova Wine Bar
zwembad of in het wellnesscentrum • Shop
• Deftige kledij gewenst in het
en ‘s avonds een gezellig terrasje
• Wasservice
hoofdrestaurant
doen langs de promenade... Een
• Roomservice (24/24u.)
verblijf in de superieure kamers is
• Kinderwagen en flessenwarmer op
aan te raden. De mooie, moderne
aanvraag
inrichting en de iets ruimere badkamer • Wifi (gratis) in een deel van het
geven net dat tikkeltje meer comfort
resort (Premium high speed wifi
aan je vakantie en zijn de meerprijs
betalend)
meer dan waard. Hier maak je
bovendien kennis met de
Kretenzische Eno-Gastronomie.
Ontdek de lokale cultuur en proef de
regionale keuken en wijnen in de
restaurants en bars van het hotel.

8.5

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• 2 zoetwaterzwembaden (met
massagestralen) waarvan 1 met een
klein geïntegreerd kindergedeelte,
zonneterras
• Gratis ligzetels en parasols aan de
zwembaden
• Handdoekenservice (mits waarborg)
• Gratis: pingpong, fitness, 1x/week
Griekse kookles en wijnproeverij
• Beperkte animatie overdag en
‘s avonds
• Betalend: biljart, wellness spa/
fitnesscentrum met bubbelbad,
stoombad, sauna, massages,
schoonheidsbehandelingen

Alle kamers beschikken over badkamer (bad of douche, haardroger),
tegelvloer, individuele airco, telefoon,
wifi (gratis), satelliet-tv (flatscreen),
kleine koelkast, waterkoker, safe
(gratis), strijkfaciliteiten en balkon of
terras
• Standaardkamer (2 pers.)
(type 20)
• Kamer met zicht op het zwembad
(2 pers.) (type 22)
• Superieure kamer (2-3 pers. /
2 volw.+2 kind. / 3 volw.+1 kind)
met badjas en slippers (type 21)
• Eén persoon in dubbele kamer
(type 29)
• De superieure kamers zijn ruimer
dan de andere kamertypes
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 206 kamers

VOOR FAMILIES
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN

Code 12609 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

259_V1_MED_NL 259

18/10/2022 13:07

260

Griekenland | Kreta | Elounda

TUI BLUE ELOUNDA BREEZE
Elounda

! Vernieuwd hotel
! Ideaal voor families
! Met Splash Park
! Dicht bij het pittoreske Elounda
WIFI
GRATIS

FAIR TRAVEL

ALL IN

ZORGELOZE
FAMILIEVAKANTIE
! FAMILIEVRIENDELIJKE

FACILITEITEN

! INTERNATIONALE

KEUKEN EN KINDERBUFFET
! PROFESSIONELE
KIDSCLUBS
! ENTERTAINMENT VOOR
ALLE LEEFTIJDEN
‘Bij TUI BLUE For Families worden
momenten samen gecreëerd om
de familieband te versterken, maar
ook elk gezinslid wordt individueel
in de watten gelegd.’

Zie pagina 22 voor alle hotels
ONZE MENING:

Familiekamer

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 300 m van een privézandstrand
• Op 2 km van Elounda
KLANTENSCORE
• Op 10 km van Aghios Nikolaos
• Maaltijden 7.5
• Bushalte op 700 m
• Kamers 9
• Op ± 65 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)
TUI BLUE Elounda Breeze is perfect
• Door zijn ligging op een heuvel is
voor families die willen genieten van
het hotel niet aan te raden voor
een zorgeloze All Inclusive vakantie
wie moeilijk ter been is (buggy service)
op het mooie Kreta. Dankzij de uitgebreide ontspanningsmogelijkheden FACILITEITEN
beleven gasten van alle leeftijden,
• Kinderspeeltuin
van jong tot oud, hier een leuke tijd. • Amfitheater
Speciaal voor de kinderen en jongeren • Shop
zijn er 3 miniclubs en een Splash
• Schoonheidssalon
Park. Dolle pret gegarandeerd!
• Kapsalon
• Bagageruimte
• Openbare parking (gratis)
• Wifi (gratis) in het hele resort

8.0

VERBLIJF

• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
buffetvorm, thema-avonden, kinderbuffet)
• A-la-carterestaurant ‘Green & Grill’
(avondmaal)
• Taverna (lokale keuken, avondmaal)
• Snackbar
• Coffeeshop
• Poolbar, beachbar
• Deftige kledij gewenst tijdens het
avondmaal

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche, haardroger), tegelvloer,
individuele airco, telefoon, wifi (gratis),
satelliet-tv (flatscreen), koelkast,
koffie- en theefaciliteiten (op aanvraag), waterkoker, safe (gratis), balkon
of terras en zicht op het hinterland
• Standaardkamer (2-3 pers.)
(type 20)
• Familiekamer (2 pers. / 2 volw.+
2 kind.) met geïntegreerd salon
(2 sofabedden) (type 21)
• Kamer met gemeenschappelijk
SPORT & ONTSPANNING
zwembad (2-3 pers.) (type 22)
• Zoetwaterzwembad, zoetwater• Badjas en slippers op aanvraag
zwembad ‘relax’, kinderbad, plons- • Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
bad, zonneterras
mogelijk bij maximale bezetting)
• Gratis ligzetels en parasols aan het • 185 kamers
zwembad en het strand
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: biljart, massages

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Avondmaal in ‘Green & Grill’
(1x/week)
• Avondmaal in de taverna
(1x/week)
• Snacks (11-17u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(10-0.30u., de coffeeshop en
beachbar zijn niet inbegrepen)
• Pingpong, omnisportterrein, aerobic
• Fitness
• BLUEf!t programma
• Animatie overdag (waterpolo,
aquagym, yoga) en ‘s avonds
• Bamse Club (3-5 jaar), @611
(6-11 jaar) en The Hangout
(12-15 jaar) heel het seizoen

MINISPLASH
• Kids miniglijbanenpark / waterspuitpark (glijbanen min. lengte 1m20)

VOOR FAMILIES
0LQLVSODVK
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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TUI BLUE ELOUNDA VILLAGE
Elounda

! Adults Only vanaf 16 jaar
! Hier komt de gast op de eerste plaats
! Ongekende gezelligheid, unieke sfeer
! Ook mogelijk in All In Premium
! In een prachtige baai met strand
ADULTS
PRIVÉ
WIFI
ONLY ZWEMBAD GRATIS

FAIR TRAVEL

HALF ONTBIJT
ALL IN PENSION

ONTSPANNEN
MET Z’N TWEEËN
! MODERNE

KAMERS OP
PRACHTIGE LOCATIES
! CULINAIRE ERVARINGEN
! GENIETEN IN DE
WELLNESS
! BLUEF!T® RELAXATIEEN 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

Bungalow ‘Mythica’ met gemeenschappelijk zwembad
ONZE MENING:

8.0

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.2
• Kamers 7.8

Het schitterende hotel TUI BLUE
Elounda Village biedt, naast een uitzonderlijke ligging aan de prachtige
baai van Mirabello, een unieke sfeer
en een ongekende gezelligheid voor
een echte ontspannende vakantie.
Het hoofdgebouw en de verschillende
bijgebouwtjes liggen verspreid in een
mooie tuin en het mooie zwembad
bestaat uit 3 niveaus. Je logeert er
in sfeervol ingerichte kamers.
Vriendelijke en persoonlijke service,
een echte aanrader voor koppels! Je
kan o.a. kiezen voor een verblijf in
een ‘Deep Blue Deluxe Waterfront’
juniorsuite of bungalow, die op de
rand van de klif liggen en zo een
adembenemend uitzicht bieden op
de Egeïsche Zee. Vroeg boeken is de
boodschap!

goed ter been is • Op ± 76 km van
de luchthaven (transfer heen en
terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Kleine bibliotheek (internationale
kranten, dvd’s mits waarborg)
• Shops • Roomservice (7.30-23u.)
• Wasservice • Wifi (gratis) in het
hele resort

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In (mits toeslag)
• Hoofdrestaurant met terras (maaltijden in buffetvorm) • 3 à-la-carterestaurants: ‘Culinarium’, ‘Mirabello’
en ‘Firepit’ • Lobbybar, beachbar,
cocktailbar • Service aan het zwembad
• Deftige kledij gewenst tijdens het
avondmaal

• Minimumleeftijd voor de gasten in
het hotel: 16 jaar

vraag (type 27) • Promokamer
(2 pers.) (type 25) • Extra voor verblijf
in type 22, 20 en 24: klein welkomstpakket, mineraalwater en fles wijn bij
aankomst • Extra voor verblijf in een
‘Mythica’ kamer (type 21, 23, 26 en
27): fruit, mineraalwater en fles wijn
bij aankomst + avondmaal (zonder
toeslag) mogelijk in alle restaurants
(dranken niet inbegrepen)
• 237 kamers

VERBLIJF (12645)

VERBLIJF (12646)

duikcentrum aan het strand
(onafhankelijk van het hotel)
• Spacentrum met bubbelbad,
stoombad, laconium, tepidarium,
luxueuze behandelingsruimtes,
gezichts- en lichaamsbehandelingen,
massages,...

ADULTS ONLY

Alle kamers beschikken over badkamer Alle kamers beschikken over bad(bad, haardroger, badjas, slippers),
kamer (haardroger, badjas, slippers),
tegelvloer, individuele airco, hoofdtegelvloer, individuele airco, hoofdkussenservice (gratis), telefoon, wifi kussenservice (gratis), telefoon, wifi
(gratis), satelliet-tv (flatscreen), cd- (gratis), satelliet-tv (flatscreen), cden dvd-speler (op aanvraag), koffie- en dvd-speler (op aanvraag), koffieen theefaciliteiten, minibar (betalend), en theefaciliteiten, minibar (betasafe (gratis) en balkon of terras
lend), safe (gratis) • Romantic
SPORT & ONTSPANNING
• Bungalow (2-3 pers.) met tuinBungalow (2 pers.) met bad,
• Zoutwaterzwembad in 3 niveaus,
zicht (type 22) • Kamer met tuinzicht douche en balkon, op aanvraag
zonneterrassen, tuin • Gratis ligzetels (2 pers.) in het hoofdgebouw, op
(type 22) • Juniorsuite ‘Deep Blue
en parasols aan het zwembad en het aanvraag (type 20) • Bungalow
Deluxe Waterfront’ (2 pers.) met
strand • Gratis handdoekenservice
(2-3 pers.) met zeezicht (type 24)
bad, douche, geïntegreerd salon,
• Overdekt zwembad (verwarmd in • Superieure kamer ‘Mythica’
2 balkons en zeezicht (type 20)
april en okt.) in het spacentrum
(2 pers.) in het hoofdgebouw, met
• Suite ‘Mythica’ met zeezicht
• Gratis: tennisterrein overdag,
zeezicht
(type
21)
•
Juniorsuite
LIGGING
(2-3 pers.) met bad, douche en balkon:
pingpong, biljart, vogelpik, fitness,
‘Mythica’
(2
pers.)
met
douche
in
• Direct aan het strand • Op 3 km
sauna • Softanimatie overdag (aerobic, bad, geïntegreerd salon en zeezicht, 1 slaapkamer, op aanvraag (type 23)
van het centrum van Elounda • Op aquagym) en ‘s avonds (shows, live• Bungalow ‘Deep Blue Deluxe
op aanvraag (type 23) • Bungalow
7 km van het centrum van Aghios
muziek) • 1x/week: Griekse kookles, ‘Mythica’ (2 pers.) met zwembad (te Waterfront’ (2 pers.) met bad, terras,
Nikolaos • Bushalte op 15 min.
privézwembad en zeezicht (type 21)
dansles, wijndegustatie...
delen met andere kamers van hetwandelen • Op 48 km van de Cretan • Betalend: tennis met verlichting,
• Maisonnette Seafront met privézelfde type) en zeezicht (type 26)
Golf Club (waarvan het hotel lid is)
zwembad (2-4 pers.) met bad, douche,
tennislessen, mountainbike (fiets• Door de niveauverschillen en trappen tochten, verhuur), watersporten en • Bungalow ‘Mythica’ (2 pers.) met terras en zeezicht, op aanvraag (type 24)
privézwembad en zeezicht, op aanminder geschikt voor wie minder
Code 12645/12646 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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• Eén persoon in dubbele kamer
met bad en 2 balkons (niet in het
‘Deep Blue’ gedeelte gelegen)
(type 29)

ALL IN PREMIUM mits
toeslag
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm • Laat continentaal
ontbijt (10.30-11u.) • Picknick
(excursies, op aanvraag) • 2x/week
thema-avond in ‘Culinarium’
• 1x/week galadiner • Middag- en
avondmaal in ‘Mirabello’
• Avondmaal in ‘Culinarium’
• Snacks (10.30-12.30u. en
14.30-16u.) • IJsjes (10-18u.)
• Koffiebreak (16-18u.)
• Middernachtsnacks (23-24u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken (10-24u.)
• Happy hour met alcoholische
premiumdranken • Minibar • Fles
water en fles wijn bij aankomst
• Korting voor premium dranken en
roomservice, en in de 2 à-la-carterestaurants
• Tennisterrein overdag, pingpong,
biljart, vogelpik • Fitness, sauna
• Duikinitiatie (1x/verblijf)
• Softanimatie overdag (aerobic,
aquagym) en ‘s avonds (shows, livemuziek) • 1x/week: Griekse kooklessen,
dansles, wijndegustatie...
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ELOUNDA PALM
Elounda

! Gezellig hotelletje en uitstekende service
! Gerund door een Kretenzische familie
! Vakantie in alle rust
! Juniorsuites met privézwembad
! In de mooie baai van Elounda
HALF
PRIVÉ
WIFI
ZWEMBAD GRATIS PENSION

CLASSIC
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Kamer met zeezicht
ONZE MENING:

LIGGING

8.4

• Extra voor verblijf in superieure
Alle kamers beschikken over badkamer bungalow of Infinity Junior Suite:
fruit en fles wijn bij aankomst
(douche, haardroger), tegelvloer,
individuele airco, telefoon, wifi (gratis), • Bij kamers op het gelijkvloers is
het zeezicht beperkt
satelliet-tv (flatscreen), koelkast,
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
safe en balkon of terras
mogelijk bij maximale bezetting,
• Standaardkamer (2 pers. /
2 volw.+2 kind., beperkte ruimte bij behalve in type 21)
SPORT & ONTSPANNING
• 63 kamers
maximale bezetting) met safe
• Zoutwaterzwembad, kinderbad,
(betalend) en tuinzicht (type 23)
zonneterras met gratis ligzetels en • Kamer met zeezicht (2 pers. /
parasols
2 volw.+2 kind., beperkte ruimte bij
• Handdoekenservice (betalend)
maximale bezetting) met safe
• Gratis: pingpong, spacentrum met
(betalend) (type 20)
fitness en hamam (behandelingen • Superieure bungalow (2-3 pers.)
betalend)
met safe (gratis) en zeezicht
• Betalend: biljart, massage
(type 21)
• Infinity Junior Suite (2-3 pers.,
33 m2) in de bungalows, vernieuwd
in 2021, met safe (gratis), privézwembad (zeewater, 18 m2) en
zeezicht (type 24)
• Deluxe Infinity Junior Suite
(2-3 pers., 37 m2) in de bungalows,
met safe (gratis), privézwembad
(zeewater, 32 m2) en zeezicht
(type 26)
• Eén persoon in dubbele kamer
met safe (betalend) (type 29)

RESTAURANTS & BARS

• Op 800 m van een klein strandje
• Op 2 km van Elounda-dorp en
KLANTENSCORE
-strand
• Maaltijden 9 • Service 8.5 • Bushalte op 50 m (hellende weg)
• Kamers 8.5
• Op ± 76 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)
Ben je op zoek naar een vakantie in
• De transferbus stopt niet vlak voor
alle rust? Dan is het charmehotelletje
de ingang van het hotel (30 m naar
Elounda Palm een aanrader. Het
beneden)
wordt uitgebaat door de familie
Prokopakis en het personeel is er
FACILITEITEN
heel vriendelijk. Je verblijft in moderne, • Kinderspeeltuin
stijlvol ingerichte kamers. De superieure • Roomservice (7.30-22u.)
bungalowkamers en Infinity Junior
• Parking (gratis)
Suites, met privézwembad, zijn een • Wifi (gratis) in het hele resort
aanrader! Het hotel ligt in een bijzondere streek van Kreta, de mooie
baai van Elounda, en op wandelafstand van het gelijknamige dorpje.

VERBLIJF

• Restaurant met terras (ontbijt en
avondmaal in buffetvorm)
• Snackbar
• Bar
• Deftige kledij gewenst tijdens het
avondmaal

VOOR FAMILIES
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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TUI SUNEO CHRISSI AMOUDIA
Anissaras

! Leuke sfeer voor jong en oud
! Vriendelijk personeel
! Gunstig geprijsde All Inclusive
! Rustige ligging buiten Hersonissos
! Op 500 m van het strand (shuttle)
WIFI
GRATIS

ALL IN

TUI SUNEO
SPRANKELENDE
ALL IN VAKANTIES
! DE

BETAALBARE ALL
INCLUSIVE
! FRISSE, RUIME EN
MODERNE KAMERS
! SMAKELIJKE WERELDKEUKEN
! SUNEOPLAY SPEELRUIMTE VOOR DE KIDS

'Moderne, betaalbare All In-hotels
op populaire bestemmingen, met
entertainment voor alle leeftijden
en heerlijke internationale en
lokale gerechten.'

Zie pagina 20-21 voor alle hotels

Bungalow met zeezicht
ONZE MENING:

8.0

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.1 • Service 9
• Kamers 7.6

Beleef een zonnige en zorgeloze
vakantie in het familievriendelijke
TUI SUNEO Chrissi Amoudia. Dit
eenvoudige hotel biedt alles voor
een comfortabele All Inclusive
vakantie. Elke dag is er sport, spel en
animatie voor groot en klein. En
‘s avonds geniet je van een heerlijk
‘wereldbuffet’ met gerechten uit alle
windstreken. Heb je een bungalowkamer geboekt? Dan slaap je in de
parkachtige tuin, tussen de
bougainvilles en palmbomen. In het
laagseizoen is dit hotel zeker ook
geschikt voor volwassenen. Het is
bovendien een goede uitvalsbasis
om de vele bezienswaardigheden op
Kreta te ontdekken.

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 500 m van het kiezelstrand
(gratis busje)
• Op 2,5 km van het centrum van
Hersonissos
• Op 25 km van Heraklion
• Bushalte voor het hotel
• Op ± 23 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Zie All In
• Hoofdrestaurant met terras
(maaltijden in buffetvorm, ‘wereldbuffet’, showcooking)
• Snackbar aan het zwembad
• Lobbybar

FACILITEITEN
• Kinderspeeltuin
• Speelzaal
• Shop
• Parking (gratis)
• Wifi (gratis) in het hele resort

VERBLIJF

Alle kamers beschikken over badkamer (douche in bad, haardroger),
tegelvloer, individuele airco, telefoon,
wifi (gratis), satelliet-tv (flatscreen),
koelkast, safe (betalend)
• Standaardkamer (2-3 pers.) in
het hoofdgebouw, met balkon en
SPORT & ONTSPANNING
tuinzicht (type 20)
• Zoetwaterzwembad met kinder• Bungalow met tuinzicht
gedeelte (2 glijbanen voor kleine
(2-3 pers. / 2 volw.+2 kind. /
kinderen), kinderbad, zonneterras,
3 volw.+1 kind) met balkon of
chill-out zone, tuin
terras (type 21)
• Gratis ligzetels en parasols aan het • Bungalow met zeezicht (2-3 pers.
zwembad
/ 2 volw.+2 kind. / 3 volw.+1 kind)
• Gratis: zie All In
met balkon of terras (type 22)
• Betalend: tennis met verlichting,
• Eén persoon in dubbele kamer
biljart, massages, manicure, pedicure met balkon of terras, op aanvraag
(type 29)
• Promokamer (2-3 pers.) met
balkon of terras (type 25)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 225 kamers

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Huiswijn, lokaal bier van ‘t vat,
water en frisdranken tijdens het
middag- en avondmaal
• Snacks, cake en ijsjes (11-18u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(10-24u.)
• Tennisterrein overdag (materiaal
betalend), pingpong, beachvolley,
vogelpik
• Animatie volgens het TUI SUNEOprogramma
• Gratis toegang voor kinderen tot
het ‘SuneoPlay open playhouse’
(onder begeleiding van ouders)

VOOR FAMILIES
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN

Code 12642 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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CANDIA PARK VILLAGE
Aghios Nikolaos

! Sfeer van een Kretenzisch dorp
! Ruime familiekamers
! Vriendelijke service
! Prachtige tuinen
! Direct aan het strand

TE

FAIR TRAVEL

L AWARD

HALF
ALLEEN
PENSION ONTBIJT VERBLIJF

BEACH

S

20

TUI H

O

WIFI
GRATIS

TU

IQ
u

el

22

*HQLHWHQYDQ]RQ]HHHQ]DQG
7RSOLJJLQJDDQKHWVWUDQG
=DOLJUHOD[HQ

o
ality H

t

Seafront suite
ONZE MENING:

9.5

KLANTENSCORE
• Maaltijden 9.3
• Kamers 9.3

Candia Park Village, gebouwd in de
stijl van een traditioneel Kretenzisch
dorp, geniet een mooie ligging aan
de zee. Het is een aanrader voor
families omwille van de ruime kamers
en de miniclub met tal van activiteiten.
En ook koppels voelen zich hier thuis.

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

VERBLIJF

• Direct aan het strand
• Hoofdrestaurant met terras
• Op 3,5 km van het centrum van
(maaltijden in buffetvorm)
Aghios Nikolaos
• Taverna in open lucht
• Bushalte voor het hotel
(Kretenzische keuken, zeevruchten• Op ± 61 km van de luchthaven
specialiteiten, à la carte, snacks)
(transfer heen en terug inbegrepen) • Kafenion
• Hoofdbar, poolbar

FACILITEITEN

• Kinderspeeltuin
• Shop
• Wifi (gratis) in het hele resort

Alle kamers beschikken over
badkamer (douche, haardroger),
tegelvloer, individuele airco, telefoon,
wifi (gratis) satelliet-tv (flatscreen),
kitchenette met elektrische kookplaat
(2 ringen), koffiezet, waterkoker,
theefaciliteiten, broodrooster, koelkast,
safe (gratis) en balkon of terras
SPORT & ONTSPANNING
• Familieappartement met zicht
• 2 zoetwaterzwembaden, bubbelbad, op dorp (2-4 pers.): 1 slaapkamer,
kinderbad, zonneterras, tuin
1 salon (type 20)
• Gratis ligzetels en parasols aan het • Familieappartement met tuin
zwembad en het strand
(2-4 pers.): 1 slaapkamer, 1 salon
• Gratis handdoekenservice
(type 21)
• Gratis: omnisportterrein (basketbal, • Familieappartement met lateraal
volleybal)
zeezicht (2-4 pers.): 1 slaapkamer,
• Avondanimatie (4 à 5x per week)
1 salon (type 27)
• Miniclub (4-12 jaar)
• Superieure familieappartement
• Betalend: tennisterrein,
(2-6 pers.): 1 slaapkamer, 1 salon
tennismateriaal en -lessen,
(type 22)
fietsenverhuur, waterfiets, surfen
• Suite met zeezicht (2-4 pers.)
en duikcentrum aan het strand
met badjas, slippers, extra
badartikelen, wijn, water en fruit
bij aankomst, ligstoelen op het
balkon: 1 slaapkamer, 1 salon, op
aanvraag (type 23)
• Serenity Seafront suite
(2-4 pers.) met badjas, slippers,
extra badartikelen, wijn, water en
fruit bij aankomst, ligstoelen op
het balkon en frontaal zeezicht:
1 slaapkamer, 1 salon (type 26)

• Eén persoon in familieappartement
met zicht op dorp: 1 slaapkamer,
1 salon, op aanvraag (type 29)
• Water en elektriciteit inbegrepen
• Dagelijks schoonmaak en vervangen
van handdoeken / 3x per week
vervangen van bedlinnen en
keukenhanddoeken
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 222 kamers

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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MIRAMARE RESORT & SPA

SUP

Aghios Nikolaos

! Schitterend zicht op de baai Mirabello
! Kamers en suites met privézwembad
! All Inclusive, ontbijt of halfpension
! Rustig en toch dicht bij het centrum
PRIVÉ
WIFI
ZWEMBAD GRATIS

HALF ONTBIJT
ALL IN PENSION

CLASSIC
9HUWURXZGJHYRHO
.ZDOLWHLWHQFRPIRUW
+DUWHOLMNHVHUYLFH

Kamer met zeezicht

ONZE MENING:

8.7

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.4
• Kamers 8.5

Miramare Resort & Spa is prachtig
gelegen tussen 2 stranden met tal
van watersporten. Op 20 minuutjes
wandelen ligt het pittoreske Aghios
Nikolaos met uitgebreide
winkelmogelijkheden en talrijke
terrasjes. Het hotel bestaat uit een
ouder en een recent gedeelte. Een
verblijf in het recente gedeelte met z’n
suites, met of zonder privézwembad,
is een aanrader.

LIGGING
• Op 50 m van een kiezelstrand
• Op 250 m van een zandstrand
• Op 1,2 km van het centrum van
Aghios Nikolaos
• Door zijn ligging tegen een bergflank
is dit hotel niet aan te raden voor
mensen die slecht ter been zijn (veel
trappen, kamers in bungalowstijl met
verdieping, geen directe toegang
met een lift naar het hoofdgebouw/
openbare ruimtes)
• Op ± 66 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Suite met privézwembad
(2-3 pers. / 2 volw.+2 kind.) met
• 3 zoetwaterzwembaden, kinderbad,
bad of douche, badjas, slippers en
zonneterras
lateraal zeezicht (type 23)
• Gratis ligzetels en parasols aan het
• Suite met privézwembad (2-3 pers. /
zwembad
• Gratis: pingpong, reuzenschaakspel, 2 volw.+2 kind.) met bad of douche,
badjas, slippers en zeezicht (type 27)
fitness/gymzaal (vanaf 18 jaar)
• Eén persoon in dubbele kamer
• Softanimatie
RESTAURANTS & BARS
met zeezicht met bad (type 29)
• Betalend: tennisterrein (met
• Zie All In (mits toeslag)
• Type 22, 23 en 27 = 1 slaapkamer
verlichting), tennislessen,
• Amerikaans ontbijtbuffet
spacentrum met overdekt zwembad en 1 salon gescheiden door een
• Panoramisch hoofdrestaurant met
deur of een open zone met houten
(verwarmd in april en okt.), sauna,
terras (maaltijden in buffetvorm)
rooster of dressoir tussen het
stoombad, watersporten op 250 m
• A-la-carterestaurant aan het
slaapgedeelte en het salon
(onafhankelijk van het hotel)
zwembad (mogelijk gesloten in het
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
begin en op het einde van het seizoen) VERBLIJF
mogelijk bij maximale bezetting in
• Kretenzische avond met barbecue Alle kamers beschikken over badkamer type 20, 24, 21, 26 en 29)
en dansshow (afhankelijk van het (haardroger), tegelvloer, individuele • 282 kamers
weer en het aantal deelnemers)
airco, telefoon, wifi (gratis), satelliet-tv,
• Snackbar aan het zwembad
koelkast, safe (betalend) en balkon
• Lobbybar
of terras
• Standaardkamer (2 pers. /
2 volw.+1 kind) met bad en tuinzicht/
lateraal zeezicht (type 20)
• Kamer met zeezicht (2 pers. /
2 volw.+1 kind) met bad (type 24)
• Luxekamer (2-3 pers.) met bad,
badjas, slippers en zeezicht (type 21)
• Suite (2-3 pers. / 2 volw.+2 kind.)
met bad, badjas, slippers en zeezicht
(type 22)
• Superieure kamer met
privézwembad (2-3 pers.) met
bad, badjas, slippers en zeezicht
(type 26)

FACILITEITEN

SPORT & ONTSPANNING

• Kinderspeelruimte
• Speelzaal
• Kaartsalon
• Openluchttheater
• Shop
• Wifi (gratis) in het hele resort

ALL IN PLUS
mits toeslag
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Lokaal bier, huiswijn (per glas),
frisdranken en water tijdens het
middag- en avondmaal
• 1x/week à-la-carteavondmaal
• Korting op de Kretenzische avond
• Warme en koude snacks, cake,
koekjes en ijs (10.30-12u. en
16-18u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken en
selectie van internationale
alcoholische dranken (10.30-23u.)
• Tennis overdag, pingpong,
reuzenschaakspel
• Fitness (vanaf 18 jaar)
• Softanimatie

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
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SPLASHWORLD ATLANTICA AKTI ZEUS HOTEL
Amoudara

! Modern en fris hotel
! Waterpret voor jong en oud
! Centrale ligging op het eiland
! Direct aan het zandstrand
SPLASH
SCORE

8

SWIM-UP WIFI
KAMERS GRATIS

FAIR TRAVEL

ALL IN

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:

8.3

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.8 • Service 8.3
• Kamers 8.6

Atlantica Akti Zeus Hotel biedt jou en
je gezin een leuke All Inclusive vakantie
boordevol waterpret en met een goede
service zoals je van de Atlantica-keten
mag verwachten. Het hotel ligt direct
aan een lang zand-/kiezelstrand. Vanuit
de restaurants en bars geniet je van
een prachtig zicht op de azuurblauwe
zee. Je verblijft hier in frisse kamers
voorzien van alle moderne comfort.
En het spetterende aquapark met
glijbanen en waterattracties voor de
kleintjes staat garant voor dolle
waterpret voor het hele gezin! Maar
ook koppels kunnen hier een mooie
tijd beleven.

266_V1_MED_NL 266

Swim-upfamiliekamer

LIGGING

SPORT & ONTSPANNING

• Direct aan het zand-/kiezelstrand
• Op 1,5 km van het centrum van
Amoudara
• Op 6 km van het centrum van
Heraklion
• Op ± 10 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)
• Er bevindt zich een elektriciteitscentrale op ongeveer 300 m van
het hotel. Hoewel deze zichtbaar is
vanaf bepaalde kamers en publieke
ruimtes van het hotel, heeft dit
nauwelijks invloed op de faciliteiten.

• 2 zoetwaterzwembaden, zonneterrassen
• Gratis ligzetels en parasols aan het
zwembad en het strand
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: massages

VERBLIJF

Alle kamers beschikken over badkamer (bad of douche, haardroger),
tegelvloer, centrale airco (1/5-27/10),
telefoon, wifi (gratis), satelliet-tv
(flatscreen), minikoelkast, safe
(betalend) en balkon of terras
• Standaardkamer (2 pers.)
(type 20)
SPLASH SCORE 8
• Driepersoonskamer (2-3 pers.)
• 1 wave ride (min. 10 jaar en min.
met eenpersoons zetelbed
1m40 groot), 1 multiglijbaan (min.
(type 25)
8 jaar en min. 1m30 groot), 1 spin • Vierpersoonskamer (2-3 pers. /
bowl (min. 10 jaar en min.
2 volw.+2 kind. / 3 volw.+1 kind)
1m20 groot), 2 kamikaze (min.
met sofabed en uittrekbed
FACILITEITEN
8 jaar en min. 1m30 groot),
(type 21)
1 hydrotube (min. 8 jaar en min.
• Shops
• Ruime kamer (2-3 pers. / 2 volw.+
1m30 groot)
• Wasservice
2 kind.) ‘open plan’ of schuifdeur,
• Kinderen moeten altijd vergezeld
• Wifi (gratis) in het hele resort
met 2 sofabedden (type 27)
worden door een volwassene
• Swim-upfamiliekamer (2-3 pers.
RESTAURANTS & BARS
/ 2 volw.+2 kind. / 3 volw.+1 kind)
MINISPLASH
• Zie All In
met 2 ruimtes van elkaar gescheiden
• Hoofdrestaurant met terras (maal- • 1 waterspeeltuin met 3 kleine glijdoor een schuifdeur, 2 sofabedden,
tijden in buffetvorm, thema-avonden, banen (5-10 jaar), 1 baby lagune
terras en directe toegang tot een
showcooking, vegetarische maaltijd (tot 5 jaar)
gemeenschappelijk zwembad (te
mogelijk)
delen met andere kamers van dit
• Snackbar (buffet)
type), op aanvraag (type 23)
• Grieks & Grill restaurant (avond• Superieure familiekamer
maal)
(2-3 pers. / 2 volw.+2 kind. /
• Italiaans à-la-carterestaurant
3 volw.+1 kind) = 1 kamer met
(avondmaal)
apart slaapgedeelte voor de kinderen
• Lobbybar, poolbar, bar Ariadni, bar
met 2 sofabedden (gescheiden
Semeli, Italiaanse bar (adults only),
door een schuifdeur) (type 24)
nieuwe kafenion Dionysos Café
• Suite (2-3 pers. / 2 volw.+2 kind. /
• Lange broek vereist voor de heren
3 volw.+1 kind): 1 slaapkamer,
tijdens het avondmaal
1 salon, op aanvraag (type 26)
Code 12452 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

• Eén persoon in dubbele kamer,
op aanvraag (type 29)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 368 kamers

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• 1x/verblijf avondmaal in het Grieks
& Grill restaurant (vast menu)
• Snacks (10.30-18u.)
• Schepijs
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(10-24u.)
• Fitness
• Softanimatie overdag en ‘s avonds
• Miniclub (4-12 jaar)
• Toegang tot het waterpark

VOOR FAMILIES
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TUI MAGIC LIFE CANDIA MARIS
Amoudara

! Adults Only vanaf 16 jaar
! Enige TUI MAGIC LIFE club op Kreta
! Zeer uitgebreide All In
! Groot fitness- en spacentrum
! Direct aan het zand/kiezelstrand
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ACTIEVE ALL
INCLUSIVE
VAKANTIES
! ULTIEME

24/7 ALL
INCLUSIVE
! TOPLOCATIES AAN
HET STRAND
! UITGEBREID SPORTPROGRAMMA
! FEESTJES, SHOWS EN
THEMADAGEN
'Niet alleen de buffetten, dranken
en snacks zijn inbegrepen,
maar ook tal van sporten en
spectaculaire shows. All Inclusive
voor pure ontspanning.'

Zie pagina 20-21 voor alle hotels

Standaardkamer
ONZE MENING:

8.9

KLANTENSCORE
• Maaltijden 9.4
• Kamers 8.8

TUI MAGIC LIFE Candia Maris is de
enige TUI MAGIC LIFE Club op Kreta.
Op slechts 15 minuten rijden van de
luchthaven van Heraklion ligt dit
prachtige vijfsterrenresort aan het
zachtafl opende zandstrand van
Amoudara. Voor de sportievelingen
is er naast het uitgebreide work-outprogramma ook een eersteklas fitnesscentrum met de modernste toestellen.
Je kan je dan ook met een gerust
hart tegoed doen aan de heerlijke
maaltijden die je dubbel zo goed
zullen smaken!

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het zand/kiezelstrand
• Zie All In
• Op 125 m van het centrum van
• Hoofdrestaurant met terras (maalAmoudara
tijden in buffetvorm, zone voor
• Op 7 km van Heraklion
koppels met tafels voor 2 pers.)
• Op ± 12 km van de luchthaven
• 2 specialiteitenrestaurants: Grieks
(transfer heen en terug inbegrepen) en ‘The Flavour’
• Coffee House
FACILITEITEN
• Wunderbar (24/24u.), poolbar,
• Disco (4x/week)
party bar
• Kapsalon
• Station met frisdranken en bier
• Shop
aan het strand
• Wasservice
SPORT & ONTSPANNING
• Wifi (gratis) in het hele resort
• 2 ‘Activity’ zwembaden, 1 ‘Relax’
zwembad, zonneterras
• Gratis ligzetels en parasols aan het
zwembad en het strand
• Gratis handdoekenservice
• Overdekt zwembad (verwarmd tot
15/5 en in oktober)
• Gratis: zie All In
• Betalend: spacentrum (3.000 m2)
met stoombad, relaxzone, massage,
schoonheidsbehandelingen

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer
(haardroger), tegelvloer, individuele
airco, telefoon, wifi (gratis), satelliettv (flatscreen), koelkast en safe
(gratis)
• Standaardkamer (2-3 pers.) met
bad of douche, balkon of terras en
zicht op het hinterland (type 20)
• Superieure kamer (2-3 pers.) met
bad of douche, balkon of terras en
lateraal zeezicht (type 21)
• Premium kamer met tuinzicht
(2-3 pers.) met douche en terras
(type 23)
• Luxekamer (2 pers.) in de
bungalowzone, met bad of douche,
bubbelbad op het balkon (type 27)
• Eén persoon in superieure
kamer met bad of douche, balkon
of terras en lateraal zeezicht
(type 28)
• 320 kamers

ADULTS ONLY
• Minimumleeftijd voor de gasten in
de club: 16 jaar

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm • Laat ontbijt (10.30-11u.)
• 1x/week avondmaal in elk
specialiteitenrestaurant (volgens
beschikbaarheid) • Snacks en
sandwiches • Koffiebreak • Cocktail
voor het avondmaal • Selectie van
lokale alcoholische en niet-alcoholische
dranken (24/24u.) • Huiswijn in de
specialiteitenrestaurants (sommige
wijnen zijn betalend)
• Frisdrankenpakket en water in de
koelkast bij aankomst (bijgevuld
met water tijdens het verblijf)
• Tennisterrein, 2 padelterreinen,
pingpong, beachvolley, minivoetbal,
vogelpik • Mountainbikes en racefietsen (begeleide ritten, ritten met
een racefiets niet voor beginners)
• Padel- en tennislessen • Aerobic,
zumba, BBB, ‘indoor cycling’,
pilates,... • Danslessen (o.a. salsa)
• Fitness • Sauna, hamam
(behandeling betalend) • Kano
• 6x/week animatie overdag
(spelletjes,...) en ‘s avon-ds (shows,
livemuziek,...)

Code 12489 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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Griekenland | Kreta | Amoudara

AGAPI BEACH RESORT
Amoudara

! Vaste waarde op Kreta
! Warme sfeer, uitstekende service
! Lekkere keuken, zeer uitgebreide All In
! Rijk animatieprogramma
! Direct aan het strand
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Exclusieve bungalow
ONZE MENING:

8.9

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.9 • Service 9.5
• Kamers 8.6

Agapi Beach Resort: een warme sfeer,
uitstekende service, lekkere keuken
en niet te vergeten een uitgebreide
All Inclusive formule! Ook relaxen aan
een eindeloos zandstrand staat hier
op het programma. Dit klassieke hotel
ligt namelijk aan een 5 km lang strand
en wordt omringd door prachtig aangelegde tuinen. Al jaar en dag werkt
men hier met hetzelfde personeel
dat de klanten kent, het hotel mag
dan ook op een trouw publiek rekenen.
Een aanrader voor wie een centrale
ligging op het eiland apprecieert.

LIGGING
• Direct aan het strand
• Op 6 km van Heraklion
• Regelmatige busverbinding naar
Heraklion
• Op ± 12 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Kinderspeelruimte
• Theater/disco
• Shops
• Roomservice (enkel voor het ontbijt)
• Wifi (gratis) in het hele resort

268_V1_MED_NL 268

• Promokamer (2 pers.) in het
Alle kamers beschikken over badkamer hoofdgebouw of bijgebouw, met
(haardroger), airco, telefoon, wifi (gratis), bad of douche, tapijt, centrale
airco en balkon (type 25)
satelliet-tv, koelkast, minibar (op
aanvraag, betalend) en safe (gratis) • Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting in
• Standaardkamer (2 pers.) in het
type 20, 25 en 29)
hoofdgebouw of bijgebouw, met
• 320 kamers
douche of bad, tapijt, centrale
airco en balkon (type 20)
ALL IN
• Kamer met zeezicht (2-3 pers.,
•
Buffet: Amerikaans ontbijt, laat
beperkte ruimte bij maximale
continentaal ontbijt (10-11u.),
bezetting) in het hoofdgebouw,
middag- en avondmaal
met douche of bad, tapijt, centrale
• Vroeg continentaal ontbijt (5-7u.,
airco en balkon (type 21)
• Bungalow Garden (2-3 pers.) in de op aanvraag)
tuin, met douche, badjas, slippers, • Kinderbuffet (middag- en avondtegelvloer, individuele airco en balkon maal)
of terras (type 22)
• Middagmaal (buffet) in de taverne
SPORT & ONTSPANNING
• Bungalow Seafront (2-3 pers.)
• Middagmaal in het mediterraan
• 3 zoetwaterzwembaden (waarvan
met douche, badjas, slippers,
1 verwarmd in april, mei en oktober), tegelvloer, individuele airco en balkon Street Food Restaurant
• Avondmaal in de taverne
plonsbad, zonneterras
of terras (type 23)
(15/5-15/10, vis en kreeft betalend)
• Gratis ligzetels en parasols aan het • Bungalow met lateraal zeezicht
en het Italiaans restaurant
zwembad, in de tuin en op het
(2-3 pers.) met douche, badjas,
strand
• Lunchpakket voor excursies
slippers, tegelvloer, individuele
• Gratis handdoekenservice
airco en balkon of terras (type 26) • Snacks (11-17u.)
• Gratis: zie All In
• Exclusieve bungalow (2-3 pers. / • IJsjes (11-17u.)
• Betalend: tennis met verlichting,
2 volw.+2 kind. / 3 volw.+1 kind)
• Koffiebreak (16-17.30u.)
tennislessen, biljart, sauna, massage
met douche, tegelvloer, badjas,
• Water, frisdranken, fruitsappen,
(op aanvraag), stoombad, schoonslippers, centrale airco, flatscreen
bier van ‘t vat en lokale wijn tijdens
heidsbehandelingen, watersporten
tv, koffie- en theefaciliteiten, balkon de maaltijden in het hoofdrestaurant
of terras en tuinzicht (type 27)
• Water, frisdranken, fruitsappen, wijn,
• Eén persoon in dubbele kamer in bier van ‘t vat, Italiaans aperitief,
het hoofdgebouw of bijgebouw,
koffie (filter), cappuccino en
met bad of douche, tapijt, centrale
espresso tijdens het avondmaal in
airco en balkon (type 29)
Code 12451 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

RESTAURANTS & BARS

• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
buffetvorm, thema-avonden)
• Italiaans restaurant
• Hoofdbar, poolbar
• Open tussen 15/5-15/10 (afhankelijk
van het weer): Taka Taka
Mediterraan Street Food
Restaurant (in openlucht), Griekse
taverne (‘s avonds een à-la-carterestaurant), Barbecue Gazebos
aan het strand (zelf barbecueën,
huur te betalen, privéservice mits
toeslag), beachbar
• Dresscode tijdens het avondmaal
in alle restaurants: smart casual

VERBLIJF

het Italiaans restaurant
• Selectie van internationale en
lokale alcoholische en nietalcoholische dranken (10-1u.)
• Dranken in de disco (22.30-24u.,
3-4x/week)
• Dagelijks fles water op de kamer
• 2 tennisterreinen overdag (materiaal
inbegrepen), pingpong, beachvolley,
waterpolo, petanque
• Fitness
• Peddelsurfen en kano (30 min.
per kamer/dag)
• 1x/week duikinitiatie in het zwembad
• 1 welkomstmassage van 15 min.
• Uitgebreide animatie overdag en
‘s avonds (yoga, aerobic, step,
aquagym, sportactiviteiten, folklore,
livemuziek,...)
• Kookcursus, milieu-activiteiten,
ecotour, bezoek aan de botanische
tuin
• Miniclub (4-12 jaar), tienerclub
(13-17 jaar), minidisco

VOOR FAMILIES
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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AELIUS HOTEL & SPA AND SENSUS HOTEL
Gouves

! Kamers met privézwembad
! Halfpension of All Inclusive
! Op 600 m van het strand
OVERDEKT
PRIVÉ
WIFI
ZWEMBAD ZWEMBAD GRATIS

ONZE MENING:

6.2

KLANTENSCORE
• Maaltijden 6.4
• Service 7.8

Iets buiten Heraklion, in de kleine
badplaats Gouves vormen Aelius
Hotel & Spa en Sensus Hotel één
geheel. Je kan kiezen uit maar liefst
13 verschillende kamertypes. Kies je
voor een mooie juniorsuite of maak
je je vakantie extra speciaal en ga je
voor een kamer met privézwembad
of je eigen bubbelbad op het dak?
Hier geniet je van een ontspannende
vakantie in een gezellige en rustige
omgeving en met de gekende
Kretenzische gastvrijheid.

HALF
ALL IN PENSION

FACILITEITEN

VERBLIJF (12481)

• Kinderspeeltuin
• Shop
• Wasservice
• Bagageruimte
• Parking
• Wifi (gratis) in het hele resort

Alle kamers beschikken over badkamer (bad of douche, haardroger),
tegelvloer, individuele airco, telefoon,
wifi (gratis), satelliet-tv (flatscreen),
koelkast, koffie- en theefaciliteiten,
safe (gratis) en balkon of terras
• Standaardkamer (2-3 pers.) met
zicht op het hinterland (type 20)
• Luxekamer (2-3 pers.) met badjas
en slippers (type 21)
• Superieure kamer (2-3 pers.) met
zicht op het zwembad of tuinzicht
(type 22)
• Juniorsuite (2-4 pers.) met badjas
en slippers (type 23)
• Kamer met privézwembad
(2-3 pers.) met badjas en slippers
(type 24)
• Superieure kamer met privézwembad (2-3 pers.) met badjas
en slippers (type 25)
• Familiekamer (2-5 pers.) met
zicht op het hinterland: 1 slaapkamer,
1 salon (type 26)
• Eén persoon in dubbele kamer
met zicht op het hinterland
(type 29)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (op
aanvraag, niet mogelijk bij maximale
bezetting)
• 170 kamers

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In (mits toeslag)
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
buffetvorm, showcooking)
• Kretenzisch à-la-carterestaurant
(ontbijt en avondmaal)
• Snackbar aan het zwembad
• Dresscode: geen shorts of slippers
voor de heren

SPORT & ONTSPANNING

• 2 zwembaden, zwembad voor gasten
in het Sensus Hotel, 2 kinderbaden,
LIGGING
zonneterras met gratis ligzetels en
• Op 600 m van het zandstrand
parasols
(gratis busje 4x/dag)
• Gratis handdoekenservice
• Op 17 km van Heraklion en
• Overdekt zwembad (verwarmd in
Knossos
april en oktober)
• Bushalte op 150 m
• Gratis: pingpong, vogelpik, aquagym,
• Op ± 14 km van de luchthaven
waterpolo, fitness
(transfer heen en terug inbegrepen) • Softanimatie overdag (6x/week)
en ‘s avonds (3 à 4x/week)
• Betalend: biljart, fietsenverhuur,
sauna, wellnesscentrum met
diverse behandelingen en massages

VERBLIJF IN SENSUS
HOTEL (12495)
Alle kamers beschikken over badkamer
(haardroger, badjas, slippers), tegelvloer, individuele airco, telefoon, wifi
(gratis), satelliet-tv (flatscreen), minikoelkast, koffie- en theefaciliteiten,
safe (gratis) en terras
• Swim-upkamer (2 pers.) met
douche en zicht op het zwembad
(type 20)
• Kamer ‘Roof Garden’ (2 pers.)
met douche en daktuin met privébubbelbad (type 21)
• Swim-up juniorsuite (2-3 pers.)
met douche, en zicht op het
zwembad (type 22)
• Juniorsuite ‘Roof Garden’
(2-3 pers.) met douche en daktuin
met privébubbelbad, op aanvraag
(type 23)
• Maisonnette (2-4 pers.) met
douche en balkon (type 24)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)

• 30 kamers

ALL IN mits toeslag
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Laat continentaal ontbijt (10-11u.)
• Ontbijt en avondmaal in het
à-la-carterestaurant
• Snacks (10-18u.)
• Koffiebreak (16-18u.)
• Selectie van vers fruitsap en
smoothies (11-13u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(10-23u.)
• Fles mineraalwater op de kamer
bij aankomst
• Pingpong, vogelpik, aquagym,
waterpolo
• Fitness
• Softanimatie overdag (6x/week)
en ‘s avonds (3 à 4x/week)

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN

Code 12481/12495 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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APHRODITE BEACH HOTEL
Gouves

! Leuk hotel met gemoedelijke sfeer
! Goede prijs-kwaliteitverhouding
! Gescheiden van het strand door een weg
ALL IN

Kamer met zeezicht
ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Door een rustige weg van het
strandje gescheiden
KLANTENSCORE
• Op 150 m van Kato Gouves
• Maaltijden 8.4 • Service 7.3 • Op 2 km van het oude dorp Pano
• Kamers 7.9
Gouves
• Op 7 km van Hersonissos
Aphrodite Beach Hotel is een een• Op 18 km van Heraklion
voudig maar gezellig hotel. De kamers
• Bushalte op 700 m
zijn ondergebracht in een van de
• Op ± 12 km van de luchthaven
4 gebouwen (1 hoofdgebouw en
(transfer heen en terug inbegrepen)
3 bijgebouwen). In Gouves vind je
enkele winkeltjes, bars en restaurants FACILITEITEN
waar het gezellig vertoeven is. Voor • Kinderspeeltuin
meer levendige animatie en bars kan • Shop
je terecht in Hersonissos.
• Safe aan de receptie
• Kinderwagens (mits waarborg,
volgens beschikbaarheid)
• Wifi (gratis) in een deel van het
resort
• Hondjes (max. 5 kg) gratis toegelaten
(niet in het restaurant en aan het
zwembad)

8.2

VERBLIJF

• Zie All In
• Restaurant met open keuken, een
deel uitsluitend voor volwassenen
en terras (Griekse en internationale
keuken, maaltijden in buffetvorm,
showcooking)
• Snackbar
• Lobbybar, poolbar, beachbar
• Deftige kledij gewenst in de
restaurants (middag- en avondmaal), lange broek vereist voor de
heren tijdens het avondmaal
(strandkledij niet toegelaten)

Alle kamers beschikken over badkamer (bad of douche, haardroger),
individuele airco, telefoon, satelliet-tv
(flatscreen), koelkast
• Standaardkamer met tuinzicht
(2 pers.) met balkon (type 20)
• Kamer met tuinzicht (2-3 pers.)
met plooibed (2 volw.+1 kind) of
extra bed (3 volw.) en balkon, zonder
toeslag (type 22)
• Kamer met zeezicht (2 pers.) met
balkon (type 26)
• Familiekamer (2 volw.+2 kind. /
3 volw.+1 kind) met balkon of terras
SPORT & ONTSPANNING
en zicht op de tuin of het zwembad:
• Zoutwaterzwembad, 2 zoetwater1 slaapkamer, 1 slaapkamer/salon
zwembaden, kinderbad (zoet
(type 21)
water), zonneterras met gratis lig- • Kinderbedje (0-2 jaar) (niet mogelijk
zetels en parasols, tuin
bij maximale bezetting): € 6/dag,
• Handdoekenservice (mits waarborg) ter plaatse te betalen
• Ligzetels en parasols aan het
• 330 kamers
strand (betalend)
• Gratis: zie All In
• Betalend: tennis met verlichting,
biljart, fitness (vanaf 18 jaar), spacentrum, sauna

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Snacks (11-18u.)
• Koffiebreak, cake en ijsjes
(15-17u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(10-23u.)
• Mits waarborg: tennisterrein
overdag, basketbal/volleybalterrein, pingpong
• Kano (mits waarborg)
• Softanimatie overdag (mei-oktober)
• Op de dag van vertrek eindigt de
All In om 11u.

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN

Code 12440 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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CHANTALOUKAS
Kokkini Hani

! Sinds jaren zeer geliefd bij de Belgen
! Slechts 13 kamers
! Familiale en gemoedelijke sfeer
! Belgische uitbaatster met Griekse man
! Op 200 m van het strand
ALLEEN
WIFI
GRATIS ONTBIJT VERBLIJF

CLASSIC
9HUWURXZGJHYRHO
.ZDOLWHLWHQFRPIRUW
+DUWHOLMNHVHUYLFH

Appartement
ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

SPORT & ONTSPANNING

• Op 200 m van het strand
• De à-la-cartegerechten zijn Grieks, • Zoetwaterzwembad, zonneterras
• Op 1 km van het centrum van
heel lekker, typisch én goedkoop
met gratis ligzetels en parasols
KLANTENSCORE
Kokkini Hani
• Snacks
• Handdoekenservice (betalend)
• Maaltijden 9.3 • Service 9
• Op 10 km van Hersonissos
• Poolbar
• Kamers 9.4
• Op 15 km van Heraklion
• Bushalte op 100 m
Hier word je persoonlijk verwelkomd
• Minimarkt op 100 m
door de Belgische uitbaatster
• Op ± 12 km van de luchthaven
Chantal en haar Griekse man
(directe transfer heen en terug per
Manolis. Dit familiale en gezellige
taxi inbegrepen)
hotelletje is dan ook erg geliefd bij de
Belgen. Er heerst een gemoedelijke FACILITEITEN
sfeer waar je je onmiddellijk thuis zal • Kinderspeeltuin
voelen. De keuken is een echte
• Hondjes (max. 5 kg) toegelaten
aanrader met dagelijks verse, typisch (gratis)
Griekse gerechten. Rustige maar
• Wifi (gratis) in het hele resort
centrale ligging: niet ver van het
zandstrand en het centrum van
Kokkini Hani, terwijl ook de toeristische
badplaats Hersonissos en de levendige
stad Heraklion gemakkelijk bereikbaar
zijn per bus.

9.3

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer (douche, haardroger),
tegelvloer, individuele airco (€ 6/dag),
telefoon, wifi (gratis), tv (flatscreen),
kitchenette, koelkast, koffiefaciliteiten,
waterkoker, safe (betalend) en
balkon
• Studio (1-2 pers.) (type 20)
• Studio (1-3 pers.) (vouwbed voor
3e pers.) (type 30)
• Appartement (1-2 pers.): 1 slaapkamer, 1 woonkamer met sofabed
(type 21)
• Appartement (1-3 pers.): 1 slaapkamer, 1 woonkamer met sofabed,
op aanvraag (type 31)
• Appartement (1-4 pers.): 1 slaapkamer, 1 woonkamer met sofabed,
op aanvraag (type 40)
• Schoonmaak 3x per week / verversen
van bedlinnen 2x per week /
verversen van handdoeken 3x per
week
• Kinderbedje (0-2 jaar) (niet
mogelijk bij maximale bezetting):
ter plaatse te betalen
• 13 kamers

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU

Code 12521 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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CACTUS ROYAL
Stalis

! Adults Only vanaf 16 jaar
! Sfeervolle en comfortabele inrichting
! Uitstekende All Inclusive
! Gastvrij en vriendelijk personeel
! Dicht bij het strand
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Superieure kamer
ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 10 m van het zandstrand,
gescheiden door een weg
• In het centrum van Stalis
• Op 6 km van Hersonissos
• Bushalte op 200 m
• Op ± 32 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
buffetvorm, showcooking, themabuffet)
• A-la-carterestaurant
• Hoofdbar, poolbar
• Kafenion (café)
• Lange broek vereist voor de heren
tijdens het avondmaal

VERBLIJF

Alle kamers beschikken over badkamer (bad of douche, haardroger),
KLANTENSCORE
tegelvloer, individuele airco, telefoon,
• Maaltijden 8.7 • Service 9.7
wifi (gratis), satelliet-tv, koffie- en
• Kamers 9.2
theefaciliteiten, safe (betalend) en
balkon of terras met tuinzicht
In het sfeervolle Cactus Royal,
• Superieure kamer (2-3 pers.) met
gebouwd in de typisch Kretenzische
koelkast (gevuld bij aankomst)
dorpsstijl, geniet je van een
FACILITEITEN
(type 20)
aangename vakantie vlak bij een mooi • Hondjes (max. 5 kg) toegelaten op
• Suite (2-3 pers.) met badjas,
fijnzandstrand. Ook het levendige
SPORT & ONTSPANNING
aanvraag (niet toegelaten in het
slippers, satelliet-tv (flatscreen),
centrum van Stalis met zijn bars,
restaurant en op het strand), ter
• 3 zoetwaterzwembaden, zonneterras minibar (gratis): 1 slaapkamer,
tavernes en vele winkel- en
plaatse te betalen
• Gratis ligzetels en parasols aan het
1 salon (type 21)
ontspanningsmogelijkheden ligt op • Wifi (gratis) in het hele resort
zwembad (betalend aan het
• Superieure kamer met privéwandelafstand. Dit vrij recent
strand)
zwembad (2-3 pers.) met koelkast
gebouwde zusterhotel van het
• Gratis handdoekenservice (vervangen
(gevuld bij aankomst) en terras
bekende Cactus Beach biedt
om de 2 dagen)
(type 23)
comfortabel ingerichte kamers en
• Gratis: zie All In
• Eén persoon in dubbele kamer
een uitstekende All Inclusive formule.
• Betalend: spabehandelingen,
met koelkast (gevuld bij aankomst)
Een aanrader!
watersporten aan het strand
(type 29)
(onafhankelijk van het hotel)
• 177 kamers

9.2

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Op aanvraag: vroeg ontbijt (5-7u.),
laat ontbijt (10-11u.)
• 1x/verblijf avondmaal in het
&224;-la-carterestaurant
• Snacks (10-18u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken, cocktail
van de dag en longdrinks
(10-24u.)
• Koffiebreak (15-16.30u.)
• Fitness
• Sauna, stoombad, hamam
• Softavondanimatie (2x/week livemuziek, mei-okt.)

ADULTS ONLY
• Minimumleeftijd voor de gasten in
het hotel: 16 jaar

Code 12631 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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KONI VILLAGE

SUP

Stalis

! Vriendelijk personeel
! Eenvoudige All In aan een zacht prijsje
! Talrijke ontspanningsmogelijkheden
! Dicht bij het geanimeerde Stalis
! Zandstrand op wandelafstand
ALL IN

Standaardkamer

ONZE MENING:

LIGGING

• Op 800 m van het zandstrand
(bereikbaar via een tunneltje onder
Koni Village biedt eenvoudig maar
de hoofdweg)
correct comfort voor een aangename,
• Op 500 m van Stalis (bereikbaar
budgetvriendelijke vakantie. Het
via dezelfde tunnel)
complex ligt op een heuvel en
bestaat uit verschillende gebouwen • Bushalte op wandelafstand
• Op ± 32 km van de luchthaven
die een dorpje op zich vormen. Je
(transfer heen en terug inbegrepen)
geniet er dan ook van een mooi
• Door de ligging op een heuvel en
uitzicht op Stalis en de zee in de
verte. De geanimeerde strandweg en de vele trappen, is dit hotel niet
aan te raden voor wie slecht ter
het heerlijke zandstrand van Stalis
been is (geen lift)
liggen op wandelafstand.

FACILITEITEN
• Kinderspeeltuin
• Shop
• Bagageruimte
• Kapel
• Wifi (gratis) in een deel van het
resort

RESTAURANTS & BARS

VERBLIJF

• Zie All In
• Restaurant (maaltijden in
buffetvorm)
• Snackbar
• Kafenion met koffie, ouzo en
mezze
• Bar met terras

Alle eenvoudig ingerichte kamers
beschikken over badkamer (douche
in bad, haardroger), tegelvloer,
individuele airco, telefoon, satelliet-tv
(flatscreen), koelkast, safe (betalend)
en balkon of terras
• Standaardkamer (2-3 pers.)
(type 20)
• Familiekamer (2-5 pers.):
1 slaapkamer, 1 salon (type 21)
• Eén persoon in dubbele kamer,
op aanvraag (type 29)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 121 kamers

SPORT & ONTSPANNING
• 2 zoetwaterzwembaden waarvan
1 met apart kindergedeelte,
zonneterras met gratis ligzetels en
parasols
• Gratis: zie All In
• Betalend: tennisterrein, biljart,
tafelvoetbal, massage en
wellnessbehandelingen
(op aanvraag)

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Snacks (11-12u.)
• Koffiebreak (16-17u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(10-23u.)
• Pingpong, beachvolley, vogelpik
• Softanimatie (gymnastiek,
2x/week muziekshow)
• Miniclub (4-10 jaar)
• Op de dag van vertrek eindigt de
All In om 12u.

VOOR FAMILIES
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ALEXANDER BEACH HOTEL & VILLAGE RESORT
Stalis-Malia

! Gezellig, mooi verzorgd resort
! Geschikt voor koppels en families
! Levendige omgeving
! Direct aan het zandstrand
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Kamer Beach Front met frontaal zeezicht

ONZE MENING:

RESTAURANTS & BARS

• Hoofdrestaurant met terras
(Amerikaans ontbijtbuffet, avondmaal
KLANTENSCORE
in buffetvorm) • Italiaans restaurant
• Maaltijden 8.8 • Service 8
(middagmaal) • ‘Taverna Meltemi’
• Kamers 9.1
(à-la-carteavondmaal) • Snackbars
• Lobbybar, loungebar, 2 poolbars,
Aan het fijne strand aan de rand van
beachbar/restaurant ‘Mediterraneo’
Stalis vind je het gezellige hotel
• Lange broek voor de heren en
Alexander Beach Hotel & Village
geschikte kleding voor de dames
Resort. Comfortabel en sfeervol
gewenst tijdens het avondmaal in
ingerichte kamers in combinatie met
het hoofdrestaurant en het Italiaans
een goede service vormen de basis.
restaurant
Hier kan je rustig genieten van de zon
aan een van de zwembaden of op
SPORT & ONTSPANNING
het mooie zandstrand. Ook families • 4 zoetwaterzwembaden, kinderbad,
voelen zich hier thuis dankzij o.a. de zonneterras, tuin • Gratis ligzetels
miniclub en het waterspuitpark. Op en parasols aan het zwembad en het
wandelafstand vind je de levendige strand • Gratis handdoekenservice
dorpjes Malia en Stalis met tal van
• Overdekt zwembad (verwarmd in
restaurants, bars en winkeltjes. Het april, mei, okt.) • Gratis: 2 tennisperfect plaatje voor een heerlijke
terreinen, pingpong, beachvolley,
vakantie!
minivoetbal, vogelpik, fitness
• Animatie overdag (aerobic, aquagym,
LIGGING
yoga, pilates) en ‘s avonds (shows,
• Direct aan het strand • Op ± 1 km
livemuziek) • Miniclub (4-12 jaar)
van het centrum van Stalis
• Betalend: biljart, videospelletjes,
• Op ± 2 km van het centrum van
spacentrum met sauna, stoombad,
Malia • Bushalte op 400 m
diverse behandelingen en massages,
• Op ± 32 km van de luchthaven
watersportcentrum
(transfer heen en terug inbegrepen)

9.3

FACILITEITEN
• Kinderspeeltuin • Speelzaal • Shops
• Wasservice • Parking (gratis)
• Wifi (gratis) in het hele resort

MINISPLASH
• Kids waterspuitpark

VERBLIJF (12610)
Alle kamers beschikken over badkamer
(bad of douche, haardroger), tegelvloer,
individuele airco, telefoon, wifi (gratis),
satelliet-tv (flatscreen), koelkast,
dagelijks water, safe (gratis) en balkon
of terras
• Standaardkamer met tuinzicht
(2-3 pers.) in het hoofdgebouw of
bungalow (type 20)
• Kamer met zeezicht (2-3 pers.) in
het hoofdgebouw of bungalow
(type 21)
• Kamer Beach Front met frontaal
zeezicht (2-3 pers.) in het
hoofdgebouw of bungalow (type 22)
• Superieure kamer met tuinzicht
(2-3 pers.) met geïntegreerd salon
met sofabed, koffie- en
theefaciliteiten, muggennet (type 23)
• Superieure kamer Beach Front
(2-3 pers.) met geïntegreerd salon
met sofabed, koffie- en
theefaciliteiten, muggennet en
zeezicht (type 24)
• Familiekamer met tuinzicht
(2-4 pers.): 1 slaapkamer, 1 salon
(type 25)
• Familiekamer met zeezicht
(2-4 pers.): 1 slaapkamer, 1 salon
(type 26)
• Eén persoon in dubbele kamer
met tuinzicht, op aanvraag (type 29)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)

• Exta’s voor verblijven in juniorsuite
Alle kamers beschikken over badkamer Beachfront (type 21), suite
(type 22) en suite Beachfront
(haardroger), tegelvloer, individuele
airco, telefoon, wifi (gratis), satelliet-tv (type 23): Premium welkomspakket met fruit, fles wijn, mineraal(flatscreen), koelkast en safe (gratis)
water, Kretenzisch gebak, luxueuze
• Familiekamer ‘open plan’
badset, strandhanddoeken en
(2-3 pers. / 2 volw.+2 kind. /
badjassen, turndownservice,
3 volw.+1 kind) met bad of douche,
1x/week vast menu in Taverne
balkon of terras en tuinzicht
Meltemi
(type 20)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
• Juniorsuite Beachfront
mogelijk bij maximale bezetting)
(2-3 pers.) met 2 badkamer
(1x bad, 1x douche), geïntegreerd • 366 kamers
salon met sofabed, cd-/dvd-speler,
koffie- en theefaciliteiten, terras,
kleine privétuin met ligzetels,
zeezicht en diverse extra’s
(zie verder) (type 21)
• Suite (2-3 pers. / 2 volw.+2 kind. /
3 volw.+1 kind) met 2 badkamers
(1x bad, 1x douche), 2 tv’s, cd-/
dvd-speler, koffie- en theefaciliteiten,
balkon of terras, tuinzicht en diverse
extra’s (zie verder): 1 slaapkamer,
1 salon met sofabed (type 22)
• Suite Beachfront (2-3 pers. /
2 volw.+2 kind. / 3 volw.+1 kind)
met 2 badkamers (1x bad, 1x
douche), 2 tv’s, cd-/dvd-speler,
koffie- en theefaciliteiten, balkon
of terras, zeezicht en diverse
extra’s (zie verder): 1 slaapkamer,
VOOR FAMILIES
1 salon met sofabed (type 23)

VERBLIJF (12710)
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.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN

Code 12610/12710 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

274_V1_MED_NL 274

18/10/2022 13:11

275

Griekenland | Kreta | Rethymnon

GRECOTEL CRETA PALACE
Rethymnon

! Hoogstaande service
! Ruime familiebungalows
! Grecoland kinderclub
! Direct aan het strand
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Bungalow
ONZE MENING:

9.2

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.5 • Service 9.3
• Kamers 8.6

Grecotel Creta Palace biedt een goede
service, schitterende tuinen met vele
open ruimtes, een spacentrum en
een kafenion omringd met winkeltjes
waar je je ‘s avonds gezellig midden
in een Grieks dorpje waant. Niet te
verwonderen dat dit hotel kan rekenen
op een zeer trouw en steeds
terugkerend cliënteel. Het resort
omvat een hoofdgebouw en bungalows
genesteld in fraai aangelegde tuinen,
direct aan een mooi zandstrand. Je
kan gezellig langs het strand wandelen
naar het levendige centrum van
Rethymnon.

LIGGING
• Direct aan het strand (bekroond
met de ‘Blauwe Vlag’) • Op 4 km van
het centrum van Rethymnon
• Bushalte op 150 m • Op ± 75 km
van de luchthaven van Chania
(transfer heen en terug inbegrepen)

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In ‘Comfort Pack’ (mits
toeslag) • Amerikaans ontbijtbuffet
met biogedeelte en Kretenzisch
hoekje • Laat ontbijt (tot 10.30u.)
• Hoofdrestaurant met terras
(maaltijden in buffetvorm,
showcooking, de verse salades en
groenten zijn biologisch geteeld)
• Lange broek gewenst voor de
heren ‘s avonds • Visrestaurant
(avondmaal à la carte) • Aziatisch
à-la-carterestaurant (avondmaal)
• Biologische hoeve ‘Agreco’ (op
± 6 km) met restaurant: avondmaal
met typisch Kretenzische gerechten
• Brasserie aan het zwembad
• Kafenion
• Skybar/à-la-carterestaurant met
adembenemend uitzicht (afhankelijk
van het weer, internationale keuken)
• Loungebar, beachbar

SPORT & ONTSPANNING

• Zeewaterzwembad, kinderbad
(zoet water) met 2 glijbanen, plonsbad,
zonneterrassen, tuin • Gratis ligzetels
en parasols aan het zwembad en het
strand • Gratis handdoekenservice
• Overdekt zoetwaterzwembad
(verwarmd in april, mei, oktober)
FACILITEITEN
• Gratis: tennis overdag, pingpong,
• Atelier: schilderen van keramiek,
zijde en T-shirts • Shops • Kapsalon beachvolley, klimmuur, fitness, sauna,
• Roomservice (7-2u.) • Wasservice bubbelbad • Animatie overdag en
‘s avonds (gym, aerobic, shows,...)
• Parking (gratis) • Wifi (gratis) in
het hele resort

• Grecoland Club (4-12 jaar),
• Familiebungalow ‘de luxe’
GrecoTeens (13-17 jaar, 15/6-15/9),
(2-3 pers. / 2 volw.+3 kind. /
zomerkamp: Model Academy
3 volw.+1 kind / 3 volw.+2 kind.)
met 2 badkamers (1x bad, 1x
(10-16 jaar, juli-augustus), make-up les
douche), houten vloer, balkon,
(in het hoogseizoen) • Betalend:
tennis met verlichting, tennislessen
tuinzicht: 1 slaapkamer met dubbel
en -materiaal, extra kinderactiviteiten bed, 1 slaapkamer met 2 aparte
bedden (type 26)
in het hoogseizoen (Valencia
voetbalschool, privéles inlineskates), • Palace Guestroom (2 pers.) met
houten vloer, individuele airco,
spacentrum (massage, diverse
minibar (betalend), koffie- en
behandelingen,...), aan het strand:
theefaciliteiten, zeezicht en
watersporten
Famous Class voordelen:
VERBLIJF
champagne, fruit, wijn, Grieks
Alle kamers beschikken over badkamer gebak en bloemen bij aankomst,
(douche in bad, haardroger, badjas,
strandtas en -accessoires, water en
slippers), tegelvloer, centrale airco,
fruit in de voormiddag op het
telefoon, wifi (gratis), satelliet-tv
strand, koffie, thee en frisdranken
(flatscreen), koelkast, safe (gratis) en in de namiddag op het strand,
balkon of terras
turndownservice (type 27)
• Bungalow (2-3 pers.) met tuinzicht • Eén persoon in dubbele kamer
(type 20)
(type 29)
• Kamer met zeezicht (2-3 pers.) in • Babykit: gratis: kinderstoel in het
het hoofdgebouw, met douche in
restaurant, flessensterilisator,
bad of douche, tegelvloer of houten flessenverwarmer, waterkoker,
vloer (type 21)
verversingskussen, babyfoon /
• Bungalow (2-3 pers.) met douche
betalend: buggy, plaspotje,
in bad of douche, lateraal zeezicht
toiletverkleiner, babybadje (ter
(type 22)
plaatse te boeken, volgens
• Familiebungalow (2 pers. /
beschikbaarheid)
2 volw.+2 kind.) met tuinzicht:
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
1 slaapkamer met dubbel bed,
mogelijk bij maximale bezetting,
1 salon met 2 sofabedden
behalve in type 23, 26 en 27)
(gescheiden door een schuifdeur) • 335 kamers
(type 23)

ALL IN ‘COMFORT PACK’
mits toeslag
• Ontbijt en middagmaal in buffetvorm
• Avondmaal in buffetvorm of krediet
in de à-la-carterestaurants (€ 20/
volw., € 10/kind) • 1x/verblijf van
7 nachten: à-la-carteavondmaal in
het visrestaurant of Aziatisch
restaurant • Selectie van dranken
overdag

ALL IN KIDS
• Grecoland Tasty Corner (11-17u.)
in de Grecoland Club voor kinderen
(4 tot 12 jaar): snacks, yoghurt, ijsjes,
vers fruit, cake en koekjes, melk,
fruitsap, water en ijsthee, middagmaal
(warme en koude gerechten) met
dessert

VOOR FAMILIES
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THEARTEMIS PALACE
Rethymnon

! Geliefd bij de Belgen, trouw cliënteel
! Vriendelijke service
! Ontbijt, halfpension, volpension of All In
! Op 200 m van het strand
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Standaardkamer
ONZE MENING:

8.9

KLANTENSCORE
• Maaltijden 9.1 • Service 9.5
• Kamers 8.9

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 200 m van het strand
• Op 1 km van het oude centrum
van Rethymnon
• Bushalte op 100 m
• Op ± 65 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Zie All In (mits toeslag)
• Amerikaans ontbijtbuffet
• Restaurant (maaltijden in buffetvorm, showcooking)
• 1x/week Griekse avond in het
hoofdseizoen
• Snackbar
• Poolbar
• Deftige kledij vereist in het restaurant
(‘smart casual’ tijdens het avondmaal)

Hier vind je een ideaal evenwicht
tussen de levendige animatie van
FACILITEITEN
Rethymnon en de rust en ontspanning • Roomservice (7.30-23u.)
aan het zwembad of het strand.
• Wifi (gratis) in het hele resort
Hotel Theartemis Palace heeft een
gunstige ligging aan de rand van het
centrum, vlak bij de kustbaan en de
dijk. In de directe omgeving vind je heel
wat gezellige tavernes en winkeltjes.
Je kan kiezen voor een verblijf in All
Inclusive, volpension, halfpension of
kamer en ontbijt.

VERBLIJF

Alle kamers beschikken over badkamer
(bad of douche, haardroger, badjas,
slippers), tegelvloer, individuele airco,
telefoon, wifi (gratis), satelliet-tv
(flatscreen), koelkast, koffie- en
theefaciliteiten, safe (betalend) en
balkon of terras
• Standaardkamer (2-3 pers.)
(type 20)
• Kamer met zicht op het zwembad
(2-3 pers.) (type 21)
• Superieure kamer met bubbelbad
SPORT & ONTSPANNING
buiten (2 pers.) met tuin (type 22)
• 2 zoetwaterzwembaden, 2 kinder- • Superieure kamer (2-3 pers.)
baden, zonneterras met gratis lig(type 23)
zetels en parasols
• Superieure kamer met zicht op
• Gratis handdoekenservice
het zwembad (2-3 pers.)
• Overdekt zwembad (verwarmd in
(type 24)
april en oktober)
• Familiekamer (2-4 pers.) met
• Gratis: pingpong, biljart, fitness,
douche: 1 slaapkamer, 1 salon
bubbelbad
(type 26)
• Softanimatie overdag en ‘s avonds • Eenouderkamer (1 volw.+1 kind)
(4 à 5x/week avondanimatie in het
(type 27)
midden- en hoogseizoen: livemuziek, • Promokamer (2-3 pers.) (type 25)
show)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis
• Betalend: spacentrum
• 245 kamers

ALL IN mits toeslag
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Lokale dranken tijdens de maaltijden:
glas wijn (rood, wit of rosé),
schuimwijn, bier van ‘t vat, frisdranken, fruitsap,... (20% korting
op flessen wijn van de wijnljjst en
dranken van de barlijst)
• Snacks: cake, fruit, sandwiches,...
(11-12u. en 15-17.30u.)
• Selectie van lokale en internationale,
alcoholische en niet-alcoholische
dranken (10-23u.)
• Pingpong, biljart
• Fitness, bubbelbad
• Softanimatie overdag en ‘s avonds
(4 à 5x/week avondanimatie in het
midden- en hoogseizoen: livemuziek,
show)

VOOR FAMILIES
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AQUILA PORTO RETHYMNO
Rethymnon

! Perfecte combinatie van stad en strand
! Heel lekkere keuken
! Uitgebreide All In mogelijk
! Vriendelijke service
! Direct aan de promenade
OVERDEKT WIFI
ZWEMBAD GRATIS

HALF ONTBIJT
ALL IN PENSION

FAIR TRAVEL

CLASSIC
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Kamer met (lateraal) zeezicht

ONZE MENING:

LIGGING

7.8

• Kamer met zeezicht (2-3 pers.)
met bad en tegelvloer (type 21)
• Superieure kamer ‘Mythica’
(2 pers., vanaf 18 jaar) met bad of
douche, tegelvloer en frontaal
zeezicht (type 26)
• Ruimere luxekamer ‘Mythica’
(2 pers., vanaf 18 jaar) met extra
luxe en comfort, badkamer met
bubbelbad, tegelvloer en frontaal
zeezicht (type 27)
• Penthouse suite ‘Mythica’
(2 pers., vanaf 18 jaar) met douche
in bad, houten vloer en frontaal
zeezicht: 1 slaapkamer, 1 salon, op
aanvraag (type 22)
• Eén persoon in dubbele kamer
met bad en tegelvloer (type 29)
• Extra voor verblijf in type 20, 24,
VERBLIJF
21, 29: fles mineraalwater en wijn
Alle kamers beschikken over badkamer bij aankomst
(haardroger, badjassen, slippers),
• Extra voor verblijf in een ‘Mythica’
individuele airco, hoofdkussenservice kamer (type 26, 27 en 22): fruit, fles
(gratis), telefoon, wifi (gratis),
mineraalwater en wijn bij aankomst
satelliet-tv (flatscreen), dvd-speler
+ avondmaal (zonder toeslag)
(op aanvraag), minibar (betalend,
mogelijk in alle restaurants (dranken
gevuld op aanvraag), koffie- en
niet inbegrepen)
theefaciliteiten, safe (gratis) en balkon • Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
• Standaardkamer Classic
mogelijk bij maximale bezetting)
(2-3 pers.) met bad, tegelvloer en • 200 kamers
zicht op de stad (type 20)
• Kamer met lateraal zeezicht
(2-3 pers.) (zeezicht vanuit schuine
hoek) met bad en tegelvloer
(type 24)

SPORT & ONTSPANNING

• Op 20 m van het zandstrand
(gescheiden door een straat)
KLANTENSCORE
• Op 600 m van het oude centrum
• Maaltijden 7.7 • Service 10
van Rethymnon
• Kamers 7.8
• Bushalte op 200 m
• Op ± 65 km van de luchthaven
Modern, verfijnd en luxueus. Dat zijn
(transfer heen en terug inbegrepen)
de drie sleutelwoorden van dit
schitterende hotel aan de promenade FACILITEITEN
langs het water en een mooi en
• Shops
groot zandstrand met Blauwe Vlag. • Roomservice (7.30-22.30u.)
Met zijn unieke ligging is Aquila
• Wasservice
Porto Rethymno het adres bij uitstek • Wifi (gratis) in het hele resort
om het rustgevende van een verblijf
RESTAURANTS & BARS
aan zee te combineren met de
levendigheid van de oude stad vlakbij. • Zie All In (mits toeslag)
• Amerikaans ontbijtbuffet
Het hotel is vooral geschikt voor
• Hoofdrestaurant met terras
volwassenen, minder voor families.
Excellente service en lekkere keuken. (avondmaal in buffetvorm,
showcooking)
Ook mogelijk met uitgebreide All In!
• Halfpension = middag- of
avondmaal
• A-la-carterestaurant
• Speciale thema-avonden (kreeft)
• Lange broek voor de heren vereist
tijdens het avondmaal
• Café/bistro
• Lobbybar, poolservice

• 2 zoetwaterzwembaden,
zonneterras
• Gratis ligzetels en parasols aan het
zwembad en het strand (cabanas
betalend)
• Gratis handdoekenservice
• Klein overdekt zoetwaterzwembad
(verwarmd in april en okt.)
• Gratis: pingpong, beachvolley,
petanque, fitness, sauna, stoombad,
bubbelbad
• Softanimatie overdag en ‘s avonds
(3x/week shows, 3x/week livemuziek)
• Wijndegustatie (1x/week)
• Betalend: fietsenverhuur (op
aanvraag), massage, watersporten
(onafhankelijk van het hotel)

ALL IN mits toeslag
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
het hoofdrestaurant • Continentaal
ontbijt (10-10.30u.) • Middag- en
avondmaal in het à-la-carterestaurant
• 1x/week thema-avond
(kreeftavonden niet inbegrepen)
• 1x/week galadiner bij kaarslicht
• Picknick (excursies) • Snacks
(10.30-12.30u. en 14.30-16u.)
• Middernachtsnacks (23-24u.)
• Koffiebreak (16-18u.) • IJsjes
(10-18u.) • Selectie van lokale
alcoholische en niet-alcoholische
dranken (10-1u., in een selectie van
bars) • Korting voor premiumdranken
en roomservice en in het à-lacarterestaurant • Minibar gevuld met
frisdranken, water en Grieks bier
• Pingpong, beachvolley, petanque
• Fitness, sauna, stoombad, bubbelbad
• Duikinitiatie (1x/verblijf)
• Softanimatie overdag en ‘s avonds
(3x/week shows, 3x/week livemuziek)
• Wijndegustatie (1x/week)
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AQUILA RITHYMNA BEACH
Rethymnon

! Excellente service
! Lekkere keuken
! Prachtige, grote tuin
! Premium All In mogelijk
! Direct aan het zand- en kiezelstrand
OVERDEKT
ZWEMBAD

FAIR TRAVEL

HALF ONTBIJT
ALL IN PENSION

PREMIUM
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ONZE MENING:

8.6

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.1
• Kamers 9.1

Aquila Rithymna Beach is gekend voor
zijn klassieke comfort en zijn vriendelijke
en persoonlijke service van de hoogste
kwaliteit. De bungalows en de
traditionele gebouwen liggen middenin
een grote tuin met kleurrijke, geurige
planten en schaduwrijke oude bomen.
Doorheen de tuin loopt een wandelpad
van niet minder dan 2 km en zoals in
de mooiste botanische tuinen vind je
er naamkaartjes bij de bomen en
struiken. Dit hotel biedt ook vele
sport- en ontspanningsfaciliteiten en
mooie zwembaden. Koppels genieten
hier van een aangename vakantie!
En ook voor families met kinderen is
het hier een paradijs.

FACILITEITEN
• Kinderspeelruimte
• Kapsalon
• Shops
• Roomservice (bepaalde uren)
• Babyclub (8 maanden-3 jaar,
± 15/5-15/9, 6x/week) met verversingsruimte, keuken met flessenwarmer,
flessensterilisator,...
• Gratis buggy’s (volgens
beschikbaarheid)
• Kerkje
• Parking (gratis)
• Wifi (gratis) in een groot deel van
het resort

RESTAURANTS & BARS

• Gratis handdoekenservice
• Exclusieve Beach Lounge (betalend)
• Overdekt zwembad (verwarmd van
oktober tot april)
• Gratis: 4 tennisterreinen, pingpong,
beachvolley, basketbal, minivoetbal,
fitness, sauna
• Softanimatie overdag (aerobic, aquagym,...) en ‘s avonds (livemuziek,
shows)
• Miniclub (3-12 jaar, 6x/week)
(overnachten in de miniclub mogelijk
voor kinderen van 6-12 jaar,
± 15/6-15/9), Club 4U (13-17 jaar,
± 15/6-15/9), minidisco, kindershows (± 15/6-15/9)
• Betalend: tennismateriaal en -lessen,
schoonheidsbehandelingen, massage,
watersporten, duikcentrum

• Familiekamer (2 pers. / 2 volw.+
2 kind.) in een gebouw met
3 verdiepingen of in een bungalow,
met tegelvloer en tuinzicht: 1 kamer
met 2 slaapzones (van elkaar
gescheiden door een deur of
schuifdeur) (type 26)
• Familiekamer (2 pers. / 2 volw.+
2 kind.) met tegelvloer en frontaal
zeezicht: 1 kamer met 2 slaapzones
(van elkaar gescheiden door een
schuifdeur) (type 27)
• Eén persoon in dubbele kamer
met tegelvloer en bergzicht
(type 29)
• Promokamer (2-3 pers.) met
tapijt of tegelvloer (type 25)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting,
behalve in type 23)
• 561 kamers

• Zie All In Premium (mits toeslag)
• Amerikaans ontbijtbuffet
• Hoofdrestaurant met terras (maalVERBLIJF
tijden in buffetvorm)
Alle kamers beschikken over badkamer
• Gourmetrestaurant
ALL IN PREMIUM mits
(bad, badjas, slippers, haardroger,
• Taverne (à-la-carterestaurant)
badartikelen), individuele airco, hoofd- toeslag
• Cafetaria/brasserie
kussenservice (gratis), telefoon, wifi
• Kafenion
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
LIGGING
(gratis), satelliet-tv (flatscreen),
• Lobbybar, poolbar, beachbar
buffetvorm
• Direct aan het zand- en kiezelstrand
beperkte
minibar
(betalend),
koffie• Dresscode ‘smart casual’ (vanaf 18u.
• Continentaal ontbijt (5-7.15u. en
• Op 2 km van het centrum van
en
theefaciliteiten,
safe
(gratis)
en
wordt de heren verzocht een lange
10-10.30u.)
Adele
broek te dragen in de lobbybar en balkon of terras
• Lunchpakket mogelijk (i.p.v. middag• Op 6,5 km van het centrum van
•
Standaardkamer
(2-3
pers.)
met
de restaurants)
maal)
Rethymnon
tapijt of tegelvloer en bergzicht
• Bushalte op 30 m
SPORT & ONTSPANNING
• A-la-cartemiddagmaal in de taverne
(type 20)
• Op ± 67 km van de luchthaven van • Zoutwaterzwembad, 2 zoetwater- • Kamer met zeezicht (2-3 pers.)
• 1x/week thema-avond in de
Chania en op ± 78 km van de
zwembaden, 2 kinderbaden, zonne- met tapijt of tegelvloer (type 22)
taverne (kreeft- en visavond niet
luchthaven van Heraklion (transfer
terrassen, ligweiden, tuin
• Bungalow (2-3 pers.) met tegelinbegrepen)
heen en terug inbegrepen)
• Gratis ligzetels en parasols aan het
vloer en tuinzicht (type 23)
• 1x/week galadiner
zwembad en het strand
Code 12295 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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• Snacks (11-12.30u. en 14.30-18u.)
• Middernachtsnacks (23-24u.)
• Koffiebreak (16-18u.)
• IJsjes
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken (10-1u.)
• Minibar (1x/dag bijgevuld), koffieen theefaciliteiten
• Fles water, fles wijn en Griekse
lekkernijen bij aankomst
• Korting voor premium dranken en
roomservice, in de taverne en het
gourmetrestaurant
• Tennis, pingpong, beachvolley,
basketbal, minivoetbal
• Fitness, sauna
• Duikinitiatie (1x/verblijf)
• Softanimatie overdag (aerobic,
aquagym,...) en ‘s avonds (livemuziek, shows)
• Miniclub (3-12 jaar, 6x/week)
(overnachten in de miniclub
mogelijk voor kinderen van
6-12 jaar, ± 15/6-15/9), Club 4U
(13-17 jaar, ± 15/6-15/9), minidisco, kindershows (± 15/6-15/9)

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
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IDEON

SUP

Rethymnon

! Zeer vriendelijk personeel
! Comfortabele kamers
! Populair en gezellig terras
! Halfpenion of kamer en ontbijt
! Centrale ligging bij de oude haven
WIFI
GRATIS

FAIR TRAVEL

HALF
PENSION ONTBIJT

CLASSIC
9HUWURXZGJHYRHO
.ZDOLWHLWHQFRPIRUW
+DUWHOLMNHVHUYLFH

Kamer met zeezicht
ONZE MENING:

8.9

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.4 • Service 9.5
• Kamers 8.4

Vanuit hotel Ideon wandel je zo het
sfeervolle, historische centrum van
Rethymnon in, waar je in de wirwar
van straatjes en steegjes gezellige
restaurants, leuke Griekse winkels
en diverse bezienswaardigheden
vindt. Ook de oude Venetiaanse
haven ligt op slechts enkele meters.
Voor het hotel is er bovendien een
populair en gezellig terras waar je
kan genieten van een kopje koffie
met Griekse lekkernijen. Ook
mogelijk in kamer en ontbijt! In
2022 werden de standaardkamers
vernieuwd en tijdens de winter van
2022-2023 worden de kamers met
zeezicht vernieuwd.

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan zee (gescheiden door
een weg), op enkele meters van de
oude Venetiaanse haven
• Op 500 m van het strand
• In het centrum van Rethymnon
• Bushalte op 500 m
• Op ± 80 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Amerikaans ontbijtbuffet
• Restaurant (avondmaal in buffetvorm)
• Snackbar
• Lobbybar met terras

FACILITEITEN
• Roomservice (9-24u.)
• Bagageruimte
• Wifi (gratis) in het hele resort

SPORT & ONTSPANNING
• Zoetwaterzwembad, bubbelbad,
zonneterras met gratis ligzetels
• Gratis handdoekenservice (mits
waarborg)

• Eenpersoonskamer met douche
Alle kamers beschikken over badkamer of bad en balkon, op aanvraag
(type 10)
(haardroger), tegelvloer/houten
vloer, individuele airco, telefoon, wifi • Promokamer (2-3 pers.) met bad
of douche, balkon en beperkt zicht
(gratis), satelliet-tv, koelkast, koffie(type 25)
en theefaciliteiten, safe (betalend)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
• Standaardkamer (2-3 pers.,
mogelijk bij maximale bezetting in
beperkte ruimte bij maximale
type 22, 23 en 10)
bezetting) met douche en balkon
• 100 kamers
(type 20)
• Kamer met zeezicht (2-3 pers.)
met douche en balkon (type 21)
• Familiekamer (2-4 pers.) in het
bijgebouw, met douche in bad en
terras (te delen met de buren):
1 slaapkamer, 1 salon met 2 sofabedden (type 22)
• Superieure kamer (2-3 pers.) met
bad of douche, tapijt, geïntegreerd
salon, balkon en zicht op het
hinterland (type 23)

VERBLIJF

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN

Code 12230 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

279_V1_MED_NL 279

18/10/2022 13:12

280

Griekenland | Kreta | Rethymnon

IKONES SEAFRONT LUXURY SUITES
Rethymnon

! Nieuw in ons aanbod
! Adults Only vanaf 16 jaar
! Stijlvolle suites
! Direct aan het strand
ADULTS
PRIVÉ
WIFI
ONLY ZWEMBAD GRATIS

FAIR TRAVEL

HALF
PENSION

Superieure suite met zeezicht

ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het strand (ervan
• Hoofdrestaurant op het dak met
gescheiden door de promenade)
zeezicht (ontbijt en avondmaal in
Het vijfsterrenhotel Ikones Seafront
buffetvorm)
Luxury Suites bevindt zich direct aan • Op 2,5 km van Rethymnon
• Grieks à-la-carterestaurant
de promenade en het zandstrand en • Bushalte op 200 m
• Op ± 80 km van de luchthaven
(middag- en avondmaal)
dicht bij het stadscentrum. Het is
(transfer heen en terug inbegrepen) • Snackbar
ingericht in een eigentijdse, chique
• Cocktailbar, café
stijl en richt zich uitsluitend op
FACILITEITEN
• Lange broek vereist voor de heren
volwassenen. Stijlvolle interieurs,
• Roomservice (24/24u.)
tijdens het avondmaal
designmeubels en zeer zorgvuldig
• Wasservice (op aanvraag)
ingerichte suites zorgen voor een
• Bagageruimte
comfortabel en luxueus verblijf.
• Wifi (gratis) in het hele resort

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• Zoetwaterzwembad, zonneterras
met gratis ligzetels en parasols
• Ligzetels en parasols op het strand
(gratis bij consumptie van min.
€ 6/pers)
• Gratis: fitness
• Betalend: spacentrum met sauna,
stoombad, bubbelbad, massages

Alle kamers beschikken over badkamer
(haardroger), tegelvloer, individuele
airco, hoofdkussenservice (betalend),
telefoon, wifi (gratis), satelliet-tv,
koelkast, koffie- en theefaciliteiten,
Nespresso machine (gratis bijgevuld),
safe (gratis)
• Suite (2-3 pers.) met douche en
balkon (type 20)
• Superieure suite met zicht op
het zwembad (2-3 pers.) met
douche en balkon (type 21)
• Suite - Maisonnette (2-4 pers.)
met douche, balkon of terras en
zicht op het zwembad (type 22)
• Suite (2-4 pers.) met bubbelbad,
douche, balkon en zeezicht
(type 23)
• Superieure suite met zeezicht
(2-3 pers.) met douche en balkon
(type 24)
• Swim-up juniorsuite (2-3 pers.)
met douche, terras en zicht op het
zwembad (type 25)
• Deluxe suite met privézwembad
(2-3 pers.) met bad of douche,
balkon of terras en zeezicht
(type 26)
• 87 kamers

ADULTS ONLY
• Minimumleeftijd voor de gasten in
het hotel: 16 jaar

Code 12290 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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GRECOTEL LUX.ME WHITE PALACE
Rethymnon

! Aquapark in Grecotel Marine Palace
! Uitgebreide en lekkere buffetten
! Toffe animatie, Grecoland Club,...
! All Inclusive Ultra
! Rustige ligging, direct aan het strand
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ONZE MENING:

9.3

KLANTENSCORE
• Maaltijden 9.3
• Kamers 8.9

Verschillende restaurants en bars,
een vlotte bediening met de glimlach,
ruime kamers en toffe animatie
overdag en ‘s avonds. Dat is waar het
Grecotel LUX.ME White Palace voor
staat. Dit hotel- en bungalowresort
van de gekende Grecotel-keten
wordt omringd door veel groen en
ligt langs een lang en smal zand- en
kiezelstrand. De kamers met zeezicht
of gemeenschappelijk zwembad zijn
een aanrader. Hier geniet je van een
luxueuze LUX.ME All In formule met
à-la-cartemaaltijden, premium
drankjes,...
LIGGING: Direct aan het strand
• Op 8,5 km van het centrum en op
9 km van de haven van Rethymnon
• Bushalte voor het hotel, regelmatige
busverbinding (elke 30 min.)
• Op ± 75 km van de luchthavens
(transfer heen en terug inbegrepen)
FACILITEITEN: Shops
• Roomservice (7-23u.) • Conciërge
(24/24u.) • Parking (gratis) • Wifi
(gratis) in het hele resort
RESTAURANTS & BARS: Zie All
In Ultra • Hoofdrestaurant met terras
(maaltijden in buffetvorm,

showcooking, thema-avonden)
• A-la-carterstaurants: Grieks (middagen avondmaal), Italiaans (middagen avondmaal), ‘guest’ (15/6-15/9,
avondmaal), Aziatisch (avondmaal),
gourmet (avondmaal) • Crêperie/
ijssalon • Patisserie/chocolaterie
• Loungebar, beachbar, nieuwe
poolbar • Lange broek vereist voor
de heren ‘s avonds • Biologische
hoeve ‘Agreco’ (op ± 9 km, transfer
betalend) met restaurant: avondmaal
met typisch Kretenzische gerechten
SPORT & ONTSPANNING:
Zoutwaterzwembad,
7 gemeenschappelijke zoutwaterzwembaden (enkel toegankelijk voor
bepaalde kamertypes), nieuwe
familiezwembad ‘activity’, nieuw
kinderbad, zonneterras, tuin • Gratis
ligzetels en parasols aan het zwembad
en het strand • Gratis handdoekenservice • Gratis: zie All In • Betalend:
watersporten (onafhankelijk van het
hotel) aan het strand, Hippie Wellness,
hamam, massage
VERBLIJF: Alle kamers beschikken
over badkamer (haardroger, badjas,
slippers), tegelvloer, centrale airco,
telefoon, wifi (gratis), satelliet-tv
(flatscreen), koelkast, koffie- en
theefaciliteiten, safe (gratis)
• Standaardkamer (2 pers. /
2 volw.+1 kind) met bad, balkon en
tuinzicht of zicht op de bergen
(type 20) • Superieure kamer (2 pers.)

met bad en douche, balkon en zeezicht
(type 21) • Prestige Bungalow
(2 pers. / 2 volw.+1 kind) met bad,
schuifpaneel, terras en zeezicht
(type 23) • Swim-up White kamer
(2 pers. / 2 volw.+1 kind.) met bad,
terras en directe toegang tot het
gemeenschappelijk zwembad (te delen
met kamers van hetzelfde type)
(type 27) • LUX.ME swim-up
bungalow (2 pers. / 2 volw.+1 kind)
met bad, schuifpaneel, terras, zeezicht,
directe toegang tot het
gemeenschappelijk zwembad (te
delen met kamers van hetzelfde type)
(type 22) • Swim-up familiekamer
(2 pers. / 2 volw.+2 kind.) met bad,
terras, directe toegang tot het
gemeenschappelijk zwembad (te
delen met kamers van hetzelfde type):
1 slaapkamer en 1 woonkamer van
elkaar gescheiden door een schuifdeur
(type 26) • White Familiesuite
(2-3 pers. / 2 volw.+2 kind. / 3 volw.+
1 kind) met bad en douche, 2 balkons
en zeezicht: 1 slaapkamer en
1 woonkamer van elkaar gescheiden
door een schuifdeur (type 24)
• Petit Yali Seafront Suite
(2-3 pers. / 2 volw.+2 kind.) gelegen
aan de zee, met douche, tegelvloer,
minibar (gratis), terras, frontaal zeezicht,
directe toegang tot het zwembad dat
enkel toegankelijk is voor klanten die
in dezelfde rij verblijven: 1 slaapkamer
en 1 kleine woonkamer (met

individuele airco) van elkaar gescheiden
door een schuifdeur (type 25)
• Famous Class voordelen geldig in
type 25: VIP check-in en check-out,
champagne en vers fruitsap op de
kamer bij aankomst, welkomstverrassing
voor de kinderen, vers fruit op de
kamer (om de 2 dagen), 2x/dag
housekeeping, badproducten ‘Eau
de Grèce’, strandtas met handdoeken,
gereserveerde ligzetels • Babykit:
flessenverwarmer, flessensterilisator,
waterkoker, buggy, babyfoon,
verversingskussen, plaspotje,
toiletverkleiner, babybadje (ter
plaatse te boeken, gratis en volgens
beschikbaarheid) • Kinderbedje
(0-2 jaar) gratis • 264 kamers

(1x/dag gevuld) • Pingpong
• Fitness (vanaf 16 jaar), pilates,
stretching, yoga • Animatie overdag
(aquagym,...) en ‘s avonds (shows,
muziek,...) • Grecoland Club
(4-12 jaar), GrecoTeens (13-17 jaar,
15/6-15/9), Discovery Adventures
(7-14 jaar, 1x/week) • 1x/verblijf
toegang tot het aquapark in
Grecotel Marine Palace & Aquapark
op 15 km (mits reservatie, transfer
betalend, snacks en dranken
inbegrepen in het aquapark) • Op
de dag van vertrek eindigt de All In
om 17u.

ALL IN

KIDS

• Grecoland Tasty Corner (11-17u.)
in het hoofdrestaurant voor kinderen
ALL IN ULTRA
(4-12 jaar): sandwiches, yoghurt,
• Ontbijt, middag- en avondmaal in melk, ijsjes, vers fruit, cake en koekjes,
het hoofdrestaurant • Maaltijden in fruitsap, water, warm middagmaal
de à-la-carterestaurants (1x/week in (12.30-14.30u.) met dessert
elk restaurant, volgens beschikbaarheid,
mits reservatie voor het avondmaal):
Grieks, Italiaans, gourmet (vanaf
14 jaar), ‘guest’ of Aziatisch • 1x
maaltijd in hoeve ‘Agreco’ (volgens
beschikbaarheid, transfer niet
inbegrepen) • Pannenkoeken en ijsjes
(10.30-18u.) • Late night snacks
(tot 3u.): koffie, gebak en snacks
• Selectie van lokale en internationale VOOR FAMILIES
alcoholische en niet-alcoholische
%DE\NLWPRJHOLMN
dranken, premium dranken, wijn en
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
cocktails (10.30-1u.) • Minibar
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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NEFELI
Rethymnon

! Nieuw in ons aanbod
! Charmant hotel
! Aangename sfeer
! Vriendelijke service
! Op 250 m van het strand
HALF
WIFI
GRATIS PENSION

Standaardkamer
ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 250 m van het strand
• Restaurant met terras (ontbijt en
avondmaal in buffetvorm, showDit charmante hotel werd gebouwd • In het centrum van Platanes
cooking, thema-avonden)
in de typisch Kretenzische stijl. Het • Op 4,5 km van het oude centrum
• Snackbar aan het zwembad
lijkt net een minidorpje met een wirwar van Rethymnon
• Bushalte op 10 m
aan steegjes en trapjes die je naar
• Op ± 80 km van de luchthaven
de kamers leiden. Er heerst een
(transfer heen en terug inbegrepen)
aangename sfeer en je geniet er van
de Griekse gastvrijheid en goede
FACILITEITEN
service. In de buurt vind je talrijke
• Kinderspeelruimte
bars, restaurants en winkeltjes.
• Bagageruimte
• Wifi (gratis) in het hele resort

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• Zoetwaterzwembad met een klein
kindergedeelte, zonneterras met
gratis ligzetels en parasols
(beperkt aantal)
• Gratis: kleine fitness
• 3x/week avondanimatie
• Betalend: spacentrum met sauna,
stoombad, bubbelbad, massage en
schoonheidsbehandelingen

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche, haardroger), tegelvloer,
individuele airco, telefoon, wifi (gratis),
satelliet-tv (flatscreen), koelkast,
safe (betalend) en balkon of terras
• Standaardkamer (2-3 pers.) met
koffie- en theefaciliteiten (type 20)
• Superieure kamer (2-3 pers.) met
badjas, slippers, Nespresso
machine (type 21)
• Familiekamer (2-4 pers.):
2 communicerende kamers (type 22)
• Eén persoon in dubbele kamer,
op aanvraag (type 29)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 137 kamers

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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MELROSE BY MAGE HOTELS
Rethymnon

! Moderne kamers
! Dicht bij het oude centrum van Rethymnon
! Dicht bij het strand
HALF
OVERDEKT WIFI
ZWEMBAD GRATIS PENSION ONTBIJT

LIFESTYLE
8QLHNHHUYDULQJHQ
0RGHUQGHVLJQ
*UDWLVZLIL

Standaardkamer
ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 50 m van het strand
• Hoofdrestaurant (ontbijtbuffet
• Op 1 km van het oude centrum
met showcooking)
KLANTENSCORE
van Rethymnon
• A-la-carterestaurant (middagmaal:
• Maaltijden 8.7
• Op ± 78 km van de luchthaven
12.30-16u.)
• Kamers 9
(transfer heen en terug inbegrepen) • Bar
• Halfpension = ontbijt + middagDe centrale ligging van het moderne FACILITEITEN
maal in het hotel of avondmaal
hotel maakt het tot een van de fijnste • Wasservice
(buffet) in een nabijgelegen hotel
verblijfadresjes in Rethymnon. Vlak • Wifi (gratis) in het hele resort
bij het strand en de promenade en
op slechts 1 km van het oude centrum.
Hier liggen de restaurants, bars en
winkeltjes, alsook het nachtleven van
Rehtymnon binnen handbereik.
Ontdek de Krezentische cultuur, de
Venetiaanse architectuur en de
traditionele smaken van de lokale
keuken. Geniet van de zon op het
lange zandstrand of aan het zwembad
waar een ontspannen sfeer hangt.
‘s Avonds kleed je je om in je stijlvol
ingerichte kamer om vervolgens een
gezellige taverne op te zoeken voor
een hapje. Hotel Melrose by Mage
Hotels is vooral geschikt voor koppels
en vrienden.

9.0

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• Zoetwaterzwembad, zonneterras
met gratis ligzetels en parasols
• Gratis handdoekenservice
• Klein overdekt zwembad (verwarmd)
met bubbelbad
• Betalend: sauna, massage

Alle kamers beschikken over badkamer
(haardroger, slippers), tegelvloer,
individuele airco, telefoon, wifi (gratis),
satelliet-tv (flatscreen), koelkast,
koffie- en theefaciliteiten, safe (gratis)
en balkon
• Standaardkamer (2-3 pers.) met
douche (type 20)
• Familiekamer (4 pers. / 3 volw.+
1 kind) met 2 badkamers (2x
douche): 1 slaapkamer, 1 salon/
slaapkamer (type 24)
• Juniorsuite (2-3 pers.) met bad of
douche, badjas, koelkast bij
aankomst gratis gevuld met water,
frisdranken, bier en wijn, op
aanvraag (type 22)
• Suite (2-4 pers.) met bad of douche,
badjas, koelkast bij aankomst gratis
gevuld met water, frisdranken, bier
en wijn (type 23)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 59 kamers

EXTRA
• Fles wijn en mineraalwater bij
aankomst

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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EUPHORIA RESORT
Kolymbari

! Familieresort
! Uitgebreide en kwaliteitsvolle All In
! Met aquapark voor klein en groot
! Talrijke sportmogelijkheden
! Direct aan het zand- en kiezelstrand
OVERDEKT SWIM-UP WIFI
ZWEMBAD KAMERS GRATIS

ALL IN

SUN SWIM
(LQGHORRV]ZHPSOH]LHU
+HHUOLMN]RQQHQ
(HQ]RUJHOR]HIHHOJRRGYDNDQWLH

Standaardkamer
ONZE MENING:

9.6

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.8 • Service 9
• Kamers 9.5

Welkom in Euphoria Resort. Dit grote
5*-hotel is een project van het geliefde
Minoa Palace Beach Resort en is
met zijn aquapark en talrijke sportfaciliteiten het ideale vakantieoord
voor families. Toch voelen ook koppels
zich hier prima thuis. Hier mag je je
verwachten aan een actieve vakantie
met een uitgebreid activiteitenpakket
voor alle leeftijden. Dit is zeker en
vast een topadresje in het westen
van Kreta! De vriendelijke service
van het personeel is top en de All In
uitgebreid en zeer kwaliteitsvol.

RESTAURANTS & BARS

VERBLIJF (12289)

• Zie All In • Hoofdrestaurant met
groot terras (maaltijden in buffetvorm) • 2 restaurants aan de zee:
Grieks buffetrestaurant ‘Kouzina’
met terras (middagmaal in buffetvorm, à-la-carteavondmaal) en
Chef’s Grill Restaurant met balkon
(à-la-carteavondmaal) • Italiaans
restaurant (middagmaal: buffet)
• Aziatisch restaurant • Lobbybar,
poolbar, Pool Club, beachbar
• Dresscode: smart casual in alle
restaurants tijdens het avondmaal
(shorts en flip flops niet toegelaten)

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche, haardroger, badjas, slippers),
vinyl- of tegelvloer, individuele airco,
telefoon, wifi (gratis), satelliet-tv
(flatscreen), minikoelkast, koffie- en
theefaciliteiten, espressomachine
(2 gratis capsules), safe (gratis) en
balkon of terras
• Standaardkamer (2-3 pers.) met
zicht op het hinterland (type 20)
• Kamer met zicht op het zwembad
(2-3 pers.) (type 21)
• Kamer met lateraal zeezicht
(2-3 pers.) (type 26)
• Kamer met gemeenschappelijk
zwembad (2-3 pers.) (type 23)
• Kamer met gemeenschappelijk
zwembad (2-3 pers.) met lateraal
zeezicht (type 22)
• Juniorsuite met zicht op het
zwembad (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind. / 3 volw.+1 kind) met ‘open
plan’ badkamer: 1 slaapkamer,
1 salon met sofabed (gescheiden
door een schuifdeur) (type 24)
• Juniorsuite met gemeenschappelijk
zwembad (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind. / 3 volw.+1 kind) met ‘open
plan’ badkamer: 1 slaapkamer,
1 salon met sofabed (gescheiden
door een schuifdeur) (type 25)

SPORT & ONTSPANNING

• 2 grote zoetwaterzwembaden,
aquapark (6 dagen/week open),
zonneterras • Gratis ligzetels en
parasols aan het zwembad en het
strand • Gratis handdoekenservice
LIGGING
• Gazebo’s aan het zwembad
• Direct aan het zand- en kiezelstrand
(betalend) • Gratis: zie All In
(waterschoenen zijn handig) • Op
• Betalend: fietsen- en mountain25 km van Chania • Bushalte aan
bikeverhuur, diverse behandelingen
het hotel • Op ± 40 km van de
in het spacentrum (vanaf 16 jaar)
luchthaven (transfer heen en terug
inbegrepen)
MINISPLASH
• 1 kids miniglijbanenpark (diepte
FACILITEITEN
zwembad 30 cm, vanaf 4 jaar, min.
• Kinderspeeltuin • Shops
lengte 100 cm)
• Roomservice (7.30-23u.)
• Wasservice • Parking en ondergrondse parking (gratis) • Wifi
(gratis) in het hele resort

• Familiesuite met zicht op het
zwembad (2-4 pers. / 2 volw.+
3 kind. / 3 volw.+2 kind. / 4 volw.+
1 kind) met 2 badkamers (1x
douche, 1x bad): 1 slaapkamer
(dubbel bed), 1 salon (2 sofabedden)
(type 27)

ALL IN ULTRA

• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm in het hoofdrestaurant
• Middagmaal (buffet) in ‘Kouzina’
• 1x/verblijf van 7 dagen: à-la-carteavondmaal in ‘Kouzina’ • 1x/verblijf
van 7 dagen: avondmaal in Chef’s
VERBLIJF (12389)
Grill Restaurant (à la carte) • Water,
Alle kamers beschikken over badfrisdranken, wijn en bier tijdens het
kamer (haardroger, badjas, slippers), middag- en avondmaal • IJsjes
vinyl- of tegelvloer, individuele airco, (10-21h30) • Selectie van lokale en
telefoon, wifi (gratis), satelliet-tv
internationale alcoholische en niet(flatscreen), minikoelkast, koffie- en
alcoholische dranken (10-00.30u.)
theefaciliteiten, espressomachine
• Minikoelkast dagelijks gevuld met
(2 gratis capsules), safe (gratis) en
water
lateraal zeezicht
• 2 tennisterreinen • Fitness,
• Familiesuite (2-4 pers. / 2 volw.+ 2 fitnessruimtes voor groepslessen
3 kind. / 3 volw.+2 kind. / 4 volw.+ • Uitgebreide sportactiviteiten en
1 kind) met 2 badkamers (1x
animatie voor kinderen en volwassenen:
douche, 1x bad) en balkon:
o.a. yoga, Pilates, spinning, aerobic,
1 slaapkamer (dubbel bed),
shows, livemuziek • Overdekt
1 salon (2 sofabedden) (type 20) zwembad (verwarmd, vanaf 16 jaar)
• Familiesuite (2-4 pers. / 2 volw.+ • Sauna, bubbelbad, stoombad en
3 kind. / 3 volw.+2 kind. / 4 volw.+ ijsfontein in het spacentrum (vanaf
1 kind) met 2 badkamers (1x
18 jaar) • Miniclub (4-12 jaar)
douche, 1x bad), terras en
• 6 dagen/week: waterpark met
gemeenschappelijk zwembad:
5 glijbanen (min. lengte 120 cm) en
1 slaapkamer (dubbel bed),
zone met aquatoren (30 cm diep,
1 salon (2 sofabedden) (type 21) vanaf 4 jaar, min. lengte 100 cm)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 344 kamers
VOOR FAMILIES
0LQLVSODVK
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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GIANNOULIS GRAND BAY BEACH RESORT
Kolymbari

! Adults Only vanaf 16 jaar
! Hotelletje weg van alle drukte
! Aanrader: kamers aan het zwembad
! Vriendelijke service
! Direct aan een kiezelstrand
ADULTS WIFI
ONLY GRATIS

FAIR TRAVEL

ALL IN

FOR TWO
*HQLHWHQPHW]¶QWZHHWMHV
$GXOWVRQO\
5XVWHQRQWVSDQQLQJ

Standaardkamer

ONZE MENING:

8.4

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.1 • Service 9
• Kamers 8.9

Het Adults Only hotel Giannoulis
Grand Bay Beach Resort combineert
de traditionele Griekse stijl met een
modern design, eenvoudige lijnen en
comfortabele meubels. Op slechts
enkele passen van het hoofdzwembad
ligt het kiezelstrand van Kolymbari
dat bekroond werd met de Blauwe
Vlag.

LIGGING
• Direct aan het kiezelstrand • Op
300 m van het centrum van Kolymbari
• Op 23 km van Chania • Bushalte
voor het hotel • Op ± 34 km van de
luchthaven (transfer heen en terug
inbegrepen)

FACILITEITEN
• Shop • Wasservice • Roomservice
(8-23u.) • Wifi (gratis) in het hele resort

285_V1_MED_NL 285

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In • Hoofdrestaurant met
terras (maaltijden in buffetvorm,
showcooking) • 2 à-la-carterestaurants
in open lucht (midden mei-midden
okt.): mediterraan (avondmaal) en
Grieks (middagmaal, snacks: 13-16u.)
• Hoofdbar, pool/snackbar

VERBLIJF

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche in bad, haardroger, badjas,
slippers), tegelvloer, centrale airco,
telefoon, wifi (gratis), satelliet-tv
(flatscreen), minibar (betalend), koffieen theefaciliteiten, espresso machine
(capsules betalend), safe (gratis)
• Standaardkamer (2 pers.) met
SPORT & ONTSPANNING
balkon of terras en tuinzicht
• 4 zoetwaterzwembaden (waarvan (type 20) • Kamer met zeezicht
2 enkel voor specifieke kamertypes), (2 pers.) met balkon (type 21)
zonneterras • Gratis ligzetels en
• Juniorsuite (2-3 pers.) met
parasols aan het zwembad en het
geïntegreerd salon, balkon en frontaal
strand • Gratis handdoekenservice
zeezicht (type 22) • Suite (2-4 pers.)
• Gratis: zie All In
met balkon of terras en tuinzicht:
• Betalend: klein spacentrum met
1 slaapkamer, 1 salon (type 23)
wellnessbehandelingen, massages, • Juniorsuite (2-3 pers.) met
manicure, pedicure en sauna, kleine geïntegreerd salon, balkon met directe
kiosk met massages op het strand toegang (via 3 trappen) tot het terras
en zwembad, frontaal zeezicht
ADULTS ONLY
• Minimumleeftijd voor de gasten in (type 24) • Suite (2-4 pers.) met
terras en directe toegang tot het
het hotel: 16 jaar
zwembad: 1 slaapkamer, 1 salon
(type 26) • Superieure kamer
(2 pers.) met terras, gemeenschappelijk
zwembad en tuinzicht (type 27)
• Superieure kamer (2 pers.) met
balkon, gemeenschappelijk zwembad
(via 2 trappen) en zeezicht (type 28)
• Promokamer (2 pers.) met balkon
of terras (type 25) • Kamertypes 24,
26, 27 en 28 hebben 2 privéligzetels
en 1 parasol net buiten de kamer, op
het terras aan het zwembad • 80 kamers

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm • Huiswijn, lokaal bier
van ‘t vat, frisdranken en water tijdens
het middag- en avondmaal in het
hoofdrestaurant • Middagmaal in
het Grieks à-la-carterestaurant
(exclusief dranken) • Avondmaal in
het mediterraan à-la-carterestaurant
(exclusief dranken, minimumconsumptie is € 8/pers.) • Snackbuffet:
pizza, bruschetta, finger food, groenten
(11-12u.) • Theebuffet: gebak, koekjes,
minisandwiches, pizza
(16.30-17.30u.) • IJsjes (10-21.30u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken (10-23u.)
• Kleine fitness • Softanimatie ( junisept., 1 animator, aerobic, aquagym,
yoga, pilates,...) • Griekse kookles
(1x/week) • Wijndegustatie (1x/week)
• De All In is geldig tot 16u. op de
dag van vertrek

ALL IN PREMIUM mits toeslag

wijn, water, frisdrank en bier in fles
inbegrepen) • Selectie van 9 gebottelde
lokale wijnen (3 rood, 3 wit, 3 rosé)
tijdens het middag- en avondmaal
(buffet of à la carte) • Dine around
in de 4 Giannoulis Hotels and Resorts
(transfer niet inbegrepen) • 2x/week
thema-avond • Internationale
alcoholische merkdranken, longdrinks
en cocktails met internationale sterkedrank, lokale champagne in de poolbar
(10-19u.) en de lobbybar 19-24u.)
(Premium merken, VSOP cognac,
malt whisky’s en internationale
champagne niet inbegrepen)
• Dagelijks sunset champagne cocktails
(1 uur) • Minibar (dagelijks gevuld
met 2 flessen water, 10 frisdranken,
4 flesjes wijn (188 ml) en 2 blikjes
bier) • 4 espresso capsules per dag
op de kamer • 1x massage (45 min.)
of ‘light’ wellnessverzorging per pers./
week • Mogelijkheid om ligzetels op
het strand te reserveren • Via je
reisagent (J012)

• Extra’s bovenop de gewone All
Inclusive formule: • Mits reservatie
1 dag op voorhand: laat continentaal
ontbijt op de kamer (10-11u.),
traditioneel Grieks à-la-carte ontbijt,
dagelijks à-la-cartemiddagmaal
mogelijk (gebottelde Kretenzische
wijn, water, frisdrank en bier in fles
inbegrepen), dagelijks à-la-carteavondmaal mogelijk in restaurant
Azzuro (gebottelde Kretenzische
Code 12262 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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MINOA PALACE BEACH RESORT
Platanias

! Ruime kamers
! Heerlijke keuken, 4 restaurants
! Gezellig om buiten te eten
! Ook All In mogelijk
! Toegang tot strand via ‘Imperial’ gedeelte
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Standaardkamer

• Gratis: tennisterrein overdag,
• Eén persoon in dubbele kamer
(type 29)
pingpong, omnisportterrein, fitness
• Kinderspeelruimte
• Promokamer (2-3 pers.) (type 25)
(vanaf 16 jaar), 1x/week: yoga,
• Shops
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis
verschillende ochtendsportKLANTENSCORE
• Kapsalon
• 173 kamers
activiteiten
• Maaltijden 9.2 • Service 9
• Wasservice
• Kamers 9.3
• 1x/week kookles
• Roomservice (24/24u.)
VERBLIJF
IN MINOA
• Thema-avonden met livemuziek en
• Parking (gratis)
PALACE BEACH RESORT
Geniet van een vakantie in stijl in het
dans
• Wifi (gratis) in het hele resort
IMPERIAL 12272
prachtige luxehotel Minoa Palace
• Betalend: tennis met verlichting,
Alle kamers beschikken over badkamer
Beach Resort, dat een geheel vormt RESTAURANTS & BARS
fietsenverhuur, spa- en
(bad, douche, haardroger, badjas,
met het ‘Imperial’ gedeelte waarvan • Zie All In (mits toeslag)
wellnesscentrum (vanaf 16 jaar)
de faciliteiten gemeenschappelijk zijn. • Hoofdrestaurant met terras
met sauna, Turks bad, bubbelbad, slippers), houten vloer, individuele
De heerlijke keuken met gevarieerde
(Amerikaans ontbijtbuffet,
massage, aromatherapie, manicure, airco, telefoon, wifi (gratis), satelliettv (flatscreen), minibar (betalend),
en erg verzorgde buffetten is een
avondbuffet, thema-avonden)
pedicure,...
koffie- en theefaciliteiten (dagelijks
streling voor de tong en voor het oog. • Italiaans à-la-carterestaurant
VERBLIJF (12271)
bijgevuld), espresso machine, safe
In dit stijlvolle kader is het bovendien (middagmaal)
Alle kamers beschikken over marmeren (gratis), dagelijks turndown service
heel gezellig om buiten te eten. Je
• Mediterraan restaurant aan zee
verblijft in comfortabele kamers die
(ontbijtbuffet, middagmaal: buffet en badkamer (douche, haardroger, badjas, en balkon of terras
elegantie en rust uitstralen. Ontspan
à la carte, avondmaal: grill à la carte) slippers), tegelvloer, individuele airco, • Luxekamer Imperial (2-3 pers.)
telefoon, wifi (gratis), satelliet-tv
(type 20)
je aan de mooie zwembaden en
• A-la-carterestaurant met
• Luxekamer Imperial met lateraal
profiteer van een ideale ligging vlak
natuurvoeding en zicht op de baai (flatscreen), minibar (betalend),
koffieen
theefaciliteiten
(dagelijks
zeezicht (2-3 pers.) (type 21)
bij het strand en het geanimeerde
van Chania (enkel voor volw.,
bijgevuld), espresso machine, safe
• Luxekamer Imperial Waterfront
centrum van Platanias.
avondmaal)
(gratis), dagelijks turndown service
(2-3 pers.) met zeezicht (type 22)
• Traditionele kafenion
LIGGING
en balkon of terras
• Luxekamer Imperial met
• Pianobar, poolbar, beachbar
• Direct aan een lang zand-/
• Standaardkamer (2-3 pers.)
privézwembad (2-3 pers.) (type 23)
• Deftige kledij vereist tijdens het
kiezelstrand via het ‘Imperial’
(type 20)
• Luxekamer Imperial Waterfront
avondmaal in alle restaurants
gedeelte (loopbrug over de weg
• Kamer in bungalow (2-3 pers. /
met privézwembad (2-3 pers.)
tussen de 2 delen)
SPORT & ONTSPANNING
2 volw.+2 kind.) (3e bed = sofabed, met frontaal zeezicht (type 24)
• Op 500 m van het centrum van
• 4 zoetwaterzwembaden,
4e bed = opklapbed) (type 21)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis
Platanias
2 bubbelbaden, kinderbad,
• Kamer in bungalow (2-3 pers. /
• 81 kamers
• Op 12 km van het centrum van
zonneterras
2 volw.+2 kind.) met privézwembad
Chania
• Gratis ligzetels en parasols aan het
(type 22)
• Bushalte voor het hotel
zwembad en het strand
• Kamer met zicht op het zwembad
• Op ± 26 km van de luchthaven
• Gratis handdoekenservice
(2-3 pers.) (type 23)
(transfer heen en terug inbegrepen) • Overdekt zwembad in het spa- en
wellnesscentrum (vanaf 16 jaar)
Code 12271/12272 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
ONZE MENING:

9.4
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FACILITEITEN

ALL IN mits toeslag
• Ontbijt en avondmaal in buffetvorm
• A-la-cartemiddagmaal in het
Italiaans restaurant • Middagmaal
(buffet) in het mediterraan restaurant
• Avondmaal (vast menu) in het
mediterraan restaurant • Selectie van
lokale en internationale alcoholische
en niet-alcoholische dranken en
huiswijn tijdens het middag- en
avondmaal • Korting in het
à-la-carterestaurant met natuurvoeding
(avondmaal) • Snacks en ijsjes
(10-18u.) • Traditionele dranken en
gerechten (mezze) in de kafenion
(15-18u.) • Selectie van lokale en
internationale alcoholische en
niet-alcoholische dranken (10-24u.)
(champagne betalend) • Minibar
dagelijks gevuld met mineraalwater,
frisdranken en bier
• Tennis overdag, pingpong,
omnisportterrein, fitness (vanaf
16 jaar) • 1x/week: yoga, verschillende
ochtendsportactiviteiten • 1x/dag
sauna, Turks bad en bubbelbad
• 1x/week kookles • Thema-avonden
met livemuziek en dans • 5% korting
op bepaalde diensten in het spa- en
wellnsscentrum (vanaf 16 jaar)

VOOR FAMILIES
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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CRETA PRINCESS AQUAPARK & SPA
Platanias

! Prima All Inclusive
! Waterparadijs voor klein en groot
! Direct aan het strand
WIFI
GRATIS

FAIR TRAVEL

ALL IN

SUN SWIM
(LQGHORRV]ZHPSOH]LHU
+HHUOLMN]RQQHQ
(HQ]RUJHOR]HIHHOJRRGYDNDQWLH

Standaardkamer

ONZE MENING:

7.0

KLANTENSCORE
• Maaltijden 7.5 • Service 7
• Kamers 7.8

Creta Princess Aquapark & Spa
(voorheen Louis Creta Princess Spa
& Aquapark) is een populair
familiehotel direct aan het strand
van Maleme, dicht bij Platanias.
Waterliefhebbers zullen zich hier in
hun nopjes voelen dankzij het
aquapark met 5 waterglijbanen en
ook voor de kleintjes is er een
waterspuitpark. Kom vervolgens tot
rust aan het zwembad of op het strand
met gratis ligzetels en parasols.

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het kiezelstrand
• Op 600 m van het centrum van
Maleme met winkeltjes, restaurants
en bars
• Op 7 km van Platanias
• Op 17 km van Chania
• Bushalte op 10 m
• Op ± 34 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
buffetvorm, thema-avonden,
kinderbuffet)
• Aziatisch restaurant met terras
(avondmaal in buffetvorm)
• Lobbybar, poolbar
• Dresscode: lange broek vereist voor
de heren tijdens het avondmaal

FACILITEITEN
• Kinderspeeltuin
• Disco (20.30-1u.)
• Shop
• Schoonheidssalon
• Kapsalon
• Wasservice
• Bagageruimte
• Parking (gratis)
• Wifi (gratis) in het hele resort

VERBLIJF

Alle kamers beschikken over badkamer
(bad, haardroger), tegelvloer,
centrale airco (15/6-15/9), telefoon,
wifi (gratis), satelliet-tv, koelkast,
koffie- en theefaciliteiten, safe
(betalend) en balkon of terras
• Standaardkamer (2-3 pers.) in
het hoofdgebouw, met lateraal
zeezicht (type 20)
• Kamer met zeezicht (2-3 pers.) in
SPORT & ONTSPANNING
het hoofdgebouw (type 21)
• Zoetwaterzwembad, zwembad met • Bungalow (2-3 pers. / 2 volw.+
5 glijbanen (minimum 12 jaar of
2 kind. / 3 volw.+1 kind) met
1m20 lengte), zonneterras, tuin
dubbel bed, 2 sofabedden en
• Gratis ligzetels en parasols aan het
lateraal zeezicht (type 22)
zwembad en het strand
• Promokamer (2-3 pers.) (type 25)
• Gratis handdoekenservice (mits
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
waarborg)
mogelijk bij maximale bezetting)
• Gratis: zie All In
• 420 kamers
• Betalend: biljart, elektronische
spelletjes, fietsenverhuur, klein
spacentrum met hamam,
massages, manicure, pedicure

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Snacks (15.30-18u.)
• Selectie van lokale en internationale
alcoholische en niet-alcoholische
dranken (10-24u.)
• 2 tennisterreinen, basketbal,
volleybal, voetbal, minigolf
• Fitness (vanaf 16 jaar), aerobic
• Animatie (mei-okt.) overdag en
‘s avonds
• Miniclub (4-12 jaar, mei-okt.)

MINISPLASH
• Kids waterspuitpark

VOOR FAMILIES
0LQLVSODVK
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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ASTERION SUITES & SPA
Platanias

! Nieuw in ons aanbod
! Adults Only vanaf 16 jaar
! Recent vernieuwd (2020-2021)
! Suites met privézwembad
! Direct aan het strand
HALF
ADULTS WIFI
ONLY GRATIS PENSION ONTBIJT

Luxekamer

ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het kiezel/zandstrand
• Hoofdrestaurant met terras (ontbijt,
middag- en avondmaal à la carte)
Hotel Asterion Suites & Spa onderging • Op 3 km van Platanias
• Kretenzisch à-la-carterestaurant
in 2021 een complete metamorfose • Op 15 km van Chania
• Op ± 35 km van de luchthaven
(avondmaal)
waarbij alle kamers en openbare
(transfer heen en terug inbegrepen) • Lobbybar, poolbar
ruimtes vernieuwd werden. Vandaag
biedt dit luxueuze boetiekhotel een
FACILITEITEN
bohemien-chique en eersteklas
• Roomservice
vakantiegevoel. Het geniet een
• Wasservice
pittoreske en rustige ligging direct
• Bagageruimte
aan het strand en is een uitstekende
• Wifi (gratis) in het hele resort
uitvalsbasis om Kreta te ontdekken.
Helemaal tot rust kom je in je
luxueuze en moderne kamer, aan
het zwembad, het strand of in het
spacentrum. En ‘s avonds proef je
van de traditionele keuken met
lokale producten.

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• Zoetwaterzwembad, zonneterras
met gratis ligzetels en parasols,
tuin
• Betalend: fitness, fietsenverhuur,
spacentrum met diverse
behandelingen, healthtclub en
yogacentrum

Alle kamers beschikken over badkamer
(inloopdouche, haardroger, badjas,
slippers), tegelvloer, centrale airco,
hoofdkussenservice (gratis, op
aanvraag), telefoon, wifi (gratis),
satelliet-tv (flatscreen), Marshal
Bluetooth Speaker, koelkast, koffieen theefaciliteiten, Nespresso, safe
(gratis), turndown service en balkon
of terras
• Superieure kamer met tuinzicht
(2 pers.) (type 20)
• Suite met tuinzicht (2-4 pers.)
met safe (gratis) (type 21)
• Suite met privézwembad
(2-3 pers.) met terras en tuinzicht
(type 22)
• Swim-upsuite (2-3 pers.) met
terras en tuinzicht (type 23)
• Suite met lateraal zeezicht
(2-4 pers.) (type 24)
• Eén persoon in superieure
kamer met tuinzicht, op aanvraag
(type 29)
• 67 kamers

ADULTS ONLY
• Minimumleeftijd voor de gasten in
het hotel: 16 jaar

Code 12320 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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Griekenland | Kreta | Platanias

THALASSA BEACH RESORT

SUP

Platanias

! Adults Only vanaf 16 jaar
! Charmant adresje
! Direct aan het zandstrand
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Standaardkamer

ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het zandstrand
• Amerikaans ontbijtbuffet
• Op 500 m van het centrum van
• Restaurant met terras (mediterrane
KLANTENSCORE
Platanias
keuken, avondmaal: keuzemenu
• Maaltijden 9.3 • Service 10
• Op 9 km van Chania
met bediening)
• Kamers 8.4
• Bushalte op 50 m
• Taverne met terras vlak bij het strand
• Op ± 26 km van de luchthaven
(‘s middags Griekse gerechten en
Thalassa Beach Resort is een uitstekend
(transfer heen en terug inbegrepen) snacks)
adresje voor gasten vanaf 16 jaar.
• Bar, poolbar
Relaxen aan het zwembad of op het FACILITEITEN
strand. Gezellig dineren in het
• Bibliotheek met dvd’s
restaurant. Genieten van een spa• Wasservice
behandeling... Dit stijlvolle en klein- • Privéparking (gratis)
schalige hotel is bovendien prachtig • Wifi (gratis) in het hele resort
gelegen aan een mooi zandstrand
met zicht op het Thodorou-eiland en
in de onmiddellijke omgeving vind je
tal van bars, restaurants en winkeltjes.
De heerlijke maaltijden en persoonlijke
service zorgen ervoor dat je hier echt
waar voor je geld krijgt!

9.2

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• Zoetwaterzwembad, bubbelbad,
zonneterras
• Gratis ligzetels, matrassen en
parasols aan het zwembad en het
strand
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: fitness
• Softanimatie overdag (1x/week
yoga, 1x/week Griekse kookles) en
‘s avonds (piano-avond, jazz)
• Betalend: spacentrum met overdekt
zwembad, sauna, bubbelbad, massage
op het strand, spabehandeling voor 2

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche in bad, haardroger, badjas,
slippers), tegelvloer, individuele airco,
telefoon, wifi (gratis), satelliet-tv
(flatscreen), dvd-speler, minikoelkast,
minibar (op aanvraag, betalend), koffieen theefaciliteiten, safe (gratis) en
balkon of terras
• Standaardkamer (2-3 pers.) met
zicht op het hinterland (type 20)
• Kamer met zeezicht (2-3 pers.),
op aanvraag (type 21)
• Juniorsuite (2-4 pers.) met salon
op het gelijkvloers, kamer op 1e
verdieping en zicht op het hinterland
(type 23)
• Juniorsuite (2-4 pers.) met salon
op het gelijkvloers, kamer op 1e
verdieping en zeezicht (type 24)
• Suite (2-3 pers.) met bubbelbad,
douche en zeezicht: 1 slaapkamer
(parket), 1 salon met sofabed
(schuifdeur, tegelvloer), op aanvraag
(type 26)
• Eén persoon in dubbele kamer
(type 29)
• Promokamer (2 pers.) met binnenbalkon (geeft uit op de receptie),
zonder uitzicht (type 25)
• 81 kamers

ADULTS ONLY
• Minimumleeftijd voor de gasten in
het hotel: 16 jaar

Code 12278 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

289_V1_MED_NL 289

18/10/2022 13:15

290
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GRECOTEL MARINE PALACE & AQUAPARK

SUP

Panormo

! Ideaal voor families
! Actie: tal van activiteiten en sporten
! Mooi aquapark
! Heel goede en uitgebreide All In
! Direct aan het strand
WIFI
GRATIS

ALL IN

FAIR TRAVEL

VOOR STOERE
KIDS EN BLIJE
OUDERS
! GEVARIEERDE

ACTIVITEITEN
KINDEREN
VAN 3 T/M 12 JAAR
! ERVAREN
MEDEWERKERS
! PERSOONLIJKE
SERVICE
! VOOR

‘Bij onze exclusieve hotels met een
TUI KIDS’ CLUB verrassen ervaren
medewerkers de kinderen in juli
en augustus met een gevarieerd
programma boordevol activiteiten.’

Zie pagina 20-21 voor alle hotels
ONZE MENING:

7.5

KLANTENSCORE
• Maaltijden 9.3
• Kamers 6.7

Grecotel Marine Palace & Aquapark
bestaat uit 3 verschillende delen: Casa
Marina at Aquapark, Marine Palace
en Marin Bay. Casa Marina werd
recent gebouwd naast het Aquapark,
en wordt door een kleine lokale weg
van Marine Palace en Marin Bay
gescheiden. Dit vakantiedorp is speciaal
ontworpen voor gezinnen die actief
willen deelnemen aan de talrijke
activiteiten die er de hele dag door
georganiseerd worden. Groot en klein
kan naar hartenlust ‘splashen’ in het
aquapark. In het voor- en naseizoen
is dit hotel ook ideaal voor koppels.
Zeer geliefd hotel dus vroegboeken
is aan te raden!
LIGGING: Aan het strand • Vlak bij
Panormo • Op 25 km van Rethymnon
• Bushalte op 600 m • Op ± 85 km
van de luchthaven (transfer heen en
terug inbegrepen)
FACILITEITEN: Kinderspeelruimte
• Amfitheater • Was- en droogmachine
(gratis) • Parking (gratis) • Wifi (gratis)
in het hele resort
RESTAURANTS & BARS: Zie All
In • Hoofdrestaurant met terras
(buffet, showcooking, kinderbuffet,

Standaardkamer ‘Casa Marina’
thema-avonden) • Griekse taverne
• 2 à-la-carterestaurants: mediterraan,
Aziatisch • Barbecuehoek (à la carte,
midden juni tot midden sept.)
• Snackbar • Lobbybar, poolbar,
beachbar • In het aquapark: snackbar,
poolbar • ‘s Avonds lange broek vereist
voor de heren
SPORT & ONTSPANNING:
2 zoetwaterzwembaden, 2 zoutwaterzwembaden, plonsbad, zonneterras
• Gratis ligzetels en parasols aan het
zwembad en het strand • Gratis
handdoekenservice • Gratis: zie All In
• Betalend: mountainbikeverhuur,
biljart, ‘Elixir Spa’ met overdekt
zwembad (gratis in april, mei en okt.,
verwarmd in april en okt.), cardiofitness,
stoombad, sauna, bubbelbad, massage,...
GLIJBANEN: Trechter glijbaan,
kamikaze glijbaan, Wave Slide, tube
glijbaan, 2 snelle glijbanen (toegankelijk
vanaf 1m20)
MINISPLASH: Kids waterspuit/
miniglijbanenpark (25 cm diep)
VERBLIJF 12264 Alle kamers
beschikken over badkamer (haardroger), individuele airco/verwarming,
tegelvloer, telefoon, wifi (gratis),
satelliet-tv (flatscreen), koelkast, safe
(gratis), balkon of terras
• Standaardkamer ‘Casa Marina’
(2 pers. / 2 volw.+1 kind) met
douche en lateraal zeezicht (type 20)
• Kamer met lateraal zeezicht
(2-3 pers.) in het hoofdgebouw, met

bad (type 21) • Bungalow (2-3 pers.)
met bad en lateraal zeezicht (type 25)
• Bungalow (2-3 pers.) met bad en
zeezicht (type 22)
• Familiebungalow (2-3 pers. /
2 volw.+2 kind. / 3 volw.+1 kind) met
bad en lateraal zeezicht: 2 slaapkamers
(type 23) • Familiebungalow/suite
‘Marin Bay’ (2 pers. / 2 volw.+
2 kind.) in een bungalow dicht bij de
zee, met bad en lateraal zeezicht:
2 slaapkamers (1 met hemelbed,
1 met stapelbed voor de kinderen)
(type 24) • Familiemaisonnette
‘Casa Marina’ (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind. / 3 volw.+1 kind) dicht bij het
aquapark, met douche, 2e badkamer,
tuinzicht: slaapkamer ouders boven,
slaapkamer kinderen beneden (type 26)
• Eén persoon in dubbele kamer in
het hoofdgebouw, met bad en tuinzicht
(type 29) • Kinderbedje (0-2 jaar)
gratis (niet mogelijk bij max. bezetting
in type 20 en 29)
VERBLIJF 12364 Zelfde faciliteiten
als kamers (12264) • Bungalow
(2-3 pers.) met bad en tuinzicht
(type 20) • Kamer met tuinzicht
(2-3 pers.) in het hoofdgebouw, met
bad (type 21) • Kamer ‘Casa Marina’
(2 pers. / 2 volw.+1 kind) met douche
en tuinzicht (type 22) • Studio ‘Casa
Marina’ (2 pers. / 2 volw.+1 kind)
‘open plan’ kamer met kitchenette
(elektrisch fornuis, oven, microgolf,
koelkast/diepvries, vaatwasser,

koffiezet, waterkoker, broodrooster),
bad en tuinzicht (type 23) • Kamer
met zeezicht (2-3 pers.) in het
hoofdgebouw, met bad (type 24)
• Familiekamer (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind. / 3 volw.+1 kind) in het
hoofdgebouw, met bad en lateraal
zeezicht: 1 slaapkamer (dubbel bed),
1 salon (2 sofabedden) gescheiden
door een schuifdeur (type 25)
• Familiebungalow (2 pers. /
2 volw.+2 kind. / 3 volw.+1 kind) met
bad en zeezicht: 2 slaapkamers
(type 26) • Familiesuite ‘Casa Marina’
(2-3 pers. / 2 volw.+2 kind. / 3 volw.+
1 kind) in de Marine Suites zone, met
bad: 1 slaapkamer, 1 salon (type 27)
• De ‘Casa Marina’ kamers liggen in
het recente ‘Casa Marina’ gebouw
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij max. bezetting in type 22)
• 426 kamers

ALL IN
• Hoofdrestaurant: ontbijt, laat
continentaal ontbijt (10-10.30u.),
middag- en avondmaal, Grieks
middagmaal op zondag (water,
frisdranken, bier en wijn tijdens het
middag- en avondmaal) • Amerikaans
ontbijtbuffet in de Griekse taverne
(hoogseizoen) • Middagmaal (buffet)
in de Griekse taverne en het
mediterraan restaurant • 1x/week
à-la-carteavondmaal in de Griekse
taverne, het mediterraan of

Aziatisch restaurant of barbecue
(hoogseizoen) • Snacks (10-12.30u.,
15-17u.) • Cake en fruit (11-12u.,
15-17u.) • IJsjes (10.30-24u.)
• Middernachtsnacks (23-24u.) • In
het aquapark: water, frisdranken, bier,
koffie, thee en ijsjes (10.30-17.30u.),
pannenkoeken, hotdogs en sandwiches
(12-17u.) • Selectie van lokale en
internationale, alcoholische en nietalcoholische dranken (10.30-1u.)
• Dagelijks fles water op de kamer
• Tennis, pingpong, beachvolley,
minivoetbal, petanque • Kleine fitness
(niet in de spa) • Aquafit, nordic
walking, stretching, aerobic, yoga,
zumba, step • Waterfiets (volgens
beschikbaarheid), kano, windsurfen
(brevet vereist) • Aquapark
• Animatie (Duits- en Engelstalig)
overdag (vogelpik, waterpolo,...) en
‘s avonds (shows, 1x/week
livemuziek,...) • TUI Kids’ Club: Minis
(3-6 jaar) en Maxis (7-12 jaar) in juli
en augustus • Internationale
‘Grecoland’ Kids Club (4-17 jaar)
• Op de dag van vertrek eindigt de
All In om 17u.

VOOR FAMILIES
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TUI SUNEO ALTHEA VILLAGE
Kato Daratso

! Kleinschalig resort in dorpstijl
! Zeer mooie tuinen
! Aangename sfeer
! Mooie prijs-kwaliteitverhouding
! Dicht bij Chania
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TUI SUNEO
SPRANKELENDE
ALL IN VAKANTIES
! DE

BETAALBARE ALL
INCLUSIVE
! FRISSE, RUIME EN
MODERNE KAMERS
! SMAKELIJKE WERELDKEUKEN
! SUNEOPLAY SPEELRUIMTE VOOR DE KIDS

'Moderne, betaalbare All In-hotels
op populaire bestemmingen, met
entertainment voor alle leeftijden
en heerlijke internationale en
lokale gerechten.'

Zie pagina 20-21 voor alle hotels
ONZE MENING:

8.4

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.1 • Service 8.7
• Kamers 8.5

TUI SUNEO Althea Village is een
budgetvriendelijk hotel, ideaal voor
een aangename All Inclusive vakantie
op Kreta. Het werd opgebouwd als
een gezellig Grieks vakantiedorpje
met mooie tuinen en wordt omgeven
door oude olijfbomen. Het zandstrand
ligt op wandelafstand, alsook talrijke
winkeltjes en tavernes. Bovendien
ligt het centrum van Chania, met zijn
oude Venetiaanse haven, op slechts
4 km. Hier geniet je van een leuke
vakantie in een typisch Kretenzische
omgeving waar het vriendelijke
personeel veel oog heeft voor de
wensen van de gasten.

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

VERBLIJF

• Op 600 m van het strand van Agioi
Apostoloi
• Op 600 m van het dorpje Pano
Daratso
• Op 4 km van Chania
• Bushalte op 150 m
• Op ± 25 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Zie All In
• Restaurant met terras (maaltijden
in buffetvorm, ‘wereldbuffet’)
• Snackbar
• Hoofdbar, poolbar

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche, haardroger), tegelvloer,
individuele airco, telefoon, wifi
(gratis), satelliet-tv (flatscreen), koelkast, safe (gratis) en balkon of terras
met tuinzicht
• Standaardkamer (2 pers.)
(type 21)
• Driepersoonskamer (2-3 pers.),
zonder toeslag (type 20)
• Appartement (2-4 pers.): 1 slaapkamer, 1 salon (type 22)
• Juniorsuite (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind. / 3 volw.+1 kind) (type 24)
• Strijkijzer verkrijgbaar aan de
receptie (gratis)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 155 kamers

FACILITEITEN
• Kinderspeelruimte
• Speelzaal
• Shop
• Wasservice
• Wifi (gratis) in het hele resort

SPORT & ONTSPANNING
• 3 zoetwaterzwembaden, 2 kinderbaden, zonneterras met gratis
ligzetels en parasols, tuin
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: tennisterrein, biljart,
elektronische spelletjes

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Snacks: 2 salades en 3 soorten
broodjes (11-18u.)
• Souvlaki/street food (11-17u.)
• IJsjes (12.30-15u. en 19-21u.,
zelfbediening)
• Koffiebreak (15-17u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(10.30-23u.)
• Fitness
• Animatie volgens het TUI SUNEOprogramma
• Gratis toegang voor kinderen tot
het ‘SuneoPlay open playhouse’
(onder begeleiding van ouders)

VOOR FAMILIES
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PANORAMA
Kato Galatas

! Prachtige uitzichten
! Attente service
! Apart gedeelte voor gasten vanaf 16 jaar
! Gemakkelijk met de bus naar Chania-stad
SWIM-UP WIFI
KAMERS GRATIS

HALF
ALL IN PENSION

CLASSIC
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ONZE MENING:

van het hotel, met tegelvloer,
stapelbed voor de kinderen, tuin• 2 zoetwaterzwembaden (waarvan
terras en zeezicht (type 24)
1 enkel toegankelijk voor gasten
• Superieure kamer ‘Panorama
die verblijven in de ‘Panorama
Blue’ (2-3 pers., vanaf 16 jaar) in
Blue’), kinderbad, zonneterrassen
het ‘Panorama Blue’ gedeelte met
• Gratis ligzetels en parasols aan het
‘Executive Service’ (zie verder),
zwembad
tegelvloer, badjassen, slippers,
• Gratis handdoekenservice
flatscreen tv, koffie- en theefaciliteiten,
• Gratis: tennis overdag, pingpong,
zeezicht en gemeenschappelijk
fitness (binnen en buiten)
zoetwaterzwembad (te delen met
• Animatie overdag en ‘s avonds
6 andere kamers van dit type)
• Betalend: biljart, sauna, stoom(type 26)
bad, massage (op aanvraag)
• Eén persoon in dubbele kamer
VERBLIJF
(type 29)
Alle kamers beschikken over bad• Promokamer (2-3 pers.) (type 25)
kamer (douche in bad, haardroger), • Executive Service voor verblijven
tegelvloer of houten vloer, individuele
in ‘Panorama Blue’ (type 23 en 26):
airco (1/5-18/10), telefoon, wifi (gratis), executive ontbijt, welkomsttraktatie
satelliet-tv, koelkast, safe (gratis) en
op de kamer bij aankomst, exclusieve
balkon of terras
kamervoorzieningen, minibar
RESTAURANTS & BARS
• Standaardkamer (2-3 pers.)
(betalend), exclusieve lounge
• Zie All In (mits toeslag)
(type 20)
(selectie van warme en koude
• Amerikaans ontbijtbuffet (show• Kamer met lateraal zeezicht
dranken en hapjes tussen 10-18u.),
cooking)
(2-3 pers.) (type 21)
exclusieve zone aan het zwembad
• Restaurant met terras (maaltijden • Superieure kamer (2 pers.) met
• ‘Panorama Blue’ gedeelte: kinderen
in buffetvorm, themabuffetten,
frontaal zeezicht (type 22)
jonger dan 16 jaar niet toegelaten
kindermenu)
• Superieure kamer ‘Panorama
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
• Wekelijks Griekse en Kretenzische
Blue’ (2 pers., vanaf 16 jaar) in het
mogelijk bij maximale bezetting en
avond met livemuziek en folklore
‘Panorama Blue’ gedeelte met
in type 23 en 26)
(afhankelijk van het weer)
‘Executive Service’ (zie verder),
• 188 kamers
• Bar, poolbar, loungebar (enkel voor badjassen, slippers, flatscreen tv,
gasten die in ‘Panorama Blue’ verkoffie- en theefaciliteiten en zeeblijven)
zicht (type 23)
• Deftige kledij vereist tijdens het
• Familiekamer (2-3 pers. / 2 volw.+
avondmaal
2 kind.) in het voorste gedeelte

LIGGING

SPORT & ONTSPANNING

• Op 50 m van een klein kiezelstrand (gescheiden door een weg,
KLANTENSCORE
een loopbrug verbindt het hotel
• Maaltijden 6.5
met het kleine kiezelstrand)
• Kamers 8.6
• Op 500 m van het zandstrand
• Op 6 km van het centrum van
Hotel Panorama heeft zijn naam niet
Chania
gestolen. Je geniet er van prachtige
• Bushalte op 50 m
panorama’s op de baai van Chania
• Op ± 22 km van de luchthaven
en het historische eilandje. In dit
(transfer heen en terug inbegrepen)
gezellige hotel gaat onze voorkeur
vooral uit naar het aparte gedeelte
FACILITEITEN
‘Panorama Blue’, dat enkel toegankelijk • Kinderspeelruimte
is voor gasten vanaf 16 jaar. In
• Speelzaal
‘Panorama Blue’ verblijf je in stijlvol • Shop
ingerichte kamers met extra diensten. • Beachhouse
De standaardkamers zijn eerder
• Roomservice (7-23u.)
eenvoudig.
• Parking (gratis)
• Wifi (gratis) in het hele resort

8.4

ALL IN mits toeslag
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Huiswijn, lokaal bier, water en frisdranken tijdens het middag- en
avondmaal
• Snacks (10.30-12.30u.)
• Late snack (22-24u.)
• IJsjes (10.30-18u.)
• Koffiebreak (16.30-18u.)
• Selectie van lokale en internationale
alcoholische en niet-alcoholische
dranken (10-24u.)
• Selectie van cocktails en warme
dranken (10-24u.)
• Tennisterrein overdag, pingpong
• Fitness (binnen en buiten)
• Animatie overdag en ‘s avonds

VOOR FAMILIES
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TUI BLUE ATLANTICA CRETA PARADISE
Gerani

! Sportieve en gezellige activiteiten
! Talrijke faciliteiten
! Swim-upfamiliekamers
! Direct aan het strand
SWIM-UP WIFI
KAMERS GRATIS

ALL IN

ZORGELOZE
FAMILIEVAKANTIE
! FAMILIEVRIENDELIJKE

FACILITEITEN

! INTERNATIONALE

KEUKEN EN KINDERBUFFET
! PROFESSIONELE
KIDSCLUBS
! ENTERTAINMENT VOOR
ALLE LEEFTIJDEN
‘Bij TUI BLUE For Families worden
momenten samen gecreëerd om
de familieband te versterken, maar
ook elk gezinslid wordt individueel
in de watten gelegd.’

Standaardkamer ‘Olympus’

Zie pagina 22 voor alle hotels
ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het zand- en kiezelstrand • Zie All In
• Hoofdrestaurant met terras
• Op 1 km van Platanias
KLANTENSCORE
(maaltijden in buffetvorm,
• Op 17 km van Chania
• Maaltijden 7.7
showcooking, kinderbuffet, thema• Op ± 23 km van de luchthaven
• Kamers 7.9
(transfer heen en terug inbegrepen) avonden, vegetarische maaltijden
mogelijk)
TUI BLUE Atlantica Creta Paradise is FACILITEITEN
• A-la-carterestaurant ‘Taverna’
het hotel bij uitstek voor gezinnen met • Kinderspeeltuin
(avondmaal)
kinderen, dankzij de vele faciliteiten, • Speelzaal
• Snackbar
de familiekamers en de All Inclusive • Amfitheater
• Lobbybar, 2 poolbars, beachbar
formule. Het hotel bestaat uit
• Shops
• Deftige kledij gewenst tijdens het
3 delen (hoofdgebouw, bungalows
• Kapsalon
avondmaal (lange broek voor de
en Olympus gebouw aan de overkant • Wasservice
heren)
van de straat) en ligt op een
• Wifi (gratis) in het hele resort
60.000 m2 groot domein dat direct
SPORT & ONTSPANNING
aan het zandstrand grenst. Het hotel
• 2 zoetwaterzwembaden,
straalt de charme van een traditioneel
2 kinderbaden, zonneterrassen,
Kretenzisch dorp uit en je maakt er
tuin
kennis met de typisch Griekse
• Gratis ligzetels en parasols aan het
gastvrijheid. Het is een uitstekende
zwembad en het strand
uitvalsbasis om West-Kreta te
• Gratis handdoekenservice
bezoeken.
• Gratis: zie All In
• Betalend: 2 tennisterrein met
verlichting, biljart, spacentrum met
sauna, massages en diverse
behandelingen

7.8

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer
(douche in bad, haardroger), tegelvloer,
individuele airco (1/6-30/9), telefoon,
wifi (gratis), satelliet-tv (flatscreen),
minikoelkast, koffie- en theefaciliteiten,
waterkoker, safe (gratis) en balkon of
terras
• Standaardkamer ‘Olympus’
(2-3 pers.) met zicht op het
hinterland (type 20)
• Kamer met lateraal zeezicht
(2-3 pers.) (type 21)
• Familiekamer (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind. / 3 volw.+1 kind) met zicht
op het hinterland (type 22)
• Kamer met zicht op het hinterland
(2-3 pers.) (type 24)
• Swim-upfamiliekamer (2-3 pers. /
2 volw.+2 kind. / 3 volw.+1 kind)
met directe toegang tot een
gemeenschappelijk zwembad (te
delen met andere kamers van dit
type) en zicht op het hinterland
(type 26)
• Eén persoon in dubbele kamer
met zicht op het hinterland, op
aanvraag (type 29)
• Types 21, 22, 24 en 29 bevinden zich
ofwel in het hoofdgebouw, in het
Olympus-gedeelte of in bungalows
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting,
behalve in type 22 en 26)
• 285 kamers

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Laat ontbijt (10.30-11u.)
• 1x/week avondmaal in het
à-la-carterestaurant ‘Taverna’ of
het Italiaans restaurant
• Picknick mogelijk bij uitstappen
• Koude en warme snacks (11-18u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(10-24u.) (beachbar betalend)
• Tennis overdag, pingpong,
minivoetbal, beachvolley, minigolf
• Animatie overdag (aerobic,
aquagym,...) en ‘s avonds (shows,
livemuziek)
• Bamse Club (3-5 jaar), @611
(6-11 jaar) en The Hangout
(12-15 jaar) heel het seizoen

VOOR FAMILIES
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN

Code 12257 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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Griekenland | Kreta | Georgioupolis

PEPPER SEA CLUB HOTEL
Georgioupolis

! Nieuw in ons aanbod
! Adults Only vanaf 16 jaar
! Kretenzische gastvrijheid
! Kamers in boho stijl
! Direct aan het strand
ADULTS WIFI
ONLY GRATIS

ONZE MENING:

FAIR TRAVEL

LIGGING

HALF
PENSION

• Fles wijn en gedroogd fruit op de
kamer bij aankomst
Alle kamers beschikken over badkamer (douche, haardroger, badjas, • Dagelijks fles water
• 95 kamers
slippers), tegelvloer, individuele
airco, hoofdkussenservice (gratis),
telefoon, wifi (gratis), satelliet-tv
(flatscreen), espressomachine
(2 gratis capsules/verblijf), waterkoker,
koffie- en theefaciliteiten (dagelijks
bijgevuld), minibar (betalend), safe
(gratis), strijkijzer en -plank (op aanvraag), turndownservice (dagelijks)
• Cozy kamer met tuinzicht
(2 pers.) met balkon of terras
SPORT & ONTSPANNING
(type 20)
• Zoetwaterzwembad, zonneterras
• Cozy kamer met lateraal zeezicht
• Gratis ligzetels, matrassen en
(2 pers.) met balkon, op aanvraag
parasols aan het zwembad en het
(type 21)
strand
• Cozy kamer met zeezicht
• Gratis handdoekenservice
(2 pers.) met balkon (type 22)
• Gratis: kleine fitness, yoga, sauna, • Cozy kamer met frontaal zeezicht
stoombad, af en toe shows
(2 pers.) met balkon (type 23)
• Betalend: personal trainer, fietsen- • Superieure juniorsuite met privéverhuur, massages, manicure,
zwembad (2 pers.) met terras
pedicure, schoonheidsbehandelingen (type 24)
• Superieur juniorsuite met privéADULTS ONLY
zwembad (3 pers.) met terras
• Minimumleeftijd voor de gasten in
(type 26)
het hotel: 16 jaar
• Eenpersoonkamer Cozy met balkon
of terras en tuinzicht, op aanvraag
(type 10)
• Promokamer Cozy (2 pers.) met
balkon of terras en tuinzicht
(type 25)

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het strand
• Op 1,8 km van Peristeras Beach
Luxe, natuur en de unieke warmte
• Op 3 km van Episkopi Beach
van de Kretenzische gastvrijheid.
Pepper Sea Club Hotel (adults only • Op 6 km van het meer van
Kournas
vanaf 16 jaar) straalt absolute rust
en vrede uit. Het ligt direct aan het • Op 16 km van Rethymon
strand en biedt luxueuze en moderne • Op 39 km van Chania
faciliteiten. Geniet! Van een cocktail • Op ± 45 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)
op je luxe ligzetel aan het zwembad,
het comfort van je ‘cozy’ kamer in
FACILITEITEN
boho stijl, je privézwembad, een
• Chill-out lounge
massage in de wellness, een heerlijke
• Shop
avondmaal...
• Bagageruimte
• Roomservice (7.30-22u.)
• Wasservice
• Wifi (gratis) in het hele resort

VERBLIJF

• Hoofdrestaurant (ontbijt en
avondmaal in buffetvorm, showcooking)
• A-la-carterestaurant (internationale
fusionkeuken, Kretenzishe producten)
• 1x/week avondmaal (vast menu) in
het à-la-carterestaurant inbegrepen
(volgens beschikbaarheid)
• Snacks (11-19u.)
• Poolbar
• Dresscode: smart casual tijdens
het avondmaal

Code 12269 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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Griekenland | Kreta | Agia Marina-Chania

ATLANTICA AMALTHIA BEACH
Agia Marina-Chania

! Adults Only vanaf 16 jaar
! Comfortabele luxekamers
! In een levendige omgeving
! Direct aan het strand
HALF
ADULTS WIFI
ONLY GRATIS PENSION ONTBIJT

Standaardkamer
ONZE MENING:

LIGGING

• Direct aan het strand
• Op 500 m van Agia Marina
KLANTENSCORE
• Op 4 km van Platanias
• Maaltijden 7 • Service 10
• Op 9 km van Chania
• Kamers 8
• Bushalte op 50 m
• Op ± 30 km van de luchthaven
Direct aan het strand van Agia Marina,
(transfer heen en terug inbegrepen)
geniet je hier als koppel van een
aangename strandvakantie. Dit
FACILITEITEN
brede zandstrand werd bovendien
• Roomservice
bekroond met de Blauwe Vlag.
• Wasservice
Neem een verkoelende duik in het
• Parking (volgens beschikbaarheid)
zwembad of spring in de glinsterende • Wifi (gratis) in het hele resort
zee... In de levendige omgeving vind
je talrijke restaurants, bars en winkeltjes.
Ook Chania en zijn betoverende
Venetiaanse haven liggen binnen
handbereik.

8.8

RESTAURANTS & BARS

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• Hoofdrestaurant (ontbijtbuffet)
• A-la-carterestaurant (Griekse en
internationale keuken, middag- en
avondmaal)
• Snackbar
• Poolbar
• Smart casual dresscode tijdens het
avondmaal

• 3 zoetwaterzwembaden, zonneterras
met gratis ligzetels en parasols
• Ligzetels en parasols betalend aan
het strand
• Handdoekenservice (mits waarborg)
• Gratis: pingpong, kleine fitness
• Avondanimatie
• Betalend: fietsenverhuur, kleine
spa, massages

Alle kamers beschikken over badkamer
(haardroger, slippers), tegelvloer,
individuele airco, telefoon, wifi (gratis),
satelliet-tv (flatscreen), koelkast,
safe (gratis) en balkon
• Standaardkamer (2-3 pers.) met
douche in bad en tuinzicht
(type 20)
• Luxekamer (2-3 pers.) met douche,
badjas, koffie- en theefaciliteiten
en zicht op de tuin of het zwembad
(type 21)
• Luxekamer (2-3 pers.) met
douche, badjas, koffie- en theefaciliteiten en zeezicht (type 22)
• 129 kamers

ADULTS ONLY
• Minimumleeftijd voor de gasten in
het hotel: 16 jaar

Code 12220 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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Griekenland | Kreta | Agia Marina-Chania

ATLANTICA CALDERA VILLAGE
Agia Marina-Chania

! Gezellig ingerichte studio’s/appartementen
! Ook mogelijk in All In
! In de groene heuvels van Agia Marina
! Schitterende uitzichten
! Op 750 m van het strand
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Appartement met 1 slaapkamer
ONZE MENING:

LIGGING

• Op een helling in de groene heuvels
van Agia Marina nabij Chania
KLANTENSCORE
• Op 750 m van het strand
• Maaltijden 9
• Op 9 km van het centrum van
• Kamers 9
Chania
• Bushalte op 700 m
Atlantica Caldera Village ligt op de
• Op ± 26 km van de luchthaven
groene heuvels van Agia Marina en
(transfer heen en terug inbegrepen)
biedt een prachtig uitzicht over de
• Door zijn ligging op een steile heuvel
zee en het kleine eiland Agi Theodori.
is het hotel niet bereikbaar met de
Hier geniet je in alle rust van een
transferbus. Je wordt aan de
heerlijke vakantie. Aan de 3 zwemhoofdstraat van Aghia Marina
baden kan je lekker relaxen en
afgezet op zo’n 700 m van het
kinderen kunnen splashen in het
hotel. De minibus van het hotel
waterspuitpark. Ook luieren op het
brengt je daarna naar het hotel
strand is mogelijk. In enkele minuten
• Houd er ook rekening mee dat het
loop je de heuvel af en sta je met je
hotel verschillende niveau’s en veel
voeten in het zand. Kies je voor een
trappen telt
verblijf in All In dan kan je bij terugkomst genieten van een kleine snack, FACILITEITEN
een drankje of een ijsje aan de pool- • Kinderspeeltuin en -ruimte
bar. Je verblijft in recent vernieuwde • Wasservice
studio’s en appartementen en het
• Parking (gratis)
vriendelijke personeel staat altijd
• Wifi (gratis) in het hele resort
voor je klaar.

10

RESTAURANTS & BARS

VERBLIJF

• Zie All In (mits toeslag)
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
buffetvorm, thema-avonden,
showcooking)
• Grieks à-la-carterestaurant
(avondmaal)
• Loungebar, poolbar
• Smart casual dresscode tijdens het
avondmaal

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche, haardroger), tegelvloer,
individuele airco (1/6-30/9), telefoon,
wifi (gratis), satelliet-tv (flatscreen),
koelkast, waterkoker, koffie- en
theefaciliteiten, safe (gratis) en balkon
of terras
• Studio (2-3 pers.) (type 20)
• Appartement (2-4 pers.):
1 slaapkamer, 1 salon (type 21)
• Appartement (4-5 pers.):
2 slaapkamers, 1 salon (type 22)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 148 kamers

SPORT & ONTSPANNING
• 3 zwembaden, kinderbad, zonneterras met gratis ligzetels en
parasols
• Gratis: pingpong, fitness in open
lucht
• Avondanimatie (af en toe)

ALL IN mits toeslag
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Picknick mogelijk bij uitstappen
• Lichte snacks (11-18u.)
• IJsjes (11-23u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(11-23u.)
• Pingpong, fitness in open lucht
• Avondanimatie (af en toe)

MINISPLASH
• Kids waterspuitpark

VOOR FAMILIES
0LQLVSODVK
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN

Code 12323 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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Griekenland | Kreta | Agia Marina-Chania

OSCAR SUITES & VILLAGE
Agia Marina-Chania

! Moderne studio’s en appartementen
! Kleinschalig complex
! Centrale ligging
! Door een straat van het strand gescheiden
VOL
HALF
WIFI
GRATIS PENSION PENSION ONTBIJT

CLASSIC
9HUWURXZGJHYRHO
.ZDOLWHLWHQFRPIRUW
+DUWHOLMNHVHUYLFH

Appartement

ONZE MENING:

LIGGING

• Op 50 m van het strand, ervan
gescheiden door een straat
KLANTENSCORE
• Op 500 m van het centrum van
• Maaltijden 7.7 • Service 9
Platanias
• Kamers 7.7
• Op 10 km van Chania
• Bushalte op 10 m
Oscar Suites & Village is een kleinschalig
• Op ± 24 km van de luchthaven
en goed onderhouden complex met
(transfer heen en terug inbegrepen)
60 units. Je verblijft er in moderne
studio’s en appartementen met
kitchenette, gelegen tussen kleurrijke
tuinen. Ideaal voor een zelfstandig
verblijf. Maar je kan natuurlijk ook
genieten van een lekkere maaltijd in
het Italiaans restaurant. Het centrum
van Platanias met winkeltjes, tavernes
en strandbars ligt op wandelafstand.
De gezellige havenstad Chania
bezoek je gemakkelijk per bus of taxi.

8.2

FACILITEITEN

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• Wifi (gratis) in het hele resort

• 2 zoetwaterzwembaden, 2 kinderbaden, zonneterrassen met gratis
ligzetels en parasols
• Gratis: fitness
• 1x/week livemuziek

Alle kamers beschikken over badkamer (bad of douche, haardroger),
tegelvloer, individuele airco, telefoon,
wifi (gratis), satelliet-tv (flatscreen),
kitchenette met microgolf, koelkast,
koffiezet, waterkoker, safe (betalend)
en balkon of terras
• Studio (2-3 pers.) (type 20)
• Appartement (2-4 pers.): 1 slaapkamer, 1 salon met 2 sofabedden
(type 21)
• Appartement in maisonnettestijl (3-5 pers.) met 2 badkamers
(1x bad, 1x douche): 2 slaapkamers
op de verdieping, 1 salon met
sofabed op het gelijkvloers (type 22)
• Eén persoon in studio (type 29)
• Studio aan promoprijs (2-3 pers.)
(type 25)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting,
behalve in type 29)
• 60 kamers

RESTAURANTS & BARS
• Ontbijtbuffet
• Italiaans restaurant met terras
(middag- en avondmaal à la carte)
• 2 poolbars met snacks

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN

Code 12239 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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KOS

! Kos-stad, een mix van oud en nieuw, van gezellige drukte en

Lambi

rustige hoekjes

Marmari

! Kos ‘by bike’, fietsen is een must op dit eiland
! Hier liggen de wortels van Hippocrates, grondlegger van de

Mastichari

Tigaki

KOS-STAD
Psalidi
Aghios
Fokas

KOS

moderne geneeskunde

! Het Asklepion, kuuroord en wellnesscentrum uit de Romeinse tijd
! Een pittig oosters windje afkomstig van Turkije, de poort naar het

Kardamena

Kefalos

Midden-Oosten

che Zee
Egeïs

10 km

VAKANTIEPLAATSEN
MASTICHARI

PSALIDI

Mastichari omvat enkele van de mooiste
stranden van Kos. In de haven vind je bedrijvige
vissers die de lokale restaurantjes van verse
vis voorzien. In de gezellige restaurantjes en
bars heerst een typische Griekse sfeer.

Psalidi is een 3 km lange, vrij groene kuststrook Toeristische kuststrook met prachtige zandten oosten van Kos. Het Psalidi-strand is een stranden, enkele winkeltjes en supermarkten,
grind- en kiezelstrand. Kos-stad ligt op 5 km. gelegen aan de noordkust van Kos. Marmari is
ook ideaal voor liefhebbers van wind- en
Luchthaven - Psalidi: 30 km
kitesurfen. Luchthaven - Marmari: 15 km

Luchthaven - Mastichari: 7 km

MARMARI

KARDAMENA

Oud dorpje dat uitgegroeid is tot een levendige,
toeristische badplaats. Het haventje met
vissersbootjes, de deels autovrije kade met
diverse terrasjes en de winkelstraatjes maken
Kos-stad is een grote toeristische badplaats
van Kardamena een karakteristiek dorpje.
en tevens de hoofdstad van het eiland. Kos
getuigt van een rijk historisch verleden dat tot Kardamena kent ook een bruisend nachtleven.
Aan het strand zijn er diverse watersportop heden zijn sporen nalaat. De gezellige
mogelijkheden. Luchthaven - Kardamena: 7 km
promenade aan de jachthaven en de vele
terrasjes en restaurants nodigen uit om ten
KEFALOS
volle te genieten van je vakantie onder de
Gezellig dorp in het zuidwesten van Kos. Een
Griekse zon. Na zonsondergang wacht het
bruisende nachtleven je op... Lambi en Aghios idyllisch plaatsje met witgekalkte huisjes
afgewerkt met de typische Griekse blauwe
Gabriel zijn rustige plaatsen gelegen op
respectievelijk 1,3 km en 1,5 km van Kos-stad. kleuren, slingerende paadjes doorheen de
heuvels en de mooiste stranden van Kos. Het
Dicht bij het centrum maar toch een heel
oude gedeelte ligt op de heuveltop, het
rustige omgeving. Luchthaven - Kos-stad: 26 km
moderne Kefalos ligt beneden aan de baai.

KOS-STAD / AGHIOS GABRIEL /
LAMBI

AGHIOS FOKAS
Toeristische badplaats met een kiezelstrand, met
landbouw tussen de hotels. Het is de uitloper
van Psalidi en dus niet zo ver van Kos-stad. De
grootste troef hier zijn de thermen, die goed
zijn tegen reuma. Luchthaven - Aghios Fokas: 35 km

TIGAKI
Een kleine, landelijke badplaats aan de
noordkust van het eiland met een lang en breed
strand. In deze groene omgeving vind je
uitgestrekte weilanden, akkers en olijfboomgaarden. Je vindt er eveneens winkeltjes, bars
en tal van eetgelegenheden. Luchthaven - Tigaki: 20 km

KOS, FIETSEILAND BIJ UITSTEK
Als je het eiland Kos op een originele en
sportieve manier wil leren kennen, dan raden wij
je aan om een fiets te huren. Het noorden
van Kos is immers uitstekend geschikt om te
fietsen. Vertrek je vanuit Kardamena, hou er dan
rekening mee dat het landschap heuvelachtig is.
• het is een relatief klein eiland zodat je zonder
problemen van het ene mooie dorpje naar het
andere kan fietsen. Kos is maximaal 45 km lang.
• het eiland beschikt over een degelijk wegennet
met op sommige plaatsen speciaal aangelegde
fietspaden
• via onze host(ess) kan je een fiets huren
tegen een erg voordelige prijs
Bij verschillende hotels vind je fietsinfo om op
eigen ritme dit schitterende eiland te ontdekken.

Luchthaven - Kefalos: 18 km
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INFO
Formaliteiten: voor Belgen volstaat de identiteitskaart (dient geldig te zijn tijdens je verblijf).
Andere nationaliteiten: info op de ambassade.
Kids-ID voor kinderen jonger dan 12 jaar. Voor een
laatste update: zie http://diplomatie.belgium.be.
Tijdsverschil: 1 uur later dan in België.
Verblijfstaks: Er wordt een verblijfstaks
aangerekend die je ter plaatse in het hotel
betaalt. De taks wordt berekend per kamer
per nacht en varieert per hotelcategorie: ca.
€ 0,50/kamer/nacht voor 2*- en 1*-hotels, ca.
€ 1,50/kamer/nacht voor 3*-hotels, ca. € 3/
kamer/nacht voor 4*-hotels en ca. € 4/kamer/
nacht voor 5*-hotels. De taks voor
appartementen varieert van ca. € 0,25 tot
€ 1/appartement/nacht. Verblijfstaksen onder
voorbehoud van wijzigingen.

Huisdieren onder de 5 kg zijn toegelaten in
de transferbus en/of taxi. Ze dienen vervoerd
te worden in een gesloten draagtas. Huisdieren
boven de 5 kg zijn niet toegelaten.
Opmerking: in de meeste hotels is een lange
broek voor de heren verplicht tijdens het
avondmaal

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

AGHIOS FOKAS
Dimitra Beach Hotel & Suites *****

code 13441

AGHIOS GABRIEL
Continental Palace ****

code 13436

KARDAMENA
Atlantica Mikri Poli Park *****

code 13451

KEFALOS
Ikos Aria *****

KLIMAAT
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt

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

299_V1_MED_NL 299

24/7 ONLINE
SERVICE

A
21°
25°
30°
32°
33°
29°
25°

B
17°
19°
21°
23°
25°
24°
22°

C
8
10
12
12
11
10
8

A: gem. dagtemp.
B: gem. temp. zeewater
C: uren zon per dag

code 13471

MARMARI
Caravia Beach ****

code 13437

MASTICHARI
Horizon Beach Resort ****

code 13449

PSALIDI
Kipriotis Village ****

code 13486

TIGAKI
Astir Odysseus *****
Astir Odysseus Executive *****

code 13497
code 13498
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Griekenland | Kos | Kefalos

BLUE LAGOON VILLAGE
Kefalos

! Uitgestrekt resort
! Ruim aanbod aan restaurants
! ‘Adventure land’ met o.a. lazy river
! Direct aan het privézandstrand
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VOOR STOERE
KIDS EN BLIJE
OUDERS
! GEVARIEERDE

ACTIVITEITEN
KINDEREN
VAN 3 T/M 12 JAAR
! ERVAREN
MEDEWERKERS
! PERSOONLIJKE
SERVICE
! VOOR

‘Bij onze exclusieve hotels met een
TUI KIDS’ CLUB verrassen ervaren
medewerkers de kinderen in juli
en augustus met een gevarieerd
programma boordevol activiteiten.’

Zie pagina 20-21 voor alle hotels

Standaardkamer

nternationale keuken (middag- en
VERBLIJF (13482)
VERBLIJF (13483)
avondmaal) • A-la-carterestaurants: Alle kamers beschikken over badkamer Alle kamers beschikken over badkamer
Italiaans, Chinees, Aziatisch, ‘Thalassa’ (haardroger, badjas en slippers op
(haardroger, badjas en slippers op
(vis en traditionele Griekse gerechten) aanvraag), tegelvloer, individuele
KLANTENSCORE
aanvraag), tegelvloer, individuele
• Maaltijden 8.2 • Service 7.7 • Restaurants: barbecue (selfservice), airco/verwarming, hoofdkussenairco/verwarming, hoofdkussenservice
• Kamers 8.7
Griekse taverne (middagmaal) • IJs- service (gratis), telefoon, wifi (gratis), (gratis), telefoon, wifi (gratis), satellietsalon • Beach-/snackbar • Verschillende satelliet-tv (flatscreen), koelkast, koffie- tv (flatscreen), koelkast, koffie- en
Een prachtig gelegen hotel aan het
bars waaronder poolbar, cocktailen theefaciliteiten, safe (gratis), balkon theefaciliteiten, safe (gratis) en balkon
strand van Kefalos: Blue Lagoon
bar,... • Deftige kledij gewenst tijdens of terras
of terras
Village verleidt je in een oogwenk. Dit het avondmaal
• Standaardkamer (2-3 pers.) met • Kamer met bubbelbad
hotel is uiterst geschikt voor families.
douche in bad en tuinzicht (type 20) (2-3 pers.), met douche in bad en
Actievelingen vinden hun gading aan SPORT & ONTSPANNING
tuinzicht (type 21)
• 5 zoetwaterzwembaden (waaronder • Kamer met zeezicht (2-3 pers.),
het zwembad, bij het animatieteam
• Kamer met bubbelbad
met douche in bad (type 21)
en onder de vele bezienswaardigheden 1 voor activiteiten, 1 met bubbel(2-3 pers.), met douche in bad en
• Kamer met frontaal zeezicht
bad), 2 kinderbaden, zonneterras
in de buurt. Voor kinderen is er een
zeezicht (type 22)
(2-3 pers.), met douche in bad
goed uitgeruste speelruimte. Keuze is • Gratis ligzetels en parasols aan het
• Swim-upkamer (2-3 pers.) met
(type 22)
er ook tussen de vele restaurants, de zwembad en het strand • Gratis
douche in bad, gedeeld zwembad
• Familiekamer (2 volw.+2 kind. /
mooie zwembaden en de verschillende handdoekenservice • Overdekt
en zeezicht, op aanvraag (type 23)
2 volw.+3 kind. / 3 volw.+1 kind. /
zwembad
(verwarmd
in
mei
en
oktober,
soorten kamertypes.
vanaf 16 jaar) in de healthclub • Gratis: 3 volw.+2 kind.) met bad en douche, • Juniorsuite Maisonnette
(2-3 pers. / 2 volw.+2 kind.) met
tuinzicht: 2 slaapkamers (type 27)
LIGGING
zie All In • Betalend: tennis met
2 verdiepingen (slaapkamer op de
• Direct aan het privézandstrand
verlichting, fietsen, spacentrum met • Familiekamer (2 volw.+2 kind. /
bovenverdieping, salon met sofa2 volw.+3 kind. / 3 volw.+1 kind. /
• Op 10 km van Kefalos • Op 30 km massages en behandelingen
3 volw.+2 kind.) met bad en douche, bed op de benedenverdieping),
van Kos-stad • Op ± 7 km van de
• Onafhankelijk van het hotel en
bad en douche, 2 tv’s, balkon en
zeezicht: 2 slaapkamers (type 23)
luchthaven (transfer heen en terug
betalend: watersporten (banana,
terras en zeezicht (type 25)
• Eén persoon in dubbele kamer
inbegrepen)
jetski, waterfiets, kano, windsurfen
met douche in bad en tuinzicht, op • Eén persoon in dubbele swim(mits
brevet),
duiken)
FACILITEITEN
upkamer met douche in bad,
aanvraag (type 29)
• Amfitheater • Kinderspeeltuin
GLIJBANEN
gedeeld zwembad en zeezicht, op
• Promokamer (2-3 pers.) met
• Shops • Schoonheidssalon
• Lazy river, glijbanen voor volwassenen douche in bad en zicht op het
aanvraag (type 29)
• Roomservice (7-22u.)
(of kinderen vanaf 10 jaar/1m20)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis
hinterland (type 25)
• Privéparking (gratis) • Wifi (gratis)
• 447 kamers
• Juniorsuite (2-3 pers. / 2 volw.+
MINISPLASH
in een deel van het resort
2 kind.) met bad en douche,
• Kids waterspuitpark, kids minigbalkon en zeezicht (type 24)
RESTAURANTS & BARS
lijbanenpark (5 tot 10 jaar, of mits
• Zie All In • Hoofdrestaurant
begeleiding van de ouders)
(ontbijt en avondmaal in buffetvorm) • Buffetrestaurant met
Code 13482/13483 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
ONZE MENING:

8.9

300_V1_MED_NL 300

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm • Af en toe themaavond, showcooking, kinderbuffet
• Laat continentaal ontbijt
(10.30-11u.) • Avondmaal in het
internationaal buffetrestaurant
• Avondmaal in het Chinees,
Italiaans en barbecuerestaurant
• Snacks (10-18u.) • IJsjes
(10-18u.) • Selectie van lokale en
internationale alcoholische en nietalcoholische dranken (8-24u.,
alcoholische dranken vanaf 10u.)
• Tennis, pingpong, beachvolley,
basketbal, minivoetbal, yogaplatform op het strand • Fitness
• Spacentrum (vanaf 16 jaar) met
bubbelbad, sauna, stoombad
• Animatieprogramma overdag voor
volwassenen en kinderen
• Avondanimatie (verschillende
keren per week) • TUI Kids’ Club:
Minis (3-6 jaar) en Maxis (7-12 jaar)
in juli en augustus

VOOR FAMILIES
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Griekenland | Kos | Kos-stad

BLUE LAGOON CITY HOTEL
Kos-stad

! Volledig gerenoveerd stadshotel
! Maakt deel uit van de Blue Lagoon-keten
! Ruime, moderne kamers
! Op wandelafstand van het strand
! In het centrum van Kos-stad
OVERDEKT
ZWEMBAD

FAIR TRAVEL

ONTBIJT

Standaardkamer
ONZE MENING:

9.4

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.9
• Kamers 9.6

Dit pareltje van de Blue Lagoonfamilie is een echt stadshotel, pal in
het centrum van Kos-stad. De
haven, de winkels en het bruisende
uitgaansleven zijn op wandelafstand,
en natuurlijk is het hotel een perfecte
uitvalsbasis om de vele historische
bezienswaardigheden te ontdekken.
Toch is Blue Lagoon City Hotel ook
een oase van rust, met een eigen
zwembad - zowel in openlucht als
overdekt - voor wie even wil
ontsnappen aan de drukte.

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

SPORT & ONTSPANNING

• Op 1 km van het strand
• Hoofdrestaurant (ontbijt in buffet- • Zoetwaterzwembad, zonneterras
• In het centrum van Kos-stad
vorm)
• Gratis ligzetels en parasols aan het
• Op ± 22 km van de luchthaven
• Poolrestaurant (snacks, middagzwembad
• Gratis handdoekenservice (mits
(transfer heen en terug inbegrepen) en avondmaal à la carte)
• Lobbybar, snackbar
waarborg)
FACILITEITEN
• Overdekt zwembad (verwarmd in
• Wifi (gratis) in een deel van het
mei en oktober)
resort
• Gratis: fitness
• Betalend: sauna, stoombad en
behandelingen in het spacentrum

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer (haardroger, badjas en slippers
op aanvraag), individuele airco, tegelvloer, hoofdkussenservice (gratis),
wifi (gratis), satelliet-tv (flatscreen),
koelkast, koffie- en theefaciliteiten,
safe (gratis) en balkon
• Standaardkamer (2-3 pers.) met
douche en zicht op het hinterland
(type 20)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis
• 133 kamers

Code 13463 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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Griekenland | Kos | Lambi

BLUE LAGOON RESORT
Lambi

! Waterparadijs voor de kinderen
! Spetterend aquapark
! Ruime keuze aan restaurants
! Op 100 m van het strand
WIFI
GRATIS

FAIR TRAVEL

ALL IN

SUN SWIM
(LQGHORRV]ZHPSOH]LHU
+HHUOLMN]RQQHQ
(HQ]RUJHOR]HIHHOJRRGYDNDQWLH

Familiekamer
ONZE MENING:

8.3

KLANTENSCORE
• Maaltijden 7.4 • Service 9.6
• Kamers 7.8

Blue Lagoon Resort is een modern
en prima verzorgd hotel, vlak bij een
van de mooiste stranden van Lambi.
Een van de grote troeven van dit
populaire resort is het leuke aquapark
dat groot en klein uren waterplezier
bezorgt. Een klein hongertje tussen
je zwemcapriolen door? Geen
probleem! Ook in de nabije snackbar
kan je je honger stillen. Dit grootschalige resort heeft een hoofdgebouw
waar zich de receptie en enkele
gemeenschappelijke faciliteiten zoals
restaurants bevinden. Dit hotel heeft
bovendien fl ink gewerkt aan een
vernieuwd culinair aanbod met een
nieuwe chef en menu’s die de laatste
trends volgen.

LIGGING
• Op 100 m van het strand (enkel
gescheiden door een kustweg) • Op
1,5 km van een winkelcentrum • Op
2,5 km van Kos-stad • Bushalte op
50 m • Op ± 22 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Juniorsuite (2-3 pers.) met
douche in bad, balkon of terras en
• Lazy river, Kamikaze, Idrotubo,
Idrutubo Mix, Toboga New Line (voor zicht op het zwembad (type 24)
• Adults Only-kamer (2 pers.) met
volwassenen of kinderen vanaf
douche in bad, balkon en zicht op
10 jaar/1m20)
het zwembad (type 25)
MINISPLASH
• Promokamer (2-3 pers.) in bijRESTAURANTS & BARS
• Kids waterspuitpark, kids minigebouw met bad of douche, balkon
• Zie All In • Restaurant (ontbijt en glijbanenpark • Sommige attracties
of terras en zicht op het hinterland
zijn enkel toegankelijk vanaf een
avondmaal in buffetvorm, thema(type 27)
avonden) • Poolrestaurant • Grieks bepaalde leeftijd en/of lengte (meer • Familiekamer aan promoprijs
info ter plaatse)
restaurant • Chinees restaurant
(2 volw.+2 kind. / 2 volw.+3 kind. /
• Italiaans à-la-carterestaurant met
3 volw.+1 kind / 3 volw.+2 kind.) in
VERBLIJF
Adults Only-zone • Deftige kledij
bijgebouw (op 200 m van het
Alle
kamers
beschikken
over
badkamer
gewenst tijdens het avondmaal
hoofdgebouw) met douche in bad,
(haardroger, badjassen en slippers
• Snackbar • Diverse bars
op aanvraag), tegelvloer, hoofdkussen- balkon of terras en tuinzicht:
2 slaapkamers (type 26)
SPORT & ONTSPANNING
service (gratis), individuele airco,
• Eén persoon in dubbele kamer
• 3 zoetwaterzwembaden (waarvan telefoon, wifi (gratis), satelliet-tv,
1 enkel voor volwassenen), 2 kinder- minikoelkast, koffie- en theefaciliteiten met bad of douche, balkon of terras
en zicht op het hinterland
baden (1 bij het hoofdgebouw en
en safe (betalend)
(type 29)
1 bij de bijgebouwen), bubbelbad,
• Standaardkamer (2-3 pers.) met
zonneterras • Gratis ligzetels en
bad of douche, balkon of terras en • Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting in
parasols aan het zwembad (betalend zicht op het hinterland (type 20)
aan het strand) • Gratis handdoeken- • Kamer met zicht op het zwembad type 20 en 25)
service • Aquapark (op 500 m van
(2-3 pers.), met bad of douche en • 662 kamers
de receptie) • Overdekt zwembad
balkon (type 21)
(verwarmd in mei en okt., 9-20u.,
• Kamer met beperkt zeezicht
vanaf 16 jaar) • Gratis: zie All In
(2-3 pers.), met bad of douche en
• Betalend: tennis met verlichting,
balkon (type 22)
spacentrum met massages en
• Familiekamer (2 volw.+2 kind. /
diverse behandelingen, biljart,
2 volw.+3 kind. / 3 volw.+1 kind /
verhuur van fietsen en bromfietsen
3 volw.+2 kind.) met douche in
bad, balkon of terras en tuinzicht:
2 slaapkamers (type 23)

FACILITEITEN

GLIJBANEN

• 2 kinderspeeltuinen • Shop
• Schoonheidssalon in het spacentrum
• Kapsalon • Wasservice • Privéparking (gratis) • Wifi (gratis) in een
deel van het resort

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm • Continentaal ontbijt
(10-11.30u.) • Alternatief avondmaal in het Italiaans restaurant
(wijn niet inbegrepen), het Grieks
restaurant, het Chinees restaurant
(alcoholische dranken niet inbegrepen)
of het poolrestaurant • Snacks
(10-18u.) • Koffiebreak (16-18u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken (10-24u.)
• Fles water in de koelkast bij aankomst
• Tennis overdag (2 terreinen),
pingpong, fitness (vanaf 16 jaar),
beachvolley, waterpolo, omnisportterrein (overdag) voor minivoetbal,
volleybal en basketbal, minigolf,
petanque • 2 sauna’s, stoombad en
bubbelbad (vanaf 16 jaar) • Toegang
tot het aquapark • Dagelijks animatieprogramma overdag voor volwassenen
en kinderen (4-12 jaar) • Shows en
livemuziek (meerdere malen per
week) • Miniclub (4-12 jaar)

VOOR FAMILIES
0LQLVSODVK
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Griekenland | Kos | Lambi

SUNEO ATLANTICA THALASSA HOTEL
Lambi

! Vriendelijke service
! Op slechts 5 km van Kos-stad
! Op 150 m van het strand
WIFI
GRATIS

ALL IN

TUI SUNEO
SPRANKELENDE
ALL IN VAKANTIES
! DE

BETAALBARE ALL
INCLUSIVE
! FRISSE, RUIME EN
MODERNE KAMERS
! SMAKELIJKE WERELDKEUKEN
! SUNEOPLAY SPEELRUIMTE VOOR DE KIDS

'Moderne, betaalbare All In-hotels
op populaire bestemmingen, met
entertainment voor alle leeftijden
en heerlijke internationale en
lokale gerechten.'

Zie pagina 20-21 voor alle hotels

Ruime kamer
ONZE MENING:

7.4

KLANTENSCORE
• Maaltijden 6.4
• Kamers 7

Wanneer je je kamer binnenstapt,
begint je vakantie meteen. SUNEO
Atlantica Thalassa Hotel heeft alles
in huis om je een zorgeloze vakantie
te doen beleven. Rond het zwembad
is het relaxen onder een stralend
zonnetje, en ook het strand, waar je
een fantastisch uitzicht hebt over de
bergen, is vlakbij. Heb je zin in shoppen
of een vleugje cultuur, dan kan je
enkele kilometers verderop terecht
in Kos-stad.

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 150 m van het strand (ervan
gescheiden door een kustweg)
• Op 5 km van Kos-stad
• Bushalte voor het hotel
• Op ± 23 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Zie All In
• Restaurant (maaltijden in buffetvorm, terras)
• Lobbybar, poolbar/snackbar
• Deftige kledij gewenst voor het
avondmaal

FACILITEITEN
• Shop
• Amfitheater
• Wasservice
• Wifi (gratis) in het hele resort

VERBLIJF

Alle kamers beschikken over badkamer
(haardroger), individuele airco, tegelvloer, telefoon, wifi (gratis), satelliettv (flatscreen), minikoelkast, safe
(betalend), balkon of terras en zicht
op het hinterland
• Standaardkamer (2 pers.) met
SPORT & ONTSPANNING
douche (type 20)
• Zoetwaterzwembad, kinderbad
• Ruime kamer (2-3 pers.) met
• Gratis ligzetels en parasols aan het
douche (type 21)
zwembad (betalend aan het strand) • Familiekamer (2-4 pers.) met
• Gratis handdoekenservice (mits
douche of douche in bad: 2 slaapwaarborg)
kamers (type 22)
• Gratis: zie All In
• Eén persoon in dubbele kamer
met douche, op aanvraag
(type 29)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting in
type 21 en 29)
• 138 kamers

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Theepauze (16.30-18u.)
• IJsjes (12.30-17u.)
• Snacks (12.30-17u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken (10-0u.)
• Warme dranken (7.30-0u.)
• Tennis (materiaal mits waarborg),
pingpong, minivoetbal, beachvolley, minigolf (materiaal mits
waarborg), vogelpik
• Animatie volgens het TUI SUNEOprogramma met o.a. flingo, reuze
vogelpik, ultimate frisbee, pool
fun, voetbal croquet
• Gratis toegang voor kinderen tot
het ‘SuneoPlay open playhouse’
(onder begeleiding van ouders)

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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Griekenland | Kos | Psalidi

TUI BLUE OCEANIS BEACH RESORT & SPA
Psalidi

! Adults Only vanaf 16 jaar
! Rustige ligging
! Uitgebreide buffetten
! Vroeg boeken is de boodschap
! Direct aan het strand
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ONTSPANNEN
MET Z’N TWEEËN
! MODERNE

KAMERS OP
PRACHTIGE LOCATIES
! CULINAIRE ERVARINGEN
! GENIETEN IN DE
WELLNESS
! BLUEF!T® RELAXATIEEN 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:

Kamer met zeezicht

RESTAURANTS & BARS

• Zie All In
• Hoofdrestaurant (ontbijt en
KLANTENSCORE
avondmaal in buffetvorm, show• Maaltijden 8.3
cooking)
• Kamers 8.7
• A-la-carterestaurant aan het
zwembad met mediterrane keuken
TUI BLUE Oceanis Beach Resort &
• Restaurant (middagmaal in buffetSpa verwelkomt gasten vanaf 16 jaar,
vorm, Italiaans voor het avondwaardoor hier steeds een rustige,
maal)
romantische sfeer heerst. In het spa• Deftige kledij gewenst voor het
centrum kan je genieten van een
avondmaal (flipflops zijn niet
ontspannende behandeling of massage.
toegestaan, een nette korte broek
Het hotel is erg geliefd omwille van
voor mannen is toegestaan)
de rustige ligging direct aan het
• Loungebar, poolbar, beach/snackzand- en kiezelstrand van Psalidi.
bar, bar
Ook de service en de heerlijke maaltijden wisten al veel gasten te bekoren. SPORT & ONTSPANNING
Bovendien zijn er regelmatige bus• 2 zoetwaterzwembaden, zonneverbindingen naar Kos-stad. Gezien
terras
de populariteit van dit hotel is vroeg • Gratis ligzetels en parasols aan het
boeken hier de boodschap!
zwembad en het strand
• Gratis handdoekenservice
LIGGING
• Gratis: zie All In
• Direct aan het strand
• Betalend: tennis met verlichting,
• Op 5 km van Kos-stad
biljart, spacentrum met diverse
• Bushalte voor het hotel
behandelingen, massages, bubbel• Op ± 28 km van de luchthaven
bad, sauna en stoombad
(transfer heen en terug inbegrepen)
• Onafhankelijk van het hotel en
betalend: watersporten, verhuur
FACILITEITEN
van fietsen en bromfietsen
• Shops
• Wasservice
ADULTS ONLY
• Roomservice (8-23u.)
• Minimumleeftijd voor de gasten in
• Privéparking (gratis)
het hotel: 16 jaar
• Wifi (gratis) in een deel van het
resort

8.9

VERBLIJF (13464)

VERBLIJF (13465)

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche, haardroger, badjas en slippers),
tegelvloer, individuele airco, telefoon,
wifi (gratis), satelliet-tv, minibar (gratis,
3x/week bijgevuld), koffie- en theefaciliteiten en safe (gratis)
• Standaardkamer (2 pers.) met
balkon of terras en zicht op het
hinterland (type 20)
• Kamer met lateraal zeezicht
(2 pers.), met balkon of terras, op
aanvraag (type 21)
• Kamer met zeezicht (2 pers.),
met balkon of terras (type 22)
• Juniorsuite (2-3 pers.) met balkon
en tuinzicht (type 23)
• Juniorsuite (2-3 pers.) met bubbelbad op het balkon/terras en zeezicht, op aanvraag (type 26)
• Juniorsuite (2-3 pers.) met balkon
en zeezicht (type 24)
• Suite (2 pers.) met bubbelbad,
balkon en tuinzicht, op aanvraag
(type 27)
• Promokamer (2 pers.) met balkon
of terras en zicht op het hinterland
(type 25)

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche, haardroger), tegelvloer,
individuele airco, telefoon, wifi (gratis),
satelliet-tv, minibar (gratis, 3x/week
bijgevuld), koffie- en theefaciliteiten
en safe (gratis)
• Juniorsuite (2-3 pers.) met bubbelbad, badjas en slippers, balkon en
tuinzicht (type 20)
• Juniorsuite (2-3 pers.) met privézwembad, terras en tuinzicht
(type 21)
• Juniorsuite (2-3 pers.) met privézwembad, terras en zeezicht
(type 22)
• Workation juniorsuite (2-3 pers.)
met privézwembad, terras en tuinzicht (type 25)
• Workation juniorsuite (2-3 pers.)
met privézwembad, terras en zeezicht (type 23)
• 410 kamers

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Thee (6-7u.)
• Laat continentaal ontbijt (10-11u.)
• Brunch op zondag (11-13u.)
• Pannenkoeken (10-18u.)
• Licht middagmaal in de beachbar
• 1x/week avondmaal in een van de
à-la-carterestaurants (flessen wijn
niet inbegrepen)
• Snacks (15-17u.)
• Koffiebreak (15-17u.)
• Middernachtsnacks (23-24u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken in de
bars (10-24u.)
• 2 tennisterreinen overdag, pingpong, beachvolley, minigolf
• Fitness
• Licht animatieprogramma overdag,
livemuziek ‘s avonds (verschillende
keren per week)

Code 13464/13465 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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Griekenland | Kos | Psalidi

PLATANISTA

SUP

Psalidi

! Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding
! Goede ligging nabij Kos-stad
! Heerlijke keuken
! Rustige, stijlvolle sfeer
! Op 150 m van het strand
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Premium kamer

ONZE MENING:

9.0

KLANTENSCORE
• Maaltijden 9
• Kamers 8.9

• Service 9

Hotel Platanista verwelkomt je in een
rustig en stijlvol kader. Het is gebouwd
in de typische mediterrane stijl
gecombineerd met zachte, sfeervolle
Venetiaanse elementen en frisse,
moderne toetsen. Hier moet je beslist
heen voor de heerlijke keuken!
‘s Morgens wacht je een gevarieerd
ontbijtbuffet en ‘s avonds geniet je
van internationale gerechten. Maar
ook lokale specialiteiten ontbreken
niet op het menu. Een aanrader voor
wie houdt van gezellig tafelen in een
charmante omgeving.

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• Op 150 m van het strand
• Op 2,5 km van het centrum van
Kos-stad
• Bushalte op 100 m
• Op ± 30 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Restaurant (maaltijden in buffetvorm, gevarieerde buffetten)
• Taverne
• Hoofdbar, 2 poolbars
• Lange broek vereist voor de heren
tijdens het avondmaal

• 2 zoetwaterzwembaden waarvan
1 met bubbelbad, kinderbad, tuin,
zonneterras
• Gratis ligzetels en parasols aan het
zwembad, gratis ligzetels aan het
strand
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: pingpong, volleybal, beachvolley, minivoetbal, waterpolo, fitness,
soft-animatieprogramma overdag
en ‘s avonds
• Betalend: tennis (overdag en met
verlichting), fietsenverhuur, minigolf,
spacentrum met sauna, massages,
bubbelbad en stoombad

Alle kamers beschikken over badkamer
(haardroger), tegelvloer, individuele
airco, telefoon, wifi (gratis), satelliettv (flatscreen), koelkast, koffie- en
theefaciliteiten en safe (gratis)
• Premium kamer (2-3 pers.) met
inloopdouche en balkon of terras
(type 22)
• Premium familiekamer (2-4 pers.)
met inloopdouche, balkon of terras
en tuinzicht: 1 kamer met afscheiding
(type 24)
• Superieure kamer (2-3 pers.) met
bubbelbad, badjas en slippers en
balkon (type 23)
• Luxekamer (2-3 pers.) met
inloopdouche, badjas en slippers
en balkon of terras (type 26)
• Eén persoon in dubbele Premium
kamer met inloopdouche en balkon
of terras (type 28)
• Eén persoon in dubbele superieure
kamer met bubbelbad, badjas en
slippers en balkon (type 29)
• Eén persoon in dubbele luxekamer
met inloopdouche, badjas en slippers
en balkon of terras (type 27)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting,
behalve in type 26 en 27)
• 221 kamers

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

VOOR FAMILIES
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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TUI SUNEO NIRIIDES BEACH
Psalidi

! Leuke animatie
! Rustige ligging, maar dicht bij Kos-stad
! Op 30 m van de zee
WIFI
GRATIS

ALL IN

TUI SUNEO
SPRANKELENDE
ALL IN VAKANTIES
! DE

BETAALBARE ALL
INCLUSIVE
! FRISSE, RUIME EN
MODERNE KAMERS
! SMAKELIJKE WERELDKEUKEN
! SUNEOPLAY SPEELRUIMTE VOOR DE KIDS

'Moderne, betaalbare All In-hotels
op populaire bestemmingen, met
entertainment voor alle leeftijden
en heerlijke internationale en
lokale gerechten.'

Zie pagina 20-21 voor alle hotels
ONZE MENING:

7.5

KLANTENSCORE
• Maaltijden 6.8 • Service 8.5
• Kamers 8.2

Familiekamer met 1 slaapkamer

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

VERBLIJF

• Op 30 m van de zee
• Zie All In
• Op 2,5 km van Kos-stad en de haven • Hoofdrestaurant (maaltijden in
buffetvorm)
• Bushalte op 30 m
• Lobbybar, poolbar (snacks)
• Op ± 28 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

TUI SUNEO Niriides Beach ligt in
FACILITEITEN
een mooie tuin met olijfbomen,
• Privéparking (gratis)
bananenplanten, bloemen en kruiden: • Wifi (gratis) in het hele resort
lekker rustig, maar toch is de gezellige
drukte van Kos-stad vlakbij. En ook
het grootste fietspad van het eiland,
dat zich uitstrekt van Psalidi tot Tigaki,
is vanaf het hotel gemakkelijk te
bereiken. Handig dus, dat je in het
hotel zelf fietsen kan huren!
TUI SUNEO Niriides Beach, dat al
sinds 1982 door dezelfde familie
wordt gerund, bestaat uit een
hoofdgebouw en 11 bijgebouwen.

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche, haardroger), individuele airco,
tegelvloer, telefoon, wifi (gratis),
digitale tv (flatscreen), koelkast, safe
(gratis) en balkon of terras
SPORT & ONTSPANNING
• Standaardkamer (2 pers.) met
• 4 zoetwaterzwembaden, kinderbad,
zicht op het hinterland (type 20)
zonneterras
• Kamer met zicht op het zwembad
• Gratis ligzetels en parasols aan het
(2-3 pers.) in bijgebouw, zonder
zwembad
toeslag (type 21)
• Gratis: zie All In
• Familiekamer (2-3 pers.), zonder
• Betalend: biljart, fietsenverhuur,
toeslag: 1 slaapkamer (type 22)
duiken
• Juniorsuite (2-3 pers.), zonder
toeslag (type 25)
• Familiekamer (2-4 pers. / 2 volw.+
3 kind. / 3 volw.+2 kind. / 4 volw.+
1 kind), zonder toeslag:
2 slaapkamers (type 24)
• Eén persoon in dubbele kamer
met zicht op het hinterland
(type 29)
• Eén persoon in dubbele kamer
in bijgebouw, met zicht op het
zwembad (type 28)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 121 kamers

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Snacks (11.30-17.30u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
• Tennis, basketbal, beachvolley,
beachvoetbal, aerobic
• Introductieduik
• Animatie volgens het TUI SUNEOprogramma
• Gratis toegang voor kinderen tot
‘SuneoPlay area’ (onder begeleiding
van ouders)

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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GRECOTEL KOS IMPERIAL
Psalidi

! Klassehotel
! Paradijs voor kinderen
! Zeer complete All Inclusive mogelijk
! Fietspad naar Kos-stad
! Direct aan het strand
PRIVÉ
WIFI
ZWEMBAD GRATIS

HALF ONTBIJT
ALL IN PENSION

CLASSIC
9HUWURXZGJHYRHO
.ZDOLWHLWHQFRPIRUW
+DUWHOLMNHVHUYLFH

ONZE MENING:

8.6

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.5 • Service 7
• Kamers 7.7

Grecotel Kos Imperial is een prachtig
hotel, op en top klasse en met een
onberispelijke service. Je kan hier
verblijven in kamer en ontbijt of
halfpension, of genieten van een
zeer complete All Inclusive-formule,
die bij Grecotel ‘LUX.ME All Inclusive’
wordt genoemd. Vanuit Psalidi is een
fietspad aangelegd tot in Kos-stad.

LIGGING
• Direct aan het zand- en kiezelstrand
• Op 4 km van Kos-stad • Op ± 30 km
van de luchthaven (transfer heen en
terug inbegrepen)

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

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In (mits toeslag)
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
buffetvorm, mediterrane keuken)
• 3 à-la-carterestaurants: Italiaans,
Grieks en mediterraan • Aziatisch
à-la-carterestaurant in het hoogseizoen
• Food Court met o.a. ijsjes,
pannenkoeken, salades en snacks
• Wijnkelder • Lobby/loungebar,

lateraal zeezicht (type 23) • Kamer
in de bungalow (2-3 pers.) met terras,
tuinzicht (type 27) • Familiekamer
(2-3 pers. / 2 volw.+2 kind. / 3 volw.+
SPORT & ONTSPANNING
1 kind) met balkon, tuinzicht:
• 3 zoutwaterzwembaden, zoetwater- 2 slaapkamers (type 24)
kinderbad • Gratis ligzetels en parasols • Familiekamer (2-3 pers. / 2 volw.+
aan de zwembaden en het strand
2 kind. / 3 volw.+1 kind) in de
• Gratis handdoekenservice
bungalows met terras, tuinzicht:
• Overdekt zwembad (verwarmd in 1 slaapkamer met dubbel bed,
april en okt.) • Gratis: tennis, ping- 1 slaapkamer met 2 aparte bedden
pong, beachvolley, biljart, fitness,
(type 26) • Eén persoon in dubbele
aerobic, stepaerobic, aquarobic,
kamer met balkon of terras (type 29)
pilates, internationaal animatie• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
programma overdag en ‘s avonds,
mogelijk bij maximale bezetting in
Grecoland Club (4-6 jaar en 7-12 jaar, type 29)
het hele seizoen), GrecoTeens
(13-17 jaar, 15/6-15/9) • Betalend: VERBLIJF (13485)
tennislessen, watersportschool,
Alle kamers beschikken over badkamer
windsurfen, waterski, banana, duiken, (douche in bad, haardroger), tegelvloer, telefoon, wifi (gratis), satellietspacentrum
tv, koelkast, safe (gratis) • Kamer
VERBLIJF (13487)
met zeezicht (2-3 pers.) met centrale
Alle kamers beschikken over badkamer airco en balkon of terras (type 22)
(douche in bad, haardroger, badjas, • Kleine familiekamer in de
slippers), tegelvloer, individuele
bungalows (2 pers. / 2 volw.+2 kind.)
airco, telefoon, wifi (gratis), satelliet- met individuele airco en balkon of
tv, koelkast, safe (gratis)
terras: 1 slaapkamer, salon/slaapkamer
• Standaardkamer (2-3 pers.) met met 2 sofabedden, gescheiden door
balkon of terras, tuinzicht (type 20) een schuifdeur (type 23)
• Kamer met lateraal zeezicht
• Luxefamiliesuite (2-4 pers.) met
(2-3 pers.), met balkon of terras
badjas en slippers, individuele airco,
(type 21) • Kamer in de bungalows balkon of terras en ‘Famous Class’:
(2-3 pers.) met terras, zicht op het
1 slaapkamer, 1 slaapkamer/salon,
zwembad (type 22) • Kamer in de gescheiden door een deur (type 20)
bungalows (2-3 pers.) met terras,
poolbar (snacks), beachbar • Lange
broek vereist voor de heren tijdens
het avondmaal

• Familiekamer in de bungalows
(2-3 pers. / 2 volw.+2 kind. / 3 volw.+
1 kind) met individuele airco, balkon
of terras en zicht op het zwembad:
2 slaapkamers (type 21) • Kamer in
bungalow (2 pers. / 2 volw.+1 kind)
op de eerste rij met individuele
airco, privézwembad, balkon of terras,
zeezicht en ‘Famous Class’ (type 24)
• Kamer in bungalow (2 pers. /
2 volw.+1 kind) op de eerste rij met
individuele airco, balkon of terras en
zeezicht (type 26) • De bungalows
hebben een dubbel bed, de kamers
in het hoofdgebouw hebben twee
aparte bedden • Babykit: Gratis:
kinderstoel in het restaurant, flessensterilisator, waterkoker, verversingskussen, babyfoon Betalend: buggy,
flessenverwarmer, plaspotje, toiletverkleiner, babybadje, baby relaxstoeltje (babykit ter plaatse te boeken,
volgens beschikbaarheid) • Extra:
fles water en fles wijn bij aankomst,
frisdranken in de koelkast bij aankomst
• Extra’s ‘Famous Class’ voor type
20 en 24 onder code 13485: VIP
check-in en check-out, champagne
en vers fruit of traditionele verfrissing
bij aankomst, dagelijks water op de
kamer, fruitmand op de kamer bij
aankomst (om de 2 dagen bijgevuld),
selectie van dranken en snacks aan
het strand • Kinderbedje (0-2 jaar)
gratis (niet mogelijk bij maximale
bezetting in type 29) • 384 kamers

ALL IN ULTRA mits toeslag
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm • Thema-avonden
• Middagmaal in de Food Court
(o.a. salades en pizza) • Avondmaal
in het Italiaans, Grieks of mediterraan
à-la-carterestaurant (1x/week)
• Snacks • Patisserie, chocolade en
cake • IJsjes (10-0u.) • Selectie van
nationale en internationale alcoholische
en niet-alcoholische dranken
(10-0.30u.)
• Tennis (overdag en met verlichting),
pingpong, beachvolley, biljart, fitness,
aerobic, stepaerobic, aquarobic,
pilates • Overdekt zwembad
(verwarmd in april en okt.) • Windsurflessen • Internationaal
animatieprogramma overdag en
‘s avonds • Grecoland Club (4-6 jaar
en 7-12 jaar, het hele seizoen),
GrecoTeens (13-17 jaar, 15/6-15/9)

VOOR FAMILIES
%DE\NLWPRJHOLMN
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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GRECOTEL CASA PARADISO
Marmari

! Gezellig familieresort in de natuur
! Ideaal voor een strandvakantie
! Zeer verzorgde buffetten
! Zwembad met 2 kleine glijbanen
! Op wandelafstand van Marmari
WIFI
GRATIS

ALL IN

BEACH
*HQLHWHQYDQ]RQ]HHHQ]DQG
7RSOLJJLQJDDQKHWVWUDQG
=DOLJUHOD[HQ

• Kamer ‘Casa’ (2-3 pers.) met
SPORT & ONTSPANNING
balkon en lateraal zeezicht (type 24)
• Van het strand gescheiden door
• 2 zoetwaterzwembaden (1 aan het
• Kamer ‘Casa’ (2-3 pers.) met
een rustige weg
hoofdgebouw, 1 met 2 glijbanen
balkon en zeezicht (type 25)
KLANTENSCORE
• Op 2 km van het centrum van
aan het strand), 2 kinderbaden,
• Familiekamer ‘Casa’ (2-3 pers. /
• Maaltijden 8.3 • Service 7.5
Marmari
zonneterras
• Kamers 7.2
2 volw.+2 kind. / 3 volw.+1 kind)
• Op 16 km van Kos-stad
• Gratis ligzetels en parasols aan het
met tegelvloer, balkon of terras en
• Op ± 15 km van de luchthaven
zwembad en het strand
Grecotel Casa Paradiso, het vroegere
zicht op het hinterland: 2 slaap(transfer heen en terug inbegrepen) • Gratis handdoekenservice
Grecotel Royal Park, ligt direct aan
kamers (type 26)
• Gratis: zie All In
een prachtig, zachtjes afl opend
FACILITEITEN
• Familiekamer in bungalow
• Betalend: tennislessen, biljart,
zandstrand en wordt omringd door • Kinderspeeltuin
(2-3 pers. / 2 volw.+2 kind. /
mountainbikes, massage
een mooie natuur. Ideaal dus voor
• Theater
3 volw.+1 kind) met tegelvloer,
• Onafhankelijk van het hotel en
wie van een ontspannende strand• Shop
balkon of terras en zicht op het
betalend: watersportcentrum
vakantie wil genieten. Het gezellige
• Wasservice
hinterland: 2 slaapkamers (type 27)
(lessen, zeilen, catamaran, windcomplex bestaat uit een hoofd• Privéparking (gratis)
• Babykit: Gratis: kinderstoel in het
surfen)
gebouw en mooie witte bungalows
• Wifi (gratis) in het hele resort
restaurant, buggy, flessenverwarmer,
die verspreid liggen in de kleurrijke
MINISPLASH
flessensterilisator, waterkoker,
tuin. Wie houdt van winkelen kan dit RESTAURANTS & BARS
• Kids miniglijbanenpark (vanaf 5 jaar) babyfoon
•
Zie
All
In
in het dorpje Marmari dat slechts op
Betalend: verversingskussen,
VERBLIJF
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
wandelafstand van het hotel ligt.
buffetvorm, showcooking, thema- Alle kamers beschikken over badkamer plaspotje, toiletverkleiner, babybadje
avonden, aangepast kinder(douche in bad, haardroger), centrale (babykit ter plaatse te boeken,
avondmaal)
airco, telefoon, wifi (gratis), satelliet-tv, volgens beschikbaarheid)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
• Taverne nabij het strand met
koelkast en safe (gratis)
mogelijk bij maximale bezetting in
à-la-cartegerechten
• Standaardkamer ‘Mini’ (2 pers.)
type 20, 21 en 22)
• Lobbybar, poolbar, beachbar
met balkon of terras (type 20)
• Deftige kledij vereist tijdens het
• Kamer ‘Casa Veranda’ (2-3 pers.) • 268 kamers
avondmaal (lange broek voor de
in bungalow, met tegelvloer, balkon
heren)
of terras en zicht op het hinterland
(type 22)
• Kamer ‘Casa Veranda’ (2-3 pers.)
in bungalow, met tegelvloer, balkon
of terras en lateraal zeezicht
(type 21)
• Kamer ‘Casa’ (2-3 pers.) met
balkon en zicht op het hinterland
(type 23)
Code 13473 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
ONZE MENING:

7.9
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LIGGING

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm • Laat continentaal
ontbijt (10-10.30u.) • Op zondag
Grieks middagmaal • Avondmaal
voor kinderen (18.30-19.30u.) • In
de taverne (eind april tot half
oktober): middagmaal (buffet) en
à-la-carteavondmaal met Griekse
specialiteiten • Snacks (11-12.15u.
en 16.30-18u.) • Pannenkoeken
(10.30-12u. en 15-18u.) • IJsjes
(10.30-1.30u.) • Koffiebreak
(15-16.15u.) • Middernachtsnacks
(23.30-24u.) • Selectie van lokale en
internationale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(10.30-1.30u.)
• Tennis (2 terreinen), basketbal,
beachvolley • Waterfiets, kano,
windsurfen (mits brevet)
• Uitgebreid animatieprogramma
overdag en ‘s avonds • Miniclub
(4-12 jaar)

VOOR FAMILIES
0LQLVSODVK
%DE\NLWPRJHOLMN
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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TUI BLUE PALAZZO DEL MARE
Marmari

! Adults Only, vanaf 16 jaar
! Swim-upkamers mogelijk
! Een luxueuze oase van rust
! Hartelijke bediening
! Op 50 m van het strand
ADULTS OVERDEKT SWIM-UP WIFI
ONLY ZWEMBAD KAMERS GRATIS

FAIR TRAVEL

VOL
HALF
PENSION PENSION

ONTSPANNEN
MET Z’N TWEEËN
! MODERNE

KAMERS OP
PRACHTIGE LOCATIES
! CULINAIRE ERVARINGEN
! GENIETEN IN DE
WELLNESS
! BLUEF!T® RELAXATIEEN 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

Standaardkamer
ONZE MENING:

8.9

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.3
• Kamers 8.3

Een elegant paleis, een oase van rust...
TUI BLUE Palazzo Del Mare weet
elke bezoeker in een mum van tijd te
bekoren. Vooral de luxe waarmee het
geheel is ingericht, de hartelijkheid
waarmee je bediend wordt en de
uitgebreide buffetten die op je wachten
zijn zonder meer ‘high standard’. En
hier kan je zelfs rechtstreeks vanuit
je kamer een duik nemen in het
zwembad! Van vakantiekriebels
gesproken...

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• Op 50 m van het strand
• Op 1 km van Marmari
• Bushalte op 100 m
• Op 17 km van Kos-stad
• Op ± 15 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Hoofdrestaurant (maaltijden in
buffetvorm, showcooking, themabuffetten)
• A-la-carterestaurant
• Snackbar
• Poolbar, loungebar met terras
• Deftige kledij gewenst voor het
avondmaal

• Zoetwaterzwembad met bubbelbad,
zonneterras
• Gratis ligzetels en parasols aan het
zwembad en het strand
• Gratis handdoekenservice
• Overdekt zwembad (9-20u.,
verwarmd in mei en oktober) met
bubbelbad
• Gratis: tennis overdag, pingpong,
beachvolley, minivoetbal, petanque,
fitness, yoga, aquarobic, sauna,
stoombad (apart voor mannen en
vrouwen), enkele keren per week
livemuziek
• Betalend: tennis en minivoetbal
met verlichting, biljart, schoonheidsbehandelingen
• Aan het strand, onafhankelijk
van het hotel en betalend: watersporten

Alle kamers beschikken over badkamer
(haardroger, badjas en slippers op
aanvraag), tegelvloer, individuele
airco, hoofdkussenservice (gratis),
telefoon, wifi (gratis), satelliet-tv
(flatscreen), minibar (betalend),
koffie- en theefaciliteiten, safe (gratis)
• Standaardkamer (2 pers.) met
douche in bad en balkon (type 20)
• Swim-upkamer (2 pers.), met bad
of douche, terras, zicht op het
zwembad en directe toegang tot
het zwembad (type 26)
• Superieure swim-upkamer
(2-3 pers.) met bad of douche,
terras, zicht op het zwembad en
directe toegang tot het zwembad
(type 27)
• Eén persoon in dubbele kamer
met douche in bad en balkon
(type 29)
• Eén persoon in dubbele swim-upkamer met bad en douche, terras,
zicht op het zwembad en directe
toegang tot het zwembad
(type 28)
• Promokamer (2 pers.) met
douche in bad en balkon (type 25)
• 175 kamers

FACILITEITEN
• Shop
• Schoonheidssalon
• Kapsalon
• Wasservice
• Roomservice (7-23u.)
• Privéparking (gratis)
• Wifi (gratis) in het hele resort

ADULTS ONLY
• Minimumleeftijd voor de gasten in
het hotel: 16 jaar

Code 13496 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

309_V1_MED_NL 309

18/10/2022 13:25

310

Griekenland | Kos | Marmari

TUI BLUE ATLANTICA MARMARI BEACH
Marmari

! Vakantiedorp met een levendige sfeer
! Leuke animatie voor jong en oud
! Ideaal voor families, met miniclub
! Direct aan een mooi zandstrand
ALL IN

ZORGELOZE
FAMILIEVAKANTIE
! FAMILIEVRIENDELIJKE

FACILITEITEN

! INTERNATIONALE

KEUKEN EN KINDERBUFFET
! PROFESSIONELE
KIDSCLUBS
! ENTERTAINMENT VOOR
ALLE LEEFTIJDEN
‘Bij TUI BLUE For Families worden
momenten samen gecreëerd om
de familieband te versterken, maar
ook elk gezinslid wordt individueel
in de watten gelegd.’

Zie pagina 22 voor alle hotels
ONZE MENING:

6.9

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.3
• Kamers 6.2

Fun verzekerd in TUI BLUE Atlantica
Marmari Beach! Het animatieteam
organiseert activiteiten voor klein en
groot, en ook ‘s avonds kan je samen
met je kinderen genieten van
spetterende shows. De mooie zwembadzone met drie zwembaden voor
kinderen en drie voor volwassenen
zorgen voor uren waterplezier.
Bovendien liggen de verschillende
gebouwen van dit leuke vakantiedorp tussen de palmbomen, vlak aan
het strand.

LIGGING
• Direct aan het zandstrand
• Op 100 m van het centrum van
Marmari
• Op 16 km van Kos-stad
• Bushalte op 20 m
• Op ± 14 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

Familiekamer

FACILITEITEN
• Kinderspeeltuin
• Wasservice
• Shop
• Privéparking (gratis)
• Amfitheater
• Wifi (gratis) in het hele resort

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
buffetvorm, terras, af en toe
thema-avond, showcooking)
• A-la-carterestaurant Green & Grill
(middagmaal in buffetvorm,
avondmaal à la carte)
• Taverne bij zee (à la carte, Griekse
keuken)
• Lobbybar, 3 poolbars, beachbar,
coffeeshop
• Deftige kledij gewenst tijdens het
avondmaal

• Familiesuite (4 pers. / 2 volw.+2,
3 of 4 kind. / 3 volw.+1, 2 of 3 kind. /
• 3 zoetwaterzwembaden waarvan
4 volw.+2 kind.) met bad of douche
1 met 2 glijbanen (vanaf 10 jaar en
en beperkt zeezicht, op aanvraag:
1m30), 3 kinderbaden, bubbelbad
2 slaapkamers, salon (type 25)
in openlucht
• Gratis ligzetels en parasols aan het • Familiekamer (2 pers. / 2 volw.+
2 kind.) met douche in bad en
zwembad en aan het strand)
zicht op het hinterland: 2 slaapkamers
• Gratis handdoekenservice aan het
(type 22)
strand en aan het zwembad (mits
• Familiesuite (3 pers. / 2 volw.+1 of
waarborg)
2 kind. / 3 volw.+1 kind) met
• Gratis: zie All In
douche in bad: 1 slaapkamer, salon
• Betalend: tennis met verlichting,
(type 23)
padel, watersporten aan het
• Eén persoon in dubbele kamer
strand (kano, windsurfen)
met bad of douche en zicht op het
VERBLIJF
hinterland, op aanvraag (type 29)
Alle kamers beschikken over bad• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
kamer (haardroger), tegelvloer,
mogelijk bij maximale bezetting in
individuele airco, telefoon, wifi (gratis), type 20 en 29)
satelliet-tv (flatscreen), minikoelkast, • 311 kamers
koffie- en theefaciliteiten, safe (gratis)
en balkon of terras
• Standaardkamer (2 pers. /
2 volw.+1 kind) met bad of douche
en zicht op het hinterland (type 20)
• Familiekamer (2 pers. / 2 volw.+
2 kind.) met bad of douche en
zicht op het hinterland (type 21)
• Familiesuite (4 pers. / 2 volw.+2,
3 of 4 kind. / 3 volw.+1 of 2 kind. /
4 volw.+2 kind.) met bad of douche
en zicht op het hinterland: 2 slaapkamers, salon (type 24)
• Superieure kamer (2-3 pers.) met
douche en zicht op het hinterland
(type 26)

SPORT & ONTSPANNING

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Middagmaal in restaurant Green
& Grill
• Salades en koude snacks in de
beachbar (11-17u.)
• 1x/verblijf avondmaal in Green &
Grill
• 1x/verblijf avondmaal in de
taverne
• Koffiebreak (16-18u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(10-24u.)
• Tennis (materiaal mits waarborg),
pingpong, beachvolley, minigolf
(materiaal mits waarborg), omnisportterrein, vogelpik, aerobic,
fitness (enkel voor volw.)
• Animatie overdag en ‘s avonds
(shows, livemuziek)
• Bamse Club (3-5 jaar), @611
(6-11 jaar), The Hangout
(12-15 jaar)

VOOR FAMILIES
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ATLANTICA HOLIDAY VILLAGE KOS
Marmari

! Echte familieclub
! Uitgebreide All In
! ‘Activity’ en ‘relax’ zwembad
! Van het strand gescheiden door een kustweg
WIFI
GRATIS

ALL IN

FAIR TRAVEL

Familiesuite

ONZE MENING:

8.5

KLANTENSCORE
• Maaltijden 9
• Kamers 9.5

Atlantica Holiday Village Kos is een
echte club met een ruime waaier
aan faciliteiten. De animatie is hier
tot in de puntjes verzorgd door onze
Engelse collega’s van First Choice. Er
zijn vier zwembaden: een ‘activity’ en
een ‘relax’ zwembad, een zwembad
speciaal voor families en eentje met
leuke glijbanen voor kinderen. Voor
elk wat wils dus! Ben je liefhebber
van Griekse gerechten of verkies je
eerder de light corner, smaken zal
het zeker. Deze club (60.000 m2) is
gebouwd in lokale stijl langs het
kilometerslange zandstrand. Het
centrum van Marmari ligt op
wandelafstand en met de bus bereik
je gemakkelijk de hoofdstad Kos-stad.

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Dicht bij het strand (gescheiden
door de kustweg)
• Op 1 km van het centrum van
Marmari
• Op 15 km van het centrum van
Kos-stad
• Op ± 15 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
buffetvorm, showcooking, themaavonden, kinderbuffet)
• 3 themarestaurants (internationaal,
Amerikaans en Greek & Grill)
• A-la-carterestaurant
• Verschillende bars, o.a. poolbar,
beachbar en Adults Only-bar
• Deftige kledij gewenst tijdens het
avondmaal (lange broek voor de
heren)

FACILITEITEN
• Kinderspeeltuin
• Amfitheater
• Shops
• Wasservice
• Wifi (gratis) in het hele resort

VERBLIJF

Alle kamers beschikken over badkamer
(haardroger), tegelvloer, individuele
airco, telefoon, wifi (gratis), satelliettv (flatscreen), koelkast, safe (gratis)
en balkon of terras
• Standaardkamer (2-3 pers.) met
douche in bad, waterkoker en zicht
op het hinterland (type 20)
• Superieure kamer (2-3 pers.) met
douche, badjas en slippers, koffieen theefaciliteiten, PlayStation en
zeezicht (type 23)
• Familiekamer (2-3 pers. / 2 volw.+
SPORT & ONTSPANNING
2 kind. / 3 volw.+1 kind) met
• 4 zoetwaterwembaden waarvan
douche en zicht op het hinterland,
3 met kindergedeelte, zonneterras,
2 slaapruimtes van elkaar gescheiden
tuin
door een schuifdeur (type 24)
• Gratis ligzetels en parasols aan de • Familiesuite (2-4 pers.) met
zwembaden en aan het strand
douche en zicht op het hinterland:
• Gratis handdoekenservice (mits
2 slaapruimtes, van elkaar
waarborg)
gescheiden door een deur (type 21)
• Gratis: zie All In
• Ruime kamer (2-3 pers. / 2 volw.+
• Betalend: spacentrum met sauna,
2 kind.) met douche in bad,
schoonheidssalon en massage
stapelbed en zicht op het hinter• Aan het strand, onafhankelijk
land (type 22)
van het hotel en betalend:
• Eén persoon in dubbele kamer
watersporten (windsurfen, kano,
met douche in bad en zicht op het
kajak)
hinterland (type 29)
• Promokamer (2-3 pers.) met
MINISPLASH
douche in bad en zicht op het
• Kids miniglijbanenpark
hinterland (type 25)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 341 kamers

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Avondmaal in het Amerikaans en
Greek & Grillrestaurant (1x/verblijf
in elk van de restaurants)
• Snacks (10.30-17.30u.)
• Koffiebreak (16.30-17.30u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken (10-0u.)
• Tennis, minivoetbal, basketbal,
beachvolley, fitness (vanaf 18 jaar)
• Animatieprogramma overdag en
‘s avonds door onze Engelse
collega’s van First Choice (shows,
livemuziek)
• Miniclub (4-12 jaar, internationaal,
Engelstalig)

VOOR FAMILIES
0LQLVSODVK
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UTOPIA BLU
Tigaki

! Aangename sfeer, vriendelijk service
! Verschillende restaurants en bars
! Op 1 km van het strand (gratis shuttle)
PRIVÉ
SWIM-UP
ZWEMBAD KAMERS ALL IN

Standaardkamer
ONZE MENING:

9.4

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.3 • Service 9.8
• Kamers 9.2

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 1 km van het privéstrand (gratis
shuttle 3x/dag)
• Op 500 m van het centrum van
Tigaki
• Op 8 km van Kos-stad
• Op ± 17 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Zie All In
• Hoofdrestaurant (ontbijt en
avondmaal in buffetvorm)
• Mediterraan à-la-carterestaurant
(middag- en avondmaal, vanaf
16 jaar)
• Italiaans à-la-carterestaurant
(avondmaal)
• Verschillende bars, o.a. loungebar
met terras, poolbar, snackbar
• Deftige kledij gewenst tijdens het
avondmaal

Utopia Blu bestaat uit een hoofdgebouw en 4 bijgebouwen. Hier
word je in alle moderne comfort
FACILITEITEN
ontvangen! Je verblijft er op basis
• Shop
van een goede All Inclusive-formule. • Wifi (gratis) in een deel van het
Het privéstrand van het hotel ligt op
resort
1 km, maar een shuttle brengt je er
gratis naartoe.

VERBLIJF

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche, haardroger, badjas en
slippers voor volw.), individuele airco,
tegelvloer, telefoon, wifi (gratis),
satelliet-tv (flatscreen), koelkast,
koffie- en theefaciliteiten en safe
(gratis)
• Standaardkamer (2 pers.) met
balkon of terras en tuinzicht
(type 20)
• Superieure kamer (2-3 pers. /
2 volw.+2 kind.) met balkon en
tuinzicht (type 21)
SPORT & ONTSPANNING
• Swim-upkamer (2 pers. van min.
• 2 zoetwaterzwembaden, kinderbad 16 jaar) met gedeeld zwembad,
met glijbanen (2-12 jaar), zonneterras en zicht op het zwembad
terras
(type 22)
• Gratis ligzetels en parasols aan het • Familiekamer (2-3 pers. / 2 volw.+
zwembad en het strand
2 kind.) met balkon of terras en
• Gratis handdoekenservice
tuinzicht: 1 slaapkamer (type 24)
• Gratis: zie All In
• Juniorsuite (2-3 pers.) met privé• Betalend: fietsen- en scooterzwembad, terras en tuinzicht (type 23)
verhuur, spacentrum met bubbel- • Juniorsuite (2-3 pers.) met bubbelbad, sauna en stoombad
bad op het balkon en tuinzicht
• Onafhankelijk van het hotel en
(type 26)
betalend: watersporten
• Swim-upkamer (2 pers.) met terras,
gedeeld zwembad en zicht op het
zwembad (type 25)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting,
behalve in type 23 en 26)
• 260 kamers

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Laat continentaal ontbijt
(10-10.30u.)
• Snacks (10-17u.)
• 1x/week avondmaal in het
Italiaans à-la-carterestaurant
(flessen wijn mits toeslag)
• Middernachtsnacks (23-24u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(10-24u.)
• Tennis, padel, fitness
• Softanimatie overdag, af en toe
livemuziek
• Miniclub (4-12 jaar)

VOOR FAMILIES
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SOVEREIGN BEACH
Kardamena

! Gastvrije service
! Verzorgde tuin
! Rustige ligging op 150 m van het strand
SWIM-UP WIFI
KAMERS GRATIS

ALL IN

Kamer met zeezicht

ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 150 m van het zandstrand
• Zie All In
• Op 2 km van het centrum van
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
In Sovereign Beach beleef je een
Kardamena (gratis shuttle)
buffetvorm, showcooking, themavakantie zoals vakantie hoort te zijn.
avonden)
Je geniet er van de vriendelijke service • Op 27 km van Kos-stad
• Taverne (licht middagmaal en
in een mooie, rustige omgeving. Een • Op ± 7 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen) snacks in buffetvorm)
spelletje volleybal of pingpong, een
• Bar, poolbar, snackbar
duik in het zwembad, relaxen in het
FACILITEITEN
• Deftige kledij gewenst tijdens de
bubbelbad of op de massagetafel,
• Shop
maaltijden
een snelle snack tussendoor en
• Amfitheater
‘s avonds een spetterende show: hier
SPORT & ONTSPANNING
• Schoonheidssalon
vul je je dag in zoals jij dat wil. En het
• Wifi (gratis) in het hele resort
• Zoetwaterzwembad met
strand, dat vlakbij ligt, kan natuurlijk
kindergedeelte, bubbelbad in
niet ontbreken op het programma.
openlucht, zonneterras
• Gratis ligzetels en parasols aan het
zwembad en het strand
• Gratis: zie All In
• Betalend: spacentrum (vanaf
16 jaar) met sauna, behandelingen
en overdekt zwembad met
bubbelbad
• Onafhankelijk van het hotel en
betalend: watersporten

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer
(douche in bad), individuele airco,
tegelvloer, telefoon, wifi (gratis), tv,
koelkast (fles water bij aankomst) en
safe (betalend)
• Standaardkamer (2-3 pers.) met
balkon en tuinzicht (type 20)
• Kamer met zeezicht (2-3 pers.)
en balkon (type 21)
• Familiekamer (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind. / 3 volw.+1 kind), 1 ruimte
met afscheiding, gelegen in het
hoofdgebouw, met balkon en
zeezicht (type 22)
• Familiebungalow (2-4 pers. /
2 volw.+3 kind. / 3 volw.+2 kind. /
4 volw.+1 kind) met balkon en
tuinzicht (type 23)
• Swim-upbungalow (2-3 pers., vanaf
16 jaar) met gedeeld zwembad,
terras en tuinzicht (type 24)
• Familiebungalow (2-4 pers. /
2 volw.+3 kind. / 3 volw.+2 kind. /
4 volw.+1 kind) met balkon en
zeezicht (type 25)
• Eén persoon in dubbele kamer
met balkon en tuinzicht (type 29)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 185 kamers

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Middagmaal in buffetvorm in de
taverne
• Snacks en ijsjes (10-18u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(10-23u.)
• 2 tennisterreinen, pingpong,
volleybal, minivoetbal, waterpolo,
vogelpik
• Fitness
• Animatie overdag (sportactiviteiten),
6x/week avondanimatie, 1x/week
Griekse avond

VOOR FAMILIES
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SPLASHWORLD PORTO BELLO BEACH
Kardamena

! Vakantiedomein aan het strand
! Spetterend aquapark
! Levendig hotel
! Goede gevarieerde keuken
! Vlak bij het strand
SPLASH
SCORE 9 ALL IN

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:

LIGGING

SPORT & ONTSPANNING

• Direct aan het strand (bereikbaar
via een tunnel)
KLANTENSCORE
• Waterpark van het hotel gescheiden
• Maaltijden 9.1
door een straat
• Kamers 8.9
• Op 3 km van het centrum van
Kardamena
Dit levendige hotel is ideaal voor wie
• Op 30 km van Kos-stad
wil genieten van een actieve vakantie!
• Op ± 9 km van de luchthaven
Aan het strand is er een ruime
(transfer heen en terug inbegrepen)
waaier aan watersporten. En dan is
er nog het spetterende aquapark!
FACILITEITEN
De keuken is uitgebreid en lekker:
• Amfitheater
naast de buffetmaaltijden in het
• Shops
hoofdrestaurant heb je de keuze uit • Wifi (gratis) in een deel van het
o.a. Griekse en Italiaanse specialiteiten resort
in een van de specialiteitenrestaurants.
RESTAURANTS & BARS
Dit aangename hotel ligt aan het
5 km lange zandstrand en is genesteld • Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
in een ruim en groen domein van
buffetvorm)
zo’n 75.000 m2. Dit hotel valt voortaan
• Specialiteitenrestaurants (buffet):
onder management van GrecoBlu.
mediterraan restaurant, Italiaans
restaurant, Griekse taverne in
openlucht
• Loungebar, beachbar en poolbar,
pool/snackbar in het aquapark

8.7

VERBLIJF

• Zoutwaterzwembad, kinderbad,
zonneterras
• Gratis ligzetels en parasols aan het
zwembad en aan het strand
• Gratis handdoekenservice (mits
waarborg)
• Gratis: zie All In
• Betalend: mountainbikes,
spacentrum met massages en
schoonheidsbehandelingen
• Aan het strand, onafhankelijk
van het hotel en betalend:
watersporten, duiken (mogelijkheid
tot het behalen van een ‘PADI’
brevet)

Alle kamers beschikken over badkamer
(bad of douche, haardroger), tegelvloer,
individuele airco (15/5-30/9), telefoon,
satelliet-tv (flatscreen), koelkast,
safe (betalend) en balkon of terras
• Standaardkamer (2-3 pers.) met
tuinzicht (type 20)
• Kamer met lateraal zeezicht
(2-3 pers.) (type 21)
• Ruime kamer (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind. / 3 volw.+1 kind) met
stapelbed en tuinzicht (type 22)
• Ruime kamer (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind. / 3 volw.+1 kind) met
sofabedden of stapelbed en
lateraal zeezicht (type 23)
SPLASH SCORE 9
• Familiesuite (2-3 pers. / 2 volw.+
• Space Boat, Rafting Slide, Kamikaze, 2 kind. / 3 volw.+1 kind), op
multiglijbaan, boomerang, sidewinder, aanvraag: 1 slaapkamer, salon
tube glijbaan, lazy river (alle glijbanen (type 24)
min. lengte 1m20)
• Eén persoon in dubbele kamer
met tuinzicht, op aanvraag
MINISPLASH
(type 29)
• Kids waterspuitpark, kids
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
miniglijbanenpark (5-10 jaar,
mogelijk bij maximale bezetting)
diepte 40 cm)
• 304 kamers

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Laat continentaal ontbijt (10-11u.)
• Middagmaal in buffetvorm in het
mediterraan restaurant
• Avondmaal in buffetvorm in het
Italiaans restaurant en de Griekse
taverne
• Warme en koude snacks (12-17u.)
• IJsjes
• Koffiebreak (16.30-17.30u.)
• Middernachtsnacks (23.30-0u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken (10-1u.)
• Tennis, pingpong, beachvolley,
waterpolo, aquarobic
• Niet-gemotoriseerde watersporten
(kano, waterfiets)
• Toegang tot het aquapark (van het
hotel gescheiden door een straat,
dranken en snacks niet inbegrepen)
• Animatieprogramma overdag en
softanimatie ‘s avonds (o.a. shows)

VOOR FAMILIES
0LQLVSODVK
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN

Code 13468 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

314_V1_MED_NL 314

18/10/2022 13:45

315

Griekenland | Kos | Kardamena

PORTO BELLO ROYAL
Kardamena

! Vele zwembaden verspreid in het hotel
! Ruime kamers
! Diverse specialiteitenrestaurants
! Zeer goede service
! Van het strand gescheiden door een kustweg
OVERDEKT SWIM-UP WIFI
ZWEMBAD KAMERS GRATIS

ALL IN

Swim-upkamer

• Familiekamer (2-3 pers. / 2 volw.+ ALL IN
2 kind. / 3 volw.+1 kind), 1 ruimte
• Complex van 13 zoutwatermet schuifdeur, met douche, balkon • Ontbijt, middag- en avondmaal in
zwembaden, 2 bubbelbaden in
of terras en zicht op het hinterland het hoofdrestaurant
KLANTENSCORE
openlucht, kinderbad (zout water),
• Laat ontbijt (10-11u.)
(type 27)
• Maaltijden 8.6 • Service 8
zonneterrassen
• Kamers 8.1
• Gratis ligzetels en parasols aan de • Luxekamer (2-3 pers.) met bad of • Middagmaal in het mediterraan
restaurant en in de Griekse
douche, badjas, slippers, koffie- en
zwembaden en het strand
Porto Bello Royal is een plaatje! Het
taverne
theefaciliteiten, balkon of terras en
• Gratis handdoekenservice
is een ruim hotel, met een
frontaal zeezicht (type 22)
• Avondmaal in het Italiaans
• Gratis: zie All In
indrukwekkend zwembadencomplex
• Juniorsuite (2-4 pers.) met bad of restaurant en het Burger House
• Betalend: fietsenverhuur,
van maar liefst 13 openluchtspacentrum met massage, manicure douche, badjas, slippers, koffie- en • Snacks (11.30-17u.)
zwembaden en mooie, verzorgde en FACILITEITEN
en pedicure, waterpark met glijbanen theefaciliteiten, balkon of terras en • Middernachtsnacks (23.30-0u.)
vooral ruime kamers. Dit hotel ligt op • Amfitheater
tuinzicht, op aanvraag: 1 slaapkamer,
in het zusterhotel op 100 m
• IJsjes (11-21u.)
slechts enkele kilometers van
• Shops
salon (type 23)
• Aan het strand en betalend (bij
Kardamena en biedt een onvergetelijk • Roomservice (enkel ontbijt)
• Koffiebreak (16.30-17u.)
hotel Porto Bello Beach, diensten • Swim-upkamer (2-3 pers.) met
uitzicht op zee en het vulkaaneiland • Wifi (gratis) in het hele resort
• Selectie van nationale en
douche, badjas, koffie- en
niet van het hotel): diverse
Nissyros. Dit hotel valt voortaan
theefaciliteiten en slippers en terras internationale alcoholische en
watersporten
RESTAURANTS & BARS
onder management van GrecoBlu.
nationale niet-alcoholische dranken
(type 24)
• Zie All In
MINISPLASH
(10-0u.)
• Suite (2-4 pers. / 2 volw.+3 kind. /
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
• Kids miniglijbanenpark
3 volw.+2 kind.) met douche, badjas, • Tennis overdag (tot 19u.), pingpong,
buffetvorm, thema-avonden,
slippers, koffie- en theefaciliteiten,
vogelpik, beachvolley, waterpolo,
VERBLIJF
showcooking)
fitness (vanaf 18 jaar), stepaerobic,
• Italiaans restaurant (avondmaal in Alle kamers beschikken over badkamer balkon of terras en lateraal zeezicht,
sommige kamers hebben 2e
aquarobic
buffetvorm)
(haardroger), tegelvloer, individuele
• Mediterraan restaurant (middagmaal airco (1/5-31/10), telefoon, wifi (gratis), badkamer met douche: 1 slaapkamer, • Waterfiets, kano
salon (type 26)
satelliet-tv (flatscreen), koelkast,
in buffetvorm)
• Animatie overdag en softanimatie
• Griekse taverne (middagmaal in
water bij aankomst (dagelijks bijgevuld) • Eén persoon in dubbele kamer
‘s avonds
met
bad
of
douche,
balkon
of
terras
buffetvorm)
en safe (gratis)
• Miniclub
en
tuinzicht
(type
29)
• Burger House (avondmaal met
• Standaardkamer (2-3 pers.) met
vast menu)
bad of douche, balkon of terras en • Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting,
• Loungebar, poolbar, beachbar
tuinzicht (type 20)
behalve in type 23 en 24)
• IJssalon
• Kamer met lateraal zeezicht
• 418 kamers
• Deftige kledij gewenst voor het
(2-3 pers.), met bad of douche,
avondmaal
balkon of terras (type 21)
ONZE MENING:

8.8

LIGGING

SPORT & ONTSPANNING

• Direct aan het strand (ervan
gescheiden door de kustweg, er is
een tunnel voorzien voor
voetgangers)
• Op 3 km van het centrum van
Kardamena
• Op 35 km van Kos-stad
• Op ± 9 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

VOOR FAMILIES
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Code 13491 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

315_V1_MED_NL 315

18/10/2022 13:45

316
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AKTI BEACH CLUB
Kardamena

! Ideaal voor families
! Met Adults Only-gedeelte
! Uitgebreide animatie
! Direct aan het strand
WIFI
GRATIS

FAIR TRAVEL

ALL IN

VOOR STOERE
KIDS EN BLIJE
OUDERS
! GEVARIEERDE

ACTIVITEITEN
KINDEREN
VAN 3 T/M 12 JAAR
! ERVAREN
MEDEWERKERS
! PERSOONLIJKE
SERVICE
! VOOR

‘Bij onze exclusieve hotels met een
TUI KIDS’ CLUB verrassen ervaren
medewerkers de kinderen in juli
en augustus met een gevarieerd
programma boordevol activiteiten.’

Zie pagina 20-21 voor alle hotels
ONZE MENING:

8.0

KLANTENSCORE
• Maaltijden 7.8 • Service 9
• Kamers 7.8

In Akti Beach Club staat een ruim
aanbod aan sporten en animatie
voor je klaar. Van tennis tot minigolf,
hier weet je steeds wat te doen. Aan
het strand kan je ook heel wat
watersporten beoefenen: probeer de
natuurelementen eens te bedwingen
in een zeilboot of op een windsurfplank! Voor wie allemaal wat rustiger
mag, is er het relaxzwembad waar je
gewoon kan genieten van de zon. Je
bent tenslotte op vakantie.
Bovendien heeft Akti Beach Club
ook een Adults Only-gedeelte voor
gasten vanaf 16 jaar, met een
restaurant, drie zwembaden en een
apart gedeelte op het strand.

LIGGING
• Direct aan het strand
• Op 4 km van het centrum van
Kardamena (gratis shuttle)
• Op 20 km van Kos-stad
• Bushalte voor het hotel
• Op ± 10 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)
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Superieure kamer met gedeeld zwembad

FACILITEITEN

VERBLIJF (13429)

• Kinderspeeltuin
• Shop
• Amfitheater
• Privéparking (gratis)
• Wifi (gratis) in het hele resort

Alle kamers beschikken over badkamer
(bad of douche, haardroger), tegelvloer, individuele airco, telefoon, wifi
(gratis), satelliet-tv, safe (gratis) en
balkon of terras
• Standaardkamer (2-3 pers.) met
koelkast (type 20)
• Ruime kamer (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind. / 3 volw.+1 kind) met koelkast (type 21)
• Familiekamer (2-4 pers.) met
koelkast: 2 slaapkamers (type 22)
• Familiekamer (2-4 pers. / 2 volw.+
3 kind. / 3 volw.+2 kind / 4 volw.+
1 kind) met koelkast: 2 slaapkamers
(type 23)
• Superieure kamer (2-3 pers.) met
minibar (gratis) (type 24)
• Superieure kamer (2-3 pers.) met
minibar (gratis), gedeeld zwembad
met directe toegang en eigen ligzetels en parasol (type 26)
• Suite (2-4 pers.) met minibar
(gratis, dagelijks bijgevuld), gedeeld
zwembad met directe toegang en
eigen ligzetels en parasol: 2 slaapkamers (type 27)
• Eén persoon in dubbele kamer
met koelkast (type 29)
• Promokamer (2-3 pers.) met
koelkast (type 25)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting in
type 21, 24, 26 en 27)

VERBLIJF (13529)

Alle kamers beschikken over badkamer
(haardroger), tegelvloer, individuele
airco, telefoon, wifi (gratis), satelliettv, safe (gratis) en balkon
• Standaardkamer (2-3 pers., vanaf
16 jaar) met bad en tuinzicht
RESTAURANTS & BARS
(type 20)
• Zie All In
• Familiekamer (2-4 pers. / 2 volw.+
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
3 kind. / 3 volw.+2 kind. / 4 volw.+
buffetvorm, Griekse en internationale
1 kind) met tuinzicht: 2 slaapkeuken, showcooking met Griekse,
kamers (type 24)
Italiaanse en Aziatische specialiteiten,
• Superieure kamer (2-3 pers.,
grill)
vanaf 16 jaar) met bad, gedeeld
• Visrestaurant (open op maandag,
zwembad en zicht op het zwemwoensdag en vrijdag)
bad (type 23)
• Adults Only-restaurant (maaltijden
• Suite (2-4 pers., vanaf 16 jaar)
in buffetvorm)
met bad, directe toegang tot een
• 3 pool/snackbars
gedeeld zwembad en tuinzicht
(type 21)
SPORT & ONTSPANNING
• Suite (2-4 pers.) met bad, gedeeld
• 5 zwembaden (zoet en zout water)
zwembad en zicht op het zwembad
waarvan 3 in het Adults Only(type 26)
gedeelte, 4 kinderbaden (zoet en
• Maisonnette (2-4 pers., vanaf
zout water, waarvan 1 met glijbanen)
16 jaar) met douche en tuinzicht:
• Gratis ligzetels en parasols aan het
1 slaapkamer (type 22)
strand en het zwembad
• Maisonnette (2-4 pers.) met bad
• Gratis handdoekenservice
en tuinzicht: 1 slaapkamer
• Gratis: zie All In
(type 25)
• Onafhankelijk van het hotel en
• Eén persoon in dubbele kamer
betalend: watersportcentrum
(vanaf 16 jaar) met bad en tuin(waterskiën, windsurfen, zeilen,
zicht (type 29)
jetski, banana...)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting,
behalve in type 25 en 24)
• 416 kamers
Code 13429/13529 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• 3 thema-avonden per week:
Grieks, Italiaans en vis
• Vroeg ontbijt
• 1x/verblijf maaltijd in het visrestaurant
• Snacks (10-19u.)
• Middernachtsnacks (22-7u.)
• Selectie van lokale (24/24u.) en
internationale (10-24u.) alcoholische
en niet-alcoholische dranken
• 2 tennisterreinen, pingpong
(materiaal mits waarborg), beachvolley, minivoetbal, waterpolo,
minigolf, petanque, vogelpik, fitness
(vanaf 16 jaar), aerobic, waterfiets,
kano, reuzenschaakbord
• Animatie overdag en ‘s avonds
• TUI Kids’ Club: Minis (3-6 jaar) en
Maxis (7-12 jaar) in juli en augustus

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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AKTI PALACE
Kardamena

! Gebouwd als een klein dorpje
! Ruim aanbod aan sporten
! 3 themarestaurants
! 24/24u. All In Ultra
! Direct aan het strand
WIFI
GRATIS

ALL IN

PREMIUM
([FOXVLHYHKRWHOV
/X[HHQFRPIRUW
*DVWURQRPLVFKGLQHUHQ

Standaardkamer

ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het zand/kiezelstrand
• Zie All In
• Op 4 km van het centrum van
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
KLANTENSCORE
Kardemena (gratis shuttle,
buffetvorm, Griekse, Italiaanse en
• Maaltijden 6.7 • Service 6.5
verschillende keren per dag)
internationale keuken, grill, show• Kamers 7.2
• Op 20 km van Kos-stad
cooking)
• Bushalte voor het hotel
• 3 themarestaurants met tafelAkti Palace lijkt wel een klein dorpje,
• Op ± 10 km van de luchthaven
bediening: zeevruchtenrestaurant,
met zijn 15 gebouwen die verspreid
(transfer heen en terug inbegrepen) Grieks gourmetrestaurant en
liggen in een grote tuin, met paadjes
Aziatisch restaurant
en pleintjes ertussenin. Er is lichte
FACILITEITEN
• Hoofdbar, pool/snackbar
animatie en zowel in het water als
• Amfitheater
op het droge kan je heel wat sporten • Privéparking (gratis)
SPORT & ONTSPANNING
beoefenen. Een kamer met gedeeld • Wifi (gratis) in het hele resort
• Zoetwaterzwembad, kinderbad,
zwembad? Een duplex met twee
zonneterras
verdiepingen? Elke kamer werd
• Gratis ligzetels en parasols aan het
modern ingericht. Naast het hoofdstrand en het zwembad
restaurant zijn er drie thema• Gratis handdoekenservice
restaurants, waar je kan proeven van
• Gratis: zie All In
Griekse en Aziatische specialiteiten.
• Betalend: massage
• Onafhankelijk van het hotel en
betalend: watersportcentrum
(zeilen, windsurfen, waterskiën,
jetski, banana,...)

6.6

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer
(bad of douche, haardroger), tegelvloer, individuele airco, telefoon, wifi
(gratis), satelliet-tv (flatscreen), minibar (gratis, dagelijks bijgevuld), koffieen theefaciliteiten, safe (gratis) en
balkon of terras
• Standaardkamer (2-3 pers.) met
tuinzicht (type 20)
• Kamer met gedeeld zwembad
(2-3 pers.), met tuinzicht (type 21)
• Kamer met zeezicht (2-3 pers.)
(type 22)
• Ruime kamer (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind.) met tuinzicht (type 23)
• Duplex (2-4 pers. / 2 volw.+
3 kind.) met tuinzicht (type 24)
• Duplex (2-4 pers. / 2 volw.+
3 kind.) met zeezicht (type 26)
• Eén persoon in dubbele kamer
met tuinzicht (type 29)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting in
type 21)
• 189 kamers

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Avondmaal in de 3 themarestaurants
(1x/week in elk restaurant)
• Snacks (10-19u.)
• Fruit en crêpes (22-24u.)
• Middernachtsnacks (22-7u.)
• Selectie van lokale (24/24u.) en
internationale (10-24u.) alcoholische
en niet-alcoholische dranken
• 2 tennisterreinen, tennislessen,
omnisportterrein
• Kano, waterfiets
• Spacentrum (vanaf 18 jaar) met
overdekt zwembad (ecologisch
verwarmd), fitness, sauna, stoombad
• Softanimatie overdag en ‘s avonds
• Je hebt de mogelijkheid om deel
te nemen aan de activiteiten in
het naastgelegen hotel Akti Beach
Club (o.a. pingpong, minivoetbal,
minigolf, waterpolo, vogelpik)
• Miniclub (1-4 jaar en 4-12 jaar)

VOOR FAMILIES
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN

Code 13479 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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TUI BLUE ATLANTICA BELVEDERE RESORT
Kardamena

! Stijlvol hotel
! Excellente service
! Adults Only, vanaf 16 jaar
! Direct aan het strand
ADULTS
PRIVÉ
WIFI
ONLY ZWEMBAD GRATIS

HALF
ALL IN PENSION

ONTSPANNEN
MET Z’N TWEEËN
! MODERNE

KAMERS OP
PRACHTIGE LOCATIES
! CULINAIRE ERVARINGEN
! GENIETEN IN DE
WELLNESS
! BLUEF!T® RELAXATIEEN 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:

8.5

KLANTENSCORE
• Maaltijden 9
• Kamers 8.5

Het lijkt wel alsof de Griekse goden
huisjes uitstrooiden op hun favoriete
plekje, en daaruit TUI BLUE Atlantica
Belvedere Resort ontstond. De
verschillende gebouwen van het
voormalige Helona Resort liggen in
een prachtige tuin, vlak aan het strand.
Dankzij de natuurlijke materialen en
de grote ramen vormt het een mooi
geheel met de omgeving. De service
is hier van topklasse, de kamers zijn
stijlvol en ruim, en voor net dat
tikkeltje meer kan je kiezen voor een
zwembad voor je deur, dat je slechts
deelt met enkele andere kamers.

318_V1_MED_NL 318

Juniorsuite met tuinzicht

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het strand
• Op 4 km van het centrum van
Kardamena
• Op 31 km van Kos-stad
• Op ± 11 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Zie All In (mits toeslag)
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
buffetvorm, thema-avonden)
• A-la-carterestaurant
• Lobbybar, poolbar, snackbar
• Deftige kledij gewenst tijdens het
avondmaal (lange broek voor de
heren)
• Gasten in halfpension kunnen
1x/verblijf dineren in het
à-la-carterestaurant

VERBLIJF

Alle kamers beschikken over badkamer (haardroger, badjas en slippers),
tegelvloer, individuele airco, hoofdkussenservice (gratis), telefoon, wifi
(gratis), satelliet-tv (flatscreen), koelkast, koffie- en theefaciliteiten en
safe (gratis)
FACILITEITEN
• Standaardkamer (2 pers.) met
• Privéparking (gratis)
bad en douche, balkon of terras en
• Shop
tuinzicht (type 20)
• Kapsalon
• Superieure kamer (2 pers.) met
• Wasservice
bad of douche, balkon of terras en
SPORT & ONTSPANNING
• Wifi (gratis) in het hele resort
zeezicht (type 21)
• Zoetwaterzwembad
• Luxekamer (2 pers.) met bad of
• Gratis ligzetels en parasols aan het
douche, gedeeld zwembad, terras
zwembad en het strand
en tuinzicht (type 22)
• Gratis handdoekenservice
• Superieure kamer (2 pers.) met
• Gratis: tennis, pingpong, beachbad of douche, gedeeld zwembad,
volley, fitness, aerobic, aquarobic
terras en zeezicht (type 23)
• Betalend: spacentrum met overdekt • Juniorsuite (2-3 pers.) met bad of
zwembad, sauna en stoombad
douche, zitruimte met schuifdeur,
terras en tuinzicht, op aanvraag
ADULTS ONLY
(type 24)
• Minimumleeftijd voor de gasten in
• Juniorsuite (2-3 pers.) met bad of
het hotel: 16 jaar
douche, zitruimte met schuifdeur,
terras en zeezicht, op aanvraag
(type 25)
• Suite (2-4 pers.) met bad en
douche, salon, privézwembad en
terras, op aanvraag (type 26)
• Villa (3-4 pers.) met bad en
douche, privézwembad, terras en
zeezicht, op aanvraag: 2 slaapkamers,
salon (type 27)
• 238 kamers
Code 13446 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ALL IN mits toeslag
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm (showcooking, themaavonden)
• Avondmaal in het à-la-carterestaurant (1x/verblijf)
• Snacks (11-17u.)
• IJsjes
• Koffiebreak (16-17u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(10-0.30u.)
• Tennis, pingpong, beachvolley
• Fitness, aerobic, aquarobic

18/10/2022 13:27
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ATLANTICA BEACH RESORT KOS
Kardamena

! Uitgestrekt resort
! 6 tennisterreinen
! Direct aan het strand
WIFI
GRATIS

ALL IN

Kamer met zeezicht

ONZE MENING:

8.5

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.2 • Service 9
• Kamers 8.5

Atlantica Beach Resort Kos ligt pal
aan het strand in Kardamena en
biedt een schitterend uitzicht over
het kristalheldere water van de
Egeïsche Zee. Het bestaat uit twee
delen: het resort, dat vlak aan het
strand ligt, en de residences, die zich
in een rustige, groene tuin bevinden
op vijf minuten wandelen van het
strand. Of je nu wil relaxen aan het
zwembad, een balletje slaan op een
van de vele tennisterreinen of de
sfeer proeven in de Griekse taverne,
dit hotel heeft alles in huis voor een
topvakantie. Zowel koppels als families
zijn hier zeker op hun plaats!

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het strand
• Op 4 km van het centrum van
Kardamena
• Op 35 km van Kos-stad
• Op ± 11 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Zie All In
• Hoofdrestaurant (ontbijt, middagen avondmaal in buffetvorm,
thema-avonden, showcooking)
• Italiaans restaurant (buffet)
• Griekse taverne
• 2 lobbybars, 3 poolbars (waarvan
1 Adults Only), snackbar, beachbar
• Deftige kledij gewenst tijdens het
avondmaal (flipflops niet toegelaten)

FACILITEITEN
• Kinderspeeltuin
• Parking (gratis)
• Wasservice
• Shop
• Wifi (gratis) in het hele resort

VERBLIJF

Alle kamers beschikken over badkamer (bad of douche, haardroger),
individuele airco, tegelvloer, telefoon,
wifi (gratis), satelliet-tv (flatscreen),
koelkast, koffie- en theefaciliteiten,
safe (gratis) en balkon of terras
• Standaardkamer (2-3 pers.) met
zicht op het hinterland (type 20)
• Kamer met zeezicht (2-3 pers.)
(type 21)
• Superieure kamer (2-3 pers.) met
SPORT & ONTSPANNING
zicht op het hinterland (type 22)
• 3 zoetwaterzwembaden (waarvan • Juniorsuite (2-3 pers. / 2 volw.+
1 Adults Only), 2 kinderbaden
2 kind.), 1 grote ruimte met schuif• Gratis ligzetels en parasols aan het
deur, zithoek en zicht op het hinterzwembad en het strand
land (type 23)
• Gratis handdoekenservice
• Juniorsuite (2-3 pers. / 2 volw.+
• Gratis: zie All In
2 kind.), 1 grote ruimte met schuif• Betalend: massages
deur, zithoek en zeezicht (type 24)
• Onafhankelijk van het hotel en
• Executive suite (2-3 pers. /
betalend: watersporten (kano,
2 volw.+2 kind.) met zicht op het
waterfiets, windsurfen, SUP, zeilen,
hinterland (type 27)
waterskiën...)
• De kamers kunnen zich zowel in
het resort als in de residences
bevinden
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 426 kamers

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Avondmaal in het Italiaans restaurant
en in de Griekse taverne
(1x/verblijf)
• Snacks (12-17u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken (10-0u.)
• 6 tennisterreinen, pingpong,
beachvolley, vogelpik
• Fitness
• Animatie overdag en ‘s avonds

VOOR FAMILIES
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN

Code 13469 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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ATLANTICA MIKRI POLI KOS
Kardamena

! Kindvriendelijk hotel
! Rustige ligging tegen een heuvel
! Moderne, verzorgde restaurants
! Op wandelafstand van het centrum
! Op 50 m van het strand
WIFI
GRATIS

FAIR TRAVEL

ALL IN

Familiekamer met zeezicht
ONZE MENING:

8.7

KLANTENSCORE
• Maaltijden 7.8 • Service 7
• Kamers 8.2

Atlantica Mikri Poli Kos ligt aan een
kustweg en is gebouwd tegen een
heuvel, wat een mooi zicht oplevert.
Het is een kindvriendelijk All Inclusivehotel met heel wat kinderfaciliteiten
zoals een speeltuin in het zand,
kinderbuffetten, glijbanen, een leuke
miniclub... De restaurants zijn modern
en verzorgd, en vanuit het
hoofdrestaurant kan je genieten van
een prachtig uitzicht. Het centrum van
Kardamena ligt op wandelafstand
van het hotel.

LIGGING

SPORT & ONTSPANNING

• Op 50 m van het strand, ervan
gescheiden door een straat
• Op 1,5 km van het centrum van
Kardamena
• Op 35 km van Kos-stad
• Op ± 7 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Zoetwaterzwembad, 2 kinderbaden
• Gratis parasols en ligzetels aan het
zwembad en het strand
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: biljart, spacentrum met
stoombad, bubbelbad, massages
en schoonheidsbehandelingen
(vanaf 16 jaar), watersporten

FACILITEITEN
• Kinderspeeltuin
• Shop
• Wasservice
• Amfitheater
• Wifi (gratis) in het hele resort

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant met veranda
(maaltijden in buffetvorm,
thema-avonden)
• Griekse taverne
• Bar, poolbar (pizzeria/snacks),
2 snackbars, koffiebar
• Deftige kledij gewenst voor het
avondmaal (lange broek voor de
heren)

VERBLIJF

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche in bad, haardroger),
individuele airco, tegelvloer, telefoon,
wifi (gratis), satelliet-tv (flatscreen),
minikoelkast (water bij aankomst),
koffie- en theefaciliteiten, safe
(betalend) en balkon of terras
• Familiekamer (2-4 pers.) met koffieen theefaciliteiten en zicht op het
hinterland, 1 grote ruimte met
GLIJBANEN
schuifdeur (type 20)
• 2 multiglijbanen, kronkelglijbaan,
• Familiekamer (2-4 pers.) met koffietrechterglijbaan, Free Fall
en theefaciliteiten en zeezicht,
(vanaf 5 jaar, minimumlengte 1m20) 1 grote ruimte met schuifdeur
(type 21)
MINISPLASH
• Familiekamer (2-4 pers.) met koffie• Kids waterspuitpark
en theefaciliteiten en zicht op het
• Sommige attracties zijn enkel
hinterland: 2 slaapkamers (type 22)
toegankelijk vanaf een bepaalde
leeftijd en/of lengte (meer info ter • Familiekamer (2-4 pers.) met koffieen theefaciliteiten en zeezicht:
plaatse)
2 slaapkamers (type 23)
• Eén persoon in dubbele kamer
met zicht op het hinterland, op
aanvraag (type 29)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting in
type 29)
• 175 kamers

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Avondmaal in de Griekse taverne
(1x/verblijf)
• Hamburgers, hotdogs, pizza,
sandwiches en wraps (11-17u.)
• Gebak en ijsjes (11-17u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken (10-0u.)
• Tennis, pingpong, minivoetbal,
vogelpik, aerobic
• Vanaf 16 jaar: fitness (mits
reservering), sauna en overdekt
zwembad (verwarmd in mei en
oktober)
• Animatie overdag en ‘s avonds
• Miniclub (4-12 jaar, enkel buiten),
minidisco

VOOR FAMILIES
0LQLVSODVK
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQ]RQGHUWRHVODJ

Code 13459 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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TUI MAGIC LIFE MARMARI PALACE
Mastichari

! Levendige club
! Ruim aanbod aan sporten
! Kinderclubs per leeftijd
! Uitgebreide All In
! Direct aan het zandstrand
WIFI
GRATIS

FAIR TRAVEL

ALL IN

ACTIEVE ALL
INCLUSIVE
VAKANTIES
! ULTIEME

24/7 ALL
INCLUSIVE
! TOPLOCATIES AAN
HET STRAND
! UITGEBREID SPORTPROGRAMMA
! FEESTJES, SHOWS EN
THEMADAGEN
'Niet alleen de buffetten, dranken
en snacks zijn inbegrepen,
maar ook tal van sporten en
spectaculaire shows. All Inclusive
voor pure ontspanning.'

Zie pagina 20-21 voor alle hotels

Familiekamer met zicht op het hinterland
ONZE MENING:

9.2

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.9
• Kamers 8.7

TUI MAGIC LIFE Marmari Palace is
een levendig hotel, geschikt voor
zowel families als koppels. Je hebt er
een ruime keuze aan sportfaciliteiten
die inbegrepen zijn in de uitgebreide
All Inclusive-formule. Hier kan je
nieuwe sporten aanleren of het
opnemen tegen andere vakantiegangers tijdens een tornooi. Ook
voor kinderen is er animatie bij de
vleet. Bovendien kan je vanuit het
hotel onmiddellijk het strand op. Je
moet hier wel rekening houden met
veel trappen. Dit hotel is een TUI
MAGIC LIFE-hotel onder het
management van de Atlantica-keten.

LIGGING
• Direct aan het zandstrand
• Op 3,5 km van het centrum van
Mastichari
• Bushalte op 25 m
• Op ± 15 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Eén persoon in dubbele kamer
met balkon of terras en zicht op
Alle kamers beschikken over badhet hinterland, op aanvraag
kamer (bad of douche, haardroger),
(type 29)
tegelvloer, individuele airco
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
(1/5-23/10), telefoon, wifi (gratis),
mogelijk bij maximale bezetting,
satelliet-tv (flatscreen), minikoelkast,
behalve in type 20 en 21)
koffie- en theefaciliteiten en safe
• 329 kamers
(gratis)
• Standaardkamer (2 pers.) met
RESTAURANTS & BARS
balkon of terras en zicht op het
• Zie All In
hinterland (type 20)
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
• Kamer met zeezicht (2 pers.),
buffetvorm)
met balkon of terras (type 21)
• 2 specialiteitenrestaurants
• Familiekamer (2-3 pers. / 2 volw.+
• Lobbybar, 2 poolbars, snackbar,
2 kind. / 3 volw.+1 kind) met
koffiehuis, beachbar
schuifdeur als afscheiding, balkon
• Lange broek vereist voor de heren
of terras en zicht op het hinterland
tijdens het avondmaal
(type 22)
• Familiekamer (2-3 pers. / 2 volw.+
SPORT & ONTSPANNING
• 6 zoetwaterzwembaden (o.a. activity 2 kind. / 3 volw.+1 kind) met
schuifdeur als afscheiding, balkon
pool, relax pool), 4 kinderbaden,
en zeezicht (type 23)
2 bubbelbaden, zonneterras
• Gratis ligzetels en parasols aan het • Familiesuite (2-4 pers.) met balkon
of terras en zicht op het hinterzwembad en het strand
land: 1 slaapkamer, salon (type 24)
• Gratis handdoekenservice aan het
• Familiesuite (2-4 pers.) met balkon
zwembad en het strand
en zeezicht, op aanvraag: 1 slaap• Gratis: zie All In
kamer, salon (type 25)
• Betalend: spacentrum met
bubbelbad, stoombad en sauna

FACILITEITEN

VERBLIJF

• Kinderspeeltuin
• Wasservice
• Shops
• Roomservice
• Amfitheater
• Privéparking (gratis)
• Wifi (gratis) in het hele resort

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Maaltijden voor kinderen (buffet)
• Avondmaal in de specialiteitenrestaurants (1x/week/kamer)
• Snacks voor het middagmaal
• Snacks (10-18u.)
• Middernachtsnacks (23-7u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(24/24u., bepaalde wijn betalend,
ook in de specialiteitenrestaurants)
• Water op de kamer bij aankomst
• 4 tennisterreinen waarvan 2 met
verlichting (ook groepslessen),
tennismateriaal, pingpong, beachvolley, minivoetbal, vogelpik
• Pilates, (aqua-) aerobic, fitness,
zumba, danslessen
• Mountainbiketochten met gids,
kano, windsurfen
• Animatie overdag en ‘s avonds
• Miniclubs per leeftijd (3-6 jaar,
7-9 jaar, 10-12 jaar en 13-16 jaar)

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN

Code 13494 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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MASTICHARI BAY
Mastichari

! Gebouwd als een klein dorpje
! Mooie, groene tuin met wandelpaden
! Verzorgde maaltijden
! Mooie kamers
! Direct aan het strand
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Juniorsuite
ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan zee (klein zandstrand)
• Op 300 m van het centrum van
Mastichari
• Op 22 km van Kos-stad
• Bushalte op 20 m
• Op ± 7 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Zie All In (mits toeslag)
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
buffetvorm, kindermenu)
• Griekse taverne (middagmaal)
• Lobbybar, poolbar

VERBLIJF

Alle kamers beschikken over badkamer (douche, haardroger), tegelKLANTENSCORE
vloer, individuele airco, telefoon, wifi
• Maaltijden 9.1 • Service 9.5
(betalend), satelliet-tv (flatscreen),
• Kamers 9.2
koelkast en safe (betalend)
• Standaardkamer (2-3 pers. /
Hotel Mastichari Bay bevindt zich
SPORT & ONTSPANNING
2 volw.+2 kind.) op de benedenaan de rand van Mastischari en ligt
• 3 zoetwaterzwembaden, kinderbad,
verdieping, met terras en tuinzicht
in een prachtige aangelegde tuin
FACILITEITEN
zonneterras en tuin
(type 26)
met natuurstenen wandelpaden.
• Gratis ligzetels en parasols aan het • Kamer (2-3 pers.) met balkon of
• Kinderspeeltuin op het strand
Vanuit de tuin wandel je zo het
zwembad en aan het strand
• Shop
terras en tuinzicht (type 27)
kleine strand op. Dit hotel lijkt op
• Gratis handdoekenservice
• Wasservice
• Kamer (2 pers.) met balkon of
een klein dorpje met veel groen en • Privéparking (gratis)
• Gratis: Tennis overdag, pingpong,
terras en tuinzicht (type 20)
bloemen en biedt een verzorgde
beachvolley, waterpolo, aerobic,
• Kleine hondjes (max. 7 kg)
• Kamer met zeezicht (2 pers.),
keuken. Vanuit het restaurant kan je
toegelaten (enkel toegelaten op de fitness, softanimatieprogramma
met balkon of terras (type 21)
genieten van een panoramisch zicht
kamer, niet in de gemeenschappelijke overdag en ‘s avonds, miniclub
• Kamer met panoramisch zeezicht
over zee en de omliggende eilanden.
(vanaf 15/5, 4-12 jaar), minidisco
ruimtes)
(2 pers.), met balkon (type 22)
• Betalend: tennis met verlichting,
• Wifi (gratis) in een deel van het
• Juniorsuite (2-3 pers.), ruimere
massage, biljart, fietsenverhuur
resort
kamer met terras (type 24)
• Familiesuite (2-4 pers. / 2 volw.+
HONEYMOON
3 kind. / 3 volw.+2 kind. / 4 volw.+
• Fles wijn en bloemen
1 kind) met terras: 1 slaapkamer
(type 23)
• Eén persoon in dubbele kamer
met terras en tuinzicht (type 29)
• 1 flesje water/pers. bij aankomst
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting,
behalve in type 20, 21 en 24)
• 257 kamers

9.1

ALL IN mits toeslag
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Vroeg continentaal ontbijt
(5-7.30u.)
• Warme snacks (15-17u.)
• Schepijs (15-17u.)
• Vers fruit (11-12u. en 17-18u.)
• Koekjes en cake (10-12u. en
15-18u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken (10-23u.)
• Tennis overdag, pingpong, beachvolley, waterpolo, aerobic, fitness
• Softanimatieprogramma overdag
en ‘s avonds
• Miniclub (4-12 jaar), minidisco

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQ]RQGHUWRHVODJ
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN

Code 13456 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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SANTORINI

! Volgens velen het mooiste van alle Griekse eilanden
! Misschien wel de mooiste zonsondergangen ter wereld
! Charmante smeltkroes van natuur en cultuur
! Een postkaart-bestemming, met Caldera als fotogeniek hoogtepunt
! Het idyllische eiland Naxos met zijn kristalheldere water, prachtige
stranden en hoofdstad met Venetiaanse burcht

VAKANTIEPLAATSEN
CALDERA / FIRA

IMEROVIGLI

Caldera (de krater) is het deel van Santorini
dat zicht heeft op de slapende vulkaan. De
streek heeft een prachtig zicht omdat het in
de hoogte ligt. Hier liggen de hoofdstad Fira
en andere gekende steden zoals Firostefani,
Imerovigli en Oia. Luchthaven - Caldera: 7-17 km

Imerovigli ligt ongeveer 300 m boven de zeespiegel op de Caldera. Dit pittoreske dorpje met
adembenemend zicht op de vulkaaneilanden
is een wirwar van smalle straatjes, kleine kerkjes
en witte huizen. Luchthaven - Imerovigli: 9 km

MEGALOCHORI

Megalochori is zo’n traditioneel, blauw-wit
Een kleine badplaats aan de oostkust met een dorpje waar de tijd stil lijkt te hebben gestaan.
breed, 2 km lang, zwart lavastrand (keienstrand). Het is bekend om z’n wijn, proeven is hier dus
zeker de boodschap! Schuif gerust aan bij de
Idyllisch gelegen, met veel restaurantjes,
locals in de tavernes rond het centrale plein.
gezellige tavernes, terrasjes en kleine disco’s
aan de waterkant. Luchthaven - Kamari: 6 km
Luchthaven - Megalochori: 7 km

KAMARI

Oia
Imerovigli

Firostefani

NEA KAMENI

SA N TO R I N I

Fira
Caldera

Zee
ïsche
Megalochori
Ege

Pyrgos

Kamari

OIA

PERISSA

Dit stadje, gelegen op een klif, staat bekend om
haar vele witte huisjes en een geslaagde kruising
van Griekse en Venetiaanse architectuur. Een
absolute topper hier is de zonsondergang, die
als een van de mooiste ter wereld wordt
beschouwd. Luchthaven - Oia: 17 km

Perissa ligt aan een vulkanisch zwart strand
2,5 km
Perivolos
aan de zuidoostkust van het eiland. Langs dat
strand loopt een promenade met bars, tavernes
en winkeltjes. Perissa is erg geliefd bij jongeren,
INFO
snorkelaars en watersporters. In het dorpje
Formaliteiten: voor Belgen volstaat de
zelf vind je de grootste kerk van het eiland,
identiteitskaart (dient geldig te zijn tijdens je
Timios Stavros. Luchthaven - Perissa: 14 km
verblijf). Andere nationaliteiten: info op de
PERIVOLOS
ambassade. Kids-ID voor kinderen jonger dan
Perivolos is een hippe, levendige badplaats met 12 jaar. Voor een laatste update: zie
heel wat tavernes, restaurants en beachbars. http://diplomatie.belgium.be
Ook wie houdt van watersporten is hier op de Tijdsverschil: het is er 1 uur later dan in België.
juiste plaats. Luchthaven - Perivolos: 13 km
Verblijfstaks: Er wordt een verblijfstaks
aangerekend die je ter plaatse in het hotel
betaalt. De taks wordt berekend per kamer per
nacht en varieert per hotelcategorie: ca.
€ 0,50/kamer/nacht voor 2*- en 1*-hotels, ca.
€ 1,50/kamer/nacht voor 3*-hotels, ca. € 3/
kamer/nacht voor 4*-hotels en ca. € 4/kamer/
nacht voor 5*-hotels. De taks voor
appartementen varieert van ca. € 0,25 tot
€ 1/appartement/nacht. Verblijfstaksen onder
voorbehoud van wijzigingen.
Huisdieren onder de 5 kg zijn toegelaten in
de transferbus en/of taxi. Ze dienen vervoerd
te worden in een gesloten draagtas. Huisdieren
boven de 5 kg zijn niet toegelaten.
NAXOS: vluchten op Santorini: reizen naar
Naxos worden steeds aangeboden met de
eerste en laatste overnachting op Santorini.
EXCURSIES

PLAKA (NAXOS)
Een heerlijk uitgestrekt zandstrand aan het
kristalheldere water, met achter de duinen
enkele gezellige restaurantjes en tavernes.
Plaka is ideaal om te relaxen!

FIROSTEFANI
Schitterende uitzichten, indrukwekkend steile
kliffen en pittoreske steegjes met witte huisjes:
Firostefani is zo’n typisch Grieks dorp dat je
moet gezien hebben. De hoofdstad Fira is
vlakbij. Luchthaven - Firostefani: 8 km

PYRGOS
Pyrgos ligt bovenop een heuvel en is gebouwd
rondom het middeleeuws kasteel ‘Kasteli’. Deze
ligging staat garant voor een panoramisch zicht
over het eiland. Het is een gezellig dorpje met
traditionele huisjes in smalle straatjes, restaurants
en bars. Luchthaven - Pyrgos: 6 km

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

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

FIROSTEFANI
Ira Hotel ****

code 12031

IMEROVIGLI
Regina Mare ****

code 12055

KAMARI
Kamari Beach **

code 12050

MEGALOCHORI
Caldera’s Dolphin Suites ****SUP

code 12047

PLAKA-NAXOS
Aegean Land ***

code 12060

THIRA
Orama Hotel & Spa *****

code 12097

KLIMAAT
apr
mei
jun
jul
aug
sep
24/7 ONLINE
SERVICE

A
21°
25°
30°
33°
29°
25°

B
17°
18°
22°
24°
23°
22°

C
8
10
12
11
9
7

A: gem. dagtemp.
B: gem. temp. zeewater
C: uren zon per dag

18/10/2022 18:54

324

Griekenland | Santorini |

ISLAND HOPPING:
‘CYCLADIC PARADISE’
8-DAAGSE COMBINATIEREIS
• 8-daagse combinatiereis
• Afreis op zondag vanaf 30/4
• 1 nacht Santorini + 2 nachten Naxos + 2 nachten Ios +
2 nachten Santorini
• Verblijf in kamer en ontbijt

Eg

e ïs

ch e

ISLAND HOPPING:
‘CYCLADIC DREAM’ &
‘CYCLADIC FANTASY’
15-DAAGSE COMBINATIEREIS
• Afreis op zondag vanaf 30/4
• 3 nachten Mykonos + 4 nachten Paros + 3 nachten Naxos
+ 4 nachten Santorini

Eg

Ze e

e ïs

ch e

Ze e

Mykonos

Cycladen

Cycladen

N axos

Pa ro s

Naxos

I os

Zee van Kreta
Santorini

PROGRAMMA:

San tor in i

Sant orini

50 km

INFO:

Het eiland Mykonos betovert je met z’n smalle
straatjes en z’n witte huisjes met kleurrijke
Vlucht Brussel - Mykonos, 3 nachten verblijf. deuren en raamkozijnen. Paros heeft niet
Dan vertrek je per ferry naar het eiland Paros, alleen prachtige stranden en een pittoreske
waar je 4 nachten verblijft.
haven, maar ook een bruisend nachtleven.
Vervolgens overzet per ferry naar Naxos voor Naxos is het grootste en meest groene
eiland van de Cycladen. Tussen al die groene
een verblijf van 3 nachten.
landschappen kan je echter ook de rijke
Vertrek per ferry naar Santorini waar je
geschiedenis ontdekken op de vele
4 nachten verblijft.
archeologische sites. En Santorini, dat is een
En dan neem je de terugvlucht Santorini echt pareltje. Bewonder het dus naar
Brussel.
hartenlust, van z’n vulkaan over z’n wijngaarden
Overal verblijf je op basis van kamer met ontbijt tot z’n adembenemende zonsondergang.
en alle transfers en bootverbindingen zijn
INFO
inbegrepen.
- de namen van de hotels worden je bij

PROGRAMMA

- De namen van de hotels worden je bij
Vlucht Brussel - Santorini, je verblijft er
aankomst in de luchthaven ter plaatse
1 nacht.
doorgegeven
Dan vertrek je per ferry naar Naxos waar je
- Alle transfers heen en terug naar je hotels
2 nachten verblijft. Vervolgens overzet per
en bootverbindingen per ferry inbegrepen
ferry naar Ios voor een verblijf van 2 nachten.
- Verlenging in een hotel naar keuze: prijsVertrek per ferry naar Santorini waar je
berekening volgens multicenterformule
2 nachten verblijft.
- Je verblijft niet noodzakelijk in hotels uit
onze brochure, sommige hotels liggen buiten
En dan neem je de terugvlucht Santorini het centrum, wij raden je dan ook aan een
Brussel.
huurwagen of scooter te huren ter plaatse
Santorini is een echt pareltje. Schilderachtige - Onze service wordt op de kleinere eilanden
dorpjes liggen er bovenop spectaculaire kliffen. voorzien door het lokaal agentschap (enkel
de transfer tussen de haven en het hotel)
Van z’n vulkaan over z’n wijngaarden tot z’n
adembenemende zonsondergang, je komt er
ogen te kort.
Inbegrepen: vluchten Brussel-SantoriniNaxos is het grootste en meest groene
eiland van de Cycladen. Tussen al die groene Brussel / alle transfers en ferryverbindingen /
7 nachten in B-klasse 3* hotels in kamer en
landschappen kan je echter ook de rijke
ontbijt
geschiedenis ontdekken op de vele
archeologische sites. En zeker niet te missen:
het lange zandstrand van Plaka.
Ios - door de locals Nios genoemd - is met
z’n bruisende nachtleven een geliefde
bestemming bij feestvierders. Maar ook wie
van wandelen in de ongerepte natuur en
duiken in de onderwaterwereld houdt, is hier
zeker op z’n plek.

code 12174
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Zee van Kreta

50 km

HOTELKEUZE:
- 15 dagen Cycladic Dream:
4* hotels (code 11173)
- 15 dagen Cycladic Fantasy:
3* hotels (code 11172)

aankomst in de luchthaven ter plaatse
doorgegeven
- alle transfers heen en terug naar je hotels
en bootverbindingen per ferry inbegrepen
- je verblijft niet noodzakelijk in hotels uit
onze brochure, sommige hotels liggen buiten
het centrum, wij raden je dan ook aan een
huurwagen of scooter te huren ter plaatse
- onze service wordt op de kleinere eilanden
voorzien door het lokaal agentschap (enkel
de transfer tussen de haven en het hotel)
Inbegrepen: vlucht Brussel - Mykonos en
Santorini - Brussel / 14 nachten in kamer en
ontbijt / alle ferryverbindingen en transfers

code. 11170
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ELEA RESORT
Oia

! Adults Only, vanaf 18 jaar
! Alle kamers hebben zeezicht
! Ontbijt op de kamer
! Op wandelafstand van het centrum
GEEN TOESLAG ADULTS WIFI
ZEEZICHT
ONLY GRATIS ONTBIJT

LIFESTYLE
8QLHNHHUYDULQJHQ
0RGHUQGHVLJQ
*UDWLVZLIL

Juniorsuite

ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 400 m van het centrum
• Ontbijt op de kamer
• Op 12 km van Fira
• Snackbar aan het zwembad
KLANTENSCORE
• Op ± 17 km van de luchthaven
• Maaltijden 8
(transfer heen en terug inbegrepen)
• Kamers 9.3
• Door de ligging in Oia stopt de
transferbus op 450 meter van het
Elea Resort is een architecturaal
hotel (aan het kantoor van NST
hoogstandje, waarbij de traditionele
Travel), vanwaar het ongeveer
stijl en moderne elementen tot één
6 minuten wandelen is naar het
vloeiend geheel worden gesmeed. Je
hotel (hellende weg)
voelt je één met het eiland terwijl je
een verkwikkende duik neemt in het FACILITEITEN
zwembad en tegelijkertijd zicht hebt • Roomservice
op de uitgestrektheid van de Egeïsche • Wasservice
Zee. Extra verwennerij is er wanneer • Privéparking (gratis)
je ‘s morgens je ontbijt gewoon op
• Wifi (gratis) in het hele resort
de kamer geserveerd krijgt. Het
hotel ontvangt gasten vanaf 18 jaar.

7.7

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• 2 zoetwaterzwembaden, zonneterras
• Gratis ligzetels en parasols aan het
zwembad
• Gratis handdoekenservice
• Betalend: spacentrum met
bubbelbad, stoombad en massages

Elke kamer beschikt over badkamer
(douche, haardroger, badjas, slippers),
tegelvloer, individuele airco, telefoon,
wifi (gratis), satelliet-tv (flatscreen),
minibar (betalend), koffie- en theefaciliteiten, safe (gratis), balkon of
terras met bubbelbad en zeezicht
• Juniorsuite (2 pers.) met zithoek
(type 20)
• Suite (2-4 pers.) met salon (type 21)
• Superieure kamer (2 pers.) met
zithoek (type 22)
• Executive kamer (2-4 pers.) met
zithoek en mezzanine (type 23)
• 17 kamers
• Wijn en fruit bij aankomst

ADULTS ONLY
• Minimumleeftijd voor de gasten in
het hotel: 18 jaar

Code 12048 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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TUI BLUE MELTEMI
Perissa

! Adults Only, vanaf 16 jaar
! Zeer vriendelijk personeel
! Vlak bij het strand
HALF
ADULTS
PRIVÉ
SWIM-UP WIFI
ONLY ZWEMBAD KAMERS GRATIS PENSION

ONTSPANNEN
MET Z’N TWEEËN
! MODERNE

KAMERS OP
PRACHTIGE LOCATIES
! CULINAIRE ERVARINGEN
! GENIETEN IN DE
WELLNESS
! BLUEF!T® RELAXATIEEN 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:

Swim-up luxekamer

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 10 m van het strand
• Hoofdrestaurant (ontbijt en
• Op 800 m van het centrum van
avondmaal in buffetvorm, themaKLANTENSCORE
Perissa
avonden)
• Maaltijden 8
• Op ± 20 km van de luchthaven
• A-la-carterestaurant
• Kamers 8.9
(transfer heen en terug inbegrepen) • Lobbybar, poolbar, bar op het dakterras, snackbar aan het strand
TUI BLUE Meltemi opende zijn deuren FACILITEITEN
• Deftige kledij gewenst tijdens het
in 2019 en verwelkomt gasten vanaf • Kapsalon
avondmaal
16 jaar. Het is de perfecte plek om
• Schoonheidssalon
heerlijk te loungen op een ligzetel
• Wifi (gratis) in het hele resort
aan het zwembad, met een drankje
in de rooftop bar of natuurlijk in het
bubbelbad op je eigen balkon of
terras. Hier geniet je van pure luxe!

9.2

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• 4 zoetwaterzwembaden
• Gratis: fitness
• Betalend: fietsenverhuur, spacentrum met sauna en stoombad

Alle kamers beschikken over badkamer (douche, haardroger, badjas
en slippers), individuele airco, tegelvloer, hoofdkussenservice (gratis),
wifi (gratis), satelliet-tv (flatscreen),
minibar (betalend), koffie- en theefaciliteiten en safe (gratis)
• Luxekamer (2 pers.) met bubbelbad op het balkon (type 20)
• Luxekamer (2 pers.) met bubbelbad op het terras, zonder toeslag
(type 21)
• Swim-up luxekamer (2 pers.) met
bubbelbad op het terras (type 22)
• Luxekamer (2 pers.) met privézwembad met geïntegreerdbubbelbad op het terras, op aanvraag (type 23)
• 96 kamers

ADULTS ONLY
• Minimumleeftijd voor de gasten in
het hotel: 16 jaar

Code 12096 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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AQUA BLUE
Perissa

! Modern resort
! Ruime, comfortabele kamers
! Vriendelijk en behulpzaam personeel
! Direct aan het strand
HALF
WIFI
GRATIS PENSION ONTBIJT

Standaardkamer

ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het strand
• Restaurant (ontbijt in buffetvorm,
• Op 200 m van het centrum van
avondmaal in buffetvorm of met
KLANTENSCORE
Perissa
vast menu, afhankelijk van de
• Maaltijden 7
• Op 11 km van Fira
bezetting)
• Kamers 10
• Op ± 13 km van de luchthaven
• Bar
(transfer heen en terug inbegrepen)
Dit moderne hotel met strakke lijnen
• De transferbus stopt op 450 meter
en witte tinten is perfect gelegen
van het hotel (aan Meltemi
aan het zwarte strand van Perissa.
Village), vanwaar het ongeveer
Je vakantie begint alvast met een
6 minuten wandelen is naar het
warm onthaal, een comfortabele
hotel
kamer en een heerlijke maaltijd. De
gezellige promenade van het dorpje FACILITEITEN
ligt op wandelafstand.
• Wifi (gratis) in het hele resort

10

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• Zoetwaterzwembad
• Gratis ligzetels en parasols aan het
zwembad en het strand
• Gratis: fitness
• Betalend: behandelingen in het
spacentrum

Alle kamers beschikken over badkamer (bad of douche, haardroger),
individuele airco, tegelvloer, telefoon,
wifi (gratis), satelliet-tv (flatscreen),
koelkast, safe (gratis) en balkon of
terras
• Standaardkamer (2 pers.) (type 20)
• Familiekamer (3 pers. / 3 volw.+
1 kind / 2 volw.+2 kind.), 1 grote
ruimte met afscheiding (type 21)
• Superieure kamer (2 pers.) met
kitchenette (type 22)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 80 kamers

VOOR FAMILIES
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN

Code 12020 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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ARMONIA
Kamari

! Beste prijs op Santorini
! Familiale sfeer
! Persoonlijke service
! Vlak bij het lavastrand
ONTBIJT

Standaardkamer
ONZE MENING:

8.5

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8
• Kamers 8.1

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 90 m van het lavastrand
• Ontbijtbuffet
• Op 250 m van het centrum van
Kamari en van winkeltjes
• Op ± 6 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

In dit sympathiek en gezellig hotelletje FACILITEITEN
zal je je onmiddellijk thuis voelen!
• Safe aan de receptie (gratis)
Het ligt vlak bij het centrum van
• Wifi (gratis) in een deel van het
Kamari, dicht bij winkeltjes, bars en
resort
restaurantjes. Het hotel wordt
uitgebaat door een zeer vriendelijke
familie die je verwent met een
persoonlijke service.

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• Zoetwaterzwembad, zonneterras
Alle kamers beschikken over bad• Gratis ligzetels en parasols aan het kamer (douche, haardroger), tegelzwembad
vloer, individuele airco (27/4-6/10),
telefoon, wifi (gratis), satelliet-tv,
koelkast en balkon of terras
• Standaardkamer (2-3 pers.)
(type 20)
• Eén persoon in dubbele kamer
(type 29)
• Promokamer (2-3 pers.) (type 25)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 28 kamers

Code 12041 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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AEGEAN PLAZA
Kamari

! Ideale relaxvakantie
! Gezellige sfeer
! Ruime, gerenoveerde kamers
! Op wandelafstand van strand en centrum
HALF
WIFI
GRATIS PENSION ONTBIJT

Standaardkamer

ONZE MENING:

7.3

KLANTENSCORE
• Maaltijden 7.3
• Kamers 9.3

In dit traditioneel Grieks gebouwd
hotel wacht je een gastvrij en warm
onthaal. Een gezellige sfeer, ruime
kamers en moderne voorzieningen:
in Aegean Plaza is alles aanwezig om
je een aangename en ontspannende
vakantie te bezorgen. Het centrum
van Kamari en het strand liggen
bovendien op wandelafstand.

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 50 m van het centrum van
• Amerikaans ontbijtbuffet
Kamari
• Restaurant (avondmaal in
buffetvorm of à-la-carte)
• Op 80 m van het zwarte zandstrand
• Pool-/snackbar
en shops
• Op 3 km van het oude Fira
• Op 8 km van Fira-stad
• Op ± 4 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• 3 zoetwaterzwembaden, kinderbad
• Gratis ligzetels en parasols aan het
zwembad
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: fitness, 2 bubbelbaden in
openlucht

Alle kamers beschikken over
marmeren badkamer (haardroger),
tegelvloer, individuele airco, telefoon,
wifi (gratis), satelliet-tv (flatscreen),
koelkast, safe (gratis) en balkon of
terras
• Standaardkamer (2 pers.) in het
hoofdgebouw met douche in bad
en zicht op het zwembad (type 20)
• Superieure kamer (2-4 pers.) in
het hoofdgebouw met douche
(type 21)
• Superieure kamer aan promoprijs
(2-4 pers.) in het bijgebouw met
bad of douche en zicht op het
zwembad (type 25)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis
• 120 kamers

FACILITEITEN
• Wasservice
• Strijkservice
• Roomservice
• Wifi (gratis) in het hele resort

VOOR FAMILIES
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN

Code 12061 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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STROGILI
Kamari

! Adults Only, vanaf 18 jaar
! Mooie, moderne kamers
! Prachtige zwembadzone
! Op 200 m van het strand
HALF
ADULTS WIFI
ONLY GRATIS PENSION ONTBIJT

Eenpersoonskamer
ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 200 m van het strand
• Restaurant (ontbijt in buffetvorm)
• Op 450 m van het centrum van
• Avondmaal in het zusterhotel op
KLANTENSCORE
Kamari
60 m
• Maaltijden 8.2
• Op 8 km van Fira
• Poolbar (snacks)
• Kamers 9.8
• Op ± 2 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)
Strogili heeft de stijl van Santorini in
• Door de ligging in een zijstraat
een modern, fris kleedje gestoken.
stopt de transferbus op 350 meter
In de kamers vind je de traditionele
van het hotel (aan hotel Aegean
witte tinten en houtaccenten terug,
Plaza), vanwaar het ongeveer
maar ook alle nodige comfort. Ook
3 minuten wandelen is naar het
het zwembad straalt klasse uit. Zoek
hotel
een plekje in de zon of net in de
schaduw, vlij je neer op je ligzetel en FACILITEITEN
kom helemaal tot rust. Wil je de
• Privéparking (gratis)
omgeving verkennen, dan kan je
• Roomservice (10-21u.)
gemakkelijk te voet naar het strand • Wifi (gratis) in het hele resort
of naar het gezellige centrum van
Kamari.

8.2

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• Zoetwaterzwembad
Alle kamers beschikken over bad• Gratis ligzetels en parasols aan het kamer (bad of douche, haardroger),
zwembad
individuele airco, tegelvloer, telefoon,
wifi (gratis), satelliet-tv (flatscreen),
ADULTS ONLY
koelkast, safe (gratis) en balkon of
• Minimumleeftijd voor de gasten in terras
het hotel: 18 jaar
• Standaardkamer (2-3 pers.)
(type 20)
• Eenpersoonskamer (type 10)
• 40 kamers

Code 12057 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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COSTA GRAND RESORT & SPA
Kamari

! Modern resort
! In het bruisende Kamari
! Direct aan het strand
WIFI
GRATIS ONTBIJT

Kamer met zeezicht
ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het strand
• Restaurant
• Op 500 m van het centrum van
• Poolbar
KLANTENSCORE
Kamari
• Maaltijden 5.3
• Op 10 km van Fira
• Kamers 8.8
• Op 12 km van Imerovigli
• Op ± 4 km van de luchthaven
Het vijfsterrenhotel Costa Grand Resort
(transfer heen en terug inbegrepen)
& Spa ligt aan het zwarte strand van
het gezellige badplaatsje Kamari.
FACILITEITEN
Bestel een drankje vanop je ligzetel, • Wifi (gratis) in het hele resort
proef een verfijnde mediterrane
specialiteit in het restaurant en zet
de klok even stil in de wellness. Stijlvol
en luxueus, perfect voor een zorgeloze zonvakantie! Het hotel ligt dicht
bij de luchthaven, hou er rekening
mee dat er regelmatig vliegtuigen
overvliegen.

6.3

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• Zoetwaterzwembad
• Gratis ligzetels en parasols aan het
zwembad en het strand
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: fitness
• Betalend: spacentrum

Alle kamers beschikken over badkamer (douche, haardroger), tegelvloer, centrale airco, telefoon, wifi
(gratis), satelliet-tv (flatscreen), koelkast, koffie- en theefaciliteiten, safe
(gratis) en balkon of terras
• Standaardkamer (2 pers.)
(type 20)
• Kamer met zeezicht (2 pers.)
(type 21)
• Kamer met frontaal zeezicht
(2 pers.), op aanvraag (type 22)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis
• 116 kamers

Code 12094 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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28 BOUTIQUE HOTEL
Kamari

! Kleinschalig boetiekhotel
! Adults Only, vanaf 18 jaar
! Rustige ligging nabij Kamari
! Op 300 m van het strand
ADULTS WIFI
ONLY GRATIS ONTBIJT

Standaardkamer
ONZE MENING:

8.6

KLANTENSCORE
• Maaltijden 7.5 • Service 10
• Kamers 9.3

Classy, zo kan je dit hotel wel noemen.
28 Boutique Hotel is een modern
boetiekhotel met traditionele Griekse
elementen, zoals witte muren en
gewelfde deuren. En, hoe kan het
ook anders, met 28 kamers. Geniet
van een drankje aan het zwembad of ‘s middags van een lichte lunch en daarna van een frisse duik. Het
strand en het gezellige centrum van
Kamari zijn te voet te bereiken, maar
liggen net ver genoeg om in alle rust
in je hotel te vertoeven. En die rust
is honderd procent verzekerd, want
kinderen zijn hier niet toegelaten.

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 300 m van het strand
• Ontbijt in buffetvorm
• Op 300 m van het centrum van
• Poolbar met snacks en lichte
Kamari
maaltijden
• Bushalte op 25 m
• Op ± 5 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Privéparking (gratis)
• Wasservice
• Hondjes toegelaten (gratis)
• Wifi (gratis) in het hele resort

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• Zoetwaterzwembad, bubbelbad in
openlucht
• Gratis ligzetels en parasols aan het
zwembad
• Gratis handdoekenservice
• Betalend: schoonheidsbehandelingen (op aanvraag)

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche, haardroger), tegelvloer,
hoofdkussenservice, individuele
airco, telefoon, wifi (gratis), iPod
docking station, satelliet-tv, minibar
(betalend), safe (gratis) en balkon
• Standaardkamer (2-3 pers.) met
zicht op de bergen (type 20)
• Kamer met zicht op het zwembad
(2 pers.) (type 21)
• Eén persoon in dubbele kamer
met zicht op de bergen, op aanvraag (type 29)
• Eén persoon in dubbele kamer
met zicht op het zwembad, op
aanvraag (type 28)
• 28 kamers

ADULTS ONLY
• Minimumleeftijd voor de gasten in
het hotel: 18 jaar

Code 12028 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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AFRODITI VENUS
Kamari

! Goede prijs-kwaliteitverhouding
! Geliefd bij de Belgen
! Direct aan het strand
HALF
WIFI
GRATIS PENSION ONTBIJT

Superieure kamer
ONZE MENING:

8.7

KLANTENSCORE
• Maaltijden 7.7 • Service 9.5
• Kamers 8.4

In Afroditi Venus heerst een
authentieke sfeer. Rustig gelegen,
maar toch heel centraal aan het
Kamari-strand en in het centrum
met talrijke winkeltjes en restaurants.
Alle kamers zijn ingericht in frisse
kleuren. Hier voelen Belgen zich thuis.

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het strand
• Hoofdrestaurant (ontbijt in buffet• In het centrum van Kamari
vorm, avondmaal: 3 gangen met
• Op ± 6 km van de luchthaven
keuzemenu)
(transfer heen en terug inbegrepen) • A-la-carterestaurant aan de
promenade
FACILITEITEN
• Pool-/snackbar, beachbar
• Schoonheidssalon
• Shop
• Wasservice
• Wifi (gratis) in het hele resort

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• 2 zoetwaterzwembaden, bubbelbad,
kinderbad, zonneterras
• Gratis ligzetels en parasols aan het
zwembad en het strand
• Gratis handdoekenservice
• Betalend: spacentrum met
verwarmd plonsbad, sauna,
bubbelbad, Turks bad, Byzantijnse
tuin, massage en behandelingen

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche, haardroger), tegelvloer,
individuele airco (23/4-6/10), telefoon,
wifi (gratis), satelliet-tv, koelkast en
safe (gratis)
• Standaardkamer (2 pers.) met
balkon of terras (type 20)
• Juniorsuite (2-3 pers.) met 2e
badkamer met douche, salon en
balkon of terras (type 21)
• Superieure kamer (2 pers.),
gerenoveerde, ruimere kamer met
balkon (type 22)
• Eén persoon in dubbele kamer
met balkon of terras, op aanvraag
(type 29)
• Eén persoon in dubbele
superieure kamer met balkon, op
aanvraag (type 28)
• Promokamer (2 pers.) (type 25)
• Eén persoon in dubbele
promokamer, op aanvraag (type 27)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 129 kamers

Code 12062 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

333_V1_MED_NL 333

18/10/2022 18:56

334

Griekenland | Santorini | Firostefani

BELVEDERE SUITES
Firostefani

! Prachtig uitzicht op de Caldera en de zee
! Adults Only, vanaf 18 jaar
! In het centrum van Firostefani
GEEN TOESLAG ADULTS WIFI
ZEEZICHT
ONLY GRATIS ONTBIJT

Juniorsuite

ONZE MENING:

LIGGING

• Op 15 km van het strand
Op zoek naar een romantische locatie? • In het centrum van Firostefani
Belvedere Suites komt ongetwijfeld • Op 1,5 km van Fira
in aanmerking. Vanop het zonneterras • Op ± 7 km van de luchthaven
rond het zwembad heb je een buiten- (transfer heen en terug inbegrepen)
gewoon uitzicht op de omgeving.
FACILITEITEN
Hemels om hier even te verpozen!
• Roomservice (11-20u.)
De kamers zijn fris, licht en ingericht
• Wifi (gratis) in het hele resort
met oog voor detail. Hoewel dit hotel
gericht is op volwassenen, is het
mogelijk dat er tijdens je verblijf een
beperkt aantal kinderen aanwezig is.

RESTAURANTS & BARS

ADULTS ONLY

VERBLIJF

• Ontbijtbuffet
• Poolbar

• Minimumleeftijd voor de gasten in
het hotel: 18 jaar (een beperkt
aantal kinderen kan wel aanwezig
zijn)

Alle kamers beschikken over badkamer (douche, haardroger), tegelvloer, individuele airco, telefoon, wifi
(gratis), satelliet-tv (flatscreen), koelkast, koffie- en theefaciliteiten, safe
(gratis), balkon of terras en zicht op
de Caldera en de zee
• Superieure kamer (2 pers.)
(type 20)
• Juniorsuite (2-3 pers.) (type 21)
• 30 kamers

SPORT & ONTSPANNING
• Zoetwaterzwembad
• Gratis ligzetels en parasols aan het
zwembad
• Gratis handdoekenservice

Code 12024 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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SANTORINI PALACE
Firostefani

! Recent gerenoveerd
! Modern, fris interieur
! Centrale ligging
HALF
WIFI
GRATIS PENSION ONTBIJT

Standaardkamer
ONZE MENING:

8.2

KLANTENSCORE
• Maaltijden 7.2
• Kamers 8.4

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 12 km van het strand van
• Ontbijt en avondmaal in buffetPerivolos
vorm
• Op 500 m van het centrum van
• Restaurant
Fira
• Snackbar aan het zwembad, bar
• Op ± 7 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

Santorini Palace is recent gerenoveerd
en vertegenwoordigt alles wat je van FACILITEITEN
een klassehotel op Santorini verwacht: • Roomservice (12-16u. en 19-21u.)
een strak en fris interieur, uitstekende • Wifi (gratis) in het hele resort
service en een zwembad dat haast
lijkt over te gaan in de Egeïsche Zee.
De centrale ligging op wandelafstand
van het centrum van Fira is ideaal
voor wie ‘s avonds nog een stapje in
de wereld wil zetten.

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• Zoetwaterzwembad
• Gratis ligzetels en parasols aan het
zwembad
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: fitness
• Betalend: bubbelbad, sauna

Alle kamers beschikken over badkamer (douche, haardroger), tegelvloer, individuele airco, telefoon, wifi
(gratis), satelliet-tv (flatscreen), safe
(gratis) en balkon of terras
• Standaardkamer (2-3 pers.) met
koelkast (type 20)
• Superieure kamer (2-3 pers.) met
koffie- en theefaciliteiten (type 21)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij max. bezetting)
• 110 kamers

Code 12059 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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SPLENDOUR RESORT
Firostefani

! Mooie locatie
! Juniorsuites met privézwembad
! Op wandelafstand van Fira
HALF
PRIVÉ
WIFI
ZWEMBAD GRATIS PENSION ONTBIJT

Juniorsuite
ONZE MENING:

8.0

KLANTENSCORE
• Maaltijden 7
• Kamers 8.3

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 10 min. wandelen van het
• Ontbijtbuffet
centrum van Fira
• Avondmaal à la carte
• Op ± 7 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN

Dit unieke resort streeft ernaar om • Privéparking (gratis)
traditionele elementen te combineren • Roomservice (8-23u.)
met hedendaagse luxe, met als
• Wifi (gratis) in het hele resort
resultaat een modern hotel waarbij
je toch in een golf van sereniteit
terecht komt. De locatie met zicht
op zee spreekt voor zich, hier kan je
lekker genieten en wegdromen
onder de Griekse zon.

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• Zoetwaterzwembad met kindergedeelte, zonneterras
• Gratis ligzetels en parasols aan het
zwembad
• Gratis handdoekenservice
• Betalend: massages

Alle kamers beschikken over badkamer (haardroger, badjas, slippers),
individuele airco, telefoon, wifi (gratis),
satelliet-tv (flatscreen), koelkast,
koffie- en theefaciliteiten en safe
(gratis)
• Standaardkamer (2 pers. /
2 volw.+1 kind) met tegelvloer,
douche, balkon en lateraal zeezicht
(type 20)
• Superieure kamer (2-3 pers.) met
douche in bad, zithoek, balkon en
zeezicht (type 21)
• Juniorsuite (2 pers.) met douche,
salon, privézwembad, terras en
lateraal zeezicht (type 22)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 70 kamers

Code 12091 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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EL GRECO
Fira

! Minimalistische inrichting
! Geknipt voor een romantische vakantie
! 5 zwembaden, waarvan 1 voor kinderen
! Op wandelafstand van het centrum van Fira
HALF
WIFI
GRATIS PENSION ONTBIJT

Standaardkamer
ONZE MENING:

8.8

KLANTENSCORE
• Maaltijden 7.5
• Kamers 9.2

Hotel El Greco ligt net buiten het
centrum van Fira, waardoor je in alle
rust van je vakantie kan genieten,
maar ook net niet te ver, zodat je
makkelijk een stapje in de wereld
kan zetten. De kamers worden
gekenmerkt door een minimalistische
inrichting met een vleugje romantiek
en charme.

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• Op 7 km van het strand van
Monolithos
• Op 12 km van het strand van
Kamari
• Op 15 km van het strand van
Perivolos
• Op 500 m van het centrum van
Fira
• Op ± 7 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Amerikaans ontbijtbuffet
• Restaurant (à-la-cartemiddagmaal,
avondmaal in buffetvorm, Griekse
en internationale keuken)
• Cafetaria
• Pool-/snackbar

• 4 zoetwaterzwembaden, kinderbad
• Gratis ligzetels en parasols aan het
zwembad
• Gratis: fitness, 2 bubbelbaden (in
openlucht)
• Betalend: spacentrum met o.a.
overdekt verwarmd zwembad
(15% korting bij verblijf van min.
5 nachten)

Alle kamers beschikken over badkamer (douche in bad, haardroger),
tegelvloer, individuele airco, telefoon,
wifi (gratis), satelliet-tv (flatscreen),
koelkast, safe (gratis) en balkon of
terras
• Standaardkamer (2-3 pers.)
(type 20)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 208 kamers

FACILITEITEN
• Schoonheidssalon
• Was- en strijkservice
• Privéparking (gratis)
• Roomservice (10-21u.)
• Wifi (gratis) in het hele resort

Code 12065 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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SANTO MIRAMARE RESORT
Perivolos

! Sfeervol, comfortabel hotel
! Bars en restaurants vlakbij
! Van het strand gescheiden door een weg
HALF
GEEN TOESLAG WIFI
ZEEZICHT
GRATIS PENSION ONTBIJT

Standaardkamer

ONZE MENING:

10

KLANTENSCORE
• Maaltijden 10
• Kamers 10

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Van het privézandstrand gescheiden • Restaurant (ontbijt en avondmaal
in buffetvorm)
door een weg
• Pool/snackbar
• Op 400 m van het centrum van
• Beachservice
Perivolos
• Op 1 km van Perissa
• Op 13 km van Fira
• Op ± 13 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

In Santo Miramare Resort staat
ontspanning voorop. Relaxen kan
aan het zwembad of in de sauna, en
om het zwarte lavazand van het
FACILITEITEN
privéstrand te bereiken hoef je enkel • Wasservice
maar de straat over te steken. Je
• Wifi (gratis) in het hele resort
drankje wordt ook daar tot aan je
ligzetel gebracht. Het hotel heeft
een eigen restaurant, en een kort
wandelingetje leidt je langs charmante
terrasjes en tavernes.

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• 2 zoetwaterzwembaden, kinderbad,
bubbelbad
• Gratis ligzetels en parasols aan het
zwembad en het strand
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: fitness
• Betalend: sauna

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche, haardroger), tegelvloer,
individuele airco, telefoon, wifi (gratis),
satelliet-tv (flatscreen), koelkast,
safe (gratis) en balkon of terras
• Standaardkamer (2-3 pers.) met
zeezicht (type 20)
• Superieure kamer (2-3 pers.) met
kitchenette (type 21)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 121 kamers

Code 12073 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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SKYFALL LUXURY SUITES
Pyrgos

! Kamers met eigen bubbelbad
! Adults only, vanaf 18 jaar
! Gelegen in het prachtige Pyrgos
GEEN TOESLAG ADULTS WIFI
ZEEZICHT
ONLY GRATIS ONTBIJT

FOR TWO
*HQLHWHQPHW]¶QWZHHWMHV
$GXOWVRQO\
5XVWHQRQWVSDQQLQJ

Executive suite
ONZE MENING:

10

KLANTENSCORE
• Maaltijden 10
• Kamers 10

Een hotel dat uit de hemel gevallen
lijkt te zijn, dat is Skyfall Luxury
Suites in Pyrgos. Want een hemelse
vakantie is hier verzekerd! De
behulpzame en vriendelijke service,
de frisse kamers, het panoramische
zeezicht... alles is aanwezig om je
een gevoel van pure rust te bezorgen.

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

ADULTS ONLY

VERBLIJF

• Op 5 km van het strand van Kamari
• Op 5 km van het strand van Perivolos
• Op 6 km van het centrum van Fira
• Op ± 6 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Ontbijt op de kamer

• Minimumleeftijd voor de gasten in
het hotel: 18 jaar

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche, haardroger, badjas, slippers),
individuele airco, cementvloer,
kitchenette, telefoon, wifi (gratis),
satelliet-tv (flatscreen), minibar
(betalend), koffie- en theefaciliteiten,
safe (gratis) en zeezicht
• Juniorsuite (2-3 pers.) met zithoek
en veranda met verwarmd bubbelbad (type 20)
• Seniorsuite (2-3 pers.) met salon
en bubbelbad (verwarmd) op het
balkon of terras (type 21)
• Superieure suite (2-3 pers.) met
zithoek, mezzanine en bubbelbad
(verwarmd) op het balkon of terras
(type 22)
• Executive suite (2-3 pers.) met
zithoek, veranda met verwarmd
bubbelbad (type 23)
• Wijn en fruit bij aankomst
• 17 kamers

SPORT & ONTSPANNING
• Gratis: fitness
• Betalend: spacentrum

FACILITEITEN
• Privéparking (gratis)
• Roomservice
• Wifi (gratis) in het hele resort

Code 12093 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

339_V1_MED_NL 339

18/10/2022 18:57

340

MYKONOS

Eg

e ïs

! Windmolens, witte huisjes en smalle, kronkelende straatjes
! Het St. Tropez van de Griekse eilanden
! The place to be voor de jetset
! Trendy en extravagant nachtleven in Mykonos-stad
! Het charmante zustereiland Paros met zijn ongerepte natuur,

ee

MYKONOS

Kalo Livadi

Psarou
Plati Yialos

Elia Beach

an
Ze e v

VAKANTIEPLAATSEN

Kre

ta
2 km

INFO

MYKONOS-STAD

ELIA BEACH

Mykonos, het bekendste, meest exclusieve en
extravagante eiland van de Cycladen met
internationale flair, leeft dag en nacht. Het
uitgaansleven speelt zich vooral af rond het
haventje en in het beroemde ‘Little Venice’.
Het centrum is een labyrint van witte straatjes,
nauwelijks een paar meter breed, en natuurlijk
verkeersvrij. Alle hotels hebben hoogstens 2 à
3 verdiepingen en zijn in harmonie met de
omgeving gebouwd. Ruime keuze in stranden
(zoals Plati Yialos, Ornos, ...) en gedeeltelijke
naaktstranden (Super Paradise, Paradise en
Paranga) buiten de stad. Luchthaven - Mykonos: 2 km

Elia Beach is een mooi gouden zandstrand op
zo’n 8 km van Mykonos-stad, ideaal om te
ontspannen en te snorkelen. Een gedeelte
van het strand is gereserveerd voor nudisten.

PLATI YIALOS

Naxos-stad is een prachtig oord, een
oorspronkelijk Venetiaanse nederzetting met
een imposant kasteel (de Castro), een
archeologische site aan de haven (de Porta),
een jachthaven, en veel uitgaansmogelijkheden.

Luchthaven - Elia Beach: 12 km

KALO LIVADI
In Kalo Livadi vind je een van de grootste zandstranden van het eiland, met daarbij enkele
restaurants en beachbars. Dit badplaatsje ligt
in het zuiden van het eiland, op zo’n 10 km
van Mykonos-stad. Luchthaven - Kalo Livadi: 9 km

NAXOS-STAD

PSAROU
Het strand van Psarou is een van de meest
populaire stranden van het eiland en trekt
bovendien de jetset en mondaine jachten
aan. Lekker zonnen aan zee of gezellig tafelen
in de buurt met stijl: alles is mogelijk in dit
kleine paradijs. Luchthaven - Psarou: 4,5 km

KLIMAAT
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
24/7 ONLINE
SERVICE
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Mykonos

olijfboomplantages en vissershaventjes

Populaire badplaats met een mooi zandstrand,
hotels en tavernes. Van hieruit kunnen ook de
bootjes naar de beroemde stranden Paradise
en Super Paradise genomen worden. Busverbinding met Mykonos (op 4 km) tot ‘s avonds
laat (in het hoogseizoen). Luchthaven - Plati Yialos: 5 km

ch

A
21°
25°
30°
33°
33°
29°
25°

B
17°
18°
22°
24°
24°
23°
22°

C
8
10
12
12
11
9
7

A: gem. dagtemp.
B: gem. temp. zeewater
C: uren zon per dag

Formaliteiten: voor Belgen volstaat de
identiteitskaart (dient geldig te zijn tijdens je
verblijf). Andere nationaliteiten: info op de
ambassade. Kids-ID voor kinderen jonger dan
12 jaar. Voor een laatste update: zie
http://diplomatie.belgium.be
Kredietkaarten: worden niet overal aanvaard.
Het is aan te raden om wat cash geld mee
te nemen.
Tijdsverschil: het is er 1 uur later dan in België.
Verblijfstaks: Er wordt een verblijfstaks
aangerekend die je ter plaatse in het hotel
betaalt. De taks wordt berekend per kamer per
nacht en varieert per hotelcategorie: ca. € 0,50/
kamer/nacht voor 2*- en 1*-hotels, ca. € 1,50/
kamer/nacht voor 3*-hotels, ca. € 3/kamer/nacht
voor 4*-hotels en ca. € 4/kamer/nacht voor
5*-hotels. De taks voor appartementen varieert van
ca. € 0,25 tot € 1/appartement/nacht. Verblijfstaksen onder voorbehoud van wijzigingen.
Huisdieren kunnen niet mee met de gewone
transfer naar het hotel. Je dient een taxi te
nemen op eigen kosten.
PAROS: vluchten op Mykonos: reizen naar
Paros worden steeds aangeboden met de
eerste en laatste overnachting op Mykonos.

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

ELIA BEACH
Royal Myconian Resort *****

code 11090

MYKONOS-STAD
Myconian Kyma *****

code 11133

PLATI YIALOS

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

Kamari ***
Myconian Ambassador Hotel & Spa *****

code 11031
code 11051

PSAROU
Grecotel Mykonos Blu *****

code 11066

18/10/2022 18:54
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PIETRA E MARE MYKONOS
Kalo Livadi

! Kleinschalig hotelletje
! Schitterend zicht op zee
! Gelegen op een helling
! Op 150 m van het strand
GEEN TOESLAG WIFI
ZEEZICHT
GRATIS ONTBIJT

ONTSPANNEN
MET Z’N TWEEËN
! MODERNE

KAMERS OP
PRACHTIGE LOCATIES
! CULINAIRE ERVARINGEN
! GENIETEN IN DE
WELLNESS
! BLUEF!T® RELAXATIEEN 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

Standaardkamer
ONZE MENING:

8.0

KLANTENSCORE
• Maaltijden 6
• Kamers 9

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 150 m van het strand
• Ontbijt in buffetvorm
• Op 12 km van Mykonos-stad
• Gelegen aan de rustige kant van
Mykonos. Wie veel op stap wil
gaan, raden wij een huurwagen aan.
• Op ± 9 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

Waar wil jij het liefst relaxen, in een
hangmat tussen twee palmbomen of
in het bubbelbad op je balkon? In
FACILITEITEN
Pietra e Mare Mykonos kan het
• Wasservice
allemaal. Dit kleinschalige hotel ligt • Wifi (gratis) in het hele resort
op een helling in een zeer rustige
omgeving en biedt dan ook een
schitterend uitzicht over de zee. En
van dat zicht kan je zelfs genieten
op je kamer, die modern en in
minimalistische stijl is ingericht en
voorzien van alle comfort.

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• Zoetwaterzwembad
• Gratis ligzetels en parasols aan het
zwembad
• Betalend: massages
Minimumleeftijd voor de gasten in
het hotel: 13 jaar

Alle kamers beschikken over badkamer
(bad of douche, haardroger, badjas
en slippers), individuele airco, hoofdkussenservice, telefoon, wifi (gratis),
satelliet-tv (flatscreen), dvd-speler
(op aanvraag), koelkast, minibar
(betalend), safe (gratis), muskietennet,
balkon of terras en zeezicht
• Standaardkamer (2 pers.)
(type 20)
• Suite (2 pers.) met zitruimte en
bubbelbad op het balkon/terras
(type 21)
• Eén persoon in dubbele kamer
(type 29)
• Schoonmaak 6x/week, bedlinnen
en handdoeken 5x/week vervangen
• 31 kamers

Code 11087 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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PETASOS BEACH RESORT & SPA

SUP

Plati Yialos

! Stijlvolle designinrichting
! Een ‘Small Luxury Hotel of the World’
! Uitmuntende service
! Lekkere keuken
! Aan de adembenemende baai van Psarou
HALF
WIFI
GRATIS PENSION ONTBIJT

LIFESTYLE
8QLHNHHUYDULQJHQ
0RGHUQGHVLJQ
*UDWLVZLIL

Standaardkamer ‘Classic’
ONZE MENING:

9.7

KLANTENSCORE
• Maaltijden 9.3
• Kamers 8.3

Een verblijf in Petasos Beach Resort
& Spa valt op z’n minst uniek te
noemen. De prachtige
designinrichting, het fenomenale
uitzicht op de schitterende baai van
Psarou... dit hotel is werkelijk een
lust voor het oog. Keer op keer is
het genieten van het algemene
gevoel van rust, het personeel dat
steeds voor je klaar staat en de
relaxerende verwennerijen van het
spacentrum.

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• Op 50 m van het strand van Plati
Yialos
• Op 4 km van Mykonos-stad
• Bushalte voor het hotel
• Op ± 4,5 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Ontbijtbuffet
• Hoofdrestaurant met terras
• A-la-carterestaurant met terras
• Avondmaal met menu
• Bar

• Zoutwaterzwembad, zonneterras
• Gratis ligzetels en parasols aan het
zwembad
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: fitness, sauna, bubbelbad
(in openlucht), Turks bad
• Betalend: spacentrum met
multifunctioneel thalassozwembad
(verwarmd) en ‘50 World Class’
behandelingen

Alle kamers beschikken over badkamer
(haardroger), tegelvloer, individuele
airco, telefoon, wifi (gratis), satelliettv, minibar (betalend) en safe (gratis)
• Standaardkamer ‘Classic’
(2-3 pers.) met douche in bad,
balkon of terras en tuinzicht
(type 20)
• Kamer met zeezicht (2-3 pers.)
met douche in bad en balkon of
terras (type 21)
• Superieure kamer (2-3 pers.) met
bubbelbad, stoomcabine, douche,
balkon en frontaal zeezicht
(type 22)
• Eén persoon in dubbele kamer
‘Classic’ met douche in bad, balkon
of terras en tuinzicht, op aanvraag
(type 29)
• Eén persoon in dubbele kamer
met zeezicht met douche in bad,
balkon of terras, op aanvraag
(type 28)
• Promokamer (2-3 pers.) met
douche in bad en balkon of terras
(type 25)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting in
types 29, 28 en 22)
• 133 kamers

FACILITEITEN
• Kapsalon
• Wasservice
• Roomservice (8-24u.)
• Privéparking (gratis)
• Wifi (gratis) in het hele resort

Code 11074 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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LESBOS

Eftalou
Molivos
Petra

TURKIJE
Meg al oni si

aa
Str

Skala Kalloni

tM

! Schitterende baaien, olijfboomgaarden en hoge bergketens
! Ideaal voor natuurliefhebbers en rustzoekers
! Eiland van tradities en het rustige leven maar ook van feesten
! Karakteristieke vissersdorpjes met de authentieke, Griekse keuken
! Schilderachtig Molivos met zijn haventje en middeleeuwse burcht

yt

VAKANTIEPLAATSEN
MOLIVOS
Molivos is een karakteristiek, middeleeuws dorp
met smalle straatjes, gezellige tavernes en
een pittoreske vissershaven. De nauwe, steile
keienstraatjes zijn begroeid met een bonte
kleurenpracht van bloemen. Het Byzantijnse
kasteel steekt boven het dorp uit en wordt
‘s avonds prachtig verlicht. Het kasteel is
gerestaureerd en er zijn nog restanten van
oude muren te bezichtigen. Dit dorp staat
dus niet voor niets op de Werelderfgoedlijst!
Luchthaven - Molivos: ± 66 km

EFTALOU
Deze kleine badplaats ligt op een heuvelachtige
kuststrook en wordt omringd door prachtige
baaien. Het hoofdstrand Agia Anagyros, ofwel
Eftalou Beach, bestaat uit vier kiezelstrandjes
waarvan sommige omringd zijn door dichte
plantengroei, waardoor je je op een privéstrand waant. Eftalou staat bekend om zijn
geneeskrachtige warmwaterbronnen aan het
zandpad direct aan zee. Er is een klein badhuis,
waar je heerlijk kunt relaxen in thermale baden,
en dat allemaal met een prachtig uitzicht over
de groene heuvels van Lesbos. Luchthaven - Eftalou: ± 70 km

343_V1_MED_NL 343

Skala Eressos

LESBOS

i

MYTILINI

PETRA

Ege
Populaire badplaats met authentieke, sfeervolle
ïs c h e
Ze e
straatjes waar je op de vele terrasjes de echte
Griekse keuken kan proeven. Petra heeft z’n
naam te danken aan de hoge rots in het dorp
15 km
(petra = steen in het Grieks). Bovenop de
rots staat een 18de eeuwse kerk, de Panagia
Glykophilousa, die jaarlijks door vele pelgrims
uit de hele wereld wordt bezocht. Vanaf deze INFO
rots heb je een prachtig uitzicht over de
Formaliteiten: voor Belgische onderdanen
oranje dakpannen van de huisjes in Petra.
volstaat de identiteitskaart (dient geldig te
Luchthaven - Petra: ± 64 km
zijn tijdens je verblijf). Andere nationaliteiten:
info op de ambassade. Kids-ID voor kinderen
SKALA KALLONI
jonger dan 12 jaar. Voor een laatste update:
Dit authentieke vissersdorpje, in het hart van
zie http://diplomatie.belgium.be.
Lesbos, wordt omringd door zoutpannen,
kronkelende rivieren en olijfboomgaarden. In de Verblijfstaks: sinds 2018 wordt een verblijfsmaand augustus vindt aan de baai van Kallonis taks aangerekend die je ter plaatse in het hotel
het ‘Sardines festival’ plaats. Dit festival draait betaalt. De taks wordt berekend per kamer
volledig om sardientjes, de lokale lekkernij van per nacht en varieert per hotelcategorie: ca.
dit kleine vissersplaatsje. Luchthaven - Skala Kalloni: € 0,50/kamer/nacht voor 2*- en 1*-hotels, ca.
€ 1,50/kamer/nacht voor 3*-hotels, ca. € 3/
± 48 km
kamer/nacht voor 4*-hotels en ca. € 4/kamer/
SKALA ERESOS
nacht voor 5*-hotels. De taks voor appartementen
Skala Eresos is een kustplaatsje in het westen varieert van ca. € 0,25 tot € 1/appartement/
van Lesbos. Aan het mooie zandstrand zijn er nacht. Verblijfstaksen onder voorbehoud
bars en tavernes in overvloed, vaak gebouwd van wijzigingen.
op houten terrassen. De oude stad Eresos,
Tijdsverschil: het is er 1 uur later dan in België.
geroemd om de unieke architectuur, ligt iets
Keuken: Griekse salades met fetakaas,
verderop. Luchthaven - Skala Eresos: ± 91 km
gezouten sardines, gegrilde vis en ouzo zijn
de typische specialiteiten die je moet
geproefd hebben.
Huisdieren onder de 5 kg zijn toegelaten in
de transferbus en/of taxi. Ze dienen vervoerd
EXCURSIES
te worden in een gesloten draagtas. Huisdieren
Je reisagent stelt je met plezier het volledige boven de 5 kg zijn niet toegelaten.
aanbod uitstappen voor.

ili n

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

EFTALOU
Sunrise Resort Hotel *****

code 11684

MOLIVOS
Delfinia ***

code 11667

PETRA
Alma Beach Hotel ****
Theofilos Superior ****

code 11663
code 11659

KLIMAAT
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A
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B
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C
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A: gem. dagtemp.
B: gem. temp. zeewater
C: uren zon per dag

24/7 ONLINE
SERVICE
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OLIVE PRESS
Molivos

! Authentieke sfeer
! Sfeervol restaurant
! Unieke locatie aan het water
! Aan de rand van het centrum van Molivos
! Direct aan het strand
ONTBIJT

Standaardkamer

ONZE MENING:

7.7

KLANTENSCORE
• Maaltijden 6.8 • Service 7
• Kamers 6.7

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

SPORT & ONTSPANNING

• Direct aan het kiezelstrand
• Restaurant met terras (ontbijtbuffet) • Zoetwaterzwembad, zonneterras
(waterschoenen zijn aan te raden) • Bar bij het zwembad/snackbar
• Gratis ligzetels aan het zwembad
• Op 400 m van het centrum
en het strand
• Bushalte op 100 m
• Supermarkt en betaalautomaat op
170 m
• Op ± 66 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

Het charmante Olive Press is uniek
gelegen langs het water en aan de
rand van het centrum van Molivos.
Op wandelafstand van dit kleinschalig FACILITEITEN
hotel vind je talrijke gezellige
• Safe aan de receptie (€ 2/dag)
restaurants, bars en winkeltjes. Deze • Wasservice
voormalige olijvenfabriek werd
omgetoverd tot een sfeervol hotel.
Je logeert er in kleine, maar knusse
kamers.

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer
(douche, haardroger, slippers),
individuele airco, telefoon, wifi (gratis),
satelliet-tv (flatscreen) en koelkast
• Standaardkamer (2-3 pers.) met
balkon of terras en tuinzicht
(type 20)
• Superieure kamer (2 pers.) met
badjas en zeezicht (type 26)
• Superieure studio (2-3 pers.) in
het bijgebouw, met badjas,
kitchenette, koffie- en
theefaciliteiten, safe (gratis) en
balkon met tuinzicht: 1 slaapkamer
(type 23)
• Appartement ‘Maisonette’
(2-4 pers.) met terras en zicht op
het hinterland: 1 slaapkamer
(type 21)
• Appartement (2-3 pers.) met
terras en tuinzicht: 1 slaapkamer
(type 22)
• Promokamer (2-3 pers.) met
balkon of terras en zicht op het
hinterland (type 25)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting in
types 20, 26, 21, 22 en 25)
• 71 kamers

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN

Code 11646 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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BELVEDERE

SUP

Molivos

! Eenvoudige All Inclusive
! Aangename sfeer
! Mooi uitzicht over de zee en de omgeving
! Kindvriendelijk hotel
! Dicht bij Molivos
ALL IN

Standaardkamer
ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 2,5 km van het strand van
Molivos
Het aangename hotel Belvedere is
• Op 1 km van Molivos
rustig gelegen op een heuvel,
waardoor je een fantastisch uitzicht • Bushalte op 150 m
krijgt over de zee en de omgeving. In • Door de vele trappen niet geschikt
voor wie slecht ter been is
het restaurant kan je terecht voor
• Op ± 65 km van de luchthaven
een smakelijke mix van Griekse en
(transfer heen en terug inbegrepen)
internationale gerechten,
kindermaaltijden en zelfs
FACILITEITEN
kookdemonstraties. De zwembaden
• Kinderspeelruimte (in openlucht)
nodigen dan weer uit tot heerlijk
• Strijkijzer en -plank aan de receptie
ontspannen, in het hoofdzwembad
(gratis)
met het hele gezin en in het ‘infinity’
• Safe aan de receptie (betalend)
zwembad enkel voor volwassenen.
• Parking (gratis)
• Wasservice
• Roomservice (10-23u.)
• Wifi (gratis) in een deel van het
resort

VERBLIJF

• Zie All In
• Grieks/internationaal restaurant
met terras (Amerikaans ontbijt,
middag- en avondmaal, kindermenu)
• Loungebar
• Poolbar

Alle kamers beschikken over
badkamer (douche, haardroger),
tegelvloer, individuele airco
(1/5-30/9), muskietennet, telefoon,
wifi (gratis), satelliet-tv, koelkast en
balkon met lateraal zeezicht
• Standaardkamer (2-3 pers.)
SPORT & ONTSPANNING
(type 20)
• 2 zoetwaterzwembaden (waarvan • Ruime kamer (2-3 pers. / 2 volw.+
1 ‘infinity’ zwembad exclusief voor
2 kind.) met 2 sofabedden (type 21)
volw.), kinderbad, zonneterras
• Eén persoon in dubbele kamer
• Gratis ligzetels en parasols aan het
(type 29)
zwembad
• Promokamer (2-3 pers.) (type 25)
• Gratis handdoekenservice
• 6x/week schoonmaak / 3x/week
• Gratis: zie All In
vervangen van badhanddoeken en
• Betalend: fietsenverhuur, massages, bedlinnen
yoga (in openlucht)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis
• 71 kamers

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Thema-avonden met showcooking
(2x/week)
• Snacks (10-12.30u. en 14.30-18u.)
• IJsjes (15-17u.)
• Selectie van lokale alcoholische
(wijn, bier en ouzo) en
niet-alcoholische dranken (10-23u.)
• Pingpong, biljart, vogelpik,
gezelschapsspelletjes
• Fitness in openlucht, aqua-aerobic
(2x/week), bubbelbad

VOOR FAMILIES
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN

Code 11638 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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Griekenland | Lesbos | Molivos

APHRODITE
Molivos

! Gastvrij onthaal
! Rustige ligging aan een baaitje
! Direct aan het strand
HALF
WIFI
GRATIS PENSION ONTBIJT

Standaardkamer

ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het kiezelstrand
• Restaurant: continentaal
• Op 1,5 km van Molivos
ontbijtbuffet, avondmaal in
KLANTENSCORE
• Op ± 50 km van de luchthaven
buffetvorm of met vast menu
• Maaltijden 9.1 • Service 10
(transfer heen en terug inbegrepen) • Taverne aan het strand (buffet of
• Kamers 8.9
vast menu)
FACILITEITEN
• Bar
In het gezellige hotel Aphrodite word • Parking (gratis)
je met open armen ontvangen door • Wasservice
het vriendelijke personeel. Geniet er • Roomservice (8-22u.)
met volle teugen van de oase van
• Wifi (gratis) in het hele resort
rust in het groene landschap en van
feeërieke zonsondergangen. Is het
iets te rustig? Ga dan op
ontdekkingstocht door het
middeleeuwse stadje Molivos.

9.3

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• Zoutwaterzwembad
• Gratis ligzetels en parasols aan het
zwembad en het strand
• Handdoekenservice (betalend)
• Gratis: fitness
• Betalend: tennis, fietsenverhuur
(onafhankelijk van het hotel),
sauna, massages (op aanvraag)

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche, haardroger), tegelvloer,
individuele airco, telefoon, wifi (gratis),
satelliet-tv (flatscreen), koelkast,
koffie- en theefaciliteiten, safe (gratis)
en balkon
• Standaardkamer (2 pers. /
2 volw.+1 kind) met tuinzicht
(type 20)
• Superieure kamer (2-3 pers. /
2 volw.+2 kind.) met sofabed en
tuinzicht of lateraal zeezicht
(type 21)
• Juniorsuite (2-4 pers.) met zitruimte
met sofabed en tuinzicht of lateraal
zeezicht (type 22)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting in
type 20)
• 54 kamers

VOOR FAMILIES
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN

Code 11665 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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Griekenland | Lesbos | Molivos

ADONIS
Molivos

! Kleinschalige charme
! Sfeervol terras
! Volop tavernes in de buurt
! In het centrum van Molivos
WIFI
GRATIS ONTBIJT

Standaardkamer

ONZE MENING:

10

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.7 • Service 9.7
• Kamers 9.3 • Ligging 9

Dit kleinschalige en charmante hotel
in de typische bouwstijl van het
eiland ligt aan de rand van het
pittoreske Molivos. De vele tavernes
in de buurt maken het je dan ook
makkelijk om uitgebreid kennis te
maken met de lokale keuken. Ook
het mooie haventje van Molivos ligt
op wandelafstand. Vanop het
hotelterras kijk je uit op het
middeleeuwse kasteel op de heuvel.
Een prima hotelletje voor wie de
echte Griekse sfeer wil ervaren.

LIGGING

FACILITEITEN

• Op 200 m van het kiezelstrand
• Wifi (gratis) in het hele resort
• In het centrum van Molivos
• Op 850 m van de haven
• Bushalte op 50 m
• Op ± 66 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

RESTAURANTS & BARS

VERBLIJF

• Continentaal ontbijtbuffet
• Bar met terras

Alle eenvoudige maar verzorgde
kamers beschikken over badkamer
(douche), tegelvloer, individuele
airco (betalend, 24/4-6/10), telefoon,
wifi (gratis), tv, koelkast, koffiezet,
safe (gratis) en balkon
• Standaardkamer (2 pers.) op de
eerste verdieping (type 20)
• Eén persoon in dubbele kamer
op de eerste verdieping, op
aanvraag (type 29)
• Promokamer (2 pers.) op de
eerste verdieping (type 25)
• Kinderbedje (0-2 jaar) betalend
(niet mogelijk bij maximale
bezetting in type 29)
• 21 kamers

Code 11630 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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Griekenland | Lesbos | Skala Kalloni

KALLONI BAY

SUP

Skala Kalloni

! Eenvoudig maar gemoedelijk hotelletje
! Kamer en ontbijt
! Prima service
! Op 50 m van het strand
! Op wandelafstand van het centrum
WIFI
GRATIS ONTBIJT

w

Superieure kamer

ONZE MENING:

9.7

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.7 • Service 9
• Kamers 8.7

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 50 m van het zandstrand
• Restaurant (ontbijtbuffet, avondmaal
(ervan gescheiden door een kalme
in buffetvorm of met bediening
straat)
aan tafel, afhankelijk van de
• Op 500 m van Skala Kalloni
bezetting van het hotel)
• Op 3,5 km van Kalloni
• Snackbar
• Bushalte op 500 m
• Poolbar
• Op ± 48 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

Het gemoedelijke Kalloni Bay ligt zoals de naam al verklapt - in de
baai van Kalloni, vlak bij het strand,
het pittoreske dorpje Skala Kalloni
FACILITEITEN
en het centrum van Kalloni. Deze
• Wifi (gratis) in het hele resort
streek is gekend voor ‘bird watching’:
in de maanden april en september
vliegen hier allerlei soorten vogels
over die op het eiland een pitstop
houden. Je verblijft hier in superieure
kamers, voorzien van alle comfort en
het vriendelijke personeel zorgt
ervoor dat je niets te kort komt. In het
authentieke dorpje op loopafstand
zijn een aantal prima (vis)restaurants.

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• Zoetwaterzwembad, kinderbad,
zonneterras
• Gratis ligzetels en parasols aan het
zwembad en het strand
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: tennis

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche, haardroger), tegelvloer en
tapijt, individuele airco,
hoofdkussenservice (gratis), telefoon,
wifi (gratis), satelliet-tv, koelkast,
safe (betalend) en balkon of terras
met tuinzicht
• Superieure kamer (2-3 pers.)
(type 20)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis
• 54 kamers

Code 11640 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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Griekenland | Lesbos | Skala Kalloni

PASIPHAE
Skala Kalloni

! Nieuw in ons aanbod
! Lokale verse producten
! Vriendelijke en ontspannen sfeer
! Op 300 m van het strand en Skala Kalloni
HALF
WIFI
GRATIS PENSION ONTBIJT

ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 300 m van het strand
• Ontbijtrestaurant
• 2 bars
Midden in een groene omgeving van • Op 300 m van het centrum van
Skala Kalloni
Skala Kalloni ligt het hotel Pasiphae.
Een vriendelijke uitstraling gecombi- • Op 4 km van Kalloni
neerd met een goede service en gast- • Op ± 48 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)
vrijheid is het geheim. Kies voor dit
Griekse hotel als je op zoek bent naar
FACILITEITEN
een verblijf in een rustige en groene
• Kinderspeeltuin
omgeving, maar wel met een centrale
• Parking (gratis)
ligging. Hotel Pasiphae staat bekend
• Safe aan receptie
om het ontbijt dat bereid wordt met
• Wifi (gratis) in het hele resort
voornamelijk lokale producten waarvoor het hotel meerdere prijzen in
de wacht heeft gesleept.

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• Zoetwaterzwembad, zonneterras
Alle kamers beschikken over badkamer
• Gratis ligzetels en parasols aan het (douche), marmeren vloer, individuele
zwembad
airco, telefoon, wifi (gratis), tv, koelkast en balkon of terras
• Standaardkamer (2 pers. /
2 volw.+1 kind) (type 20)
• Eén persoon in dubbele kamer
(type 29)
• Promokamer (2 pers. / 2 volw.+
1 kind) (type 25)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 60 kamers

Code 11649 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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AEOLIAN VILLAGE
Skala Eresos

! Terug in ons aanbod
! Ook boekbaar in All Inclusive
! Talrijke sportfaciliteiten
! Op wandelafstand van een pittoresk dorpje
HALF
ALL IN PENSION

Standaardkamer

ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 600 m van het centrum van
• Zie All In (mits toeslag)
Skala Eresos
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
KLANTENSCORE
• Op ± 91 km van de luchthaven
buffetvorm)
• Maaltijden 9.5
(transfer heen en terug inbegrepen) • A-la-carterestaurant (20% korting
• Kamers 8.8
bij halfpension, 1x/week inbegrepen
FACILITEITEN
bij All In)
Aeolian Village is terug van
• Shop
• IJsalon & snackbar
weggeweest! Hier verblijf je standaard • Wasservice
• Lobbybar
in halfpension, maar je kan ook
• Poolbar
opteren voor een vakantie in All In.
• Beachbar
Naast de buffetmaaltijden, snacks
en drankjes, heb je dan ook recht op
SPORT & ONTSPANNING
1 à-la-cartemaaltijd per week en
• Zoetwaterzwembad, kinderbad
enkele leuke watersporten aan het
• Gratis ligzetels aan het zwembad
strand. Het hotel bevindt zich op
en het strand
wandelafstand van het kleine kust• Gratis handdoekenservice
dorpje Skala Eresos, met heel wat
• Gratis: 3 tennisterreinen,
traditionele Griekse tavernes en
beachvolleybal, fitness, yoga,
cafeetjes.
animatie overdag en ‘s avonds
(minstens 3x/week liveshows),
miniclub
• Betalend: mountainbike (met
gids), spacentrum met sauna,
bubbelbad en verzorgingen, aan
het strand: windsurfen (met
begeleiding), peddelsurfen (SUP),
kajak, waterfiets, duiken

8.5

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer
(bad of douche, haardroger),
individuele airco, telefoon, wifi (gratis),
satelliet-tv (flatscreen), koelkast en
safe (gratis)
• Standaardkamer (2-3 pers.), zonder
balkon (type 20)
• Kamer met zicht op het hinterland
(2-3 pers.) met balkon of terras en
zicht op het hinterland (type 21)
• Kamer met zeezicht (2-3 pers.)
en met balkon of terras (type 22)
• Studio suite (2-3 pers.) met balkon
of terras (type 23)
• Bungalow suite (2-3 pers. /
2 volw.+2 kind.) met balkon of terras
(type 24)
• Superieure suite (2-3 pers. /
2 volw.+2 kind.) met balkon of terras,
op aanvraag (type 26)
• 7x per week schoonmaak en
vervangen van badhanddoeken, 2x
per week vervangen van bedlinnen
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 139 kamers

ALL IN mits toeslag
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Middag- of avondmaal in het
à-la-carterestaurant (1x/week)
• Avondmaal in een taverne in Skala
Eressos (1x/week)
• Snacks (1 uur in de voormiddag
en 1 uur in de namiddag)
• IJsjes (1 uur in de namiddag)
• Selectie van lokale en internationale
alcoholische en niet-alcoholische
dranken (10-23u.)
• 3 tennisterreinen, beachvolleybal,
mountainbikes (zonder gids)
• Fitness, yoga
• Toegang tot het spacentrum
(30 min./week)
• Windsurfen (zonder begeleiding),
peddelsurfen (SUP), kajak,
waterfiets
• Animatie overdag en ‘s avonds
(minimum 3x/week liveshows)
• Miniclub

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN

Code 11661 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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VIVA MARE
Eftalou

! Nieuw in ons aanbod
! Vele zwembaden
! Op 50 m van het kiezelstrand
HALF
OVERDEKT
ZWEMBAD PENSION ONTBIJT

Deluxe kamer
ONZE MENING:

Op zoek naar een hotel met een
rustige ligging aan het strand? Boek
dan zeker bij Viva Mare. Het hotel is
gelegen op een heuvel in het schilderachtige plaatsje Molyvos. Geniet van
de vele zwembaden of een ontspannende middag in het spacentrum.
Je krijgt er de unieke Griekse gastvrijheid gratis bij!

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

VERBLIJF

• Op 50 m van het kiezelstrand
• Ontbijtbuffet
• Op 1,4 km van Molyvos
• Restaurant met terras
• Op ± 86 km van de luchthaven
• 2 bars
(transfer heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Kinderspeeltuin
• Safe aan de receptie
• Parking (gratis)
• Roomservice
• Wifi (gratis) in een deel van het
resort

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche, haardroger), marmeren
vloer, individuele airco, telefoon, wifi
(gratis), flatscreen-tv, waterkoker,
SPORT & ONTSPANNING
koelkast en balkon of terras
• 3 zoetwaterzwembaden, 2 kinder- • Standaardkamer (2 pers. /
baden, zonneterras
2 volw.+1 kind) (19m2) met tuin• Gratis ligzetels aan het zwembad
zicht (type 20)
en het strand
• Kamer met zeezicht (2 pers. /
• Handdoekenservice (betalend)
2 volw.+1 kind) (19m2) (type 21)
• Betalend: spacentrum (vanaf
• Familiekamer (2-4 pers.) (42m2)
16 jaar) met overdekt zwembad,
met bad of douche: 1 ruimte met
fitness, bubbelbaden, sauna,
afscheiding (type 22)
hamam, massages en behandelingen • Maisonette (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind.) (45m2): 1 slaapkamer
(type 23)

• Familiesuite (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind.) (42m2): 1 ruimte met
afscheiding (type 24)
• Luxekamer (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind. / 2 volw.+3 kind.) (55m2)
met safe (gratis): 1 slaapkamer
(type 25)
• Suite (2-3 pers. / 2 volw.+2 kind.)
(55m2) met safe (gratis): 1 slaapkamer (type 26)
• Luxesuite (2 pers. / 2 volw.+
2 kind.) (70m2) met safe (gratis):
1 slaapkamer (type 27)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
76 kamers

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN

Code 11688 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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ZAKYNTHOS

! Gouden stranden, ongerepte natuur en Griekse gastvrijheid
Ioni
sch
e

! Het mysterie van Smuggler’s Cove met z’n half ingegraven schip

Z
ee

! Elke lente verandert Zakynthos in een kleurrijk bloemenparadijs
Tsilivi

! Kalamaki Beach: broedplaats van de ‘Caretta caretta’ zeeschildpadden
Tragaki
Kampi

VAKANTIEPLAATSEN

ZAKYNTHOS

TRAGAKI

Pittoresk dorpje te midden van boom- en wijngaarden. De baai heeft een 2 km lang fijnzandstrand: ‘Tsilivi-Beach’. Hier vind je talrijke
cocktailbars, tavernes, terrasjes, disco’s en vele
watersportactiviteiten. Luchthaven - Tsilivi: ± 12 km

Tragaki ligt in het noorden van het eiland, niet ver
van Zakynthos-stad. Het is een rustig, landelijk
dorpje in een groene omgeving. Het ligt wat
verscholen in de bergen van het binnenland,
maar het strand is van hieruit gemakkelijk
bereikbaar. Luchthaven - Tragaki: ± 12 km

ARGASSI
Argassi kent een levendig centrum met winkeltjes,
tavernes en disco’s. Het ligt aan de oostkust
van het eiland waar de stranden geleidelijk
aflopen in zee, waardoor watersporten hier
perfect mogelijk zijn. Luchthaven - Argassi: ± 6 km

LAGANAS/AGIOS SOSTIS
Deze gezellige en erg populaire badplaats ligt
in een grote baai. Er zijn heel wat winkeltjes en
terrasjes te vinden, en op het strand zijn er ook
restaurantjes, snackbars en tavernes. Het goed
georganiseerde nachtleven met talrijke cocktailbars en disco’s is vooral geliefd bij jongeren.
Vlak naast Laganas ligt het meer charmante
dorp Agios Sostis. Luchthaven - Laganas: ± 5 km

KAMPI

Keri is het meest zuidelijke dorp van Zakynthos.
Dit authentieke Griekse bergdorpje ligt in een
prachtige groene omgeving. De vuurtoren van
Keri biedt een spectaculair uitzicht over de
Ionische Zee en vanaf het 300 meter hoge
uitzichtspunt zijn prachtige zonsondergangen
te aanschouwen. Luchthaven - Keri: ± 16 km

VASSILIKOS
Vassilikos ligt in het zuidoosten van Zakynthos.
De stranden zijn er zeer populair om te zonnebaden en voor de watersporten. De baai van
Laganas is gekend omwille van de broedplaats
van de Caretta-Caretta schildpadden. Luchthaven
- Vassilikos: ± 11 km

Kampi: ± 27 km

KALAMAKI

352_V1_MED_NL 352

Laganas
Aghios Sotis

nis
che

Vassilikos

Zee

Keri

KERI

Kampi ligt aan de ongerepte westkust van het EXCURSIES
eiland. Hier vind je nog het authentieke Griekse Je reisagent stelt je met plezier het volledige
leven, ver weg van de hedendaagse drukte en aanbod uitstappen voor.
stress. Deze streek staat bekend om haar
prachtige baaien en de meest adembenemende
zonsondergang van Zakynthos. Luchthaven -

Kalamaki ligt dicht bij Laganas en Argassi en op
6 km van Zakynthos-stad. Het heeft een mooi
zandstrand, waarvan verschillende delen in de
zomer ‘s avonds niet toegankelijk zijn vanwege
de broedplaatsen van zeeschildpadden. In het
kleine centrum zijn er verscheidene winkeltjes,
restaurantjes en terrasjes. Overdag is er
mogelijke geluidshinder wegens de nabijheid
van de luchthaven. Luchthaven - Kalamaki: ± 4 km

Argassi
Kalamaki

Io

TSILIVI

KLIMAAT
A
B
C
apr
16° 16° 8
mei
20° 18° 10
jun
24° 21° 11
jul
27° 24° 12
aug
27° 25° 11
sep
24° 23° 9
okt
20° 22° 7
A: gem. dagtemp.
B: gem. temp. zeewater
C: uren zon per dag

10 km

INFO
Formaliteiten: voor Belgen volstaat de identiteitskaart (dient geldig te zijn tijdens je verblijf).
Andere nationaliteiten: info op de ambassade.
Kids-ID voor kinderen jonger dan 12 jaar. Voor een
laatste update: zie http://diplomatie.belgium.be
Verblijfstaks: sinds 2018 wordt een verblijfstaks aangerekend die je ter plaatse in het hotel
betaalt. De taks wordt berekend per kamer per
nacht en varieert per hotelcategorie: ca. € 0,50/
kamer/nacht voor 2*- en 1*-hotels, ca. € 1,50/
kamer/nacht voor 3*-hotels, ca. € 3/kamer/nacht
voor 4*-hotels en ca. € 4/kamer/nacht voor
5*-hotels. De taks voor appartementen varieert
van ca. € 0,25 tot € 1/appartement/nacht.
Verblijfstaksen onder voorbehoud van wijzigingen.
Tijdsverschil: het is er 1 uur later dan in België.
Transfers: vanaf de luchthaven tot aan de
hotels: 4 tot 27 km. Vanuit Kampi worden
geen excursies georganiseerd. Wens je toch
deel te nemen aan een excursie, dan dien je
de transferkosten bij te betalen of zelf naar
de plaats van afspraak te rijden. De hostess
komt hier enkel op afspraak.
Huisdieren onder de 5 kg zijn toegelaten in
de transferbus en/of taxi. Ze dienen vervoerd
te worden in een gesloten draagtas. Huisdieren
boven de 5 kg zijn niet toegelaten.

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

ARGASSI
Contessa ***

code 10232

KALAMAKI
Marelen ****

code 10281

TRAGAKI
Aluasoul Zakynthos ****
Lesante Blu *****

24/7 ONLINE
SERVICE

code 10284
code 10271

TSILIVI
Lesante Classic Luxury Hotel & Spa *****

code 10231

19/10/2022 16:02
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SPLASHWORLD AQUA BAY
Tsilivi

! Onbeperkte toegang tot het aquapark
! Paradijs voor families
! Trendy hotel
! Op 300 m van het strand
SPLASH
SCORE

9

WIFI
GRATIS

ALL IN

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

Familiekamer
ONZE MENING:

8.0

KLANTENSCORE
• Maaltijden 7.9 • Service 10
• Kamers 8.2

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 300 m van het strand
• Op 200 m van het centrum van
Tsilivi
• Bushalte op 150 m
• Op ± 12 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Zie All In
• Restaurant (maaltijden in buffetvorm)
• Restaurant (avondmaal met themabuffet) en bar in het aquapark
• A-la-carterestaurant in het aquapark
• 2 bars

SPLASHWORLD Aqua Bay is een
echte aanrader voor families. Water- FACILITEITEN
ratten en liefhebbers van uitdagende • Privéparking (gratis)
glijbanen zijn hier aan het juiste adres! • Wifi (gratis) in het hele resort
Naast het hotel ligt immers een leuk
aquapark - inbegrepen in de All
Inclusive formule - waar je je de hele
dag door kunt uitleven... Dit trendy
hotel is stijlvol ingericht met hippe
accenten, hedendaagse decoratie en
een groot wauw-effect.

VERBLIJF

Alle kamers beschikken over badkamer (bad of douche, haardroger,
badjas, slippers), tegelvloer, individuele
airco, hoofdkussenservice (gratis),
telefoon, wifi (gratis), satelliet-tv
(flatscreen), dvd-speler, koelkast,
koffie- en theefaciliteiten, safe
(betalend) en balkon
• Standaardkamer (2-3 pers.)
SPORT & ONTSPANNING
(type 20)
• Zoetwaterzwembad, kinderbad,
• Familiekamer (2-4 pers.), 1 grote
zonneterras
ruimte door een schuifdeur
• Gratis ligzetels en parasols aan het
afgescheiden (sofabed 80x185 cm)
zwembad
(type 21)
• Gratis handdoekenservice
• Promokamer (2-4 pers.), op
• Gratis: zie All In
aanvraag (type 25)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
SPLASH SCORE 9
mogelijk bij maximale bezetting)
• 2 kronkelglijbanen (1 vanaf 5 jaar
• 130 kamers
en 1 vanaf 1m40), multiglijbaan
(vanaf 5 jaar), tube glijbaan (vanaf
min. 1m25), trechter glijbaan
(vanaf min. 1m40), boomerang
(vanaf min. 1m30), golfslagbad,
lazy river, kids waterspuitpark, kids
miniglijbanenpark

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Snacks (11-13u. en 15-17u.)
• Schepijs bij het middag- en
avondmaal
• Late snack (22-23u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken (9-23u.)
• Selectie van lokale dranken in het
aquapark (10-23u.)
• Gratis toegang tot het aquapark
naast het hotel, softanimatie

MINISPLASH
• Kids waterspuitpark, kids miniglijbanenpark

VOOR FAMILIES
0LQLVSODVK
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN

Code 10251 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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TUI BLUE CARAVEL
Tsilivi

! Adults Only vanaf 16 jaar
! Swim-upkamers
! Culinair genieten
! Prachtige ligging
! Direct aan het strand
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ONTSPANNEN
MET Z’N TWEEËN
! MODERNE

KAMERS OP
PRACHTIGE LOCATIES
! CULINAIRE ERVARINGEN
! GENIETEN IN DE
WELLNESS
! BLUEF!T® RELAXATIEEN FITNESSLESSEN
‘Koppels of beste vrienden?
In deze comfortabele, stijlvolle
Adults Only-hotels geniet je
van qualitytime in een
ontspannen sfeer.’

Standaardkamer

Zie pagina 22 voor alle hotels
ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het strand
• Zie All In
• Op 200 m van het centrum van
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
KLANTENSCORE
Tsilivi
buffetvorm, showcooking, thema• Maaltijden 8.9
• Bushalte op 200 m
avonden)
• Kamers 9.2
• Op ± 12 km van de luchthaven
• A-la-carterestaurant aan het
(transfer heen en terug inbegrepen) strand
TUI BLUE Caravel ontvangt gasten
• Snackbar
vanaf 16 jaar. In dit charmante hotel, FACILITEITEN
• Bar, 2 poolbars, loungebar
met een heerlijk zuiderse ligging
• Roomservice (7-23u.)
• Deftige kledij gewenst tijdens het
tussen olijfboomgaarden en de
• Privéparking (gratis)
avondmaal
kristalheldere Ionische Zee, geniet je • Wifi (gratis) in het hele resort
dan ook volop van de rust. De
SPORT & ONTSPANNING
swim-upkamers zijn een echte
• 2 zoetwaterzwembaden, zonneterras,
aanrader.
tuin
Bovendien is deze accommodatie
• Gratis ligzetels en parasols aan het
uiterst geschikt voor een Workation.
zwembad en aan het strand
Hier kan je dankzij een comfortabel
• Gratis handdoekenservice
ingerichte werkplek heerlijk
• Gratis: zie All In
productief werken en tegelijkertijd
• Betalend: massage
vakantie vieren. Vergeet in dat geval
ADULTS ONLY
niet om tijdens je boeking het
• Minimumleeftijd voor de gasten in
kamertype ‘workation’ te selecteren.
het hotel: 16 jaar

9.0

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer
(bad of regendouche, haardroger),
hoofdkussenservice (gratis), individuele
airco, telefoon, wifi (gratis), satelliettv (flatscreen), minibar (gratis), koffieen theefaciliteiten en safe (gratis)
• Standaardkamer (2-3 pers.) met
balkon of terras en zicht op het
hinterland (type 20)
• Kamer met lateraal zeezicht
(2-3 pers.) met balkon of terras
(type 21)
• Kamer met zeezicht (2-3 pers.)
met balkon of terras (type 22)
• Swim-upkamer (2 pers.) met
toegang tot het gedeelde zwembad
en terras met lateraal zeezicht
(type 25)
• Workation kamer (2-3 pers.) met
balkon of terras en zicht op het
hinterland (type 23)
• 233 kamers

ALL IN
• Ontbijt, laat ontbijt, middag- en
avondmaal in buffetvorm
• 1x/verblijf à-la-carteavondmaal
• Snacks: ijsjes, desserts, warme
dranken
• Middernachtsnacks
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
• Minibar (elke dag bijgevuld)
• Fitness, yoga, sauna, stoombad

Code 10264 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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TUI SUNEO TSILIVI ADMIRAL
Tsilivi

! Fris en licht interieur
! All Inclusive
! Animatie van de bovenste plank
! Op 80 m van het strand
WIFI
GRATIS

ALL IN

TUI SUNEO
SPRANKELENDE
ALL IN VAKANTIES
! DE

BETAALBARE ALL
INCLUSIVE
! FRISSE, RUIME EN
MODERNE KAMERS
! SMAKELIJKE WERELDKEUKEN
! SUNEOPLAY SPEELRUIMTE VOOR DE KIDS

'Moderne, betaalbare All In-hotels
op populaire bestemmingen, met
entertainment voor alle leeftijden
en heerlijke internationale en
lokale gerechten.'

Zie pagina 20-21 voor alle hotels

Standaardkamer
ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 80 m van het strand
• Op 150 m van het centrum van
KLANTENSCORE
Tsilivi
• Maaltijden 8 • Service 8
• Op 600 m van het Tsilivi Water
• Kamers 8.1
Park
• Op 5 km van het centrum van
TUI SUNEO, dat is fun verzekerd.
Zakynthos
Wie houdt van een fl inke portie
• Bushalte op 70 m
entertainment zit hier op rozen!
• Op ± 7 km van de luchthaven
Waterpolo, zwemwedstrijdjes, Griekse
(transfer heen en terug inbegrepen)
avond, live band, karaoké, kids party,
quiz,... voor de hele familie heeft dit FACILITEITEN
hotel wel iets in petto. Het strand
• Kinderspeelruimte
ligt lekker dichtbij. En op amper
• Wasservice
600 m van het hotel vind je ook het • Wifi (gratis) in het hele resort
Tsilivi Water Park met glijbanen in
alle maten en formaten!

8.3

VERBLIJF

• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
buffetvorm, showcooking, deftige
kledij gewenst)
• Snackbar

Alle kamers beschikken over badkamer (bad of douche, haardroger),
tegelvloer, individuele airco, telefoon,
wifi (gratis), satelliet-tv (flatscreen),
koelkast, koffie- en theefaciliteiten,
safe (gratis) en balkon of terras
SPORT & ONTSPANNING
• Standaardkamer (2-3 pers.)
• 3 zoetwaterzwembaden, kinderbad (type 20)
• Gratis ligzetels en parasols aan het • Familiekamer (2-4 pers.): 1 slaapzwembad
kamer, zonder toeslag (type 21)
• Gratis: zie All In
• Familiekamer (2-4 pers.): 1 grote
ruimte met afscheiding, zonder
toeslag (type 22)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis
• 207 kamers

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Snacks (11.30-17.30u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(10-24u.)
• Pingpong, vogelpik, waterpolo
• Animatie volgens het TUI SUNEOprogramma
• Toegang voor kinderen tot het
‘SuneoPlay open playhouse’
(onder begeleiding van ouders)

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN

Code 10224 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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ADMIRAL ARGASSI
Argassi

! Nieuw in ons aanbod
! Swim-upkamers
! Op 150 m van het centrum
SWIM-UP WIFI
KAMERS GRATIS

ALL IN

Maquette

Maquette

Maquette

ONZE MENING:

Maquette

Maquette

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 450 m van het strand
Admiral Argassi is nieuw in ons aanbod. • Op 150 m van het centrum
• Op 3 km van Zakynthos
Hierdoor beschikken we nog niet
• Op ± 6 km van de luchthaven
over alle informatie bij publicatie.
(transfer heen en terug inbegrepen)

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

VERBLIJF

ALL IN

• Zie All in
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
buffetvorm)
• Snackbar
• 2 bars

Alle kamers beschikken over badkamer • Ontbijt, middag- en avondmaal in
(douche of bad, haardroger, slippers),
buffetvorm
individuele airco, wifi (gratis),
• Selectie van lokale alcoholische en
satelliet-tv (flatscreen), koelkast,
niet-alcoholische dranken
koffie- en theefaciliteiten en safe
(gratis)
SPORT & ONTSPANNING
• Standaardkamer (2-3 pers.)
• Zoetwaterzwembad, kinderbad,
(type 20)
zonneterras
• Kamer (2-4 pers.) (type 21)
• Gratis ligzetels en parasols aan het • Swim-upkamer (2-3 pers.) met
zwembad
directe toegang tot het zwembad
• Handdoekenservice
(type 22)
• Betalend: massages
• Eén persoon in dubbele kamer
(type 29)
• 114 kamers

Code 10219 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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KATERINA PALACE
Argassi

! Vernieuwde kamers
! In een levendige omgeving
! Strand op wandelafstand

TE

L AWARD

S

20

TUI H

O

PRIVÉ
GEEN TOESLAG
WIFI
ZEEZICHT ZWEMBAD GRATIS ONTBIJT

el

22

TU

IQ
u

o
ality H

t

Familiekamer
ONZE MENING:

8.1

KLANTENSCORE
• Maaltijden 6
• Kamers 8.7

In Katerina Palace zijn zowel de
algemene ruimtes, het ontbijtrestaurant en de kamers onlangs
compleet gerenoveerd. Het is fris en
modern, heerlijk! Op korte afstand
vind je het strand en je loopt zo het
centrum van Argassi in, met diverse
bars en restaurants. Er zijn twee ruime
zwembaden met ligbedden en parasols,
dus er is altijd wel een plekje vrij om
te zonnen. Het personeel is zeer
vriendelijk en behulpzaam. Zij zorgen
ervoor dat je niets tekort komt en
maken jouw verblijf tot een succes.

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 150 m van het centrum van
• Restaurant (maaltijden in buffetArgassi
vorm)
• Bushalte op 150 m
• Snackbar bij het zwembad
• Op 250 m van het strand
• Bar
• Op ± 2,5 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• 2 zoetwaterzwembaden, kinderbad,
zonneterras
• Gratis ligzetels en parasols aan het
zwembad

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche, haardroger), tegelvloer,
individuele airco, telefoon, satelliettv, wifi (gratis), koelkast, safe (gratis)
en balkon
• Standaardkamer (2-3 pers.) met
zicht op het zwembad (type 20)
• Kamer met zeezicht (2-3 pers.),
zonder toeslag (type 21)
• Premiumkamer (2 pers. / 2 volw.+
1 kind) met privézwembad
(type 22)
• Familiekamer (3-4 pers. / 2 volw.+
3 kind. / 4 volw.+1 kind) met zicht
op het hinterland: 1 slaapkamer,
salon (type 23)
• Eén persoon in dubbele kamer
met zicht op het zwembad, op
aanvraag (type 29)
• Eén persoon in dubbele kamer
met zeezicht, op aanvraag
(type 28)
• Eén persoon in Premiumkamer
met privézwembad, op aanvraag
(type 27)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting in
types 21, 22, 23, 28 en 27)
• 106 kamers

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

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN

Code 10278 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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TIME TO SMILE DAISY
Kalamaki

! Moderne Time To Smile
! Intieme Griekse gezelligheid
! Volledig gerenoveerd
! Dicht bij het centrum en strand
HALF
ALLEEN
WIFI
GRATIS PENSION ONTBIJT VERBLIJF

VOELT ALS
THUISKOMEN
! VRIJHEID VAN

JE
EIGEN APPARTEMENT
! MODERN DESIGN
! INLOOPDOUCHE EN
LANGERE BEDDEN
! COMPLETE KEUKEN

'Wooncomfort zit vaak in kleine
dingen: de afwerking van de
badkamer, de details in de
keuken, de natuurlijke kleuren…
TIME TO SMILE is thuiskomen
op vakantie.'

Zie p. 20-21 voor alle accommodaties
ONZE MENING:

8.5

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.3
• Kamers 8

Appartement

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 300 m van het strand
• Restaurant (maaltijden met tafel• Op 50 m van Kalamaki
bediening)
• Op ± 5 km van de luchthaven
• Snackbar
(transfer heen en terug inbegrepen) • Bar

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• Zoetwaterzwembad, kinderbad
• Gratis ligzetels en parasols aan het
zwembad
• Betalend: biljart

Alle appartementen beschikken over
badkamer (douche, haardroger),
tegelvloer, individuele airco, wifi
(gratis), tv (flatscreen), kitchenette,
elektrisch fornuis (2 kookplaten),
waterkoker, broodrooster, koelkast,
safe (gratis) en balkon of terras
• Appartement (2-4 pers.): 1 slaapkamer, salon (type 40)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis
• 30 appartementen

FACILITEITEN

Wil je niet inboeten aan comfort van • Kinderspeelruimte
thuis? Dan kies je beter voor een
• Parking (gratis)
TIME TO SMILE accomodatie. De
• Wifi (gratis) in het hele resort
elegante kamers in natuurlijke kleuren
hebben een grote badkamer met
inloopdouche, een heerlijk balkon en
comfortabele bedden. Het zijn de
details die het verschil maken. TIME
TO SMILE Daisy op Zakynthos wordt
gerund door een enthousiast echtpaar,
is omringd door olijfbomen en het
strand is vlakbij.

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQ]RQGHUWRHVODJ

Code 10325 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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BITZARO PALACE
Kalamaki

! Goede prijs-kwaliteit
! Charmehotel met familiale sfeer
! Frisse en moderne kamers
! Rustige ligging
! Op 400 m van het strand
WIFI
GRATIS

ALL IN

CLASSIC
9HUWURXZGJHYRHO
.ZDOLWHLWHQFRPIRUW
+DUWHOLMNHVHUYLFH

Standaardkamer
ONZE MENING:

8.1

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.3 • Service 9
• Kamers 8.4

Bitzaro Palace is rustig gelegen aan
de rand van Kalamaki, dicht bij het
strand. Het levendige centrum van
Laganas bevindt zich iets verderop.
In dit charmante hotelletje heerst
een familiale sfeer en verblijf je in
mooie kamers. Rond het zwembad
ligt een zonnig terras, waar je helemaal
tot rust kan komen.

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 400 m van het zandstrand
• Op 500 m van Kalamaki
• Op 2 km van Laganas
• Op 5 km van Zakynthos-stad
• Bushalte op 100 m
• Op ± 4 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Zie All In
• Restaurant (maaltijden in buffetvorm)
• Bar, snackbar aan het zwembad

FACILITEITEN
• Kinderspeeltuin (in openlucht)
• Privéparking (gratis)
• Wifi (gratis) in het hele resort

VERBLIJF

Alle kamers beschikken over badkamer
(haardroger), tegelvloer, airco, telefoon,
wifi (gratis), satelliet-tv (flatscreen),
koelkast, safe (betalend) en balkon
of terras
SPORT & ONTSPANNING
• Standaardkamer (2-3 pers.) met
• Zoetwaterzwembad, kinderbad,
bad, centrale airco en tuinzicht
zonneterras en tuin
(type 20)
• Gratis ligzetels en parasols aan het • Superieure kamer (2-3 pers.) met
zwembad
bad, individuele airco, Nespresso,
• Gratis handdoekenservice
ruimer balkon en zicht op het
• Gratis: zie All In
zwembad (type 21)
• Betalend: biljart
• Familiekamer (3-4 pers.) met
bubbelbad en tuinzicht: 1 slaapkamer,
salon, op aanvraag (type 22)
• Eén persoon in dubbele kamer
met bad, centrale airco en tuinzicht,
op aanvraag (type 29)
• Promokamer (2-3 pers.) met bad,
centrale airco en tuinzicht (type 25)
• Nespresso beschikbaar in alle
kamers (op aanvraag en betalend)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting in
types 20 en 25)
• 95 kamers

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Snacks (10-12.30u. en 14-18u.)
• Koffiebreak (15-17u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(10-24u.)
• Pingpong
• Softavondanimatie (3x/week)

Code 10230 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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CARETTA BEACH
Kalamaki

! Verschillende glijbanen
! Aquapark
! All Inclusive
! Swim-up familiekamer
! Op 200 m van Kalamaki
SWIM-UP
KAMERS ALL IN

Swim-up familiekamer
ONZE MENING:

7.0

KLANTENSCORE
• Maaltijden 6
• Kamers 8

Hotel Caretta Beach biedt een
onvergetelijke vakantie zonder zorgen.
Met de uitgebreide faciliteiten in dit
hotel, verveel je je niet! Heb je zin in
iets actiefs of ontspannend? Alles is
hier mogelijk. De kinderen zullen
hier een schitterende tijd beleven!

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 800 m van het strand
• Op 200 m van Kalamaki
• Bushalte op 200 m
• Op ± 2 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Zie All In
• Restaurant (maaltijden in buffetvorm)
• A-la-carterestaurant
• 3 bars

FACILITEITEN
• Kinderspeelruimte
• Shop
• Wasservice
• Privéparking (gratis)
• Wifi (gratis) in een deel van het
resort

VERBLIJF

Alle kamers beschikken over badkamer
(bad, haardroger), tegelvloer, individuele
airco, telefoon, tv (flatscreen), koelkast,
waterkoker, safe (betalend), balkon
of terras en zicht op het zwembad
• Standaardkamer (2-3 pers.)
SPORT & ONTSPANNING
(type 20)
• 5 zoetwaterzwembaden, 2 kinder- • Familiekamer (3 pers. / 3 volw.+
baden, 2 bubbelbaden, zonne2 kind.), duplex: 2 slaapkamers
terras
(type 21)
• Gratis ligzetels en parasols aan het • Swim-up familiekamer (2-3 pers.
zwembad
/ 2 volw.+2 kind. / 3 volw.+1 kind)
• Aquapark met glijbanen
met gemeenschappelijk zwembad
• Gratis: zie All In
(type 22)
• Betalend: biljart, fietsenverhuur,
• Appartement (2-4 pers.): 1 slaapspacentrum met sauna, stoombad
kamer (type 23)
en massage
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting in
MINISPLASH
type 23)
• Kids waterspuitpark met glijbanen
• 322 kamers

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Snacks (11-17u.)
• Ijsjes voor kinderen (11-17u.)
• Avondmaal in het à-la-carterestaurant (mits reservatie)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(11-23u.)
• Pingpong, vogelpik, voetbal
• Fitness
• Animatieprogramma overdag en
‘s avonds
• Toegang tot het aquapark

VOOR FAMILIES
0LQLVSODVK
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN

Code 10221 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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ATLANTICA ELEON GRAND RESORT
Tragaki

! Familiekamers met privézwembad
! 4 glijbanen
! Direct aan het strand
OVERDEKT
PRIVÉ
WIFI
ZWEMBAD ZWEMBAD GRATIS

FAIR TRAVEL

ALL IN

Kamer met zeezicht
ONZE MENING:

9.0

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8
• Kamers 10

Een idyllische baai met privéstrand,
waar je ongestoord kan genieten van
de zon en van elkaar, met op slechts
3 km het levendige badplaatsje
Tsilivi. Dit is het decor voor Atlantica
Eleon Grand Resort. De familiekamers met privézwembad zijn uitstekend geschikt om met de kinderen
een rustige vakantie door te brengen.

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het strand
• Zie All In
• Op 3 km van Tsilivi
• Restaurant met terras (maaltijden
• Op 8 km van Zakynthos-stad
in buffetvorm, regelmatig show• Openbare bushalte op 200 m
cooking en themabuffet voor het
• Op ± 12 km van de luchthaven
avondmaal)
(transfer heen en terug inbegrepen) • A-la-carterestaurant: mediterrane
en lokale gerechten
FACILITEITEN
• Deftige kledij gewenst voor het
• Kinderspeeltuin
avondmaal
• Shop
• 3 bars, ‘Snack Corner’
• Wasservice
SPORT & ONTSPANNING
• Roomservice
• Privéparking (gratis)
• 2 zoetwaterzwembaden (waarvan
• Wifi (gratis) in het hele resort
1 met 4 glijbanen voor volw. en
kinderen, vanaf een bepaalde
leeftijd en/of lengte), bubbelbad,
kinderbad, zonneterras
• Gratis ligzetels en parasols aan het
zwembad
• Gratis handdoekenservice
• Overdekt zwembad (enkel voor
wie gebruik maakt van de spafaciliteiten)
• Gratis: zie All In
• Betalend: tennis met verlichting,
tennismateriaal, biljart, spacentrum met sauna, stoombad,
reflexologie, hydrotherapie, massages
en verzorgingen, duikcentrum

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer (haardroger), tegelvloer,
individuele airco, telefoon, wifi (gratis),
satelliet-tv (flatscreen), koelkast,
koffie- en theefaciliteiten en safe
(gratis)
• Standaardkamer (2-3 pers.) met
bad of douche, balkon of terras en
tuinzicht (type 20)
• Kamer met zeezicht (2-3 pers.),
douche in bad en balkon of terras
(type 21)
• Familiekamer (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind. / 3 volw.+1 kind), 1 grote
ruimte met lage muur als afscheiding, met hydromassagedouche,
balkon en tuinzicht, op aanvraag
(type 22)
• Familiekamer (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind. / 3 volw.+1 kind), 1 grote
ruimte met lage muur als afscheiding,
met hydromassagedouche, badjas
en slippers, klein privézwembad,
terras en tuinzicht (type 23)
• Superieure kamer (2-3 pers. /
2 volw.+2 kind.) met bad of
douche, badjas en slippers, balkon
of terras en tuinzicht (type 24)
• Juniorsuite (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind. / 3 volw.+1 kind) met bubbelbad, hydromassagedouche, badjas
en slippers, salon, terras en lateraal
zeezicht (type 26)

• Suite (2-4 pers.) met douche in
bad, badjas en slippers, balkon en
zeezicht: 1 slaapkamer, salon
(type 27)
• Eén persoon in dubbele kamer
met bad of douche, balkon of terras
en tuinzicht, op aanvraag (type 29)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting in
types 20, 21, 24 en 29)
• 205 kamers

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Warme en koude snacks (10-12u.
en 15-18u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken (10-1u.)
• Tennis
• Fitness
• 1x/verblijf: sauna en stoombad
• Overdekt zwembad met bubbelbad
• Animatie overdag en ‘s avonds
(o.a. avondshows) en kinderanimatie (mei-okt.)
• Miniclub (4-12 jaar)

VOOR FAMILIES
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN

Code 10268 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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CASTELLI
Agios Sostis

! Adults Only vanaf 16 jaar
! Zeer charmant hotelletje
! Goede service
! Op 200 m van het strand
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Standaardkamer
ONZE MENING:

RESTAURANTS & BARS

• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
KLANTENSCORE
buffetvorm, showcooking, thema• Maaltijden 8
avonden, vegetarische maaltijden
• Kamers 9
mogelijk)
• A-la-carterestaurant bij het zwembad
Het gezellige, milieuvriendelijke hotel
• Deftige kledij gewenst voor het
Castelli wordt al meer dan 28 jaar
avondmaal
gerund door de Lougaris familie en
• Loungebar aan het zwembad,
combineert een modern en authentiek
pool/snackbar, lobbybar
decor. Het geknipte adresje voor wie
op zoek is naar een rustige vakantie SPORT & ONTSPANNING
met een persoonlijke service. In het • Zoetwaterzwembad, zonneterras
à-la-carterestaurant wordt voornamelijk • Gratis ligzetels en parasols aan het
gekookt met organische en lokale
zwembad
ingrediënten.
• Handdoekenservice (betalend)
• Gratis: zie All in
LIGGING
• Betalend: fietsenverhuur, speciale
• Op 250 m van het strand van
activiteiten (sommige betalend):
Laganas
Griekse avond met live piano,
• Op 1 km van het centrum van
wekelijks bezoek aan de nabijgelegen
Laganas en Agios Sostis
boerderij en groentetuin, yogales
• Op 12 km van Zakynthos-stad
onder de olijfbomen, fietstocht,
• Op ± 6 km van de luchthaven
wandeltocht, duiken, olijvenpluk
(transfer heen en terug inbegrepen)
(activiteiten afhankelijk van het
weer)
FACILITEITEN
• Parking (gratis)
ADULTS ONLY
• Wifi (gratis) in het hele resort
• Minimumleeftijd voor de gasten in
het hotel: 16 jaar

9.3

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer
(douche, haardroger), individuele
airco, telefoon, wifi (gratis), satelliettv (flatscreen), koelkast, safe (betalend)
en balkon of terras
• Standaardkamer (2 pers.) met
marmeren vloer (type 20)
• Superieure kamer (2-3 pers.) met
marmeren vloer en koffie- en
theefaciliteiten (3de persoon op
sofabed) (type 21)
• Luxekamer (2-3 pers.) met
marmeren vloer, kingsize bed, koffieen theefaciliteiten, espressomachine, mini hifi-installatie en
handdoeken voor aan het zwembad
(3de persoon op sofabed)
(type 22)
• Superieure swim-upkamer
(2-3 pers.) met vinylvloer, koffieen theefaciliteiten en toegang tot
het gedeeld zwembad (3de persoon
op sofabed) (type 24)

• Swim-up juniorsuite (2-3 pers.)
met vinylvloer, badjas en slippers,
koffie- en theefaciliteiten, espressomachine, mini hifi-installatie, handdoeken voor aan het zwembad en
toegang tot het gedeeld zwembad
(3de persoon op sofabed)
(type 23)
• Eén persoon in dubbele kamer
met marmeren vloer, op aanvraag
(type 29)
• Eén persoon in superieure
kamer met marmeren vloer en
koffie- en theefaciliteiten, op aanvraag (type 28)
• Eén persoon in luxekamer met
marmeren vloer, kingsize bed, koffieen theefaciliteiten, espressomachine, mini hifi-installatie en
handdoeken voor aan het zwembad,
op aanvraag (type 27)
• 55 kamers

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• 1x/week avondmaal in het
à-la-carterestaurant (vanaf juni)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(10-23u.)
• Bubbelbad in openlucht

Code 10270 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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KERI VILLAGE
Keri

! Adults Only vanaf 18 jaar
! Gratis shuttle naar het strand
! Ideaal om te wandelen en te fietsen
! Zeer rustige omgeving in de groene heuvels
ADULTS
ONLY

ALL IN

FOR TWO
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Superieure kamer
ONZE MENING:

6.0

KLANTENSCORE
• Maaltijden 6
• Kamers 6.2

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 2,8 km van het strand (gratis
shuttle 4 à 5x/dag)
• Op 2 km van het centrum van Keri
• Op 14 km van Zante
• Op ± 13 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
buffetvorm)
• Lobbybar, poolbar

In het kleinschalige Keri Village
geniet je met volle teugen van de
FACILITEITEN
rust, want het hotel ontvangt enkel • Privéparking (gratis)
gasten vanaf 18 jaar. Een busje
• Wifi (gratis) in een deel van het
brengt je gratis naar het strand. Aan
resort
het zwembad geeft het panoramische
uitzicht over het groene berglandschap
je vakantie nog dat tikkeltje meer.
Voor uitstapjes is een huurwagen
aangeraden.

VERBLIJF

Alle kamers beschikken over badkamer (douche, haardroger), tegelvloer, individuele airco, telefoon, tv,
koelkast, koffie- en theefaciliteiten
en safe (betalend)
SPORT & ONTSPANNING
• Standaardkamer (2 pers.) met
• Zoetwaterzwembad, zonneterras
balkon of terras (enkele trappen
• Gratis ligzetels en parasols aan het
tussen de living en slaapruimte)
zwembad
(type 20)
• Gratis: zie All In
• Superieure kamer (2-4 pers.) met
• Betalend: spacentrum met o.a.
terras: 1 slaapkamer (type 21)
Turks bad en massages
• Superieure suite (2-3 pers.) met
terras: 1 slaapkamer, 1 salon
ADULTS ONLY
(type 22)
• Minimumleeftijd voor de gasten in
• Promokamer (2 pers.) met balkon
het hotel: 18 jaar
of terras (enkele trappen tussen
de living en slaapruimte) (type 25)
• 48 kamers

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Snacks (11-17u.)
• Picknick in geval van excursies
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(10-23u.)
• Pingpong, biljart, fietsen
• Animatie overdag en ‘s avonds

Code 10243 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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SAMOS

! Een van de groenste Griekse eilanden met prachtige wandelroutes

Karlovassi
Kokkari

! Baaien met gezellige strandjes, een bebost achterland en

Samos-stad
Kerveli
Mykali
Pythagorion

SAMOS

pittoreske dorpjes

TURKIJE

! Gezellige tavernes, intieme restaurantjes en sfeervolle haventjes
E g eï

! Kleine, authentieke hotels
VAKANTIEPLAATSEN

Formaliteiten: voor Belgen volstaat de identiteitskaart (dient geldig te zijn tijdens je verblijf).
Andere nationaliteiten: info op de ambassade.
Kids-ID voor kinderen jonger dan 12 jaar. Voor een
laatste update: zie http://diplomatie.belgium.be
Verblijfstaks: er wordt een verblijfstaks
aangerekend die je ter plaatse in het hotel
betaalt. De taks wordt berekend per kamer per
nacht en varieert per hotelcategorie: ca. € 0,50/
MYKALI
Mykali ligt in het zuidoosten van het eiland aan kamer/nacht voor 2*- en 1*-hotels, ca. € 1,50/
de kristalheldere zee en heeft een 3 km lang kamer/nacht voor 3*-hotels, ca. € 3/kamer/nacht
voor 4*-hotels en ca. € 4/kamer/nacht voor
kiezelstrand. Het landschap is heuvelachtig
met enkele olijf- en fruitbomen. Aan het strand 5*-hotels. De taks voor appartementen
varieert van ca. € 0,25 tot € 1/appartement/
kan je watersporten beoefenen en uitkijken
tot aan de Turkse kust. Luchthaven - Mykali: 10 km nacht. Verblijfstaksen onder voorbehoud
van wijzigingen.
EXCURSIES
Tijdsverschil: het is er 1 uur later dan in België.
Je reisagent stelt je met plezier het volledige Huisdieren onder de 5 kg zijn toegelaten in
aanbod uitstappen voor.
de transferbus en/of taxi. Ze dienen vervoerd
te worden in een gesloten draagtas. Huisdieren
boven de 5 kg zijn niet toegelaten.

KERVELI

Levendige badplaats met tal van restaurants
en bars en een jacht- en vissershaven. Het is
aangenaam vertoeven op een terrasje, de havenpromenade of in de schaduwrijke kleine straatjes.
In de omgeving bevinden er zich heel wat
restanten uit de Oudheid. Het grootste en
mooiste strand is dat van Potokaki. Luchthaven -

Kerveli heeft een van de mooiste en groenste
baaien in het oosten van Samos. Het strand
is klein en rustig en bestaat hoofdzakelijk uit
keitjes en steentjes. Aan het strand is er een
sfeervolle taverna. Er is ook de mogelijkheid
om te duiken. Luchthaven - Kerveli: 18 km

Pythagorion: 3 km

Zeer charmant plaatsje waar het aan de
promenade en haven uiterst aangenaam vertoeven
is op een terrasje of in een typische kafenion.
Ideale uitvalsbasis voor wandelaars, het lange
kiezelstrand is de place to be voor liefhebbers
van windsurfen. Luchthaven - Kokkari: 25 km

KARLOVASSI
Karlovassi bestaat uit vijf wijken en is op Vathy
na de grootste stad op het eiland. Het is er
minder toeristisch dan in de andere steden
en dorpen, maar je kan er uitgebreid winkelen
en verschillende musea bezoeken. De Agia
Triada kerk kan je al van ver op de heuvel zien
staan. Luchthaven - Karlovassi: 55 km

KLIMAAT
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
24/7 ONLINE
SERVICE
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10 km

INFO

PYTHAGORION

KOKKARI

s c h e Ze e

A
19°
23°
27°
29°
29°
26°
22°

B
16°
18°
21°
22°
23°
22°
21°

C
8
10
12
12
11
10
8

A: gem. dagtemp.
B: gem. temp. zeewater
C: uren zon per dag

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

KOKKARI
Arion ****

code 11261

PYTHAGORION
Casa Cook Samos *****
Fito Aqua Bleu Resort ***
Hydrele Beach ****

code 11292
code 11266
code 11234
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KERVELI VILLAGE

SUP

Kerveli

! Rustig en zeer mooi gelegen
! Duikschool bij het hotel
! Goede Griekse en internationale keuken
! Gratis shuttlebus naar Samos-stad
! Vlak bij het strand
HALF
PENSION ONTBIJT

Superieure kamer
ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 50 m van het strand
• Restaurant met terras en zeezicht:
• Op 9 km van Samos-stad en de
Griekse en internationale keuken
KLANTENSCORE
haven van Samos
(ontbijt en avondmaal in buffet• Maaltijden 9.3 • Service 8
• Gratis shuttle naar Samos-stad
vorm)
• Kamers 8.3
(3x/dag, behalve op zondag)
• Bar, poolbar/taverne
• Op ± 18 km van de luchthaven
Kerveli Village is gebouwd in de
(transfer heen en terug inbegrepen)
typisch Griekse bouwstijl. Het ligt
• Door zijn ligging op een heuvel is
midden in de natuur aan de prachtige
het hotel minder geschikt voor wie
blauw-groene baai van Kerveli, aan
moeilijk ter been is
de oostkust van Samos. Je kan er
proeven van lekkere Griekse en
FACILITEITEN
internationale gerechten terwijl je
• Kinderspeelruimte
uitkijkt op de Egeïsche Zee. Een
• Privéparking (gratis)
gemoedelijk, klein hotel waar rust en • Wifi (betalend) in een deel van het
behulpzame dienstverlening centraal
resort
staan.

8.7

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• Zoetwaterzwembad met kindergedeelte, klein zonneterras
• Gratis ligzetels en parasols aan het
zwembad en het strand
• Gratis: pingpong
• Betalend: snorkelen (ook mogelijk
met de boot), yogalessen, mountainbikeverhuur, duikcentrum en
-school (duikarrangementen kunnen
ter plaatse worden geboekt, zowel
voor beginners als ervaren duikers)

Alle eenvoudige kamers beschikken
over badkamer (bad of douche,
haardroger), tegelvloer, centrale
airco (1/7-31/8, enkele uren per
dag), telefoon, satelliet-tv, koelkast
(betalend), safe (betalend) en balkon
of terras
• Standaardkamer (2 pers. /
2 volw.+1 kind) met tuinzicht
(type 20)
• Kamer met zeezicht (2 pers. /
2 volw.+1 kind) (type 21)
• Superieure kamer (2 pers. /
2 volw.+1 kind) met badjassen,
strandhanddoeken, koelkast (gratis),
safe (gratis) en zeezicht (type 22)
• Eenpersoonskamer met tuinzicht
(type 10)
• Promokamer (2 pers. / 2 volw.+
1 kind) met tuinzicht (type 25)
• Maximumleeftijd voor 3e persoon
in de kamer: 18 jaar
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting in
type 10)
• 62 kamers

Code 11243 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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DORYSSA SEASIDE RESORT
Pythagorion

! Een van de beste hotels op Samos
! Ook mogelijk in All In
! Hoofdgebouw of ‘Village’-gedeelte
! Talrijke faciliteiten
! Direct aan het strand
WIFI
GRATIS

HALF
ALL IN PENSION

Kamer in Doryssa Seaside Village

ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het kiezel- en zandstrand • Zie All In (mits toeslag)
• Restaurant in het hoofdgebouw of
• Op 800 m van het centrum van
KLANTENSCORE
‘Village’-gedeelte (ontbijt en
Pythagorion (10 min. wandelen)
• Maaltijden 8.2 • Service 8
avondmaal in buffetvorm)
• Bushalte voor het hotel
• Kamers 8.8
• Sushi restaurant (begin mei-eind
• Op ± 3 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen) september)
Gezelligheid troef in dit mooie hotel!
• Halfpension: middagmaal of
Een ‘stadhuis’ met receptie en
FACILITEITEN
avondmaal (naar keuze)
restaurant, traditionele huisjes, een • Kinderspeeltuin
• 1x/week Griekse avond (afhankelijk
kerkje en winkeltjes rond het
• Shops
van het aantal deelnemers)
charmante dorpsplein... Doryssa
• Kapsalon
• Lange broek gewenst voor de
Seaside Resort lijkt wel een authentiek • Schoonheidssalon
heren tijdens het avondmaal
Grieks dorp. De kamers in het
• Kerkje
• Pool-/snackbar, bar, kafenion,
‘Village’-gedeelte genieten een
• Cultureel centrum
taverne
rustigere ligging. Het resort ligt
• Roomservice (7-23u.)
direct aan het strand, bekroond met • Privéparking (gratis)
SPORT & ONTSPANNING
de blauwe vlag als erkenning voor
• Wifi (gratis) in het hele resort
• Zoetwaterzwembad, kinderbad,
zijn propere strand.
plonsbadje, tuin en zonneterras
• Gratis ligzetels en parasols aan het
zwembad (betalend aan het strand)
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: pingpong, beachvolley,
minivoetbal, minigolf, fitness,
bubbelbad (in openlucht)
• Betalend: tennis (overdag en met
verlichting), spacentrum met
stoombad, massages en
verzorgingen

8.8

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer
(haardroger), individuele airco,
hoofdkussenservice (gratis), telefoon,
wifi (gratis), satelliet-tv, koelkast en
safe (gratis)
• Standaardkamer (2-3 pers.) in het
hoofdgebouw, met tapijt, douche,
balkon en tuinzicht (type 20)
• Kamer met zeezicht (2-3 pers.) in
het hoofdgebouw, met tapijt,
douche en balkon (type 21)
• Kamer in Doryssa Seaside Village
(2-3 pers.) met tegelvloer en houten
vloer, bad of douche en balkon of
terras (type 24)
• Juniorsuite (2-3 pers., ruimere
kamer) in het hoofdgebouw, met
tapijt, bad, balkon en zeezicht
(type 26)
• Eén persoon in dubbele kamer in
het hoofdgebouw met tapijt, douche
en tuinzicht, op aanvraag (type 29)
• Promokamer (2-3 pers.) in het
hoofdgebouw, met tapijt, douche
en tuinzicht (type 25)
• Aanpalende kamers in hoofdgebouw
op aanvraag
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 310 kamers

ALL IN mits toeslag
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Vers fruit, softijs en snacks
(10-18u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken (10-24u.)
• Pingpong, beachvolley, minivoetbal,
minigolf
• Fitness, bubbelbad (in openlucht)

Code 11264 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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DORYSSA BOUTIQUE

SUP

Pythagorion

! Adults Only vanaf 16 jaar
! Gelegen in unieke setting
! Boho-stijl, moderne kamers
! In alle rust genieten
ADULTS WIFI
ONLY GRATIS ONTBIJT

FOR TWO
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Standaardkamer
ONZE MENING:

10

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8
• Kamers 10

Bij Doryssa Boutique ben je van harte
welkom vanaf 16 jaar. Wie zin heeft
om aan de drukte te ontsnappen en
te genieten in alle rust en comfort is
hier aan het juiste adres! Dit prachtig
gelegen hotel telt slechts 25 kamers
en is bijzonder smaakvol ingericht.
Je kan er heerlijk relaxen in een van
de loungezetels aan het zwembad.

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

ADULTS ONLY

VERBLIJF

• Op 1 km van het strand en het
centrum van Chora
• Op 2 km van het centrum van
Pythagorion
• Op ± 2 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Ontbijtbuffet
• Poolbar

• Minimumleeftijd voor de gasten in
het hotel: 16 jaar

Alle kamers beschikken over badkamer
(bad of douche, haardroger, badjas,
slippers), tegelvloer, centrale airco,
hoofdkussenservice (gratis), wifi
(gratis), satelliet-tv, minibar (betalend),
koffie- en theefaciliteiten, safe (gratis)
en balkon of terras
• Standaardkamer (2 pers.)
(type 20)
• Superieure kamer (2 pers.) met
gedeeld zwembad, op aanvraag
(type 21)
• Ruime kamer (2-3 pers.), op aanvraag (type 22)
• 25 kamers

FACILITEITEN
• Roomservice (10-19u.)
• Wasservice
• Hondjes (max. 5 kg) toegelaten
(niet op het strand en aan het
zwembad)
• Wifi (gratis) in het hele resort

SPORT & ONTSPANNING
• Zoetwaterzwembad
• Gratis ligzetels en parasols aan het
zwembad
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: fitness
• Betalend: fietsenverhuur, massage
(op aanvraag)

Code 11263 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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KOUROS SEASIGHT
Pythagorion

! Nieuw in ons aanbod
! Trendy superieure kamers
! Prima prijs-kwaliteitverhouding
! Direct aan het strand
HALF
PENSION ONTBIJT

ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het strand
• Ontbijtruimte (ontbijt in buffetvorm)
• Restaurant (driegangenmenu met
Kouros Seasight is echt schitterend • Op 1,1 km van het centrum van
Pythagorion
2 keuzes)
gelegen: onmiddellijk aan het strand
• Snack-/poolbar
en op wandelafstand van het klassieke • Bushalte op 300 m
Pythagorion, geboorteplaats van de • Op ± 2 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)
filosoof Pythagoras en tevens gezellig
badplaatsje bij uitstek. Het hotel
FACILITEITEN
werd recent vernieuwd en dat
• Privéparking (gratis)
resulteerde onder andere in stijlvolle
• Wifi (gratis) in een deel van het
superieure kamers. Geniet van een
resort
lekker ontbijt voor je je neervlijt op
je ligzetel of op verkenning gaat in
de omgeving. Het vriendelijke personeel
staat hier steeds met de glimlach
voor je klaar.

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• Zoetwaterzwembad, kinderbad en
zonneterras
• Gratis ligzetels en parasols aan het
zwembad
• Gratis handdoekenservice (mits
waarborg)
• Betalend: fitness

Alle kamers beschikken over badkamer (douche, haardroger), centrale
airco (15/5-15/9), telefoon, wifi (gratis),
satelliet-tv (flatscreen), koelkast,
safe (gratis) en geluiddicht raam
• Standaardkamer (2 pers.),
gedeeltelijk gerenoveerde kamer
met balkon of terras, op aanvraag
(type 20)
• Superieure kamer (2 pers.),
gerenoveerde kamer met
waterkoker, balkon en lateraal
zeezicht (type 21)
• Superieure kamer (2 pers.),
gerenoveerde kamer met waterkoker, badjas en slippers, balkon
en zeezicht, op aanvraag (type 22)
• Ruime superieure kamer
(2-3 pers.) met waterkoker, badjas
en slippers, terras en tuinzicht
(type 23)
• Superieure kamer (2 pers.) met
waterkoker, terras en tuinzicht, op
aanvraag (type 24)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting
• 53 kamers
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Griekenland | Samos | Pythagorion

PROTEAS BLU RESORT
Pythagorion

! Adults Only vanaf 16 jaar
! Gevarieerde buffetten
! Rustige ligging op een heuvel
! Professioneel spacentrum
! Vlak bij het strand
HALF
PRIVÉ
GEEN TOESLAG ADULTS OVERDEKT
WIFI
ZEEZICHT
ONLY ZWEMBAD ZWEMBAD GRATIS PENSION

FOR TWO
*HQLHWHQPHW]¶QWZHHWMHV
$GXOWVRQO\
5XVWHQRQWVSDQQLQJ

Kamer met zeezicht

ONZE MENING:

8.8

KLANTENSCORE
• Maaltijden 7.9 • Service 9.3
• Kamers 8.6

In Proteas Blu Resort geniet je van
uitgebreide buffetten en een
uitstekende service. Voor het
vriendelijke personeel is werkelijk
niets te veel. Ook de rustige ligging
is een troef: het hotel ligt op een
heuvel en beschikt naast een
hoofdgebouw ook over bungalows
met kamers die uitlopen tot aan zee.
Vanuit het panoramische restaurant
heb je een mooi zicht op de
Egeïsche Zee. Het hotel verwelkomt
enkel gasten vanaf 16 jaar, zodat het
intieme karakter bewaard blijft.

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 50 m van het kiezelstrand
• Op 2 km van het centrum van
Pythagorion
• Op 16 km van het centrum van
Samos-stad
• Bushalte op 150 m
• Op ± 3 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)
• Door de ligging op een hellend
terrein is dit hotel minder geschikt
voor wie minder goed ter been is
(‘club car service’ beschikbaar)

• Amerikaans ontbijtbuffet
• Panoramisch restaurant voor het
avondmaal (buffet of vast menu,
afhankelijk van de bezetting)
• Restaurant aan het zwembad
• Gourmetrestaurant in openlucht
• A-la-carterestaurant op een boot:
keuze uit vis- en schaaldiergerechten
(afhankelijk van de
weersomstandigheden)
• Thema-avonden
• Loungebar, poolbar en beachclub

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

• Kamer met frontaal zeezicht
(2-3 pers.) in de bungalows met
• Zoetwaterzwembad, zonneterras
douche in bad, tegelvloer en balkon
• Gratis ligzetels en parasols aan het
of terras (type 23)
zwembad en het strand
• Suite (2 pers.) in de bungalows
• Gratis handdoekenservice
met bad, douche, tegelvloer, koffie• Overdekt zwembad (in het
en theefaciliteiten, geluiddicht
spacentrum, gratis toegang)
raam, terras, frontaal zeezicht en
• Gratis: tennis (met verlichting),
privézwembad (type 24)
tennismateriaal, fitness
• Betalend: spacentrum met manicure, • Eén persoon in dubbele kamer in
het hoofdgebouw met douche in
pedicure, massages en verzorgingen
bad, tegelvloer, balkon of terras en
ADULTS ONLY
zeezicht, op aanvraag (type 29)
• Minimumleeftijd voor de gasten in • Geldig in type 24: ligzetels op het
het hotel: 16 jaar
terras, 24/24u. roomservice,
wasservice, elke dag verse bloemen,
VERBLIJF
strandhanddoeken en
Alle kamers bevinden zich in het
turndownservice
hoofdgebouw (dichter bij het
• 112 kamers
restaurant) of in de bungalows

SPORT & ONTSPANNING

(dichter bij het zwembad en het strand)
en beschikken over badkamer
(haardroger, badjas en slippers),
individuele airco (tussen 3/5-27/9),
hoofdkussenservice (gratis), telefoon,
wifi (gratis), satelliet-tv (flatscreen),
minibar (betalend) en safe (gratis)
• Standaardkamer (2-3 pers) in het
hoofdgebouw met douche in bad,
houten vloer, balkon of terras en
zeezicht, op aanvraag (type 20)
• Kamer met zeezicht (2-3 pers.) in
de bungalows met douche in bad,
tegelvloer en balkon of terras
(type 22)

Code 11280 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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Griekenland | Samos | Pythagorion

NAFTILOS BOUTIQUE HOTEL
Pythagorion

! Adults Only vanaf 16 jaar
! Kleinschalig hotel
! Ruime kamers
! Rustige ligging dicht bij het centrum
! Op 250 m van het strand
HALF
GEEN TOESLAG ADULTS
ZEEZICHT
ONLY PENSION ONTBIJT

Standaardkamer

ONZE MENING:

8.6

KLANTENSCORE
• Maaltijden 7.7 • Service 8
• Kamers 8.6

Naftilos Boutique Hotel biedt een
prachtig uitzicht op de Egeïsche zee.
De zachte tinten in de kamers creëren
een aangename, ontspannen sfeer.
Ook het zwembad en zonneterras
errond staan in het teken van rust
en wegdromen. Het buitenterras is
de ideale plek voor een ontspannen
ontbijt in alle kalmte. Vooral geschikt
voor koppels.

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 250 m van het kiezelstrand
• Ontbijtbuffet
• Op 1,5 km van Pythagorion
• Hoofdbar/à-la-carterestaurant:
• Bushalte op 20 m
avondmaal met keuzemenu
• Op ± 3 km van de luchthaven
(3 gangen)
(transfer heen en terug inbegrepen) • Pool-/snackbar

FACILITEITEN
• Privéparking (gratis)
• Wasservice
• Roomservice (8-24u.)
• Wifi (gratis) in een deel van het
resort
• Hondjes (max. 5 kg) toegelaten
(op aanvraag) (niet toegelaten aan
het zwembad en in het restaurant)

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• Zoetwaterzwembad, bubbelbad,
zonneterras
• Gratis ligzetels en parasols aan het
zwembad
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: fitness

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche, haardroger, badjas, slippers),
tegelvloer, centrale airco,
hoofdkussenservice (gratis), telefoon,
satelliet-tv (flatscreen), koelkast
(minibar op aanvraag en betalend),
koffie- en theefaciliteiten, safe (gratis)
en balkon of terras
• Standaardkamer (2 pers.) met
zeezicht (type 20)
• Een persoon in dubbele kamer
met zeezicht (type 29)
• Promokamer (2 pers.) met lateraal
zeezicht (type 25)
• 35 kamers

ADULTS ONLY
• Minimumleeftijd voor de gasten in
het hotel: 16 jaar
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Griekenland | Samos | Pythagorion

PRINCESSA RIVIERA RESORT

SUP

Pythagorion

! Nieuw in ons aanbod
! Rustige omgeving
! Mooie uitzichten op zee
! Nette kamers
! Op 200 m van het strand
WIFI
GRATIS ONTBIJT

Superieure kamer

ONZE MENING:

LIGGING

• Op 200 m van het strand
• Op 3 km van het centrum van
Net buiten Pythagorion, op een
Pythagorion
groene heuvel, vind je Princess
• Vanwege de niveauverschillen is dit
Riviera Resort. Vanaf het zwembad
en het terras geniet je van een prachtig hotel niet geschikt voor mensen
die slecht ter been zijn
uitzicht op zee. Aan de overkant kan
je zelfs Turkije zien liggen! Het hotel is • Op 12 km van Samos-stad
• Op ± 6 km van de luchthaven
rustig gelegen, maar toch met het
(transfer heen en terug inbegrepen)
strand op wandelafstand.

FACILITEITEN

SPORT & ONTSPANNING

• Wifi (gratis) in het hele resort

• Zoetwaterzwembad
Alle kamers beschikken over bad• Gratis ligzetels en parasols aan het kamer (bad of douche, haardroger),
zwembad
marmeren vloer, individuele airco,
wifi (gratis), satelliet-tv (flatscreen),
koelkast, safe (gratis), balkon en
zeezicht
• Standaardkamer (2 pers.)
(type 20)
• Superieure kamer (2 pers. /
2 volw.+1 kind) (type 21)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant
• Bar

VERBLIJF

VOOR FAMILIES
*UDWLVYHUEOLMIWRWMDDU
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SAINT NICHOLAS
Mykali

! Vriendelijk personeel
! Rustige ligging
! Eenvoudige All In
! Direct aan het strand
ALL IN

Standaardkamer

ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het kiezelstrand
• Op 6 km van Pythagorion (gratis
KLANTENSCORE
shuttle 1x/dag, niet op zondag)
• Maaltijden 9
• Op 8 km van Vathi
• Kamers 8
• Op 11 km van Samos-stad
• Op ± 10 km van de luchthaven
In Saint Nicholas heerst een familiale,
(transfer heen en terug inbegrepen)
zorgeloze sfeer die vooral te danken
is aan het hartelijke en behulpzame FACILITEITEN
personeel. Zowel koppels als families • Kinderspeeltuin
met kinderen zijn hier van harte
• Safe (gratis) aan de receptie
welkom. Dit eenvoudige,
• Privéparking (gratis)
budgetvriendelijke hotel met een
• Wasservice
beperkte All In ligt op wandelafstand • Hondjes (max. 5 kg) gratis
van het mooie strand van Psili Amos
toegelaten (op aanvraag)
en vlak aan het lange kiezelstrand
• Wifi (gratis) in een deel van het
van Mykali Beach, ideaal voor een
resort
lange strandwandeling. Wie de stad
Pythagorion wil verkennen, kan
ernaartoe met de gratis shuttlebus.

10

VERBLIJF

• Zie All In
• Restaurant (maaltijden in
buffetvorm, kinderbuffet tijdens
het middagmaal vanaf 5 kinderen)
• Pool-/snackbar, bar

Alle kamers beschikken over badkamer
(bad of douche, haardroger),
tegelvloer, centrale airco (1/6-15/9,
enkele uren per dag),
hoofdkussenservice (gratis), telefoon,
satelliet-tv, koelkast en balkon of
SPORT & ONTSPANNING
terras
• Zoetwaterzwembad, kinderbad,
• Standaardkamer (2-3 pers.)
zonneterras
(type 20)
• Gratis ligzetels en parasols aan het • Familiekamer (3-4 pers. / 2 volw.+
zwembad en strand
1 kind / 2 volw.+2 kind.) met
• Handdoekenservice (gratis)
2 slaapkamers (type 21)
• Gratis: zie All In
• Eén persoon in dubbele kamer
• Betalend: biljart
(type 29)
• Promokamer (2-3 pers.) op het
gelijkvloers, zonder zicht (type 25)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 56 kamers

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• 2x/week themabuffet tijdens het
avondmaal: vis en Grieks
• Kinderbuffet tijdens het
middagmaal (vanaf 5 kinderen)
• Snacks (11-17.30u.)
• Selectie van lokale alcoholische
(bier van ‘t vat, ouzo, wijn) en
niet-alcoholische (water, frisdranken,
filterkoffie, thee) dranken (10-23u.)
• Beachvolley, pingpong

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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Griekenland | Samos | Karlovassi

SAMAINA INN
Karlovassi

! Rustige vakantie
! Voor koppels en families
! Smaakvol ingerichte kamers
! Vlak bij de haven, restaurants en shops
! Op 10 m van het strand
WIFI
GRATIS

ALL IN

Standaardkamer

ONZE MENING:

7.3

KLANTENSCORE
• Maaltijden 6.7
• Kamers 6

Dit hotel in het noordwesten van
Samos ligt vlak bij het strand dat
langzaam afl oopt in zee. Je kan er
genieten van thema-avonden en
livemuziek, kinderen kunnen er
smullen van een aangepast buffet.
Het hotel ligt op wandelafstand van
de gezellige haven van waaruit
erryboten vertrekken naar de
Cycladen en het minder gekende
eiland Ikaria. Een korte wandeling
brengt je ook naar het stadscentrum
van Karlovassi met zijn winkels en
restaurants. De omgeving is ook
uitstekend voor de meer avontuurlijke
reiziger: wandelen in de Vallei der
Nachtegalen of klimmen aan de
waterval van Potami.

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 10 m van het kiezelstrand
(ervan gescheiden door een straat)
• Op 1,5 km van het centrum van
Karlovassi en het strand van
Potami
• Op 500 m van de haven
• Op 30 min. rijden van Samos-stad
• Bushalte op 50 m
• Op ± 35 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Zie All In
• Restaurant met terras: mediterrane
en lokale keuken (maaltijden in
buffetvorm, 2x/week thema-avonden)
• Deftige kledij vereist tijdens het
avondmaal
• Snackbar, poolbar

FACILITEITEN
• Kinderspeelruimte
• Shop
• Safe aan de receptie (gratis)
• Wasservice
• Roomservice (24/24u.)
• Wifi (gratis) in het hele resort

VERBLIJF

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche in bad, haardroger), tegelvloer,
centrale airco, telefoon, wifi (gratis),
satelliet-tv (flatscreen), koelkast
(minibar op aanvraag), safe (gratis)
en balkon
• Standaardkamer (2-3 pers. /
2 volw.+2 kind.) (type 20)
SPORT & ONTSPANNING
• Kamer met zeezicht (2-3 pers. /
• Zoetwaterzwembad, kinderbad,
2 volw.+2 kind.) (type 22)
zonneterras
• Familiekamer (2-3 pers. / 2 volw.+
• Gratis ligzetels en parasols aan het
2 kind.) met 1 slaapkamer, 1 salon
zwembad (ligzetels betalend aan
(type 21)
het strand)
• Kamer met lateraal zeezicht
• Handdoekenservice
(2-3 pers. / 2 volw.+2 kind.)
• Gratis: zie All In
(type 24)
• Betalend: fietsenverhuur
• Kamer met frontaal zeezicht
(2-3 pers. / 2 volw.+2 kind.)
(type 26)
• 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)
• 130 kamers

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• 2x/week thema-avond
• Schepijs voor kinderen (tijdens
middag- en avondmaal)
• Snacks en koekjes (16.45-17.30u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken (8-23u.,
light dranken, bepaalde cocktails
en speciale koffies betalend)
• Tennis, pingpong, volleybal,
basketbal (op aanvraag)
• Fietstochten naar de bergen en
het stadscentrum
• Aquagym, yoga, fitness
• Livemuziek (1 à 2x/week)
• Miniclub

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQ]RQGHUWRHVODJ
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KOKKARI BEACH HOTEL
Kokkari

! Griekse gastvrijheid en authentieke charme
! Tropische tuin
! Speels en kleurrijk décor
! Ontspannen en ongedwongen sfeer
! Direct aan het kiezelstrand
HALF
WIFI
GRATIS PENSION ONTBIJT

Kamer met zeezicht
ONZE MENING:

8.3

KLANTENSCORE
• Kamers 6
• Service 7

Je wilt je vakantie doorbrengen op
het prachtige eiland Samos, weg van
de drukte en vlak aan het strand?
Dan is een verblijf in Kokkari Beach
Hotel, waar een hoge dosis Griekse
gastvrijheid en charme centraal staat,
beslist de juiste keuze! Dit hotel brengt
- en dat mag je vrij letterlijk nemen kleur aan jouw vakantie! Van zijn
tropische tuin, over de levendige
kleuraccenten tot de heerlijke cocktails
in de beachbar: alles ademt hier een
heerlijk relaxte zomerse sfeer uit.

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het kiezelstrand
• Ontbijtbuffet
• Op 500 m van het centrum van
• Restaurant op het strand (vast
Kokkari
menu)
• Op 10 km van het centrum van
• Beachbar
Samos-stad en de haven van Vathy
• Op ± 25 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• Zoetwaterzwembad, kinderbad,
zonneterras met gratis ligzetels en
parasols
• Gratis: biljart

Alle kamers beschikken over badkamer
(haardroger), tegelvloer, individuele
airco, hoofdkussenservice (gratis),
wifi (gratis), satelliet-tv (flatscreen),
koelkast, diepvries en balkon
• Standaardkamer (2-3 pers.) met
bad of douche (type 20)
• Kamer met beperkt zeezicht
(2 pers.) met douche (type 21)
• Eén persoon in dubbele kamer
met bad of douche, op aanvraag
(type 29)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis
• 47 kamers

FACILITEITEN
• Roomservice (9-21.30u.)
• Parking (gratis)
• Wifi (gratis) in het hele resort
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SPLIT

Sibenik

25 km

! Het wereldberoemde en door Unesco beschermde paleis van
Diocletianus
! Rijke, historische achtergrond en Romeinse architectuur
! Uniek stukje natuur aan de Adriatische Kust
! Lange stranden die zacht aflopen in helderblauw water, afgewisseld
met ruwe baaitjes

SPLIT

Solin
Podstrana

KROATIË

Supetar

Brela

Postira

Š olta

Milna

BOSNIËHERCEGOVINA

B rac

Makarska
Tucepi

Bol

Igrane

Vis
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VAKANTIEPLAATSEN

BEHALVE DE HOTELS IN DEZE
BROCHURE BIEDEN WIJ OOK
DE VOLGENDE HOTELS AAN.

TUCEPI

BRELA

BOL - BRAC

Tucepi is een populaire bestemming voor toeristen
dankzij zijn lange kustlijn (de langste van de
Makarska Riviera!), de vele sportfaciliteiten en
de mooie omgeving. Pijnboombossen reiken bijna
tot aan de stranden en rijpe vijgen hangen er
overal aan de bomen. De stad ligt aan de voet
van de berg Biokovo, waardoor er een aangenaam
mediterraan klimaat heerst. Luchthaven - Tucepi: 90 km

Brela, bekend om zijn jachthaven, zijn gezellig
toeristisch centrum en zijn langgerekte kiezelstranden, is de populairste badplaats van de
Makarska Riviera. Natuurliefhebbers kunnen
het bergachtige hinterland in trekken. Brela is
het ideale vakantieoord voor wie een rustige
vakantie wil beleven te midden van de geurige
dennenbossen. Er is een wandelpromenade
waar het ‘s avonds gezellig vertoeven is op
een terrasje. luchthaven Split - Brela: 49 km

Met zijn afwisselende natuur, grotten, rivieren,
groene bossen en idyllische stranden is het
bergachtige eiland Brac op z’n minst pittoresk te
noemen. Traditionele dorpjes in witte kalksteen
duiken her en der op. En het is net die kalksteen
die Brac wereldberoemd maakte, omdat hij
gebruikt werd voor de bouw van o.a. het Witte
Huis en de Reichstag.

PODSTRANA

Solin is een klein stadje op slechts 5 km van
Split. Struin doorheen de olijfbomen, boomgaarden en bloeiende struiken en ontdek de vele
Romeinse overblijfselen zoals het amfitheater,
overblijfselen van Romeinse baden en Porta
Caesarea. Luchthaven Split - Solin: 18 km

BRELA

EXCURSIES

Bluesun Holiday Village Bonaca ***
Bluesun Grand Hotel Elaphusa ****

IGRANE
Igrane is een klein havenstadje aan de Makarska
Riviera. Door zijn lange zandstranden, mediterrane
vegetatie en klimaat is het er erg aangenaam
vertoeven. Proef zeker eens van de Dalmatische
keuken! Luchthaven - Igrane: 130 km

Podstrana is een klein dorpje vlak aan zee. Het
lijkt alsof de tijd er heeft stil gestaan. Het dorp
zelf is beschermd historisch en cultureel erfgoed.
In de omgeving van Podstrana kan je waterSIBENIK
sporten beoefenen en zijn er fiets- en wandelSibenik is de oudste stad in Kroatië die door de paden langs vele historische bezienswaardigheden.
Kroaten zelf gesticht is. Het pareltje in de stad, Het oude piratenstadje Omis en het bruisende
de prachtige St. Jakob Kathedraal, staat op de centrum van Split ligt op zo’n 20 minuten rijden.
werelderfgoedlijst van UNESCO. In de laatste week Luchthaven - Podstrana: 10 km
van juni en de eerste week van juli staat Sibenik
SUPETAR - BRAC
in het teken van het International Children’s
Festival. Gedurende dit evenement worden de Het stadje Supetar op het eiland Brac is de
straten, trappen, pleinen, parken, de kade, de belangrijkste havenstad en ook de grootste plaats
kathedraal en het theater omgetoverd in podia van het eiland. Het is het toeristische centrum van
waar kinderen hun creativiteit kunnen tonen, het eiland waardoor je hier vooral restaurants en
maar er worden ook optredens gegeven om
bars terug kan vinden. Luchthaven Split - Supetar: 25 km
de creativiteit van kinderen aan te wakkeren.
De stranden van Sibenik bevinden zich bij het POSTIRA - BRAC
Postira is een pittoresk vissersdorpje op het
Solaris Hotels Resort. Luchthaven - Sibenik: 75 km
eiland Brac met azuurblauwe baaien, dobberende
MAKARSKA
bootjes en stenen huizen die romantisch afsteken
Makarska is een levendig en schilderachtig stadje tegen de groene heuvels. Rondom het dorp kan
aan zee, gelegen in een baai tussen twee schier- je tal van wijngaarden bezoeken en natuurlijk
eilanden en een centrum van de gelijknamige kust- proeven van de lekkere wijnen die Postira rijk is.
streek. De Kroatische beau monde komt er maar Luchthaven Split - Postira: 52 km
wat graag flaneren aan de lange, met palmbomen
omzoomde drukke wandelpromenade met zijn MILNA - BRAC
jacht- en vissershaven. In het oude stadscentrum is Milna is een stadje op het eiland Brac dat vooral
het leuk om het gezellige stadsplein te bezoeken, gekend is om zijn visserij en zeevaart. Je vindt
alsook het franciscanenklooster uit de 17e eeuw en er tal van vissershuisjes en boerderijen. Aan de
het park op St. Peter’s Peninsula. Het is een goede 4 grote kiezelstranden is het aangenaam vertoeven,
uitvalsbasis voor wie de nabijgelegen eilanden wil ze zijn zo gelegen dat ze beschut zijn tegen felle
wind. Op het helderblauwe water kan je vissen,
bezoeken. Luchthaven - Makarska: 64 km
zeilen, duiken,... Luchthaven Split - Milna: 60 km

Luchthaven Split - Bol-Brac: 53 km

SOLIN

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

INFO
Formaliteiten: voor Belgen volstaat de identiteitskaart (dient geldig te zijn tijdens je verblijf).
Kinderen: Kids-ID voor kinderen jonger dan
12 jaar. Sinds 6/4/2008 is een nieuwe
reglementering van kracht voor alleenreizende
minderjarigen. Minderjarigen die niet vergezeld
worden door een ouder of een wettelijke voogd
zijn slechts toegelaten als ze in het bezit zijn
van een originele geschreven toelating van hun
ouder of wettelijke voogd. De verklaring moet
opgesteld zijn in het Kroatisch of het Engels,
vertaald door een beëdigd vertaler, en de handtekeningen dienen gelegaliseerd te worden door
een officiële instelling. Andere nationaliteiten:
info op de ambassade. Als je Bosnië en
Montenegro wilt bezoeken, volstaat de identiteitskaart voor EU-onderdanen. Voor een laatste
update: zie http://diplomatie.belgium.be.
Toeristentaks: in Split is er een toeristentaks.
Deze is inbegrepen in de prijs tenzij anders
aangegeven bij het hotel.

MEER INFO BIJ JE REISAGENT.
Aanbod onderhevig aan wijzigingen tijdens het seizoen

TUCEPI
Bluesun Hotel Neptun ***
Bluesun Alga ****

MAKARSKA
Valamar Meteor Hotel ****
Dalmacija Places by Valamar ***
Park Hotel ****
Bluesun Hotel Berulia *****
Bluesun Hotel Soline ****

code 19647
code 19636
code 19673

code 19634
code 19654

PODSTRANA
Le Méridien Lav *****

code 19689

BOL-BRAC
code 19661
code 19664

SUPETAR-BRAC
Bluesun Holiday Village Velaris ***

code 19675

MILNA-BRAC
Gava Waterman Milna Resort ****

code 19639

SOLIN
Salona Palace ****

code 19653

Lokale munt: de gebruikte munteenheid is de
kuna. 1 kuna = 100 lipas (± € 0,13, oktober 2022).
Je kan geld wisselen in hotels, banken, wisselagentschappen en postkantoren. De meeste
kredietkaarten worden aanvaard. Vanaf
1 januari 2023 wordt de euro ingevoerd.
Huisdieren zijn toegelaten in de transferbus
en/of de taxi.
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code 19632
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Kroatië | Split | Supetar - Brac

TUI SUNEO SUPETAR
Supetar - Brac

! All Inclusive
! Op wandelafstand van Supetar
! Prachtige locatie aan het strand
WIFI
GRATIS

FAIR TRAVEL

ALL IN

TUI SUNEO
SPRANKELENDE
ALL IN VAKANTIES
! DE

BETAALBARE ALL
INCLUSIVE
! FRISSE, RUIME EN
MODERNE KAMERS
! SMAKELIJKE WERELDKEUKEN
! SUNEOPLAY SPEELRUIMTE VOOR DE KIDS

'Moderne, betaalbare All In-hotels
op populaire bestemmingen, met
entertainment voor alle leeftijden
en heerlijke internationale en
lokale gerechten.'

Familiekamer

Zie pagina 20-21 voor alle hotels
ONZE MENING:

8.6

KLANTENSCORE
• Maaltijden 7.7 • Service 8.5
• Kamers 8.6

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 70 m van het strand
• Op 800 m van de bushalte
• Dit hotel ligt op het eiland Brac en
wordt aangeboden via de luchthaven van Split
• Op ± 50 km van de luchthaven
(transfer heen en terug en transfer
met boot inbegrepen)

• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
buffetvorm)
• A-la-carterestaurant op 400 m van
het resort
• Lobbybar, poolbar

Alle ingrediënten voor dé vakantie:
TUI SUNEO Supetar. Met dank aan
het prachtige klimaat geniet je van
zo’n 9 tot 12 uur zon per dag! En dat FACILITEITEN
genieten doe je aan het zwembad,
• Kinderspeeltuin
op je ligzetel of in de relax lounge.
• Wifi (gratis) in het hele resort
Souvenirs shoppen en een terrasje
pakken, dat doe je in het knusse
centrum van Supetar. Je wandelt er
in een paar minuten naartoe! Een
lekkere cocktail of leuke sportactiviteiten, het kan hier allemaal. Bij
dit hotel is de toeristentaks niet
inbegrepen, je dient die ter plaatse
te betalen.

VERBLIJF

Alle kamers beschikken over badkamer
(bad of douche), individuele airco,
flatscreen, wifi (gratis), koelkast, safe
(gratis) en balkon
• Kamer (2 pers.) met tegelvloer of
houten vloer, bad, lateraal zeezicht
(type 20)
SPORT & ONTSPANNING
• Kamer (2-3 pers.) met tegelvloer
• Zoetwaterzwembad, kinderbad
of houten vloer, lateraal zeezicht,
• Gratis ligzetels en parasols aan het
zonder toeslag (type 21)
zwembad
• Kamer (2 pers.) met tegelvloer of
• Handdoekenservice (betalend,
houten vloer, tuinzicht, zonder
mits waarborg)
toeslag (type 22)
• Gratis: zie All In
• Kamer (2-3 pers.) met houten
• Betalend: fietsverhuur, kajak,
vloer, tuinzicht, zonder toeslag
waterfiets, banana, jetski, windsurfen, (type 23)
duiken
• Familiekamer (2-4 pers.) met
tegelvloer of houten vloer,
tuinzicht (type 25)
• Suite (2-4 pers.) met houten
vloer, tuinzicht (type 26)
• Eén persoon in dubbele kamer
met tuinzicht, op aanvraag (type 29)
• Kinderbedje (0-2 jaar) betalend
(5 €/dag, niet mogelijk bij maximale
bezetting behalve in type 20)
• 184 kamers

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Vers fruit en patisserie (11-18u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(10-23u.), drankjes aan het strand
(11-18u.)
• Gym, pingpong
• Animatie ‘s avonds, minidisco
• Animatie met TUI SUNEO o.a.
flingo, reuze vogelpik, handbal,
ultimate frisbee, pool fun, voetbal
croquet
• Gratis toegang voor kinderen tot
het ‘SuneoPlay open playhouse’
(onder begeleiding van ouders)

VOOR FAMILIES
YROZNLQGHUHQ]RQGHUWRHVODJ

Code 19665 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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Kroatië | Split | Tucepi

TUI BLUE JADRAN
Tucepi

! Exclusieve swim-up juniorsuites
! Ontdek de lokale gerechten
! TUI BLUE concept
! Tal van sportmogelijkheden
! Direct aan het strand

TE

L AWARD

FAIR TRAVEL

HALF
PENSION

S

20

TUI H

O

SWIM-UP WIFI
KAMERS GRATIS

el

22
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o
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t

AUTHENTHIEKE
MOMENTEN
! AUTHENTIEKE

LOKALE
KEUKEN
! BLUEF!T® SPORTPROGRAMMA
! BLUE® GUIDES GEVEN
INSIDER TIPS
! EXCLUSIEVE
ERVARINGEN
‘Met TUI BLUE For All ontdek
je de plaatselijke cultuur in een
comfortabele omgeving. Authentieke vakantie-ervaringen, perfect
voor de moderne lifestyle reiziger!’

Zie pagina 22 voor alle hotels

Juniorsuite met zeezicht

LIGGING

ONZE MENING:

9.2

KLANTENSCORE
• Maaltijden 9
• Kamers 9.2

• Service 10

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het strand
• Hoofdrestaurant met terras
• Op 3 km van Makarska
• 2 à-la-carterestaurants
• Op 65 km van Split
• Deftige kledij gewenst tijdens het
• Op ± 107 km van de luchthaven
avondmaal
(transfer heen en terug inbegrepen)

TUI BLUE Jadran is een viersterren- FACILITEITEN
hotel en ligt direct aan het strand.
• Wifi (gratis) in het hele resort
Het beschikt over exclusieve swimup juniorsuites die zeker de moeite
waard zijn. Het hotel is een aanrader
voor wie houdt van moderne
architectuur en lokale gerechten.
Ook voor wie belang hecht aan sport,
ontspanning en gezonde voeding zal
het in dit hotel naar zijn zin hebben.
Via een wandelpad dat net bij het
hotel ligt en door het natuurpark
loopt, wandel je naar Makarska.

SPORT & ONTSPANNING

• 2 zoetwaterzwembaden, zonneterras
• Gratis ligzetels en parasols aan het
zwembad en het strand
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: beachvolley, basket, voetbal,
pingpong, badminton, boccia, stepaerobic, yoga, gym (7-22u.), pilates,
aquarobic, Nordic Walking
• Betalend: mountainbiketours

• Swim-up juniorsuite (2-3 pers. /
Alle kamers beschikken over badkamer 2 volw.+2 kind.) met koffie- en
theefaciliteiten, badjas, slippers,
(douche, haardroger), tegelvloer,
centrale airco (individueel regelbaar), terras en lateraal zeezicht, directe
toegang tot het zwembad met
telefoon, wifi (gratis), hoofdkussen2 ligzetels, op aanvraag (type 26)
service (gratis), satelliet-tv, minibar
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis
(betalend), safe (gratis)
• 161 kamers
• Standaardkamer (2 pers.) met
koffie- en theefaciliteiten en tuinzicht (type 20)
• Kamer (2 pers.) met balkon en
tuinzicht (type 21)
• Kamer (2 pers.) met balkon en
zeezicht, op aanvraag (type 22)
• Ruime kamer (2 pers. / 2 volw.+
1 kind.) met koffie- en theefaciliteiten, badjas, slippers, balkon
en tuinzicht, op aanvraag (type 23)
• Ruime kamer (2 pers. / 2 volw.+
1 kind.) met koffie- en theefaciliteiten, badjas, slippers, balkon
en zeezicht (type 24)
• Juniorsuite (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind.) met koffie- en theefaciliteiten, badjas, slippers, balkon
en zeezicht, op aanvraag (type 25)
• Juniorsuite (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind.) met koffie- en theefaciliteiten, badjas, slippers, balkon
en tuinzicht, op aanvraag (type 27)

VERBLIJF

VOOR FAMILIES
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN

Code 19678 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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Kroatië | Split | Igrane

TUI BLUE MAKARSKA
Igrane

! Adults Only vanaf 16 jaar
! Stijlvol infinity zwembad
! Direct aan zee
HALF
ADULTS WIFI
ONLY GRATIS PENSION

ONTSPANNEN
MET Z’N TWEEËN
! MODERNE

KAMERS OP
PRACHTIGE LOCATIES
! CULINAIRE ERVARINGEN
! GENIETEN IN DE
WELLNESS
! BLUEF!T® RELAXATIEEN 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:

LIGGING

• Direct aan zee
• Op 50 m van het kiezelstrand
KLANTENSCORE
• Op 100 m van de haven en de
• Maaltijden 8.2
promenade met restaurants en
• Kamers 8.3
winkeltjes
• Op 270 m van het centrum van
Makarska Riviera is een prachtig stukje
Igrane
kust in Dalmatië, gelegen tussen
• Bushalte op 100 m
Split en Dubrovnik, en bekend om
• Op ± 130 km van de luchthaven
zijn heldere zee, dramatische berg(transfer heen en terug inbegrepen)
landschap en overvloedige pijnboombossen. In deze mooie omgeving
FACILITEITEN
nestelt zich hotel TUI BLUE Makarska, • Shop
een Adults Only hotel voor koppels • Roomservice (ontbijt)
vanaf 16 jaar. Het hotel heeft een
• Wasservice
adembenemend uitzicht en ligt op
• Parking
de top van een schiereiland. Neem
• Wifi (gratis) in het hele resort
deel aan een van de vele activiteiten
voor koppels, wandel naar de
pittoreske haven, ga op trektocht...
Gek van cultuur? Bezoek de Illyrische
graven op de heuvel Suzina in
Zivogosce, de Franciscaanse kloosters
in Makarska en Zivogosce,... Of simpelweg in alle rust ontspannen op het
strand.

8.7

RESTAURANTS & BARS

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• Hoofdrestaurant met terras(maaltijden in buffetvorm,
internationale keuken, themaavonden)
• A-la-carterestaurant (avondmaal)
• Lobbybar, 2 poolbars
• Deftige kledij gewenst tijdens het
avondmaal, lange broek voor de
heren

• Infinity zoetwaterzwembad, zoetwaterzwembad, zonneterras
• Gratis ligzetels en parasols aan het
zwembad
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: Fitness, sauna
• Animatie overdag (petanque,
aquafitness, Pilates, creatieve
workshops) en ‘s avonds (folk)
• Betalend: wandeltochten, spacentrum met diverse schoonheidsbehandelingen en massages

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche, haardroger), tegelvloer,
individuele airco, telefoon, wifi (gratis),
flatscreen, hoofdkussenservice
(betalend), minibar (gratis, gevuld
met water, frisdranken en bier, bijgevuld op aanvraag), koffie- en theefaciliteiten, safe (gratis) en balkon of
terras
• Standaardkamer (2 pers.)
(type 20)
• Kamer met zeezicht (2 pers.)
(type 21)
• Superieure kamer met zeezicht
(2 pers.) (type 22)
• Eén persoon in dubbele kamer,
op aanvraag (type 29)
• Eén persoon in kamer met zeezicht,
op aanvraag (type 28)
• Eén persoon in superieure
kamer met zeezicht, op aanvraag
(type 27)
• 179 kamers

ADULTS ONLY
• Minimumleeftijd voor de gasten in
het hotel: 16 jaar

Code 19644 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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TUI BLUE ADRIATIC BEACH
Igrane

! Adults Only vanaf 16 jaar
! Chic en charme
! All Inclusive, maximaal genieten
! Direct aan het strand
ADULTS WIFI
ONLY GRATIS

ALL IN

ONTSPANNEN
MET Z’N TWEEËN
! MODERNE

KAMERS OP
PRACHTIGE LOCATIES
! CULINAIRE ERVARINGEN
! GENIETEN IN DE
WELLNESS
! BLUEF!T® RELAXATIEEN 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

Kamer met zeezicht
ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het kiezelstrand
• Op 500 m van het centrum van
KLANTENSCORE
Zivogosce
• Maaltijden 8
• Op 1,5 km van Igrane
• Kamers 7.2
• Op 20 km van Makarska
• Op ± 130 km van de luchthaven
TUI BLUE Adriatic, een recent paradijs
(transfer heen en terug inbegrepen)
voor volwassenen aan de prachtige
Makarska Riviera. Geniet van de
FACILITEITEN
warme ontvangst door het vriendelijke • Wasservice
personeel, van de ingetogen elegantie, • Parking
de luxueuze voorzieningen en diensten, • Wifi (gratis) in het hele resort
de heerlijke keuken en het prachtige
uitzicht op de kristalheldere Adriatische
Zee. Een aanrader voor koppels die in
alle rust willen genieten, van elkaar,
de rust, de zon en de zee! Door de
vele trappen is dit hotel niet aan te
raden voor wie moeilijk ter been is.

7.2

VERBLIJF

• Zie All In
• Hoofdrestaurant met terras
(maaltijden in buffetvorm,
internationale keuken, showcooking, thema-avonden)
• A-la-carterestaurant/Culinarium
• Lobbybar, mojito bar, poolbar met
snacks
• Deftige kledij gewenst tijdens het
avondmaal, lange broek voor de
heren

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche, haardroger), tegelvloer,
individuele airco, telefoon, wifi (gratis),
tv (flatscreen), hoofdkussenservice
(betalend), minibar (gratis, gevuld
met water, frisdranken en bier, bijgevuld op aanvraag), koffie- en
theefaciliteiten, safe (gratis) en balkon
of terras
• Standaardkamer (2 pers.)
(type 20)
• Kamer met zeezicht (2 pers.)
SPORT & ONTSPANNING
(type 21)
• Zoetwaterzwembad, bubbelbad,
• Superieure kamer met zeezicht
zonneterras
(2 pers.) (type 22)
• Gratis ligzetels en parasols aan het • Juniorsuite met zeezicht (2 pers.)
zwembad en het strand
(type 23)
• Gratis handdoekenservice
• Eén persoon in dubbele kamer,
• Gratis: zie All In
op aanvraag (type 29)
• Betalend: wandeltochten, spa• Eén persoon in kamer met zeezicht,
centrum met diverse behandelingen, op aanvraag (type 28)
koppels massage, escape room
• 266 kamers

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Laat ontbijt (10-11u.)
• Avondmaal in het Culinarium
(1x/verblijf)
• Snacks (11-15u.)
• Middernachtsnacks
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(10-24u.)
• Pingpong
• Pilates
• Fitness, sauna
• Animatie overdag en ‘s avonds

ADULTS ONLY
• Minimumleeftijd voor de gasten in
het hotel: 16 jaar

Code 19630 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

379_V1_MED_NL 379

18/10/2022 19:06

380

DUBROVNIK RIVIERA

Slano

! Met zijn smaragdgroene en blauwe Adriatische Zee, paradijselijke
baaien en honderden ongerepte eilanden een wonder der natuur
! Een prima klimaat voor de heerlijkste wijnen
! Schitterend gerestaureerde middeleeuwse steden met Dubrovnik
als absolute parel
! Een heerlijk kabbelend toeristisch leven

Sipan

BOSNIËHERCEGOVINA

KROATIË

M ljet
L opad

Babin Kuk

/SPSĽIT
0ETEH

VAKANTIEPLAATSEN
DUBROVNIK

BABIN KUK

‘Wie het paradijs op aarde zoekt, moet naar
Dubrovnik komen’ (Bernard Shaw). Deze prachtige
middeleeuwse stad telt als UNESCO cultureel
erfgoed-stad heel wat bezienswaardigheden:
de oude omwallingen, talrijke musea, kloosters
en kerken, de oudste synagoge van Europa.
Op de gezellige pleinen en in de straatjes met
terrasjes kan je genieten van een relaxte sfeer.

Babin Kuk ligt helemaal in het noorden van het
schiereilandje Lapad. Het is een van de meest
groene gebieden van Dubrovnik. Je vindt er ook
het langste strand van Dubrovnik: Copacabana
Beach. Ideaal voor gezinnen met kinderen en
strandliefhebbers. Luchthaven - Babin Kuk: 22 km

LAPAD

Lapad is een schiereilandje op een paar kilometer
van de oude historische stad Dubrovnik en is de
KOLOCEP
toeristische zone bij uitstek van het moderne
Het autovrije eilandje Kolocep, een onderdeel Dubrovnik: een gezellig haventje, bars en
van de Elafiti-eilanden, heeft een oppervlakte restaurantjes met terrassen. Luchthaven - Lapad: 22 km
van 2,6 km2. Dit is de ideale bestemming om
wandelingen te maken door de prachtige natuur SLANO
Klein maar gezellig toeristendorpje langs een
met onder meer talrijke pijn- en loofboommooie baai. Hier zit je midden in de prachtige,
bossen. Dagelijkse ferry-verbindingen met
rustige natuur. Luchthaven - Slano: 53 km
Dubrovnik. Luchthaven Dubrovnik - Kolocep: ± 1,30u.
Luchthaven - Dubrovnik: 20 km

(25 km)

CAVTAT

EXCURSIES

Klein pittoresk dorpje gelegen op de 2 schier- Je reisagent stelt je met plezier het volledige
eilandjes Rat en Sustjepan, met uitstekende
aanbod uitstappen voor.
visrestaurantjes, souvenirwinkeltjes, prachtige
wandelpaden, verborgen naturistenstrandjes,
visrijke wateren, een azuurblauwe zee en ideale KLIMAAT
omstandigheden voor surfers en zeilers,...
A
B
C
Kortom, de kust leent zich voor alle doeleinden. apr 18° 15° 8
Luchthaven - Cavtat: 6 km

mei
jun
jul
aug
sep
okt

21°
26°
29°
28°
25°
21°

17°
22°
23°
24°
22°
19°

9
10
12
11
8
6

A: gem. dagtemp.
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380_V1_MED_NL 380

Dubrovnik

Ad
ria
tis
ch
IZ
II

Cavtat

10 km

INFO
Formaliteiten: voor Belgen volstaat de identiteitskaart (dient geldig te zijn tijdens je verblijf).
Kinderen: Kids-ID voor kinderen jonger dan
12 jaar. Sinds 6/4/2008 is een nieuwe
reglementering van kracht voor alleenreizende
minderjarigen. Minderjarigen die niet vergezeld
worden door een ouder of een wettelijke voogd
zijn slechts toegelaten als ze in het bezit zijn van
een originele geschreven toelating van hun ouder
of wettelijke voogd. De verklaring moet opgesteld
zijn in het Kroatisch of het Engels, vertaald door
een beëdigd vertaler, en de handtekeningen
dienen gelegaliseerd te worden door een officiële
instelling. Andere nationaliteiten: info op de
ambassade. Als je Bosnië; en Montenegro wilt
bezoeken, volstaat de identiteitskaart voor
EU-onderdanen. Voor een laatste update: zie
http://diplomatie.belgium.be.
Toeristentaks in Dubrovnik is er een toeristentaks. Deze is inbegrepen in de prijs.
Lokale munt: de gebruikte munteenheid is
de kuna. 1 kuna = 100 lipas (± € 0,13 oktober
2022). Je kan geld wisselen in hotels, banken,
wisselagentschappen en postkantoren. De
meeste kredietkaarten worden aanvaard.
Vanaf 1 januari 2023 wordt de euro ingevoerd.
Huisdieren zijn toegelaten in de transferbus
en/of de taxi.

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

CAVTAT
Cavtat ***
Albatros ****
Croatia *****
Epidaurus ***

code 19234
code 19261
code 19284
code 19236

BABIN KUK
Valamar Collection
Dubrovnik President *****
Valamar Argosy ****
Valamar Club Dubrovnik ***
Valamar Lacroma Dubrovnik ****SUP

code 19286
code 19232
code 19243
code 19220

LAPAD
Grand Hotel Park ****
Kompas ****SUP
Lapad ****SUP

code 19268
code 19270
code 19242

SLANO
Osmine ****
Admiral Grand Hotel *****

code 19247
code 19280

DUBROVNIK
Rixos Premium Dubrovnik *****
Lero ****
Splendid ***

code 19293
code 19271
code 19255

24/7 ONLINE
SERVICE

18/10/2022 18:59
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Kroatië | Dubrovnik Riviera | Kolocep

TUI BLUE KALAMOTA ISLAND RESORT

SUP

Kolocep

! Op een verkeersvrij eiland
! Dubrovnik stad goed bereikbaar
! Adults only vanaf 16 jaar
! Direct aan het strand
ADULTS WIFI
ONLY GRATIS

ALL IN

ONTSPANNEN
MET Z’N TWEEËN
! MODERNE

KAMERS OP
PRACHTIGE LOCATIES
! CULINAIRE ERVARINGEN
! GENIETEN IN DE
WELLNESS
! BLUEF!T® RELAXATIEEN 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

Standaardkamer
ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op het eiland Kolocep
• Direct aan het kleine strand dat
KLANTENSCORE
geleidelijk afloopt in zee
• Maaltijden 6.2
• In het centrum van het dorpje
• Kamers 7.5
Donje Celo
• Ferry naar Dubrovnik (30 min. en
Het hotel, dat bestaat uit 8 villa’s,
betalend)
ligt op het autoloze eilandje Kolocep
• Op ± 25 km van de luchthaven
in het dorpje Donje Celo, aan een
(transfer heen en terug inbegrepen)
klein zandstrand en op slechts een
half uurtje varen van Dubrovnik. Het FACILITEITEN
is het ideale eiland om te wandelen • Wifi (gratis) in het hele resort
langs prachtige landschappen en
bezienswaardigheden zoals de
overblijfselen van een fort van
Napoleon. Een voet buiten het hotel
en je bent aan het verzorgde zandstrand waar je kan genieten van een
frisse duik, een boek kan lezen op je
ligzetel of een sportieve kajaktocht
kan doen. Wil je keuvelen langs de
winkelstraten of een vleugje cultuur
opdoen? Een boot vaart dagelijks
meermaals naar het vasteland. Dit
hotel is niet geschikt voor mensen die
minder goed ter been zijn.

7.6

VERBLIJF

• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
buffetvorm)
• A-la-carterestaurant
• Snackbar
• Bar, lounge aan het strand, snackbar aan het zwembad
• Deftige kledij vereist tijdens het
avondmaal, lange broek voor de
heren

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche, haardroger), tegelvloer,
individuele airco, telefoon, wifi (gratis),
satelliet-tv (flatscreen), koelkast,
safe (gratis) en balkon of terras
• Standaardkamer (2 pers.)
(type 20)
• Superieure kamer (2 pers.)
(type 22)
• Kamer met gedeeltelijk zeezicht
(2 pers.) (type 24)
SPORT & ONTSPANNING
• Eén pers. in dubbele kamer, op
• Zoetwaterzwembad, bubbelbad,
aanvraag (type 29)
zonneterras
• Eén pers. in dubbele kamer met
• Gratis ligzetels en parasols aan het
gedeeltelijk zeezicht, op aanvraag
zwembad en het strand
(type 28)
• Gratis handdoekenservice
• Eén pers. in superieure kamer,
• Gratis: zie All In
op aanvraag (type 27)
• Betalend: massage
• 144 kamers

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Avondmaal in het à-la-carterestaurant (1x/verblijf)
• Snacks
• Selectie van lokale en internationale
alcoholische en niet-alcoholische
dranken (6.30-24u.)
• Koelkast (dagelijks bijgevuld met
water)
• Tennis, pingpong, volleybal, petanque,
shuffleboard
• Yoga, pilates
• Cultuurlessen, kooklessen
• Livemuziek

ADULTS ONLY
• Minimumleeftijd voor de gasten in
het hotel: 16 jaar

Code 19253 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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ALBANIË

! Mediterraan klimaat met warme zomers en zachte winters
LEZHA

! 400 kilometerlange kustlijn

MACEDONIË
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! Land met Romeinse invloeden en bezienswaardigheden
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! Zeer gastvrije bevolking

Durrës
Golem
Qerret

TIRANA

VAKANTIEPLAATSEN
DURRËS

GOLEM

Durrës is een populaire havenstad en de
2e grootste stad van Albanië. De stad kent een
roemrijk verleden, hier heersten bijvoorbeeld
Grieken, Bulgaren, Venetianen, Ottomanen en
Romeinen. Overblijfselen van deze overheersing
staan in fel contrast met de moderne gebouwen
die er staan. In de haven zelf kan je lekker
ontspannen op een van de vele terrasjes of
een dag aan het strand spenderen. Luchthaven -

Golem is een grote badplaats met verschillende
stranden die perfect zijn voor families. Het is
bovendien ideaal gelegen als uitvalsbasis om
andere steden te bezoeken.

Durrës: ± 46 km

382_V1_MED_NL 382

he Zee
Ionisc
50 km

KSAMIL

GRIEKENLAND

Luchthaven - Golem: ± 30 km

QERRET
Qerret is een rustige hotelzone die nog volop
in ontwikkeling is. Het strand van Qerret
loopt langzaam af in zee waardoor het ideaal
is voor families. Luchthaven - Qerret: ± 46 km

18/10/2022 19:13
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INFO
Formaliteiten: voor Belgen is een identiteitskaart of paspoort vereist dat nog minstens
3 maand geldig is bij aankomst. Voor kinderen
geldt hetzelfde, je hebt een kids-ID of paspoort
nodig dat nog minstens 3 maand geldig is bij
aankomst. Voor kinderen die niet met beide
ouders samen reizen is het aanbevolen om een
identiteitskaart én paspoort bij te hebben.
Voor een laatste update: zie http://diplomatie.
belgium.be

Albanese Ambassade: Keverslaan
11 1000 Brussel, tel. 02/640.14.22, fax
02/640.28.58, embassy.brussels@mfa.gov.al
Lokale munt: de Albanese munt is de Lek.
€ 1 = ± 117.41 Lek (oktober 2022). In Albanië
is het gebruikelijk om een fooi te geven.
Taal: de officiële taal is Albanees. Daarnaast
wordt er ook Grieks en Macedonisch gesproken.
Tijdsverschil: er is geen tijdsverschil tussen
Albanië en België.

KLIMAAT
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
24/7 ONLINE
SERVICE
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A
15°
24°
29°
30°
31°
26°
21°

B
15°
18°
21°
23°
25°
23°
20°

C
6
8
10
11
10
8
6

A: gem. dagtemp.
B: gem. temp. zeewater
C: uren zon per dag

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

DURRES
Melia San Pietro ****
Tropikal Resort ****
Movenpick Lalez Durrez *****

code 31090
code 31079
code 31091

GOLEM
Premium Beach Hotel *****

code 31092
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384

Albanië | Durrës

EPIDAMN WHITE SENSATION
Durrës

! Aangenaam verblijf
! Leuke restaurants
! Op 300 m van het strand
WIFI
GRATIS

ONZE MENING:

Na een kleine wandeling vanaf hotel
Epidamn White Sensation kom je bij
het strand waar je kan genieten van
het ruisen van de zee, de bries door
je haren en het mooie uitzicht. Je
verblijft in leuk ingerichte kamers,
voorzien van alle moderne comfort.

ALL IN

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 300 m van het strand
• Zie All In
• Op ± 42 km van de luchthaven
• Hoofdrestaurant
(transfer heen en terug inbegrepen) • 2 à-la-carterestaurants (1 op het
gelijkvloers, 1 op de 8e verdieping)
FACILITEITEN
• Snackbar
• Parking
• Bar, poolbar, swim-upbar, beachbar
• Roomservice
SPORT & ONTSPANNING
• Wasservice
• Safe te huur aan de receptie
• Zoetwaterzwembad, kinderbad
• Wifi (gratis) in het hele resort
• Gratis: gym, livemuziek

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer (bad of douche, haardroger,
badjas, slippers), individuele airco, tv,
koelkast, koffie- en theefaciliteiten,
wifi (gratis), balkon
• Standaard luxekamer (2 pers.)
met zeezicht (type 20)
• Juniorsuite (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind.), zonder toeslag (type 21)
• Eén persoon in luxekamer, op
aanvraag (type 29)
• 125 kamers

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Bij verblijf van min. 7 nachten:
avondmaal in het à-la-carterestaurant op het gelijkvloers
• IJs
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(10-22u.)

VOOR FAMILIES
YROZNLQGHUHQ]RQGHUWRHVODJ

Code 31062 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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385

Albanië | Durrës

ROYAL G HOTEL & SPA
Durrës

! Lekker à-la-carterestaurant
! Aan de promenade
! Ontspanning in het wellnesscentrum
! Direct aan het privéstrand
OVERDEKT WIFI
ZWEMBAD GRATIS

ONZE MENING:

HALF ONTBIJT
ALL IN PENSION

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Door de promenade gescheiden
van het privéstrand
Dit moderne hotel direct aan het
• Op 200 m van een bushalte
privéstrand voldoet aan alle eisen
• Op 1 km van winkels
om jouw favoriete hotel aan de
Albanese Rivièra te worden. Of je nu • Op 2 km van het centrum
• Op ± 30 km van de luchthaven
eet in het à-la-carterestaurant of
(transfer heen en terug inbegrepen)
ontspant in het wellnesscentrum,
hier kan je comfortabel ontsnappen
FACILITEITEN
aan het dagelijkse leven.
• Parking
• Wifi (gratis) in het hele resort

• Zie All In (mits toeslag)
• Restaurant (buffet of à la carte)
• Lobbybar, poolbar, snackbar

SPORT & ONTSPANNING
• Zoetwaterzwembad met kindergedeelte, bubbelbad, zonneterras
• Beach service: 1 parasols en 2 ligzetels inbegrepen
• Gratis handdoekenservice
• Overdekt zwembad (verwarmd)
• Gratis: gym, toegang tot het wellnesscentrum met sauna, animatie voor
volw. en kind. met shows en livemuziek
• Betalend: wellnesscentrum met
massage

ALL IN mits toeslag
Alle kamers beschikken over badkamer • Ontbijt, middag- en avondmaal in
(bad of douche, haardroger), individuele buffetvorm
airco, houten vloer, satelliet-tv, wifi
• Selectie van lokale alcoholische en
(gratis), koelkast, safe (gratis), balkon
niet-alcoholische dranken
• Standaardkamer (2 pers.) met
• Gym, toegang tot het wellnesslateraal zeezicht (type 20)
centrum met sauna, animatie voor
• Kamer met zeezicht (2 pers.),
volw. en kind. met shows en livezonder toeslag (type 21)
muziek
• 104 kamers
VERBLIJF

Code 31093 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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386

Albanië | Golem

SANDY BEACH RESORT
Golem

! Restaurant met terras
! Voor koppels en gezinnen
! Verzorgde kamers
! Op 50 m van het strand
ALL IN

ONZE MENING:

ONTBIJT

LIGGING

• Op 50 m van het strand (gescheiden
door een straat)
Sandy Beach Resort is geschikt voor
koppels van alle leeftijden en gezinnen • Op 15 km van Durrës
met kinderen. Er heerst een gezellige • Op ± 42 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)
sfeer en je kan er ontspannen aan
de mooie zwembadzone in een van
FACILITEITEN
de ligzetels. Je verblijft er in aangename
• Kinderspeeltuin
en mooi ingerichte kamers. In het
• Wasservice
restaurant met terras geniet je van
• Wifi (gratis) in een deel van het
lekkere maaltijden.
resort

RESTAURANTS & BARS

VERBLIJF

• Zie All In (mits toeslag)
• Restaurant (maaltijden in buffetvorm) met terras
• A-la-carterestaurant
• Lobbybar, poolbar

Alle kamers beschikken over badkamer (douche), individuele airco,
wifi (gratis), TV, minibar (betalend),
safe (gratis), balkon, tuinzicht
• Superieure standaardkamer
(2 pers.) (type 20)
• Luxekamer (2 pers. / 2 volw.+
2 kind.) (type 21)
• Juniorsuite (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind.) (type 22)
• Eén pers. in superieure kamer,
op aanvraag (type 29)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis) (niet
mogelijk bij maximale bezetting in
type 22, 29)
• 103 kamers

SPORT & ONTSPANNING
• Zoetwaterzwembad met kindergedeelte, zoetwaterzwembad
(Adults Only)
• Beach Service: 1 parasol en 2 ligzetels gratis op het strand
• Gratis handdoekenservice
• Overdekt zwembad
• Gratis: sauna, animatie voor volw.
en kind., livemuziek, miniclub
• Betalend: behandelingen in het
spacentrum, massages, schoonheidsbehandelingen

ALL IN mits toeslag
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Snacks
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(10-22u.)
• Sauna

VOOR FAMILIES
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN

Code 31077 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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Albanië | Golem

GRAND BLUE FAFA ★★★★
Golem

! Leuk animatieteam
! Zwembad met glijbanen voor kleintjes
! Vakantie voor het hele gezin
! Direct aan het privéstrand
OVERDEKT WIFI
ZWEMBAD GRATIS

ALL IN

BEACH
*HQLHWHQYDQ]RQ]HHHQ]DQG
7RSOLJJLQJDDQKHWVWUDQG
=DOLJUHOD[HQ

ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het zandstrand
• Zie All In
• Op 10 m van winkels
• Hoofdrestaurant (met showGrand Blue Fafa ligt vlak aan de
• Op ± 45 km van de luchthaven
cooking, thema-avonden)
Albanese Riviera, aan een prachtig
(transfer heen en terug inbegrepen) • Restaurant (maaltijden in buffetprivéstrand. Je kan je smaakpapillen
vorm)
gaan verwennen in 1 van de restaurants
FACILITEITEN
• A-la-carterestaurant
of langsgaan in 1 van de bars voor
• Kinderspeeltuin
• Snackbar
een verfrissend drankje. Het animatie• Parking
• Lobbybar, beachbar, poolbar
team zorgt voor tal van activiteiten
• Wifi (gratis) in het hele resort
waardoor je vakantie een toppertje
SPORT & ONTSPANNING
wordt. Ook aan de kinderen werd
• Zoetwaterzwembad met bubbelgedacht, er is een speeltuin en een
bad, kinderbad met glijbanen,
zwembad met glijbanen voor de
zonneterras
kleintjes. Kortom, zoek je een vakantie
• 2 ligzetels en 1 parasol gratis per
voor het hele gezin? Dan ben je hier
kamer aan het zwembad en het
aan het juiste adres.
strand
• Gratis handdoekenservice
• Overdekt zwembad (verwarmd)
• Gratis: zie All In
• Betalend: massage, schoonheidsbehandelingen

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer
(haardroger), tegelvloer, individuele
airco, tv, wifi (gratis), koelkast, waterkoker, balkon en lateraal zeezicht
• Standaardkamer (1-3 pers.)
(type 20)
• Driepersoonskamer (2-3 pers. /
2 volw.+2 kind. / 3 volw.+1 kind),
zonder toeslag (type 21)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis
• 350 kamers

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Snacks
• Bij verblijf van min. 7 nachten:
1x/verblijf avondmaal in het
à-la-carterestaurant
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(10-22u.)
• Gym, dansles
• Miniclub, animatie overdag (yoga,
volleybal, aquagym) en ‘s avonds
(livemuziek, shows)

VOOR FAMILIES
YROZNLQGHUHQ]RQGHUWRHVODJ

Code 31086 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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Albanië | Golem

KLAJDI
Golem

! Leuke restaurants en bars
! Beach Service
! Direct aan het strand
WIFI
GRATIS

HALF ONTBIJT
ALL IN PENSION

CLASSIC
9HUWURXZGJHYRHO
.ZDOLWHLWHQFRPIRUW
+DUWHOLMNHVHUYLFH

ONZE MENING:

10

KLANTENSCORE
• Maaltijden 10
• Kamers 10

Hotel Klajdi staat gekend voor zijn
lekkere maaltijden. Vanuit het
à-la-carterestaurant geniet je van
een prachtig zeezicht tijdens de
maaltijd. Ook op het strand werd
aan de gasten gedacht, dankzij de
beach service kan je gratis gebruik
maken van een parasol en ligzetels
aan het strand. Hier verblijf je in
modern ingerichte kamers, voorzien
van alle comfort.

ALL IN mits toeslag
Alle kamers beschikken over bad• Ontbijt, middag- en avondmaal in
kamer, individuele airco, tegelvloer of buffetvorm
houten vloer, tv, hoofdkussenservice
• Selectie van lokale alcoholische en
(gratis), wifi (gratis), koelkast, balkon
niet-alcoholische dranken
• Standaardkamer (2 pers. /
(10-22u.)
2 volw.+1 kind) met douche, tuin•
Traditionele
muziek (1x/week)
zicht (type 20)
• Kamer met zeezicht (2 pers. /
2 volw.+1 kind) met douche, zonder
toeslag (type 21)
• Kamer met lateraal zeezicht
SPORT & ONTSPANNING
(2-3 pers.) met douche, zonder
• Zoetwaterzwembad met kindertoeslag (type 22)
gedeelte, zonneterras
• Ruime kamer (2-3 pers. / 2 volw.+
• Gratis ligzetels, matrassen en
2 kind.) met bad, tuinzicht, zonder
parasols aan het zwembad
toeslag (type 23)
• Beach Service: 1 parasol en 2 lig- • Eén persoon in dubbele kamer
zetels aan het strand per kamer
met douche, tuinzicht, op aanvraag
• Gratis handdoekenservice
(type 29)
• Gratis animatie overdag voor
• Kinderbedje (0-2 jaar) betalend
kinderen
(15 euro per verblijf, niet mogelijk
• Betalend: fietsverhuur, waterfietsen, bij maximale bezetting)
jetski
• 150 kamers

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het zandstrand
• Op 100 m van de bushalte
• Op 17 km van het centrum van
Durrës
• Op ± 40 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Zie All In (mits toeslag)
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
buffetvorm)
• A-la-carterestaurant met zeezicht
en terras
• Beach restaurant
• Cafetaria
• Snackbar
• Beachbar op de pier, lobbybar,
poolbar, beachbar

FACILITEITEN
• Wasservice
• Safe aan de receptie
• Wifi (gratis) in het hele resort

VERBLIJF

VOOR FAMILIES
YROZNLQGHUHQ]RQGHUWRHVODJ

Code 31069 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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389

Albanië | Golem

FAFA PREMIUM
Golem

! 2 restaurants
! Comfortabel ingerichte kamers
! Direct aan het privéstrand
WIFI
GRATIS

ONZE MENING:

7.0

KLANTENSCORE
• Maaltijden 6
• Kamers 6.7

In hotel Fafa Premium kan je prima
ontspannen. Vlei neer met een boek
in een ligzetel op het zonneterras of
nip van een drankje in de bar, dat
klinkt als een zalige vakantie. Of
neem je liever een verfrissende duik
in het zwembad? Aan jou de keuze.
Hier voel je je thuis vanaf het begin
van je vakantie.

ALL IN

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

VERBLIJF

• Direct aan het privézandstrand
• Op 500 m van een bushalte
• Op ± 44 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Zie All In
• Hoofdrestaurant
• A-la-carterestaurant
• Poolbar, beachbar
• Snackbar

Alle kamers beschikken over badkamer (bad of douche, haardroger),
tegelvloer, individuele airco, tv, wifi
(gratis), koelkast, waterkoker, balkon
• Standaardkamer (2-3 pers.)
(type 20)
• Driepersoonskamer (2-3 pers. /
2 volw.+2 kind. / 3 volw.+1 kind),
zonder toeslag (type 21)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis
• 200 kamers

FACILITEITEN
• Kinderspeeltuin
• Wasservice
• Parking
• Wifi (gratis) in het hele resort

SPORT & ONTSPANNING
• Zoetwaterzwembad met kindergedeelte, zonneterras
• 2 ligzetels en 1 parasols gratis aan
het strand
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: massage, schoonheidsbehandelingen

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Snacks
• A-la-carteavondmaal (1x/verblijf
bij min. 7 nachten én bij verblijf
tussen 15/7-15/8)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(9.30-21.30u.)
• Fitness (minimum 18 jaar), pingpong
• Animatie voor volw. en kind.,
shows, livemuziek, miniclub

VOOR FAMILIES
YROZNLQGHUHQ]RQGHUWRHVODJ

Code 31066 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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390

Albanië | Durrës

MONACO GARDEN

SUP

Durrës

! Budgetvriendelijk hotel
! Glijbaan in het zwembad
! Vlak bij het strand
WIFI
GRATIS

ONZE MENING:

HALF ONTBIJT
ALL IN PENSION

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 140 m van het zandstrand
• Zie All In (mits toeslag)
• Op 500 m van een bushalte
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
KLANTENSCORE
• Op ± 42 km van de luchthaven
buffetvorm)
• Kamers 10
(transfer heen en terug inbegrepen) • A-la-carterestaurant
• Bar
FACILITEITEN
• Regime halfpension+: dranken
Hotel Monaco Garden is een budget- • Kinderspeeltuin
inbegrepen tijdens de maaltijden
vriendelijk hotel, direct aan het
• Parking
strand. Ideaal voor als je een
SPORT & ONTSPANNING
• Wifi (gratis) in het hele resort
verkwikkende strandwandeling wil
• Zoetwaterzwembad met kindermaken. De kleintjes kunnen hun
gedeelte en glijbaan
hartje ophalen op het speelpleintje
• 2 gratis ligzetels en 1 parasol aan
van het hotel. Hotel Monaco Garden
het strand
is kleinschalig en telt slechts
• Gratis handdoekenservice
51 kamers.

10

ALL IN mits toeslag
Alle kamers beschikken over bad• Ontbijt, middag- en avondmaal in
kamer (bad of douche, haardroger),
buffetvorm
tegelvloer, individuele airco, satelliet• Selectie van lokale alcoholische en
tv, wifi (gratis), koelkast, safe (gratis),
niet-alcoholische dranken inbegrepen
balkon
• Standaardkamer (2 pers.)
(type 20)
• Kamer (2 pers. / 2 volw.+1 kind),
zonder toeslag (type 21)
• Driepersoonskamer (2-3 pers.),
zonder toeslag (type 22)
• Eén persoon in dubbele kamer,
op aanvraag (type 29)
• 51 kamers
VERBLIJF

Code 31071 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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391

Albanië | Durrës

GLORIA PALACE
Durrës

! Alle kamers hebben lateraal zeezicht
! Wellnesscentrum met behandelingen
! Aan de promenade
! Direct aan het privéstrand
WIFI
GRATIS

ONZE MENING:

7.7

KLANTENSCORE
• Maaltijden 7.3
• Kamers 8.7

Het sfeervolle Gloria Palace, gebouwd
in 2019, ligt direct aan een kristalheldere zee. Dit vijfsterrenhotel
heeft een elegant interieur en de
kamers zijn comfortabel uitgerust,
allemaal met lateraal zeezicht. Het
zwembad ligt vlak aan het strand en
de promenade. Je hoeft dus niet ver
te gaan voor een verfrissende duik
of een verkwikkende wandeling. Een
aanrader is het wellnesscentrum
waar je verschillende behandelingen
kan boeken om je terug helemaal
‘zen’ te voelen.

HALF ONTBIJT
ALL IN PENSION

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het privéstrand
• Op 22 km van het centrum van
Durrës
• Op ± 46 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Zie All In (mits toeslag)
• Hoofdrestaurant
• A-la-carterestaurant
• Lobbybar, beachbar

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

VERBLIJF

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche), tegelvloer, individuele airco,
TV, wifi (gratis), minibar (betalend),
balkon, lateraal zeezicht
• Superieure standaardkamer
SPORT & ONTSPANNING
(2 pers.) (type 20)
• Zoetwaterzwembad met kinder• Superieure driepersoonskamer
gedeelte, zonneterras
(2-3 pers.), zonder toeslag
• Gratis ligzetels en parasols aan het
(type 21)
zwembad en het strand (2 ligzetels • Juniorsuite (2-3 pers. / 2 volw.+
en 1 parasol)
2 kind. / 3 volw.+1 kind) (type 22)
• Gratis handdoekenservice
• Eén persoon in superieure
• Overdekt zwembad
kamer, op aanvraag (type 29)
• Gratis animatie ‘s avonds (live• De kamers op het 3e, 4e en 5e
muziek, folklore)
verdiep hebben beperkt zeezicht
• Betalend: fitness, wellnesscentrum • 100 kamers
met massages, behandelingen,
sauna

ALL IN mits toeslag
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Snacks
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(10-22u.)
• Miniclub, animatie overdag en
‘s avonds (livemuziek, folklore)

VOOR FAMILIES
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN

Code 31085 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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Albanië | Qerret

SUPREME
Qerret

! Verzorgd hotel
! Vriendelijke service
! Direct aan het privéstrand
ALL IN

ONZE MENING:

ONTBIJT

ALL IN mits toeslag
Alle kamers beschikken over bad• Ontbijt, middag- en avondmaal in
kamer (douche), tapijt, individuele
buffetvorm
airco, tv, wifi (gratis), koelkast, balkon
• Selectie van lokale alcoholische en
• Standaardkamer (2-3 pers.) met
niet-alcoholische dranken
tuinzicht (type 20)
• Kamer met lateraal zeezicht
(2-3 pers.), zonder toeslag
SPORT & ONTSPANNING
(type 21)
• Zoetwaterzwembad met kinder• Driepersoonskamer met lateraal
gedeelte, tuin
zeezicht (3 pers. / 2 volw.+1 kind),
• Handdoekenservice (mits waarborg) zonder toeslag (type 22)
• Gratis: livemmuziek
• Driepersoonskamer met beperkt
zeezicht (3 pers. / 2 volw.+1 kind),
zonder toeslag (type 23)
• Vierpersoonskamer (4 pers. /
2 volw.+2 kind. / 3 volw.+1 kind)
met tuinzicht (type 24)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 124 kamers

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het privéstrand
• Op 4 km van het centrum van Golem
• Op 22 km van het centrum van Durrës
• Op ± 30 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Zie All In (mits toeslag)
• Hoofdrestaurant
• A-la-carterestaurant
• Snackbar
• Café
• Bar/lounge, poolbar

Het verzorgde Supreme ligt op een
steenworp afstand van het zandstrand. Hier verblijf je in lichte en
moderne kamers. Combineer het
strand met een plons in het zwembad
FACILITEITEN
voor het ultieme vakantiegevoel.
• Parking
• Roomservice
• Wasservice
• Wifi (gratis) in een deel van het
resort

VERBLIJF

VOOR FAMILIES
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN

Code 31096 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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MONTENEGRO

VAKANTIEPLAATSEN
PORTO MONTENEGRO
Porto Montenegro is een moderne, luxueuze
jachthaven aan de baai van Kotor. Je vindt er
talrijke restaurantjes, bars en winkeltjes. Luchthaven
- Porto Montenegro: ± 5 km

BUDVA
Budva, ook wel de Parel van Montenegro genoemd,
staat gekend voor zijn mooie natuur, rijke cultuur
en meeslepend nachtleven. Het historische
centrum van Budva staat vol historische
gebouwen, iconische kerken, cafés en winkels
met artisanale souvenirs. Het stadje is geliefd
bij jonge mensen die van het nachtleven houden.
Luchthaven - Budva: ± 24 km

BECICI
Becici heeft een van de mooiste stranden van
de Adriatische kustlijn, het kreeg 80 jaar geleden
al de titel ‘mooiste strand van de Adriatische
Zee’. Nog altijd spelen kinderen er met een
emmer en een schopje langs de kustlijn en
genieten koppeltjes van een wandeling. Een
ideale plek om te ontspannen tijdens warme
zomerdagen. Becici ligt maar op 2 kilometer
van Budva en is toch een totaal andere plek.
Het smalle schiereiland Zavala scheidt dit
dorp van Budva. En dat maakt een wereld van
verschil. Het landschap van Becici is een groot
pluspunt, of je nu van bergen houdt of van een
helderblauwe zee, Becici heeft het alletwee.
Luchthaven - Becici: ± 23 km

PETROVAC
Petrovac is een stadje aan zee. Het heeft een
strand van 600 m lang en is een rustiger
vakantieoord dan Budva en Becici. Hier vind
je de betere hotels. Luchthaven - Petrovac: ± 30 km

TIVAT

Igalo/Herceg Novi

Perast
Porto Montenegro
Kotor
PODGORICA

Tivat

dr

i at

isc

Kumbor

he

Ze e

Budva
Becici
Petrovac

Virpazar

50 km

EXCURSIES
Je reisagent stelt je met plezier het volledige
aanbod uitstappen voor. Reserveren kan via je
Nomen est omen, ‘Igalo’ betekent niet voor niets host(ess) ter plaatse.
‘lang strand met therapeutische eigenschappen’.
Het water is rijk aan mineralen en ook de
INFO
modder zou positieve effecten hebben op
Formaliteiten: voor Belgen volstaat de identiteitsreuma, bronchitis,... Luchthaven - Igalo: ± 27 km
kaart (dient geldig te zijn tijdens je verblijf)
indien je max. 30 dagen in Montengro verblijft.
KOTOR
Tijdens je vakantie in Kotor ontdek je ongetwijfeld Je hebt een paspoort nodig (dient geldig te
de overweldigend mooie natuur. De stad heeft zijn tijdens je verblijf) voor een verblijf van
een bijzondere ligging namelijk aan de baai van max. 90 dagen. Andere nationaliteiten: info op
Kotor en aan een inham van de Adriatische Zee. de ambassade. Kinderen: Voor kinderen jonger
dan 12 jaar is de Kids-ID verplicht (voor een
Het is de meest zuidelijke fjord van Europa.
verblijf van max. 30 dagen). Voor een verblijf van
Neem en kijkje in het Sint-Johannesfort en
geniet van het culturele erfgoed. Op een van max. 90 dagen hebben ook zij een paspoort
nodig. Voor een laatste update: zie http://
de vele terrasjes kan je nippen van een
diplomatie.belgium.be.
Montenegrijnse wijn. Luchthaven - Kotor: ± 8 km
Verblijfstaks: per regio kan de Montenegrijnse
PERAST
overheid een verblijfstaks heffen die ter plaatse
Perast is een oude stad vlak bij de baai van Kotor. te betalen is en berekend wordt per persoon
Het staat op de werelderfgoedlijst van Unesco per nacht. Deze verblijfstaks is afhankelijk van
en is autovrij tussen mei en oktober. Perast
regio tot regio en kan dus variëren van
straalt een en al rust uit. Onder Venetiaanse € 0,50 tot € 1,50 per persoon per nacht. Deze
invloeden werden de 9 verdedigingstorens
taks zit niet in de pakketprijs inbegrepen.
gebouwd. Geef je ogen de kost en aanschouw Lokale munt: Montenegro is geen lid van de
de barokke architectuur die dit stadje rijk is.
Europese Unie maar gebruikt wel de euro als
Luchthaven - Perast: ± 22 km
betaalmiddel.
Taal: Montenegrijns is de meest gesproken taal.
BIJELA
Bijela is een charmant badplaatsje aan de kust Bij de bezienswaardigheden en in de hotels
in de gemeente Herceg Novi. Het ligt vlak aan wordt meestal ook Engels gesproken.
de betoverende baai van Kotor. Het is een warme, Roaming: roaming in Montenegro kan snel
gezellige en vooral groene plek waardoor het duur uitvallen. Daarom wordt aangeraden om
roaming uit te zetten bij aankomst en enkel
een ideale locatie is voor een vakantie met
wifi te gebruiken in het hotel en in de bars.
het hele gezin. Luchthaven - Bijela: ± 12 km
Stranden: de meeste stranden in de regio
VIRPAZAR
zijn zand- of kiezelstranden.
Virpazar is een vissersdorp aan de oevers van het Elektriciteit: 230 V en stopcontacten met
Skadarmeer. Je vindt er tal van pittoreske terrasjes, gewone stekker.
restaurants en winkels. Als je hier dan toch bent, Opmerking: deze bestemming staat qua
breng dan zeker een bezoekje aan het Skadarmeer, internationaal toerisme nog in zijn kinderhet grootste meer van de Balkan. Het wordt zeker schoenen. De kwaliteit van de hotels is nog niet
en vast een van de hoogtepunten van je reis in op het niveau van de meeste bestemmingen.
Montenegro. Luchthaven - Virpazar: ± 23 km

IGALO

Tivat ligt in de mooie baai van Kotor met zijn
prachtige jachthaven en is de jongste stad van de
regio. Het stadje heeft verschillende interessante
bezienswaardigheden zoals het zomerhuis Buca
dat gebouwd werd in renaissancestijl. Tijdens
de zomer worden er verschillende festiviteiten KUMBOR
Het kustplaatsje Kumbor staat bekend om zijn
georganiseerd. Luchthaven - Tivat: ± 3 km
prachtige zonsondergangen. Het strand is over
het algemeen wat rustiger dan de andere stranden
in Montenegro. Luchthaven - Kumbor: ± 17 km
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MONTENEGRO
Bijela

A

! Bruisende bestemming met geanimeerd nachtleven in Budva
! Prachtige, ongerepte natuur, 5 nationale parken
! Budva, Parel van Montenegro
! Aangenaam mediterraan klimaat
! Prachtige baaien en interessante bezienswaardigheden
! Korte vluchttijd

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

BUDVA
Avala Resort & Villas ****
Montenegro Beach ****
Slovenska Plaza ****
Iberostar Bellevue ****
Katamare ****

code 19461
code 19431
code 19482
code 19466
code 19442

PETROVAC
Palas ****
Castellastva ****
Monte Casa Spa & Wellness ****
Vile Oliva ****
Eleven ****

code 19473
code 19463
code 19471
code 19486
code 19464

BECICI
Aleksandar ****

code 19431

TIVAT
Palma ****

code 19474

IGALO
Palmon Bay Hotel & Spa ****
Iberostar Herceg Novi ****

code 19475
code 19467

KOTOR
Huma Kotor Bay *****

code 19492

HERCEG NOVI
Carine Hotel Kumbor *****
Carine Hotel Delfin ****
Carine Hotel Park ****

code 19498
code 19439
code 19440

VIRPAZAR
Eco Resort Cermeniza ****

code 19435

KLIMAAT
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt

A
16°
21°
25°
28°
28°
24°
19°

B
15°
18°
21°
23°
25°
23°
20°

C
6
8
9
10
9
8
6

A: gem. dagtemp.
B: gem. temp. zeewater
C: uren zon per dag

24/7 ONLINE
SERVICE
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Montenegro | Budva

FAGUS
Budva

! Nieuw in ons aanbod
! In het hartje van Budva
! Zwembad op de 7e verdieping
! Op 150 m van het strand
WIFI
GRATIS ONTBIJT

ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 150 m van het zandstrand
• A-la-carterestaurant
• Op ± 16 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

Hotel Fagus is gelegen in het hartje
van Budva. Je bent overal dicht bij,
maar toch ervaar je de rust die je
FACILITEITEN
nodig hebt op vakantie. Het zwembad
• Roomservice
met zicht op de Adriatische Zee is
• Wifi (gratis) in het hele resort
indrukwekkend. Het bevindt zich
namelijk op de zevende verdieping,
net naast het wellnesscentrum. Je
verblijft bovendien in elegant
ingerichte kamers die een warme
sfeer uitstralen.

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• Zoetwaterzwembad, zonneterras
• Gratis ligzetels en parasols aan het
zwembad
• Gratis handdoekenservice
• Betalend: fietsverhuur, spacentrum
met sauna, Turks bad

Alle kamers beschikken over badkamer (douche, haardroger), tapijt,
centrale airco, telefoon, wifi (gratis),
minibar (betalend), koffie- en theefaciliteiten, safe (gratis)
• Standaardkamer (2 pers.)
(type 20)
• Superieure kamer (2-3 pers.)
(type 21)
• Superieure suite (2-4 pers.)
(type 22)
• Superieure suite (2-4 pers.) met
beperkt zeezicht (type 23)
• Eén persoon in dubbele kamer
(type 29)
• 54 kamers

Code 19436 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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SICILIË - CATANIA

Castiglione
di Sicilia Letojanni
Taormina
Giardini Naxos T

! Een fascinerend eiland met talrijke mythes en legendes
! Een landschap dat je niet onverschillig laat: rotsachtige kusten,

Etna

kreekjes, wijngaarden, bergen...
! En natuurlijk de Etna, de nog altijd actieve vulkaan
! Catania waar zon, rust, gezelligheid en cultuur gemakkelijk
gecombineerd worden
! Het bekende Taormina met een rijk historisch en artistiek verleden

SICILIË

Brucoli

Mid
dell
ands
e

CASTIGLIONE DI SICILIA

Gekend toeristisch centrum op 55 km van
Messina gelegen en op 9,5 km van Taormina. Je
vindt er kleine kiezelstranden, bars, restaurants,
pizzeria’s, een archeologische zone en een
museum. Luchthaven Catania - Giardini Naxos: 60 km

Op een rots boven de Alcantarakloof ligt het
mooie Castiglione di Sicilia, een charmant,
authentiek dorpje omringd door wijngaarden.
Het kasteel en de koepelkerk zijn zeker een bezoek
waard. Luchthaven Catania - Castiglione di Sicilia: 70 km

TAORMINA

BRUCOLI

Gerenommeerde plaats met een internationale
reputatie voor haar zachte klimaat, haar vegetatie,
haar rijke historische en artistieke verleden en
haar buitengewone ligging: op 192 m hoogte, op
een rotsterras met panoramisch zicht over de
zee. Het centrum van Taormina is grotendeels
autovrij. Zeker de moeite waard zijn de ‘Corso
Umberto’, een gezellige winkelstraat met talloze
boetieks, en het Griekse theater uit de 3e eeuw
voor Christus. Via de kabelbaan kan je naar
Taormina Mare, het beneden en aan het strand
gelegen gedeelte. Luchthaven Catania - Taormina: 65 km

Brucoli is zo’n typisch Siciliaans vissersdorpje.
De baai ligt er prachtig bij, omringd door de
ongerepte natuur. Luchthaven Catania - Brucoli: 50 km

LETOJANNI

SIRACUSA

POZZALLO
Pozzallo is een aangenaam stadje aan de zuidkant van het eiland, met twee goed uitgeruste
stranden. De Torre Cabrera, de oude verdedigingstoren, houdt nog steeds imposant de wacht
aan de kust. Het mooie plein, Piazza delle
Rimenbranze, is heerlijk om even te verpozen.
Luchthaven Catania - Pozzallo: 115 km

Een klein dorpje aan een lang grindstrand op Siracusa is een van de belangrijkste steden uit
7,5 km van Taormina. Luchthaven Catania - Letojanni: de Griekse Oudheid. Vandaag bestaat het uit
het autovrije eilandje Ortigia (1 km) en de stad
65 km
Siracusa zelf. Beide zijn beschermd door de Unesco
en zijn echte culturele en geschiedkundige parels.
KLIMAAT
Ortigia, door 2 bruggen verbonden met het
A
B
C
vasteland, is heerlijk om in rond te dwalen, en
apr 19° 17° 7
ook het uitgestrekte archeologische park van
mei 23° 19° 8
jun 28° 23° 10 Siracusa mag je zeker niet missen. Luchthaven
jul
aug
sep
okt
24/7 ONLINE
SERVICE
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31°
31°
28°
23°

26°
26°
25°
22°

Syracuse

Zee

50 km

VAKANTIEPLAATSEN
GIARDINI NAXOS

10
9
8
6

A: gem. dagtemp.
B: gem. temp. zeewater
C: uren zon per dag

N a xo s

Catania

Pozzallo

INFO
Formaliteiten: voor Belgen volstaat de identiteitskaart (dient geldig te zijn tijdens je verblijf).
Andere nationaliteiten: info op de ambassade.
Kids-ID voor kinderen jonger dan 12 jaar. Voor een
laatste update: zie http://diplomatie.belgium.be
Verblijfstaks: per regio kan de Italiaanse overheid
een verblijfstaks heffen die ter plaatse te betalen
is en berekend wordt per persoon per nacht.
Deze verblijfstaks is afhankelijk van regio tot
regio en kan verschillen in tijd. Deze taks zit
niet in de pakketprijs inbegrepen.
Indien er een verblijfstaks geheven wordt, zal die
tussen € 1,50 à 3,50 per persoon per nacht
bedragen (max. 15 nachten te betalen).
Keuken: pasta met sardienen, tonijn, aubergines
met ricotta. Vis (tonijn, zwaardvis), Siciliaanse
kaas (zachte kaas), Siciliaans ijs (cassata, granita),
marsepein. Uitstekende wijnen: marsala, moscato,
cerasuolo, vino di mandorla (amandelwijn).
Limoncello.
Huisdieren: kunnen enkel mee met de
gewone transfer, mits toeslag (ter plaatse te
betalen). Ze zijn niet toegelaten in een taxi.

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

GIARDINI NAXOS
Arathena Rocks *****
Caesar Palace ****
Hellenia Yachting ****
Sant’Alphio Garden Hotel & Spa ****
Unahotels Naxos Beach Sicilia ****

code 18226
code 18253
code 18257
code 18273
code 18268

LETOJANNI
Antares ****
Olimpo - Terrazze ****

code 18222
code 18270

TAORMINA
Ariston ****

code 18220

TAORMINA MARE

Catania - Siracusa: 65 km

Ipanema ****
code 18259
Unahotels Hotel Capotaormina ****SUP code 18252

POZZALLO

EXCURSIES

Conte di Cabrera ****

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

SIRACUSA
Voi Arenella Resort ****

code 18233

code 18278

18/10/2022 19:12
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Italië | Sicilië - Catania | Brucoli

BRUCOLI VILLAGE
Brucoli

! Charmante club als een Siciliaans dorpje
! Omringd door een uitgestrekte tuin
! Ruim aanbod aan sportactiviteiten
! Direct aan het strand
HALF
PENSION ONTBIJT

Standaardkamer

ONZE MENING:

LIGGING

• Direct aan het strand
De naam zegt het al: Brucoli Village • Op 1 km van het centrum van
Brucoli
is een charmante club die gebouwd
is als een Siciliaans dorpje. Het hotel • Op 5 km van Augusta
• Op 40 km van Siracusa
ligt in een groene tuin en is een
• Op 50 km van Catania
echte oase van ontspanning. Hier
• Op ± 40 km van de luchthaven
kan je namelijk heel wat sporten
(transfer heen en terug inbegrebeoefenen, en ook het animatiepropen)
gramma zal je vast weten te bekoren. Eten met zicht op zee en een
FACILITEITEN
drankje tussen de olijfbomen, dat
• Shops
kan hier natuurlijk ook. De frisse
• Amfitheater
inrichting van de kamers zorgt met• Discotheek in openlucht
een voor een zomerse sfeer, die je
• Wifi (gratis) in een deel van het
ook kan gaan opsnuiven in het
resort
gezellige vissersdorpje Brucoli.

RESTAURANTS & BARS

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• Hoofdrestaurant met terras (maaltijden in buffetvorm, lokale en
internationale keuken, themaavonden, showcooking)
• Visrestaurant in openlucht
• Pizzeria
• Bar, poolbar

• Zoutwaterzwembad, zonneterras
• Ligzetels en parasols gratis aan het
zwembad
• Houten zonneterras aan zee met
gratis ligzetels en parasols
• Handdoekenservice (betalend)
• Gratis: 6 tennisterreinen, pingpong, padel, basketbal, volleybal,
beachvolley, minivoetbal, waterpolo, petanque, vogelpik, fitness,
aquagym, groepslessen, watersporten (mei-sept., vanaf 14 jaar),
animatie overdag en ‘s avonds (in
het Frans en Italiaans), miniclub en
juniorclub (3-17 jaar, in het Frans
en Italiaans)

Alle kamers beschikken over badkamer (douche, haardroger), tegelvloer, tv, wifi (gratis) en safe (gratis)
• Standaardkamer (2-3 pers.) met
tuinzicht (type 22)
• Kamer met zeezicht (2 pers.),
met terras (type 20)
• Superieure kamer (2-3 pers.) met
terras (type 21)
• Superieure kamer (2-3 pers.) met
terras en zeezicht (type 23)
• Superieure familiekamer
(2-4 pers.) met terras (type 24)
• Superieure familiekamer
(2-4 pers.) (type 26)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting,
behalve in type 20)
• 448 kamers

VOOR FAMILIES
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN

Code 18282 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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SICILIË - PALERMO

! Een fascinerend eiland met talrijke mythes en legendes
! Een landschap dat je niet onverschillig laat: rotsachtige kusten,
kreekjes, wijngaarden, bergen...

! Palermo: hoofdstad van Sicilië, maar ook een zeer rijke kunststad
VAKANTIEPLAATSEN

EXCURSIES

CEFALÙ

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

Schilderachtig cultuurstadje en tegelijkertijd
ook een relatief toeristische badplaats, mooi
gelegen en tegen groene heuvels gebouwd,
met een sfeervolle authentieke kern aan de
indrukwekkende dom en een lang zandstrand.
In het centrum zijn er veel restaurantjes,
winkeltjes en ambachtswerkplaatsen in typische
bouwstijl. Luchthaven Palermo - Cefalù: 107 km

INFO
Formaliteiten: voor Belgen volstaat de
identiteitskaart (dient geldig te zijn tijdens je
verblijf). Andere nationaliteiten: info op de
ambassade. Kids-ID voor kinderen jonger dan
12 jaar. Voor een laatste update: zie http://
diplomatie.belgium.be
Verblijfstaks: per regio kan de Italiaanse
overheid een verblijfstaks heffen die ter plaatse
te betalen is en berekend wordt per persoon
per nacht. Deze verblijfstaks is afhankelijk van
regio tot regio en kan verschillen in tijd. Deze
taks zit niet in de pakketprijs inbegrepen.
Indien er een verblijfstaks geheven wordt, zal
die tussen € 1,50 en € 3,50 per persoon per
nacht bedragen (max. 15 nachten te betalen).
Keuken: pasta met sardienen, tonijn, aubergines
met ricotta. Vis (tonijn, zwaardvis), Siciliaanse
kaas (zachte kaas), Siciliaans ijs (cassata, granita),
marsepein. Uitstekende wijnen: marsala, moscato,
cerasuolo, vino di mandorla (amandelwijn).
Limoncello.
Huisdieren: kunnen enkel mee met de gewone
transfer, mits toeslag (ter plaatse te betalen).
Ze zijn niet toegelaten in een taxi.

CAMPOFELICE DI ROCCELLA
Campofelice di Roccella is een landinwaarts
gelegen dorpje met een historische kern.
Luchthaven Palermo - Campofelice di Roccella: 86 km

Palermo
Cefalù

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

CAMPOFELICE DI ROCCELLA
Acacia Resort ****
Grand Palladium Sicilia
Resort & Spa *****
Alberi del Paradiso ****
Baia del Capitano ****
Calanica ****
Cefalù Sea Palace *****
Costa Verde ****
Santa Lucia Le Sabbie d’Oro ****
Sporting Club ****
Sunset Resort ****
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KALURA
Cefalù

! Perfect om helemaal tot rust te komen
! Rustige ligging
! Schitterende uitzichten
! Persoonlijke service
! Direct aan het privéstrand
HALF
PENSION ONTBIJT

Standaardkamer
ONZE MENING:

8.5

KLANTENSCORE
• Maaltijden 7
• Kamers 8.7

• Service 8

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• Direct aan het privéstrand
(bereikbaar via trappen)
• Op 2 km van het centrum van
Cefalù
• Op 70 km van Palermo
• Op ± 100 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Restaurant
• Ontbijtbuffet
• Avondmaal: antipasti, keuze uit
2 gerechten voor het voor- en
hoofdgerecht, dessert
• Bar, poolbar en beachbar

• Zoetwaterzwembad met
kindergedeelte
• Gratis ligzetels en parasols aan het
zwembad en het strand
• 1 gratis strandhanddoek per
persoon, wisselen betalend
• Gratis: basketbal
• Betalend: tennis, biljart, kano,
mountainbikes, duikcentrum
(vanaf 1/5), Stand Up Paddling

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche, haardroger, slippers),
individuele airco, telefoon, wifi (gratis),
satelliet-tv (flatscreen), minibar
(betalend), safe (gratis) en balkon
• Standaardkamer (2-3 pers.) met
houten vloer (type 20)
• Kamer met zeezicht (2-3 pers.)
met tegelvloer en houten vloer
(type 21)
• Promokamer (2-3 pers.) met
tegelvloer (type 25)
• Kinderbedje (0-2 jaar): € 10/dag
(niet mogelijk bij maximale bezetting)
• 82 kamers

Kalura geniet van een uitzonderlijk
mooie ligging in een prachtige baai.
Naast het hotel vind je de restanten FACILITEITEN
van een oude toren en het uitzicht
• Wifi (gratis) in een deel van het
over zee is werkelijk adembenemend. resort
Op het terras aan het privéstrand kan
je in alle rust van de zon genieten. In
het hotel kan je mountainbikes huren
en het natuurgebied Le Madonie is
vlakbij, ideaal dus voor een heerlijke
fietstocht of wandeling!

Code 18031 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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BAAI VAN NAPELS

! De slapende, maar imposante vulkaan Vesuvius
! De schoonheid van de Amalfitaanse kust
! Het charmante Sorrento: lievelingsoord van menig kunstliefhebber!
! Tal van bezienswaardigheden in de buurt: het antieke Pompeï en

Vesuvius
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Herculaneum, Paestum, Capri en Anacapri, Positano, Amalfi,...

ITALIË
NAPELS

Go

Castellammare di Stabia

Sant’Agnello
Sorrento

10 km

VAKANTIEPLAATSEN

lf v
an N
apels

Sant’Agata
Capri

SORRENTO

SANT’AGNELLO DI SORRENTO

Dit stadje - ook ‘het land der sirenes’ genoemd
- met zijn schilderachtige straatjes ligt hoog
boven de zee, in de Baai van Napels en naast
de Baai van Salerno. De oude stad nodigt uit
tot een wandeling. Sorrento is een van de meest
geliefde vakantieoorden in Zuid-Italië en ligt
in een prachtige omgeving. Het uitzicht over de
baai, de Vesuvius en de nabijheid van interessante
archeologische sites, trekken al sinds honderd
jaar talrijke bezoekers. Luchthaven - Sorrento: 52 km

Het pittoreske Sant’Agnello, met z’n brede door
palmbomen omzoomde lanen, ligt bovenop een
klif. Je geniet er van schitterende uitzichten op
de baai, op Sorrento en de Vesuvius in de verte.
Op wandelafstand van het charmante Sorrento
en met een treinstation en bussen bij de hand,
is dit een ideale uitvalsbasis om de bezienswaardigheden in de streek te bezoeken. Je vindt er
ook enkele ambachtswinkeltjes (kant, limoncello,...).

INFO

Formaliteiten: voor Belgen volstaat de identiteitskaart (dient geldig te zijn tijdens je verblijf).
Andere nationaliteiten: info op de ambassade.
Kids-ID voor kinderen jonger dan 12 jaar. Voor een
laatste update: zie http://diplomatie.belgium.be
Verblijfstaks: per regio heft de Italiaanse
overheid een verblijfstaks die ter plaatse te
betalen is en berekend wordt per persoon per
Luchthaven - Sant’Agnello di Sorrento: 51 km
nacht. Deze verblijfstaks is afhankelijk van regio
SANT’AGATA SUI DUE GOLFI
CASTELLAMMARE DI STABIA
tot regio en kan verschillen in tijd. Deze taks
Sant’Agata sui due Golfi ligt op zo’n 7 km van Castellammare di Stabia ligt op de hellingen
zit niet in de pakketprijs inbegrepen. Indien er
Sorrento en bevindt zich in de heuvels op
van de berg Faito, waaraan dit stadje haar
een verblijfstaks geheven wordt, zal die tussen
ongeveer 400 m boven de zeespiegel. Het is mineraalrijke bronnen te danken heeft. Een
€ 1,5 à 4 per persoon per nacht bedragen.
een gekende vakantieplaats bij de Italianen.
enorme promenade vormt het middelpunt van Stranden: kleine vulkanische stranden of
Je vindt er o.a. een 16e eeuwse kerk met een de stad. Je vindt er talrijke bars, gelateria’s,
betonnen of houten platforms aan de zee
kostbaar altaar, het klooster ‘Deserto’ en een winkels en restaurants. Net buiten het centrum vormen de ‘stranden’, meestal bereikbaar via
16e eeuwse kapel. Luchthaven - Sant’Agata sui due
kan je 2 Romeinse villa’s met mozaïeken en
een lift. Sommige hotels hebben een privéGolfi: 60 km
fresco’s bewonderen. Uitstekende uitvalsbasis platform met ligzetels en parasols.
voor wie de hele streek wil verkennen.
Transfers: gezien het drukke verkeer tussen
Luchthaven - Castellammare di Stabia: 50 km
Napels en Sorrento, vooral tijdens de avondspits, dient men soms rekening te houden met
EXCURSIES
iets langere transfertijden tussen de luchtJe reisagent stelt je met plezier het volledige
haven van Napels en de hotels in Sorrento.
aanbod uitstappen voor.
KLIMAAT
Huisdieren: het is verboden huisdieren mee
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Belangrijke opmerkingen: op deze bestemming
is de vraag naar hotelkamers zeer groot gedurende
het hele zomerseizoen, terwijl het aanbod eerder
beperkt is. Om deze reden raden we aan zo vlug
mogelijk te boeken! Door de vele trappen, niveauverschillen en niet-aangepaste openbare infrastructuur is deze bestemming eerder af te raden
voor wie slecht ter been of rolstoelgebruiker is.

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

SORRENTO
Art Hotel Gran Paradiso ****
Grand Hotel Riviera ****
Grand Hotel De La Ville ****
Grand Hotel Capodimonte ****
Vesuvio ****

code 17860
code 17873
code 17881
code 17856
code 17877

SANT’AGATA SUI DUE GOLFI
Grand Hotel Hermitage ****

code 17861

SANT’AGNELLO DI SORRENTO
24/7 ONLINE
SERVICE

Caravel ****
Isabella ****

code 17852
code 17829

18/10/2022 19:10
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GIRASOLE
Sorrento

! Kleinschalige charme
! Gerund door een Italiaanse familie
! Rustige zwembadzone in een groene tuin
! Op 20 min. wandelen van Sorrento
HALF
WIFI
GRATIS PENSION

Kamer met tuinzicht

ONZE MENING:

LIGGING

FACILITEITEN

• Op 600 m van het strand
• Privéparking (€ 10/dag)
• Op 300 m van het centrum van
• Wifi (gratis) in het hele resort
KLANTENSCORE
Sant’Agnello
• Het hotel is niet toegangelijk voor
• Maaltijden 6.8
• Op 800 m van het centrum van
rolstoelgebruikers
• Kamers 8.2
Sorrento
• Aan de levendige hoofdstraat
Dit kleine en charmante hotelletje
Corso Italia
met slechts 39 kamers wordt gerund
• Bushalte op 100 m
door een Italiaanse familie die je
• Op ± 52 km van de luchthaven
hartelijk zal ontvangen. Aan het
(transfer heen en terug inbegrepen)
zwembad dat omringd wordt door
sinaasappelbomen is het rustig
vertoeven. Het historische centrum
van Sorrento bereik je na een
wandeling van 20 minuten en met
het treinstation op 10 minuten
wandelen is dit een goed vertrekpunt
voor uitstappen naar Herculaneum
en Pompeï. Tip: de kamers met
tuinzicht zijn rustiger dan de
standaardkamers die aan de
straatkant gelegen zijn.

8.0

RESTAURANTS & BARS

VERBLIJF

• Restaurant met terras (continentaal
ontbijtbuffet, avondmaal met
bediening aan tafel)
• Af en toe Italiaans buffet in de
tuin met livemuziek
• Snackbar aan het zwembad
• Loungebar

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche, haardroger), tegelvloer,
individuele airco, wifi (gratis),
satelliet-tv (flatscreen), koelkast,
safe (gratis) en balkon of patio
• Standaardkamer (2-3 pers. /
2 volw.+2 kind.) (type 20)
• Kamer met tuinzicht (2-3 pers. /
SPORT & ONTSPANNING
2 volw.+2 kind. (type 21)
• Zoetwaterzwembad (open vanaf 2/5, • Kinderbedje (0-2 jaar): € 6/dag, ter
geen kindergedeelte), zonneterras
plaatse te betalen
met gratis stoelen en parasols,
• 39 kamers
ligzetels betalend, tuin

VOOR FAMILIES
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN

Code 17831 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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TUI BLUE ATLANTIC PALACE
Sorrento

! Adults Only vanaf 16 jaar
! Fijn adresje voor koppels
! Vriendelijke service, goede keuken
! Stijlvol, modern interieur
! Rustige ligging in de heuvels van Sorrento
ADULTS
ONLY

ALL IN

ONTSPANNEN
MET Z’N TWEEËN
! MODERNE

KAMERS OP
PRACHTIGE LOCATIES
! CULINAIRE ERVARINGEN
! GENIETEN IN DE
WELLNESS
! BLUEF!T® RELAXATIEEN 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

Standaardkamer
ONZE MENING:

LIGGING

• Op 1,5 km van Maya Beach
Experience (mei-sept.)
TUI BLUE Atlantic Palace is een
• Op ± 1,5 km van het centrum
aangenaam Adults Only hotel net
Sorrento (gratis busje)
buiten Sorrento. Vanop het mooie
dakterras geniet je van panoramische • Gelegen op een zachte helling
langs de hoofdstraat van Sorrento
uitzichten over de Vesuvius en de
(geen voetpad)
zee. Hier geniet je in alle rust en
• Bushalte voor het hotel
comfort van een uitstekende All In
• Op ± 55 km van de luchthaven
vakantie. Wie op verkenning wil
(transfer heen en terug inbegrepen)
gaan, kan gebruik maken van het
gratis busje dat je in 5 minuten naar
FACILITEITEN
het centrum van Sorrento brengt.
• Roomservice (10-23u.)
Door de populariteit van dit hotel is
• Wasservice
vroeg boeken hier ten zeerste aan te
• Parking
raden!
• Wifi (gratis) in een deel van het
resort

RESTAURANTS & BARS

VERBLIJF

• Zie All In
• Hoofdrestaurant met terras (avondmaal met menukeuze en bediening
aan tafel, 2xweek thema-avond)
• A-la-carterestaurant in openlucht
(vanaf mei, snacks overdag, avondmaal)
• Barbecue (middagmaal)
• 1x/week galadiner
• Snackbar aan het zwembad (meioktober)
• Lobbybar, bar op het dakterras
(mei-oktober)
• Deftige kledij gewenst tijdens het
avondmaal (lange broek voor de
heren)

Alle kamers beschikken over badkamer (douche, haardroger), parket,
individuele airco, telefoon, wifi (gratis),
satelliet-tv (flatscreen), koelkast, koffieen theefaciliteiten, safe (gratis) en
balkon
• Standaardkamer (2 pers.) in het
hoofdgebouw (type 20)
• Kamer met zeezicht (2 pers.) in
het hoofdgebouw (type 21)
• 95 kamers

SPORT & ONTSPANNING
• Zoetwaterzwembad, 3 bubbelbaden (verwarmd) in de tuin,
zonneterras met gratis ligzetels
• Handdoekenservice (betalend)
• Chill-out zone in de tuin
• Betalend: heel klein wellnesscentrum met sauna, massages en
schoonheidsbehandelingen

ALL IN
• Ontbijtbuffet
• Middagmaal: barbecue (buffet),
pizza, pasta, salades, fruit
• Avondmaal in het hoofdrestaurant
(menukeuze of themabuffetten)
• Brunch op zondag (7-14u.)
• Picknick voor excursies
• Patisserie (16-18u.)
• Sandwiches (23-1u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(10-24u.)
• Dagelijks 1 fles water in de koelkast
• Fitness in openlucht
• Softanimatie overdag (stretching,
volleybal,...) en ‘s avonds (livemuziek)
• Kook- en cocktaillessen
• Culinaire degustaties

ADULTS ONLY
• Minimumleeftijd voor de gasten in
het hotel: 16 jaar

Code 17847 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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GRAND HOTEL PRESIDENT
Sorrento

! Verfijnde keuken, excellente service
! Ruime en fris ogende kamers
! Prachtige ligging in een rustig kader
! Uitzonderlijk uitzicht op stad en baai
! Op ± 3,5 km van Sorrento (gratis minibus)
HALF
WIFI
GRATIS PENSION ONTBIJT

Kamer met patio of balkon (type 21)

ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op ± 3,5 km van het centrum van • Panoramisch restaurant met terras
Sorrento
(ontbijtbuffet, avondmaal met
KLANTENSCORE
• Gratis minibus naar het centrum
menukeuze en bediening aan tafel)
• Maaltijden 9.5 • Service 9.5
8x/dag
• 1x/week groot buffet
• Kamers 9.1
• Op ± 52 km van de luchthaven
• Snackbar aan het zwembad
(transfer heen en terug inbegrepen) (mei-sept.)
Het mooie viersterrenhotel
• Salonbar, bar ‘solarium’
Grand Hotel President is een absolute FACILITEITEN
• Deftige kledij vereist voor het
aanrader! Het ligt prachtig in een
• Roomservice
avondmaal
rustig kader, boven Sorrento en de
• Wifi (gratis) in het hele resort
Baai van Napels en biedt een
uitzonderlijk mooi uitzicht op de
kust en de Vesuvius. Een rustige
sfeer, fraaie tuinen, uitstekende
keuken en excellente service maken
van dit hotel, met een heel eigen stijl,
het ideale oord voor een rustgevende
vakantie. Wil je graag een terrasje
doen of winkelen in Sorrento? Maak
dan zeker gebruik van de gratis
minibus naar het centrum. De kamers
met zeezicht zijn een echte aanrader.
Zeer geliefd hotel dus aangewezen
om vroeg te boeken.

8.6

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• Zoetwaterzwembad met bubbelbad,
panoramische terrassen met gratis
ligzetels en parasols, tuin
• Gratis handdoekenservice
(vervanging betalend)
• Gratis: pingpong, biljart, fitness
• 3x/week livemuziek in de pianobar
(1/5-31/10)
• Betalend: schoonheidscentrum
met Turks bad, sauna, bubbelbad,
massage, solarium

Alle kamers beschikken over
badkamer (bad of douche,
haardroger), tegelvloer, centrale airco
(1/5-30/9), telefoon, wifi (gratis),
satelliet-tv (flatscreen), minibar
(betalend) en safe (gratis)
• Standaardkamer (2 pers.) gelegen
aan de achterzijde van het hotel,
zonder zicht (type 20)
• Kamer met patio of balkon
(2-3 pers.) gelegen aan de
achterzijde van het hotel, zonder
zicht (type 21)
• Kamer met zeezicht (2-4 pers.)
met patio of balkon (type 22)
• Ruimere superieure kamer
(2-4 pers.) met koffie- en
theefaciliteiten, patio of balkon en
zeezicht (type 26)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 107 kamers

VOOR FAMILIES
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN

Code 17870 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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MAJESTIC PALACE
Sant’Agnello di Sorrento

! Dakterras met prachtig uitzicht
! A-la-carterestaurant met Michelin-ster
! Gelegen in een residentiële wijk
! Op 30 minuten wandelen van Sorrento
HALF
WIFI
GRATIS PENSION

ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• Op 300 m van het vulkanische
strand en het centrum van
Sant’Agnello
• Op 2 km van het centrum van
Sorrento (30 min. wandelen)
• Bushalte op 300 m
• Treinstation op wandelafstand
• Op ± 51 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Hoofdrestaurant (ontbijtbuffet,
avondmaal: pasta, hoofdgerecht en
dessert met keuze van het dagmenu)
• A-la-carterestaurant ‘Don Geppi’
(bekroond met 1 Michelin-ster)
• Pianobar
• Dry Martini Bar by Javier De Las
Muelas (de eerste en enige in Italië)
op het terras op de 5e verdieping
(18.30-24u.)
• Lange broek vereist voor de heren
tijdens het avondmaal

• Zoetwaterzwembad (geen ondiep
gedeelte) met bubbelbad,
zonneterras met gratis ligzetels,
tuin
• Handdoekenservice (betalend)
• Dakterras
• Livemuziek (1x/week)

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche in bad, haardroger), tegelvloer, individuele airco (15/6-15/9),
telefoon, wifi (gratis), satelliet-tv
(flatscreen), minibar (betalend), safe
(gratis) en balkon
• Standaardkamer (2-3 pers.)
(type 20)
• Panoramische kamer (2 pers.)
(type 21)
• Eén persoon in dubbele kamer,
op aanvraag (type 29)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis
• 86 kamers

Majestic Palace is een charmant en
klassiek viersterrenhotel dat omringd
wordt door groene tuinen en citroen–
bomen. Het ligt vlak bij het vulkanische
strand en enkele bars en restaurants
in het pittoreske Sant’Agnello di
Sorrento. Ook Sorrento is gemakkelijk
te voet of per bus bereikbaar. Vanop
het dakterras geniet je van een
FACILITEITEN
schitterend uitzicht op de Vesuvius
• Roomservice (10-21u.)
en je komt er heerlijk tot rust na een
• Wifi (gratis) in het hele resort
daguitstap.

Code 17866 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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VILLA FERNANDA
Sant’Agata sui due Golfi

! Gezellig hotelletje
! In de groene heuvels van Sorrento
! Verblijf tussen de lokale bevolking
! Op ± 7 km van Sorrento
HALF
WIFI
GRATIS PENSION

Standaardkamer
ONZE MENING:

9.0

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.5 • Service 8
• Kamers 8.5

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

SPORT & ONTSPANNING

• In het centrum van Sant’Agata sui • Ontbijtbuffet
• Zoetwaterzwembad, bubbelbad,
due Golfi
• Restaurant (avondmaal: keuze uit
zonneterras met gratis stoelen en
• Op ± 7 km van Sorrento
2 voorgerechten en
ligzetels, rustig tuintje
• Bushalte op 200 m (naar Sorrento, 2 hoofdgerechten, dessert of fruit)
om de 30-45 min.)
• Dranken en snacks mogelijk aan
• Op ± 57 km van de luchthaven
het zwembad
(transfer heen en terug inbegrepen)

Aangenaam driesterrenhotel met
een ideale ligging in het centrum van
het gezellige Sant’Agata sui due Golfi, FACILITEITEN
in de groene heuvels van Sorrento.
• Wifi (gratis) in het hele resort
Via een wandelpad kan je naar
Sorrento wandelen (± 1.15u.). Dit
hotel is ook een perfecte uitvalsbasis
voor excursies of uitstapjes met een
huurwagen naar de belangrijkste
bezienswaardigheden in Campania:
Capri, Ischia, Positano, Amalfi,
Pompeï,... En in de mooie, rustige
tuin met zwembad en bubbelbad is
het aangenaam vertoeven. Het hotel
wordt uitgebaat door een heel
gastvrije Italiaanse familie.

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer
(douche, haardroger), tegelvloer,
centrale airco, telefoon, wifi (gratis),
satelliet-tv (flatscreen), safe (betalend)
• Standaardkamer (2 pers.) met
balkon (type 20)
• Kamer (2 pers. / 2 volw.+1 kind)
met balkon (type 21)
• Eenpersoonskamer zonder balkon
(type 10)
• Eén persoon in dubbele kamer
met balkon, op aanvraag (type 29)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting,
behalve in type 20)
• 20 kamers

Code 17843 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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Italië | Baai van Napels | Castellammare di Stabia

TOWERS HOTEL STABIAE SORRENTO COAST
Castellammare di Stabia

! Prachtig zicht op de baai en de Vesuvius
! Met privéstrand
! Goede prijs-kwaliteitverhouding
! Op 14 km van Sorrento
HALF
WIFI
GRATIS PENSION ONTBIJT

CLASSIC
9HUWURXZGJHYRHO
.ZDOLWHLWHQFRPIRUW
+DUWHOLMNHVHUYLFH

Standaardkamer met beperkt zeezicht

ONZE MENING:

LIGGING

• Direct aan het privéstrand (open
tussen 29/4-1/10, afhankelijk van
KLANTENSCORE
het weer)
• Maaltijden 8.4 • Service 10
• Op 4 km van Castellammare di
• Kamers 9.3
Stabia
• Op 10 km van Pompeï
Ooit een oude cementfabriek, nu
• Op 18 km van Sorrento
een modern viersterrenhotel met
• Busje naar het treinstation in Vico
een mooie ligging tussen de prachtige
Equense op 4 km (heen en terug,
baai van Napels en de beroemde
op aanvraag en betalend)
rotsen van het schiereiland van
• Op ± 40 km van de luchthaven
Sorrento. Het eerste wat je hier dan
(transfer heen en terug inbegrepen)
ook zal opvallen is het oogverblindende
uitzicht op zee.
FACILITEITEN
• Roomservice (10-24u.)
• Wasservice
• Garage
• Wifi (gratis) in het hele resort

8.9

RESTAURANTS & BARS

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• Ontbijtbuffet
• Restaurant (mediterrrane keuken,
avondmaal: voor- en hoofdgerecht
met menukeuze)
• In het hoogseizoen: avondmaal op
het panoramisch terras
• Loungebar, bar

• Zoetwaterzwembad (open tussen
14/4-15/10, afhankelijk van het
weer), zonneterras met gratis ligzetels en parasols
• Privéstrand (open tussen
29/4-1/10, afhankelijk van het weer)
met gratis ligzetels
• Gratis handdoekenservice
• Betalend: fitness, wellnesscentrum
(vanaf 18 jaar) met hydrojet
zwembad, sauna, Turks bad,
ontspanningsruimte, Kneipp bad,
schoonheidsbehandelingen en
massages

Alle kamers beschikken over badkamer (haardroger), houten vloer,
individuele airco, wifi (gratis), tv,
koelkast, koffie- en theefaciliteiten
en safe (gratis)
• Standaardkamer (2 pers.) met
bad en beperkt zeezicht (type 20)
• Superieure kamer (2-3 pers.) met
bad en beperkt zeezicht (type 21)
• Kamer met zeezicht (2 pers.) met
bad of douche (type 22)
• Eén persoon in dubbele kamer
met bad en beperkt zeezicht
(type 29)
• De kamers hebben geen balkon of
terras
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 150 kamers

Code 17882 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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PUGLIA

! Een nog ongerepte regio in de hak van de Italiaanse laars
! Sprookjesachtige stranden, idyllische baaien, steile kliffen,
geheimzinnige grotten, kristalheldere zeeën

! De fabelachtige trulli van Alberobello, Unesco werelderfgoed
! De ‘witte stad’ Ostuni, de barokstad Lecce,...
! De typische keuken van de streek en een gastvrije bevolking
VAKANTIEPLAATSEN

EXCURSIES
SANTA MARIA AL BAGNO

Ongetwijfeld een van de meest pittoreske plaatsjes
van Italië, gelegen op 16 km van de Adriatische
kust. Het historische stadscentrum met zijn
‘trulli’ (Werelderfgoed van de Unesco) is nog
altijd intact en ook vandaag nog zijn ze bewoond.
Een verplichte excursie voor iedereen die zich
in de regio bevindt. Luchthaven - Alberobello: ± 70 km

Santa Maria al Bagno is een klein dorpje aan
de Golf van Taranto, met prachtige ongerepte
zandstranden en rotskusten. Toch vind je er
ook winkeltjes, restaurants en bars. Het ligt
vlak bij het groene natuurpark Porto Selvaggio,
een stukje paradijs op aarde! Luchthaven - Santa
Maria al Bagno: 80 km

MESAGNE

SAVELLETRI

Klein stadje op ongeveer 12 km van Brindisi.
Het heeft een klein centrum met winkels en
een stadhuis waarin zich een archeologisch
museum bevindt. Je kan er ook het 11e eeuwse
‘Castello’ bewonderen. Luchthaven - Mesagne: 20 km

Savelletri, met zijn pittoresk vissershaventje, is
een kustplaatsje van op een postkaart. Van
hieruit bereik je gemakkelijk de ruïnes van
Egnazia, een van de belangrijkste archeologische
sites van Puglia. Luchthaven - Savelletri: 55 km

OSTUNI

VERNOLE

La citta bianca = de witte stad. Het historische
centrum van Ostuni, het charmante stadje dat
gekend is om zijn witgekalkte gevels, ligt op enkele
kilometers van de zee. Hier moet iedere voorbijganger
even de tijd nemen om te kuieren door de smalle,
uitnodigende steegjes. Luchthaven - Ostuni: ± 40 km

Het rustige dorpje Vernole ligt vlak bij het
natuurreservaat Le Cesine, een prachtige plek
met zandduinen en heel wat vogelsoorten. In
het mooie historische centrum vind je de
typische barokstijl van Lecce terug, dat op zo’n
15 km van Vernole ligt. Luchthaven - Vernole: 68 km

UGENTO

CAROVIGNO

Ugento is landinwaarts gelegen op zo’n 25 km van Carovigno was ooit een bloeiende stad, en de
het visserstadje Gallipoli en het schilderachtige overblijfselen daarvan vind je nog steeds
terug in het ommuurde historisch centrum.
Santa Maria di Leuca. Luchthaven - Ugento: ± 95 km
Het kasteel van Dentice di Frasso, bovenop
MONOPOLI
een heuveltop, neemt je al helemaal mee
De mooie rotskust met leuke zandstranden,
terug de tijd in. Luchthaven - Carovigno: ± 30 km
alleen al daarvoor ga je naar het charmante
SELVA DI FASANO
Monopoli. Maar bezoek ook zeker eens de
gezellige oude binnenstad met haar kathedraal Opnieuw verrast wordt door het prachtige
en kasteel. Bijzonder is de kerk Santa Maria del vergezicht op de Adriatische Zee. De stad
Suffragio, waar acht gemummificeerde lichamen Fasano ligt beneden, op 8 km van Selva di
Fasano. Vlakbij ligt het safaripark ‘Zoosafari’,
bewaard worden. Luchthaven - Monopoli: ± 70 km
het grootste dierenpark van Italië. Luchthaven -

TORRE CANNE DI FASANO

Selva di Fasano: 65 km

Klein vissersdorp met een fijnzandstrand. In het vooren naseizoen is Torre Canne (di Fasano) een rustige CONCA SPECCHIULLA
badplaats die echter helemaal opleeft in het hoog- Een fraaie ligging, dat is het minste dat je kan
seizoen. Luchthaven - Torre Canne di Fasano: 40 km
zeggen van Conca Specchiulla. Het strand ligt
verscholen tussen de rotsen, het azuurblauwe
POLIGNANO A MARE
water is uitnodigend. En ook het pijnbomenbos
Polignano a Mare is een kustplaatsje gebouwd op rondom het dorp biedt verfrissing op warme
steile klippen, met vele grotten langs de ruige dagen. Luchthaven - Conca Specchiulla: 88 km
kustlijn. In het charmante middeleeuwse centrum
kan je heerlijk verdwalen in de kronkelende
steegjes. Luchthaven - Polignano a Mare: 80 km

406_V1_MED_NL 406

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

INFO
Formaliteiten: voor Belgen volstaat de
identiteitskaart (dient geldig te zijn tijdens je
verblijf). Andere nationaliteiten: info op de
ambassade. Kids-ID voor kinderen jonger dan
12 jaar. Voor een laatste update: zie
http://diplomatie.belgium.be.
Verblijfstaks: per regio kan de Italiaanse overheid
een verblijfstaks heffen die ter plaatse te betalen
is en berekend wordt per persoon per nacht.
Deze verblijfstaks is afhankelijk van regio tot
regio en kan verschillen in tijd. Deze taks zit
niet in de pakketprijs inbegrepen. Indien er
een verblijfstaks geheven wordt, zal die tussen
€ 1,50 à 3,50 per persoon per nacht bedragen.
Opmerking: de meeste hotels liggen op enige
afstand van het centrum van het dichtstbijzijnde
stadje. Gelieve er rekening mee te houden dat
er nauwelijks taxi’s zijn, die zijn trouwens erg
duur. Openbaar vervoer is er nauwelijks. De
meeste hotels bieden wel een busverbinding
aan maar die is vaak onregelmatig en niet
‘s avonds. Een huurwagen wordt aangeraden.
A-la-cartehotels: in de à-la-cartehotels komt
de host(ess) niet op bezoek, zij/hij blijft wel
telefonisch bereikbaar gedurende heel je verblijf.
In deze hotels is het ook niet mogelijk om
uitstappen te organiseren.
Huisdieren: kunnen niet mee met de gewone
transfer of het openbaar vervoer naar het hotel.
Je moet op eigen kosten een taxi/minibus nemen.

Adr
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Polignano a Mare
Monopoli
Savelletri
Selva di Fasano
Torre Canne
Alberobello
Ostuni
Carovigno

ee

ALBEROBELLO

Mesagne
Vernole
Santa Maria al Bagno

Golf van Taranto

Conca Specchiulla

Ugento

50 km

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

ALBEROBELLO
La Chiusa di Chietri ****

code 18863

CAROVIGNO
Riva Marina Resort ****
Torre Guaceto Oasis ****

code 18871
code 18878

MARINA DI OSTUNI
Masseria Santa Lucia ****

code 18865

MONOPOLI
Torre Cintola ****

code 18876

POLIGNANO A MARE
Borgo Bianco resort & Spa *****
Pietrablu Resort & Spa ****

code 18881
code 18839

SANTA MARIA AL BAGNO
Grand Hotel Riviera ****SUP

code 18870

VERNOLE
Relais Masseria Le Cesine ****

KLIMAAT
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt

A
17°
20°
25°
28°
28°
25°
21°

B
17°
19°
23°
26°
26°
25°
22°

C
7
8
10
10
9
8
6

A: gem. dagtemp.
B: gem. temp. zeewater
C: uren zon per dag

code 18842

CONCA SPECCHIULLA
Voi Daniela Resort ****

code 18879

24/7 ONLINE
SERVICE
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ONTDEK PUGLIA IN ALLE VRIJHEID!
Pittoreske dorpjes, gastvrije bevolking, prachtige ongerepte
natuur, kilometerslange kust en overheerlijke streekgerechten.
Ontdek het echte, authentieke Italië op eigen tempo met de wagen.

PUGLIA A LA CARTE

We selecteerden stuk voor stuk typisch
Italiaanse charmehotelletjes, waarvan het
traditionele karakter bewaard gebleven is,
maar waar je toch alle moderne comfort
wordt aangeboden (meer info bij je
reisagent). Logeren in een authentieke
masseria (Masseria Malvindi) of een hotel
tussen eeuwenoude olijfbomen (Borgo
Bianco Resort & Spa) zijn enkele mogelijkheden om je eigen vakantie samen te stellen.
Daarnaast kunnen ook de andere hotels in
Puglia naar eigen voorkeur gecombineerd
worden. Proef het echte Italiaanse ‘Dolce
Vita’ en het laat je nooit meer los!
Je bepaalt zelf hoelang en in welke hotels
je verblijft.

Je kan kiezen uit de volgende hotels:
- Masseria Malvindi
- Borgo Bianco Resort & Spa
- La Chiusa di Chietri
Afreizen op dinsdag vanaf 2/5 en op
zaterdag vanaf 6/5.
Prijsberekening: volgens multicenterformule
Bij deze hotels is de transfer niet inbegrepen.
Je kan naar keuze een huurwagen
(opname/teruggave aan de luchthaven) of
transfers bijboeken.
Opmerking: in al deze hotels komt de
host(ess) niet op bezoek, zij/hij blijft wel
telefonisch bereikbaar gedurende heel je
verblijf. In deze hotels is het ook niet
mogelijk om uitstappen te organiseren.

• Polignano a Mare
Alberobello •

• Mesagne

Je kan kiezen uit onderstaande hotels:

MASSERIA MALVINDI ***** BORGO BIANCO RESORT & SPA ***** LA CHIUSA DI CHIETRI ****
Mesagne
! Zeer rustige ligging
! Excellente service
! Op het platteland

code 18889

407_V1_MED_NL 407

Polignano a Mare
! In een landschap van olijfbomen
! Lokale producten
! Uitgebreide, uitstekende wijnselectie
! Strand op 8 km, gratis shuttle 1/6-31/8

code 18881

Alberobello
! In de prachtige mediterrane natuur
! Verfrissing in het zwembad
! Op 4 km van de trulli van Alberobello

code 18863

18/10/2022 14:39
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Italië | Puglia | Torre Canne di Fasano

DEL LEVANTE
Torre Canne di Fasano

! Perfecte uitvalsbasis voor excursies
! Op wandelafstand van gezellig centrum
! Direct aan het zandstrand
HALF
WIFI
GRATIS PENSION ONTBIJT

BEACH
*HQLHWHQYDQ]RQ]HHHQ]DQG
7RSOLJJLQJDDQKHWVWUDQG
=DOLJUHOD[HQ

Standaardkamer

ONZE MENING:

8.1

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8
• Kamers 7.8

• Service 8

Del Levante, een goede uitvalsbasis
om de bezienswaardigheden in de
omgeving te ontdekken! Na een
typisch Italiaans ontbijt vertrek je op
een historisch-culturele reis langs
prachtige landschappen, monumenten
en tradities van het ongerepte
Puglia. Of wens je in alle rust van je
vakantie te genieten? Dan kan je
languit zonnebaden in een van de
ligzetels aan het zwembad of het
mooie zandstrand.

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• Direct aan het zandstrand
• Op 1,5 km van het centrum van
Torre Canne
• Op 32 km van Alberobello
• Op ± 40 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Ontbijtbuffet
• Restaurant (avondmaal met
menukeuze, 3 gangen, lokale en
mediterrane specialiteiten)
• Pizzeria (15/6-31/8, avondmaal)
• Snackbar aan het strand
(1/5-15/10, middagmaal à la carte)
• Pianobar (1/6-30/9)

• Zoetwaterzwembad, kinderbad,
zonneterras
• Gratis ligzetels en parasols aan het
zwembad en het strand
• Handdoekenservice (betalend,
€ 4/wissel)
• Gratis: pingpong, fietsen, softanimatie voor volwassenen en
kinderen (15/6-15/9), miniclub
(4-12 jaar, 15/6-15/9, in het
Italiaans en Engels)
• Betalend: tennisterrein, tennismateriaal, biljart, bootexcursies

Alle kamers beschikken over badkamer (douche, haardroger), tegelvloer, individuele airco, telefoon, wifi
(gratis), satelliet-tv (flatscreen),
minibar (betalend) en safe (gratis)
• Standaardkamer (2-4 pers.) met
tuinzicht (type 20)
• Kamer met zeezicht (2-4 pers.)
en balkon (type 21)
• Suite (2-4 pers.) met handdoekenservice (gratis) en zeezicht, op
aanvraag: 1 slaapkamer, salon
(type 22)
• Eén persoon in dubbele kamer
met tuinzicht, op aanvraag
(type 29)
• Kinderbedje (0-2 jaar) op aanvraag,
gratis (niet mogelijk bij maximale
bezetting, behalve in type 20 en
21)
• 149 kamers

FACILITEITEN
• Kinderspeeltuin
• Shop
• Kapsalon (op aanvraag)
• Roomservice
• Wifi (gratis) in het hele resort

MINISPLASH
• Kids waterspuitpark met glijbanen
(vanaf 3 jaar, 15/6-15/9)

VOOR FAMILIES
0LQLVSODVK
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQ]RQGHUWRHVODJ

Code 18854 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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ROBINSON APULIA
Ugento

! Perfect voor gezinnen met kinderen
! Uitgebreide All In
! Ruim aanbod aan sporten
! Verzorgd domein
! Direct aan het zandstrand
VERWARMD ALL IN
ZWEMBAD

VOOR STOERE
KIDS EN BLIJE
OUDERS
! GEVARIEERDE

ACTIVITEITEN
KINDEREN
VAN 3 T/M 12 JAAR
! ERVAREN
MEDEWERKERS
! PERSOONLIJKE
SERVICE
! VOOR

‘Bij onze exclusieve hotels met een
TUI KIDS’ CLUB verrassen ervaren
medewerkers de kinderen in juli
en augustus met een gevarieerd
programma boordevol activiteiten.’

Zie pagina 20-21 voor alle hotels

Familiekamer met 1 slaapkamer
ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het zandstrand
• Op 8 km van het centrum van
KLANTENSCORE
Ugento
• Maaltijden 9.3
• Op 25 km van het centrum van
• Kamers 9
Gallipoli
• Op 25 km van Santa Maria di
Zin in een leuke familievakantie in All
Leuca
Inclusive in de hak van de Italiaanse
• Op 65 km van Lecce
laars? Bij ROBINSON APULIA ben je
• Op ± 120 km van de luchthaven
aan het juiste adres. Kinderen worden
(transfer heen en terug inbegrepen)
hier prima onthaald in de verschillende
miniclubs per leeftijdscategorie.
FACILITEITEN
Volwassenen kunnen een balletje
• Kinderspeeltuin
slaan op een van de maar liefst
• Shops
negen tennisterreinen of deelnemen • Theater
aan de groepslessen fitness. Het
• Wasservice
hotel ligt vlak bij het strand, waar je • Kapsalon
kan zeilen en windsurfen. Activiteiten • Discotheek
genoeg voor iedereen! Van de kamers • Wifi (gratis) in een deel van het
over de service tot de restaurants:
resort
hier is alles tot in de puntjes verzorgd.

7.3

VERBLIJF

• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
buffetvorm)
• Specialiteitenrestaurant
• Pizzeria
• Beachrestaurant voor het middagmaal
• Restaurant voor kinderen
• 5 bars
• Deftige kledij gewenst in de
restaurants

Alle kamers beschikken over badkamer (douche, haardroger), houten
vloer, individuele airco, telefoon, tv,
koelkast, safe (gratis) en balkon of
terras
• Standaardkamer (2-4 pers.)
(type 20)
• Familiekamer (3-4 pers. / 2 volw.+
2 of 3 kind. / 3 volw.+2 kind. /
4 volw.+1 kind): 1 slaapkamer
(type 22)
• Familiekamer (4 pers. / 2 volw.+
SPORT & ONTSPANNING
2 of 3 kind. / 3 volw.+1 of 2 kind. /
• Zoetwaterzwembad (verwarmd),
4 volw.+1 kind) = 2 standaardrelaxzwembad (enkel voor
kamers naast elkaar (zonder tussenvolwassenen, verwarmd), 3 kinderdeur), op aanvraag (type 21)
baden (verwarmd, glijbanen),
• Eenouderkamer (1 volw.+1 of
babyzwembadje (verwarmd),
2 kind.), zonder toeslag (type 27)
speelruimte en faciliteiten voor
• Promokamer (2-4 pers.) (type 25)
baby’s
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis
• Gratis ligzetels en parasols aan het • 464 kamers
zwembad en aan het strand
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: tennislessen en -ballen,
massages en schoonheidsbehandelingen in het WellFit spacentrum, watersportlessen, Stand
Up Paddling, windsurfen en zeilen
(materiaal te huur mits brevet)

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Laat ontbijt (10-11u.)
• Middagmaal in het beachrestaurant
(buffet)
• Snacks (15-17u.)
• 1x/week galadiner
• Selectie van lokale en internationale
alcoholische en niet-alcoholische
dranken, geserveerd in een glas
(10-24u.)
• 9 tennisterreinen waarvan 4 met
verlichting, beachvolley, basketbal,
voetbal, Speedminton, fitness in
groep, sauna, bubbelbad
• Animatie overdag en ‘s avonds
(shows, livemuziek)
• Miniclubs (ROBY CLUB 2-6 jaar,
R.O.B.Y. 7-12 jaar en ROBS
13-17 jaar)

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQ]RQGHUWRHVODJ
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN

Code 18869 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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TENUTA MORENO
Mesagne

! Charmant gerenoveerd landhuis
! Uitmuntende, verfijnde keuken
! Eén met de natuur
! Mooie wellnesszone
! Op 6 km van Mesagne
HALF
PENSION ONTBIJT

CLASSIC
9HUWURXZGJHYRHO
.ZDOLWHLWHQFRPIRUW
+DUWHOLMNHVHUYLFH

Juniorsuite

ONZE MENING:

LIGGING

• Op 25 km van het strand
• Op 6 km van het centrum van
KLANTENSCORE
Mesagne (shuttledienst: 1 dag op
• Maaltijden 8.5 • Service 8
voorhand te reserveren, ca.
• Kamers 8.5
€ 80 voor een rit heen en terug,
max. 4 pers.)
Tenuta Moreno in Mesagne is aan te
• Op 20 km van het centrum van
bevelen zowel voor zijn uitmuntende
Brindisi
keuken als voor de charme die het
• Op 30 km van de witte stad Ostuni
uitstraalt. Deze authentieke ‘masseria’
• Op 36 km van Grottaglie (bekend
(oud landhuis) uit 1700 werd in
voor zijn keramiek)
2002 omgebouwd tot een modern
• Op 65 km van Alberobello met zijn
en elegant hotel. Tenuta Moreno is
‘trulli’ (90 km via de snelweg)
een hotel voor natuurliefhebbers,
• Op ± 22 km van de luchthaven
waar je van de natuur kan genieten
(transfer heen en terug inbegrepen)
op een actieve en bewuste manier,
ver weg van het massatoerisme. De FACILITEITEN
mooie tuin en het park met oude
• Roomservice
olijfbomen vormen de perfecte
• Wasservice
plaats voor een ontspannende
• Privéparking (gratis)
vakantie, en ook in de wellnesszone • Wifi (gratis) in een deel van het
kom je helemaal tot rust. In het
resort
restaurant kan je proeven van een
traditionele keuken, verfijnd en
gezond, met uiteraard een
uitstekend wijntje erbij.

8.7

RESTAURANTS & BARS

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• Ontbijtbuffet
• Restaurant met regionale en
nationale keuken en terras
(avondmaal: 4 gangen met
menukeuze)
• 15/8: verplicht galadiner
• Snacks (‘s middags)
• Bar, poolbar

• Zoetwaterzwembad (10/5-28/9) en
geïntegreerd kinderbad, zonneterras, tuin met olijf- en sinaasappelbomen, kruidentuin, fruittuin
• Gratis ligzetels aan het zwembad
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: tennis (tot 19u.), fietsenverhuur, fitness, wellnesszone met
stoombad, sauna en bubbelbad
(gratis toegang mits € 25/pers.
voor badjas, slippers en handdoeken)
• Betalend: massage

Alle kamers beschikken over
badkamer (haardroger), tegelvloer,
individuele airco (29/4-30/9),
telefoon, wifi (gratis), satelliet-tv
(flatscreen), koelkast, koffie- en
theefaciliteiten, safe (gratis), balkon
of terras en tuinzicht
• Comfort kamer (2-3 pers.) met
bad (type 20)
• Superieure kamer (2-3 pers.),
gerenoveerde kamer met douche
(type 22)
• Juniorsuite (2-4 pers.) met
douche (type 21)
• Communicerende kamers
(4 pers. / 4 volw.+2 kind.) met
douche en 2e badkamer met
douche: 2 slaapkamers (type 23)
• Eén persoon in dubbele kamer
met douche (type 29)
• Promokamer (2-3 pers.) met bad
(type 25)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 86 kamers

VOOR FAMILIES
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN

Code 18872 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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Italië | Puglia | Selva di Fasano

TENUTA MONACELLE
Selva di Fasano

! Oorspronkelijk een 17e-eeuws klooster
! Prachtig hotel
! Authentieke trulli in het resort
! Overheerlijke, verse lokale keuken
! Strand op 12 km, gratis busje 27/5-30/9
HALF
WIFI
GRATIS PENSION ONTBIJT

Standaardkamer
ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 12 km van het strand
• Continentaal ontbijtbuffet
• Op 9 km van Fasano
• Restaurant met terras (avondmaal:
Deze Tenuta is ideaal voor een
• Op 20 km van Alberobello
3 gangen met menukeuze)
authentieke vakantie in alle rust,
• Op 65 km van Brindisi
• 3x/week thema-avond, waaronder
middenin een origineel decor.
1x/week typisch Apulische avond
Oorspronkelijk was dit een 17e-eeuws • Gratis busje naar het strand
(4x/dag, 20 min., 27/5-30/9)
met diverse standjes waar je
klooster. Vandaag vormt dit het
• Op ± 65 km van de luchthaven
Apulische gerechten kan proeven
prachtige hotel Tenuta Monacelle
(transfer heen en terug inbegrepen) en kopen (begin mei tot eind
gelegen in een rustige tuin. De
september)
kamers zijn ondergebracht in de
FACILITEITEN
• Bar
modern ingerichte bijgebouwen. In
• Kinderspeeltuin
• Af en toe pianobar (begin mei tot
het restaurant, dat zich in de zone
• Roomservice
eind september)
met de gerestaureerde trulli bevindt,
• Wasservice
• Poolbar (midden mei tot midden
is het gezellig vertoeven en geniet je
• Parking (gratis)
september)
van de typische specialiteiten van
• Hondjes (max. 5 kg) gratis
• Dine Around: wanneer je boekt in
Puglia.
toegelaten
halfpension heb je de mogelijkheid
• Wifi (gratis) in het hele resort
om 3x/week te dineren in restaurant
‘La Sirenetta’ in Savelletri (op
10 km, vervoer zelf te regelen,
dranken niet inbegrepen)

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• Zoetwaterzwembad met bubbelbad,
zonneterras, tuin
• Gratis ligzetels en parasols aan het
zwembad
• Gratis handdoekenservice
• Beachservice (27/5-30/9): 2 ligzetels
en 1 parasol aan het strand
(betalend)
• Gratis: fietsenverhuur
• Betalend: massage, kooklessen,
lachyoga

Alle kamers beschikken over badkamer (douche, haardroger), tegelvloer, individuele airco, hoofdkussenservice (gratis), telefoon, wifi (gratis),
satelliet-tv (flatscreen), minibar
(betalend), safe (gratis), balkon of
terras en tuinzicht
• Standaardkamer (2-3 pers.)
(type 20)
• Superieure kamer (2-4 pers.)
(type 23)
• Eén persoon in dubbele kamer,
HONEYMOON
op aanvraag (type 29)
• Schuimwijn bij aankomst
• Promokamer (2-3 pers.) (type 25)
• Verblijf in kamer van hogere
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
categorie (volgens beschikbaarheid) mogelijk bij maximale bezetting in
type 29)
• 41 kamers

VOOR FAMILIES
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN

Code 18873 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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Italië | Puglia | Savelletri di Fasano

LA SORGENTE
Savelletri di Fasano

! Charmante bediening
! Heerlijke keuken
! Groot zoutwaterzwembad
! Prachtige ligging
! Zee bereikbaar via een ladder
HALF
PENSION ONTBIJT

Standaardkamer
ONZE MENING:

7.6

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.1
• Kamers 7.6

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 30 m van het strand
• A-la-carterestaurant
• Op 500 m van het centrum van
• Bar, snackbar
Savelletri
• Op ± 50 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• Zoutwaterzwembad, zonneterras
• Betalend: fietsenverhuur

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche), tegelvloer, individuele
airco, wifi (gratis), satelliet-tv en
koelkast
• Standaardkamer (2 pers.) met
safe (gratis) en balkon, op aanvraag
(type 20)
• Kamer met zeezicht (2 pers.),
met balkon (type 21)
• Kamer (2-3 pers.) met safe (gratis)
en balkon, zonder toeslag en op
aanvraag (type 22)
• Eenpersoonskamer met balkon,
op aanvraag (type 10)
• Promokamer (2 pers.) met safe
(gratis) en balkon (type 25)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting in
type 10 en 22)
• 43 kamers

Wat een manier om je vakantie te
FACILITEITEN
beginnen: pal aan de sprookjesachtige • Wasservice
rotskust met een geweldig uitzicht
• Wifi (gratis) in een deel van het
op de azuurblauwe zee. In het à-laresort
carterestaurant van La Sorgente
komen de verschillende smaken uit
de omgeving samen, wat elke maaltijd
omtovert tot een waar culinair festijn.
Het personeel staat hier altijd stand-by
en de romantische, mediterrane stijl
van het hotel maakt het plaatje
helemaal af.

Code 18828 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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CALABRIË
! De ‘voet’ en het best bewaarde geheim van Italië

ITALIË
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M e ssi n a

! Een groene streek met middeleeuwse stadjes en karakteristieke dorpjes

Zee

Gasponi/Tropea Pizzo
Zambrone
Capo Vaticano Ricadi

Italië, met prachtige stranden genesteld in baaien

VAKANTIEPLAATSEN

INFO

Formaliteiten: voor Belgen volstaat de identiteitsPIZZO
ZAMBRONE
kaart (dient geldig te zijn tijdens je verblijf).
Middeleeuws stadje met kleine straatjes en een Deze kleine badplaats is ideaal voor de rust- Andere nationaliteiten: info op de ambassade.
prachtig panoramisch zicht over de kust. Met zoekers. Het ligt aan de rand van een heuvel, Kids-ID voor kinderen jonger dan 12 jaar. Voor een
zijn winkels, bars en ijssalons (gelateria) is het in een groene omgeving met veel olijfbomen. laatste update: zie http://diplomatie.belgium.be
aangenaam vertoeven en slenteren in Pizzo. Van Je vindt er een mooi zandstrand en het sfeervolle
Verblijfstaks: per regio kan de Italiaanse
hier komt het beroemde ijs ‘Tartufo di Pizzo’, Tropea ligt op 9 km. Luchthaven - Zambrone: 51 km
overheid een verblijfstaks heffen die ter
waarvoor de Italianen van heinde en verre komen!
plaatse te betalen is en berekend wordt per
Bezienswaardigheden zijn de barokke kerk San GASPONI
Gasponi is een dorpje gelegen op een terras persoon per nacht. Deze verblijfstaks is
Giorgio en de direct aan het strand gelegen
afhankelijk van regio tot regio en kan verschillen
tufstenen kerk Piedigrotta. Luchthaven - Pizzo: ± 20 km boven Tropea. Je geniet er van een prachtig
uitzicht op Tropea en de Stromboli vulkaan. In in tijd. Deze taks zit niet in de pakketprijs
CAPO VATICANO / RICADI
het dorp vind je enkele restaurants/pizzeria’s, inbegrepen. Indien er een verblijfstaks geheven
Hier vind je de mooiste stranden en de meest een bar en een kleine markt. Het is de ideale wordt, zal die tussen € 1 à 3,50 per persoon
per nacht bedragen.
intieme baaien van de streek. Capo Vaticano heeft plek voor een korte, ontspannende avondZwembaden: van 13 tot 16u. is er geen toezicht
geen echt centrum maar de zonsondergangen wandeling met een verfrissend briesje. Weg
zijn er uniek. Bij helder weer is het mogelijk
van de hitte van Tropea dat op slecht 5 minuten aan de zwembaden. In sommige zwembaden
is het verplicht een badmuts te dragen.
de vulkaan Stromboli en soms zelfs de Etna
rijden ligt. Luchthaven - Gasponi: 60 km
te zien. Luchthaven - Capo Vaticano: 70 km
Opmerking: de meeste hotels liggen op enige
EXCURSIES
afstand van het centrum van het dichtstbijzijnde
TROPEA
Je reisagent stelt je met plezier het volledige stadje. Gelieve er rekening mee te houden dat
Tropea, gelegen op een 42 m hoge rots, wordt aanbod uitstappen voor.
er nauwelijks taxi’s zijn, deze zijn trouwens erg
ook wel ‘Parel van Calabrië’ genoemd. Het is een
duur. Openbaar vervoer is er nauwelijks. De
typisch Italiaans provinciestadje met boetiekjes,
meeste hotels bieden wel een busverbinding
winkels, mooie bars, cafés, restaurants en de
aan maar deze is vaak onregelmatig en niet
‘Corso Vittorio Emanuele’ waar het aangenaam
‘s avonds. Een huurwagen wordt aangeraden.
vertoeven is. In de smalle straatjes met oude
Uitstappen: de meeste uitstappen worden in
poortgewelven ontdek je talrijke historische
het Duits begeleid.
gebouwen. De kerk Santa Maria dell’Isola, gelegen
Huisdieren: onder de 5 kg zijn enkel toegelaten
op een rotspunt in zee, is het meest karakteristieke
in de transferbus (niet in een taxi). Ze dienen
bouwwerk van Tropea. Aan de voet van de rots
vervoerd te worden in een gesloten draagtas.
ligt het strand dat via trappen bereikbaar is. De
Huisdieren boven de 5 kg zijn niet toegelaten.
lokale specialiteiten zijn op basis van de beroemde
zoete ‘rode ui’ van Tropea. Luchthaven - Tropea: 60 km

413_V1_MED_NL 413

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

CAPO VATICANO
Baia del Sole Resort ****
Blue Bay Resort ****
Borgo Donna Canfora ****

code 17649
code 17621
code 17626

GASPONI
Villagio l’Olivara ***

code 17648

RICADI
Casa Vacanza Marzano ****

code 17622

TROPEA
Tirreno ****
Valemare ***

code 17643
code 17647

ZAMBRONE
BV Borgo del Principe ****

code 17650

KLIMAAT
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt

A
18°
22°
26°
30°
30°
27°
23°

B
15°
17°
21°
24°
25°
24°
22°

C
7
8
10
11
10
8
6

A: gem. dagtemp.
B: gem. temp. zeewater
C: uren zon per dag

24/7 ONLINE
SERVICE

18/10/2022 13:58
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‘Adults Only’ kamer
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Italië | Calabrië | Pizzo

TUI MAGIC LIFE CALABRIA
Pizzo

! Aanrader voor mountainbikes en racefietsen
! Uitgebreide All In
! Tal van gratis activiteiten en sporten
! Op 450 m van het strand
WIFI
GRATIS

ALL IN

ACTIEVE ALL
INCLUSIVE
VAKANTIES
! ULTIEME

24/7 ALL
INCLUSIVE
! TOPLOCATIES AAN
HET STRAND
! UITGEBREID SPORTPROGRAMMA
! FEESTJES, SHOWS EN
THEMADAGEN
'Niet alleen de buffetten, dranken
en snacks zijn inbegrepen,
maar ook tal van sporten en
spectaculaire shows. All Inclusive
voor pure ontspanning.'

Zie pagina 20-21 voor alle hotels
ONZE MENING:

9.0

KLANTENSCORE
• Maaltijden 9
• Kamers 8.8

Welkom in het eerste TUI MAGIC
LIFE Resort in Italië! Met een ruim
fietsenaanbod, 10 tennisterreinen,
3 beachvolleyterreinen en diverse
watersporten voelen sportfanaten
zich hier direct thuis. Speciaal voor
volwassenen die in alle rust willen
genieten is er het Private Lodge
gedeelte, exclusief voor gasten vanaf
16 jaar. Ook op het strand, bereikbaar
via een pijnbomenbos, is er een
exclusief gedeelte voor 16+ Private
Lodge-gasten .

FACILITEITEN

SPORT & ONTSPANNING

• Kinderspeeltuin
• Roomservice
• Wasservice
• Wifi (gratis) in het hele resort

• ‘Activity’ zwembad, ‘Relax’ zwembad,
kinderbad, zonneterrassen, tuin
• Gratis ligzetels en parasols aan het
zwembad en het strand
• Gratis handdoekenservice
• Ligbedden op het strand (betalend,
volgens beschikbaarheid)
• Private Lodge gedeelte met zoetwaterzwembad, exclusief voor gasten
vanaf 16 jaar die verblijven het
Private Lodge gedeelte (type 22)
• Exclusieve zone op het strand voor
gasten vanaf 16 jaar
• Gratis: zie All In
• Betalend: zwemlessen voor kinderen,
stoombad, schoonheidsbehandelingen, massages
• Aan het strand en betalend:
catamaran (mits brevet), catamaranen surflessen, peddelsurfen

RESTAURANTS & BARS

• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
buffetvorm, showcooking, babyhoek met microgolf, flessenwarmer,
waterkoker)
• Private Lodge Buffet Restaurant in
het Private Lodge gedeelte
(exclusief voor Private Lodge gasten):
ontbijt en avondmaal in buffetvorm,
snacks (middagmaal)
• 4 specialiteitenrestaurants (avondmaal): The Flavour, Trattoria
(Italiaans), Fish & Grill, Private
Lodge Restaurant
LIGGING
• Coffee House
• Op 450 m van het strand (door
• Poolbar, beachbar, Wunderbar
een pijnbomenbos ervan gescheiden)
(24/24u.)
• Op 12 km van Pizzo
• Deftige kledij gewenst in de
• Op ± 17 km van de luchthaven
restaurants
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Koffie en cake • Snacks en
sandwiches • Snacks (21.30-7u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken (24/24u.)
• Huiswijn in de specialiteitenrestaurants (sommige wijnen zijn
betalend) • Water en frisdranken in
de koelkast bij aankomst (bijgevuld
met water tijdens het verblijf) • De
beschikbaarheid van de dranken is
afhankelijk van de openingsuren van
de bars
• 10 tennisterreinen (met verlichting,
5 met kunstgras, 6 met gravel),
pingpong, beachvolley, minivoetbal
• Tennislessen in groep • Begeleide
ritten met mountainbikes en racefietsen • Zumba, BBB, aerobic, step,
aquafitness, pilates, yoga, salsa- en
danslessen • Fitness • Vanaf 16 jaar:
windsurfen (mits brevet), kano
• 6x/week animatie (hoofdzakelijk in
het Duits en het Engels) overdag en
‘s avonds (shows, livemuziek...)
• MAGIC Mini Club (3-6 jaar),
MAGIC Kids Club (7-9 jaar),
Youngsters Club (10-12 jaar), Teens
ALL IN
Time (13-16 jaar)
• Ontbijt, middag- en avondmaal in • All In geldig tot op moment van
buffetvorm • 1x/week avondmaal in vertrek
de specialiteitenrestaurants The
Flavour en Trattoria (volgens
beschikbaarheid) • 1x/week avondmaal in het Private Lodge Restaurant VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
(enkel inbegrepen voor Private
Lodge gasten, volgens beschikbaarheid) YROZNLQGHUHQPRJHOLMN

VERBLIJF

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche, haardroger), tegelvloer,
individuele airco (centrale verwarming
in de koude periodes), telefoon, wifi
(gratis), digitale tv, koelkast, safe
(gratis) en balkon of terras
• Standaardkamer (2 pers.)
(type 20)
• Driepersoonskamer (2-3 pers.)
(type 21)
• ‘Adults Only’ kamer (2 pers. vanaf
16 jaar) in het Private Lodge
gedeelte (type 22)
• Familiekamer (3-4 pers.): 2 slaapkamers (type 23)
• Familiekamer ‘maisonnette
(2 pers. / 2 volw.+2 kind): 1 slaapkamer op het gelijkvloers, 1 slaapkamer boven (type 24)
• Eén persoon in dubbele kamer
(type 29)
MINISPLASH
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
• Kids waterspuitpark / miniglijbanen- mogelijk bij maximale bezetting in
park
type 21 en 22)
• 641 kamers

Code 17670 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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Italië | Calabrië | Ricadi

SCOGLIO DELLA GALEA
Ricadi

! Rustig en actief zwembad
! Panoramisch uitzicht
! Op 300 m van het strand
ALL IN

Standaardkamer
ONZE MENING:

LIGGING

• Op 300 m van het zand-/keizelstrand
KLANTENSCORE
• Op 4 km van Ricadi
• Maaltijden 9.7
• Op 12 km van Tropea
• Kamers 8.3
• Op ± 70 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)
Langs de schilderachtige en prachtige
• Door de ligging tegen een heuvel
Costa degli Dei (Kust van de goden)
en de vele trappen is het hotel
vind je het 4*-hotel Scoglio della
niet aangeraden voor wie moeilijk
Galea. Het is tegen een heuvel
ter been is
gebouwd en biedt zo een panoramisch
uitzicht op de kristalheldere zee. Je FACILITEITEN
kan er diverse sporten beoefenen of • Kinderspeeltuin
lekker ontspannen aan het strand.
• Amfitheater
Ook aan de kinderen is gedacht met • Shop
o.a. een speciaal menu in het kinder- • Kapsalon, schoonheidssalon
restaurant en een babykamer voor
• Wasservice
het bereiden van babyvoeding. In het • Wifi (gratis) in een deel van het
hoogseizoen is dit hotel heel geliefd
resort
bij de Italianen. Hou er rekening mee
dat alle animatie volledig in het
Italiaans is.

9.5

RESTAURANTS & BARS

VERBLIJF

• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
buffetvorm, thema-avonden)
• Restaurant ‘Panorama’ (traditioneel
Italiaanse gerechten)
• Grillrestaurant: vlees, vis en pizza
(11/6-10/9)
• Restaurant ‘Playa Blanca’
(11/6-10/9, middag- en avondmaal
à la carte)
• Kinderrestaurant (speciaal menu
voor kinderen, middag- en avondmaal)
• Babykamer waar je 24/24u. babyvoeding kan bereiden (kookplaat,
microgolf, flessenwarmer, koelkast,
sterilisator, voeding niet inbegrepen)
• Poolbar, beachbar

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche, haardroger), tegelvloer,
individuele airco, telefoon, tv, minibar (betalend), safe (betalend) en
balkon of terras
• Standaardkamer (2-3 pers.) met
zicht op het hinterland (type 20)
• Kamer met zeezicht (2-3 pers.)
(type 21)
• Ruime kamer (2-4 pers.) met
zicht op het hinterland (type 22)
• Ruime kamer (2-4 pers.) met zeezicht (type 23)
• Beachside kamer (2-3 pers.)
(type 24)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 204 kamers

SPORT & ONTSPANNING
• Hoofdzwembad, relaxzwembad,
kinderbad, zonneterras, tuin
• Gratis ligzetels en parasols aan het
zwembad en het strand
• Gratis handdoekenservice (mits
waarborg)
• Gratis: zie All In
• Betalend: Turks bad, massages

ALL IN mits toeslag
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Avondmaal in het grillrestaurant
(op aanvraag, 11/6-10/9)
• Middag- en avondmaal in restaurant
‘Playa Blanca’ (op aanvraag,
11/6-10/9)
• Snacks (16-18u.)
• IJsjes voor de kinderen (2-11 jaar,
16u.)
• Selectie van lokale alcoholische
en niet-alcoholische dranken
(10-24u.)
• 2 tennisterreinen, padel, pingpong,
tafelvoetbal, minivoetbal, beachvolley
• Fitness
• Waterfiets, kano
• Animatie overdag en ‘s avonds
(shows)
• Miniclub (3-10 jaar, ± midden juni
tot begin september), juniorclub
(13-16 jaar, juli-augustus)

VOOR FAMILIES
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN

Code 17676 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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Italië | Calabrië | Tropea

TUI BLUE TROPEA
Tropea

! Adults Only vanaf 18 jaar
! Pure ontspanning voor koppels
! Verse, creatieve keuken
! Eersteklas service
! Droomligging aan zee
HALF
ADULTS WIFI
ONLY GRATIS PENSION

ONTSPANNEN
MET Z’N TWEEËN
! MODERNE

KAMERS OP
PRACHTIGE LOCATIES
! CULINAIRE ERVARINGEN
! GENIETEN IN DE
WELLNESS
! BLUEF!T® RELAXATIEEN 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

Kamer met bubbelbad op het terras
ONZE MENING:

8.2

KLANTENSCORE
• Maaltijden 7.1 • Service 6.3
• Kamers 8

TUI BLUE Tropea is een oase van
rust, omringd door eucalyptussen,
olijf-, pijn- en citroenbomen. Hier
beleef je als koppel een romantische
vakantie. Je geniet er van een uniek
uitzicht op de Eolische eilanden.
‘s Avonds bij zonsondergang kan je
zowaar een glimp opvangen van de
actieve vulkaan Stromboli. En in de
2 restaurants kan je proeven van de
culinaire lekkernijen uit de Calabrische
keuken.

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• Op 300 m van het strand
• Op 1 km van Santa Domenica
• Op 3 km van Tropea
• Op 34 km van Pizzo
• Op ± 70 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)
• Door de ligging op een klif is het
strand moeilijker toegankelijk voor
mensen die slecht ter been zijn

• Hoofdrestaurant (ontbijt en
avondmaal in buffetvorm, 2x/week
thema-avond)
• 1x/week galadiner
• A-la-carterestaurant met terras
• 3 bars
• Deftige kledij gewenst tijdens het
avondmaal

• Zoetwaterzwembad, zonneterras,
tuin
• Gratis ligzetels en parasols aan het
zwembad en het strand
• Gratis handdoekenservice (mits
waarborg)
• Gratis: tennisterrein (rackets te
huur), fitness, yoga voor beginners,
step aerobic, aquagym, BBB,
stretching
• 6x/week animatie overdag en
‘s avonds (2x/week livemuziek,
1x/week folklore, 3 avonden pianobar)
• Betalend: spacentrum met Finse
sauna, stoombad, schoonheidsbehandelingen

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche, haardroger, badjas, slippers),
tegelvloer, individuele airco, telefoon,
wifi (gratis), satelliet-tv (flatscreen),
minibar (betalend), koffie- en theefaciliteiten, safe (gratis)
• Standaardkamer (2 pers.)
(type 20)
• Kamer met tuinzicht (2 pers.)
(type 22)
• Superieure kamer (2 pers.) met
bubbelbad op het terras (type 21)
• Promokamer (2 pers.) (type 25)
• 106 kamers

FACILITEITEN
• Wasservice
• Bagageruimte
• Wifi (gratis) in het hele resort

ADULTS ONLY
• Minimumleeftijd voor de gasten in
het hotel: 18 jaar

Code 17671 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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MALTA

VAKANTIEPLAATSEN
ST. JULIAN’S

Aan de zonnige oostkust van het eiland Malta
aan de helderblauwe Middellandse Zee ligt de
oude ridderstad Valletta. Tijdens een vakantie
in Valletta ontdek je dit grote openluchtmuseum
tussen de 16e eeuwse muren en slenter je door
de smalle staatjes met karakteristieke kalksteenhuizen. Proef ook zeker het rijke verleden van
MELLIEHA BAY
Valletta door een bezoek te brengen aan het
De badplaats Mellieha Bay ligt in een vrij rustige Paleis van de Grootmeesters en de imposante
wijk aan de noordkust van Malta en heeft een St. John’s Co-Cathedral. Luchthaven - Valetta: 14 km
grillige kuststrook met verschillende baaitjes en
zand-/kiezelstrandjes. Luchthaven - Mellieha Bay: 26 km

EXCURSIES

Moderne en levendige stad, tussen St. Julian’s Je reisagent stelt je met plezier het volledige
en Valletta. Hier vind je een overdekt winkel- aanbod uitstappen voor.
centrum, talrijke winkeltjes, restaurantjes en bars.
Dankzij de wandelboulevard (5 km lang) kan je KLIMAAT
tot in St. Julian’s wandelen. Luchthaven - Sliema: 9 km
A
B
C

QAWRA
Levendige badplaats, gelegen op een landtong,
aan de noordoostkust van het eiland. Langs de
gezellige boulevard is het aangenaam vertoeven.
Luchthaven - Qawra: 21 km

MARFA
Marfa ligt nog voorbij Mellieha Bay. Het is gelegen
aan een rotsachtige kust en is de uitgelezen
uitvalsbasis voor uitstapjes! Neem bijvoorbeeld
hier de ferry naar Gozo, een aanrader. Luchthaven - Marfa: 21 km

418_V1_MED_NL 418

GOZO

Marfa

Mi

Mellieha Bay
Q
Qawra
St. Julians
Sliema
VALLETTA

MALTA

B l u e G ro t t o

INFO
VALLETTA

De levendige badplaats St. Julian’s heeft een
zeer ruim aanbod aan eet- en uitgaansmogelijkheden, en biedt je een gevarieerd
nachtleven. Je vindt er verschillende baaitjes,
waaronder St. George’s Bay met een zand- en
grindstrand. Luchthaven - St. Julian’s: 11 km

SLIEMA

10 km

Zee
dse
an
ell
dd

! Perfecte combinatie van zon, cultuur, avontuur en gastronomie
! Paradijs voor watersportliefhebbers
! Rijk aan verschillende culturen en invloeden
! Werelderfgoedstraatjes in Valletta
! Natuurpracht met ‘The Blue Lagoon’ op een kwartiertje van de kust
! Prehistorische tempels op het zustereiland Gozo

jan
feb
maa
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec

11°
12°
13°
18°
22°
29°
29°
29°
27°
24°
17°
13°

8°
8°
8°
13°
16°
19°
19°
23°
22°
19°
12°
9°

4
5
6
9
10
12
13
11
9
7
5
4

A: gem. dagtemp.
B: gem. temp. zeewater
C: uren zon per dag

Formaliteiten: voor Belgen volstaat de identiteitskaart (dient geldig te zijn tijdens je verblijf).
Andere nationaliteiten: info op de ambassade.
Kids-ID voor kinderen jonger dan 12 jaar. Voor
een laatste update: zie http://diplomatie.belgium.be
Verblijfstaks: voor een verblijf in Malta wordt
een ecotaks aangerekend. De taks wordt
berekend per persoon per nacht, is ter plaatse
te betalen en zit dus niet in onze pakketprijzen
inbegrepen.
Verkeer: in Malta wordt er links gereden.
Stopcontact: je hebt een Engels driepuntsstopcontact nodig
Huisdieren: het is verboden huisdieren mee
te nemen naar Malta

MINITRIPS
Er eventjes tussenuit? Het eiland Malta leent
zich uitstekend voor een minitrip!

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

MARFA
LABRANDA Riviera Hotel & Spa ****

code 19039

QAWRA
San Antonio Hotel & Spa **** sup
Dolmen Hotel ****

code 19045
code 19064

SLIEMA
Hotel 1926 ****
The Embassy Valletta****
The Waterfront ****

code 19126
code 19093
code 19078

ST. JULIAN’S
Cavalieri ****
Valentina ****
St. George’s Bay *****
The Westin Dragonara *****

code 19025
code 19067
code 19096
code 19099

VALLETTA
Ax The St John ****

code 19082

24/7 ONLINE
SERVICE
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Malta | Mellieha Bay

DB SEABANK RESORT & SPA

SUP

Mellieha Bay

! Zeer geliefd bij onze klanten
! Gevearieerde en uitgebreide keuken
! Gelegen aan een zandstrand
! Op 2 km van het centrum van Mellieha
ALL IN

ONZE MENING:

8.1

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.2
• Kamers 7.3

Genieten is kiezen. Wat je gaat eten
bijvoorbeeld: je kan gratis dineren in
elk restaurant! En wat als ontspanning?
Een partijtje pingpong of beachvolleybal, om daarna uit te blazen in de
sauna en af te sluiten met een portie
wellness. Zalig.

WIFI
GRATIS

LIGGING

SPORT & ONTSPANNING

• Op 30 m van het strand
• 2 zoetwaterzwembaden (waarvan
• Op 2 km van het centrum van
1 vanaf 16 jaar en gesloten tijdens
Mellieha
de winter), kinderbad, zonneterras
• Bushalte op 30 m
• De zwembaden kunnen gesloten
• Op ± 25 km van de luchthaven
zijn tijdens de winter wegens
(transfer heen en terug inbegrepen) onderhoud
• Gratis ligzetels en parasols aan het
FACILITEITEN
zwembad
• Kinderspeelruimte
• Gratis handdoekenservice (mits
• Schoonheidssalon
waarborg)
• Shop
• Overdekt zwembad (niet toegankelijk
• Wasservice
voor kinderen tussen 12-15u.,
• Parking (gratis)
gesloten tussen half augustus en
• Wifi (gratis) in het hele resort
half september, verwarmd tussen
nov.-april)
RESTAURANTS & BARS
• Gratis: zie All In
• Zie All In
• Betalend: bowling, spacentrum
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
met verzorgingen en massages
buffetvorm)
• Oosters restaurant (maaltijden in
buffetvorm)
• Italiaans restaurant (maaltijden in
buffetvorm)
• Restaurant voor kinderen (maaltijden
in buffetvorm)
• Restaurant (vleesgerechten,
Braziliaanse stijl)
• A-la-carterestaurant met
mediterrane gerechten
• Restaurant met midden-oosterse
gerechten
• Restaurant met ‘sharing dishes’
• Lobbybar, sportsbar, poolbar en
bar met avondanimatie

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer (douche in bad, haardroger),
tegelvloer, centrale airco, plafondventilator, telefoon, wifi (gratis),
satelliet-tv (flatscreen), koelkast,
koffie- en theefaciliteiten, safe (gratis)
en balkon
• Standaardkamer (2 pers.)
(type 20)
• Kamer met zicht op het zwembad
(2 pers.) (type 22)
• Kamer met zeezicht (2 pers.)
(type 21)
• Vierpersoonskamer (2-4 pers.)
(type 23)
• Familiekamer (2-4 pers.): 1 slaapkamer (gescheiden door een
muur) (type 26)
• Familiekamer (2-4 pers.) met
zicht op het zwembad: 1 slaapkamer
(gescheiden door een muur)
(type 24)
• Kamer met terras en zeezicht
(2 pers.) (type 27)
• Eén persoon in dubbele kamer
(type 29)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis
• 536 kamers

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm (hoofdrestaurant)
• Laat continentaal ontbijt (10-12u.)
• Snacks (15.30-16.30u.)
• 1x/week avondmaal mogelijk in
het Italiaans restaurant, het
à-la-carterestaurant, het Aziatisch
restaurant, het restaurant met
midden-oosterse gerechten en in
het restaurant met ‘sharing
dishes’
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(10-24u.)
• Pingpong, beachvolleybal en
beachvoetbal (terrein in de tuin),
minigolf, gym, sauna, stoombad,
bubbelbad
• Animatieprogramma (6x/week)
overdag en ‘s avonds voor
volwassenen en kinderen
(4-11 jaar)

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN

Code 19075 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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MALLORCA

! Charmante baaien en kindvriendelijke stranden in het oosten
! Een bruisend nachtleven in El Arenal en Playa de Palma voor wie op zoek is naar vertier en plezier
! De Sierra de Tramuntana in het westen, met als mooiste bergdorpjes Deià en Valldemossa
! Een must voor elke Mallorca-bezoeker: de hoofdstad en minimetropool ‘Palma de Mallorca’
VAKANTIEPLAATSEN
PUERTO DE SOLLER
Kleine, levendige badplaats aan de westkust
van Mallorca, aan een baai met aan weerszijden
hiervan een vuurtoren. Door de prachtige
natuur is Soller uitstekend voor het maken van
prachtige wandelingen. Een van de attracties in
Soller is ongetwijfeld het oude open trammetje
over een traject van ongeveer 5 km. Puerto de
Soller wordt veel bezocht door dagjestoeristen.

CA’N PASTILLA / PLAYA DE
PALMA / EL ARENAL

CALA MILLOR / CALA BONA

CALA RATJADA / FONT DE SA CALA

Cala Millor is een mooie badplaats gelegen aan
een van de mooiste baaien van Mallorca met
een fijn zandstrand, dat langzaam afloopt. Er
is een gezellige boulevard en een autovrije
voetgangerszone met winkels, restaurants en
uitgaansgelegenheden. Cala Millor is de ideale
badplaats voor families en actieve vakantiegangers.
Cala Bona is eerder geschikt voor wie het
rustiger aan wil doen. Dit traditioneel vissersdorp
is uitgegroeid tot een toeristische zone, met
leuke cafés en bars en enkele kleine zandstrandjes.
Het is mogelijk om vanuit Cala Bona langs de
promenade te wandelen naar het meer levendige
Cala Millor. Luchthaven - Cala Millor / Cala Bona: ± 60 km

Cala Ratjada en Font de Sa Cala liggen op een
klein rotsachtig schiereiland in het uiterste noordoosten van Mallorca. Je vindt er een grillige
kustlijn en talrijke baaien met prachtige zandstranden. Tot de jaren ‘60 was dit een kleine
vissershaven. Vandaag zal je er eerder privéjachten aantreffen maar het is nog steeds de
belangrijkste haven in deze streek. Cala Ratjada
is het plaatsje in Mallorca dat het dichtst bij
het buureiland Menorca gelegen is. Op een
heldere dag kan je van hieruit Ciutadella, de
hoofdstad van Menorca zien liggen. Font de
Sa Cala ligt zo’n 3 km verderop, en is een klein
vakantieplaatsje. Er liggen 2 prachtige zandstranden in een groene omgeving. Luchthaven -

Tussen Ca’n Pastilla en El Arenal ligt een
gezellige zandstrook van 8 km lang, geleidelijk
aflopend in zee. Je vindt er alle nodige faciliteiten
(ligzetels, parasols en alle watersporten). Ca’n
Pastilla is een niet al te grote badplaats. Playa de
Palma heeft zich de laatste jaren uitgebouwd
tot een vakantieplaats met internationale sfeer.
Luchthaven - Puerto de Soller: ± 47 km (via de tunnel: ± 40 km) Het is er gezellig en geschikt voor jongeren,
koppels en voor wie op zoek is naar vertier. Er
SANTA PONSA / PAGUERA
zijn diverse uitgaansmogelijkheden, winkeltjes
Aangenaam gelegen badplaatsen, aan een
en restaurantjes. El Arenal is een van de drukste
mooie baai met breed, geleidelijk aflopend
plaatsen van het eiland en biedt alles om de dag
zandstrand, goed beschut tegen koelere winden. aangenaam door te brengen: terrasjes, bars,
Gelegen in een groene omgeving, waar de
restaurantjes, discotheken. Dankzij haar vele
pijnboombossen tot aan de zee lopen. Beide uitgaansmogelijkheden is El Arenal ideaal
CA’N PICAFORT
badplaatsen hebben een geanimeerd centrum geschikt voor jongeren. Luchthaven - Ca’n Pastilla:
Een van de jongste vakantieoorden van Mallorca
met gezellige terrasjes, bars en restaurants.
in het noorden van het eiland. Het heerlijk lange,
± 5 km / Playa de Palma: ± 8 km / El Arenal: ± 9 km
Luchthaven - Santa Ponsa: ± 27 km / Paguera: ± 32 km
maar niet zo brede zandstrand strekt zich ver
CALAS DE MALLORCA
uit en is ideaal voor strandwandelingen. Langs de
PALMA NOVA
Aan de oostkust van Mallorca zijn talloze cala’s kleine promenade liggen talrijke bars. Luchthaven
Palma Nova is een groot vakantieoord langs de en zandstrandjes. Hier vind je een aantal rustige - Ca’n Picafort: ± 60 km
kustweg diverse winkeltjes, bars en terrasjes. en eerder afgelegen urbanisaties, gelegen in een
Het is bijna helemaal met de naburige badplaats mooie natuur. Luchthaven - Calas de Mallorca: ± 58 km PLAYA DE MURO
Magaluf vergroeid en biedt tal van uitgaansPlaya de Muro is gelegen aan de noordkust
mogelijkheden. Ook ideaal voor strandliefhebbers. CALA MANDIA / PORTO CRISTO
van Mallorca. De hoogtepunten van deze regio
Luchthaven - Palma Nova: ± 27 km
Cala Mandia is een kleine badplaats aan de
zijn het natuurgebied ‘Albufera’ en het propere
oostkust met 2 prachtige baaien (Cala Mandia en 12 km lange witte zandstrand, waar talrijke waterPUIG DE ROS
Cala Anguila). Je kan er genieten van de wonder- sporten kunnen worden beoefend. Luchthaven Op 11 km van El Arenal bevindt zich het rustige mooie natuur. Er is een klein centrum met
Playa de Muro: ± 65 km
en groene oord Cabo Blanco, waar vooral de enkele winkeltjes. Op 5 km ligt het stadje Porto
kalmte en de natuur heersen. Puig de Ros is een Cristo, dat in de zomer vanuit Cala Romantica ALCUDIA
residentiële zone in deze bosrijke omgeving, op (net naast Cala Mandia) bereikbaar is met de De stad Alcudia betekent eigenlijk ‘stad op de
8 km van het levendige El Arenal. Luchthaven glasbodemboot. De regio is ideaal voor families heuvel’ en is een historisch belangrijke plaats
Puig de Ros: ± 17 km
met kinderen en actieve vakantiegangers die met als pronkstuk de enorme middeleeuwse
stadsmuren. Puerto Alcudia daarentegen is een
het eiland willen ontdekken. Luchthaven - Cala
CALA D’OR
levendige haven die zich de afgelopen jaren tot
Cala d’Or wordt nog altijd beschouwd als een Mandia: ± 60 km / Porto Cristo: ± 65 km
zomervakantieplaats heeft ontpopt, geschikt
van de mooiste badplaatsen van het eiland. Het SA COMA
vanwege het kilometerslange fijne en vlakke
gezellige centrum heeft een groot, autovrij
Een gezellige badplaats in een sfeervolle
zandstrand. Ideaal voor een familieverblijf.
gedeelte met veel gezellige cafés en hippe
omgeving. Er is een wandeldijk langs het 2,5 km Luchthaven - Alcudia: ± 61 km
winkels. De vijf kleine, rotsachtige baaitjes zorgen breed zandstrand dat langzaam in zee afloopt.
voor onvervalst strand- en snorkelplezier.
Luchthaven - Sa Coma: ± 60 km
Luchthaven - Cala d’Or: ± 60 km
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Cala Ratjada / Font de Sa Cala: ± 80 km

WEST EN ZUID
Het zuiden beschikt ongetwijfeld over de
mooiste stranden van Mallorca. Hier kan je
aangenaam relaxen aan een van de vele langgerekte stranden. Dit deel van het eiland staat
eveneens bekend om zijn talrijke uitgaans–
mogelijkheden. Je zal je beslist niet vervelen
in de talloze bars, restaurants en discotheken.
De ruige westkust biedt zowel residentiële
accommodaties als levendige vakantiezones
met mooie zandstranden en vele uitgaans- en
shoppingmogelijkheden. De bergketen
Tramuntana aan de westkust biedt vele fietsen wandelmogelijkheden en is ook geliefd bij
motorrijders.

NOORD EN OOST
Het noorden en het oosten zijn de meer rustige
gedeeltes van Mallorca. Hier kan je genieten
van de prachtige landschappen met in het
oosten de vele inhammen, mooie baaien en
in het noorden de zandstranden. Het is de
ideale regio voor families, voor wie rust wenst
of om wandelingen of excursies te maken.
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INFO
Formaliteiten: voor Belgen volstaat de
identiteitskaart (dient geldig te zijn tijdens je
verblijf). Andere nationaliteiten: info op de
ambassade. Kids-ID voor kinderen jonger dan
12 jaar. Voor een laatste update: zie
http://diplomatie.belgium.be.
Verblijfstaks: er is een verblijfstaks te betalen
ter plaatse in het hotel. Ca. € 2 p.p./p.n.
(+10% BTW) voor 3*-, 2*- en 1*-hotels. Ca.
€ 3 p.p./p.n. (+10% BTW) voor 3*plus- en
4*-hotels. Ca. € 4 p.p./p.n. (+10% BTW) voor
4*plus- en 5*-hotels. Deze taks is niet van
toepassing voor kinderen jonger dan 16 jaar. De
vermelde prijzen worden gehalveerd vanaf de
9e nacht verblijf en in het laagseizoen (1/11-30/4).
Airco/verwarming: volgens een nieuwe Spaanse
wet (geldig t.e.m. november 2023) mag de airco
niet lager dan 27° en de verwarming niet hoger
dan 19° staan. Dit is van toepassing in alle
openbare/gemeenschappelijke ruimtes. In de
hotelkamer is deze regel niet van toepassing.
Huisdieren: kunnen niet mee met de gewone
transfer of het openbaar vervoer naar het hotel.
Je dient een taxi te nemen op eigen kosten.

BEHALVE DE HOTELS IN DEZE
BROCHURE BIEDEN WIJ OOK
DE VOLGENDE HOTELS AAN.
Alcudia

MEER INFO BIJ JE REISAGENT.
Aanbod onderhevig aan wijzigingen tijdens het seizoen

Puerto de Soller

ALCUDIA
Bahia de Alcudia ****
Viva Eden Lago ****

Ca’n Picafort

code 01811
code 01872

CA’N PASTILLA
Illusion Calma & Spa ***
THB El Cid ****
Blau Colonia Sant Jordi ***

Paguera
code 01810

PLAYA DE MURO
Playa Esperanza Resort ****

PLAYA DE PALMA
Ca’n Pastilla

C am p de M ar
Santa Ponsa Palma Nova

code 01836

PLAYA DE PALMA
Aubamar Suites & Spa by Pabisa *****
Caballero ****
Cook’s Club Palma Beach ***
Pabisa Bali Park ****sup
Pabisa Sofia ***sup

code 02096
code 02052
code 01827
code 02021
code 02031

Cala Ratjada/
Font de sa Cala

MALLORCA

code 01824
code 01821

COLONIA SAN JORDI

Cala
Me s q ui d a

Playa de Muro

Cala Bona/
Cala Millor
Sa Coma
Porto Cristo
Cala Mandia

Playa de Palma /
El Arenal
Cales de Mallorca
Puig de Ros

Cala de
Ma l l o rc a

Cala D’or

Midd
elland
s

e Zee

20 km

PORTO CRISTO
Ona Drach del Mar ***

code 02009

CALAS DE MALLORCA
HYB Eurocalas ****

code 01875

CA’N PICAFORT
Zafiro Ca’n Picafort ****

code 01948

EL ARENAL
Luna & Luna Park ***

code 01896

PUERTO DE SOLLER
Es Port ****

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

code 01873

SA COMA
Hipotels Mediterraneo ****

code 02085

SAN AUGUSTIN
Belvedere ****

KLIMAAT
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt

A
19°
23°
27°
31°
31°
28°
23°

B
15°
17°
21°
24°
25°
24°
21°

A: gem. dagtemp.
B: gem. temp. zeewater
C: uren zon per dag
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code 01858

SANTA PONSA

C
9
9
11
11
10
7
7

Club Santa Ponsa ***

code 01865

24/7 ONLINE
SERVICE
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Balearen | Mallorca | Cala Ratjada

TUI SUNEO GREEN GARDEN
Cala Ratjada

! Gezellig familiehotel
! Verblijf in studio’s of appartementen
! Leuk entertainment voor jong en oud
! Mooi zwembad
! Op 500 m van het strand
OVERDEKT WIFI
ZWEMBAD GRATIS

FAIR TRAVEL

ALL IN

TUI SUNEO
SPRANKELENDE
ALL IN VAKANTIES
! DE

BETAALBARE ALL
INCLUSIVE
! FRISSE, RUIME EN
MODERNE KAMERS
! SMAKELIJKE WERELDKEUKEN
! SUNEOPLAY SPEELRUIMTE VOOR DE KIDS

'Moderne, betaalbare All In-hotels
op populaire bestemmingen, met
entertainment voor alle leeftijden
en heerlijke internationale en
lokale gerechten.'

Zie pagina 20-21 voor alle hotels
ONZE MENING:

7.7

KLANTENSCORE
• Maaltijden 7.3 • Service 6.5
• Kamers 7.8

TUI SUNEO Green Garden is een
gezellig resort omgeven door een
verzorgde tuin. Zowel kinderen als
volwassenen beleven hier de tijd van
hun leven dankzij het uitgebreid
aanbod aan ontspanningsmogelijkheden
en de leuke animatie. Je kan hier
heerlijk genieten aan het fraaie
zwembad of smullen van de lekkere
buffetten. Het gezellige centrum van
Cala Ratjada met zijn levendige
haven ligt op wandelafstand.

Appartement

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 500 m van het strand
• Op 500 m van winkels, restaurants
en bars
• Bushalte op 25 m
• Shuttle naar het strand (4x/dag,
om 9u30, 12u30, 14u30 en 17u30)
• Op ± 80 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Zie All In
• Restaurant met terras (maaltijden
in buffetvorm)
• Bar, poolbar

FACILITEITEN
• Salon
• Kinderspeelruimte
• Wasservice
• Wifi (gratis) in het hele resort

VERBLIJF

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche, haardroger), tegelvloer,
individuele airco, kitchenette (met
microgolf en waterkoker), telefoon,
wifi (gratis), satelliet-tv, koelkast,
SPORT & ONTSPANNING
safe (betalend) en balkon
• Zoetwaterzwembad, plonsbadje,
• Studio (2 pers.) met flatscreen-tv
zonneterras
(type 20)
• Gratis ligzetels en parasols aan het • Appartement (2 pers. / 2 volw.+
zwembad
2 kind.) met flatscreen-tv: 1 slaap• Handdoekenservice (betalend)
kamer (type 21)
• Overdekt zwembad
• Eén persoon in een studio
• Gratis: zie All In
(type 29)
• Betalend: biljart, sauna (gratis
• Appartement aan promoprijs
tussen 9-20u.), massages
(2 pers. / 2 volw.+2 kind.): 1 slaapkamer (type 25)
MINISPLASH
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
• 1 kids miniglijbanenpark
mogelijk bij maximale bezetting)
• 236 kamers

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• 2x/week themabuffet
• Koffiebreak (16-17.30u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(10-24u.)
• Pingpong, vogelpik, volleybal,
aerobic, gym
• Fitness, bubbelbad
• Animatie volgens het TUI SUNEOprogramma met o.a. flingo, handbal,
ultimate frisbee, pool fun, croquet
• Toegang voor kinderen tot het
‘SuneoPlay open playhouse’
(onder begeleiding van ouders)

VOOR FAMILIES
0LQLVSODVK
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN

Code 02067 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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Balearen | Mallorca | Cala Mandia

INSOTEL CALA MANDIA RESORT & SPA
Cala Mandia

! Mooi aquapark
! Animatie voor jong en oud
! Moderne appartementen en suites
! Dicht bij het strand
OVERDEKT WIFI
ZWEMBAD GRATIS

ALL IN

SUN SWIM
(LQGHORRV]ZHPSOH]LHU
+HHUOLMN]RQQHQ
(HQ]RUJHOR]HIHHOJRRGYDNDQWLH

ONZE MENING:

7.7

KLANTENSCORE
• Maaltijden 7.5 • Service 8.4
• Kamers 7.9

Dit ruime complex biedt een
aangenaam verblijf in moderne
appartementen en suites met een
frisse look en is erg geschikt voor
families met kinderen, sportieve
vakantiegangers en actieve koppels.
Er zijn ook 4 themarestaurants en een
mooi aquapark. Er zijn 4 verschillende
zones in het hotel, van elkaar
gescheiden door een straat. In zone
A bevinden zich de hoofdfaciliteiten
en het ‘Adults Only’ gedeelte met
een eigen zwembad en een ‘Adults
Only’ gedeelte in het restaurant.
Zone B is het rustigere gedeelte en
zone C is het actieve familiegedeelte
met alle sport- en familiefaciliteiten.
Zone D herbergt ook kamers, een
zwembad en een snackbar. Wie fit
wil blijven of gewoon volledig wil
ontspannen kan terecht in de
uitgebreide fitness (vanaf 16 jaar) en
het recent vernieuwde spacentrum.
Ook leuk: de sportbar met biljarttafel,
een overdekt waterspuitpark voor
kinderen tussen 2 en 10 jaar, de
binnenspeeltuin voor kinderen tot
6 jaar en een ‘Games Arcade’ speelzaal voor tieners.

LIGGING
• Op 100 tot 600 m van het strand
(afhankelijk van de zone waarin je
verblijft) • Op 4 km van Porto Cristo
• Op ± 64 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Salon • Kinderspeelruimte
• Schoonheidssalon • Shop
• Wasservice • Wifi (gratis) in het
hele resort (premium wifi mits toeslag)

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In • 2 hoofdrestaurants
(maaltijden in buffetvorm, showcooking, deftige kledij gewenst tijdens
het avondmaal) • 4 themarestaurants
• 3 snackbars • Foodtruck in het
Adults Only gedeelte (inbegrepen
voor kamertype 24, betalend in
andere kamertypes) • Salonbar,
4 poolbars, sportbar

SPORT & ONTSPANNING
• 6 zoetwaterzwembaden (waarvan
1 ‘Adults Only’ zwembad met hydromassage), 4 kinderbaden, terras,
grote tuin • Gratis ligzetels en parasols
aan het zwembad • Gratis handdoekenservice (mits waarborg) • Gratis: zie
All In • Betalend: biljart (in de
sportbar), mountainbikes (mits
waarborg), speelzaal voor tieners,
paardrijden, Balinese bedden (alleen
gratis voor wie in een Adults Only
suite verblijft), spacentrum met

overdekt zwembad (verwarmd tijdens • Familiesuite (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind. / 3 volw.+1 kind) in zone ‘A’,
het laagseizoen), sauna, stoombad,
‘B’ of ‘C’ met douche, 2e satellietmassages en verzorgingen, spacentrum voor kinderen, onafhankelijk tv en balkon of terras: 1 slaapkamer,
apart gedeelte voor kinderen
van het hotel: snorkelen, kano, kajak
(type 21)
en duikschool
• ‘Adults Only’ suite (2-3 pers.,
MINISPLASH
minimumleeftijd: 16 jaar) in zone
• 1 kids waterspuitpark (diepte
‘A’ met douche en balkon: 1 slaapzwembad 30 cm, vanaf 4 jaar, min.
kamer, 1 salon (type 24)
lengte 100 cm), 1 kids miniglijbanen- • Superieure familiesuite (2-3 pers.
park (diepte zwembad 30 cm, vanaf
/ 2 volw.+2 kind. / 3 volw.+1 kind)
4 jaar, min. lengte 100 cm), 1 ‘babyin zone ‘A’ met douche, 2e satellietpool’ met waterspuit- en miniglijtv en balkon: 1 slaapkamer, apart
banenpark (max. 4 jaar), 1 kids
gedeelte voor kinderen (type 23)
waterspuitpark (overdekt, voor kinderen • Appartement (2-4 pers.,
tussen 2-10 jaar)
gerenoveerd) in zone ‘D’ met
douche, microgolf en balkon:
VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer 1 slaapkamer, 1 salon (type 25)
• Studio (2-3 pers., gerenoveerd) in
(haardroger), vinylvloer, individuele
zone ‘D’ met douche, microgolf en
airco, telefoon, wifi (gratis), satellietbalkon (type 26)
tv (flatscreen), koelkast en safe
• Zones ‘A’ en ‘D’ hebben een lift,
(betalend)
zones ‘B’ en ‘C’ niet
• Appartement (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind. / 3 volw.+1 kind) in zone ‘A’ • Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
beschikbaar in types 25 en 26, niet
met bad, microgolf en balkon:
mogelijk bij maximale bezetting in
1 slaapkamer, 1 salon (type 20)
type 24)
• Appartement (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind. / 3 volw.+1 kind) in zone ‘C’ • 564 appartementen en suites
op de begane grond met bad,
microgolf, terras en tuintje met ligzetels en parasol: 1 slaapkamer,
1 salon (type 27)

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm • Laat continentaal ontbijt
(10.30-11.30u.) • Maaltijden mogelijk
in 2 van de themarestaurants (in
het hoogseizoen) • Wijn, bier, frisdranken of water tijdens het middagen avondmaal • Snacks (10.30-18u.)
• IJs (10.30-18u.) • Cake (15-17u.)
• Selectie van lokale en internationale
alcoholische en niet-alcoholische
dranken (10.30-24u.)
• 3 tennisterreinen (overdag), pingpong, badminton, volleybal, basketbal,
minivoetbal, waterpolo, aquagym,
bubbelbad, fitness (vanaf 16 jaar)
• Animatie overdag en ‘s avonds
(o.a. zumba, shows, wedstrijden,...)
• Babyclub (2-3 jaar), miniclub
(4-6 jaar), maxiclub (7-12 jaar),
tienerclub (13-16 jaar, enkel in het
hoogseizoen) • Toegang tot het
aquapark (binnen en buiten)

VOOR FAMILIES
0LQLVSODVK
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQ]RQGHUWRHVODJ
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GLOBALES AMERICA
Calas de Mallorca

! All Inclusive tegen een gunstige prijs
! Geschikt voor jong en oud
! Prachtige uitzichten over zee
! Op 50 m van het strand
ALL IN

BEACH
*HQLHWHQYDQ]RQ]HHHQ]DQG
7RSOLJJLQJDDQKHWVWUDQG
=DOLJUHOD[HQ

Kamer met balkon
ONZE MENING:

8.1

KLANTENSCORE
• Maaltijden 6.5 • Service 8.6
• Kamers 8.4

Dit goed verzorgde familiehotel is
fantastisch gelegen op een rotswand
en biedt prachtige uitzichten over de
zee. De gunstige All Inclusive-formule
zorgt voor een onbezorgd verblijf voor
jong en oud. Er is directe toegang via
trappen tot het mooie zandstrand
van de typische baai Cala Domingos.

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan zee
• Op 50 m van het strand
• Op 150 m van het centrum
• Op ± 58 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
buffetvorm)
• Pizzeria
• Wekelijks thema-avond
• Bar/cafetaria
• Poolbar (in het hoogseizoen)

FACILITEITEN
• Salons
• Kinderspeelruimte
• Wasservice
• Airco in de gemeenschappelijke
ruimtes
• Wifi (gratis) in een deel van het
resort

VERBLIJF

Alle kamers beschikken over badkamer
(haardroger), tegelvloer, centrale
airco, telefoon, wifi (gratis), satelliettv, koelkast en safe (betalend)
• Standaardkamer (2 pers.) in het
hoofdgebouw, met douche,
flatscreen-tv en zonder balkon
(type 27)
SPORT & ONTSPANNING
• Kamer met balkon (2 pers. /
• 2 zoetwaterzwembaden, kinderbad,
2 volw.+1 kind) in het hoofdgebouw,
zonneterras, ligweide
met douche en flatscreen-tv
• Gratis ligzetels aan het zwembad
(type 21)
• Gratis: zie All In
• Ruime kamer (2-3 pers. / 2 volw.+
• Betalend: biljart
2 kind. / 3 volw.+1 kind) in het
bijgebouw, met bad en balkon
(type 22)
• Familiekamer (2-4 pers. / 2 volw.+
3 kind. / 3 volw.+2 kind. / 4 volw.+
1 kind, ruime kamer) in het hoofdgebouw, met bad en balkon (type 26)
• Eén persoon in dubbele kamer in
het hoofdgebouw, met douche,
flatscreen-tv en balkon (type 28)
• Eén persoon in een kamer zonder
balkon in het hoofdgebouw, met
douche en flatscreen-tv (type 29)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 372 kamers

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Laat ontbijt (10-10.30u.)
• Huiswijn, frisdrank en water tijdens
het middag- en avondmaal
• Pizzeria/snacks (11-18u.)
• IJsjes voor kinderen
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(10-24u.)
• Tennis, pingpong (mits waarborg),
voetbal, volleybal, vogelpik,
petanque, waterpolo
• Animatie overdag en ‘s avonds
(liveshows)

VOOR FAMILIES
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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PROTUR SAFARI PARK
Sa Coma

! Ideaal voor families met kinderen
! Groot aanbod van sport en activiteiten
! Mooie kamers en appartementen
! Gevarieerd animatieprogramma
! Op 500 m van het strand
OVERDEKT WIFI
ZWEMBAD GRATIS

ALL IN

VOOR STOERE
KIDS EN BLIJE
OUDERS
! GEVARIEERDE

ACTIVITEITEN
KINDEREN
VAN 3 T/M 12 JAAR
! ERVAREN
MEDEWERKERS
! PERSOONLIJKE
SERVICE
! VOOR

‘Bij onze exclusieve hotels met een
TUI KIDS’ CLUB verrassen ervaren
medewerkers de kinderen in juli
en augustus met een gevarieerd
programma boordevol activiteiten.’

Zie pagina 20-21 voor alle hotels

Standaardkamer
ONZE MENING:

8.2

KLANTENSCORE
• Maaltijden 7.9 • Service 8.8
• Kamers 8.2

Protur Safari Park is werkelijk een
pareltje voor families met kinderen,
sportieve vakantiegangers en animatieliefhebbers. Het maakt deel uit van
het Club Protur Sa Coma Resort en
heeft alles in petto om je vakantiebeleving naar ongekende hoogtes te
brengen. Een uitgebreid aanbod aan
sport en leuke activiteiten, 4 themarestaurants, mooi ingerichte
appartementen en natuurlijk... de
nabijheid van het zonnige strand van
Sa Coma. Voor liefhebbers van
waterpret is er het waterpark ‘La
Reserva’.

LIGGING

SPORT & ONTSPANNING

• Op 500 m van het strand
• 7 zoetwaterzwembaden (waarvan
• Op ± 60 km van de luchthaven
1 relaxzwembad en 2 kinderbaden),
(transfer heen en terug inbegrepen) zonneterras
• Gratis ligzetels en parasols aan het
FACILITEITEN
zwembad
• Kinderspeelruimte
• Handdoekenservice (mits waarborg)
• Wasservice
• Overdekt zwembad (verwarmd
• Wifi (gratis) in het hele resort
tussen oktober en mei)
• Gratis: zie All In
RESTAURANTS & BARS
• Betalend: sauna, tennislessen,
• Zie All In
• Hoofdrestaurant met terras (maal- golflessen, golf Driving Range, ‘La
Reserva’ met waterpark (15/6-30/9)
tijden in buffetvorm, showcooking)
Club Protur Sa Coma Resort:
• Alternatief avondmaal in de
• Gratis sporten en activiteiten: tennis
4 themarestaurants (in het Club
(groepsboekingen betalend), paddleProtur Sa Coma Resort, vanaf 1/5,
volgens beschikbaarheid): Italiaans, tennis, squash, in-line skating,
Nordic walking, pingpong, klimmuur,
barbecue/Mexicaans, Aziatisch en
fietsen, minigolf (vanaf 1/5)
Indisch
• Beginnerslessen voor tennis, paddle• Poolbar, loungebar
tennis, squash, duiken en golf
• Golf Driving Range en Putting
Green
• ‘Paradis Park’ (vanaf 1/5) met zwembad, groot kasteel en spelletjes
• ‘Protur Nature Farm’ (vanaf 1/5)
met lokale dieren

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer (bad of douche, haardroger),
tegelvloer, centrale airco/verwarming,
telefoon, wifi (gratis), satelliet-tv
(flatscreen), koelkast, waterkoker,
safe (betalend) en balkon
• Standaardkamer (2-3 pers.)
(type 20)
• Appartement (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind. / 3 volw.+1 kind) met
microgolf: 1 slaapkamer, 1 salon
(type 21)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting in
type 20)
• 637 kamers

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Laat continentaal ontbijt
(10.30-12.30u.)
• Alternatief avondmaal in de
4 themarestaurants (in het Club
Protur Sa Coma Resort, vanaf 1/5,
1x in 1 restaurant gegarandeerd,
vaker is volgens beschikbaarheid):
Italiaans, barbecue, Aziatisch en
Indisch
• Snacks (13-15u.)
• IJsjes
• Theepauze (15.30-17.30u.)
• Fruit (10.30-21u.)
• Broodjes (23-24u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(10-24u.)
• Fitness, aquagym, waterpolo
• Avondanimatie
• TUI Kids’ Club: Minis (3-6 jaar) en
Maxis (7-12 jaar) in juli en augustus
+ Kids’ Disco

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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PROTUR VISTA BADIA APARTHOTEL
Sa Coma

! Uitstekend familiehotel
! Groot zwembad met veel ruimte
! Ruim aanbod faciliteiten en activiteiten
! Verzorgde kamers en appartementen
! Op wandelafstand van het strand
OVERDEKT WIFI
ZWEMBAD GRATIS

HALF
ALL IN PENSION

CLASSIC
9HUWURXZGJHYRHO
.ZDOLWHLWHQFRPIRUW
+DUWHOLMNHVHUYLFH

Appartement

ONZE MENING:

LIGGING

SPORT & ONTSPANNING

• Op 400 m van het strand
• Zoetwaterzwembad, kinderbad
• Op 1 km van Cala Millor
• Gratis ligzetels en parasols aan het
KLANTENSCORE
• Op ± 60 km van de luchthaven
zwembad
• Maaltijden 7.8 • Service 8.5
(transfer heen en terug inbegrepen) • Handdoekenservice
• Kamers 8.4
• Overdekt zwembad
FACILITEITEN
• Gratis: zie All In
Dit uitstekende familiehotel zal jong • Kinderspeelruimte
• Betalend: golf- en tennislessen,
en oud bekoren. Want Protur Vista
• Wifi (gratis) in het hele resort
‘La Reserva’ met waterpark (open
Badia Aparthotel maakt deel uit van
tussen juni-september), spacentrum
het Club Protur Sa Coma Resort, dat RESTAURANTS & BARS
(vanaf 16 jaar)
• Zie All In (mits toeslag)
bekend staat om haar uitgebreide
Club Protur Sa Coma Resort:
aanbod aan sporten en activiteiten. • Hoofdrestaurant met terras
• Gratis sporten en activiteiten: tennis
(maaltijden in buffetvorm,
Je logeert er in modern ingerichte
(groepsboekingen betalend),
showcooking)
kamers en appartementen die op
paddletennis, squash, in-line skating,
wandelafstand gelegen zijn van het • Alternatief avondmaal in de
Nordic walking, pingpong, klimmuur,
4 themarestaurants (in het Club
strand.
fietsen, minigolf (vanaf 1/5)
Protur Sa Coma Resort, vanaf 1/5,
volgens beschikbaarheid): Italiaans, • Beginnerslessen voor tennis,
paddletennis, squash, duiken en golf
barbecue, Aziatisch en Indisch
• Golf Driving Range en Putting Green
• Deftige kledij vereist tijdens het
• ‘Paradis Park’ (vanaf 1/5) met
avondmaal
zwembad, groot kasteel en spelletjes
• Cafetaria, snackbar
• ‘Protur Nature Farm’ (vanaf 1/5)
met lokale dieren

8.2

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer
(douche, haardroger), laminaatvloer,
centrale airco/verwarming, telefoon,
wifi (gratis), satelliet-tv (flatscreen),
koelkast, microgolf, safe (betalend)
en balkon
• Studio (2 pers. / 2 volw.+1 kind)
(type 20)
• Appartement (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind. / 3 volw.+1 kind) met koffieen theefaciliteiten: 1 slaapkamer,
1 salon (type 21)
• Eén persoon in een studio
(type 29)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 260 kamers

ALL IN mits toeslag
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Laat continentaal ontbijt
(10.30-12.30u.)
• Alternatief avondmaal in de
4 themarestaurants (in het Club
Protur Sa Coma Resort, vanaf 1/5,
volgens beschikbaarheid):
Italiaans, barbecue, Aziatisch en
Indisch
• IJsjes (vanaf 10u.)
• Fruit (10.30-21u.)
• Koffiebreak (15.30-17.30u.)
• Broodjes (23-24u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(10-24u.)
• Volleybal, miniclub (4-12 jaar)

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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SPLASHWORLD GLOBALES BOUGANVILLA
Sa Coma

! Fantastisch aquapark
! Dolle waterpret voor jong en oud
! Familievriendelijk
! Rustig gelegen
SPLASH
SCORE

9

WIFI
GRATIS

ALL IN

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!'
Standaardkamer

Zie pagina 20-21 voor alle hotels
ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 1,5 km van het strand (gratis
• Zie All In
shuttle)
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
KLANTENSCORE
• Op ± 64 km van de luchthaven
buffetvorm)
• Maaltijden 7.1 • Service 8.5
(transfer heen en terug inbegrepen) • Pizzeria (buffet)
• Kamers 7.7
• Grillrestaurant (buffet)
FACILITEITEN
• Poolbar, bar
Voel je als een vis in het water in
• Kinderspeelruimte
SPLASHWORLD Globales Bouganvilla! • Shop
SPORT & ONTSPANNING
Dit familievriendelijke hotel heeft
• Wifi (gratis) in het hele resort
• 2 zwembaden, kinderbad
een spetterend aquapark. Waaghalzen
• Aquapark
kunnen hun hart ophalen in de
• Gratis ligzetels en parasols aan het
kamikazeglijbaan van maar liefst
zwembad
12 meter hoog, terwijl de kleinsten
• Gratis handdoekenservice
dan weer lekker kunnen spetteren in
• Gratis: zie All In
hun eigen ‘splash’ zwembad. Je
• Betalend: tennis, biljart
verblijft in verzorgde kamers of
SPLASH SCORE 9
appartementen.
• 2 snelle glijbanen, trechterglijbaan,
multiglijbaan, 1 kids miniglijbanenpark, kronkelglijbaan, tubeglijbaan,
boomerang (min. lengte
1m20 voor alle glijbanen, behalve
die voor kinderen)

7.5

MINISPLASH
• 1 kids miniglijbanenpark

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer (bad of douche), tegelvloer,
centrale airco, telefoon, wifi (gratis),
flatscreen-tv, safe (betalend) en balkon
of terras
• Appartement (3-4 pers. / 2 volw.+
1 kind / 2 volw.+2 kind. / 3 volw.+
1 kind) met 1 slaapkamer (met
2 bedden), 1 salon/eetkamer (met
sofabed) (type 20)
• Appartement (3-5 volw. / 2 volw.+
1 kind / 2 volw.+2 kind. / 2 volw.+
3 kind. / 3 volw.+2 kind. / 4 volw.+
1 kind) met 1 slaapkamer (met
2 bedden), 1 salon/eetkamer (met
sofabed), zonder toeslag (type 21)
• Kamer (2-3 pers.), zonder toeslag
(type 22)
• Kamer (2-3 pers. / 2 volw.+2 kind.
/ 3 volw.+1 kind), zonder toeslag
(type 23)
• Appartement (4-6 pers. / 4 volw.+
2 kind.) met 2 slaapkamers, zonder
toeslag (type 24)
• Eén persoon in dubbele kamer,
op aanvraag (type 29)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 614 kamers

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Maaltijden in de pizzeria en het
grillrestaurant
• IJsjes
• Snacks
• Koffiebreak (16-18u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(10-24u.)
• Minivoetbal, waterpolo, aquagym,
omnisportterrein
• Animatieprogramma
• Miniclub
• Toegang tot het aquapark

VOOR FAMILIES
0LQLVSODVK
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQ]RQGHUWRHVODJ
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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HIPOTELS COMA GRAN
Sa Coma

! Verzorgd familiecomplex
! Ruime appartementen
! Veel kinderfaciliteiten
! Lekkere keuken
! Centraal gelegen
OVERDEKT WIFI
ZWEMBAD GRATIS

HALF ONTBIJT ALLEEN
ALL IN PENSION
VERBLIJF

Appartement

ONZE MENING:

7.3

KLANTENSCORE
• Maaltijden 7.7
• Kamers 7.3

Hipotels Coma Gran is uitstekend
geschikt voor een aangename vakantie
met het hele gezin. Dankzij de ruime
appartementen, de leuke minisplash
en de verzorgde All In zal het je hier
aan niets ontbreken. Zowel het
strand als het centrum van Sa Coma,
met z’n leuke winkeltjes, bars en
restaurantjes, bevinden zich op
wandelafstand.

LIGGING

SPORT & ONTSPANNING

• Op 100 m van het strand
• Zoetwaterzwembad, kinderbad
• Op 2 km van Cala Millor
met glijbanen
• Op ± 63 km van de luchthaven
• Gratis ligzetels en parasols aan het
(transfer heen en terug inbegrepen) zwembad, ligzetels en parasols
betalend aan het strand
FACILITEITEN
• Gratis handdoekenservice (mits
• Kinderspeelruimte
waarborg)
• Wasservice
• Overdekt zwembad met bubbelbad
• Wifi (gratis) in het hele resort
(open en verwarmd in mei en
oktober, in het spacentrum)
RESTAURANTS & BARS
• Gratis: beachvolley, vogelpik, ping• Zie All In (mits toeslag)
pong, gym, aerobic, Vichy douche,
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
bubbelbad, wandelexcursies,
buffetvorm)
animatie overdag en ‘s avonds,
• Deftige kledij gewenst voor het
miniclub (4-14 jaar), minidisco
avondmaal
• Betalend: biljart, spacentrum met
• Lobbybar, snack-/poolbar
sauna, stoombad en massages,
watersporten

VERBLIJF
Alle studio’s en appartementen
beschikken over badkamer (douche
in bad, haardroger), tegelvloer, centrale
airco, hoofdkussenservice (gratis),
kitchenette (microgolf, elektrisch
fornuis), telefoon, wifi (gratis),
satelliet-tv (flatscreen), koelkast,
koffiefaciliteiten, safe (betalend) en
balkon
• Studio (2 pers. / 2 volw.+1 kind)
(type 20)
• Appartement (2-4 pers.) met
1 slaapkamer, 1 salon (type 21)
• Badjas, strijkijzer en strijkplank
beschikbaar tegen betaling
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 210 studio’s en appartementen

ALL IN mits toeslag
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Snacks (10-23.30u.)
• Patisserie, koffie en thee
(16-18u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken (10-24u.)
• Beachvolley, vogelpik, pingpong
• Gym, aerobic, Vichy douche, bubbelbad, sauna
• Wandelexcursies
• Animatie overdag en ‘s avonds
• Miniclub (4-14 jaar), minidisco

MINISPLASH
• Kids waterspuitpark/miniglijbanenpark

VOOR FAMILIES
0LQLVSODVK
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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HIPOTELS MARFIL PLAYA
Sa Coma

! Prima service
! Verzorgde en uitgebreide buffetten
! Dicht bij het centrum
OVERDEKT WIFI
ZWEMBAD GRATIS

HALF
ALL IN PENSION

CLASSIC
9HUWURXZGJHYRHO
.ZDOLWHLWHQFRPIRUW
+DUWHOLMNHVHUYLFH

Standaardkamer
ONZE MENING:

8.1

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.6 • Service 9
• Kamers 8.4

Hipotels Marfil Playa is het ideale
hotel voor de vakantieganger op
zoek naar rust en sportmogelijkheden.
Het is gebouwd in avant-gardistische
stijl en ligt op wandelafstand van het
magnifieke zandstrand van Sa Coma
en het gezellige lokale centrum.

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 300 m van het strand
• Zie All In (mits toeslag)
• Op 25 m van het lokale centrum
• Restaurant (maaltijden in buffet• Op ± 60 km van de luchthaven
vorm en showcooking)
(transfer heen en terug inbegrepen) • Lange broek vereist voor de heren
tijdens het avondmaal
FACILITEITEN
• Gala-avondmaal 1x/week
• Kinderspeelruimte
• Snackbar
• Kaartsalon
• Bar
• Wasservice
SPORT & ONTSPANNING
• Wifi (gratis) in het hele resort
• Zoetwaterzwembad, kinderbad,
zonneterras
• Gratis ligzetels en parasols aan het
zwembad
• Gratis handdoekenservice (mits
waarborg)
• Overdekt zwembad (open en
verwarmd in april en oktober)
• Gratis: tennis (1u./dag), pingpong,
volleybal, vogelpik, fitness, zwembadspelletjes, gym, aerobic, sauna
(30 min./dag), animatie overdag
(sport en spel) en ‘s avonds
(shows, livemuziek, dans), miniclub
(4-12 jaar, tijdens het hoogseizoen),
minidisco
• Betalend: tennis, biljart, fietsen,
massage, sauna

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer
(bad, haardroger), tegelvloer, centrale
airco, hoofdkussenservice (gratis),
telefoon, wifi (gratis), satelliet-tv,
koelkast, safe (betalend) en balkon
• Standaardkamer (2-3 pers.)
(type 20)
• Eén persoon in dubbele kamer
(type 29)
• Promokamer (2-3 pers.) (type 25)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 162 kamers

ALL IN mits toeslag
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Lokale wijn, lokaal bier, frisdranken,
selectie van fruitsappen en water
tijdens het middag- en avondmaal
• Snacks (10-23.30u.)
• Koffiebreak (16-18u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(10-24u.)
• Tennis (1u./dag), pingpong, volleybal,
vogelpik, fitness, zwembadspelletjes,
gym, aerobic, sauna (30 min./dag)
• Animatie overdag (sport en spel)
en ‘s avonds (shows, livemuziek,
dans)
• Miniclub (4-12 jaar, tijdens het
hoogseizoen), minidisco
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HIPOTELS CALA MILLOR PARK
Cala Millor

! Vriendelijke service
! Heerlijke keuken
! Modern interieur
! Op 150 m van het strand
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Juniorsuite
ONZE MENING:

8.4

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.3 • Service 9
• Kamers 8.6

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 150 m van het strand
• Zie All In (mits toeslag)
• Op 50 m van het centrum
• Restaurant (maaltijden in buffet• Op ± 60 km van de luchthaven
vorm)
(transfer heen en terug inbegrepen) • Bar, poolbar

FACILITEITEN

De pluspunten van dit hotelcomplex • Kinderspeelruimte
zijn zeker het lekkere eten, het
• Salon
moderne design en de vriendelijke
• Wifi (gratis) in het hele resort
service. Dit inspirerende hotel heeft
een centrale ligging vlak bij het centrum
van Cala Millor met winkels, bars,
restaurants en nachtclubs en op
wandelafstand van het strand. Het
geheel bestaat uit drie met elkaar
verbonden gebouwen. Je verblijft in
ruime, comfortabele kamers en kan
gebruik maken van talrijke hotelfaciliteiten.

SPORT & ONTSPANNING
• Zoetwaterzwembad, kinderbad,
zonneterras
• Gratis ligzetels en parasols aan het
zwembad, Balinese bedden (betalend)
• Gratis handdoekenservice (mits
waarborg)
• Overdekt zwembad (verwarmd in
april en oktober, open op aanvraag
tussen mei-september)
• Gratis: pingpong, volleybal, minivoetbal, vogelpik, zwembadspelletjes,
gym, aerobic, sauna (4u./dag),
wandelexcursies, animatie overdag
(sport en spel) en ‘s avonds (o.a.
shows, livemuziek), miniclub
(4-12 jaar), minidisco
• Betalend: biljart, massage, sauna
en Turks bad

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer
(haardroger), laminaatvloer, centrale
airco, hoofdkussenservice (gratis),
telefoon, wifi (gratis), satelliet-tv
(flatscreen), minibar (betalend), safe
(betalend) en balkon
• Standaardkamer (2-3 pers.) met
douche (type 22)
• Juniorsuite (2-3 pers.) met bad:
1 slaapkamer, 1 salon (type 23)
• Juniorsuite (2-3 pers.) met bad
en zeezicht: 1 slaapkamer, 1 salon
(type 24)
• Eén persoon in dubbele kamer
met douche (type 29)
• Promokamer (2-3 pers.) met
douche (type 25)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting in
types 22, 23, 29 en 25)
• 205 kamers

ALL IN mits toeslag
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Lokale wijn, lokaal bier, frisdranken,
selectie van fruitsappen en water
tijdens het middag- en avondmaal
• Snacks (10-23.30u.)
• Koffiebreak (16-18u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(10-24u.)
• Pingpong, volleybal, minivoetbal,
vogelpik, zwembadspelletjes, gym,
aerobic
• Sauna (4u./dag)
• Wandelexcursies
• Animatie overdag (sport en spel)
en ‘s avonds (o.a. shows, livemuziek)
• Miniclub (4-12 jaar), minidisco

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
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HIPOTELS HIPOCAMPO PALACE
Cala Millor

! Luxueus vijfsterrenhotel
! Vlak bij een natuurreservaat
! Heerlijke keuken
! Service tot in de puntjes
! Op 150 m van het strand
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Standaardkamer
ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 150 m van het strand
• Restaurant met terras (maaltijden
• Op ± 60 km van de luchthaven
in buffetvorm, regionale en
KLANTENSCORE
(transfer heen en terug inbegrepen) internationale keuken, lange broek
• Maaltijden 9.3
vereist voor mannen vanaf 16 jaar)
FACILITEITEN
• Kamers 9.1
• Bar/restaurant aan het zwembad
• Kinderspeelruimte
met à-la-cartegerechten voor het
Hipotels Hipocampo Palace is een
• Leessalon
middagmaal (1/5-31/10)
elegant en luxueus vijfsterrenhotel
• Speelzaal
• Gala-avondmaal (1x/week)
met een befaamde keuken. Het park • Kapsalon
• Cafetaria
van Punta de n’Amer ligt vlakbij en
• Schoonheidssalon
• Bar
werd uitgeroepen tot natuurreservaat • Roomservice
omwille van de unieke diersoorten
• Wifi (gratis) in het hele resort
die er leven. Dit is het ideale hotel
voor de vakantieganger op zoek naar
rust, comfort en een uitstekende
service.

9.2

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• Zoetwaterzwembad, kinderbad,
terras
• Gratis ligzetels en parasols aan het
zwembad
• Gratis handdoekenservice
• Overdekt zwembad (verwarmd)
• Gratis: pingpong, fitness, sauna,
bubbelbad, Turks bad, animatie
overdag en ‘s avonds (5 à 6 x/
week: shows, livemuziek,...)
• Betalend: 6 tennisterreinen, biljart,
fietsenverhuur, Balinese bedden,
spacentrum met massages en
verzorgingen

Alle kamers beschikken over badkamer (bad, haardroger), marmeren
vloer, centrale airco, hoofdkussenservice (gratis), telefoon, wifi (gratis),
satelliet-tv, minibar (betalend), safe
(betalend) en balkon
• Standaardkamer (2 pers.)
(type 20)
• Suite (2-3 pers.) (type 21)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis
• 203 kamers

Code 02099 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

431_V1_MED_NL 431

18/10/2022 14:03

432

Balearen | Mallorca | Cala Millor

PROTUR PLAYA CALA MILLOR
Cala Millor

! Adults Only vanaf 16 jaar
! Ideaal voor koppels
! Modern ingerichte kamers
! Schitterend uitzicht
! Prachtig gelegen
HALF
ADULTS OVERDEKT WIFI
ONLY ZWEMBAD GRATIS PENSION

FOR TWO
*HQLHWHQPHW]¶QWZHHWMHV
$GXOWVRQO\
5XVWHQRQWVSDQQLQJ

Kamer met lateraal zeezicht
ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 10 m van het strand (ervan
• Ontbijtbuffet met volkorenproducten
gescheiden door een promenade)
en showcooking
KLANTENSCORE
• Op 500 m van een winkelcentrum • Restaurant met terras: buffet met
• Maaltijden 8.7 • Service 7.5 • Op 500 m van het levendige centrum
warme en koude voorgerechten,
• Kamers 9.1
hoofdschotel van het buffet en
van Cala Millor
showcooking, vegetarische schotel,
• Bushalte op 100 m
Hét plekje voor koppels die een
dessertbuffet
• Op ± 60 km van de luchthaven
ontspannende vakantie willen beleven
(transfer heen en terug inbegrepen) • Alternatief avondmaal in het
in Cala Millor is ongetwijfeld Protur
mediterraan themarestaurant
Playa Cala Millor. Met zijn gevarieerde FACILITEITEN
(1x/verblijf)
en verzorgde buffetten, smaakvolle • Wifi (gratis) in het hele resort
• Deftige kledij vereist tijdens het
decoratie en vriendelijk personeel is
avondmaal in het themarestaurant
de toon voor een aangenaam verblijf
(lange broek voor de heren)
al onmiddellijk gezet. Het door
• ‘s Middags: snacks
palmbomen omringde zwembad
• Snackbar bij het zwembad (enkel
nodigt uit tot urenlang lekker zonnen
in het hoogseizoen)
en genieten. En dan is er nog de
• Salonbar
uitstekende ligging aan de wandelpromenade en het strand, ideaal
voor een romantische strandwandeling.

9.0

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• Infinity zoetwaterzwembad op de
6e verdieping, bubbelbad, zonneterras, ruime tuin
• Gratis ligzetels en parasols aan het
zwembad
• Handdoekenservice (mits waarborg)
• Overdekt zwembad (open en
verwarmd in april en oktober,
gesloten tussen juni-september)
• Gratis: fitness, shows of livemuziek
(meerdere malen per week)
• Betalend: sauna (tot midden juni
en na midden september), spacentrum met massages en
verzorgingen

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche, haardroger), houten vloer,
centrale airco/verwarming, telefoon,
wifi (gratis), satelliet-tv (flatscreen),
minibar (betalend), koffie- en theefaciliteiten en safe (betalend)
• Standaardkamer (2 pers.) met
balkon en lateraal zeezicht
(type 21)
• Kamer met zeezicht (2 pers.) met
balkon (type 22)
• Superieure kamer (2 pers.) met
terras en zeezicht (type 23)
• Luxekamer (2 pers.) met balkon,
dakterras met bubbelbad en zeezicht (type 24)
• Promokamer (2 pers.) zonder balkon
(type 25)
• 242 kamers

ADULTS ONLY
• Minimumleeftijd voor de gasten in
het hotel: 16 jaar
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TUI BLUE ROCADOR
Cala d’Or

! TUI BLUE concept
! Adults Only: vanaf 16 jaar
! Inspirerend edutainment
! BLUEf!t sport, voeding en relaxatie
! Gelegen aan een prachtige baai
HALF
ADULTS OVERDEKT WIFI
ONLY ZWEMBAD GRATIS PENSION

ONTSPANNEN
MET Z’N TWEEËN
! MODERNE

KAMERS OP
PRACHTIGE LOCATIES
! CULINAIRE ERVARINGEN
! GENIETEN IN DE
WELLNESS
! BLUEF!T® RELAXATIEEN FITNESSLESSEN
‘Koppels of beste vrienden?
In deze comfortabele, stijlvolle
Adults Only-hotels geniet je
van qualitytime in een
ontspannen sfeer.’

Kamer met lateraal zeezicht

Zie pagina 22 voor alle hotels
ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het zandstrand
• Hoofdrestaurant (ontbijt en
• Op 100 m van Cala d’Or
avondmaal in buffetvorm,
KLANTENSCORE
• Op 30 km van Manacor
showcooking)
• Maaltijden 8.8
• Op ± 60 km van de luchthaven
• Grillrestaurant met terras (ontbijt en
• Kamers 8.6
(transfer heen en terug inbegrepen) avondmaal in buffetvorm, 1x/verblijf)
• A-la-carterestaurant met terras
TUI BLUE Rocador is prachtig gelegen FACILITEITEN
(avondmaal)
aan een van de mooiste baaien van • Paviljoentjes in de tuin
• Deftige kledij gewenst tijdens het
het eiland. Het hotel verwelkomt
• Wasservice
avondmaal
koppels en singles vanaf 16 jaar met • Wifi (gratis) in het hele resort
• Pool-/snackbar, TUI bar
open armen. De hele dag door kan
je er genieten van ‘edutainment’ met
een hoog ontspanningsniveau,
gaande van groepslessen fitness in
het ‘BLUEf!t’ park, op het strand, in
de tuin of in het zwembad. Dankzij
de TUI BLUE app kan je je vakantie
helemaal indelen zoals je het zelf wil.
Zo reserveer je makkelijk je plaatsje
tijdens de yogales of je tafeltje in
het barbecuerestaurant. Hier logeer
je in trendy kamers met frisse kleuren.
Aan elk detail werd gedacht. Binnen
en buiten wachten de zwembaden
op koppels die een frisse duik willen
nemen. Je wandelt zo naar het leuke
centrum van Cala d’Or voor een
drankje of om even te shoppen.
Vakantie zoals vakantie moet zijn.
Beleef Mallorca, voel de zon en
geniet samen volop van je vakantie
in TUI BLUE Rocador.

8.9

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• Zoetwaterzwembad, zonneterras
• Gratis ligzetels en parasols aan het
zwembad
• Gratis handdoekenservice
• Overdekt zwembad met bubbelbad
(verwarmd in april, mei en oktober,
in het spa- en wellnesscentrum)
• Gratis: ‘BLUEf!t’ programma
overdag en ‘s avonds (6d./week:
sporten, spelletjes,...), pingpong,
vogelpik, fitness (+ groepslessen in
openlucht), yoga, Spaanse les,
spa- en wellnesscentrum met Finse
sauna, stoombad, bubbelbaden en
relaxruimte
• Betalend: kookles, spa- en
wellnesscentrum met massages en
verzorgingen

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche, haardroger, badjas en
slippers), tegelvloer, individuele airco,
strijkijzer en -plank (volgens
beschikbaarheid, op aanvraag),
telefoon, wifi (gratis), satelliet-tv
(flatscreen), bluetooth luidspreker
(volgens beschikbaarheid, op
aanvraag), koelkast, safe (gratis) en
balkon of terras
• Standaardkamer (2 pers.) (type 20)
• Kamer met zicht op het zwembad
(2 pers.), op aanvraag (type 22)
• Kamer met lateraal zeezicht
(2 pers.) (type 21)
• 211 kamers

ADULTS ONLY
• Minimumleeftijd voor de gasten in
het hotel: 16 jaar
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INTUROTEL SA MARINA

SUP

Cala d’Or

! Kwalitatieve appartementen
! Vriendelijke hotelservice
! Lekkere keuken
! Entertainment voor jong en oud
! Midden in het centrum van Cala d’Or
OVERDEKT WIFI
ZWEMBAD GRATIS

FAIR TRAVEL

HALF
PENSION

Appartement
ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 500 m van het zandstrand
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
• In het centrum van Cala d’Or
buffetvorm, showcooking)
In de moderne appartementen in
• Lange broek gewenst voor de
Inturotel Sa Marina voel je je helemaal • Op 300 m van de jachthaven
heren tijdens het avondmaal
thuis. Voeg daar nog een vriendelijke • Op ± 65 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen) • Poolbar
en persoonlijke hotelservice, lekkere
• Lobbybar
en lokale gerechten en tof entertainment
FACILITEITEN
• Loungebar
aan toe en je weet dat je goed zit
• Kinderspeelruimte
voor een onvergetelijke vakantie. Het
• Wasservice (onafhankelijk van het
enthousiaste animatieteam en de
hotel)
vele kinderfaciliteiten zoals de mini• Wifi (gratis) in het hele resort
club, tienerclub en kinderzwembaden
zorgen er voor dat ook de jongste
gasten zich te pletter amuseren. In
het gedeeltelijk autovrije centrum en
rond de jachthaven van Cala d’Or is
het aangenaam wandelen.

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• 2 zoetwaterzwembaden, 2 kinderbaden, zonneterras
• Gratis ligzetels en parasols aan het
zwembad, betalend aan het strand
• Gratis handdoekenservice
• Overdekt zwembad (verwarmd
tussen 16/9-14/6, gesloten tussen
15/6-15/9)
• Gratis: bubbelbad (binnen) en
sauna (gesloten tussen 15/6-15/9),
pingpong, vogelpik, fitness
(24/24u.), aerobic, animatie overdag en ‘s avonds, miniclub (4-12 jaar),
tienerclub (13-16 jaar, juli-augustus),
minidisco
• Betalend: fietsenverhuur, biljart,
massages en verzorgingen

Alle appartementen beschikken over
badkamer (bad, haardroger), tegelvloer, centrale airco, telefoon, wifi
(gratis), satelliet-tv (flatscreen),
kitchenette (microgolf, broodrooster,
elektrisch fornuis), koelkast, koffiezet, safe (betalend) en balkon
• Appartement (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind. / 3 volw.+1 kind): 1 slaapkamer, 1 salon (type 20)
• Appartement aan promoprijs
(2-3 pers. / 2 volw.+2 kind. /
3 volw.+1 kind): 1 slaapkamer,
1 salon (type 25)
• Water, elektriciteit, gas en
verwarming inbegrepen / 7x per
week schoonmaak en vervangen
van badhanddoeken, 3x per week
vervangen van keukenhanddoeken,
1x per week vervangen van bedlinnen
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 165 appartementen

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQ]RQGHUWRHVODJ
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INTUROTEL CALA AZUL
Cala d’Or

! Kindvriendelijk familiecomplex
! Comfortabele studio’s en appartementen
! Aan een schitterende baai
! Op wandelafstand van Cala d’Or
OVERDEKT WIFI
ZWEMBAD GRATIS

FAIR TRAVEL

HALF
ALLEEN
PENSION ONTBIJT VERBLIJF

Studio

ONZE MENING:

9.1

KLANTENSCORE
• Maaltijden 9.2 • Service 9
• Kamers 8.6

Inturotel Cala Azul is geknipt voor
een leuke familievakantie met het
hele gezin. Het hotel bevindt zich
aan de schilderachtige baai van Cala
Azul, naast het strand van Cala
Esmeralda, met het gezellige centrum
van Cala d’Or op wandelafstand. Je
combineert er de vrijheid van een
studio of appartement met de
gemakken van een hotel. Geen zin
om te koken in je eigen kitchenette?
Schuif dan aan aan het buffet of ga
langs in de snackbar of pizzeria.
Dankzij de vele sport- en
ontspanningsmogelijkheden zal je je
hier geen moment vervelen! Als gast
van Inturotel Cala Azul Park kan je
ook gebruik maken van alle faciliteiten
in hotel Inturotel Esmeralda Park.

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 60 m van het zandstrand
• Op 1 km van het centrum van Cala
d’Or
• De baai van Cala Azul is bereikbaar
via een aantal traptreden
• Op ± 65 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Hoofdrestaurant met terras (maaltijden in buffetvorm, showcooking)
• Pizzeria
• 1x/week barbecue-avond
• Beachbar, snackbar, loungebar

FACILITEITEN
• Kinderspeelruimte
• Shop
• Wasservice
• Wifi (gratis) in het hele resort

SPORT & ONTSPANNING
• Zoetwaterzwembad, kinderbad,
zonneterras
• Gratis ligzetels en parasols aan het
zwembad, betalend aan het strand
• Handdoekenservice (betalend)
• Overdekt zwembad (in Inturotel
Esmeralda Park, verwarmd tussen
16/9-14/6, gesloten tussen
15/6-15/9)
• Gratis: bubbelbad en sauna (in
Inturotel Esmeralda Park, gesloten
tussen 15/6-15/9), voetbal, basketbal, volleybal, waterpolo, pingpong,
vogelpik, fitness, aerobic, yoga,
animatie overdag en ‘s avonds,
miniclub (4-12 jaar), tienerclub
(13-17 jaar, juli-augustus), minidisco
• Betalend: tennis, fietsenverhuur,
minigolf, biljart, massages,
verzorgingen, peddelsurfen, windsurfen (materiaal en lessen) en
zeilen

• Appartement aan promoprijs
(2-3 pers. / 2 volw.+2 kind. /
Alle studio’s en appartementen
3 volw.+1 kind) met douche in bad:
beschikken over badkamer (haar1 slaapkamer, 1 salon (type 25)
droger), tegelvloer, centrale airco,
• Water, elektriciteit, gas en verwarming
telefoon, wifi (gratis), satelliet-tv
inbegrepen / 5x per week schoon(flatscreen), kitchenette (broodrooster,
maak / 3x per week vervangen van
fornuis), koelkast, koffiezet, safe
handdoeken / 1x per week vervangen
(betalend) en balkon
van bedlinnen
• Studio (2 pers.) met douche in
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
bad (type 20)
mogelijk bij maximale bezetting in
• Appartement (2-3 pers. / 2 volw.+
type 29)
2 kind. / 3 volw.+1 kind) met
• 245 studio’s en appartementen
douche in bad: 1 slaapkamer,
1 salon (type 21)
• ‘Select’ appartement (2-3 pers. /
2 volw.+2 kind. / 3 volw.+1 kind,
modern en gerenoveerd) met
douche, 2 tv’s en microgolf:
1 slaapkamer, 1 salon (type 22)
• ‘Select’ appartement met zeezicht (2-3 pers. / 2 volw.+2 kind. /
3 volw.+1 kind, modern en
gerenoveerd) met douche, 2 tv’s
en microgolf: 1 slaapkamer, 1 salon
(type 23)
• Eén persoon in een studio met
douche in bad, op aanvraag
(type 29)

VERBLIJF

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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ALUASOUL MALLORCA RESORT
Cala d’Or

! Adults Only vanaf 16 jaar
! Modern comfort
! Prachtige ligging in een baai
! Meerdere zwembaden
! Direct aan het strand
HALF
ADULTS OVERDEKT ALL IN
PENSION
ONLY ZWEMBAD

FOR TWO
*HQLHWHQPHW]¶QWZHHWMHV
$GXOWVRQO\
5XVWHQRQWVSDQQLQJ

Standaardkamer

ONZE MENING:

7.5

KLANTENSCORE
• Maaltijden 7.4
• Kamers 7.7

Dit moderne hotel is erg geschikt
voor koppels die een romantische
setting zoeken. Het ruime complex
bestaat uit 2 delen die aan beide
zijden van een prachtige baai zijn
gebouwd. Je wandelt zo het publieke
strand op. De schitterende locatie
zorgt voor dat sublieme romantische
gevoel waar je samen kan genieten van
het adembenemende uitzicht over de
baai. Door de talrijke niveauverschillen
is het resort minder geschikt voor
wie niet goed ter been is.

LIGGING

• Kamer met frontaal zeezicht
(2 pers.), regendouche en balkon
(type 22)
• Superieure kamer (2 pers.) gelegen
op de 2 bovenste verdiepingen,
met bad of regendouche, iPod
docking station, Smart tv,
Nespresso koffiezet en balkon met
SPORT & ONTSPANNING
frontaal zeezicht (type 23)
• 3 zoetwaterzwembaden, zonne• Superieure kamer ‘My favourite
terras
Club’ (2 pers.) met balkon of terras
• Gratis ligzetels en parasols aan het
en frontaal zeezicht (type 24)
zwembad
• Superieure kamer ‘My favourite
• Gratis handdoekenservice (mits
Club’ (2 pers.) met bad of
waarborg)
regendouche en balkon of terras
• Overdekt zwembad (verwarmd)
met frontaal zeezicht (type 26)
• Gratis: sauna, bubbelbad (overdekt), • Eén persoon in dubbele kamer
softanimatie overdag en ‘s avonds
met bad, regendouche en balkon
(o.a. beachvolley en livemuziek)
(type 29)
• Betalend: minigolf, spacentrum
• Eén persoon in een kamer met
met massages, Balinese bedden
frontaal zeezicht, regendouche en
balkon (type 28)
ADULTS ONLY
• Minimumleeftijd voor de gasten in • Eén persoon in een superieure
kamer ‘My favourite Club’ met
het hotel: 16 jaar
balkon of terras en frontaal zeezicht
VERBLIJF
(type 27)
Alle kamers beschikken over badkamer • 371 kamers
(haardroger, badjas, slippers), houten
vloer, individuele airco, hoofdkussenservice (gratis), strijkijzer en -plank,
telefoon, wifi (gratis), kabel-tv
(flatscreen), minibar (betalend) en
safe (gratis)
• Standaardkamer (2 pers.) met
bad, regendouche en balkon
(type 20)

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het strand en de zee
• Op 2,5 km van het centrum van
Cala d’Or
• Op ± 50 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Strijkijzer en -plank beschikbaar
• Roomservice (10-22u.)
• Wifi (gratis) in een deel van het
resort

• Zie All In (mits toeslag)
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
buffetvorm, showcooking)
• A-la-carterestaurant (avondmaal)
• Snackbar aan het zwembad
• Poolbar, 2 bars

ALL IN mits toeslag
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Laat ontbijt (10.30-12u.)
• A-la-carteavondmaal (1x/week)
• Snacks (12-13u. en 15-18u.)
• Selectie van lokale en internationale
alcoholische en niet-alcoholische
dranken (10-23u.)
• Softanimatie overdag en ‘s avonds
(o.a. beachvolley en livemuziek)
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INTUROTEL CALA ESMERALDA BEACH HOTEL & SPA

SUP

Cala d’Or

! Adults Only vanaf 16 jaar
! Moderne inrichting met een vleugje retro
! Overheerlijke en gevarieerde keuken
! Puur ontspannen in de beachclub
! Prachtige ligging langs de baai

TE

L AWARD

FAIR TRAVEL

HALF
PENSION

FOR TWO

S

20

TUI H
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ADULTS OVERDEKT SWIM-UP WIFI
ONLY ZWEMBAD KAMERS GRATIS
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‘Select’ standaardkamer

ONZE MENING:

9.3

KLANTENSCORE
• Maaltijden 9.4 • Service 9.5
• Kamers 9.3

LIGGING

• ‘Roof Terrace’ juniorsuite
Alle kamers beschikken over badkamer (2 pers.) met hoofdkussenservice
(gratis), Smart tv, Nespresso en
(douche, haardroger, badjas en
privéterras op het dak, op
slippers), tegelvloer, centrale airco,
aanvraag (type 26)
telefoon, wifi (gratis), satelliet-tv,
minibar (betalend), koffie- en thee- • Eén persoon in ‘Select’ kamer,
op aanvraag (type 29)
faciliteiten, safe (gratis) en balkon
SPORT & ONTSPANNING
• ‘Select’ standaardkamer (2 pers.) • ‘Select’ promokamer (2 pers.)
• 3 zoetwaterzwembaden (waarvan
(type 25)
(type 20)
1 loungezwembad met Balinese
• 172 kamers
• ‘Select’ kamer met zeezicht
bedden), zonneterras
(2 pers.) (type 21)
• Gratis ligzetels en parasols aan het • Superieure ‘Premium’ kamer
zwembad
(2 pers.) op de bovenste verdieping,
• Gratis handdoekenservice
met hoofdkussenservice (gratis),
• Overdekt zwembad met bubbelbad Smart tv en Nespresso (type 22)
(verwarmd, in het spacentrum)
• Superieure ‘Premium’ kamer
• Gratis: pingpong, petanque, fitness, (2 pers.) op de bovenste verdieping,
sauna, hamam
met hoofdkussenservice (gratis),
• Betalend: spacentrum met
Smart tv, Nespresso en zeezicht
massages en verzorgingen,
(type 23)
windsurfen, duiken, waterfiets,
• Swim-up juniorsuite (2 pers.)
paardrijden
met hoofdkussenservice (gratis),
Smart tv, Nespresso en toegang
ADULTS ONLY
tot het privéplonsbad, op aanvraag
• Minimumleeftijd voor de gasten in
(type 24)
het hotel: 16 jaar

RESTAURANTS & BARS

VERBLIJF

• Direct aan het strand
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
• Op 800 m van het centrum van
buffetvorm)
Cala d’Or
• Restaurant/loungebar (slaatjes,
• Op ± 65 km van de luchthaven
tapas, snacks)
(transfer heen en terug inbegrepen) • Snackbar aan het strand

Bij Inturotel Cala Esmeralda Beach
FACILITEITEN
Hotel & Spa ben je van harte welkom • Roomservice
vanaf 16 jaar. Ben je op zoek naar
• Wifi (gratis) in het hele resort
een zorgeloos verblijf in een oase
van rust en pure luxe, dan word je
hier op je wenken bediend. Dit resort
ligt pal aan een feeërieke baai, op
minder dan 1 km van het bruisende
centrum van Cala d’Or. Geniet van
een ontspannend bubbelbadje,
ontdek de ijsfontein of laat je van
top tot teen verwennen tijdens een
deugddoende verzorging of massage
in het gloednieuwe spacentrum.
Maak een lange strandwandeling of
rust heerlijk uit in een van de
designbedden aan de zwembaden.
Ook foodies kunnen er gegarandeerd
hun culinair hart ophalen.
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PROTUR FLORIANA RESORT

SUP

Cala Bona

! Kindvriendelijk familieresort
! Verzorgde appartementen
! Sport en animatie voor jong en oud
! Omgeven door mooie tuinen
OVERDEKT WIFI
ZWEMBAD GRATIS

ALL IN

Appartement
ONZE MENING:

8.0

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8
• Kamers 7.8

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 550 m van het strand
• Zie All In
• Op 1,5 km van Cala Millor
• Hoofdrestaurant met overdekt
• Op ± 72 km van de luchthaven
terras (maaltijden in buffetvorm)
(transfer heen en terug inbegrepen) • Poolbar, bar

FACILITEITEN

Protur Floriana Resort in Cala Bona • Kinderspeelruimte
is een ware aanrader voor een
• Wasservice
geslaagde familievakantie! Je verblijft • Wifi (gratis) in het hele resort
er in een verzorgd appartement, en
wordt op je wenken bediend dankzij
de kwalitatieve All In-formule. Voor
de kleinsten is er de minisplash met
piratenboot, een kinderspeeltuin en
een leuke miniclub. Het resort is
omgeven door mooi ontworpen tuinen
en rustig gelegen nabij de haven van
Cala Bona.

SPORT & ONTSPANNING
• 2 zoetwaterzwembaden, 2 kinderbaden, zonneterras
• Overdekt zwembad (open en
verwarmd in mei en oktober)
• Gratis: zie All In
• Betalend: sauna

VERBLIJF
Alle appartementen beschikken over
badkamer (douche in bad), tegelvloer,
individuele airco, telefoon, wifi (gratis),
satelliet-tv, microgolf, koelkast, safe
(betalend) en balkon
• Appartement (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind. / 3 volw.+1 kind) met
1 slaapkamer, salon en kitchenette
(type 20)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis
• 314 appartementen

MINISPLASH
• 1 kids waterspuitpark/miniglijbanenpark

ALL IN
• Ontbijt, continentaal laat ontbijt
(10.30-12u.), middag- en avondmaal in buffetvorm
• Theepauze (16-17.30u.)
• IJsjes voor kinderen (10-24u.)
• Sandwiches (23-24u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(10-24u.)
• 3 tennisterreinen, omnisportterrein, beachvolleybal, squash,
pingpong, vogelpik, petanque
• Fietsen
• Fitness, aerobic, aquagym
• Animatie overdag en ‘s avonds
• Miniclub (4-12 jaar), minidisco

VOOR FAMILIES
0LQLVSODVK
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQ]RQGHUWRHVODJ
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LEVANTE
Cala Bona

! Nieuw in ons aanbod
! Adults Only vanaf 16 jaar
! Direct aan het strand van Cala Millor
HALF
ADULTS OVERDEKT
ONLY ZWEMBAD PENSION

ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het zandstrand van Cala • Hoofdrestaurant (maaltijden in
Millor
buffetvorm, thema-avonden)
Hotel Levante verwelkomt gasten
• Op 100 m van Cala Bona
• A-la-carterestaurant (internationale
vanaf 16 jaar en is een nieuwe
keuken)
aanwinst in ons aanbod op Mallorca. • Op 1,5 km van Cala Millor
• Op ± 70 km van de luchthaven
• 2 bars
Het is centraal gelegen aan het
(transfer heen en terug inbegrepen)
strand en dicht bij het centrum van
Cala Bona, met heel wat bars,
FACILITEITEN
restaurants en shops. Naast de
• Wasservice
goede ligging, geniet je hier ook van
• Wifi (gratis) in een deel van het
een stijlvol spacentrum en een
resort
prachtig zicht op zee. Je verblijft er
in halfpension.

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• Zoetwaterzwembad, zonneterras
• Gratis ligzetels aan het zwembad
• Gratis: aerobic, petanque, animatie
overdag
• Betalend: fitness, spacentrum met
sauna, stoombad, verzorgingen en
overdekt zwembad (verwarmd)
met bubbelbad

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche, haardroger, badjas en slippers),
strijkijzer en -plank, telefoon, wifi
(gratis), satelliet-tv (flatscreen), koelkast, koffie- en theefaciliteiten, safe
(gratis) en balkon
• Standaardkamer (2-3 pers.)
(type 20)
• Kamer met zeezicht (2-3 pers.),
zonder toeslag (type 21)
• Superieure kamer (2-3 pers.) met
zeezicht (type 22)
• Kamer met lateraal zeezicht
(2-3 pers.), zonder toeslag
(type 23)
• Juniorsuite (2-3 pers.) met
zeezicht (type 24)
• Eenpersoonskamer met zeezicht
(type 10)
• Eén persoon in dubbele kamer,
op aanvraag (type 29)
• Eén persoon in dubbele kamer
met zeezicht, op aanvraag
(type 28)
• 202 kamers

ADULTS ONLY
• Minimumleeftijd voor de gasten in
het hotel: 16 jaar
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TUI BLUE GRUPOTEL MALLORCA MAR
Cala Bona

! Kwaliteitsvol hotel
! Kindvriendelijk
! Ontspannen sfeer
! Direct aan zee
OVERDEKT WIFI
ZWEMBAD GRATIS

FAIR TRAVEL

ALL IN

ZORGELOZE
FAMILIEVAKANTIE
! FAMILIEVRIENDELIJKE

FACILITEITEN

! INTERNATIONALE

KEUKEN EN KINDERBUFFET
! PROFESSIONELE
KIDSCLUBS
! ENTERTAINMENT VOOR
ALLE LEEFTIJDEN
‘Bij TUI BLUE For Families worden
momenten samen gecreëerd om
de familieband te versterken, maar
ook elk gezinslid wordt individueel
in de watten gelegd.’

Studio

Zie pagina 22 voor alle hotels
ONZE MENING:

8.1

KLANTENSCORE
• Maaltijden 7.7
• Kamers 8.6

TUI BLUE Grupotel Mallorca Mar
heeft een unieke ligging aan zee,
dicht bij het vissershaventje van Cala
Bona. De authentieke charme van
de Middellandse Zee zorgt hier voor
een heerlijk ontspannen sfeertje.
Het mooie complex is omringd door
een uitgebreide tuin en je kan
gebruikmaken van veel faciliteiten
waaronder 2 grote zwembaden, een
minisplash, een fitness en een spacentrum. Een gratis bus brengt je
naar het prachtige strand van het
dichtbijzijnde Cala Millor!

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan zee
• Op 500 m van de haven van Cala
Bona
• Op 2 km van Cala Millor
• Gratis busje naar het strand van
Cala Millor
• Op ± 60 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Zie All In
• Hoofdrestaurant met terras
(maaltijden in buffetvorm, kinderbuffet, showcooking)
• Taverne
• Tapasrestaurant (2x/week)
• Deftige kledij gewenst tijdens het
avondmaal
• Snackbar aan het zwembad
• Coffeeshop/sapjesbar

FACILITEITEN
• Kinderspeelruimte
• Speelzaal
• Shop
• Wasservice
• Wifi (gratis) in het hele resort

VERBLIJF

Alle kamers beschikken over badkamer (haardroger), tegelvloer, centrale
airco, telefoon, wifi (gratis), satelliettv, kitchenette met microgolf, elektrisch
fornuis, broodrooster, koelkast, koffieen theefaciliteiten, safe (gratis) en
balkon of terras
• Studio (2 pers.) met douche in
bad (type 20)
• Appartement (2-4 pers.) met bad
en douche: 1 slaapkamer (type 21)
SPORT & ONTSPANNING
• Appartement (2-4 pers.) met bad,
• 2 zoetwaterzwembaden, bubbeldouche en lateraal zeezicht:
bad, plonsbad, zonneterras
1 slaapkamer (type 22)
• Gratis ligzetels en parasols aan het • Appartement (2-6 pers.) met bad
zwembad
en douche: 2 slaapkamers (type 23)
• Gratis handdoekenservice (mits
• Eén persoon in een studio met
waarborg, vervangen = betalend)
douche in bad, op aanvraag
• 2 overdekte zwembaden (waarvan
(type 29)
1 zwembad in het spacentrum)
• Water, elektriciteit, gas en verwarming
• Gratis: zie All In
inbegrepen, 4x per week schoonmaak
• Betalend: spacentrum (vanaf
en vervangen van badhanddoeken,
16 jaar) met Turks stoombad,
1x per week vervangen van bedlinnen
sauna, bubbelbad, massages en
en keukenhanddoeken
verzorgingen
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting in
MINISPLASH
types 20, 22 en 29)
• 1 kids miniglijbanenpark (diepte
• 270 kamers
zwembad 50 cm)

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Laat continentaal ontbijt
(10.30-12u.)
• 1x/week thema-avond
• Avondmaal in het tapasrestaurant
(1x/verblijf)
• Snacks (12-15u.)
• Gebak en fruit (15-18.30u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken (8-24u.)
• Pingpong, volleybal, omnisportterrein
• Fitness, aerobic
• Animatie overdag en ‘s avonds
• Bamse Club (3-5 jaar), @611
(6-11 jaar) en The Hangout
(12-15 jaar) heel het seizoen

VOOR FAMILIES
0LQLVSODVK
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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BEACH CLUB FONT DE SA CALA
Font de Sa Cala

! Uitstekend clubhotel
! Culinaire verwennerij
! Volop sport en animatie
! Direct aan het strand
VOL
HALF
ALL IN PENSION
PENSION

Juniorsuite
ONZE MENING:

8.3

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.6 • Service 8.4
• Kamers 8.3

Dit geanimeerd en kwalitatief clubhotel
ligt in een prachtig, ruim domein van
65.000 m2 omringd door natuur met
mooie tuinen en vlak bij een fijnzandstrand. Er heerst een internationale
sfeer en het hotel is voornamelijk
geliefd bij families met kinderen en
sportliefhebbers. Er zijn tal van
sport- en ontspanningsmogelijkheden
waaronder een semi-olympisch
zwembad, 11 gravel tennisterreinen
en een fitness met professionele
monitoren. De afgelegen ligging is
ideaal voor rustzoekers, maar wie
graag wat gezellige drukte om zich
heen heeft, staat in een mum van
tijd in Cala Ratjada, waar het bruist
van sfeer en uitgaansmogelijkheden.

LIGGING

SPORT & ONTSPANNING

• Direct aan het fijnzandstrand
• Zoetwaterzwembad met kinder• Op 3 km van de haven van Cala
gedeelte, semi-olympisch zoetRatjada (bereikbaar per bus of
waterzwembad (verwarmd in april
minitrein)
en mei) met kindergedeelte,
• Op ± 80 km van de luchthaven
zonneterras
(transfer heen en terug inbegrepen) • Gratis ligzetels en parasols aan het
zwembad
FACILITEITEN
• Gratis handdoekenservice (mits
• Speelzaal
waarborg)
• Kapsalon
• Gratis: pingpong, basketbal, (beach)
• 2 discotheken
volley, voetbal, petanque, minigolf,
• Shop
aerobic, aquagym, animatie overdag
• Wasservice
en ‘s avonds, miniclub (4-12 jaar),
• Wifi (gratis) in een deel van het
juniorclub (13-16 jaar, enkel in juli
resort
en augustus)
• Betalend: 11 tennisterreinen
RESTAURANTS & BARS
(gravel), tennislessen, mountainbike• Zie All In (mits toeslag)
verhuur, duiken, windsurfen, zeilen,
• 2 hoofdrestaurants (maaltijden in
fitness, sauna, massages, 5 golfbuffetvorm, showcooking,
terreinen (4x 18 holes en 1x
Mallorcaanse avond of galadiner
9 holes) op 10 km van het hotel
1x/week)
(gasten krijgen 50% korting op
• Mexicaans restaurant
golfterrein ‘Séra de Pula’, service
• Pizzeria
onafhankelijk van het hotel)
• 4 bars
• Bij volpension: dranken inbegrepen MINISPLASH
(1/2 l wijn en 1 fles water) tijdens • 1 kids miniglijbanenpark met piratenhet middag- en avondmaal
schip (diepte zwembad 25 cm)

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer (bad, haardroger), tegelvloer,
individuele airco, ventilator, telefoon,
wifi (betalend), satelliet-tv, koelkast,
safe (betalend) en balkon
• Standaardkamer (2-3 pers.)
(type 20)
• Ruime kamer (2 volw.+2 kind. /
3 volw.+1 kind) (type 21)
• Juniorsuite (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind.) met salon (type 22)
• Eén persoon in dubbele kamer
(type 29)
• Promokamer (2-3 pers.) (type 25)
• Eénouderkamer (1 volw.+1 kind /
1 volw.+2 kind.), zonder toeslag
(type 26)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 350 kamers

ALL IN mits toeslag
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Middagmaal in het Mexicaans
restaurant of de pizzeria
• Wekelijks themabuffet en
Mallorcaanse avond of galadiner
• Wijn, bier, frisdranken en water bij
het middag- en avondmaal
• IJsjes (10.30-18.30u.)
• Snacks (10.30-18.30u.)
• Selectie van lokale en internationale
alcoholische en niet-alcoholische
dranken (10.30-23u.)
• Pingpong, basketbal, (beach)volley,
voetbal, petanque, minigolf
• Aerobic, aquagym
• Tennisinitiatie (1x/week, op
aanvraag), 2 tennisterreinen (in
juni, juli en augustus, op aanvraag)
• Mountainbiketocht (1x/week,
volgens beschikbaarheid)
• Animatie overdag en ‘s avonds
• Miniclub (4-12 jaar), juniorclub
(13-16 jaar, enkel in juli en augustus)

VOOR FAMILIES
0LQLVSODVK
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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ZAFIRO CALA MESQUIDA
Cala Mesquida

! Fantastisch familieresort
! Rustige ligging in prachtige omgeving
! Sport en activiteit voor jong en oud
! Meerdere zwembaden
! Vlak bij strand van Cala Mesquida
OVERDEKT SWIM-UP WIFI
ZWEMBAD KAMERS GRATIS

ALL IN

SUN SWIM
(LQGHORRV]ZHPSOH]LHU
+HHUOLMN]RQQHQ
(HQ]RUJHOR]HIHHOJRRGYDNDQWLH

Premium swim-up appartement

ONZE MENING:

FACILITEITEN

VERBLIJF

Alle studio’s en appartementen
beschikken over badkamer (douche,
KLANTENSCORE
haardroger), tegelvloer, centrale
• Maaltijden 10
airco, telefoon, wifi (gratis), satellietRESTAURANTS
&
BARS
• Kamers 10
tv (flatscreen), kitchenette met kook• Zie All In
platen, microgolf, broodrooster, waterZafiro Cala Mesquida is uitstekend
• Restaurant met terras (ontbijt,
koker, koffiefaciliteiten en koelkast,
geschikt voor een onvergetelijke
middag- en avondmaal in buffetsafe (betalend) en balkon
vakantie met het hele gezin. Je kan
vorm, showcooking en kindermenu) • Studio (2 pers.) (type 20)
volop plezier maken in de verschillende • Restaurant (ontbijt en avondmaal
• Appartement (2-3 pers. / 2 volw.+
zwembaden en er is ook een piraten- in buffetvorm)
2 kind. / 3 volw.+1 kind) met
boot met glijbanen voor de kinderen. • Loungebar, poolbar, snack-/poolbar
1 slaapkamer, 1 salon (type 21)
Dankzij de All In formule en het
(ook kindermenu)
• Appartement (2-3 pers. / 2 volw.+
interessante aanbod aan sporten en
2 kind. / 3 volw.+1 kind) met zicht
ontspanningsmogelijkheden ontbreekt SPORT & ONTSPANNING
op het zwembad: 1 slaapkamer,
• 4 zoetwaterzwembaden, 3 kinderhet je hier werkelijk aan niets.
1 salon (type 22)
baden, zonneterras
LIGGING
• Gratis ligzetels en parasols aan het • Swim-up appartement (2-3 pers.
/ 2 volw.+2 kind. / 3 volw.+1 kind)
• Op 400 m van het strand
zwembad
met directe toegang tot het
• Op 6 km van Capdepera
• Gratis handdoekenservice
gedeelde zwembad en privétuin
• Op 7 km van Cala Ratjada
• Overdekt zwembad
met 2 ligzetels: 1 slaapkamer,
• Op ± 75 km van de luchthaven
• Gratis: zie All In
1 salon (type 23)
(transfer heen en terug inbegrepen) • Betalend: biljart, fietsenverhuur,
• Penthouse appartement
spacentrum met massages
(2-3 pers. / 2 volw.+2 kind. /
MINISPLASH
3 volw.+1 kind) met extra dakterras
• 1 kids waterspuitpark
met bubbelbad, 2 ligzetels en
Balinees bed: 1 slaapkamer,
1 salon (type 24)
• Penthouse appartement
(2-3 pers. / 2 volw.+2 kind. /
3 volw.+1 kind) met extra dakterras
met bubbelbad, 2 ligzetels, Balinees
bed en lateraal zeezicht: 1 slaapkamer,
1 salon, op aanvraag (type 25)

10

• Kinderspeelruimte
• Wasservice
• Wifi (gratis) in het hele resort

• Park appartement (2-3 pers. /
2 volw.+2 kind. / 3 volw.+1 kind)
met individuele airco: 1 slaapkamer,
1 salon (type 26)
• Park appartement (2-3 pers. /
2 volw.+2 kind. / 3 volw.+1 kind)
met zicht op het zwembad:
1 slaapkamer, 1 salon (type 27)
• Water, elektriciteit, gas en verwarming
inbegrepen, 4x/week schoonmaak,
2x/week vervangen van handdoeken,
1x/week vervangen van bedlinnen
• Kinderbedje (0-2 jaar): € 4/dag, ter
plaatse te betalen (bij maximale
bezetting alleen mogelijk in type 24)
• 242 studio’s en appartementen

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• 2x/week thema-avondmaal en
5x/week speciaal avondmaal
• Koude en warme gerechten in de
poolbar (12.30-16u.)
• IJsjes, fruit, yoghurt en broodjes
(10.30-23.30u.)
• Selectie van lokale en internationale
alcoholische en niet-alcoholische
dranken (10.30-23.30u.)
• Tennis, volleybal, basketbal, omnisportterrein, pingpong, petanque,
minigolf, vogelpik
• Fitness, gym, aerobic, aquagym
• Sauna, bubbelbad en Turks bad in
het spacentrum
• Animatie (mei-oktober, o.a. shows
en spelletjes)
• Miniclub (vanaf 4 jaar)

VOOR FAMILIES
0LQLVSODVK
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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TUI SUNEO HAITI
Ca’n Picafort

! Frisse kamers
! Toffe animatie
! Prima prijs/kwaliteit
! Op wandelafstand van het centrum
WIFI
GRATIS

ALL IN

TUI SUNEO
SPRANKELENDE
ALL IN VAKANTIES
! DE

BETAALBARE ALL
INCLUSIVE
! FRISSE, RUIME EN
MODERNE KAMERS
! SMAKELIJKE WERELDKEUKEN
! SUNEOPLAY SPEELRUIMTE VOOR DE KIDS

'Moderne, betaalbare All In-hotels
op populaire bestemmingen, met
entertainment voor alle leeftijden
en heerlijke internationale en
lokale gerechten.'

Zie pagina 20-21 voor alle hotels

Standaardkamer
ONZE MENING:

8.2

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.3 • Service 10
• Kamers 8

Fun verzekerd in TUI SUNEO Haiti!
Dit hotel draagt actie hoog in het
vaandel met een uitgebreid, tof
animatieprogramma voor jong en
oud. De kamers zijn fris en lekker
comfortabel. Ook de ligging mag er
zijn, want zowel het centrum als het
strand liggen op wandelafstand!

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

VERBLIJF

• Op 500 m van het strand
• Zie All In
• Op 500 m van het centrum van
• Restaurant met terras (maaltijden
Ca’n Picafort
in buffetvorm)
• Op ± 55 km van de luchthaven
• Snackbar aan het zwembad
(transfer heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Kinderspeelruimte
• Wasservice
• Wifi (gratis) in het hele resort

Alle kamers beschikken over badkamer (bad, douche en haardroger),
houten vloer, centrale airco, telefoon,
wifi (gratis), tv, koelkast, safe (gratis)
en balkon
SPORT & ONTSPANNING
• Standaardkamer (2-3 pers.)
• 2 zoetwaterzwembaden waarvan
(type 20)
1 met kindergedeelte, zonneterras, • Ruime kamer (2-4 pers.), zonder
tuin
toeslag (type 21)
• Gratis ligzetels aan het zwembad
• Eenpersoonskamer (type 10)
• Gratis: zie All In
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
• Betalend: biljart
mogelijk bij maximale bezetting in
type 10)
• 241 kamers

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Snacks (11-17u.)
• IJsjes (10-24u.)
• Teatime (15-17u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(10-24u.)
• Pingpong, vogelpik, waterpolo
• Animatie volgens het TUI SUNEOprogramma met o.a. flingo, handbal,
ultimate frisbee, pool fun, croquet
• Toegang voor kinderen tot het
‘SuneoPlay open playhouse’
(onder begeleiding van ouders)

VOOR FAMILIES
YROZNLQGHUHQ]RQGHUWRHVODJ
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EXAGON PARK
Ca’n Picafort

! Professionele animatie
! Omgeven door natuurpracht
! 44.000 m2 tuinen en terrassen
! All Inclusive of halfpension
! Op 250 m van het zandstrand
OVERDEKT WIFI
ZWEMBAD GRATIS

HALF
ALL IN PENSION

Standaardkamer

ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 250 m van het zandstrand
• Op 200 m van restaurants, bars en
KLANTENSCORE
winkels
• Maaltijden 7.9
• Op 1,5 km van het centrum
• Kamers 8.5
• Bushalte op 250 m
• Op ± 60 km van de luchthaven
Dicht bij het centrum van Ca’n Picafort
(transfer heen en terug inbegrepen)
en omringd door de natuurlijke en
historische pracht van het Son Real FACILITEITEN
Park ligt hotel Exagon Park. Zowel in • Kinderspeeltuin
als rondom het hotel wacht een
• Kapsalon
uitgebreid aanbod aan activiteiten.
• Shop
Voeg daarbij nog een goede keuken, • Fietsenstalling
professionele animatie en de
• Hondjes (max. 5 kg) gratis toegelaten
ontspannen sfeer van de Middellandse in het hele hotel
Zee en je hebt de ideale plaats voor • Wifi (gratis) in het hele resort
een onvergetelijke en zalige
herinnering gevonden!

8.5

VERBLIJF

• Zie All In (mits toeslag)
• Restaurant met terras (maaltijden
in buffetvorm, showcooking)
• Snackbar
• Bars

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche in bad, haardroger),
tegelvloer, centrale airco,
hoofdkussenservice (gratis), telefoon,
wifi (gratis), satelliet-tv, koelkast,
safe (betalend) en balkon
SPORT & ONTSPANNING
• Standaardkamer (2 pers. /
• Zoetwaterzwembad met
2 volw.+1 kind) (type 20)
kindergedeelte, tuin, zonneterras
• Familiekamer (2 volw.+2 kind.)
• Gratis ligzetels en parasols aan het
met flatscreen-tv: 1 slaapkamer,
zwembad
1 salon met 2 bedden (type 21)
• Gratis handdoekenservice (mits
• Eén persoon in dubbele kamer
waarborg)
(type 29)
• Overdekt zwembad (verwarmd)
• Promokamer (2 pers. / 2 volw.+
• Gratis: tennis, volleybal, pingpong,
1 kind) op de benedenverdieping
voetbal, aerobic, aquagym, sauna,
(type 25)
bubbelbad, animatie overdag en
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
‘s avonds, miniclub (4-12 jaar)
mogelijk bij maximale bezetting)
• Betalend: biljart, paardrijden,
• 285 kamers
fietsenverhuur, massages

ALL IN mits toeslag
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Snacks (10-24u.)
• IJsjes
• Selectie van lokale en internationale
alcoholische en niet-alcoholische
dranken (10-24u.)
• Tennis, volleybal, voetbal, pingpong
• Aerobic, aquagym, sauna,
bubbelbad
• Animatie overdag en ‘s avonds
• Miniclub (4-12 jaar)

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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ZAFIRO MALLORCA
Ca’n Picafort

! Kindvriendelijk familiecomplex
! Toffe animatie
! Uitgebreide buffetten
! Schitterende tuin
! Op 450 m van het strand
OVERDEKT WIFI
ZWEMBAD GRATIS

ALL IN

SUN SWIM
(LQGHORRV]ZHPSOH]LHU
+HHUOLMN]RQQHQ
(HQ]RUJHOR]HIHHOJRRGYDNDQWLH

Studio ‘Premium’
• Water, elektriciteit, gas en verwarming
inbegrepen / 4x/week schoonmaak,
Alle kamers beschikken over bad2x/week vervangen van handdoeken,
kamer (bad, douche, haardroger),
1x/week vervangen van bedlinnen
KLANTENSCORE
tegelvloer, centrale airco, telefoon,
• Maaltijden 6.7
wifi (gratis), satelliet-tv (flatscreen), • Kinderbedje (0-2 jaar): € 4/dag, ter
• Kamers 7.7
plaatse te betalen (niet mogelijk
kitchenette met kookplaten, microbij maximale bezetting)
golf en koelkast, waterkoker, koffieZafiro Mallorca biedt je topanimatie SPORT & ONTSPANNING
• 252 kamers
zet en safe (betalend)
in een elegant kader. De mooie
• 2 zoetwaterzwembaden (waarvan • Studio (2 pers.) met balkon
zwembaden, de heerlijke lounge1 exclusief voor volwassenen),
(type 20)
bedden, de uitgebreide buffetten,...
2 kinderbaden
• Studio (2 pers.) met terras en privéAlles smaakt naar meer. En wanneer • Gratis ligzetels en parasols aan het
tuin met 2 ligzetels en 1 hangmat
je kinderen niet weg te slaan zijn uit
zwembad
(type 25)
de miniclub, dan weet je dat dit
• Gratis handdoekenservice (mits
• Appartement (2-3 pers. / 2 volw.+
hotel zijn beloftes waarmaakt. Dit is
waarborg)
2 kind. / 3 volw.+1 kind) met balkon
entertainment van de bovenste
• Overdekt zwembad
of terras: 1 slaapkamer, 1 salon
plank!
• Gratis: zie All In
(type 21)
• Betalend: biljart, fietsenverhuur,
• Appartement (2-3 pers. / 2 volw.+
LIGGING
spacentrum met massages
2 kind. / 3 volw.+1 kind) met balkon
• Op 450 m van het strand
en zicht op het zwembad: 1 slaap• Op 500 m van het centrum van
MINISPLASH
kamer, 1 salon (type 24)
Ca’n Picafort
• 1 kids waterspuitpark (diepte
• Appartement (2-3 pers. / 2 volw.+
• Op 10 km van Puerto de Alcudia
zwembad 40 cm, vanaf 2 jaar)
2 kind. / 3 volw.+1 kind) op het
• Op 65 km van Palma de Mallorca
gelijkvloers, met terras en privétuin
• Op ± 60 km van de luchthaven
met 2 ligzetels en 1 hangmat:
(transfer heen en terug inbegrepen)
1 slaapkamer, 1 salon, op aanvraag
FACILITEITEN
(type 22)
• Kinderspeeltuin
• Appartement (4-5 pers. / 4 volw.+
• Shop
2 kind. / 5 volw.+1 kind) met balkon:
• Wifi (gratis) in het hele resort
2 slaapkamers, 1 salon (type 26)
ONZE MENING:

6.5

RESTAURANTS & BARS

VERBLIJF

• Zie All In
• Restaurant (maaltijden in buffetvorm tijdens het hoogseizoen)
• Snack-/poolbar
• Loungebar

ALL IN
• Ontbijt, middag en avondmaal in
buffetvorm
• Themabuffet 2x/week
• Warme en koude snacks in de
poolbar (12.30-15.30u.)
• IJsjes voor kinderen, fruit en
sandwiches (10.30-23.30u.,
behalve tijdens de uren van de
maaltijden)
• Koffiebreak (15.30-17u.)
• Lokale wijn, lokaal bier, frisdranken
en mineraalwater tijdens de maaltijden
• Selectie van lokale en internationale
alcoholische en niet-alcoholische
dranken (10.30-24u.)
• Tennis, basketbal, volleybal, omnisportterrein, pingpong, vogelpik
• Fitness, aerobic, aquagym, gym,
spinning, sauna, bubbelbad, Turks
bad
• Animatie overdag en ‘s avonds
• Miniclub (4-7 jaar), maxiclub
(8-12 jaar), tienerclub (13-17 jaar,
enkel in het hoogseizoen)

VOOR FAMILIES
0LQLVSODVK
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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HOTEL REI DEL MEDITERRANI PALACE

SUP

Playa de Muro

! Exclusief Adults Only-hotel
! Trendy design
! Mooi palet aan ontspanningsfaciliteiten
! Aan een natuurpark gelegen
ADULTS OVERDEKT WIFI
ONLY ZWEMBAD GRATIS

HALF ONTBIJT
ALL IN PENSION

FOR TWO
*HQLHWHQPHW]¶QWZHHWMHV
$GXOWVRQO\
5XVWHQRQWVSDQQLQJ

Standaardkamer
ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 500 m van het strand
• Zie All In (mits toeslag)
• Gratis shuttle naar het strand
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
KLANTENSCORE
• Naast het Albufera natuurpark
buffetvorm, showcooking, thema• Maaltijden 8.8 • Service 10
• Op 300 m van winkels
avonden)
• Kamers 8.8
• Op ± 65 km van de luchthaven
• Restaurant (grill/bbq in buffetvorm,
(transfer heen en terug inbegrepen) avondmaal)
Hotel Rei Del Mediterrani Palace is
• Snackbar
een ruim en modern viersterrenhotel FACILITEITEN
• Poolbar, loungebar
met een trendy design, in een rustige • Shop
• Chill-out bar met zicht op een
omgeving met veel groenruimte. Je • Wasservice
meer
bent er helemaal op je gemak, want • Wifi (gratis) in het hele resort
het hotel is Adults Only vanaf 16 jaar.
SPORT & ONTSPANNING
Voor wie een fikse wandeling wil
• Zoetwaterzwembad met fontein,
maken of gewoon wil genieten van
zonneterras, tuin
het natuurschoon is er het natuurpark
• Gratis ligzetels aan het zwembad
Albufera dat naast het hotel ligt.
• Gratis handdoekenservice (mits
waarborg)
• Overdekt zwembad (verwarmd, in
het wellnesscentrum)
• Gratis: tennis, volleybal, voetbal,
pingpong, vogelpik, waterpolo,
sportmateriaal (tennis, omnisportterrein en petanque, mits waarborg),
fitness, pilates, zumba, aquagym,
gym, bubbelbad, animatie overdag
(aerobic, stretching,...) en ‘s avonds
(livemuziek en shows)
• Betalend: fietsenverhuur, wellnesscentrum met sauna, hamam,
massages en verzorgingen

8.8

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer
(douche, haardroger), laminaatvloer,
centrale airco, hoofdkussenservice
(gratis), telefoon, wifi (gratis), satelliettv (flatscreen), minibar (gratis in
type 21, betalend in types 20, 29 en
25), safe (betalend) en balkon
• Standaardkamer (2 pers.) (type 20)
• Suite (2-3 pers.) met badjas,
slippers, minibar (bijgevuld met
niet-alcoholische dranken), koffieen theefaciliteiten, gratis toegang
tot sauna en hamam (type 21)
• Eén persoon in dubbele kamer
(type 29)
• Promokamer (2 pers.) (type 25)
• 242 kamers

ALL IN mits toeslag
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Laat ontbijt (10.30-11.30u.)
• Snacks (15-18u.)
• Selectie van lokale en internationale
alcoholische en niet-alcoholische
dranken (10.30-24u.)
• Tennis, volleybal, voetbal, pingpong, vogelpik, waterpolo, sportmateriaal (tennis, omnisportterrein en petanque, mits
waarborg)
• Fitness, pilates, zumba, aquagym,
gym, bubbelbad

ADULTS ONLY
• Minimumleeftijd voor de gasten in
het hotel: 16 jaar
Code 02040 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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PLATJA D’OR
Alcudia

! Rustig koppelhotel
! Adults Only vanaf 18 jaar
! Strandwandeling tot Alcudia
! Groene zwembadomgeving
! Aan het strand
ADULTS WIFI
ONLY GRATIS

ONZE MENING:

8.1

KLANTENSCORE
• Maaltijden 7.2 • Service 8.4
• Kamers 8.4

ALL IN

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Aan het zandstrand (ervan
gescheiden door een straat)
• Op 600 m van Playa de Muro
• Op 1 km van het centrum van
Alcudia
• Op ± 62 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
buffetvorm)
• Bar
• Poolbar

In dit hotel zijn gasten vanaf 18 jaar
welkom, wat zorgt voor een
rustgevende omgeving om vakantie FACILITEITEN
te vieren. In de comfortabele kamers • Wifi (gratis) in het hele resort
en aan het zwembad, tussen de
bomen, kan je heerlijk relaxen. Platja
d’Or ligt vlak aan het zandstrand,
van waaruit je tot in Playa de Muro
en ook Alcudia kan wandelen.

VERBLIJF

Alle kamers beschikken over badkamer
(haardroger), centrale airco, telefoon,
wifi (gratis), satelliet-tv, koelkast en
balkon
• Standaardkamer (2 pers.) met
douche in bad (type 20)
SPORT & ONTSPANNING
• Eénpersoonskamer met douche,
• Zoetwaterzwembad, zonneterras
zonder toeslag (type 10)
• Gratis ligzetels en parasols aan het • Eén persoon in dubbele kamer
zwembad
met douche in bad (type 29)
• Gratis: zie All In
• 232 kamers
• Betalend: fietsenverhuur

ADULTS ONLY

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Snacks
• IJsjes
• Theepauze
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
• Pingpong, vogelpik
• Animatie overdag en ‘s avonds
(o.a. wedstrijden, quizzen en
liveshows)

• Minimumleeftijd voor de gasten in
het hotel: 18 jaar

Code 01839 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

447_V1_MED_NL 447

18/10/2022 14:09

448

Balearen | Mallorca | Alcudia

ZAFIRO PALACE ALCUDIA
Alcudia

! Luxehotel
! Enkel juniorsuites en suites
! Hoge servicestandaard
! Kindvriendelijk
! Op wandelafstand van het strand
OVERDEKT SWIM-UP WIFI
ZWEMBAD KAMERS GRATIS

HALF ONTBIJT
ALL IN PENSION

PREMIUM
([FOXVLHYHKRWHOV
/X[HHQFRPIRUW
*DVWURQRPLVFKGLQHUHQ

Juniorsuite

ONZE MENING:

9.0

KLANTENSCORE
• Maaltijden 9
• Kamers 9

Zafiro Palace Alcudia is een recent
luxehotel op een boogscheut van
het strand van Alcudia en bezorgt
families met kinderen een aangename
vakantie in alle comfort. De juniorsuites
en suites zijn modern en stijlvol
ingericht en één voor één aangepast
aan de eisen van de hedendaagse
genieter. Genieten, dat doe je ook in
het spacentrum dat meteen komaf
maakt met alle zorgen. Zorgen, die
zijn er ook niet, want de uitstekende
service zorgt ervoor dat je nergens
aan hoeft te denken.

448_V1_MED_NL 448

• Juniorsuite Penthouse (2-3 pers.
SPORT & ONTSPANNING
/ 2 volw.+2 kind / 3 volw.+1 kind)
• Op 300 m van het strand
• 9 zoetwaterzwembaden (waarvan
op de bovenste verdieping, met
• Op 1,5 km van Alcudia
6 swim-upzwembaden), kinderbad
groot privébalkon, bubbelbad,
• Op ± 62 km van de luchthaven
met glijbanen, zonneterras
Balinees bed en zicht op het
(transfer heen en terug inbegrepen) • Gratis ligzetels en parasols aan het
zwembad (type 23)
zwembad
FACILITEITEN
• Suite (2-3 pers. / 2 volw.+2 kind. /
• Gratis handdoekenservice
• Kinderspeelruimte
3 volw.+1 kind) met balkon
• Overdekt zwembad
• Wasservice
(type 25)
• Gratis: zie All In
• Wifi (gratis) in het hele resort
• Familiesuite (3-5 pers. / 3 volw.+
• Betalend: biljart, fietsenverhuur,
spacentrum met overdekt zwembad 3 kind. / 4 volw.+2 kind. / 5 volw.+
RESTAURANTS & BARS
1 kind) met balkon: 2 slaapkamers,
(exclusief voor volw.), massages en
• Zie All In (mits toeslag)
1 salon, op aanvraag (type 24)
verzorgingen
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
• Eén persoon in een juniorsuite
buffetvorm, showcooking,
MINISPLASH
met zicht op het zwembad en
kindermenu en thema-avonden)
• 1 kids waterspuitpark/
balkon (type 28)
• 4 themarestaurants (bij een
miniglijbanenpark
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
minimumverblijf van 7 nachten:
mogelijk bij maximale bezetting)
VERBLIJF
1x/week gratis avondmaal in elk
restaurant): mediterraan,
Alle kamers beschikken over badkamer • 369 kamers
internationaal/sushi, Italiaans en grill (bad, regendouche, haardroger),
• Bistro (kindermenu beschikbaar)
tegelvloer, centrale airco, hoofdkussen• Cafetaria, poolbar, loungebar
service (gratis), telefoon, wifi (gratis),
satelliet-tv (flatscreen), minibar
(betalend), Nespresso koffiezet en
safe (gratis)
• Juniorsuite (2 pers.) met balkon
(type 20)
• Juniorsuite met zicht op het
zwembad (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind / 3 volw.+1 kind) met balkon
(type 21)
• Swim-up juniorsuite (2-3 pers. /
2 volw.+2 kind / 3 volw.+1 kind) met
terras met zicht op het zwembad
en directe toegang tot het
gedeelde zwembad (type 22)
Code 02149 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

LIGGING

ALL IN mits toeslag
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Middagmaal à la carte (bij lage
bezetting)
• Avondmaal in de themarestaurants
(bij een minimumverblijf van
7 nachten: 1x/week in elk restaurant)
• Fruit en sandwiches
(10.30-11.30u.)
• Koude en warme maaltijden in de
poolbar (12.30-16u.)
• IJsjes
• Selectie van lokale en internationale
alcoholische en niet-alcoholische
dranken (10.30-23.30u.)
• Omnisportterrein, volleybal,
pingpong, vogelpik
• Fitness, aquagym, aerobic, sauna,
Turks bad, bubbelbad
• Animatie overdag en ‘s avonds
• Miniclub

VOOR FAMILIES
0LQLVSODVK
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ALCUDIA GARDEN
Alcudia

! Centraal gelegen
! Kindvriendelijk
! Schitterende animatie
! Mooi, groot zwembad
! Op 80 m van het strand
OVERDEKT WIFI
ZWEMBAD GRATIS

ALL IN

Appartement type 21
ONZE MENING:

7.6

KLANTENSCORE
• Maaltijden 7.7
• Kamers 7.2

Dit gezellige All Inclusive complex met
zijn ruime kamers en appartementen
heeft een perfecte ligging bij het strand,
het centrum en de sfeervolle haven.
Wat nog dichterbij is, is de fantastische
animatie waaraan de kinderen of het
hele gezin kunnen deelnemen.
Alcudia Garden is vooral geschikt
voor families met kinderen. De
appartementen in het Palm Garden
gedeelte liggen aan de overkant van
de straat.

LIGGING
• Op 80 m van het strand
• In een commercieel centrum
• Op 1,5 km van het oude centrum
• Op ± 60 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Appartement aan promoprijs
Alle kamers beschikken over badkamer (2-3 pers. / 2 volw.+2 kind. /
3 volw.+1 kind) met balkon:
(douche, haardroger), laminaatvloer,
1 slaapkamer, 1 salon (type 25)
centrale airco, telefoon, wifi (gratis),
• Kinderbedje (0-2 jaar): € 4/dag, ter
satelliet-tv (flatscreen) en safe
plaatse te betalen (niet mogelijk
(betalend)
RESTAURANTS & BARS
bij maximale bezetting in types 20,
• Standaardkamer (2 pers.) met
• Zie All In
22, 26 en 29)
balkon (type 20)
• Hoofdrestaurant met terras
• Appartement (2-3 pers. / 2 volw.+ • 359 kamers
(maaltijden in buffetvorm, 2x/week 2 kind. / 3 volw.+1 kind) met koelthema-avond)
kast, kitchenette en balkon:
• Loungebar, poolbar
1 slaapkamer, 1 salon (type 21)
• Appartement (2-3 pers. / 2 volw.+
SPORT & ONTSPANNING
2 kind. / 3 volw.+1 kind) met koel• Zoetwaterzwembad, kinderbad,
kast, kitchenette, balkon en zicht
zonneterras en tuin
op het zwembad: 1 slaapkamer,
• Gratis ligzetels aan het zwembad
1 salon (type 22)
• Handdoekenservice (betalend)
• Premium appartement (2 pers. /
• Overdekt zwembad
2 volw.+2 kind.) met koelkast,
• Gratis: zie All In
• Betalend: fietsenverhuur, wellness- kitchenette, terras met stoel en
tuintje met 2 ligzetels: 1 slaapkamer,
centrum met massages en
1 salon (type 26)
verzorgingen (op aanvraag)
• Appartement (2 pers. / 2 volw.+
2 kind.) in het Palm Garden
gedeelte met koelkast, kitchenette
en balkon: 1 slaapkamer, 1 salon
(type 23)
• Appartement (2 pers. / 2 volw.+
4 kind.) in het Palm Garden
gedeelte met koelkast, kitchenette
en balkon: 2 slaapkamers, 1 salon
(type 24)
• Eén persoon in dubbele kamer
met balkon (type 29)

FACILITEITEN

VERBLIJF

• Salon
• Kinderspeelruimte
• Wasservice
• Wifi (gratis) in het hele resort

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Koffiebreak (16-17u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(10-24u.)
• Pingpong, petanque, volleybal,
aerobic, gym, vogelpik
• Sauna, bubbelbad
• Fitness
• Animatie overdag en ‘s avonds
(spelletjes, shows,...)
• Miniclub (4-12 jaar) in de schoolvakanties

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN

Code 01849 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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ALUASOUL ALCUDIA BAY
Puerto de Alcudia

! Adults Only vanaf 16 jaar
! Vriendelijke service
! Moderne, frisse kamers
! Centraal gelegen op 500 m van het strand
ADULTS WIFI
ONLY GRATIS

HALF
ALL IN PENSION

FOR TWO
*HQLHWHQPHW]¶QWZHHWMHV
$GXOWVRQO\
5XVWHQRQWVSDQQLQJ

Kamer met zicht op het zwembad

ONZE MENING:

10

KLANTENSCORE
• Maaltijden 9
• Kamers 10

Aluasoul Alcudia Bay is een recent
Adults Only hotel waar je verblijft in
comfortabele kamers met een
moderne, frisse, mediterrane
uitstraling. Het hotel ligt te midden
van pijnbomen, vlak bij het strand en
de blauwe zee, een ideale locatie om
heerlijk te ontspannen en even weg
te zijn van het dagelijkse leven.

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

VERBLIJF

• Op 500 m van het strand
• Zie All In (mits toeslag)
• Op ± 60 km van de luchthaven
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
(transfer heen en terug inbegrepen) buffetvorm, showcooking)
• A-la-carterestaurant
FACILITEITEN
• Poolbar
• Wifi (gratis) in het hele resort

Alle kamers beschikken over badkamer
(regendouche, haardroger, badjas,
slippers), houten vloer, individuele
airco/verwarming, hoofdkussenservice
(gratis), strijkijzer en -plank (op
aanvraag aan de receptie), telefoon,
SPORT & ONTSPANNING
wifi (gratis), kabel-tv (flatscreen),
• Zoetwaterzwembad, zonneterras
minibar (betalend), safe (gratis) en
• Gratis ligzetels en parasols aan het balkon
zwembad
• Standaardkamer (2 pers.) met
• Handdoekenservice (mits waarborg) zicht op het hinterland (type 20)
• Gratis: fitness, spacentrum met
• Kamer met zicht op het zwembad
sauna, regendouche, stoombad en
(2 pers.) (type 21)
bubbelbad, softanimatie overdag
• Superieure kamer (2 pers.) met
(yoga, aqua-zumba, wijnproeven,
zicht op het zwembad (type 22)
cocktails maken, kooklessen) en
• Eén persoon in dubbele kamer
‘s avonds (livemuziek)
met zicht op het hinterland
• Betalend: spacentrum met
(type 29)
massages en verzorgingen,
• Eén persoon in kamer met zicht
Balinese bedden
op het zwembad (type 28)
• Eén persoon in superieure kamer
ADULTS ONLY
met zicht op het zwembad
• Minimumleeftijd voor de gasten in
(type 27)
het hotel: 16 jaar
• 171 kamers

ALL IN mits toeslag
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Laat ontbijt (10.30-12u.)
• A-la-carteavondmaal (1x/week)
• Snacks en pasta (12-13u. en
15-18.30u.)
• Selectie van lokale en internationale
alcoholische en niet-alcoholische
dranken (10-23.30u.)
• Fitness, spacentrum met sauna,
regendouche, stoombad en
bubbelbad
• Toegang tot het wellnessgedeelte
• Softanimatie overdag (yoga,
aqua-zumba, wijnproeven, cocktails
maken, kooklessen) en ‘s avonds
(livemuziek)

Code 01847 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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MARINA SOLLER
Puerto de Soller

! Gezellig en vriendelijk familiehotel
! Uitstekende service
! Kamer & ontbijt of halfpension
! Aan een verkeersvrije promenade
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ONZE MENING:

8.7

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.6
• Kamers 7.9

Het personeel van hotel Marina Soller
sluit je onmiddellijk in zijn armen.
Het hotel is door een verkeersvrije
wandelpromenade van het strand
gescheiden. Vanop het leuke terras
geniet je van het mooie uitzicht op
de baai. De ideale plaats om te
relaxen, te wandelen en te fietsen.

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Van het strand gescheiden door
• Restaurant met terras (maaltijden
de promenade
in buffetvorm, à-la-cartemogelijkheid)
• Op 500 m van de haven en het
• Tapasbar in café Marina Vintage
centrum
• Op ± 47 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Fietsberging (gratis)
• Privéparking (gratis)
• Wifi (gratis) in het hele resort

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• Zoetwaterzwembad met kindergedeelte, zonneterras
• Gratis ligzetels aan het zwembad
• Handdoekenservice (betalend)
• Gratis: pingpong, fitness, livemuziek
in het hoogseizoen
• Betalend: georganiseerde wandeltochten, spacentrum met
verzorgingen

Alle kamers beschikken over badkamer
(bad of douche), tegelvloer, centrale
airco, telefoon, wifi (gratis), satelliet-tv
en safe (betalend)
• Standaardkamer (2 pers. /
2 volw.+1 kind) met zicht op de
bergen (type 20)
• Kamer met zicht op het zwembad
(2 pers. / 2 volw.+1 kind) (type 21)
• Kamer met zeezicht (2 pers.)
(type 23)
• Eén persoon in dubbele kamer
met zicht op de bergen (type 29)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 94 kamers

Code 01843 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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GRUPOTEL PLAYA CAMP DE MAR
Camp de Mar

! Nieuw in ons aanbod
! Adults Only vanaf 16 jaar
! Genieten aan het zwembad van het uitzicht
! Direct aan het strand
HALF
ADULTS WIFI
ONLY GRATIS PENSION ONTBIJT

ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het strand (bereikbaar • Hoofdrestaurant (internationale
via trappen)
keuken, buffet en showcooking)
Bij het betreden van het hotel krijg
• Op 10 km van het levendige Santa • Poolbar, bar
je meteen de mooiste troef van dit
viersterrenhotel te zien: een toplocatie Ponsa
met een fabelachtig uitzicht over de • Op 100 m van de bushalte
• Op ± 40 km van de luchthaven
baai van Camp de Mar met kristal(transfer heen en terug inbegrepen)
helder, turquoise water en een wit
zandstrand. Aan het zwembad kan je
FACILITEITEN
genieten van datzelfde uitzicht. De
• Wasservice
kamers werden recent gerenoveerd.
• Wifi (gratis) in het hele resort
Op een steenworp afstand liggen tal
van restaurantjes en bars waar het
aangenaam vertoeven is. Volwassenen
kunnen hier hun hartje ophalen,
gasten vanaf 16 jaar worden hier
verwelkomd.

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• Zoetwaterzwembad, bubbelbad,
zonneterras
• Gratis ligzetels aan het zwembad
• Gratis handdoekenservice (mits
waarborg)
• Gratis: fitness, biljart, animatie
(shows, livemuziek)

Alle kamers beschikken over
badkamer (bad of douche,
haardroger), individuele airco, telefoon,
tv (flatscreen), wifi (gratis), safe
(betalend), balkon
• Standaardkamer (2 pers.) met
zeezicht (type 20)
• Kamer met lateraal zeezicht
(2 pers.), douche, zonder toeslag
(type 21)
• Suite (2 pers.) met bad, douche,
zeezicht (type 22)
• Eén persoon in dubbele kamer
met douche, lateraal zeezicht, op
aanvraag (type 28)
• Eén persoon in dubbele kamer
met zeezicht, op aanvraag
(type 29)
• 265 kamers

ADULTS ONLY
• Minimumleeftijd voor de gasten in
het hotel: 16 jaar

Code 02016 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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RIU BRAVO
Playa de Palma

! Een van de betere hotels in de buurt
! Vriendelijke service
! Internationale buffetten, veel keuze
! Centrale ligging
OVERDEKT WIFI
ZWEMBAD GRATIS

FAIR TRAVEL

HALF
PENSION

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:

8.2

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.4 • Service 9
• Kamers 8.7

Dit hotel van de bekende RIU-keten
wordt terecht tot een van de betere
hotels van het bruisende Playa de
Palma gerekend. Hier kan je genieten
van de vertrouwde persoonlijke RIUservice, de elegante inrichting en de
lekkere maaltijden. Ontspannen kan
je in de 4.000 m2 grote en rustgevende
tuin. Een aanrader!

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• Op 200 m van het strand
• Op 12 km van Palma-stad
• Winkels op 100 m
• Bushalte op 300 m
• Op ± 5 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Hoofdrestaurant met terras (ontbijt
en avondmaal in buffetvorm)
• Spaans restaurant
• Themarestaurant (mei-oktober)
• Deftige kledij vereist tijdens het
avondmaal (lange broek voor de
heren)
• Salonbar met terras, snackbar bij
het zwembad, swim-upbar (vanaf
18 jaar)

• 2 zoetwaterzwembaden, klein
zoetwaterzwembad met swimupbar (vanaf 18 jaar), zonneterras,
tuin
• Gratis ligzetels en parasols aan het
zwembad
• Gratis handdoekenservice (mits
waarborg)
• Overdekt zwembad (open en
verwarmd in de winter)
• Gratis: fietsenstalling, vanaf
18 jaar: fitness (sportschoenen
verplicht), stoombad en bubbelbad, livemuziek of shows (meerdere
malen per week)
• Betalend: wellnesscentrum met
verzorgingen en massage

Alle kamers beschikken over badkamer (douche, haardroger), tegelvloer, centrale airco/verwarming,
plafondventilator, telefoon, wifi (gratis),
satelliet-tv (flatscreen), koelkast, safe
(betalend) en balkon
• Standaardkamer (2-3 pers.)
(type 20)
• Ruime kamer (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind.) met zithoek met sofa of
sofabed (type 23)
• Juniorsuite (2-3 pers.) met salon
(type 21)
• Familiekamer (3-4 pers.): 2 slaapkamers (type 22)
• Eén persoon in dubbele kamer
(type 29)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting in
types 20, 23, 21 en 22)
• 442 kamers

FACILITEITEN
• Kaartsalon
• Schoonheidssalon
• Wifi (gratis) in het hele resort

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN

Code 02079 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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RIU SAN FRANCISCO
Playa de Palma

! Onberispelijke service
! Adults Only vanaf 18 jaar
! Levendige promenade
! Enige RIU-hotel direct aan het strand
ADULTS WIFI
ONLY GRATIS

FAIR TRAVEL

HALF
PENSION

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.'
Kamer met zeezicht

Zie pagina 20-21 voor alle hotels
ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 10 m van het strand, ervan
• Gevarieerd ontbijtbuffet met
gescheiden door de promenade
showcooking
KLANTENSCORE
• Op 25 m van winkels, bars en
• Restaurant met terras: ‘s avonds
• Maaltijden 9.1
restaurants verspreid in het centrum buffet met warme en koude voor• Kamers 8.3
gerechten, hoofdgerecht van het
• Op 12 km van Palma-stad
buffet, showcooking, vegetarische
• Bushalte op 10 m
Riu San Francisco wordt van het
schotel, dessertbuffet
• Op ± 5 km van de luchthaven
strand gescheiden door een levendige
(transfer heen en terug inbegrepen) • 2x/week themabuffet
promenade. Het blinkt uit dankzij
• Deftige kledij vereist tijdens het
het uitstekende restaurant waar je
FACILITEITEN
avondmaal (lange broek voor de
kan genieten van internationale buffetten. • Wifi (gratis) in het hele resort
heren)
Het centrum van Playa de Palma
• ‘s Middags: lichte gerechten
met zijn talrijke winkels, restaurants
• Salonbar, snackbar bij het zwembad
en bars ligt vlakbij. Dit hotel richt
zich exclusief op volwassenen die
houden van een dynamische omgeving.

8.3

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• Zoetwaterzwembad (open tussen
mei-oktober), zonneterras
• Gratis ligzetels en parasols aan het
zwembad
• Gratis handdoekenservice (mits
waarborg)
• Gratis: fitness, bubbelbad en
stoombad, animatie: livemuziek
(meerdere malen per week)
• Betalend: spacentrum met
verzorgingen en massages

Alle kamers beschikken over badkamer (douche, haardroger), centrale
airco/verwarming, plafondventilator,
telefoon, wifi (gratis), satelliet-tv
(flatscreen), minibar (betalend), safe
(betalend) en balkon
• Standaardkamer (2 pers.)
(type 20)
• Kamer met zeezicht (2 pers.)
(type 22)
• Eén persoon in dubbele kamer
(type 29)
• Eén persoon in dubbele kamer
met zeezicht (type 28)
• 165 kamers

ADULTS ONLY
• Minimumleeftijd voor de gasten in
het hotel: 18 jaar

Code 02030 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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RIU FESTIVAL
Playa de Palma

! Modern ingericht
! Service in de stijl van RIU
! Verzorgde maaltijden
! Centrale ligging
! Levendige omgeving
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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:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 300 m van het strand
• Ontbijtbuffet met showcooking
• Op 150 m van het centrum met
• Hoofdrestaurant met terras: buffet
KLANTENSCORE
winkels
met ‘s avonds warme en koude
• Maaltijden 8.8
• Op 12 km van Palma-stad
voorgerechten, hoofdschotel van
• Kamers 9.2
• Bushalte op 200 m
het buffet en showcooking,
• Op ± 5 km van de luchthaven
vegetarische schotel, dessertbuffet,
Riu Festival ligt dicht bij het strand
(transfer heen en terug inbegrepen) 2x/week themabuffet
en de promenade en vlak bij het
• Deftige kledij vereist tijdens het
centrum met zijn bars, restaurants
FACILITEITEN
avondmaal (lange broek voor de
en winkels. Het restaurant biedt een • Fietsenstalling
heren)
lekkere keuken met uitgebreide
• Wifi (gratis) in het hele resort
• ‘s Middags: snacks
internationale en lokale buffetten. In
• Lobbybar, poolbar
de ruime tuin kan je je heerlijk
ontspannen. Het hotel is geschikt
voor koppels en minder voor gezinnen
met kinderen.

9.1

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• Zoetwaterzwembad (open tussen
mei-oktober), zonneterras, tuin
• Gratis ligzetels en parasols aan het
zwembad
• Gratis handdoekenservice (mits
waarborg)
• Gratis: animatie: livemuziek of
shows (meerdere malen per week)

Alle kamers beschikken over badkamer (douche, haardroger), centrale
airco/verwarming, ventilator, telefoon,
wifi (gratis), satelliet-tv (flatscreen),
minibar (betalend, op aanvraag),
safe (betalend) en balkon
• Standaardkamer (2 pers.)
(type 20)
• Driepersoonskamer (2-3 pers.)
(type 21)
• Kamer met zeezicht (2 pers.)
(type 22)
• Eén persoon in dubbele kamer
(type 29)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting in
type 21)
• 238 kamers

Code 02081 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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RIU CONCORDIA
Playa de Palma

! Vriendelijk personeel
! Moderne stijl
! Op 200 m van het strand
! Vlak bij het levendige centrum
WIFI
GRATIS

FAIR TRAVEL

HALF
PENSION ONTBIJT

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:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 200 m van het strand
• Restaurant met terras
• Op 100 m van het centrum met
• Poolbar/bar met podium, lobbybar
KLANTENSCORE
winkels
• Maaltijden 8.7 • Service 10
• Op 12 km van Palma-stad
• Kamers 9.4
• Bushalte op 200 m
• Op ± 5 km van de luchthaven
Dit RIU-hotel biedt een persoonlijke
(transfer heen en terug inbegrepen)
service. Het is geschikt voor iedereen
die houdt van een jonge, dynamische FACILITEITEN
omgeving, maar niet aangeraden
• Wifi (gratis) in het hele resort
voor gezinnen met kinderen. Het ligt
tussen twee levendige zijstraten op
wandelafstand van het strand en de
palmenpromenade en vlak bij het
RIU-Center en de geanimeerde zone
van Playa de Palma met talrijke
uitgaansmogelijkheden. Tijdens de
winter van 2019/2020 werd het hotel
volledig gerenoveerd.

8.6

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• Zoetwaterzwembad, zonneterras
• Gratis ligzetels en parasols aan het
zwembad
• Gratis handdoekenservice (mits
waarborg)
• Gratis: fitness (vanaf 16 jaar), livemuziek (meerdere malen per
week)

Alle kamers beschikken over badkamer (douche, haardroger), centrale
airco/verwarming, plafondventilator,
telefoon, wifi (gratis), satelliet-tv
(flatscreen), minibar (betalend), safe
(betalend) en balkon
• Standaardkamer (2 pers.)
(type 20)
• Kamer (2-3 pers. / 2 volw.+2 kind.)
(type 22)
• Eén persoon in dubbele kamer
(type 29)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting in
type 22)
• 272 kamers

VOOR FAMILIES
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN

Code 02025 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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RIU PLAYA PARK
Playa de Palma

! Moderne inrichting
! Gekende RIU kwaliteit
! 24/24u. All Inclusive
! Centrale ligging
SWIM-UP WIFI
KAMERS GRATIS

FAIR TRAVEL

ALL IN

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:

8.7

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.5 • Service 9
• Kamers 9.2

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 350 m van het strand
• Op 100 m van winkels
• Op 12 km van Palma-stad
• Bushalte op 300 m
• Op ± 5 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Zie All In
• Hoofdrestaurant met terras
(maaltijden in buffetvorm)
• Themarestaurant
• Grill
• Deftige kledij gewenst tijdens het
avondmaal
• Lobbybar met terras, poolbar met
swim-upbar

In Riu Playa Park zijn de RIU
klassiekers van de partij: 24/24u. All FACILITEITEN
Inclusive met lekkere maaltijden, de • Podium
gekende RIU kwaliteit en een moderne, • Wifi (gratis) in het hele resort
trendy inrichting met frisse kleuren.
Dit viersterrenhotel ligt op wandelafstand van het strand, een winkelcentrum en de levendige uitgaansbuurt.
Dit RIU hotel is niet aan te raden voor
families met kinderen.

VERBLIJF

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche, haardroger), centrale airco/
verwarming, plafondventilator, telefoon,
wifi (gratis), satelliet-tv (flatscreen),
koelkast (minibar op aanvraag en
betalend) en safe (gratis)
• Standaardkamer (2-3 pers.) met
zithoek met sofabed of sofa en
balkon (type 20)
• Swim-upkamer (2 pers., minimumSPORT & ONTSPANNING
leeftijd: 18 jaar) met zithoek met
• 3 zoetwaterzwembaden (waarvan
sofa en terras met 2 ligzetels en
1 met swim-upbar, toegankelijk
toegang tot het kleine zwembad
vanaf 18 jaar), zonneterras
(type 22)
• Gratis ligzetels en parasols aan het • Ruime kamer (2-3 pers. / 2 volw.+
zwembad
2 kind.) met apart salon met sofabed
• Gratis handdoekenservice (mits
en balkon (type 23)
waarborg)
• Eén persoon in dubbele kamer
• Gratis: zie All In
met zithoek met sofabed of sofa
en balkon (type 29)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting in
types 20 en 22)
• 475 kamers

ALL IN
• Gevarieerd ontbijtbuffet met
showcooking
• Continentaal ontbijt
• ‘s Middags: buffet met showcooking en keuze aan desserts,
grill
• ‘s Avonds: buffetten en gerechten
die ‘à la minute’ worden bereid,
vegetarische schotel
• 2x/week themabuffet
• Alternatief avondmaal in het themarestaurant (buffet)
• Snacks (24/24u.)
• Selectie van niet-alcoholische
dranken in de bars en restaurants
van het hotel
• In Riu Playa Park zijn door een
nieuwe, lokale wetgeving alcoholische
dranken beperkt inbegrepen.
Tijdens het middag- en avondmaal zijn 3 alcoholische drankjes
inbegrepen (keuze uit huiswijn en
bier). Alcoholische dranken zijn
daarnaast beschikbaar tegen
betaling in de bar en restaurant
van het hotel
• Fitness (vanaf 16 jaar, sportschoenen
verplicht)
• Livemuziek of shows (meerdere
malen per week)

VOOR FAMILIES
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN

Code 02028 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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BK FASTPASS:
bevorzugter
Einlass
zum tot
BIERKÖNIG
mit eigenem
Eingang.
BK
FASTPASS:
Preferentiële
toegang
de BIERKÖNIG
met een
eigen ingang.
BK MENÜ: Täglich
Mittag- und
Abendessen
Getränke
im BIERKÖNIG.
GRILLKÖNIG:
Exclusieve
zone
binnen de inklusive
BIERKÖNIG
met lunch
en diner inbegrepen.

DINO MINIGOLF:
MINIGOLF:Täglich
Dagelijks
freier
gratis
Eintritt
toegang
zurtot
54-Loch
de 54-holes
Dino
Minigolf
Anlage
in
1.
Meereslinie.
Dino Minigolfbaan vlak aan het strand.

BEACH CLUB:
CLUB:Twee
Zwei
Mittagessen
und Zwei
AMRUM BEACH
lunches
en twee avondmalen
Abendessen
im
Beach
Club
direkt
am
Strand
der Playa
in de Beach Club direct aan het strand in Playa de Palma.
de Palma.

PALMA
oder
ARENAL:
Ein kostenloser
Besuch aan
in einem
Parknaar
Ihrerkeuze.
Wahl.
PALMAAQUARIUM
AQUARIUM
ofAQUALAND
AQUALAND
ARENAL:
Een gratis bezoek
een park

The best All Inclusive in Playa de Palma

Your Smart Holidays!

458_V1_MED_NL 458

18/10/2022 14:13

459

Balearen | Mallorca | Playa de Palma

PABISA BALI
Playa de Palma

! Gedeeltelijk gerenoveerd in 2019
! Mooi ingericht hotel
! Verzorgde en gevarieerde buffetten
! Ideaal voor een dynamisch publiek
! Dicht bij de uitgaansbuurt
OVERDEKT WIFI
ZWEMBAD GRATIS

HALF ONTBIJT
ALL IN PENSION

CLASSIC
9HUWURXZGJHYRHO
.ZDOLWHLWHQFRPIRUW
+DUWHOLMNHVHUYLFH

Standaardkamer
ONZE MENING:

7.4

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.1 • Service 8
• Kamers 7.4

LIGGING

ALL IN mits toeslag
Alle kamers beschikken over badkamer • Ontbijt, middag- en avondmaal in
(bad of douche), houten vloer, centrale buffetvorm en showcooking
airco, hoofdkussenservice (gratis),
• 2x/verblijf middagmaal en
telefoon, wifi (gratis), satelliet-tv,
avondmaal in ‘Amrum Beach Club’
safe (betalend) en balkon
(13-15u. en 18-20u., 3 drankjes
• Standaardkamer (2 pers. /
inbegrepen, keuze uit bier, wijn,
2 volw.+1 kind) (type 21)
sangria en niet-alcoholische dranken)
• Eén persoon in dubbele kamer
SPORT & ONTSPANNING
• Middag- en avondmaal in ‘Grillkönig’
(type 29)
• 2 zoetwaterzwembaden (waarvan • Promokamer (2 pers.) (type 25)
in bar ‘Bierkönig’ (13-15u. en 18-20u.,
1 semi-olympisch zwembad),
3 drankjes inbegrepen, keuze uit bier,
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
Balinese bedden, bubbelbad,
wijn, sangria en niet-alcoholische
mogelijk bij maximale bezetting)
kinderbad, zonneterras
dranken)
• 264 kamers
• Gratis ligzetels en parasols aan het
• Snacks (11-15u.: snacks en
zwembad
sandwiches en 15-17u.: koffie en
• Overdekt zwembad (in het
cake)
spacentrum)
• Selectie van lokale niet-alcoholische
• Gratis: pingpong, fitness,
dranken (10-23u., niet in de ‘Sky bar’)
spacentrum met sauna, Turks bad
• FastPass toegang tot bar ‘Bierkönig’
en bubbelbad in openlucht
• Door een nieuwe, lokale wetgeving
• Betalend: massages, verzorgingen,
zijn maar 3 alcoholische dranken per
fietsenverhuur
middag- en avondmaal inbegrepen
sinds 1/4/2021. Wel zijn alcoholische
dranken nog beschikbaar tegen
betaling in de bar en restaurant
van het hotel
• Fitness, spacentrum met sauna, Turks
bad en bubbelbad in openlucht
• 1x toegang/persoon/dag tot ‘Dino
Minigolf’ (10-17u.)
• Bij verblijf vanaf 7 nachten: 1x
toegang per persoon tot
‘Aqualand El Arenal’ (1/6-30/9) of
‘Palma Aquarium’
RESTAURANTS & BARS

VERBLIJF

• Op 350 m van het strand
• Zie All In (mits toeslag)
• Op 100 m van een winkelcentrum • 2 restaurants (maaltijden in
• Op 12 km van Palma-stad
buffetvorm, showcooking, voor het
• Bushalte op 20 m
avondmaal worden enkele gerechten
• Op ± 8 km van de luchthaven
‘à la minute’ bereid, 4x/week
(transfer heen en terug inbegrepen) themabuffet)
• Snackbar, bar, ‘Sky bar’

Hotel Pabisa Bali ligt aan een
lichthellende weg, in een boomrijke FACILITEITEN
omgeving met tal van uitgaans• Wifi (gratis) in het hele resort
mogelijkheden in de buurt. Het strand
en de gezellige palmenpromenade
van Playa de Palma liggen op
wandelafstand. Dit aangename hotel
biedt een vriendelijke service en is
dankzij de centrale ligging en het
hedendaags comfort geschikt voor
een dynamisch publiek. De uitgebreide
All Inclusive formule biedt tal van
extra’s. Je vindt de extra’s van de
Pabisa All Inclusive Plus formule op
pagina 458.

Code 02020 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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GRUPOTEL ORIENT
Playa de Palma

! Maaltijden zijn een aanrader
! Ontspanning troef in het spacentrum
! Op wandelafstand van het strand
! Rustige ligging in Playa de Palma
HALF
OVERDEKT WIFI
ZWEMBAD GRATIS PENSION

ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 500 m van het zandstrand
• Restaurant (internationale keuken,
buffet, showcooking)
Grupotel Orient is een viersterrenhotel • Op 14 km van Palma
• Poolbar, bar
in het bruisende Playa de Palma. Het • Op ± 6 km van de luchthaven
hotel beschikt over een buitenzwembad (transfer heen en terug inbegrepen)
en een binnenzwembad en ligt
FACILITEITEN
bovendien op wandelafstand van het
• Wasservice
strand. In het restaurant geniet je van
• Wifi (gratis) in het hele resort
zowel lokale als internationale gerechten
volgens de hoge standaarden van de
Grupotel-keten.

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• Zoetwaterzwembad met kinderbad,
zonneterras
• Gratis ligzetels en parasols aan het
zwembad
• Handdoekenservice (mits waarborg)
• Overdekt zwembad met bubbelbad
• Gratis: biljart, vogelpik, fitness,
livemuziek, shows
• Betalend: 4 tennispleinen met
verlichting, spacentrum met sauna,
stoombad

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche, haardroger), centrale airco/
verwarming, telefoon, satelliet-tv
(flatscreen), minibar (betalend), safe
(betalend), balkon, zicht op het
zwembad of op het hinterland
• Standaardkamer (2 pers. /
2 volw.+1 kind) (type 20)
• Een persoon in dubbele kamer
(type 29)
• 273 kamers

Code 02012 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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HIPOTELS GRAN PLAYA DE PALMA
Playa de Palma

! Tophotel van Hipotels
! Moderne inrichting
! Uitstekende maaltijden
! In het centrum van Playa de Palma
HALF
OVERDEKT WIFI
ZWEMBAD GRATIS PENSION ONTBIJT

PREMIUM
([FOXVLHYHKRWHOV
/X[HHQFRPIRUW
*DVWURQRPLVFKGLQHUHQ

Standaardkamer

ONZE MENING:

8.9

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8
• Kamers 8.9

• Service 9

Het hotel Hipotels Gran Playa de
Palma is het recentste pareltje van
de Hipotels-keten. De chef in het
restaurant verwent je met overheerlijke
maaltijden. Het hotel heeft een
modern interieur en is uitstekend
gelegen in Playa de Palma en vlak bij
het strand. Je verblijft in heel ruime
en nette kamers. Ideaal voor
zonliefhebbers!

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 250 m van het strand
• In het centrum van Playa de Palma
• Op 200 m van winkels
• Op 13 km van Palma
• Op 15 km van Llucmajor
• Op ± 7 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Restaurant met terras (ontbijtbuffet) • 2 zoetwaterzwembaden, kinderbad, bubbelbad, zonneterras, tuin
• Snack-/poolbar
• Gratis ligzetels en parasols aan het
• Lobbybar
zwembad
• Deftige kledij vereist tijdens het
• Gratis handdoekenservice
avondmaal
• Overdekt zwembad
• Gratis: gym, spacentrum met
hydromassage, sauna en Turks
bad, animatie overdag en ‘s avonds
(shows en livemuziek: 3 à 4x/week)
• Betalend: Balinese bedden (op
aanvraag), fietsenverhuur en -parking
(op aanvraag), spacentrum met
massages en verzorgingen

FACILITEITEN
• Kinderspeeltuin
• Parking (op aanvraag)
• Wasservice
• Wifi (gratis) in het hele resort

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer (haardroger), tegelvloer, centrale
airco, hoofdkussenservice (gratis),
telefoon, wifi (gratis), satelliet-tv
(flatscreen), minibar (betalend), safe
(betalend) en balkon
• Standaardkamer (2-3 pers.) met
douche en tuinzicht (type 20)
• Kamer met zicht op het zwembad
(2-3 pers.) met douche (type 21)
• Kamer aan de zeezijde (2-3 pers.)
met douche (type 22)
• Juniorsuite (2-3 pers.) met bad,
douche en tuinzicht (type 23)
• Juniorsuite (2-3 pers.) met bad,
douche en zicht op het zwembad
(type 24)
• Juniorsuite (2-3 pers.) met bad,
douche en zeezicht (type 25)
• Eén persoon in dubbele kamer
met douche en tuinzicht (type 29)
• Eén persoon in dubbele kamer
met douche en zicht op het
zwembad (type 28)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 368 kamers

Code 01881 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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GLOBALES MAIORIS
Puig de Ros

! Minisplash zwembad
! Ruime kamers
! Lekkere keuken
! In een rustige, bosrijke omgeving
WIFI
GRATIS

ALL IN

Ruime kamer
ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 1,2 km van een rotsachtig kreekje
• Op 8 km van El Arenal
• Op 22 km van Palma de Mallorca
• Gratis vervoer naar het strand van
El Arenal 6 dagen per week, naar
Palma 2x/week (onderworpen aan
uurregelingen en een minimumbezetting, reservatie vereist)
• Op ± 20 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Zie All In
• Restaurant (maaltijden in buffetvorm,
showcooking, ruim aanbod aan
vegetarische gerechten, 1x/week
Spaans buffet)
• Deftige kledij vereist in het
restaurant
• Salonbar

VERBLIJF

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche, haardroger), laminaatvloer,
KLANTENSCORE
centrale airco, telefoon, wifi (gratis),
• Maaltijden 6.7 • Service 9
satelliet-tv (flatscreen), koelkast,
• Kamers 7.6
safe (betalend) en balkon of terras
met tuinzicht
Gezellig en kindvriendelijk hotel,
• Standaardkamer (2 pers. /
omringd door prachtige tuinen, met
2 volw.+1 kind van max. 14 jaar)
een vriendelijke service en lekkere
(type 20)
buffetten. Globales Maioris (ex Ola
SPORT & ONTSPANNING
• Ruime kamer (2-3 pers. / 2 volw.+
Hotel Maioris) ligt in Puig de Ros,
• 2 zoetwaterzwembaden, bubbelbad, 2 kind. / 3 volw.+1 kind van max.
een residentiële zone met alle nodige FACILITEITEN
kinderbad, terras
14 jaar) (type 21)
faciliteiten: restaurants, boetiekjes,
• Gratis ligzetels aan het zwembad
• Kinderspeelruimte
• Eénouderkamer (1 volw.+1 kind
supermarkten, kapsalons,... Op
• Was- en strijkservice
• Handdoekenservice (mits waarborg,
van max. 14 jaar), zonder toeslag
wandelafstand vind je een klein
• Uitleen van strijkijzer (mits waarborg) wisselen van handdoek is betalend) (type 26)
rotsachtig kreekje. Een gratis shuttle • Airco in de gemeenschappelijke
• Gratis: zie All In
• Promokamer (2 pers. / 2 volw.+
brengt je naar de bekende badplaats ruimtes (tijdens het hoogseizoen) • Betalend: biljart
1 kind van max. 14 jaar) (type 25)
El Arenal.
• Wifi (gratis) in het hele resort
• Kinderbedje (0-2 jaar): € 6/dag, ter
MINISPLASH
(premium wifi is betalend)
plaatse te betalen (niet mogelijk
• Kids waterspuitpark/
bij maximale bezetting)
miniglijbanenpark
• 240 kamers

6.8

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Wijn, bier, water en frisdranken
tijdens het middag- en avondmaal
• Koude snacks (10-19u.)
• IJs voor kinderen (10-19u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(10-24u.)
• Pingpong, omnisportterrein
• Animatie voor volwassenen en
kinderen (6x/week): volleybal,
handbal, voetbal, waterpolo,
aerobic, aquagym, toernooien
(pingpong, tennis), spelletjes en
wedstrijden
• Avondanimatie (professionele
shows)
• Miniclub (4-12 jaar) met sporten
en spelletjes, minidisco, activiteiten
voor tieners (13-16 jaar, in juli en
augustus)

VOOR FAMILIES
0LQLVSODVK
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN

Code 02071 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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GLOBALES PANAMA
Palma Nova

! Adults Only vanaf 16 jaar
! Modern ingericht
! Geanimeerde omgeving
! Prima animatie
! In het hartje van Palma Nova
ADULTS WIFI
ONLY GRATIS

HALF
ALL IN PENSION

FOR TWO
*HQLHWHQPHW]¶QWZHHWMHV
$GXOWVRQO\
5XVWHQRQWVSDQQLQJ

Standaardkamer
ONZE MENING:

7.6

KLANTENSCORE
• Maaltijden 7.7 • Service 9
• Kamers 8.5

Globales Panama (ex Ola Hotel
Panama) is een modern ingericht
hotel. Het ligt in het hartje van Palma
Nova, op wandelafstand van het strand,
de winkels, de discotheken en op
enkele kilometers van Marineland en
de Western Village. Dankzij de
comfortabele kamers en de vriendelijke
service geniet je van je welverdiende
rust in dit aangename Adults Only
hotel.

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 200 m van het strand
• Zie All In (mits toeslag)
• Op 200 m van het centrum van
• Restaurant (maaltijden in buffetPalma Nova
vorm, internationale keuken en
• Op 15 km van Palma de Mallorca
Spaanse specialiteiten)
• Op ± 24 km van de luchthaven
• Deftige kledij gewenst tijdens het
(transfer heen en terug inbegrepen) avondmaal
• Snackbar (alleen voor All
FACILITEITEN
In-klanten)
• Wasservice
SPORT & ONTSPANNING
• Wifi (gratis) in het hele resort
(premium wifi betalend)
• Zoutwaterzwembad, zonneterras
• Gratis ligzetels en parasols aan het
zwembad
• Handdoekenservice (mits waarborg)
• Gratis: pingpong, petanque,
waterpolo, gezelschapsspelletjes,
gym, aquagym, animatie overdag
en ‘s avonds
• Betalend: biljart, massages,
15/6-15/9: watersporten aan het
strand van Palma Nova

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer (haardroger), laminaatvloer,
centrale airco, telefoon, wifi (gratis),
satelliet-tv (flatscreen), koelkast en
safe (betalend)
• Standaardkamer (2-3 pers.) met
bad of douche (type 21)
• Kamer met zicht op het zwembad
(2-3 pers.), bad en douche
(type 22)
• Eén persoon in dubbele kamer
met bad of douche (type 29)
• Promokamer (2-3 pers.) met bad
of douche (type 25)
• 186 kamers

ALL IN mits toeslag
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Wijn, bier, water en frisdranken
tijdens het middag- en avondmaal
• Snacks (10.30-23u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(10.30-23u.)
• Pingpong, petanque, waterpolo,
gezelschapsspelletjes, gym, aquagym
• Animatie overdag en ‘s avonds

ADULTS ONLY
• Minimumleeftijd voor de gasten in
het hotel: 16 jaar

Code 02045 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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ZAFIRO PALACE PALMANOVA
Palmanova

! Luxueus familiehotel
! Heerlijke keuken
! Vriendelijke service
! Verblijf in juniorsuites en suites
! Op 300 m van het strand
OVERDEKT SWIM-UP WIFI
ZWEMBAD KAMERS GRATIS

ALL IN

PREMIUM
([FOXVLHYHKRWHOV
/X[HHQFRPIRUW
*DVWURQRPLVFKGLQHUHQ

Juniorsuite met zicht op het zwembad
ONZE MENING:

Dit hotel is ideaal voor een luxevakantie
voor families met kinderen. De talrijke
faciliteiten zorgen ervoor dat geen
enkel gezinslid zich een seconde
hoeft te vervelen. Kinderen amuseren
zich in het kinderbad met piratenboot,
in de miniclub of op het springkasteel
terwijl je naar hartenlust kan sporten
of uitrusten op de Balinese bedden,
zalig... Voor wie het liever wat rustiger
aan doet is er natuurlijk ook het
spacentrum. Er zijn verschillende
restaurants, allemaal serveren ze
heerlijke gerechten om duimen en
vingers bij af te likken.

LIGGING
• Op 300 m van het strand
• Op 100 m van het centrum van
Palmanova
• Op 15 km van Palma de Mallorca
• Op ± 24 km van de luchthaven
(rechtstreekse transfer heen en
terug inbegrepen)

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

• Water, elektriciteit, gas en verwarming
Alle kamers beschikken over badkamer inbegrepen / 7x/week schoonmaak,
2x/week vervangen van handdoeken,
(bad, regendouche, haardroger, badjas), tegelvloer, centrale airco, hoofd- 1x/week vervangen van bedlinnen
kussenservice (gratis), telefoon, wifi • Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
(gratis), satelliet-tv (flatscreen),
• 240 kamers
minibar (betalend), Nespresso
koffiezet, theefaciliteiten en safe
(gratis)
• Juniorsuite (2 pers.) met balkon
(type 20)
• Juniorsuite met zicht op het
zwembad (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind. / 3 volw.+1 kind) met balkon
SPORT & ONTSPANNING
(type 21)
• 7 zoetwaterzwembaden (waarvan • Swim-up juniorsuite (2-3 pers. /
5 swim-upzwembaden en 1 exclusief
2 volw.+2 kind. / 3 volw.+1 kind)
voor volw.), kinderbad, plonsbad
met terras met zicht op het zwembad
• Gratis ligzetels en parasols aan het
en directe toegang tot het zwembad
zwembad
(type 22)
• Gratis handdoekenservice
• Penthouse juniorsuite (2-3 pers.
• Balinese bedden
/ 2 volw.+2 kind. / 3 volw.+1 kind)
• 2 overdekte zwembaden (waarvan
op de bovenste verdieping met
1 voor volw. en kinderen en 1 voor
groot privébalkon, bubbelbad,
volw.)
Balinees bed en zicht op het
• Gratis: zie All In
zwembad (type 23)
• Betalend: biljart, fietsenverhuur,
• Penthouse suite (2-3 pers. /
spacentrum met massages, manicure 2 volw.+2 kind. / 3 volw.+1 kind) op
en pedicure
de bovenste verdieping met balkon,
bubbelbad en zicht op het zwembad:
MINISPLASH
1 slaapkamer, 1 salon (type 24)
• 1 kids miniglijbanenpark/water• Eén persoon in juniorsuite met
spuitpark
balkon en zicht op het zwembad
(type 28)

RESTAURANTS & BARS

VERBLIJF

• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
buffetvorm, showcooking, kindermenu en thema-avonden)
• 4 themarestaurants (bij een
minimumverblijf van 7 nachten: 1x/
week gratis avondmaal in elk
restaurant): mediterraan,
internationaal/sushi, Italiaans en
grill
• Bistro
• Loungebar, poolbar, lobbybar

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Middagmaal à la carte (bij lage
bezetting)
• Avondmaal in de themarestaurants
(bij een minimumverblijf van
7 nachten: 1x/week in elk restaurant)
• Fruit, yoghurt en sandwiches
(10.30-11.30u.)
• Koude en warme maaltijden in de
poolbar (12.30-16u.)
• IJsjes
• Selectie van lokale en internationale
alcoholische en niet-alcoholische
dranken (10.30-23.30u.)
• Pingpong, vogelpik, fitness, aerobic,
aquagym, gym, sauna, bubbelbad,
Turks bad
• Animatie overdag en ‘s avonds
• Miniclub (4-12 jaar), spelletjes,
springkasteel

VOOR FAMILIES
0LQLVSODVK
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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Balearen | Mallorca | Palma Nova

ZAFIRO PALMANOVA
Palma Nova

! Ruime, moderne appartementen
! Uitstekende All In
! Perfecte swim-upkamers voor families
! Kinderparadijs
! Op wandelafstand van het strand
OVERDEKT SWIM-UP WIFI
ZWEMBAD KAMERS GRATIS

ALL IN

Appartement ‘Premium’
• Water, elektriciteit, gas en verwarming
Alle kamers beschikken over badkamer inbegrepen, 4x/week schoonmaak,
2x/week vervangen van handdoeken,
(douche, haardroger), tegelvloer,
1x/week vervangen van bedlinnen
KLANTENSCORE
centrale airco, telefoon, wifi (gratis),
• Kinderbedje (0-2 jaar): € 4/dag, ter
• Maaltijden 8.3
satelliet-tv (flatscreen), kitchenette
RESTAURANTS
&
BARS
• Kamers 8.7
plaatse te betalen (niet mogelijk
met kookplaten, microgolf, brood• Zie All In
bij maximale bezetting)
rooster, koffiezet en koelkast, safe
In Zafiro Palmanova is het animatie- • Restaurant met terras (maaltijden
• 241 appartementen
(betalend)
team de hele dag in de weer om de
in buffetvorm)
• Appartement (2-3 pers. / 2 volw.+
allerkleinsten te entertainen, terwijl • A-la-carterestaurant
2 kind. / 3 volw.+1 kind) met balkon:
je kan genieten van je welverdiende • Snack-/poolbar
1 slaapkamer, 1 salon (type 22)
rust. Ze kunnen hun hartje ophalen • Bar, cafetaria, poolbar
• Appartement (2-3 pers. / 2 volw.+
in het kinderzwembad met piraten2 kind. / 3 volw.+1 kind) met balkon
SPORT & ONTSPANNING
boot. In het restaurant krijgen
en zicht op het zwembad: 1 slaapkinderen hun eigen bestek en bord • 2 zoetwaterzwembaden, 2 kinderbaden (waarvan 1 met piratenboot) kamer, 1 salon (type 26)
en kunnen ze ook volop spelen in de
• Swim-upappartement (2-3 pers.
nieuwe speelruimte, terwijl de ouders • Gratis ligzetels en parasols aan het
/ 2 volw.+2 kind. / 3 volw.+1 kind)
zwembad
eten. Kies je voor een swim-upgelegen op het gelijkvloers, met
•
Gratis
handdoekenservice
appartement, dan kunnen de kleinsten
badjassen, terras en directe toegang
• 2 overdekte zwembaden (waarvan
een dutje doen, terwijl je als ouder
tot het privézwembad dat uitkomt
1 exclusief voor volw.)
geniet van het ruime terras of van
in het gedeelde zwembad: 1 slaap• Gratis: zie All In
een plons in het water. Bovendien
kamer, 1 salon (type 21)
• Betalend: biljart, fietsenverhuur,
zijn alle appartementen uitgerust
• Appartement ‘Penthouse Suite’
massages, aan het strand: watermet een handige kitchenette. Zowel
(2-3 pers. / 2 volw.+2 kind. /
sporten
het strand als het centrum van
3 volw.+1 kind) op de bovenste
Palmanova zijn gemakkelijk en snel
MINISPLASH
verdieping, met badjassen, bubbelte bereiken.
• 1 kids waterspuitpark (diepte
bad en 2 ligzetels op het terras:
zwembad 30 cm, vanaf 3 jaar),
1 slaapkamer, 1 salon (type 23)
LIGGING
1 kids miniglijbanenpark (diepte
• Babykit: kinderbedje, hoge kinder• Op 200 m van het strand
zwembad 30 cm, vanaf 3 jaar)
stoel en buggy (J063): € 7,50/dag
• Op 100 m van Palmanova
(via je reisagent, ter plaatse te
• Op 20 km van Palma
betalen)
• Op ± 25 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)
ONZE MENING:

8.8

FACILITEITEN

VERBLIJF

• Kinderspeeltuin
• Shop
• Wifi (gratis) in het hele resort

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Themabuffet 2x/week
• A-la-carterestaurant (1x/week
voor verblijven vanaf 7 nachten)
• Fruit en sandwiches
(10.30-23.30u., behalve tijdens de
uren van de maaltijden)
• Koffiebreak (15.30-17u.)
• Lokale wijn, lokaal bier, frisdranken
en mineraalwater tijdens de
maaltijden
• Selectie van lokale en internationale
alcoholische en niet-alcoholische
dranken, cocktails en ijsjes
(10.30-23.30u.)
• Pingpong, petanque
• Fitness, aerobic, aquagym, gym,
sauna, bubbelbad, Turks bad
• Animatie overdag en ‘s avonds
voor volwassenen en kinderen
• Miniclub (4-7 jaar), maxiclub
(8-11 jaar), tienerclub (12-17 jaar,
enkel in het hoogseizoen)

VOOR FAMILIES
0LQLVSODVK
%DE\NLWPRJHOLMN
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQ]RQGHUWRHVODJ
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Balearen | Mallorca | Paguera

VALENTIN PARK CLUB HOTEL & APARTMENTS

SUP

Paguera

! Goede prijs-kwaliteitverhouding
! Minisplash
! Lekkere keuken
! Internationaal animatieprogramma
! Op wandelafstand van het strand
OVERDEKT WIFI
ZWEMBAD GRATIS

HALF
ALLEEN
ALL IN PENSION
VERBLIJF

Standaardkamer
ONZE MENING:

8.0

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.4
• Kamers 8.1

Valentin Park Club Hotel &
Apartments geeft een zeer verzorgde
indruk en ligt op wandelafstand van
het voetgangerscentrum en het fijnzandstrand. In dit clubhotel is er een
internationaal animatieteam, wat het
dus zeer geschikt maakt voor een
geanimeerde familievakantie.

LIGGING
• Op 400 m van het fijnzandstrand
• Op 300 m van het centrum
• Op ± 32 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Speelzaal
• Kinderspeeltuin
• Wasservice
• Airco in de gemeenschappelijke
ruimtes
• Wifi (gratis) in het hele resort

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In (mits toeslag)
• Restaurant met terras (maaltijden
in buffetvorm, speciaal kinderbuffet)
• Lange broek en T-shirt met mouwen
gewenst voor de heren tijdens het
avondmaal
• Grill/poolbar, loungebar

VERBLIJF

Alle kamers zijn eenvoudig ingericht
en beschikken over badkamer (haardroger), tegelvloer of houten vloer,
centrale airco, telefoon, wifi (gratis),
satelliet-tv, koelkast (betalend in
types 20, 21, 22 en 29, gratis in
types 23, 27, 26 en 24, minibar op
aanvraag) en safe (betalend)
SPORT & ONTSPANNING
• Standaardkamer (2 pers. /
• 2 zoetwaterzwembaden, bubbel2 volw.+1 kind) met bad en balkon
bad, kinderbad, zonneterras, tuin
(type 20)
• Gratis ligzetels en parasols aan het • Ruime kamer (3 pers. / 3 volw.+
zwembad
1 kind) met douche en balkon,
• Handdoekenservice betalend
zonder toeslag (type 21)
• Overdekt zwembad (open in april, • Kamer met zicht op het zwembad
mei en oktober)
(2 pers. / 2 volw.+1 kind) met douche,
• Gratis: pingpong, beachvolley,
flatscreen-tv en balkon (type 22)
minivoetbal, waterpolo, vogelpik,
• Appartement (2-3 pers. / 2 volw.+
petanque, fitness, aerobic, zumba,
2 kind. / 3 volw.+1 kind) in het
gym, aquagym, internationaal
bijgebouw bereikbaar via een trap,
animatieprogramma (shows,
met douche, microgolf, koffiezet
wedstrijden,...), babyclub
en balkon of terras met tuinzicht:
(18 maanden-3 jaar, tijdens het
1 slaapkamer, salon en kitchenette
hoogseizoen), miniclub (4-12 jaar)
(type 23)
met allerlei leuke activiteiten,
• Appartement (2-3 pers. / 2 volw.+
animatie voor tieners, minidisco
2 kind. / 3 volw.+1 kind) (gerenoveerd
• Betalend: biljart, fietsenverhuur,
in 2020) in het bijgebouw, met
sauna, massages
douche, microgolf, koffiezet en
balkon of terras: 1 slaapkamer,
MINISPLASH
salon en kitchenette (type 27)
• 1 kids waterspuitpark, 1 kids miniglijbanenpark

• Superieur appartement
(2-3 pers. / 2 volw.+2 kind. /
3 volw.+1 kind) (gerenoveerd in
2020) in het bijgebouw, met
douche, microgolf, koffiezet en
balkon of terras met zicht op het
zwembad: 1 slaapkamer, salon en
kitchenette (type 26)
• Superieur appartement
(2-3 pers. / 2 volw.+2 kind. /
3 volw.+1 kind) (gerenoveerd in
2020) in het bijgebouw, met
douche, microgolf, koffiezet en
balkon of terras: 1 slaapkamer,
salon en kitchenette (type 24)
• Eén persoon in dubbele kamer
met bad en balkon (type 29)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 330 kamers

ALL IN mits toeslag
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Snacks (10.30-12u. en 16.30-18u.)
• Koffiebreak (15-17u.)
• Selectie van ijsjes
• Koud avondmaal voor late aankomsten (22-2u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(10-24u.)
• Pingpong, beachvolley, minivoetbal,
waterpolo, vogelpik, petanque
• Fitness, aerobic, zumba, gym,
aquagym
• Internationaal animatieprogramma: shows, wedstrijden,...
• Babyclub (18 maanden-3 jaar,
tijdens het hoogseizoen), miniclub
(4-12 jaar) met allerlei leuke
activiteiten, animatie voor tieners,
minidisco

VOOR FAMILIES
0LQLVSODVK
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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TUI SUNEO SANTA PONSA
Santa Ponsa

! Populair hotel
! Toffe animatie
! Budgetvriendelijk
! Op wandelafstand van het strand
WIFI
GRATIS

FAIR TRAVEL

ALL IN

TUI SUNEO
SPRANKELENDE
ALL IN VAKANTIES
! DE

BETAALBARE ALL
INCLUSIVE
! FRISSE, RUIME EN
MODERNE KAMERS
! SMAKELIJKE WERELDKEUKEN
! SUNEOPLAY SPEELRUIMTE VOOR DE KIDS

'Moderne, betaalbare All In-hotels
op populaire bestemmingen, met
entertainment voor alle leeftijden
en heerlijke internationale en
lokale gerechten.'

Standaardkamer

Zie pagina 20-21 voor alle hotels
ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 200 m van het strand
• Zie All In
• Op ± 30 km van de luchthaven
• Restaurant (maaltijden in buffetKLANTENSCORE
(transfer heen en terug inbegrepen) vorm, 2x/week thema-avond)
• Maaltijden 7.9 • Service 6
• Pizzeria
FACILITEITEN
• Kamers 7.2
• Loungebar, poolbar
• Kinderspeelruimte
TUI SUNEO Santa Ponsa heeft alle • Wifi (gratis) in het hele resort
SPORT & ONTSPANNING
troeven in hand voor een leuke
• 2 zoetwaterzwembaden
vakantie. Hier zijn je dagen gevuld
• Gratis ligzetels aan het zwembad
met een waaier aan sporten en toffe
• Gratis handdoekenservice (mits
animatie voor jong en oud. Of je kan
waarborg)
natuurlijk ook gewoon rustig genieten
• Gratis: zie All In
van de zon aan het zwembad of het
• Betalend: biljart
strand. De centrale ligging op
wandelafstand van het strand en de
bars, restaurants en winkeltjes is de
kers op de taart! TUI SUNEO Santa
Ponsa bestaat uit de gebouwen
Pionero en Santa Ponsa Park. Je
verblijft in een van deze gebouwen.

7.1

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer (douche), tegelvloer, centrale
airco/verwarming, telefoon, wifi
(gratis), satelliet-tv (flatscreen), safe
(betalend) en balkon
• Standaardkamer (2-3 pers.)
(type 20)
• Kamer (2-3 pers. / 2 volw.+2 kind.
/ 3 volw.+1 kind), zonder toeslag
(type 21)
• Communicerende kamers
(4-6 pers. / 4 volw.+1 kind /
4 volw.+2 kind. / 5 volw.+1 kind),
zonder toeslag (type 22)
• Eén persoon in dubbele kamer
(type 29)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 588 kamers

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Snacks & pizza (11-18u. en 22-24u.)
• Koffiebreak (16-18u.)
• IJsjes
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(10-24u.)
• Tennis, voetbal, volleybal, waterpolo,
vogelpik, (aqua-)aerobic, petanque,
pingpong
• Animatie volgens het TUI SUNEOprogramma met o.a. flingo, reuze
vogelpik, handbal, ultimate frisbee,
pool fun, voetbal, croquet
• Toegang voor kinderen tot het
‘SuneoPlay open playhouse’
(onder begeleiding van ouders)

VOOR FAMILIES
YROZNLQGHUHQ]RQGHUWRHVODJ

Code 02039 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

467_V1_MED_NL 467

18/10/2022 14:16

468

MENORCA

BEHALVE DE HOTELS IN DEZE
BROCHURE BIEDEN WIJ OOK
DE VOLGENDE HOTELS AAN.

! Ideaal voor een rustvakantie, koppelvakantie of familievakantie
! Uitgestrekte kust met romantische baaien, witte stranden en

MEER INFO BIJ JE REISAGENT.

natuurlijke haventjes

Aanbod onderhevig aan wijzigingen tijdens het seizoen

! Groen landschap met beschermde, nog ongerepte natuur
! Bruisend nachtleven in Ciutadella en Mahón (vooral in juli en augustus)
! Prehistorische overblijfselen
! Prachtige wandelroutes
VAKANTIEPLAATSEN

ARENAL D’EN CASTEL
Palladium Hotel Menorca ****
Melia Cala Galdana *****

CALA CANUTELLS

Sol Falco ****

5 km

Prinsotel La Caleta ****

Cala Galdana
Santo Tomas

s'Albufera
des Grau
Natural Park

MAHÓN

dd

e ll a

Es Castell

ndse

Ze e

Cala Canutells
Punta Prima

CALA ‘N BOSCH

Deze badplaats aan het zuidwestpunt van
Menorca wordt getypeerd door witte zandstranden. Het strand loopt hier geleidelijk af
in het extreem heldere zeewater. Ideaal voor
een familievakantie met kinderen. Snorkel
tussen de kleurrijke visjes en prachtige rotsSON BOU
partijen voor de kust. Proef daarna een lekkere
Hier ligt een lang fijn zandstrand dat afgesloten paella in een van de restaurants aan de haven,
wordt door begroeide heuvels waarlangs villa’s het centrum van Cala ’n Bosch, en kijk uit
over de dobberende bootje. Luchthaven - Cala ‘n
en bungalows werden gebouwd. Dit is het
Bosch: 50 km
langste zandstrand van Menorca, ongeveer
4 km. Langs het zandstrand bevindt zich een
CALA SANTANDRIA
natuurreservaat dat een waar paradijs is voor
Gezellig kustplaatsje. Het biedt mooie zandbeschermde vogels. Luchthaven - Son Bou: 22 km
stranden, grotten en een fantastisch heldere
CALA BLANCA
zee, ideaal voor wie van snorkelen of duiken
houdt. De vroegere hoofdstad van Menorca,
Cala Blanca is een kleine badplaats aan de
westkust van Menorca. Er heerst een aangename, Ciutadella, bevindt zich op slechts 4 km.
Luchthaven - Cala Santandria: 50 km
rustige sfeer en je vindt er veel kronkelende
straatjes, restaurants en bars. De omgeving
ES CASTELL
wordt gesierd door de vele pijnbomen.
Es Castell ligt in het oosten van het eiland, op
i>Luchthaven - Cala Blanca: 51 km
3 km van Mahon. Dit stadje heeft een lange,
militaire geschiedenis en de sporen van de
Britse overheersing zijn nog steeds merkbaar.
Vandaag is Es Castell een gezellige, toeristische
trekpleister dankzij de twee Cala’s, het nachtleven en de vele restaurants en winkeltjes.
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Globales Binimar ***

MENORCA

Son Bou

Mi

Luchthaven - Es Castell: 7 km

code 02542
code 02470

CIUTADELLA DE MENORCA

Cala Santandria
Cala Blanca
Cala ‘n Bosch

Royal Son Bou Family Club ****
Jardin de Menorca ****

Arenal d’en Castell

Ciutadella de Menorca

CALA GALDANA

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

code 02449

SON BOU

Luchthaven - Cala Canutells: 8 km

EXCURSIES

code 02465

CALA SANTANDRIA

Rustig gelegen badplaatsje met een klein baai
en daarachter een dichtbegroeid rietveld.

Cala Galdana heeft wellicht de mooiste baai van
de Middellandse Zee. Het water is er kristalhelder en hemelsblauw. Het strand wordt er
ingesloten door witte rotsen en een heuvelachtig landschap dat begroeid is met pijnbomen.
Het strand is lang en loopt traag af in zee.
Cala Galdana is de ideale uitvalsbasis voor
wandelaars en kajakkers. Je vindt er o.a. een
haventje, enkele restaurants en souvenirwinkeltjes. Luchthaven - Cala Galdana: 34 km

code 02476

CALA'N BOSCH

PUNTA PRIMA
Een kleine badplaats aan de zuidoostelijke punt
van Menorca. Het stadje heeft een kleine baai
met een prachtig wit zandstrand. Het achterland
wordt gekenmerkt door typische Menorcaanse
zomerhuisjes. Luchthaven - Punta Prima: 13 km

code 02481

CALA GALDANA

CIUTADELLA DE MENORCA
Dit is de grootste stad van het eiland. Smalle
straatjes, pastelkleurige huizen en gotische
kerken sieren hier het decor. De middeleeuwse
kathedraal Santa María de Ciutadella, opgetrokken
in Catalaans Gotische stijl, is een van de
bezienswaardigheden. Luchthaven - Ciutadella de
Menorca: 50 km

ARENAL D’EN CASTELL
Dit vakantiegebied ligt in een rustige, schitterende
omgeving aan de groene noordkust van Menorca.
De prachtige baai behoort tot de mooiste van
Menorca. Het brede zandstrand loopt langzaam
in zee af en is daarom geschikt voor families
met kinderen. Verder is de regio ideaal voor
wandelaars die houden van de natuur. In de
omgeving zijn ook enkele bars en restaurants.

code 02522

INFO
Formaliteiten: voor Belgen volstaat de identiteitskaart (dient geldig te zijn tijdens je verblijf).
Andere nationaliteiten: info op de ambassade.
Kids-ID voor kinderen jonger dan 12 jaar. Voor
een laatste update: zie http://diplomatie.
belgium.be.
Verblijfstaks: ter plaatse te betalen in het
hotel. Ca. € 2 p.p./p.n. (+10% BTW) voor 3*-,
2*- en 1*-hotels. Ca. € 3 p.p./p.n. (+10%
BTW) voor 3*plus- en 4*-hotels. Ca. € 4 p.p./
p.n. (+10% BTW) voor 4*plus- en 5*-hotels.
Deze taks is niet van toepassing voor kinderen
jonger dan 16 jaar. De vermelde prijzen worden
gehalveerd vanaf de 9e nacht verblijf en in
het laagseizoen (1/11-30/4).
Airco/verwarming: volgens een nieuwe Spaanse
wet (geldig t.e.m. november 2023) mag de airco
niet lager dan 27° en de verwarming niet hoger
dan 19° staan. Dit is van toepassing in alle
openbare/gemeenschappelijke ruimtes. In de
hotelkamer is deze regel niet van toepassing.
Huisdieren: kunnen niet mee met de gewone
transfer of het openbaar vervoer naar het
hotel. Je dient een taxi te nemen op eigen
kosten.

Luchthaven - Arenal d’en Castell: 30 km

SANTO TOMAS
Santo Tomas is een rustig dorpje in het zuiden
van Menorca. Het bestaat uit één hoofdstraat
met enkele bars en restaurants. Je kan er
genieten van zo’n 3 km strand, dat zachtjes
gestreeld wordt door het kristalheldere water.
Luchthaven - Santo Tomas: 28 km

KLIMAAT
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt

A
17°
21°
25°
29°
29°
26°
22°

B
14°
17°
20°
23°
25°
23°
21°

C
8
9
11
12
10
8
6

A: gem. dagtemp.
B: gem. temp. zeewater
C: uren zon per dag

24/7 ONLINE
SERVICE
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INSOTEL PUNTA PRIMA RESORT & SPA
Punta Prima

! Prachtig clubhotel
! Uitgebreide All In
! Schitterende animatie
! Keuze uit studio’s of appartementen
! Op wandelafstand van het strand
OVERDEKT WIFI
ZWEMBAD GRATIS

FAIR TRAVEL

ALL IN

Superieure appartement met zeezicht
ONZE MENING:

RESTAURANTS & BARS

• Zie All In • Hoofdrestaurant
(maaltijden in buffetvorm,
KLANTENSCORE
showcooking, 2x/week themabuffet)
• Maaltijden 6.9 • Service 8
• Italiaans restaurant (enkel in het
• Kamers 7.4
hoogseizoen, middagmaal: snackbuffet,
avondmaal: menukeuze en kinderDit zwemparadijs ligt op wandelmenu) • Tex-mex restaurant (enkel
afstand van het Punta Prima-strand,
in het hoogseizoen, middagmaal:
een van de meest bevoorrechte
snacks, avondmaal: menukeuze en
stranden van de Middellandse Zee.
kindermenu) • Grill Restaurant &
In Insotel Punta Prima Resort & Spa
Bar aan het zwembad (enkel in het
geniet je van een uitgebreide All
hoogseizoen, middagmaal: saladeInclusive formule met veel sportbuffet en grill, avondmaal: menu en
activiteiten. De ruime studio’s en
barbecue aan tafel, kindermenu)
appartementen tellen slechts
• Lange broek of deftige short
1 verdieping, werden gebouwd in de
aanbevolen voor de heren tijdens
typische Menorcaanse stijl en liggen
het avondmaal • Salonbar, poolbar
verspreid in de reusachtige tuin van
200.000 m2. De ‘swim-up’ of ‘Rooftop’ SPORT & ONTSPANNING
appartementen liggen in een
• 2 zoetwaterzwembaden (waaronder
geprivilegieerde zone van het hotel. 1 semi-olympisch zwembad),
kinderbad, plonsbad, zonneterras
LIGGING
met gratis ligzetels en parasols
• Op 300 m van het strand • Op
• Gratis handdoekenservice (mits
4 km van San Luis • Op 8 km van
waarborg) • Overdekt zwembad
Mahon • Op ± 13 km van de
(verwarmd in het laagseizoen,
luchthaven (transfer heen en terug
‘s morgens gratis en enkel voor
inbegrepen)
families, ‘s middags betalend en
‘adult only’ vanaf 16 jaar, 2 bubbelFACILITEITEN
baden) • Gratis: zie All In
• Kinderspeelruimte
• Betalend: tennis met verlichting,
• Schoonheidssalon • Shop
spacentrum met sauna, Turks bad,
• Wassalon (zelfbediening, gratis)
massages en diverse verzorgingen
• Wasservice • Wifi (gratis) in het
hele resort

7.4

• ‘Rooftop’ appartement
(2-4 pers.) met regendouche,
Alle kamers beschikken over bad2 badjassen, slippers, 2 tv’s, koffiekamer (bad, douche, haardroger),
tegelvloer, individuele airco, telefoon, en theefaciliteiten, dakterras met
Balinees bed en bubbelbad
wifi (gratis), satelliet-tv (flatscreen),
kitchenette, koelkast, safe (betalend) (4 pers.): 1 slaapkamer, 1 salon
met 2 sofabedden (type 27)
• Studio (2 pers.) op het gelijk• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
vloers, met terras (type 20)
mogelijk bij maximale bezetting in
• Appartement (2-4 pers.) met
type 22)
balkon of terras: 1 slaapkamer,
• 497 kamers
1 salon (type 21)
• Superieur appartement
(2-4 pers.) met 2 tv’s, koffie- en
theefaciliteiten (op aanvraag) en
balkon of terras: 1 slaapkamer,
1 salon (type 23)
• Superieur appartement met
zeezicht (2-4 pers.) met 2 tv’s,
koffie- en theefaciliteiten (op
aanvraag) en balkon of terras:
1 slaapkamer, 1 salon (type 24)
• Appartement (4-5 pers. / 4 volw.+
2 kind. / 5 volw.+1 kind) op het
gelijkvloers, met terras:
2 slaapkamers, 1 salon, op aanvraag
(type 22)
• Swim-up appartement (2-4 pers.)
met 2 badjassen, slippers, 2 tv’s,
koffie- en theefaciliteiten, balkon
of terras en toegang tot een
gemeenschappelijk zwembad (te
delen met max. 3 kamers):
1 slaapkamer, 1 salon, op aanvraag
(type 26)

VERBLIJF

MINISPLASH

• 1 kids waterspuitpark (4-12 jaar)
Code 02491 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm • Laat continentaal
ontbijt (10.30-11.30u.) • Middagen avondmaal in het Italiaans of
tex-mex restaurant (kindermenu
beschikbaar, avondmaal volgens
beschikbaarheid, avondmaal in het
tex-mex restaurant enkel in het
hoogseizoen) • Middagmaal in het
Grill Restaurant (in het hoogseizoen)
• Snacks (10.30-18u.) • IJsjes
(10.30-18u.) • Koffie (10.30-18u.)
• Selectie van lokale en
geïmporteerde alcoholische en nietalcoholische dranken (10.30-24u.)
• 8 tennisterreinen (overdag), squash,
pingpong, volleybal, basketbal,
minivoetbal, petanque, waterpolo
• Mountainbike • Fitness (vanaf
16 jaar), aerobic (vanaf 16 jaar),
stretching, aquagym • Animatie
overdag (zumba, yoga, relax chill-out)
en ‘s avonds (shows) • Babyclub
(2-3 jaar), miniclub (4-6 jaar),
maxiclub (7-12 jaar), tienerclub
(13-16 jaar) • 1 kids waterspuitpark
(4-12 jaar)

VOOR FAMILIES
0LQLVSODVK
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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Balearen | Menorca | Cala Canutells

GRUPOTEL MAR DE MENORCA
Cala Canutells

! Familievriendelijk hotel
! Uitgebreide buffetten
! Mooi zwembad
! Vlak bij een kleine baai
WIFI
GRATIS

FAIR TRAVEL

ALL IN

Studio

ONZE MENING:

7.0

KLANTENSCORE
• Kamers 8.2

Dit gezellige familiehotel van de
befaamde Grupotel keten is ideaal
voor de vakantieganger die op zoek
is naar een All In formule met het
comfort van een verblijf in
appartementen. Het complex is
rustig gelegen vlak bij het kreekje
van Cala Canutells. In het midden
ligt een groot zoetwaterzwembad in
de vorm van een bloem met kinderbad.
Schitterende animatie gegarandeerd!

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 500 m van een kleine baai
• Op 15 km van Mahón
• Bushalte op 20 m
• Op ± 12 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Zie All In
• Restaurant (maaltijden in buffetvorm,
showcooking, kinderbuffet)
• Snackbar
• Coffeeshop/sapjesbar
• Deftige kledij gewenst tijdens het
avondmaal

FACILITEITEN
• Kinderspeelruimte
• Wasservice
• Airco in de gemeenschappelijke
ruimtes
• Wifi (gratis) in het hele resort

VERBLIJF

Alle studio’s en appartementen
beschikken over badkamer (douche,
haardroger), tegelvloer, individuele
airco, telefoon, wifi (gratis), satelliet-tv
(flatscreen), kitchenette, koelkast,
koffie- en theefaciliteiten, safe
(betalend) en balkon of terras
• Studio (2 pers.) (type 20)
SPORT & ONTSPANNING
• Appartement (2-3 pers. / 2 volw.+
• Zoetwaterzwembad, relax zwembad, 2 kind. / 3 volw.+1 kind): 1 slaapkamer,
plonsbad, zonneterras met gratis
1 salon (type 21)
ligzetels en parasols, tuin
• Appartement (2-6 pers.) met balkon:
• Gratis: zie All In
2 slaapkamers, 1 salon (type 22)
• Betalend: biljart, fietsenverhuur
• Eén persoon in studio, op aanvraag
(type 29)
MINISPLASH
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
• Kids miniglijbanenpark
mogelijk bij maximale bezetting in
type 21 en 22)
• 278 studio’s/appartementen

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Water, frisdranken, bier en huiswijn
tijdens het middag- en avondmaal
• Snacks, ijsjes en gebak
(10.30-17u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(10.30-24u.) (coffeeshop/sapjesbar
niet inbegrepen)
• Tennis, pingpong, omnisportterrein,
volleybal
• Fitness
• Animatie overdag en ‘s avonds
(shows, livemuziek)
• Miniclub, kinderanimatie, minidisco

VOOR FAMILIES
0LQLVSODVK
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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Balearen | Menorca | Santo Tomas

TUI BLUE VICTORIA MENORCA
Santo Tomas

! Nieuw in ons aanbod
! Adults Only vanaf 16 jaar
! Volledig vernieuwd hotel
! Swim-upkamers
! Op wandelafstand van het strand
ADULTS SWIM-UP WIFI
ONLY KAMERS GRATIS

HALF
ALL IN PENSION

ONTSPANNEN
MET Z’N TWEEËN
! MODERNE

KAMERS OP
PRACHTIGE LOCATIES
! CULINAIRE ERVARINGEN
! GENIETEN IN DE
WELLNESS
! BLUEF!T® RELAXATIEEN 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:

RESTAURANTS & BARS

• Zie All In (mits toeslag)
• Hoofdrestaurant met terras (ontbijt
Dit splinternieuwe TUI BLUE hotel
en avondmaal in buffetvorm,
opent zijn deuren in de zomer van
showcooking, thema-avonden)
2023. Het is rustig gelegen in Santo
Tomas, op enkele stappen van de zee. • A-la-carterestaurant ‘Culinarium’
op het dakterras (avondmaal)
Hier kan je dus zo vaak als je wilt,
• Snackbar
wisselen tussen een comfortabele
• Bar, lobbybar, poolbar
ligzetel aan het zwembad of een
handdoek op het lange zandstrand. • Dresscode tijdens het avondmaal:
geklede short of lange broek,
Of ga voor een swim-upkamer en
geklede polo of t-shirt en gesloten
geniet in alle rust op je eigen terras
schoenen
met directe toegang tot een zwembad.
Tussendoor wat yoga en pilates en je
SPORT & ONTSPANNING
voelt je helemaal zen!
• Zoetwaterzwembad, zonneterrassen
met gratis ligzetels en parasols
LIGGING
• Gratis handdoekenservice (mits
• Op 100 m van het zandstrand
waarborg)
• Op 850 m van Santo Tomas
• Dakterras met zoetwaterzwembad,
• Op ± 28 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen) gratis ligzetels en parasols
• Gratis: fitness, BLUEf!t met o.a.
FACILITEITEN
yoga en pilates
• Privéparking (gratis)
• Avondanimatie (livemuziek)
• Wifi (gratis) in het hele resort
• Betalend: The BLUE® Spa met
sauna, stoombad, bubbelbad en
behandelingen

ADULTS ONLY
• Minimumleeftijd voor de gasten in
het hotel: 16 jaar

• Eén persoon in swim-upkamer
met terras, ligzetels en directe
Alle kamers beschikken over badtoegang tot het zwembad (te
kamer (regendouche, haardroger),
delen met andere kamers van
tegelvloer, centrale airco, hoofdhetzelfde type), op aanvraag
kussenservice (gratis), telefoon, wifi
(type 28)
(gratis), satelliet-tv (flatscreen), usb• 225 kamers
aansluiting, koelkast, waterkoker,
koffie- en theefaciliteiten, safe
(betalend)
• Standaardkamer (2 pers.) met
balkon (type 20)
• Swim-upkamer (2 pers.) met terras,
ligzetels en directe toegang tot het
zwembad (te delen met andere
kamers van hetzelfde type), op
aanvraag (type 21)
• Juniorsuite (2 pers.) met balkon,
op aanvraag (type 22)
• Swim-up juniorsuite (2 pers.)
met terras, ligzetels en directe
toegang tot het zwembad (te
delen met andere kamers van
hetzelfde type), op aanvraag
(type 23)
• Grand Suite (2 pers.) met bad,
regendouche, badjas, slippers en
balkon, op aanvraag (type 24)
• Swim-up Grand Suite (2 pers.)
met bad, regendouche, badjas,
slippers, terras, privézwembad en
ligzetels, op aanvraag (type 26)
• Eén persoon in dubbele kamer
met balkon, op aanvraag (type 29)

VERBLIJF

ALL IN mits toeslag
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• 1x/verblijf avondmaal in het
à-la-carterestaurant
• Snacks (12-15.30u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(11-24u.)
• Fitness, BLUEf!t met o.a. yoga en
pilates
• Avondanimatie (livemuziek)

Code 02457 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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ARTIEM CARLOS
Es Castell

! Adults Only vanaf 16 jaar
! Schitterend hotel
! Lekkere keuken
! Aan de natuurlijke haven van Mahón
HALF
GEEN TOESLAG ADULTS WIFI
ZEEZICHT
ONLY GRATIS PENSION ONTBIJT

FOR TWO
*HQLHWHQPHW]¶QWZHHWMHV
$GXOWVRQO\
5XVWHQRQWVSDQQLQJ

Standaardkamer
ONZE MENING:

9.1

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.9 • Service 9
• Kamers 9.1

Het moderne hotel ARTIEM Carlos
is het equivalent van genieten. De
schitterende ligging vlak aan de
natuurlijke haven van Mahón is er
een om in te kaderen. De stijlvol
ingerichte kamers met zeezicht
geven je het gevoel dat je op een
cruiseschip zit, maar dan zonder
zeeziektes. En het zwembad lijkt
haast over te lopen in de Middellandse
Zee! Extra troef is de lekkere keuken,
waarbij lokale producten extra kleur
op je bord brengen. Het hotel ligt op
wandelafstand van Es Castell en
Cales Fons, een vissershaven met
veel leuke bars, restaurants en
winkeltjes.

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

SPORT & ONTSPANNING

• Aan de haven van Mahón
• Restaurant (maaltijden in buffetvorm, • Zoutwaterzwembad, zonneterras
• Op ± 8 km van de luchthaven
met gratis ligzetels en parasols
showcooking)
• Gratis handdoekenservice
(transfer heen en terug inbegrepen) • Snacks
• Gratis: kleine fitness, Turks bad,
• Bar
FACILITEITEN
sauna, bubbelbad
• Roomservice (op aanvraag)
• ‘s Avonds livemuziek
• Wifi (gratis) in het hele resort
• Betalend: spacentrum met
massages en schoonheidsbehandelingen

ADULTS ONLY
• Minimumleeftijd voor de gasten in
het hotel: 16 jaar

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over
badkamer (douche), parketvloer,
centrale airco, hoofdkussenservice
(gratis), telefoon, wifi (gratis),
satelliet-tv, minibar (betalend), koffieen theefaciliteiten, safe (gratis) en
balkon met zeezicht
• Standaardkamer (2 pers.)
(type 20)
• Eén persoon in dubbele kamer
(type 29)
• 85 kamers

Code 02463 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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Balearen | Menorca | Cala Galdana

ARTIEM AUDAX SPA & WELLNESS CENTER

SUP

Cala Galdana

! Adults only vanaf 17 jaar
! Heerlijke maaltijden
! Uitmuntende service
! Heel wat sportmogelijkheden
! Op 100 m van het het fijnzandstrand
HALF
ADULTS OVERDEKT WIFI
ONLY ZWEMBAD GRATIS PENSION ONTBIJT

FOR TWO
*HQLHWHQPHW]¶QWZHHWMHV
$GXOWVRQO\
5XVWHQRQWVSDQQLQJ

Premium kamer
ONZE MENING:

8.8

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.2
• Kamers 8.9

Hotel Artiem Audax Spa & Wellness
Center ideaal voor koppels op zoek
naar sport, natuur en ontspanning.
Een intense mountainbikerit of
trektocht laat je volop genieten van
de mooie omgeving. Het grote
spa- & wellnesscentrum nodigt je uit
om weer helemaal tot rust te
komen. Het hotel is bovendien
centraal gelegen: op wandelafstand
van het strand en het gezellige
centrum van Cala Galdana.

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 100 m van het fijnzandstrand • 2 restaurants (maaltijden in
• Op 75 m van het centrum van Cala buffetvorm, showcooking,
Galdana
mediterrane keuken)
• Op ± 35 km van de luchthaven
• 2 bars: The View (6e verdieping)
(transfer heen en terug inbegrepen) aan het zwembad (middagmaal:
snack), poolbar & BlueCafé
FACILITEITEN
(gelijkvloers)
• Roomservice
• Wifi (gratis) in het hele resort

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• Zoetwaterzwembad in 2 niveaus
met waterval, zonneterras met
gratis ligzetels en parasols
• Gratis handdoekenservice (om de
3 dagen)
• Gratis: 1, 2 of activiteiten per dag
(yoga, pilates, stretching,...), fitness
• Betalend: Club Artiem Sport
(mountainbikeverhuur, excursies
per mountainbike, trektochten,
kajak,...), spa- & wellnesscentrum
met relaxatie- en schoonheidsruimtes, sauna, Turks bad,
thermaal bad (verwarmd) met
bubbelbad, hydromassage,...

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche, haardroger), parket, centrale
airco, hoofdkussenservice (gratis),
telefoon, wifi (gratis), satelliet-tv
(flatscreen), minibar (enkel met
water, betalend), koffie- en theefaciliteiten, safe (gratis) en balkon
• Premium kamer (2 pers.)
(type 22)
• Premium kamer met lateraal
zeezicht (2 pers.) (type 20)
• Eén persoon in Premium kamer
(type 29)
• Eén persoon in Premium kamer
met lateraal zeezicht, op aanvraag
(type 28)
• 240 kamers

ADULTS ONLY
• Minimumleeftijd voor de gasten in
het hotel: 17 jaar

Code 02461 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

473_V1_MED_NL 473

18/10/2022 14:17

474

Balearen | Menorca | Cala ‘n Bosch

TUI SUNEO MARINDA GARDEN

SUP

Cala ‘n Bosch

! Ruime appartementen met een fris tintje
! Internationale miniclub, ook Nederlands
! Waterpret in het aquapark
! Plezier voor elke leeftijd
! Op 700 m van het strand
WIFI
GRATIS

FAIR TRAVEL

ALL IN

TUI SUNEO
SPRANKELENDE
ALL IN VAKANTIES
! DE

BETAALBARE ALL
INCLUSIVE
! FRISSE, RUIME EN
MODERNE KAMERS
! SMAKELIJKE WERELDKEUKEN
! SUNEOPLAY SPEELRUIMTE VOOR DE KIDS

'Moderne, betaalbare All In-hotels
op populaire bestemmingen, met
entertainment voor alle leeftijden
en heerlijke internationale en
lokale gerechten.'

Appartement

Zie pagina 20-21 voor alle hotels
ONZE MENING:

8.4

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.1 • Service 8
• Kamers 8.5

Geniet van een leuke vakantie met
de familie op het authentieke
Menorca! Het top animatieteam
heeft voor elke leeftijd wel iets leuks
in petto: spelletjes, shows, workshops
voor de kinderen, sportactiviteiten,
elke dag een nieuwe verassing in de
miniclub... Tussen 22/5 en 22/9 doet
het aquapark nog een schepje
bovenop al dat plezier. Natuurlijk kan
je hier ook lekker lui zijn aan het
zwembad. En het mooie strand ligt
op 10 minuten wandelen.

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 700 m van het strand
• Op 300 m van het centrum van
Cala ‘n Bosch
• Op 400 m van de haven
• Op 11 km van Ciutadella
• Op ± 54 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
buffetvorm, showcooking, kinderbuffet)
• Snackbar
• Bar, poolbar

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

VERBLIJF

Alle appartementen beschikken over
badkamer (douche), tegelvloer,
centrale airco, telefoon, wifi (gratis),
satelliet-tv, kitchenette met elektrische
kookplaat (2 zones), microgolf en
koelkast
• Appartement (2-3 pers. / 2 volw.+
SPORT & ONTSPANNING
2 kind. / 3 volw.+1 kind) met balkon
• Zoetwaterzwembad, kinderbad,
of terras: 1 slaapkamer, 1 salon
zonneterras met gratis ligzetels en
(type 20)
parasols
• Appartement (2-3 pers. / 2 volw.+
• Gratis: zie All In
2 kind. / 3 volw.+1 kind) met tuin:
1 slaapkamer, 1 salon (type 21)
GLIJBANEN
• Aquapark (open tussen 22/5-22/9) • Water en elektriciteit inbegrepen
• Schoonmaak 4x per week / vervangen
met 1 kronkelglijbaan, 2 snelle
van handdoeken 2x per week /
glijbanen, 1 tube glijbaan,
vervangen van bedlinnen 1x per
1 golfslagbad, 1 kids waterspuitpark,
week
1 kids miniglijbanenpark
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis
• 203 appartementen

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Snacks (11-13u. en 16.30-17.30u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(10-24u.)
• Eten en drinken in het aquapark
zijn niet inbegrepen
• Tennisterrein, pingpong, volleybal,
minigolf, petanque, vogelpik
• Fitness, aerobic
• Toegang tot het aquapark
(22/5-22/9, ligzetels betalend)
• Animatie volgens het TUI SUNEOprogramma
• Gratis toegang voor kinderen tot
het ‘SuneoPlay open playhouse’
(onder begeleiding van ouders)

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQ]RQGHUWRHVODJ
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Balearen | Menorca | Cala Blanca

GLOBALES MEDITERRANI
Cala Blanca

! Gezellig hotel
! Groot lagunezwembad
! Rustige ligging
! Naast het Cala Blanca strand
WIFI
GRATIS

ALL IN

Standaardkamer
ONZE MENING:

7.0

KLANTENSCORE
• Maaltijden 6.2
• Kamers 7.2

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

VERBLIJF

• Op 100 m van het strand
• Op 300 m van het centrum
• Op 4 van het centrum van
Ciutadella
• Bushalte op 50 m
• Op ± 50 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
buffetvorm)
• Loungebar, poolbar met snacks

Alle kamers beschikken over badkamer
(haardroger), tegelvloer, centrale
airco, telefoon, wifi (gratis), satelliettv (flatscreen), safe (betalend)
• Standaardkamer (2-3 pers.) met
bad en balkon (type 20)
• Juniorsuite (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind. / 3 volw.+1 kind) met
douche, koelkast en balkon of terras:
1 slaapkamer, 1 salon (type 21)
• Eén persoon in dubbele kamer
met bad en balkon (type 29)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 234 kamers

Globales Mediterrani geniet een
uitstekende ligging in de vriendelijke
badplaats Cala Blanca. Je vindt een FACILITEITEN
handvol winkels, bars en restaurants • Wasservice
vlak bij de deur. En aan de overkant • Wifi (gratis) in het hele resort
van de weg ligt het strand in een
zandige baai, beschermd door lage
kliffen. Door zijn rustige ligging en
aangename zwembad kom je hier
moeiteloos tot rust. Zin in een dagje
uit? Op slechts 15 minuten rijden
met de bus bevindt zich de oude
hoofdstad Ciutadella met zijn
elegante paleizen, vele kerken,
musea,...

SPORT & ONTSPANNING
• Zoetwaterzwembad met kindergedeelte, ‘adults only’ zwembad,
kinderbad, zonneterras met gratis
ligzetels en parasols, tuin
• Gratis: zie All In
• Betalend: biljart, fietsenverhuur

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Snacks (16-18u. en 22.30-23.30u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(10-24u.)
• Pingpong, waterpolo, aerobic
• Fitness
• Animatie overdag en ‘s avonds
(livemuziek, shows)

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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IBIZA

Cala Portinatx

! Dalt Vila, het oude stadscentrum van Ibiza-stad en UNESCOCala San Miguel/
Port De San Miguel

werelderfgoed

VAKANTIEPLAATSEN

Es Cana
San Rafael

Santa Eulalia

Cala Tarida
STAD
IBIZA VILLE

Figueretas
Playa d'en Bossa

M
drd
Mei
10 km

EXCURSIES

IBIZA-STAD

CALA PORTINATX

Ibiza is een stad met een eigen charme: de
kathedraal op de heuvel, de smalle straatjes
die afdalen naar de haven en de luxueuze
jachten in de plezierhaven. Vooral tegen de
avond komt de oude stad tot leven en lopen
de visrestaurants, terrasjes en bars vol. Lucht-

Portinatx ligt in het noorden van Ibiza, 5 maal
per dag is er een bus naar Ibiza stad. De baai
van Portinatx biedt prachtige zandstranden en
een heldere, blauwe zee, omringd door een
groene natuur. Bovendien is het water er ondiep,
wat het uiterst geschikt maakt voor kinderen.

haven - Ibiza-stad: 10 km

Luchthaven - Portinatx: 40 km

PLAYA D’EN BOSSA

PLAYA FIGUERAL

Playa d’en Bossa is een buitenwijk van de stad
Ibiza met een mooi en lang fijnzandstrand.
Dit is het toeristische centrum van Ibiza, waar
een groot deel van het uitgaansleven zich
afspeelt (o.a. de populaire club Ushuaïa). Een
straat vol bars en terrasjes zorgt voor de
nodige ambiance. Luchthaven - Playa d’en Bossa: 5 km

Kleine en rustige urbanisatie in het noordoosten
van het eiland, tussen de pijnbossen en het
groen. Mooie beschermde baai met strand en
alle voorzieningen. Ideaal voor families met
kinderen. Luchthaven - Es Figueral: 34 km

ES CANA

Kleine badplaats aan de oostkust, met een 300 m
lang zandstrand, een kleine haven, witgekalkte
Vroeger een vissershaventje, nu een internationale huizen, restaurants aan het water en levendige
vakantieplaats met een aanstekelijk uitgaansleven, bars met livemuziek. Luchthaven - Es Cana: 23 km
zowel overdag als ‘s nachts. Vanop het plein aan
de promenade heeft men een uitzonderlijk zicht CALA SAN MIGUEL / PORT DE
SAN MIGUEL
op de baai. Het stadje zelf met zijn smalle
De kleine baai Cala San Miguel, met helderstraatjes is levendig en bezit ontelbare bars,
blauw water en een prachtig zandstrand, ligt
restaurants, boetiekjes, terrasjes. Luchthaven in het rustige noorden van Ibiza. Genesteld
San Antonio: 24 km
tussen rotsachtige heuvels met pijnbomen is
FIGUERETAS
het een geliefde locatie bij wandelaars. LuchtAantrekkelijke badplaats tussen Playa d’en Bossa haven - Cala San Miguel: 30 km
en Ibiza-stad met een mooie promenade vol met
restaurants en terrasjes. Luchthaven - Figueretas: 7 km

SAN ANTONIO

Cala Llenya

IBIZA
San Antonio

Je reisagent stelt je met plezier het volledige
aanbod uitstappen voor.
Formaliteiten: voor Belgen volstaat de identiteitskaart (dient geldig te zijn tijdens je verblijf).
Andere nationaliteiten: info op de ambassade.
Kids-ID voor kinderen jonger dan 12 jaar. Voor een
laatste update: zie http://diplomatie.belgium.be
Verblijfstaks: ter plaatse te betalen in het
hotel. Ca. € 2 p.p./p.n. (+10% BTW) voor 3*-,
2*- en 1*-hotels. Ca. € 3 p.p./p.n. (+10% BTW)
voor 3*plus- en 4*-hotels. Ca. € 4 p.p./p.n.
(+10% BTW) voor 4*plus- en 5*-hotels. Deze
taks is niet van toepassing voor kinderen jonger
dan 16 jaar. De vermelde prijzen worden
gehalveerd vanaf de 9e nacht verblijf en in
het laagseizoen (1/11-30/4).
Airco/verwarming: volgens een nieuwe Spaanse
wet (geldig t.e.m. november 2023) mag de airco
niet lager dan 27° en de verwarming niet hoger
dan 19° staan. Dit is van toepassing in alle
openbare/gemeenschappelijke ruimtes. In de
hotelkamer is deze regel niet van toepassing.
Stranden: alle stranden op Ibiza zijn publieke
stranden. De ligzetels en parasols zijn steeds
betalend.
Huisdieren: kunnen niet mee met de gewone
transfer of het openbaar vervoer naar het hotel.
Je dient een taxi te nemen op eigen kosten.

Santa Eulalia is de geliefde vakantiebestemming
voor mensen op zoek naar rust en families met
kinderen. Er is een mooie promenade langs
het brede zandstrand. Deze badplaats is
gekend voor zijn exclusieve restaurants, winkels
en jachthaven. Luchthaven - Santa Eulalia: 21 km
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Aanbod onderhevig aan wijzigingen tijdens het seizoen

PLAYA D’EN BOSSA
Grand Palladium Palace Ibiza
Resort & Spa *****
Grand Palladium White Island
Resort & Spa *****
Hard Rock Hotel Ibiza *****

code 01642
code 01617
code 01625

FIGUERETAS
Ibiza Playa ***
THB Los Molinos ****
Nautico Ebeso ****

code 01624
code 01646
code 01633

SANTA EULALIA
Aguas de Ibiza Grand Luxe Hotel *****
Grupotel Santa Eularia & Spa ****
Iberostar Selection Santa Eulalia ****
ME Ibiza *****
Nativo ****
Riomar ****

code 01654
code 01620
code 01613
code 01634
code 01608
code 01609

PLAYA FIGUERAL
Invisa Figueral Resort - Cala Blanca ***

code 01712

SAN ANTONIO
Alua Hawaii Ibiza ****
Amare Beach Hotel Ibiza ****
Arenal ***
Osiris **
Ses Savines ***

code 01673
code 01677
code 01670
code 01659
code 01668

ES CANA
Cala Martina Punta Arabi ***
Coral Beach ***
Atlantic Hotel ***

code 01636
code 01655
code 01656

CALA PORTINATX
Sandos El Greco ****

code 01643

CALA SAN MIGUEL
Galeon Ibiza ****

KLIMAAT

Luchthaven - Cala Tarida: 16 km

SANTA EULALIA

BEHALVE DE HOTELS IN DEZE
BROCHURE BIEDEN WIJ OOK
DE VOLGENDE HOTELS AAN.
MEER INFO BIJ JE REISAGENT.

INFO

CALA TARIDA
Cala Tarida ligt aan de westkust. Het bevindt zich
in een prachtige baai, in een heuvelachtig en
bosrijk gebied. Dit vakantieoord is een rustige
badplaats die vooral bezocht wordt door
families met kinderen en de lokale bevolking.
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! Leuke dorpjes, schitterende stranden en knusse baaitjes
! Languit relaxen in een prachtige natuur
! Trendy discotheken met de beste dj’s ter wereld
! Fietsparadijs Formentera: witte stranden en kristalheldere baaien

Playa Figueral

apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt

A
19°
22°
26°
29°
30°
27°
23°

B
15°
17°
21°
24°
25°
24°
21°

C
7
7
9
10
9
7
6

A: gem. dagtemp.
B: gem. temp. zeewater
C: uren zon per dag

code 01685

PORT DE SAN MIGUEL
Siau Ibiza *****

code 01692

24/7 ONLINE
SERVICE
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THE IBIZA TWIINS

SUP

Playa d’en Bossa

! Prachtig uitzicht
! Uitgebreid en gevarieerd buffet
! Direct aan het strand
WIFI
GRATIS

HALF ONTBIJT
ALL IN PENSION

Kamer ‘Joy’ met lateraal zeezicht

ONZE MENING:

RESTAURANTS & BARS

• Zie All In (mits toeslag)
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
KLANTENSCORE
buffetvorm, showcooking)
• Maaltijden 8
• A-la-carterestaurant (avondmaal)
• Kamers 8.7
• Snackbar aan het zwembad
• Healthy Point (12-18.30u.)
De ligging van het hippe hotel The
• Foodie Truck (13-16u.)
Ibiza Twiins is uitmuntend, direct aan
• 2 loungebars
het beroemde strand van Playa d’en
Bossa. De kamers werden ingericht SPORT & ONTSPANNING
volgens de laatste design trends om • Zoetwaterzwembad, zonneterras
je verblijf zo comfortabel mogelijk te • Gratis ligzetels en parasols aan het
maken. Kies je voor een ‘Solarium’
zwembad
kamer of een juniorsuite, dan heb je • Gratis handdoekenservice (mits
daarenboven tot 19u. exclusieve
waarborg)
toegang tot het ‘The Upper Level’
• ‘The Upper Level’ terras (open
terras met een extra zwembad en
tussen 10.30-24u., tot 19u. exclusief
gratis hapjes en drankjes.
toegankelijk voor wie verblijft in
kamertype 21, 23 en 24) met
LIGGING
zwembad, zonneterras met ligzetels,
• Direct aan het strand
‘finger food’ (op aanvraag, 12-17u.),
• In Playa d’en Bossa
barservice, cocktails en smoothies
• Op 2 km van Ibiza-stad
• Gratis: 3 tennisterreinen (1 uur/
• Op ± 6 km van de luchthaven
dag/kamer, rackets te huur), in het
(transfer heen en terug inbegrepen)
spacentrum (vanaf 18 jaar, kinderen
moeten vergezeld worden van een
FACILITEITEN
volwassene): fitness, overdekt
• Roomservice
zwembad, hydromassage zwembad,
• Wasservice
natte zone met sauna, Romeins bad,
• Wifi (gratis) in het hele resort
bubbelbad, koud bad, jetdouches
en relaxatiezone
• Animatie overdag (aquagym,...) en
‘s avonds (shows)

8.7

• Betalend: 4 paddletennisterreinen, • Juniorsuite (2-3 pers.) met badjas,
ontspannende en therapeutische
slippers, minibar (betalend, bij
aankomst gevuld met frisdranken
massages, schoonheidsbehandelingen,
en snacks), balkon, frontaal zeezicht
gelaatsverzorgingen, kapsalon
en gratis toegang tot het ‘The Upper
VERBLIJF
Level’ terras (gratis dranken 12-19u.,
Alle kamers beschikken over badkamer gratis hapjes 12-17u.) (type 24)
(regendouche, haardroger), tegelvloer, • Kamer ‘Joy’ met lateraal zeezicht
individuele airco, telefoon, wifi (gratis), (2-3 pers.) met minibar (betalend,
satelliet-tv (flatscreen), safe (gratis)
bij aankomst gevuld met frisdranken),
• Standaardkamer ‘Joy’ (2-3 pers.)
terras en zicht op het zwembad
met minibar (betalend, bij aankomst
(type 25)
gevuld met frisdranken), balkon en • Kamer ‘Life’ met lateraal zeezicht
lateraal zeezicht (type 20)
(2-3 pers.) met minibar (betalend,
• Kamer ‘Joy Solarium’ (2-3 pers.)
bij aankomst gevuld met frisdranken)
met badjas, slippers, minibar
en balkon (type 26)
(betalend, bij aankomst gevuld met • Eenpersoonskamer ‘Life’ met
frisdranken en snacks), terras met
minibar (betalend, bij aankomst
lateraal zeezicht en direct toegang
gevuld met frisdranken), zonder
tot het gedeeld terras met Balinese
balkon, zonder lateraal zeezicht
bedden, gratis toegang tot het
(type 10)
‘The Upper Level’ terras (gratis
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
dranken 12-19u., gratis hapjes
mogelijk in type 10)
12-17u.) (type 21)
• 495 kamers
• Kamer ‘Life’ (2-3 pers.) met minibar
(betalend, bij aankomst gevuld met
frisdranken), balkon en lateraal
zeezicht, zonder toeslag (type 22)
• Kamer ‘Life Solarium’ (2-3 pers.)
met badjas, slippers, minibar
(betalend, bij aankomst gevuld
met frisdranken en snacks), terras,
lateraal zeezicht en gratis toegang
tot het ‘The Upper Level’ terras
(gratis dranken 12-19u., gratis
hapjes 12-17u.) (type 23)

ALL IN mits toeslag
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Snacks in de snackbar (12-17u.)
• Koffie, thee, fruitsap, smoothies
en shakes (12-18.30u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken (10-24u.)
• 3 tennisterreinen: 1 uur tennis per
dag/kamer (rackets te huur)
• In het spacentrum (vanaf 18 jaar,
kinderen moeten vergezeld worden
van een volwassene): fitness,
overdekt zwembad, hydromassage
zwembad, fitness, natte zone met
sauna, Romeinse baden, bubbelbad,
koud bad, jetdouches en
relaxatiezone
• Animatie overdag (aquagym,...) en
‘s avonds (shows)

Code 01623 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

477_V1_MED_NL 477

18/10/2022 15:49

478

Balearen | Ibiza | Playa d’en Bossa

GARBI IBIZA & SPA
Playa d’en Bossa

! Geschikt voor een trendy publiek
! Vlak bij de beste bars en clubs
! Voor wie houdt van een lekkere keuken
! Direct aan het strand
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Standaardkamer
ONZE MENING:

9.0

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.6 • Service 9.3
• Kamers 9.2

Hotel Garbi Ibiza & Spa is een aanrader
voor de trendy vakantieganger,
koppels en alleenreizenden. Het
biedt een hoogstaand comfort tegen
een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Het ligt direct aan het
prachtige strand van Playa d’en
Bossa. De beste bars en clubs van
deze populaire vakantieplaats bevinden
zich slechts op wandelafstand.

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het strand
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
• Op 4 km van Ibiza-stad
buffetvorm, showcooking)
• Bushalte op 100 m
• Beachrestaurant: mediterrane
• Op ± 5 km van de luchthaven
keuken, tapa’s en cocktails
(transfer heen en terug inbegrepen) • Chill-outbar
• Cocktailbar

FACILITEITEN

• Boetiek
• Wasservice
• Parking (gratis)
• Wifi (gratis) in het hele resort

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• Zoetwaterzwembad, kinderbad,
zonneterras met gratis ligzetels en
parasols, tuin
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: spa- en fitnesscentrum
(vanaf 16 jaar) met overdekt
zwembad (verwarmd tussen
2/4-30/10), bubbelbad, sauna,
Turks bad
• Avondanimatie (2x/week show)
• Betalend: massages en diverse
behandelingen in het spacentrum,
watersporten aan het strand

Alle kamers zijn modern en ruim en
beschikken over badkamer (douche,
haardroger), tegelvloer, individuele
airco, telefoon, wifi (gratis),
flatscreen tv, kleine koelkast, safe
(betalend) en balkon
• Standaardkamer (2-3 pers.) met
sofabed en lateraal zeezicht
(type 20)
• Superieure kamer (2 pers.) met
trendy witte inrichting, regendouche, dubbel bed en frontaal
zeezicht, op aanvraag (type 21)
• Eén persoon in dubbele kamer
met lateraal zeezicht, op aanvraag
(type 29)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 298 kamers

Code 01650 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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TUI MAGIC LIFE CALA PADA
Santa Eulalia

! Uitgebreid resort met groot ruimtegevoel
! Perfect voor families en kinderen
! Grote waaier aan sporten en activiteiten
! Hoogtepunten: mountainbike/fietsen, tennis
! Op 300 m van het strand
WIFI
GRATIS

FAIR TRAVEL

ALL IN

VOOR STOERE
KIDS EN BLIJE
OUDERS
! GEVARIEERDE

ACTIVITEITEN
KINDEREN
VAN 3 T/M 12 JAAR
! ERVAREN
MEDEWERKERS
! PERSOONLIJKE
SERVICE
! VOOR

‘Bij onze exclusieve hotels met een
TUI KIDS’ CLUB verrassen ervaren
medewerkers de kinderen in juli
en augustus met een gevarieerd
programma boordevol activiteiten.’

Zie pagina 20-21 voor alle hotels

Studio
ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Naast het strand (op ± 300 m)
• Zie All In
• Op 3 km van Santa Eulalia
• Hoofdrestaurant met terras
KLANTENSCORE
• Op 3 km van Es Canar
(maaltijden in buffetvorm, zone
• Maaltijden 8.5
• Op ± 26 km van de luchthaven
voor koppels met tafels voor
• Kamers 8.2
(transfer heen en terug inbegrepen) 2 pers.)
• 2 specialiteitenrestaurants: Bodega
Het aantrekkelijke TUI MAGIC LIFE
FACILITEITEN
(Spaanse tapas) en Downtown
Cala Pada beschikt over een uitgebreid • Wasservice
(street food)
aanbod aan sporten en activiteiten
• Wassalon (met was- en droog• Coffee House
en is vooral geschikt voor families.
machines)
• Wunderbar (24/24u.), poolbar,
Voor de fietsliefhebbers is er een
• Wifi (gratis) in het hele resort
beachbar
speciaal fietsprogramma. Er worden
verschillende mountainbiketours per
SPORT & ONTSPANNING
week georganiseerd. Dankzij de
• ‘Actitvity’ zwembad, familiezwembad,
uitgestrektheid van het resort heb je
sportzwembad, kinderbad met
een groot ruimtegevoel en heb je
2 glijbanen (5-12 jaar), zonneterras
nooit echt het gevoel dat het te druk
met gratis ligzetels en parasols
is. Je verblijft in ruime appartementen
• Gratis handdoekenservice
met een eenvoudige, maar heldere
• Gratis: zie All In
inrichting, die verspreid liggen in de
• Betalend: snorkelmateriaal (in het
grote tuin.
hoogseizoen en afhankelijk van het
weer), massages, schoonheidsbehandelingen

8.2

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer
(douche), tegelvloer, centrale airco,
minikoelkast (bij aankomst gevuld
met water en frisdranken), wifi
(gratis) en balkon of terras
• Studio (2 pers., vanaf 18 jaar)
(type 22)
• Appartement (2-3 pers.): 1 slaapkamer (type 20)
• Appartement (3-4 pers. / 3 volw.+
2 kind.): 2 slaapkamers (type 21)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 316 kamers

ALL IN
• Ontbijt (tot 11u.), middag- en
avondmaal in buffetvorm • 1x/week
avondmaal in elk specialiteitenrestaurant (volgens beschikbaarheid)
• Snacks en sandwiches • Koffiebreak
• Snacks (21.30-7u.) • Cocktail voor
het avondmaal • Selectie van lokale
alcoholische en niet-alcoholische
dranken (24/24u.) • Huiswijn in de
specialiteitenrestaurants (extra wijnlijst
betalend) • De beschikbaarheid van
de dranken is afhankelijk van de
openingsuren van de bars
• 6 tennisterreinen (3 met verlichting),
groepslessen (ook voor kinderen en
tieners) • Voetbal • 2 beachvolleyterreinen • Pingpong, vogelpik,
petanque, shuffleboard, waterpolo
• Aerobic, aquagym, yoga, pilates
• Mountainbikes en racefietsen
(begeleide ritten, ritten met een
racefiets niet voor beginners) • Fitness
• Animatie overdag en ‘s avonds
(o.a. spelletjes, shows) • MAGIC Mini
Club (3-6 jaar), MAGIC Kids Club
(7-9 jaar), Youngsters Club (10-12 jaar),
Teens Time (13-16 jaar) • Minidisco
• Opmerking: voor sommige sportactiviteiten is de minimumleeftijd
16 jaar

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN

Code 01644 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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TRES TORRES
Santa Eulalia

! Nieuw in ons aanbod
! Recent vernieuwd
! Alles op wandelafstand
! Zicht op de jachthaven
! Op 300 m van het strand
WIFI
GRATIS ONTBIJT

Standaardkamer

ONZE MENING:

LIGGING

• Op 300 m van het strand
• Op 300 m van het centrum van
Welkom in het recent vernieuwde
viersterrenhotel Tres Torres, de perfecte Santa Eulalia
• Op 14 km van Ibiza-stad
uitvalsbasis voor een ontspannen
• Op ± 20 km van de luchthaven
vakantie op Ibiza. In de jachthaven
vlak voor de deur vind je uitstekende (transfer heen en terug inbegrepen)
restaurants en bars. En via de
FACILITEITEN
promenade wandel je zo naar het
• Wifi (gratis) in het hele resort
strand en het centrum van Santa
Eulalia. Sommige foto's dateren van
voor de renovatie en andere zijn
maquette beelden

RESTAURANTS & BARS

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• Ontbijtbuffet
• A-la-carterestaurant met terras
(avondmaal)
• Snackbar
• Bar

• Zoetwaterzwembad, kinderbad,
zonneterras met gratis ligzetels en
parasols
• Gratis handdoekenservice
• Betalend: massages, wellnesscentrum
op 100 m (onafhankelijk van het
hotel)

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche, haardroger), tegelvloer,
individuele airco, hoofdkussenservice
(betalend), telefoon, wifi (gratis),
satelliet-tv (flatscreen), minibar
(betalend), safe (betalend) en balkon
• Standaardkamer (2 pers.)
(type 20)
• Kamer met zeezicht (2 pers.)
(type 21)
• Superieure kamer met zeezicht
(2 pers.) met kingsize bed
(type 22)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis
• 118 kamers
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TROPIC GARDEN
Santa Eulalia

! Goed familiehotel
! Originele kinderanimatie
! Verblijf in suites
! Rustige ligging
! Op 800 m van het strand
OVERDEKT WIFI
ZWEMBAD GRATIS

ONZE MENING:

8.3

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.5 • Service 9
• Kamers 8.3

Hola zon, zee en zomer! Aparthotel
Tropic Garden is een uitstekende keuze
voor een vakantie met het gezin of
met vrienden. Hier verblijf je in een
suite en de complete All Inclusive
formule bezorgt je een onbezorgde
vakantie. Neem deel aan het unieke
animatieprogramma of geniet van de
zon, elke dag op een nieuwe favoriete
stek. Aan het strand van Santa Eulalia,
in een intiem baaitje met pijnbomen,
op een ligzetel aan het zwembad...
Van hieruit verken je gemakkelijk de
oostkust van Ibiza.

FAIR TRAVEL

ALL IN

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

VERBLIJF

• Op 800 m van het strand
• Op 800 m van het centrum van
Santa Eulalia
• Op ± 21 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Zie All In
• Restaurant (maaltijden in buffetvorm, thema-avonden)
• Snackbar
• Bar, poolbar

FACILITEITEN

SPORT & ONTSPANNING

• Kinderspeeltuin
• Bagageruimte
• Wifi (gratis) in het hele resort

• Zoetwaterzwembad, kinderbad,
waterfontein voor kinderen, zonneterras met gratis ligzetels en parasols,
tuin
• Handdoekenservice (betalend)
• Zonneterras (enkel voor volwassenen)
met Balinese bedden (betalend)
• Gratis: zie All In
• Betalend: biljart, wellnesscentrum
met massages

Alle kamers beschikken over badkamer (douche in bad, haardroger),
tegelvloer, centrale airco, telefoon,
wifi (gratis), flatscreen tv, koelkast,
microgolf, waterkoker, safe (betalend)
en balkon
• Suite (2 pers. / 2 volw.+2 kind.):
1 slaapkamer, 1 salon (type 20)
• Suite met lateraal zeezicht
(2 pers. / 2 volw.+2 kind.): 1 slaapkamer, 1 salon (type 21)
• Suite met frontaal zeezicht
(2 pers. / 2 volw.+2 kind.): 1 slaapkamer, 1 salon (type 22)
• Priviledge suite (2 pers. / 2 volw.+
2 kind.) met ruimer terras met
Balinees bed, bubbelbad, gratis
handdoeken en frontaal zeezicht:
1 slaapkamer, 1 salon (type 23)
• Appartement (2 pers. / 2 volw.+
2 kind.) met kitchenette: 1 slaapkamer, 1 salon, zonder toeslag
(type 24)
• Appartement met lateraal zeezicht
(2 pers. / 2 volw.+2 kind.) met
kitchenette: 1 slaapkamer, 1 salon
(type 26)
• Suite aan promoprijs (2 pers. /
2 volw.+2 kind.): 1 slaapkamer,
1 salon (type 25)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 225 kamers

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Snacks (11.30-17.30u.)
• Koffiebreak (16-17u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(10-24u.)
• Tennisterrein, pingpong, voetbal
• Fitness
• Overdekt zwembad (verwarmd
tussen 8/4-15/6 en 1/10-25/10),
bubbelbad en sauna in het wellnesscentrum
• Animatie overdag (vogelpik, workshops, wedstrijden,...) en ‘s avonds
(livemuziek, shows)
• Miniclub (4-12 jaar), minidisco

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQ]RQGHUWRHVODJ
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ALUASOUL IBIZA
Es Cana

! Adults Only vanaf 16 jaar
! Trendy interieur
! Mooie ligging aan de baai van Es Cana
ADULTS WIFI
ONLY GRATIS

HALF
ALL IN PENSION

Kamer met zicht op zwembad
ONZE MENING:

7.8

KLANTENSCORE
• Maaltijden 7.9 • Service 8
• Kamers 8.3

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 50 m van het strand
• Op 5 km van de bekende hippiemarkt Las Dalias
• Op 5 km van het centrum van
Santa Eulalia
• Op ± 23 km van de luchthaven
(transfer heen een terug inbegrepen)

• Zie All In (mits toeslag)
• Hoofdrestaurant met terras
(maaltijden in buffetvorm, showcooking)
• A-la-carterestaurant (open tussen
1/6-30/9)
• Snackbar aan het zwembad
• Bar

Het moderne Adults Only hotel
AluaSoul Ibiza bevindt zich op een
toplocatie op Ibiza. Het is mooi
FACILITEITEN
gelegen aan een baai, direct aan het • Wasservice
strand en dicht bij het nachtleven,
• Wifi (gratis) in het hele resort
de restaurants en shops van Es Cana.
Toch kan je hier heerlijk tot rust
komen aan het stijlvolle zwembad, in
je frisse, ruime kamer... Ontdek wat
dit hippe eiland allemaal te bieden
heeft. Santa Eulalia bereik je in
10 minuten met de bus en neem
eens een watertaxi naar Ibiza-stad.

VERBLIJF

Alle kamers beschikken over badkamer (regendouche, haardroger,
badjas, slippers), parket, individuele
airco, telefoon, wifi (gratis), satelliettv (flatscreen), waterkoker, minibar
(betalend), safe (gratis) en balkon
• Standaardkamer (2 pers.)
(type 20)
• Kamer met zicht op het zwembad
SPORT & ONTSPANNING
(2 pers.) (type 21)
• Zoetwaterzwembad, zonneterrassen • Eén persoon in dubbele kamer
met gratis ligzetels en parasols
(type 29)
• Gratis: pingpong, wellnesszone
• Eén persoon in dubbele kamer
met overdekt zwembad (verwarmd), met zicht op het zwembad, op
sauna, Turks bad
aanvraag (type 28)
• Animatie overdag en ‘s avonds
• 290 kamers
(shows)
• Betalend: wellnessbehandelingen
en massages

ADULTS ONLY
• Minimumleeftijd voor de gasten in
het hotel: 16 jaar

ALL IN mits toeslag
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Laat continentaal ontbijt
(10.30-12u.)
• 1x/verblijf van min. 7 nachten
avondmaal in het à-la-carterestaurant (open tussen 1/6-30/9)
• Snacks en pasta (12-13u. en
15-18u.)
• Selectie van lokale en internationale
alcoholische en niet-alcoholische
dranken (10-23u.)
• Water in de minibar bij aankomst
• Pingpong
• Wellnesszone met overdekt
zwembad (verwarmd), sauna,
Turks bad
• Animatie overdag en ‘s avonds
(shows)
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TUI SUNEO CARIBE
Es Cana

! Moderne, kleurrijke kamers
! Leuke animatie
! Groot zwembad
! Prima prijs/kwaliteit
! Op 100 m van het strand
WIFI
GRATIS

ALL IN

TUI SUNEO
SPRANKELENDE
ALL IN VAKANTIES
! DE

BETAALBARE ALL
INCLUSIVE
! FRISSE, RUIME EN
MODERNE KAMERS
! SMAKELIJKE WERELDKEUKEN
! SUNEOPLAY SPEELRUIMTE VOOR DE KIDS

'Moderne, betaalbare All In-hotels
op populaire bestemmingen, met
entertainment voor alle leeftijden
en heerlijke internationale en
lokale gerechten.'

Zie pagina 20-21 voor alle hotels

Standaardkamer
ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 100 m van het strand
• Op 100 m van restaurants, bars en
In TUI SUNEO Caribe geniet je van
winkels
een betaalbare All Inclusive vakantie
• Op 3 km van het centrum van
en verblijf je in moderne, kleurrijke
Santa Eulalia
kamers. Terwijl je geniet van de zon
of wat baantjes trekt in het zwembad, • Op 22 km van Ibiza-stad
vermaken de kinderen zich uitstekend • Op ± 27 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)
in de miniclub en de minisplash. Het
strand en tal van bars, restaurants
FACILITEITEN
en winkels vind je op slechts 100 m.
• Kinderspeelruimte
Tip: elke woensdag kan je op 250 m
• Privéparking (gratis, volgens
van het hotel rondkuieren op de
beschikbaarheid)
grootste hippiemarkt van het eiland!
• Wifi (gratis) in het hele resort

VERBLIJF

• Zie All In
• Restaurant (maaltijden in buffetvorm, kinderbuffet)
• Bar

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche, haardroger), tegelvloer,
centrale airco/verwarming, telefoon,
wifi (gratis), satelliet-tv (flatscreen),
koelkast, safe (gratis) en balkon
SPORT & ONTSPANNING
• Standaardkamer (2-3 pers.)
• Zoetwaterzwembad, kinderbad,
(type 20)
zonneterras met gratis ligzetels en • Eenpersoonskamer (type 10)
parasols
• Eén persoon in dubbele kamer,
• Gratis: zie All In
op aanvraag (type 29)
• Betalend: pingpong, biljart
• Promokamer (2 pers.) (type 25)
• Dagelijks schoonmaak / vervangen
MINISPLASH
van bedlinnen 2x per week
• Kids waterspuitpark/miniglijbanen• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
park
mogelijk in type 10, 25 en 29 en bij
maximale bezetting in type 20)
• 245 kamers

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Snacks (11-18u.)
• IJsjes (10-24u.)
• Koffiebreak
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(11-23u.)
• Omnisportterrein (voetbal),
vogelpik
• Fitness (vanaf 16 jaar)
• Animatie volgens het TUI SUNEOprogramma
• Gratis toegang voor kinderen tot
het ‘SuneoPlay open playhouse’
(onder begeleiding van ouders)

VOOR FAMILIES
0LQLVSODVK
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INVISA CALA VERDE
Playa Figueral

! Grotendeels vernieuwd
! Splashzone voor kinderen
! Panoramisch uitzicht
! Met Adults Only zone
! Op 150 m van het strand
WIFI
GRATIS

VOL
HALF
ALL IN PENSION
PENSION

Superieure familiekamer

ONZE MENING:

FACILITEITEN

• Parking
Het vernieuwde hotel Invisa Cala Verde • Wifi (gratis) in Invisa Cala Verde (in
het Cala Blanca gedeelte enkel aan
ligt vlakbij het strand en heeft een
mooi uitzicht over de baai. De Inspire receptie, bar en restaurant)
kamers en juniorsuites werden prachtig
RESTAURANTS & BARS
vernieuwd en bieden al het nodige
• Zie All In (mits toeslag)
comfort voor een heerlijk verblijf.
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
Neem een duik in een van de
buffetvorm, showcooking)
zwembaden en geniet van de
• A-la-carterestaurant
aangename sfeer. In de chill-out zone
• Cocktailbar, poolbar
met Balinese bedden kom je volledig
tot rust! Tijdens je verblijf kan je ook SPORT & ONTSPANNING
gebruik maken van de faciliteiten
• 2 zoetwaterzwembaden, 1 infinity
(uitgezonderd de restaurants) van het zwembad, zonneterras met gratis
naastgelegen Invisa Figueral Resort - ligzetels en parasols
Cala Blanca. Voorheen werden beide • Chill-out zone (vanaf 18 jaar) met
hotels verkocht onder Invisa Figueral
gratis Balinese bedden
Resort. Ideaal voor wie zin heeft in
• Gratis handdoekenservice (mits
iets meer actie.
waarborg)
• Gratis: fitness
LIGGING
• Avondanimatie
• Op 150 m van het strand
• Betalend: massages
• Afgelegen ligging
• Op 10 km van Santa Eulalia
• Op 25 km van Ibiza-stad
• Op ± 32 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Vernieuwde Inspire kamer met
Alle kamers beschikken over badkamer zeezicht (2 pers.) met bad of
(haardroger), centrale airconditioning, douche, Nespresso machine,
theefaciliteiten en balkon of terras
telefoon, wifi (gratis), satelliet-tv
(type 26)
(flatscreen), koelkast, waterkoker,
• Juniorsuite Collection VJG
safe (gratis)
(2 pers. / 2 volw.+2 kind.) met
• Superieure familiekamer (2 pers.
douche in de badkamer, bad in de
/ 2 volw.+1 kind) met tegelvloer,
slaapkamer, badjas, slippers,
douche, koffie- en theefaciliteiten
hoofdkussenservice (betalend),
en balkon (type 20)
kingsize bed, Premium voorzieningen,
• Superieure familiekamer met
handdoeken voor aan het zwembad,
zeezicht (2 pers. / 2 volw.+1 kind)
Nespresso machine, theefaciliteiten,
met tegelvloer, douche, koffie- en
minibar (welkomstpakket), late
theefaciliteiten en balkon of terras
check-out (volgens beschikbaarheid),
(type 21)
1 avondmaal in het à-la-carte• Superieure Premium kamer
restaurant (voor verblijven van
(2-3 pers. / 2 volw.+2 kind. /
min. 5 nachten, dranken niet
3 volw.+1 kind) met tegelvloer, bad
inbegrepen), groot terras met
of douche, koffie- en theefaciliteiten
bubbelbad en zeezicht: 1 slaapkamer,
en balkon of terras (type 22)
1 salon, op aanvraag (type 27)
• Superieure Premium kamer met
• Eén persoon in superieure
zeezicht (2-3 pers. / 2 volw.+
Premium kamer met tegelvloer,
2 kind. / 3 volw.+1 kind) met
bad of douche, koffie- en
tegelvloer, bad of douche, koffietheefaciliteiten en balkon of terras
en theefaciliteiten en balkon of
(type 29)
terras (type 23)
• 257 kamers
• Vernieuwde Inspire kamer
(2 volw.+2 kind.) met bad of douche,
Nespresso machine, theefaciliteiten
en balkon of terras (type 24)
• Vernieuwde Inspire kamer met
zeezicht (2 volw.+2 kind.) met bad
of douche, Nespresso machine,
theefaciliteiten en balkon of terras
(type 25)

VERBLIJF

ALL IN mits toeslag
• Ontbijt, middag- en avondmaal
buffetvorm
• Lokale wijn, lokaal bier, frisdranken
en water tijdens het middag- en
avondmaal
• Snacks, sandwiches, koekjes en
ijsjes (niet tijdens de maaltijden)
• Selectie van lokale en internationale
alcoholische en niet-alcoholische
dranken (10-24u.) (dranken in de
chill-outbar zijn niet inbegrepen)
• In Invisa Figueral Resort - Cala
Blanca: tennis, pingpong, volleybal,
basketbal, minivoetbal, petanque,
waterpolo
• Animatie overdag en ‘s avonds
(sport, spel, shows,...)
• Miniclub (3-7 jaar), maxiclub
(7-13 jaar) en juniorclub
(13-16 jaar)

VOOR FAMILIES
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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PORTINATX BEACH CLUB HOTEL
Cala Portinatx

! Leuk hotel voor families met kinderen
! Zeer goed animatieteam
! Prachtig uitzicht
! Te midden van de natuur
! Direct aan een baai
HALF
ALL IN PENSION

Vierpersoonskamer
ONZE MENING:

8.5

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.4 • Service 7
• Kamers 8

In het groene noorden van Ibiza
doet Portinatx Beach Club Hotel er
alles aan om je te vermaken. Buiten
de vele sportactiviteiten en de
goede All In formule is er een heel
actief en fantastisch animatieteam.
Ook aan de allerkleinsten wordt
gedacht. Je verblijft in kamers in
bungalows met 1 of 2 verdiepingen
en het hoofdgebouw ligt op een
heuvel. Geniet van het prachtige
uitzicht op de zee en de baai van
Portinatx! Via een trap kan je afdalen
naar het privéstrand. Het centrum
ligt op wandelafstand en kan je
bereiken via een smalle weg.

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

VERBLIJF

• Op 200 m van het privéstrand
(bereikbaar via ± 145 trappen)
• Op 1 km van het centrum
• Op ± 40 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)
• Door de vele niveauverschillen is
dit hotel niet geschikt voor wie
slecht ter been is

• Zie All In (mits toeslag)
• Restaurant (maaltijden in
buffetvorm, showcooking)
• Snackbar aan het zwembad
• Beachclub
• 2 ‘adults only’ terrassen

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche, haardroger), tegelvloer,
individuele airco, telefoon, wifi
(gratis), flatscreen tv, safe (betalend)
en balkon of terras
• Standaardkamer (2 pers.)
(type 20)
• Driepersoonskamer (2 volw.+
1 kind) met sofabed (1 pers.),
zonder toeslag (type 23)
• Vierpersoonskamer (2 volw.+
2 kind.) met sofabed (2 pers.),
zonder toeslag (type 21)
• Kamer met zeezicht (2 pers.)
(type 22)
• Driepersoonskamer met zeezicht
(2 volw.+1 kind) met sofabed
(1 pers.) (type 26)
• Juniorsuite (2 pers.) met tegelvloer
en tapijt, badjas, koffiefaciliteiten,
minibar (gratis), op aanvraag
(type 24)
• Eenpersoonskamer, op aanvraag
(type 10)
• Promokamer (2-3 pers.) (type 25)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting in
type 21, 24, 26 en 25)
• 243 kamers

FACILITEITEN
• Kinderspeeltuin
• Wasservice
• Wifi (gratis) in een deel van het
resort

SPORT & ONTSPANNING
• 2 zoetwaterzwembaden,
zonneterras met gratis ligzetels
• Gratis handdoekenservice (mits
waarborg)
• ‘Adults Only’ terras met 2 bubbelbaden en ligzetels
• Gratis: 2 tennisterreinen, pingpong, volleybal, voetbal, vogelpik,
pilates, zumba, stretching, fitness
• Animatie overdag en ‘s avonds
• Miniclub (5-12 jaar), minidisco
• Betalend: mountainbike, kajakexcursies, wellnesscentrum met
sauna, bubbelbad, massages en
diverse behandelingen

MINISPLASH
• Kids waterspuit/miniglijbanenpark

ALL IN mits toeslag
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Avondmaal in de beachclub
(1x/verblijf, volgens beschikbaarheid)
• Snacks
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(10-24u.)
• Tennis, pingpong, volleybal,
voetbal, vogelpik
• Pilates, zumba, stretching
• Fitness
• Animatie overdag en ‘s avonds
• Miniclub (5-12 jaar), minidisco

VOOR FAMILIES
0LQLVSODVK
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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GRUPOTEL IBIZA BEACH RESORT
Cala Portinatx

! Adults Only vanaf 18 jaar
! Hip en gezellig hotel
! Rustige ligging
! Direct aan het strand (via een trap)
ADULTS WIFI
ONLY GRATIS

FAIR TRAVEL

HALF ONTBIJT
ALL IN PENSION

FOR TWO
*HQLHWHQPHW]¶QWZHHWMHV
$GXOWVRQO\
5XVWHQRQWVSDQQLQJ

Juniorsuite
ONZE MENING:

9.0

KLANTENSCORE
• Maaltijden 9.3
• Kamers 9

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het strand (via een trap) • Zie All In (mits toeslag)
• 2 restaurants (allebei met maaltijden
• Op 30 km van Ibiza-stad
• Op ± 35 km van de luchthaven
in buffetvorm, showcooking en
(transfer heen en terug inbegrepen) thema-avonden)
• Loungebar, poolbar

FACILITEITEN

Grupotel Ibiza Beach Resort is al
• Bagageruimte
jaren een vaste waarde in ons aanbod • Wifi (gratis) in het hele resort
en wordt gekenmerkt door een fris,
aantrekkelijk design. Dit ‘adults only’
hotel is rustig gelegen en wordt
omringd door een kleurenpalet van
pijnboomgroen en zeeblauw. Genieten
doe je aan het zwembad, op het terras
of in het spacentrum. Ook zonnebaden
aan Playa de s’Arenal is mogelijk,
want via een trap ben je zo aan het
strand!

SPORT & ONTSPANNING
• 2 zoetwaterzwembaden, zonneterras met gratis ligzetels en
parasols, tuin
• Ligzetels en parasols aan het
strand (betalend)
• Gratis: fitness, spacentrum met
overdekt zwembad (verwarmd),
sauna, stoombad
• Avondanimatie (livemuziek,
shows,...)
• Betalend: behandelingen en
massages in het spacentrum

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer (haardroger), tegelvloer of
houten vloer, centrale airco, telefoon,
wifi (gratis), satelliet-tv (flatscreen),
minibar (betalend), safe (betalend)
en balkon of terras
• Standaardkamer (2 pers.) met
douche en zicht op het hinterland
(type 22)
• Juniorsuite (2 pers.) met bad of
douche en geïntegreerd salon
(type 21)
• Kamer met lateraal zeezicht
(2 pers.) met douche (type 20)
• 187 kamers

ALL IN mits toeslag
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Koffiebreak (15.30-17u.)
• Selectie van nationale alcoholische
en niet-alcoholische dranken
(10.30-24u.)
• Fitness
• Overdekt zwembad (verwarmd),
sauna en stoombad in het spacentrum
• Avondanimatie (livemuziek,
shows,...)

ADULTS ONLY
• Minimumleeftijd voor de gasten in
het hotel: 18 jaar
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SIRENIS SEAVIEW COUNTRY CLUB
San Antonio

! Gratis toegang tot ‘Sirenis Aquagames’
! Mooie zwembaden
! Uitgebreide animatie
! Rustige ligging
! Op 150 m van het strand
FAIR TRAVEL

ALL IN

Appartement met zeezicht
ONZE MENING:

LIGGING

SPORT & ONTSPANNING

• Op 150 m van het strand
• Zoetwaterzwembad, kinderbad,
zonneterras met gratis ligzetels en
Hier logeren belooft een spetterend • Op 6 km van het centrum van San
Antonio
parasols
verblijf in mediterrane sfeer waar je
• Op ± 24 km van de luchthaven
• Gratis handdoekenservice (mits
elke avond van een prachtige
(transfer heen en terug inbegrepen) waarborg)
zonsondergang kan genieten! De
• Gratis: zie All In
uitstekende ligging aan zee, het
FACILITEITEN
• Betalend: biljart, sauna, bubbeluitgebreide aanbod aan faciliteiten
• Kinderspeeltuin
bad
en talloze activiteiten zorgen voor de
• Speelzaal
perfecte familievakantie. Gasten van
GLIJBANEN
• Shop
Sirenis Seaview Country Club hebben
• Wasservice
• 2 snelle glijbanen, multiglijbaan,
bovendien gratis toegang tot het
• Wifi (gratis) in een deel van het
tubeglijbaan
aquapark ‘Sirenis Aquagames’,
resort (2 toestellen per kamer)
waterpret voor jong en oud verzekerd!
MINISPLASH
RESTAURANTS & BARS
• Kids waterspuitpark (vanaf 2 jaar),
kids miniglijbanenpark (vanaf
• Zie All In
4 jaar)
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
buffetvorm)
• 3 themarestaurants: grill, Italiaans
en Amerikaans
• Snackbar
• Loungebar, 2 bars, poolbar

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer
(haardroger), tegelvloer, individuele
airco, telefoon, wifi (gratis voor
2 toestellen per kamer), satelliet-tv
(flatscreen), kitchenette met koelkast,
microgolf, waterkoker, safe (betalend)
en balkon
• Studio (2-3 pers.) met bad of
douche en zicht op het zwembad
(type 20)
• Studio (2-3 pers. / 2 volw.+2 kind.
/ 3 volw.+1 kind) met bad of
douche en zeezicht (type 21)
• Appartement (2-4 pers.) met
douche in bad: 1 slaapkamer,
1 salon (type 22)
• Appartement (2-4 pers.) met
douche in bad en zeezicht:
1 slaapkamer, 1 salon (type 23)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis
• 476 kamers

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Thema-avond 2x/week (in
2 verschillende restaurants)
• Water, wijn, bier en frisdranken
tijdens het middag- en avondmaal
• Snacks (10.30-17.30u.)
• Selectie van nationale alcoholische
en niet-alcoholische dranken
(10-24u.)
• Pingpong, omnisportterrein, minivoetbal
• Kleine gym
• Gratis toegang tot ‘Sirenis
Aquagames’ (6 dagen/week)
• Animatie voor volwassenen overdag
en ‘s avonds (shows)

VOOR FAMILIES
0LQLVSODVK
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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TUI BLUE TARIDA BEACH
Cala Tarida

! Aanrader voor families en koppels
! Kamers met modern interieur
! In een mooie baai
! Direct aan het strand
SWIM-UP WIFI
KAMERS GRATIS

ALL IN

AUTHENTHIEKE
MOMENTEN
! AUTHENTIEKE

LOKALE
KEUKEN
! BLUEF!T® SPORTPROGRAMMA
! BLUE® GUIDES GEVEN
INSIDER TIPS
! EXCLUSIEVE
ERVARINGEN
‘Met TUI BLUE For All ontdek
je de plaatselijke cultuur in een
comfortabele omgeving. Authentieke vakantie-ervaringen, perfect
voor de moderne lifestyle reiziger!’

Standaardkamer

Zie pagina 22 voor alle hotels
ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het strand
• Op 6 km van San Jose
KLANTENSCORE
• Op 10 km van San Antonio
• Maaltijden 7.3
• Op ± 17 km van de luchthaven
• Kamers 7.8
(transfer heen en terug inbegrepen)
• Door zijn ligging tegen een heuvel
Hier zal het de hedendaagse genieter
zijn er enkele steile hellingen en
aan niks ontbreken! De hippe Beach
veel trappen in het resort. Ook zijn
Club, het spacentrum, het ‘adults
sommige kamers niet bereikbaar
only’ zwembad of de vele familiemet een lift. Hierdoor is het hotel
hoekjes... TUI BLUE Tarida Beach
niet geschikt voor wie slecht ter
(voorheen gekend onder de naam
been is
TUI SENSATORI Resort Ibiza) heeft
een plekje voor iedereen! En wil je
FACILITEITEN
na een dag vol animatie of heerlijk
• Shop
genieten je smaakpapillen verwennen, • Wasservice
dan is er nog de prima keuken met • Wifi (gratis) in het hele resort
maar liefst 5 restaurants. De kinderspeelruimte, sportfaciliteiten,
2 zwembaden, het kinderbad, het
babybad, bar en het spacentrum liggen
in ‘The Retreat’, op 500 m van het
resort.

7.5

VERBLIJF

• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
buffetvorm, minibuffet voor kinderen)
• Italiaans à-la-carterestaurant ‘La
Torre’ (avondmaal)
• Mediterraan à-la-carterestaurant
‘Sunset’ (avondmaal)
• T Beach Restaurant (middag- en
avondmaal à la carte)
• Pianobar, 3 poolbars (family,
adults only en 1 in ‘The Retreat’),
Sunset Bar, beachbar
• Deftige kledij gewenst tijdens het
avondmaal (geklede short of lange
broek voor de heren)

Alle kamers beschikken over badkamer
(haardroger), laminaat, individuele
airco, telefoon, wifi (gratis), satelliettv (flatscreen), minibar/koelkast
(gevuld op aanvraag), koffie- en
theefaciliteiten (op aanvraag), safe
(gratis) en balkon
• Juniorsuite ‘Adults Only’ (2 pers.,
vanaf 16 jaar) met douche
(type 21)
• Standaardkamer (2-3 pers. /
2 volw.+2 kind. / 3 volw.+1 kind)
met douche in bad (type 20)
• Familiekamer (3-4 pers.) met bad
of douche: 1 slaapkamer, 1 salon
(gescheiden door een schuifdeur)
SPORT & ONTSPANNING
(type 22)
• 2 zoetwaterzwembaden (1 in de
• Swim-upkamer (2-3 pers. /
familiezone, 1 ‘adults only’), kinder- 2 volw.+2 kind. / 3 volw.+1 kind)
bad, zonneterras met gratis ligzetels
met bad of douche, terras en
• Gratis handdoekenservice
direct toegang tot het zwembad,
• Balinese bedden (betalend)
op aanvraag (type 24)
• In ‘The Retreat’ (op 500 m):
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
2 zoetwaterzwembaden, Splash
mogelijk bij maximale bezetting)
Park voor de kinderen, babybadje • 396 kamers
• Gratis: zie All In
• Betalend: yoga, pilates, spacentrum
(vanaf 16 jaar) met hydromassagezwembad (verwarmd in het laagseizoen, tussen 10-12u. toegankelijk
voor kinderen vergezeld door een
volwassene), sauna, stoombad,
massages en diverse behandelingen,
duikcentrum

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• 1x/verblijf avondmaal in het
Italiaans restaurant (volgens
beschikbaarheid)
• Snacks / laat ontbijt
(10.30-11.30u.)
• Cake en gebak (15-17u.)
• Koude en warme snacks in The
Retreat (10.30-18u.)
• Wijn, bier, water en frisdranken tijdens
het middag- en avondmaal
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(10.30-24u.)
• Dranken en maaltijden in de
pianobar, Sunset Bar, Sunset
restaurant, T Beach Restaurant en
T Beach Bar zijn niet inbegrepen
• 2 tennisterreinen, pingpong, minivoetbal, vogelpik
• Aquagym
• Gym (vanaf 16 jaar)
• Avondanimatie
• Miniclub (3-12 jaar, 1-2u./dag)

VOOR FAMILIES
YROZNLQGHUHQ]RQGHUWRHVODJ
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INSOTEL CLUB TARIDA PLAYA
Cala Tarida

! Rustig familiehotel
! Moderne familiesuites en appartementen
! Geliefd bij families met kleine kinderen
! Leuke miniclub
! Op 50 m van het strand
WIFI
GRATIS

ALL IN

Familiesuite
ONZE MENING:

7.8

KLANTENSCORE
• Maaltijden 7.2 • Service 9.5
• Kamers 8.1

Het moderne strandhotel Insotel
Club Tarida Playa biedt alles voor
een ontspannende vakantie met het
gezin. Het ligt in de prachtige baai
van Cala Tarida, direct aan een zacht
afl opend zandstrand. De moderne
familiesuites en appartementen bieden
alle comfort voor families. Hier geniet
je ‘s avonds met een cocktail van een
prachtige zonsondergang.

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 50 m van het strand (via trappen) • Zie All In
• Hoofdrestaurant met terras
• Op 7 km van San José
(maaltijden in buffetvorm, show• Op 11 km van San Antonio
cooking, kinderbuffet, thema• Op 22 km van Ibiza-stad
avond 2x/week)
• Bushalte op 100 m
• Themarestaurant aan het strand
• Op ± 18 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen) (avondmaal)
• Poolbar
FACILITEITEN
• Geen sport- of strandkledij tijdens
• Kinderspeeltuin
het avondmaal
• Wasservice
SPORT & ONTSPANNING
• Wifi (gratis) in het hele resort
• Zoetwaterzwembad, bubbelbad,
kinderbad, zonneterras met gratis
ligzetels en parasols
• Gratis handdoekenservice (mits
waarborg)
• Gratis: zie All In
• Betalend: ‘Prestige Spa’ (op
600 m) met overdekt spazwembad
met jets, zwembad in openlucht,
sauna, stoombad, ijsfontein,
massages en diverse behandelingen

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer
(haardroger), individuele airco,
telefoon, wifi (gratis), satelliet-tv
(flatscreen), koelkast, safe (betalend)
en balkon of terras
• Familiesuite (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind. / 3 volw.+1 kind) met
inloopdouche: 1 slaapkamer,
1 salon (type 20)
• Familiesuite (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind. / 3 volw.+1 kind) met
inloopdouche en zeezicht: 1 slaapkamer, 1 salon (type 21)
• Appartement (2-4 pers.) met
douche in bad, tegelvloer en zeezicht: 1 slaapkamer, 1 salon, zonder
toeslag (type 22)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 140 kamers

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Laat continentaal ontbijt
(10.30-11.30u.)
• 1x/week avondmaal in het themarestaurant (volgens beschikbaarheid,
in het hoogseizoen)
• Water, frisdranken, bier en huiswijn
tijdens het middag- en avondmaal
• Snacks, koffie, thee, gebak en ijsjes
(10.30-18u.)
• Selectie van lokale en internationale
alcoholische en niet-alcoholische
dranken (10.30-24u.)
• Pingpong, waterpolo
• Aquagym, zumba, yoga, relax chillout
• Animatie overdag en ‘s avonds
• Miniclub (4-12 jaar)

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
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FORMENTERA

VAKANTIEPLAATSEN
FORMENTERA
Formentera is het kleinste en meest zuidelijke
eiland van de Balearen, met een oppervlakte
van slechts 83 km2. Het ligt vlak bij Ibiza en wordt
er enkel van gescheiden door de 7 km brede
zee-engte ‘Es Freus’. Formentera is dankzij de
geringe afmetingen en uitgestrekte zandvlaktes
heel geliefd bij mensen die op zoek zijn naar
rust en stilte. De meeste mensen verplaatsen
zich met de scooter, de fiets of te voet. Auto’s
zie je minder op het eiland. De pijnbomen, de
jeneverbesstruiken en de grote vijgenbomen
zijn de belangrijkste vegetatie op Formentera.
Als je een wandeling maakt op dit prachtige
eiland, is de kans groot dat je hagedissen ziet.
Deze beschermde dieren zijn hét symbool van
Formentera. De lokale kunstenaars en knutselaars
houden wekelijks de hippiemarktjes open.
O.a. in ‘el Pilar de La Mola’ vind je oorbellen,
hangertjes, T-shirts, aardewerk, enz. waar vaak
de gekko op afgebeeld wordt. Het zo goed als
transparante water is ideaal om te snorkelen
en de zacht aflopende stranden nodigen uit
om een verfrissende duik te nemen.

VLUCHTSCHEMA
Je vliegt op Ibiza en daarna is er een boot die
je naar Formentera brengt. Bij ongunstige
vluchttijden (late heenvlucht of zeer vroege
terugvlucht) zal er 1 nacht op Ibiza moeten
overnacht en bijgeboekt worden.
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INFO
Formaliteiten: voor Belgen volstaat de identiteitskaart (dient geldig te zijn tijdens je verblijf). Andere
nationaliteiten: info op de ambassade. Kids-ID
voor kinderen jonger dan 12 jaar. Voor een laatste
update: zie http://diplomatie.belgium.be
Verblijfstaks: ter plaatse te betalen in het hotel.
Ca. € 2 p.p./p.n. (+10% BTW) voor 3*-, 2*- en
1*-hotels. Ca. € 3 p.p./p.n. (+10% BTW) voor
3*plus- en 4*-hotels. Ca. € 4 p.p./p.n. (+10%
BTW) voor 4*plus- en 5*-hotels. Deze taks is
niet van toepassing voor kinderen jonger dan
16 jaar. De vermelde prijzen worden gehalveerd
vanaf de 9e nacht verblijf en in het laagseizoen
(1/11-30/4).
Airco/verwarming: volgens een nieuwe Spaanse
wet (geldig t.e.m. november 2023) mag de airco
niet lager dan 27° en de verwarming niet hoger
dan 19° staan. Dit is van toepassing in alle
openbare/gemeenschappelijke ruimtes. In de
hotelkamer is deze regel niet van toepassing.
Stranden: alle stranden op Formentera zijn
publieke stranden. De ligzetels en parasols
zijn steeds betalend.
Huisdieren: kunnen niet mee met de gewone
transfer of het openbaar vervoer naar het hotel.
Je dient een taxi te nemen op eigen kosten.
Wifi: het bereik en de snelheid van de wifiverbinding kan niet altijd verzekerd worden.
Host(ess): op deze bestemming is er geen
hostingservice aanwezig. Er is wel 24/7 online
service.

IBIZA
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! Ongerept eiland met prachtige zandstranden
! Mooi, gevarieerd landschap
! Wandel- en fietswegen die je kriskras over het eiland brengen
! Kristalhelder water, ‘caribische’ stranden
! Makkelijk bereikbaar vanuit Ibiza

M

La Savina

Es Pujols

FORMENTERA

San Francisco Javier
Platja de Migjorn

Es Caló

5 km

KLIMAAT
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
24/7 ONLINE
SERVICE

A
19°
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B
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7
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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

PLAYA MIGJORN
Insotel Hotel Formentera Playa ****
Insotel Club Maryland ***

code 01693
code 01687

A: gem. dagtemp.
B: gem. temp. zeewater
C: uren zon per dag

18/10/2022 15:32
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RIU LA MOLA
Playa Migjorn-Formentera

! Prachtig, modern hotel
! Prima RIU-service
! Uitstekende buffetten in RIU-stijl
! Direct aan het prachtige strand
WIFI
GRATIS

FAIR TRAVEL

HALF
PENSION

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:

LIGGING

• Direct aan het strand van Migjorn
• Op 12 km van San Francisco en Es
KLANTENSCORE
Pujols
• Maaltijden 8.9 • Service 10
• Op 15 km van de haven La Sabina
• Kamers 8.7
• Bushalte tegenover het hotel
• Luchthaven op buureiland Ibiza
Het schitterende Riu La Mola is ideaal
(transfer heen en terug inbegrepen)
en rustig gelegen aan het prachtige
strand van Playa Migjorn. Perfect
FACILITEITEN
voor lange strandwandelingen! Het
• Kinderspeeltuin
hotel heeft een moderne uitstraling • Shop
en bestaat uit 3 gedeeltes: het hoger • Wifi (gratis) in het hele resort
gelegen ‘La Mola I’, direct aan het
strand ‘La Mola II’ en ertussen de
vakantiewoningen. Een aanrader! Bij
een late aankomst of een zeer vroege
terugvlucht, verblijf je de eerste of
laatste nacht op Ibiza (bij te boeken).

8.6

RESTAURANTS & BARS

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• Ontbijtbuffet met showcooking
• Hoofdrestaurant (avondmaal in
buffetvorm, showcooking,
vegetarisch gerecht, 2x/week themabuffet)
• Barbecue-restaurant
• Alternatief avondmaal in het à-lacarterestaurant (half juni - half sept.)
• Snack- en tapasservice aan het
zwembad (half juni - half sept.)
• Salonbar, ‘chill out’ bar, poolbar
• Deftige kledij vereist tijdens het
avondmaal

• 2 zwembaden, babybad, zonneterras
• Gratis ligzetels en parasols aan het
zwembad
• Gratis handdoekenservice (mits
waarborg)
• Gratis: 2 tennisterreinen, omnisportterrein, minigolf, gymnastiek,
fitness, bubbelbad, stoombad
• Dagelijks animatie overdag voor
volwassenen
• Riu-avondprogramma (meerdere
malen per week)
• Dagelijks animatie overdag voor
kinderen in Kinderclub RiuLand
(4-7 jaar en 8-12 jaar)
• Betalend: fietsenverhuur
onafhankelijk van het hotel), spacentrum met verschillende
behandelingen en massage

Alle kamers beschikken over badkamer (inloopdouche, haardroger),
airco, telefoon, wifi (gratis), satelliettv (flatscreen), minibar (betalend),
safe (gratis) en balkon of terras
• Standaardkamer (2-3 pers.) met
centrale airco (type 20)
• Kamer met zeezicht (2-3 pers.)
met centrale airco (type 22)
• Bungalow (2-4 pers.) met individuele
airco en 2 tv’s: 1 slaapkamer,
1 salon met 2 slaapbanken
(type 21)
• Eén persoon in dubbele kamer
met centrale airco, op aanvraag
(type 29)
• Eenpersoonskamer met centrale
airco (type 10)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting,
behalve in type 29)
• 345 kamers

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
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COSTA BRAVA

! Zon, zee, strand: zalig genieten voor jong en oud
! Grillige kust met schilderachtige baaitjes en gezellige dorpjes
! Overweldigende landschappen in het Catalaanse achterland
! Cultuur en shopping in het nabijgelegen Barcelona
! Lloret de Mar, voor de beste party’s na zonsondergang
VAKANTIEPLAATSEN
TOSSA DE MAR

Lloret de Mar is voor jonge mensen en iedereen
die jong van hart is en is de populairste
vakantieplaats van de Costa Brava. De stad
heeft een groot internationaal karakter maar
weet hierbij de typische Catalaanse sfeer te
behouden. In de oude stadskern met zijn smalle
steegjes rijgen boetiekjes, bars, restaurants,
discotheken en keldertjes zich aaneen tot een
kleurrijk en gezellig centrum. Luchthaven - Lloret de

Tossa de Mar is een gezellige badplaats met
een middeleeuwse ommuurde stadskern. De
huisjes zijn er schilderachtig, de steegjes nauw
en gezellig. En ook het decor op de achtergrond
mag gezien worden: een heuvelachtig hinterland
met groene valleien en natuurlijke bronnen.
Tossa de Mar ligt op een steenworp van Lloret
de Mar, maar pakt het wat rustiger aan en richt
zich vooral op families met kinderen. Luchthaven

Mar: 33 km

- Tossa de Mar: 42 km

PINEDA DE MAR / SANTA
SUSANNA

PLAYA DE ARO

Luchthaven - Pineda de Mar / Santa Susanna: 40 km

Playa de Aro heeft een mooie ligging in het
hartje van de Costa Brava, en heeft zijn succes
te danken aan het brede, open strand met grof
korrelzand. Je vindt er ook een mooie natuur,
vooral rondom de verschillende kreekjes. De
boetieks, souvenirwinkels, bars, restaurants
en discotheken zijn er in alle prijsklassen in
overvloed aanwezig en vormen op zich al een
spektakel met hun neonverlichting. Luchthaven Playa de Aro: 43 km

EXCURSIES

va

Bra

Playa d’Aro

sta

Caldes de Malavella

Co

SPANJE
Lloret de Mar
Pineda de Mar

INFO

LLORET DE MAR

Pineda de Mar en Santa Susanna liggen aan de
‘Costa Maresme’, de prachtige kuststreek rond
Barcelona. Op de boulevard van Santa Susanna
bruist het van de hotels, bars, restaurants,
winkeltjes en nachtclubs. Het strand wordt
omzoomd door pijnbomen en de watersportmogelijkheden zijn er talrijk. Iets verderop ligt het
kleinere Pineda de Mar met zijn ‘Plaza de Melias’,
waar je gezellige tapasbars en terrasjes aantreft.

GERONA

Formaliteiten: voor Belgen volstaat de identiteitskaart (dient geldig te zijn tijdens je verblijf ter
plaatse). Andere nationaliteiten: info op de
ambassade. Kids-ID voor kinderen jonger dan
12 jaar. Voor een laatste update: zie http://
diplomatie.belgium.be.
Airco/verwarming: volgens een nieuwe Spaanse
wet (geldig t.e.m. november 2023) mag de airco
niet lager dan 27° en de verwarming niet hoger
dan 19° staan. Dit is van toepassing in alle
openbare/gemeenschappelijke ruimtes. In de
hotelkamer is deze regel niet van toepassing.
Huisdieren: kunnen niet mee met de gewone
transfer of het openbaar vervoer naar het hotel.
Je dient een taxi te nemen op eigen kosten.
Verblijfstaks: de meeste hotels heffen een
verblijfstaks die ter plaatse te betalen is en
berekend wordt per persoon per nacht (max.
7 nachten). Deze taks zit niet in de pakketprijs inbegrepen.
Opmerking: naargelang de weersomstandigheden
en de bezetting in het hotel kunnen bepaalde
faciliteiten gesloten zijn en bepaalde ruimtes
niet verwarmd worden.

Tossa de Mar
Malgrat de Mar/Santa Susanna

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

PINEDA DE MAR
Sumus Stella & Spa ****SUP
Hotel Sorrabona ***

code 00281
code 00297

CALDES DE MALAVELLA
Hotel Camiral *****

code 00353

LLORET DE MAR
Best Lloret Splash ***SUP
Evenia Olympic Suites ****
Gran Garbi ****
Hotel Anabel ****

code 00247
code 00248
code 00258
code 00245

MARLGRAT DE MAR
Europa Splash Malgrat ****

code 00287

SANTA SUSANNA
Luna Club Yoga & Spa ****
Luna Park Yoga & Spa ***

code 00383
code 00283

MALGRAT DE MAR

Je reisagent stelt je met plezier het volledige
Malgrat de Mar ligt langs de Costa del Maresme aanbod uitstappen voor.
en is een pittoresk stadje met een nieuwe
wandelboulevard langs het 4 km lange strand.
’s Avonds wordt het strand vaak opgevrolijkt door
orkestjes en heerst er een gezellig uitgaansleven.
Een leuke karaktertrek van het dorp is de
diversiteit. Er is zelfs een Nederlandse straat
te vinden, bezaaid met Nederlandse bars en
restaurants. Luchthaven - Malgrat de Mar: 34 km
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A: gem. dagtemp.
B: gem. temp. zeewater
C: uren zon per dag

24/7 ONLINE
SERVICE
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EVENIA OLYMPIC PALACE
Lloret de Mar

! Uitstekend familiehotel
! Alle kamers zijn familiekamers
! Topanimatie, geweldige miniclub
! Gelegen in het ‘Olympic Resort’
OVERDEKT WIFI
ZWEMBAD GRATIS

ALL IN

SUN SWIM
(LQGHORRV]ZHPSOH]LHU
+HHUOLMN]RQQHQ
(HQ]RUJHOR]HIHHOJRRGYDNDQWLH

Standaardkamer
ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 900 m van het strand
• Op 725 m van het centrum van
KLANTENSCORE
Lloret de Mar
• Maaltijden 8
• In een rustige, residentiële buurt
• Kamers 9
van Lloret de Mar
• Bushalte op 100 m
Evenia Olympic Palace is een ruim
• Maakt deel uit van het ‘Olympic
familiehotel dat over alle faciliteiten
Resort’, een groot vakantiedomein
beschikt waar je van kan dromen.
met uitgestrekte tuinen, diverse
Een verfrissende duik in een van de
zwembaden en tennisterrein,...
zwembaden, een namiddagje luieren
• De transferbus stopt aan de overop het strand in de omgeving... aan
kant van de smalle straat waar de
jou de keuze. Of leef je uit in de
toegang tot het hotel zich bevindt
Olympic Sport Club, om nadien te
(met bagage nog ongeveer 50 m
genieten in het spacentrum. De
te voet)
jongste hotelgasten kunnen terecht
• Op ± 33 km van de luchthaven
in de miniclub.
(transfer heen en terug inbegrepen)

9.0

FACILITEITEN
• Parking
• Wifi (gratis) in het hele resort

VERBLIJF

• Zie All In
• Restaurant (maaltijden in buffetvorm, showcooking)
• Snackbar
• Salonbar

Alle kamers beschikken over badkamer (douche in bad, haardroger),
parket, individuele airco, telefoon,
wifi (gratis), satelliet-tv, microgolf,
safe (betalend) en balkon of terras
• Standaardkamer (2-4 pers. /
SPORT & ONTSPANNING
2 volw.+3 kind.) (type 20)
• 2 zwembaden (waarvan 1 met
• Kamer met zicht op het zwembad
zout water), 2 kinderbaden, zonne(2-4 pers. / 2 volw.+3 kind.)
terrassen
(type 22)
• Gratis ligzetels en parasols aan de • Alle kamers zijn onderverdeeld in
zwembaden (matrasjes betalend)
twee delen (gewone slaapkamer
• Overdekt zwembad in Olympic
en salon)
Park
• Kinderbedje (0-2 jaar) betalend
• Gratis: zie All In
(€ 4/dag, niet mogelijk bij maximale
• Betalend: tennis, Olympic Sport
bezetting)
Club (met bodybuilding, tennis,
• 140 kamers
verwarmd olympisch zwembad,...),
spacentrum (met watercircuit,
Turks bad, diverse behandelingen...)

GLIJBANEN
• 4 kronkelglijbanen (min. 1m10),
1 multiglijbaan (min. 1m10), 1 kids
miniglijbanenpark (diepte zwembad
33-45 cm) (1/5-30/9)

MINISPLASH
• 1 kids miniglijbanenpark/waterspuitpark

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Snacks (sandwiches met ham/kaas,
hamburgers, frietjes en hotdogs)
in de ‘Hot Bar’ (10-17u., tussen
1/5-30/9)
• IJsjes voor kinderen (10-24u.)
• Water, huiswijn, bier en/of frisdranken tijdens de maaltijden
• Lokale alcoholische dranken, huiswijn, bier, sangria, water, fruitsap
en frisdranken in de bars
(10-24u.)
• Alcoholische merkdranken en vers
geperst fruitsap niet inbegrepen
• Olympic Sport Club: 1u./dag keuze
uit 1 van de volgende activiteiten:
bodybuilding, cardio, fitness (mits
reservatie en volgens beschikbaarheid)
• Uitgebreide animatie overdag en
‘s avonds voor volwassenen en
kinderen
• Miniclub (4-12 jaar)
• Handdoekenservice (tussen
1/6-30/9, mits waarborg, wisselen
betalend)

VOOR FAMILIES
0LQLVSODVK
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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Spanje | Costa Brava | Lloret de Mar

EVENIA OLYMPIC PARK
Lloret de Mar

! Groot, verzorgd en levendig resort
! Glijbanen
! Sport Club met 2 overdekte zwembaden
! Strand en centrum op wandelafstand
OVERDEKT WIFI
ZWEMBAD GRATIS

ALL IN

Kamer

ONZE MENING:

LIGGING

SPORT & ONTSPANNING

• Op 900 m van het strand
• 2 zoetwaterzwembaden, kinderbad
• Op 725 m van het centrum van
met piratenschip, zonneterrassen,
KLANTENSCORE
Lloret de Mar
ligweiden met gratis ligzetels en
• Maaltijden 9 • Service 9
• Bushalte op 5 m
parasols
• Kamers 7.2
• De transferbus stopt aan de
• 2 overdekte zwembaden (verwarmd
overkant van de smalle straat waar
tussen okt-mei.) waarvan 1 in de
Evenia Olympic Park is een verzorgd
de toegang tot het hotel zich
‘Olympic Sport Club’ (betalend)
viersterrenhotel aan de rand van
bevindt (met bagage nog ongeveer • Gratis: pingpong, uitgebreide
Lloret de Mar maar toch nog op
50 m te voet)
animatie overdag (volleybal,
wandelafstand van het strand. Het
• Op ± 33 km van de luchthaven
badminton,...) en ‘s avonds
straalt als het ware een olympische
(transfer heen en terug inbegrepen) (livemuziek, flamenco,...),
sfeer uit vanwege z’n vele
kinderanimatie, miniclub (4-12 jaar),
sportfaciliteiten in de ‘Olympic Sport FACILITEITEN
toegang tot het aquapark (open
Club’. Opvallend is het uitgestrekte • Parking
tussen 1/5-30/9)
zwembadencomplex waar veel zorg • Wifi (gratis) in het hele resort
• Betalend: tennisterrein (met
aan werd besteed. Het meertalige
verlichting), biljart, fitness (met
RESTAURANTS & BARS
personeel is vriendelijk en
o.a. bodybuilding en cardio),
•
Zie
All
In
behulpzaam, de animatie zeer
• Restaurant (maaltijden in buffetvorm, wellnesscentrum met relaxruimte,
uitgebreid.
sauna, stoombad, bubbelbad,
showcooking)
massage
• Snackbar
• Bar, poolbars
GLIJBANEN

8.4

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer
(douche), houten vloer, individuele
airco (1/6-30/9), telefoon, wifi (gratis),
satelliet-tv, safe (betalend) en balkon
of terras
• Standaardkamer (2-3 pers.)
(type 20)
• Kamer (2-3 pers. / 2 volw.+2 kind.
/ 3 volw.+1 kind) met 2 queensize
bedden, zonder toeslag (type 21)
• Kamer (2-3 pers. / 2 volw.+2 kind.
/ 3 volw.+1 kind) met 2 queensize
bedden en zicht op het zwembad
(type 22)
• Kinderbedje (0-2 jaar) betalend
(niet mogelijk bij maximale bezetting
in types 21 en 22)
• 352 kamers

• 4 kronkelglijbanen (min. 1m10),
1 multiglijbaan (min. 1m10), 1 kids
miniglijbanenpark (diepte zwembad
33-45 cm)

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm • Snacks (hamburgers,
frieten, hotdogs, sandwiches met
ham/kaas) (10-17u., 1/5-30/9)
• Water, huiswijn, bier en/of
frisdranken tijdens de maaltijden
• Selectie van lokale alcoholische
dranken (merkdranken en oudere
dranken niet inbegrepen), water,
huiswijn, sangria, bier, fruitsap (niet
versgeperst) en frisdranken in de
bars (10-24u., discotheek betalend)
• Water, fruitsap (niet versgeperst)
en frisdranken in de bars (10-24u.)
• Ijsjes voor de kinderen (10-19u.)
• Pingpong, fitnesscentrum ‘Sport
Club’ met 1 uur/dag een van de
volgende activiteiten: bodybuilding,
cardio (volgens beschikbaarheid,
ma.-za. tussen 8-17u., zon tussen
9-14u.) • Toegang tot het aquapark
(open tussen 1/5-30/9)
• Handdoekenservice (tussen
1/6-30/9, mits waarborg, wisselen
van handdoek is betalend)
• Opmerking: de All In begint bij het
inchecken en eindigt bij het
uitchecken.

VOOR FAMILIES
0LQLVSODVK
YROZNLQGHUHQ]RQGHUWRHVODJ
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Spanje | Costa Brava | Lloret de Mar

AUGUSTA CLUB HOTEL & SPA
Lloret de Mar

! Adults only vanaf 16 jaar
! Vlak bij het centrum
! Prima prijs-kwaliteitverhouding
! Gezellige sfeer, beperkte animatie
! Op 500 m van het strand
VOL
HALF
ADULTS OVERDEKT WIFI
ONLY ZWEMBAD GRATIS PENSION PENSION ONTBIJT

Superieure kamer
ONZE MENING:

7.8

KLANTENSCORE
• Maaltijden 7.8 • Service 9.5
• Kamers 7.6

Augusta Club Hotel & Spa is er speciaal
om met z’n tweetjes te genieten van
een relaxte sfeer in een ‘adults only’
omgeving. Augusta Club Hotel &
Spa doet aan ‘Slow travel’: geen
stress, geen haast, enkel relaxen.
Naast het spacentrum is er dan ook
een programma vol rustgevende
activiteiten waarbij je de sleur van
het dagelijkse leven even volledig
achter jou laat.

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 500 m van het strand
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
• Op 350 m van het centrum van
buffetvorm, vegetarisch hoekje,
Lloret de Mar
showcooking)
• Busstation op wandelafstand
• Snackbar/cafetaria
• Op ± 33 km van de luchthaven
• Poolbar
(transfer heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Parking
• Wasservice
• Wifi (gratis) in het hele resort

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• Zoetwaterzwembad, zonneterras
• Gratis ligzetels aan het zwembad
• Gratis handdoekenservice (mits
waarborg)
• Gratis: yoga, fitness, avondanimatie
in de bar (4x/week)
• Betalend: sauna, Turks bad,
overdekt zwembad (verwarmd),
massagelessen, diverse
behandelingen en massages in het
spacentrum

Alle kamers beschikken over badkamer (bad met douche, haardroger),
houten vloer, individuele airco (vanaf
1/5), telefoon, wifi (gratis), satelliettv (flatscreen), koelkast, safe (betalend)
en balkon of terras
• Standaardkamer (2-3 pers.)
(type 20)
• Superieure kamer (2-3 pers.) met
badjas, waterkoker en ligzetels op
het terras (type 21)
• Eenpersoonskamer (type 10)
• 172 kamers

ADULTS ONLY
• Minimumleeftijd voor de gasten in
het hotel: 16 jaar

Code 00251 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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Spanje | Costa Brava | Pineda de Mar

GOLDEN TAURUS PARK
Pineda de Mar

! Groot en verzorgd familiehotel
! Superuitgebreid animatieprogramma
! Goede service
! Prachtig waterpretpark
! Direct aan de wandelpromenade
OVERDEKT WIFI
ZWEMBAD GRATIS

VOL
HALF
ALL IN PENSION
PENSION

FAIR TRAVEL

Kamer met zicht op zwembad
ONZE MENING:

7.8

KLANTENSCORE
• Maaltijden 7
• Kamers 7.8

• Service 8

Een echte gezinsaanrader! Je kinderen
hebben altijd iets leuks om handen:
een vrolijke miniclub, een speeltuin
met glijbanen,... En je geniet mee,
van de animatie, van actieve sporten
of van je luilekkere ligzetel aan het
zwembad. Golden Taurus Park is een
grootschalig hotel, maar er hangt
een onvervalste vakantiesfeer die
niks méér van je verlangt dan
relaxen. Het prachtige waterpretpark
staat garant voor uren plezier!

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

VERBLIJF

• Op 75 m van het zandstrand
(gescheiden door de promenade)
• Op 600 m van het centrum van
Pineda de Mar
• Op ± 40 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Zie All In (mits toeslag)
• Restaurant (maaltijden in buffetvorm, showcooking)
• Snackbar met tv
• Cocktailbar, poolbar

FACILITEITEN

• 3 zoetwaterzwembaden, 2 kinderbaden, zonneterras
• Gratis ligzetels aan de zwembaden
• Overdekt zwembad (verwarmd)
• Aquapark met vijf glijbanen
(14/5-25/9, vanaf 10 jaar en 1m40)
‘Zone Aquaplay’ met 3 glijbanen
(4-8 jaar, 1m-1m25) en 2 glijbanen
(vanaf 5 jaar, min. 1m05)
• Gratis: voetbal, volleybal, bubbelbad, animatie overdag en
‘s avonds, miniclub (4-12 jaar)
• Betalend: tennis, pingpong, biljart,
fietsenverhuur

Alle kamers beschikken over badkamer (bad of douche, haardroger),
houten vloer, individuele airco
(1/6-30/9), telefoon, wifi (gratis),
satelliet-tv (flatscreen), koelkast,
safe (betalend) en balkon
• Standaardkamer (2-3 pers.)
(type 24)
• Kamer met zicht op het zwembad
(2-3 pers.) (type 22)
• Familiekamer (4-5 pers. / 2 volw.+
2 kind. / 2 volw.+3 kind. / 3 volw.+
1 kind / 3 volw.+2 kind.) met
2 slaapkamers, 2 badkamers en
zicht op het zwembad (type 23)
• Eenpersoonskamer (type 10)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting,
behalve in type 23)
• 441 kamers

• Kinderspeelruimte
• Wasservice (self service)
• Privéparking
• Wifi (gratis) in het hele resort

SPORT & ONTSPANNING

ALL IN mits toeslag
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Huiswijn, sangria, frisdranken,
lokaal bier en water bij het middagen avondmaal
• Snacks (hotdogs, pizza, frieten,
sandwiches...) (10-23u.)
• Ijsjes (10-23u.)
• Selectie van lokale en internationale
alcoholische en niet-alcoholische
dranken (10-23u.)
• Omnisportterrein, petanque,
bubbelbad, animatie overdag en
‘s avonds
• Miniclub (15/5-15/10)

MINISPLASH
• 1 kids miniglijbanenpark/waterspuitpark (vanaf 4 jaar en 1 m)

VOOR FAMILIES
0LQLVSODVK
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN

Code 00280 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

496_V1_MED_NL 496

18/10/2022 15:55

497

Spanje | Costa Brava | Playa de Aro

HOTEL AROMAR
Playa de Aro

! Prachtige ligging
! Verzorgde buffetten
! Persoonlijke service
! Aan een breed zandstrand
VOL
HALF
PENSION PENSION ONTBIJT

BEACH
*HQLHWHQYDQ]RQ]HHHQ]DQG
7RSOLJJLQJDDQKHWVWUDQG
=DOLJUHOD[HQ

Standaardkamer
ONZE MENING:

9.5

KLANTENSCORE
• Maaltijden 7.7
• Kamers 8.3

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• Aan het Platja d’Aro-strand (enkel
gescheiden door de wandelpromenade)
• Op 300 m van het centrum
• Op ± 43 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Restaurant (maaltijden in buffetvorm)
• Gastronomisch restaurant
• Snacks
• Bar, cafetaria met terras

• Zoetwaterzwembad, kinderbad,
zonneterras
• Gratis ligzetels en parasols aan het
zwembad
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: livemuziek (meerdere
malen/week in het hoogseizoen)
• Betalend: biljart

Alle kamers beschikken over badkamer (haardroger), tegelvloer,
individuele airco, telefoon, wifi (gratis),
satelliet-tv, koelkast, safe (gratis) en
balkon
• Standaardkamer (2-4 pers.) met
douche en lateraal zeezicht
(type 20)
• Eenpersoonskamer met bad of
douche en zicht op het zwembad
(type 10)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 154 kamers

Dit rustig gelegen hotel in de
residentiële zone van Platja d’Aro
FACILITEITEN
werd volledig gerenoveerd in 2018.
• Hondjes (max. 30 kg.) toegelaten
Het hotel ligt onmiddellijk aan een
(niet in het restaurant en aan het
prachtige baai met een mooi breed
zwembad): ter plaatse te betalen
zandstrand. De persoonlijke service,
(€ 12/dag)
de relaxte sfeer en de prachtige lig- • Wifi (gratis) in een deel van het
ging maken van Aromar de ideale
resort
plaats voor een ontspannen vakantie.

VOOR FAMILIES
YROZNLQGHUHQ]RQGHUWRHVODJ
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GOLDEN BAHÍA DE TOSSA
Tossa de Mar

! Goed animatieteam
! Mooie zwembaden
! Aangenaam, ruim hotel
! Lekkere keuken
! In het gezellige Tossa de Mar
OVERDEKT WIFI
ZWEMBAD GRATIS

VOL
HALF
ALL IN PENSION
PENSION

SUN SWIM
(LQGHORRV]ZHPSOH]LHU
+HHUOLMN]RQQHQ
(HQ]RUJHOR]HIHHOJRRGYDNDQWLH

ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 800 m van het strand
• Zie All In (mits toeslag)
• Op 300 m van het centrum
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
KLANTENSCORE
• Op ± 42 km van de luchthaven
buffetvorm, showcooking, dieet• Maaltijden 7.5
(transfer heen en terug inbegrepen) maaltijden en vegetarische gerechten
• Kamers 8.3
mogelijk)
FACILITEITEN
• A-la-carterestaurant
Dit viersterrenhotel straalt het
• Kinderspeelruimte
• Snackbar
gewoon uit: vakantie, met alles erop • Shop
• Bar, poolbar
en eraan. Blikvanger is het uitgestrekte • Wasservice
zwembad met terras, maar ook aan • Garage
SPORT & ONTSPANNING
spel, sport en entertainment geen
• Wifi (gratis) in het hele resort
• 3 zoetwaterzwembaden, kindergebrek! Of je nu graag fitnest, volleybad, plonsbad met piratenschip,
balt of gezellig wil petanquen, alles
zonneterras
is voorzien. Relaxen doe je in het
• Gratis ligzetels aan het zwembad
spacentrum: bubbelbadje, sauna,
• Gratis handdoekenservice (mits
massage, verzorgingen... Zo kom je
waarborg)
piekfijn voor de dag op het wekelijkse
• Overdekt zwembad (verwarmd)
galadiner!
• Gratis: volleybal, petanque, omnisportterrein, bubbelbad, animatie
overdag en ‘s avonds (o.a. dansfeest en 1x/week flamencoshow)
(1/4-1/11), miniclub (4-12 jaar,
1/4-1/11) met minidisco
• Betalend: pingpong, biljart, videospelletjes, fietsenverhuur, spacentrum met sauna, stoombad,
massage (enkel voor volw.) en
schoonheidsbehandelingen

7.8

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer (bad of douche, haardroger),
houten vloer, individuele airco
(1/6-30/9), hoofdkussenservice (gratis),
telefoon, wifi (gratis), satelliet-tv
(flatscreen), koelkast, koffie- en
theefaciliteiten, safe (betalend) en
balkon
• Standaardkamer (2-3 pers.)
(type 23)
• Kamer met zicht op het zwembad
(2-3 pers.) (type 24)
• Eenpersoonskamer (type 10)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 380 kamers

ALL IN mits toeslag
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Huiswijn, sangria, water, lokaal
bier en frisdranken bij het middagen avondmaal
• Snacks (10-18u.)
• IJsjes (10-1u.)
• Selectie van nationale alcoholische
en niet-alcoholische dranken
(9-23.30u.)
• Volleybal, petanque, omnisportterrein, bubbelbad
• Animatie overdag en ‘s avonds
(o.a. dansfeest en 1x/week
flamencoshow) (1/4-1/11)
• Miniclub (4-12 jaar, 1/4-1/11) met
minidisco

Code 00236 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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COSTA DORADA

! Gouden kust met zonnige zandstranden, ideaal voor het hele gezin
! Heerlijk wandelen langs de brede boulevard naast het strand
! Ga op wereldreis in hét themapark van Catalonië: PortAventura
! Ontdek Barcelona en Montserrat
! Of leef je uit in Salou, de stad die ook ‘s nachts leeft

BARCELONA
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Cambrils
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VAKANTIEPLAATSEN
LA PINEDA

CAMBRILS

La Pineda brengt je meteen in vakantiesfeer.
Het is er rustiger dan in Salou, maar net dat
maakt de plek zo geschikt voor families. De
zomers staan bol van activiteiten, het strand
is schitterend onderhouden en de keuken
heerlijk mediterraan. En dan hebben je kinderen
de waterparken Aquopolis en PortAventura nog
niet ontdekt... Ook koppels zullen ongetwijfeld
van dit laid-backsfeertje houden: shoppen in
de voormiddag, zonnebaden in de namiddag,
en ’s avonds de gezelligheid opsnuiven in de
bars.Luchthaven - La Pineda: 12 km

Cambrils is een gezellig vissersdorpje dat
werd uitgebouwd tot een levendig, toeristisch
badplaatsje met een mooie jachthaven. In het
centrum vind je gezellige pleintjes, smalle
straatjes, tapasbars, terrasjes en mooie winkeltjes
en iets meer landinwaarts ligt de oude dorpskern
waar het rustig vertoeven is. Een lang, breed
zandstrand verbindt Cambrils met Salou 7 km
verderop en vormt zo een levendige vakantiestrook met een internationale sfeer. Cambrils is
gekend voor zijn talrijke heerlijke visrestaurants
in de levendige vissershaven. Luchthaven - Cambrils:

SALOU

18 km

Salou is de bekendste en populairste vakantie- EXCURSIES
plaats aan de Costa Dorada. Een lange, brede Je reisagent stelt je met plezier het volledige
palmenboulevard met exotische planten,
aanbod uitstappen voor.
fonteinen, tal van winkeltjes, restaurants, bars
en terrasjes verbindt de kleine, oude stadskern
met het nieuwe toeristische centrum. In het
hoogseizoen komen hier veel jongeren genieten
van de vele uitgaansmogelijkheden en de Spaanse
zon aan de gouden zandstranden. Families
met kinderen vinden dan weer wat ze zoeken
in het themapark PortAventura. Tarragona,
vlakbij Salou, is een leuke stad om eens een
KLIMAAT
dagje te winkelen en bovendien kan men er
A
B
C
talrijke Romeinse overblijfselen bezichtigen.
apr 17° 14° 8
Luchthaven - Salou: 10 km

mei
jun
jul
aug
sep
okt

20°
24°
27°
27°
25°
22°

16°
20°
22°
24°
22°
20°

8
10
11
9
8
7

A: gem. dagtemp.
B: gem. temp. zeewater
C: uren zon per dag

499_V1_MED_NL 499

Mallo rc a

VALENCIA

INFO
Formaliteiten: voor Belgen volstaat de identiteitskaart (dient geldig te zijn tijdens je verblijf ter
plaatse). Andere nationaliteiten: info op de
ambassade. Kids-ID voor kinderen jonger dan
12 jaar. Voor een laatste update:
http://diplomatie.belgium.be.
Airco/verwarming: volgens een nieuwe Spaanse
wet (geldig t.e.m. november 2023) mag de airco
niet lager dan 27° en de verwarming niet hoger
dan 19° staan. Dit is van toepassing in alle
openbare/gemeenschappelijke ruimtes. In de
hotelkamer is deze regel niet van toepassing.
Huisdieren: kunnen niet mee met de gewone
transfer of het openbaar vervoer naar het hotel.
Je dient een taxi te nemen op eigen kosten.
Verblijfstaks: de meeste hotels heffen een
verblijfstaks die ter plaatse te betalen is en
berekend wordt per persoon per nacht. Deze
taks zit niet in de pakketprijs inbegrepen.
Opmerking: naargelang de weersomstandigheden en de bezetting in het hotel kunnen
bepaalde faciliteiten gesloten zijn en bepaalde
ruimtes niet verwarmd worden.

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

CAMBRILS
H10 Cambrils Playa ****

code 00435

CAP SALOU
H10 Mediterranean Village ****

code 00475

SALOU

24/7 ONLINE
SERVICE

H10 Delfin ****
H10 Salauris Palace ****
H10 Salou Princess ****
H10 Vintage Salou ****
Oasis Park ****
Villa Dorada ***

code 00413
code 00457
code 00460
code 00440
code 00453
code 00467
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SOL PORT CAMBRILS
Cambrils

! Aan de rand van het gezellige Cambrils
! Goede en vriendelijke service
! Goede keuken
! Vlak bij de zee
HALF
WIFI
GRATIS PENSION

Standaardkamer
ONZE MENING:

8.3

KLANTENSCORE
• Maaltijden 7.9 • Service 8.5
• Kamers 7.9

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 300 m van het strand
• Restaurant (maaltijden in buffet• Op 8 km van het centrum van
vorm, afhankelijk van de bezetting
Salou
is het avondmaal in buffetvorm of
• Op ± 18 km van de luchthaven
met keuzemenu)
(transfer heen en terug inbegrepen) • Snackbar
• Lobbybar, poolbar

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• Zoetwaterzwembad, kinderbad
• Gratis: fitness, sauna, avondanimatie (live shows en themaavonden)
• Betalend: massages

Alle kamers beschikken over badkamer (bad of douche, haardroger),
houten vloer, individuele airco/
verwarming, telefoon, wifi (gratis),
satelliet-tv, minibar (betalend), safe
(gratis) en balkon of terras
• Standaardkamer (2-3 pers.)
(type 20)
• Eén persoon in dubbele kamer
(type 29)
• 156 kamers

Sol Port Cambrils is een aangenaam FACILITEITEN
hotel van de Melia-keten, op een
• Kinderspeelruimte
boogscheut van het gezellige
• Wifi (gratis) in het hele resort
Cambrils, op slechts 300 m verwijderd
van de zee en de haven. Naast deze
uitstekende ligging heeft dit hotel
ook lekkere maaltijden, vriendelijke
service en een zwembad waar het
immer genieten is. Van een aangename
vakantie gesproken!

Code 00479 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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BEST MARITIM
Cambrils

! Gezellige sfeer
! Prima service
! Super ligging aan het strand
VOL
HALF
OVERDEKT WIFI
ZWEMBAD GRATIS PENSION PENSION

Standaardkamer

ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het zandstrand
• Restaurant (maaltijden in buffetvorm,
• Op 1,5 km van Salou
showcooking, deftige kledij vereist)
KLANTENSCORE
• Op 4 km van Cambrils
• Skybar (Adults Only, betalend: € 5/
• Maaltijden 8.3
• Op ± 18 km van de luchthaven
dag = ligbed, drankje en handdoek,
• Kamers 8.4
(transfer heen en terug inbegrepen) € 8/dag = Balinees bed, drankje en
handdoek)
Best Maritim heeft een schitterende FACILITEITEN
• Chill-outbar
ligging aan het strand en staat garant • Kinderspeelruimte
voor een aangename strandvakantie • Wifi (gratis) in het hele resort
dankzij de gezellige sfeer, de lekkere
buffetten en het hartelijke personeel.

9.1

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• Zoetwaterzwembad, kinderbad,
zonneterras
• Gratis ligzetels en parasols aan het
zwembad
• Gratis: fitness, meertalige animatie
overdag (volleybal, pingpong,...) en
‘s avonds (livemuziek, flamenco,...),
miniclub (5-11 jaar)
• Betalend: biljart, klein spacentrum
met sauna, Turks bad, massage,
Balinees bed

Alle kamers beschikken over badkamer
(bad of douche, haardroger), houten
vloer, centrale airco (1/6-30/9), telefoon,
wifi (gratis), satelliet-tv, koffie- en
theefaciliteiten, koelkast (gratis),
safe (gratis) en terras
• Standaardkamer (2-3 pers.)
(type 20)
• Superieure kamer (2-3 pers.) met
hoofdkussenservice (gratis), lateraal
zeezicht, gratis toegang tot de
Skybar, 1 sessie per volw./verblijf in
de spa (type 21)
• Eén persoon in dubbele kamer
(type 29)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 472 kamers

Code 00445 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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GOLDEN PORT SALOU
Salou

! Splinternieuwe familiekamers
! Lekkere en gevarieerde buffetten
! All In mogelijk
! Goede service
! Familievriendelijk
OVERDEKT WIFI
ZWEMBAD GRATIS

VOL
HALF
ALL IN PENSION
PENSION

CLASSIC
9HUWURXZGJHYRHO
.ZDOLWHLWHQFRPIRUW
+DUWHOLMNHVHUYLFH

ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

VERBLIJF

• Op 900 m van het strand
• Zie All In (mits toeslag)
• Op 300 m van het centrum
• Restaurant (maaltijden in buffet• Op 2 km van PortAventura
vorm, showcooking)
• Op ± 10 km van de luchthaven
• Bar, poolbar
(transfer heen en terug inbegrepen)

Alle kamers beschikken over badkamer (haardroger), houten vloer,
KLANTENSCORE
individuele airco (1/6-30/9), hoofd• Maaltijden 8.1
kussenservice (gratis), telefoon, wifi
• Kamers 7.9
(gratis), satelliet-tv (flatscreen), koelSPORT & ONTSPANNING
kast, safe (betalend) en balkon
Golden Port Salou is zo’n hotel
FACILITEITEN
• 3 zoetwaterzwembaden, 2 kinder- • Standaardkamer (2-3 pers.) met
waarbij alles is zoals het hoort.
• Privéparking (volgens beschikbaarheid) baden, zonneterras
bad of douche (type 20)
Ruime, geriefelijke kamers, buffetten • Wifi (gratis) in het hele resort
• Gratis ligzetels en parasols aan het • Kamer met zicht op het zwembad
om bij te watertanden en een prima
zwembad
(2-3 pers.) en douche (type 22)
service die alles in goede banen
• Overdekt zwembad (verwarmd)
• Familiekamer (3-4 pers. / 2 volw.+
leidt. Dankzij de uitstekende locatie,
• Gratis: bubbelbad,
2 kind. / 2 volw.+1 kind) met
waarbij zowel het strand als het centrum
omnisportterrein, petanque,
douche (in bijgebouw) (type 23)
op wandelafstand liggen, kan je perfect
pingpong, animatie overdag en
• Eenpersoonskamer met bad of
Salou in al zijn aspecten ontdekken.
‘s avonds, miniclub
douche (type 10)
Blijf je liever in het hotel, dan kan je
• Betalend: tennis, biljart, minigolf, • Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
nog altijd kiezen voor de All In forfietsenverhuur, videospelletjes,
mogelijk bij maximale bezetting)
mule! De nieuwe familiekamers zijn
spacentrum met massages
• 348 kamers
bovendien een aanrader.

8.2

ALL IN mits toeslag
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Huiswijn, sangria, frisdranken,
lokaal bier en water bij het middagen avondmaal
• Snacks: hotdogs, pizza, frieten,
sandwiches,... (11-18u.)
• Selectie van lokale en internationale
alcoholische en niet-alcoholische
dranken (10-1u.)
• Bubbelbad, omnisportterrein,
petanque
• Animatie overdag en ‘s avonds
• Miniclub

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN

Code 00490 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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VILLA ROMANA
Salou

! Veel lof over de keuken
! Verzorgde kamers
! Animatie voor jong en oud
! Op 500 m van PortAventurapark
VOL
HALF
OVERDEKT WIFI
ZWEMBAD GRATIS PENSION PENSION

Standaardkamer
ONZE MENING:

8.0

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8
• Kamers 8

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 800 m van het strand
• Restaurant (maaltijden in
• Op wandelafstand van het ‘Plaza
buffetvorm, showcooking, in juli en
de Europa’
augustus: kinderbuffet)
• Op 500 m van het themapark
• Snackbar aan het zwembad
‘PortAventura’
• Bar
• Op ± 10 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

Kwaliteitshotel dat met zijn heel
ruime en smaakvol ingerichte
kamers, mooi landschapszwembad
FACILITEITEN
en goede service uiterst geliefd is.
• Kinderspeelruimte
‘s Avonds is er volop ambiance door • Wifi (gratis) in het hele resort
de shows. Overdag iets rustiger,
maar met het strand en het
themapark ‘PortAventura’ op
wandelafstand, weet je hier elke dag
wel wat gedaan. Geschikt voor zowel
volwassenen als families met
kinderen.

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• Zoetwaterzwembad, kinderbad,
glijbanen, zonneterras, tuin
• Gratis ligzetels aan het zwembad
• Gratis handdoekenservice (mits
waarborg)
• Overdekt zwembad met bubbelbad
(verwarmd)
• Gratis pingpong (mits waarborg),
fitness, sauna, Turks bad, animatie
overdag en ‘s avonds
• Kinderanimatie en miniclub
(4-12 jaar)
• Betalend: biljart, massage

Alle kamers beschikken over badkamer
(haardroger), tegelvloer, individuele
airco, telefoon, wifi (gratis), satelliettv, minikoelkast, safe (betalend) en
balkon of terras
• Standaardkamer (2-3 pers. /
2 volw.+2 kind.) met douche in bad
(type 20)
• Juniorsuite (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind.) met bad en douche
(type 21)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis
• 430 kamers

VOOR FAMILIES
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN

Code 00487 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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ESTIVAL PARK SALOU
La Pineda

! Lekkere, uitgebreide buffetten
! Duplexkamers en appartementen
! Strand op amper 200 m
WIFI
GRATIS

ALL IN

Standaardkamer

ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 200 m van het strand
• Zie All In
• Op 800 m van La Pineda
• Restaurant (maaltijden in buffetvorm,
KLANTENSCORE
• Op 6 km van Salou
showcooking)
• Maaltijden 7.9 • Service 7.5 • Op ± 12 km van de luchthaven
• Maaltijden voor mensen met
• Kamers 8.1
(transfer heen en terug inbegrepen) glutenintolerantie (op aanvraag)
• Cafetaria met snacks
Families met kinderen zullen in dit
FACILITEITEN
• Bars, poolbar
resort volop kunnen ontspannen: de • Kinderspeelruimte
kamers zijn ruim, de animatie is
SPORT & ONTSPANNING
• Kapsalon
aanstekelijk en de kinderfaciliteiten • Roomservice
• 3 zoetwaterzwembaden,
zijn erg talrijk. Het hotel bestaat uit • Wifi (gratis) in het hele resort
2 kinderbadjes, terras, tuin
3 blokken en bungalows verspreid
• Gratis ligzetels en parasols aan de
over de tuin waarin de appartementen
zwembaden
zijn ondergebracht. Het ligt op
• Gratis handdoekenservice (mits
wandelafstand van het zandstrand
waarborg)
en de badplaats La Pineda. Heel
• In het spa/sportcentrum (op 50 m):
geliefd hotel, dus vroeg boeken is
overdekt zwembad (verwarmd)
aanbevolen!
• Gratis: zie All In
• Betalend: biljart , in het spa/
sportcentrum en betalend: squash,
paddletennis, ‘Aquum Spa’ (niet
voor kinderen onder 5 jaar),
massages, bubbelbad en
schoonheidsbehandelingen

8.2

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer
(douche of bad, haardroger),
tegelvloer, individuele airco, telefoon,
wifi (gratis), satelliet-tv, koelkast
(betalend), safe (betalend) en balkon
of terras
• Standaardkamer (2-3 pers.)
(type 20)
• Duplex (2-4 pers.) (type 21)
• Appartement (4-6 pers. / 2 volw.+
2 kind. / 2 volw.+3 kind. / 2 volw.+
4 kind / 3 volw.+1 kind / 3 volw.+
2 kind.) met kitchenette en minibar
(betalend): 2 slaapkamers (check-in
vanaf 17u) (type 22)
• Eén persoon in dubbele kamer,
op aanvraag (type 29)
• Promokamer (2 pers.) (type 25)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting in
type 25)
• 968 kamers
• Opmerking: de appartementen
hebben geen lift

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Snacks (11-23u.)
• IJslolly’s
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(10-23.30u.)
• In het spa/sportcentrum van het
hotel tussen 8-17u: fitness (vanaf
16 jaar), verwarmd zwembad,
Turks bad, bubbelbad en sauna
• Meertalige animatie voor klein en
groot (mei-sept.)
• Miniclub (4-12 jaar)

VOOR FAMILIES
YROZNLQGHUHQ]RQGHUWRHVODJ
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN

Code 00442 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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COSTA ALMERIA

! 200 km lange kuststrook
! 3000 uren zon per jaar
! Winkelwandelstraatjes en monumentaal erfgoed in de hoofdstad

SPANJE

Almeria

Aguadulce

! Efficiënt regenscherm in het achterland: de Sierra Nevada
! Aantrekkelijke golfterreinen voor beginnende en doorwinterde spelers
VAKANTIEPLAATSEN

ALMERÍA

Roquetas de Mar
Almerimar

e ll
M id d

an d

se

Ze

e
25 km

INFO

ROQUETAS DE MAR

ALMERIMAR

Roquetas de Mar ligt aan zee, is gericht naar
het zuidoosten, en bestaat uit 2 delen. Enerzijds
is er het typische Spaanse dorp met de haven
en de witte huisjes. Op 5 km daarvandaan ligt
de urbanisatie met hotels, appartementen en
bungalows. Doordat overal veel groen voorzien is,
heerst er een rustige en residentiële vakantiesfeer.
Er zijn diverse winkelmogelijkheden, een aantal
terrasjes, restaurants en enkele bars... De grootste
troef van Roquetas is het brede strand met
strandbars en de aangename, 13 km lange
wandeldijk. Roquetas ligt op 20 km van Almeria,
de hoofdplaats van de provincie, en biedt alles
voor een ontspannen strandvakantie. Luchthaven

Aan de zuidoostkust van Spanje gelegen, ten
zuidwesten van Almeria en Roquetas de Mar.
Dit moderne en rustige badplaatsje herbergt
een van de grootste jachthavens van Spanje
en heeft een van de mooiste golfterreinen.

- Roquetas de Mar: ± 40 km (afhankelijk van het hotel)

Mojácar

Pa rq u e N a c i o n a l
d e S i e r ra N eva d a

Luchthaven - Almerimar: ± 60 km

MOJACAR
Mojacar ligt ten oosten van Almeria en bestaat
uit twee delen. Mojacar ‘pueblo’ is een charmant
dorpje, gelegen op een heuvel, waar de Moorse
invloeden nog steeds terug te vinden zijn in de
witte huisjes. Mojacar ‘playa’ is het toeristische
gedeelte met een aantrekkelijk fijnkiezelstrand
en een promenade met restaurants, bars en
winkels. Luchthaven - Mojacar: ± 89 km

AGUADULCE

Rustig en modern vakantiecentrum met heel wat VERA

groen en een jachthaven, gelegen op ongeveer Vera is een vakantieplaatsje met het hele jaar
door een zonovergoten strand. Talrijke sport12 km van Roquetas de Mar. Er is een mooi,
faciliteiten in Mojacar Playa, restaurants, pubs,
lang strand en een brede palmenboulevard.
Beschermd door een bergketen geniet dit stadje disco’s en winkeltjes zorgen ervoor dat verveling
van een geprivilegieerd klimaat. Een uitstekende uitgesloten is tijdens je vakantie. Luchthaven plaats voor een aangename en rustige vakantie! Vera: 84 km
Luchthaven - Aguadulce: ± 22 km

Formaliteiten: voor Belgen volstaat de identiteitskaart (dient geldig te zijn tijdens je verblijf).
Andere nationaliteiten: info op de ambassade.
Kids-ID voor kinderen jonger dan 12 jaar. Voor een
laatste update: zie http://diplomatie.belgium.be.
Airco/verwarming: volgens een nieuwe Spaanse
wet (geldig t.e.m. november 2023) mag de airco
niet lager dan 27° en de verwarming niet hoger
dan 19° staan. Dit is van toepassing in alle
openbare/gemeenschappelijke ruimtes. In de
hotelkamer is deze regel niet van toepassing.
Fietsen en rolstoelen: zijn toegelaten op de
bus (mits toeslag). Wens je een fiets/rolstoel
mee te nemen, dan dien je dit bij reservatie mee
te delen. Gelieve je fiets/rolstoel zeker aan te
geven voor transfer, zo niet kunnen wij niet
instaan voor het transport op de bestemming.
Huisdieren: kunnen niet mee met de gewone
transfer of het openbaar vervoer naar het hotel.
Je dient een taxi te nemen op eigen kosten.
Opmerking: naargelang de weersomstandigheden
en de bezetting in het hotel kunnen bepaalde
faciliteiten gesloten zijn en bepaalde ruimtes
niet verwarmd worden.
Excursies: het aanbod aan excursies is beperkt.

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

AGUADULCE
Playadulce ****

code 01084

ALMERIMAR
AR Golf Almerimar *****
AR Hotel Almerimar ****

code 01086
code 01081

CABO DE GATA
Cabogata Jardin ****

code 01095

MOJACAR
Best Oasis Tropical ****

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

code 01076

ROQUETAS DE MAR
Playacapricho ****

code 01038

VERA
Vera Playa Club ***SUP

code 01078

DE RIJKDOM VAN DE COSTA ALMERIA
Een vakantie aan de Costa Almeria zonder de rijkdom van de omgeving te ontdekken is moeilijk in te beelden. Het is de enige provincie in
Spanje waar je in nog geen twee uur tijd woestijn, stranden en sneeuw tegenkomt.
Mini Hollywood is gelegen in het woestijngebied Tabernas, omringd door de bergen van Sierra de Filabres, Alhamilla en Gador. Dit westerndorp
werd gebouwd in de jaren 60 voor de verfilming van ‘The dead had a price’. Je vindt er het kantoor van de sheriff, de saloon, de bank, de gevangenis...
Het natuurpark Cabo de Gata wordt doorkliefd door een grote hoeveelheid routes en paden die van het park een waar paradijs voor cyclotoeristen maken. De beperkte toegang voor auto’s, de vele kreken en inhammen en de aanwezigheid van enclaves nodigen uit tot lange tochten.
Golf Playa Serena en Golf La Envia: Almeria bezit een van de meest attractieve en complete infrastructuren van het zuiden voor het beoefenen
van golf. In Roquetas de Mar, lonken de 18 holes van Playa Serena. Iets recenter is de Golf La Envia, op 8 km van Aquadulce, in een vallei omringd
door bergen die het golfterrein beschermen tegen de wind. De golfcourt (18 holes), ontworpen door F.M. Montero, is zowel geschikt voor beginners
als voor ervaren golfspelers. Je kan ook terecht on het golfterrein van Almerimar (27 holes). Dit uitgebreide terrein wordt opgefleurd door meren
en palmbomen.
Tabernas, Marmol en Filabres: de schoonheid van de woestijn van Almeria met zijn adembenemende natuurpracht. Het is een route voor liefhebbers
van de wilde en machtige natuur van de woestijn, verzacht door onverwachte oases.
Parador, Enix, Felix, Marchal en Alhama: wie zich waagt aan deze route, moet beschikken over een goede fysieke conditie, want de hoogteverschillen
zijn soms aanzienlijk.
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EVENIA ZORAIDA RESORT
Roquetas de Mar

! Spetterend zwembad met piratenschip
! Kindvriendelijk resort
! Aan de 13 km lange wandelpromenade
! Faciliteiten van beide hotels
! Direct aan het strand
OVERDEKT
ZWEMBAD ALL IN

SUN SWIM
(LQGHORRV]ZHPSOH]LHU
+HHUOLMN]RQQHQ
(HQ]RUJHOR]HIHHOJRRGYDNDQWLH

ONZE MENING:

7.8

KLANTENSCORE
• Maaltijden 6.8
• Kamers 8.2

Dit resort heeft een rustige ligging
aan een kiezelstrand en op 1,5 km
van het centrum van Roquetas de Mar.
Hier steelt het zwembad met de
glijbanen en het piratenschip de show!
Urenlang zorgeloos zwemplezier
onder de Spaanse zon, zoveel is zeker.
Dit resort bestaat uit twee delen:
Zoraida Park en Zoraida Garden.
Pluspunt is dat je gebruik kan maken
van de faciliteiten van beide hotels
(behalve het restaurant). Je kan zowel
in hotel Zoraida Park als in Zoraida
Garden verblijven.

LIGGING

SPORT & ONTSPANNING

• Direct aan het strand
• Zoutwaterzwembad met glijbanen,
• Op 1,5 km van het centrum van de groot zoutwaterbad, 2 kinderbaden
urbanisatie Roquetas de Mar
waarvan 1 met piratenschip en
• Op ± 40 km van de luchthaven
kinderglijbanen (geopend tussen
(transfer heen en terug inbegrepen) 1/5-30/9)
• Zonneterrassen, tuin
FACILITEITEN
• Gratis ligzetels en parasols aan het
• Salons
zwembad
• Kaartsalon
• Handdoekenservice (mits waarborg,
• Speelzaal
€ 1/wissel)
• Kinderspeelruimte
• Overdekt zwembad (badmuts
• Wifi (gratis) in een deel van het
verplicht, open en verwarmd tussen
resort
1/5-31/5)
• Gratis: voetbal, petanque,
RESTAURANTS & BARS
aqua-aerobic, fitness (1u/dag),
• Zie All In
• All In Gold (mits supplement, via je animatieprogramma, 2x/week
livemuziek
reisagent)
• Betalend: biljart, sauna
• Restaurant (maaltijden in
buffetvorm en showcooking)
MINISPLASH
• 4 themarestaurants: Italiaans
• 1 kids miniglijbanenpark (geopend
(1/5-15/10), mediterraan
tussen 1/5-30/9)
(15/6-15/9), grill (15/6-15/9) en
Aziatische snacks (15/6-15/9)
• Bars
• Poolbar ( juni-sept.)

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer
(bad of douche), houten vloer, centrale
airco (1/6-30/9), telefoon, wifi (gratis),
plasma satelliet-tv, koelkast, safe
(betalend) en balkon of terras
• Standaardkamer (2-3 pers. /
2 volw.+2 kind. / 3 volw.+1 kind)
aan de straatkant (type 20)
• Kamer (2-3 pers. / 2 volw.+2 kind.
/ 3 volw.+1 kind) met frontaal of
lateraal zeezicht (type 21)
• Eenpersoonskamer (type 10)
• Beperkte ruimte in de kamers bij
maximale bezetting
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting),
op aanvraag
• 802 kamers

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm in het hoofdrestaurant
met showcooking • Middagmaal in
3 themarestaurants (in buffetvorm)
• Water, tafelwijn, bier of frisdrank
tijdens het middag- en avondmaal
• Selectie van lokale alcoholische
dranken (geen merkdranken), water,
tafelwijn, sangria, bier, fruitsappen
(flessen of dozen, niet versgeperst)
en frisdranken (10-24u.) • Tapas
(1/6-30/9, 12-16u.) • Snacks
(1/5-15/10, 12-18.30u.) • 1 gratis
kussen/persoon aan het zwembad
volgens beschikbaarheid
• 1u./dag fitness
• Animatieprogramma, 2x/week
livemuziek
• Opmerking: De All In begint bij het
inchecken en eindigt bij het uitchecken.

ALL IN GOLD
(J074, via je reisagent)
• Internationale merkdranken en
gratis safe • Avondmaal (1x/week in
3 van de 4 themarestaurants)
• Prijs: tussen 1/5-30/6 & 1/9-8/10:
€ 17,30/volw./nacht, tussen
1/7-31/8: € 23,00/volw./nacht

VOOR FAMILIES
YROZNLQGHUHQ]RQGHUWRHVODJ
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PLAYASOL AQUAPARK & SPA HOTEL

Roquetas de Mar

! Gezellig en knus hotel
! Mooi zwembad
! Zwembad met verschillende glijbanen
! Aan het strand van Roquetas de Mar
WIFI
GRATIS

VOL
HALF
ALL IN PENSION
PENSION

SUN SWIM
(LQGHORRV]ZHPSOH]LHU
+HHUOLMN]RQQHQ
(HQ]RUJHOR]HIHHOJRRGYDNDQWLH

Superieure kamer
ONZE MENING:

7.0

KLANTENSCORE
• Maaltijden 7.1 • Service 7
• Kamers 6.5

Playasol Aquapark & Spa Hotel valt
in de smaak. De kamers zijn klein,
maar de sfeer in het hotel is gezellig
en knus. De prima ligging, omringd
door een mooie, grote tuin, direct
aan het fijne kiezelstrand en het
zwembad met glijbanen zijn hier de
grootste troeven!

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Aan het fijne kiezelstrand van
Roquetas de Mar
• In het commerciële centrum van
Playa Serena
• Bus- en taxihalte op 200 m
• Op ± 40 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Zie All In (mits toeslag)
• Restaurant (maaltijden in buffetvorm, showcooking)
• Glutenvrije maaltijden (op aanvraag)
• Deftige kledij vereist tijdens het
avondmaal
• Salonbar
• Pool/snackbar (hoogseizoen)

FACILITEITEN
• Kinderspeelruimte
• Shop
• Hondjes (max. 15 kg) toegelaten
op aanvraag op de kamers, niet in
de gemeenschappelijke ruimtes:
ter plaatse te betalen
• Wifi (gratis) in het hele resort

VERBLIJF

Alle kamers beschikken over badkamer
(haardroger), tegelvloer, centrale
airco, plafondventilator, telefoon, wifi
(gratis), satelliet-tv, minibar (op aanvraag
en betalend), safe (betalend) en balkon
• Standaardkamer (2 pers. /
2 volw.+1 kind) met bad, 2 aparte
bedden van 1,05 m op 2 m en
sofabed (1 pers.) (type 20)
SPORT & ONTSPANNING
• Superieure kamer (2-3 pers. /
• Zoetwaterzwembad, bubbelbad
2 volw.+2 kind. / 3 volw.+1 kind)
(vanaf 15 jaar), terras, zwembad
met open badkamer (douche),
met glijbanen (vanaf 1m20) (alle
lateraal zeezicht en 2 bedden van
zwembaden en glijbanen zijn
1,35 m (type 23)
beschikbaar tijdens het hoogseizoen, • Juniorsuite (2 pers. / 2 volw.+
daarbuiten is er altijd minstens
1 kind) met bed van 1,80 m, sofa1 zwembad geopend)
bed (1 pers.), douche, rond bad in
• Gratis ligzetels aan het zwembad
de slaapkamer en zeezicht, de
• Handdoekenservice (mits waarborg,
ramen kunnen niet geopend worden
betalen bij verlies, 1 euro per
(type 24)
vervanging)
• Eenpersoonskamer met bad en
• Gratis: pingpong, petanque, minibed van 1,35 m op 2 m (type 10)
golf (mits waarborg en volgens
• Kamers voor rolstoelgebruikers op
beschikbaarheid), beperkte animatie aanvraag
overdag en ‘s avonds, miniclub
• Beperkte ruimte bij maximale
(3-6 jaar), juniorclub (7-10 jaar),
bezetting, geen extra bedden
teenclub (11-14 jaar) en ado-club
mogelijk
(15-17 jaar) (dagelijks tussen
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
15/6-15/9, de rest van het jaar
mogelijk bij maximale bezetting,
enkel tijdens het weekend)
op aanvraag en volgens
• Betalend: biljart, ‘Senzia Spa &
beschikbaarheid )
Wellness Centre’ met sauna,
• 316 kamers
relaxatieruimte en schoonheidsbehandelingen (toegankelijk vanaf
15 jaar)

ALL IN mits toeslag
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken (10-24u.,
tot 1u. in het hoogseizoen)
• Tapas (12-15u.)
• Vieruurtje (17-19u.)
• Chips en ijs in potjes (10-24u.)
• Snacks, gebak, merkijsjes,
champagne, schuimwijnen,
cocktails, merkwijnen en merkbieren
zijn betalend
• Pingpong, petanque, minigolf,
mits waarborg en volgens
beschikbaarheid
• Beperkte animatie overdag en
‘s avonds
• Miniclub (3-6 jaar), juniorclub
(7-10 jaar), teenclub (11-14 jaar)
en ado-club (15-17 jaar) (dagelijks
tussen 15/6-15/9, de rest van het
jaar enkel tijdens het weekend)l
Opmerking: De All In begint bij
het inchecken en eindigt om 12u.
op de dag van het uitchecken

VOOR FAMILIES
YROZNLQGHUHQ]RQGHUWRHVODJ
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BEST ROQUETAS
Roquetas de Mar

! Veel palmbomen
! Halfpension of All In
! Kamer of appartement
! Direct aan het strand
WIFI
GRATIS

HALF
ALL IN PENSION

Standaardkamer
ONZE MENING:

RESTAURANTS & BARS

VERBLIJF

Alle kamers beschikken over badkamer (bad, haardroger), tegelvloer,
KLANTENSCORE
centrale airco/verwarming, telefoon,
• Maaltijden 6.4 • Service 8
wifi (gratis), satelliet-tv (flatscreen),
• Kamers 6.9
safe (gratis) en balkon
• Standaardkamer (2 pers. /
Best Roquetas is een familiehotel
2 volw.+1 kind) met minibar
met een uitstekende ligging aan het
(betalend, bij aankomst gratis
strand. Geniet met het gezin onder SPORT & ONTSPANNING
gevuld met frisdrank en water) en
de Spaanse zon. Zoek verkoeling in het • Zoetwaterzwembad met 2 glijbanen
2 bedden van 1,35 m (type 20)
mooie lagune-zwembad. Winkeltjes,
(vanaf 1m), zonneterras
• Kamer met frontaal zeezicht
bars en restaurants zijn in de directe • Gratis ligzetels aan het zwembad
(2 pers. / 2 volw.+1 kind) met
omgeving terug te vinden.
• Gratis handdoekenservice (mits
minibar (betalend, bij aankomst
waarborg,
betalend
bij
verlies)
gratis gevuld met frisdrank en
LIGGING
• Gratis: animatieprogramma voor
water) en 2 bedden van 1,35 m
• Direct aan de promenade en het
kinderen en volwassenen overdag
(type 21)
kiezelstrand
en ‘s avonds, miniclub (5-11 jaar) • Appartement (2-3 pers. / 2 volw.+
• Op 400 m van het commerciële
(in het hoogseizoen)
3 kind.) met kitchenette, migrogolf,
centrum van Roquetas
koelkast, koffiezet en waterkoker:
• Op 400 m van het golfterrein
1 slaapkamer met 2 bedden van
• Op ± 40 km van de luchthaven
1,05 m, salon met sofabed
(transfer heen en terug inbegrepen)
(type 22)

6.7

• Zie All In (mits toeslag)
• Restaurant (maaltijden in buffetvorm, showcooking)
• Snackbar (hoogseizoen)
• Poolbar (hoogseizoen), salonbar
• Deftige kledij (lange broek voor de
heren) vereist tijdens het avondmaal

• Appartement met lateraal zeezicht
(2-3 pers. / 2 volw.+3 kind.) met
kitchenette, migrogolf, koelkast,
koffiezet en waterkoker: 1 slaapkamer
met 2 bedden van 1,05 m, salon
met sofabed (type 23)
• Eén persoon in dubbele kamer
met minibar (betalend, bij aankomst
gratis gevuld met frisdrank en
water) en 2 bedden van 1,35 m
(type 29)
• Geen extra bedden mogelijk
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 496 kamers

ALL IN mits toeslag
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Snacks (10-23u.)
• IJsjes (10-23u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(10-23.30u.)
• Animatie overdag en ‘s avonds
• Miniclub (5-11 jaar) (in het hoogseizoen)
• Opmerking: De All In begint bij
het inchecken en eindigt om 12u.
op de dag van het uitchecken

FACILITEITEN

• Parking
• Wifi (gratis) in het hele resort

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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PLAYALINDA AQUAPARK & SPA
Roquetas de Mar

! Sfeervol hotel
! ‘Old School’ Spaanse stijl
! Zwembad met glijbanen (in Playasol)
! Halfpension mogelijk
! Vlak bij het centrum
WIFI
GRATIS

VOL
HALF
ALL IN PENSION
PENSION

Standaardkamer
ONZE MENING:

8.8

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.8
• Kamers 7

Playalinda Aquapark & Spa is een
rustig hotel bij het centrum van
Roquetas de Mar en aan de wandeldijk
en het fijn kiezelstrand. De troeven:
een zeer goede, rustige ligging,
ondanks de nabijheid van het
commerciële centrum en vlak naast
Playasol Aquapark & Spa Hotel waar
je ook welgekomen bent en onder
meer kan genieten van een zwembad
met glijbanen. In Playasol Aquapark
& Spa Hotel is trouwens ook een
uitgebreid schoonheidscentrum
‘Senzia Spa & Wellness Centre’, waar
je tegen betaling gebruik van kan
maken. Waan je in het Spanje van
weleer met zijn authentieke,
Andalusische charme.

LIGGING

SPORT & ONTSPANNING

• Aan het strand, gescheiden door
• Zoetwaterzwembad, zonneterras
de promenade
met palmbomen, zwembad met
• In het commerciële centrum van
verschillende glijbanen (in Playasol
Playa Serena
Aquapark & Spa Hotel, vanaf
• Bushalte op 150 m
1m20) (alle zwembaden en glijbanen
• Op ± 40 km van de luchthaven
zijn beschikbaar tijdens het hoog(transfer heen en terug inbegrepen) seizoen, daarbuiten is er altijd
minstens 1 zwembad geopend)
FACILITEITEN
• Gratis ligzetels aan het zwembad
• Wifi (gratis) in het hele resort
• Handdoekenservice (mits waarborg,
• Hondjes (max. 15 kg) toegelaten
betalen bij verlies, 1 euro per
op de kamers, niet in de gemeenvervanging)
schappelijke ruimtes: ter plaatse te • Gratis: pingpong, petanque, minibetalen
golf (in Playasol Aquapark & Spa
Hotel), mits waarborg en volgens
RESTAURANTS & BARS
beschikbaarheid, beperkte animatie
• Zie All In (mits toeslag)
overdag en ‘s avonds (in Playasol
• Restaurant (maaltijden in buffetAquapark & Spa Hotel), miniclub
vorm en showcooking)
• Glutenvrije maaltijden (op aanvraag) (3-6 jaar), juniorclub (7-10 jaar),
teenclub (11-14 jaar) en ado-club
• Deftige kledij vereist tijdens het
(15-17 jaar) (dagelijks tussen
avondmaal
15/6-15/9, de rest van het jaar
• Bar, poolbar (in Playasol Aquapark
enkel tijdens het weekend)
& Spa Hotel, tijdens het hoogseizoen)
• Betalend: in Playasol Aquapark &
Spa Hotel: spacentrum

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer (douche in bad, haardroger),
tegelvloer, centrale airco, plafondventilator, telefoon, wifi (gratis),
satelliet-tv, minibar (op aanvraag en
betalend), safe (betalend) en balkon
• Standaardkamer (2-3 pers. /
2 volw.+2 kind. / 3 volw.+1 kind)
(geen 3e bed mogelijk vermits de
kamers beschikken over 2 bedden
van 1,35 m op 2 m) (type 20)
• Eenpersoonskamer (1 volw.+
1 kind) met bed van 1,35 m
(type 10)
• Beperkte ruimte bij maximale
bezetting, geen extra bedden
mogelijk
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting,
op aanvraag en volgens beschikbaarheid)
• 130 kamers

ALL IN mits toeslag
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(10-24u., tot 1u tijdens het hoogseizoen)
• Tapas (12-15u.)
• Vieruurtje (17-19u.)
• Chips en ijs in potjes (10-24u.)
• Snacks, gebak, merkijsjes,
champagne, schuimwijnen, cocktails,
merkwijnen en merkbieren zijn
betalend
• Pingpong, petanque, minigolf,
minigolf, mits waarborg en volgens
beschikbaarheid
• Beperkte animatie (in Playasol
Aquapark & Spa Hotel) overdag
en ‘s avonds
• Miniclub (3-6 jaar), juniorclub
(7-10 jaar), teenclub (11-14 jaar)
en ado-club (15-17 jaar) (dagelijks
tussen 15/6-15/9, de rest van het
jaar enkel tijdens het weekend)
• Opmerking: De All In begint bij
het inchecken en eindigt om 12u.
op de dag van het uitchecken

VOOR FAMILIES
YROZNLQGHUHQ]RQGHUWRHVODJ
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PROTUR ROQUETAS HOTEL & SPA
Roquetas de Mar

! Goede keuken
! Buitenterras waar je kan eten
! Vlotte bediening
! Direct aan het strand
OVERDEKT WIFI
ZWEMBAD GRATIS

ALL IN

Kamer Type 23
ONZE MENING:

9.0

KLANTENSCORE
• Maaltijden 7.5
• Kamers 8.8

Dit tophotel is een van de recentste
van de Costa Almeria. De ligging is
prima: direct aan het strand van
Playa Serena! Hier beleef je een
rustige vakantie, zowel aan het
zwembad als op het strand. De
comfortabele kamers zijn smaakvol
ingericht met warme kleuren. Voor
de kinderen is er een aparte
minisplash. En in het spacentrum is
er één en al verwennerij.

LIGGING

SPORT & ONTSPANNING

• Direct aan het kiezelstrand
• Zoetzwembad, lang smal zwembad
• Restaurants, bars en winkeltjes in
dat rond het andere zwembad
de buurt
loopt (rafting), kinderbad, terras
• Op ± 40 km van de luchthaven
• Gratis ligzetels en parasols aan het
(transfer heen en terug inbegrepen) zwembad
• Gratis handdoekenservice (mits
FACILITEITEN
waarborg, betalend bij verlies)
• Wifi (gratis) in het hele resort
• Overdekt zwembad (badmuts
verplicht, verwarmd 1/5-31/5 en
RESTAURANTS & BARS
1/10-31/10)
• Zie All In
• Gratis: zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
• Betalend: spacentrum met sauna,
buffetvorm, showcooking)
solarium, bubbelbad, douche Vichy,
• 2 themarestaurants (in het
hoogseizoen): Italiaans en Aziatisch massage, peeling, gezichtsverzorging,
aromadouche
• Deftige kledij (lange broek voor de
• Watercircuit (1u.30, gratis bij verblijf
heren) vereist bij het avondmaal
van min. 4 nachten): bubbelbad,
• Lobbybar, poolbar (in het
hydromassage, watervallen, enz....
hoogseizoen)

MINISPLASH
• 1 kids miniglijbanenpark en 1 kids
waterspuitpark (diepte zwembad
30 cm)

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer
(douche in bad, haardroger), marmeren
vloer, centrale airco/verwarming,
telefoon, wifi (gratis), satelliet-tv
(flatscreen), minibar (gratis, gevuld
met frisdranken), safe (gratis) en
balkon
• Standaardkamer (2 pers.) met
kingsize bed (type 20)
• Kamer (2-3 pers.) met sofabed
(type 22)
• Vierpersoonskamer (2 volw.+
2 kind.) met 1 bed van 1,50 m en
2 sofabedden (type 23)
• Suite (2 volw.+1 kind / 2 volw.+
2 kind.) met sofabed en salon, op
aanvraag (type 21)
• Suite (2 volw.+1 kind / 2 volw.+
2 kind.) met sofabed, salon en
bubbelbad op balkon, op aanvraag
(type 24)
• Eén persoon in dubbele kamer,
op aanvraag (type 29)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 294 kamers

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Laat continentaal ontbijt (11-12u.)
• Alternatief avondmaal in een van de
themarestaurants (voor verblijven tot
4 nachten: volgens beschikbaarheid,
voor verblijven vanaf 4 nachten:
1 reservatie, voor verblijven vanaf
7 nachten: 2 resevaties)
• Snacks (11-15.30u.)
• Koffiebreak (16-18.30u.)
• Broodjes (23-24u.)
• IJsjes overdag
• Selectie van nationale alcoholische
en niet-alcoholische dranken
(11-24u.)
• Omnisportterrein
• Kleine fitness (sportschoenen en
passende kledij verplicht)
• 90 min. watercircuit in het
spacentrum (vanaf 16 jaar, 1x/verblijf)
• Animatie overdag en ‘s avonds
• Miniclub (4-12 jaar)
• Opmerking: De All In begint bij
het inchecken en eindigt om 12u.
op de dag van het uitchecken

VOOR FAMILIES
0LQLVSODVK
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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BEST SABINAL
Roquetas de Mar

! Favoriet bij het Belgische publiek
! Aantrekkelijk prijskaartje
! Lekkere maaltijden
! Vlak bij winkeltjes en restaurants
WIFI
GRATIS

VOL
HALF
ALL IN PENSION
PENSION

Kamer met lateraal zeezicht

LIGGING

ONZE MENING:

8.0

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8
• Kamers 8.2

• Service 8.3

Uitstekend hotel wat service,
professionaliteit en keuken betreft.
Het heeft een goede prijs-kwaliteitverhouding en is enorm geliefd bij
het Belgische publiek. Best Sabinal
geniet van een ideale ligging direct
aan het fijne kiezelstrand en in het
centrum van de urbanisatie
Roquetas de Mar. Voor het hotel ligt
een mooie promenade. In de
omgeving vind je heel wat winkeltjes,
restaurants en bars. Er heerst een
gezellige drukte bij het zwembad en
in het restaurant.

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het fijne kiezelstrand
• Zie All In (mits toeslag)
• In het centrum van de urbanisatie • Restaurant (maaltijden in
Roquetas de Mar
buffetvorm)
• Op ± 40 km van de luchthaven
• Snackbar, salonbar
(transfer heen en terug inbegrepen)

SPORT & ONTSPANNING

FACILITEITEN
• Speelzaal
• Kleine kinderspeelruimte
• Wifi (gratis) in het hele resort

• Zoetwaterzwembad, kinderbad,
terras met gratis ligzetels
• Gratis: pingpong, fitness (vanaf
16 jaar), animatie: livemuziek met
orkest en dans enkele dagen per
week
• Betalend: biljart, spacentrum
(vanaf 16 jaar) met klein relaxbad,
sauna, Turks bad, bubbelbad

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer
(douche in bad of douche, haardroger),
parket, centrale airco, telefoon, wifi
(gratis), satelliet-tv, koelkast, safe
(gratis) en balkon
• Standaardkamer (2-3 pers. /
2 volw.+2 kind.) met 1 bed van
2x2 m of 2 bedden van 1,35 m
(type 22)
• Kamer met lateraal zeezicht
(2-3 pers. / 2 volw.+2 kind.) met
1 bed van 2x2 m of 2 bedden van
1,35 m (type 23)
• Eén persoon in dubbele kamer
met 1 bed van 2x2 m of 2 bedden
van 1,35 m (type 28)
• Geen extra bed mogelijk in kamers
met 2 bedden van 1,35 m (ruimte
beperkt bij maximale bezetting)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (op
aanvraag, niet mogelijk bij maximale
bezetting)
• 521 kamers

ALL IN mits toeslag
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Snacks (sandwiches, chips, hotdogs,
10.30-13.30u., 15.30-18.30u.)
• IJsjes voor de kinderen (10-23u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(10-23.30u.)
• Pingpong, fitness (vanaf 16 jaar)
• Animatie: livemuziek met orkest
en dans enkele dagen per week
• Opmerking: De All In begint bij
het inchecken en eindigt om 12u.
op de dag van het uitchecken

VOOR FAMILIES
YROZNLQGHUHQ]RQGHUWRHVODJ
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MEDITERRANEO BAY
Roquetas de Mar

! Aan de lange wandelpromenade
! 2.400 m2 zwemplezier
! Zwembad met glijbanen
! Lekkere keuken
! Direct aan het kiezelstrand
HALF
ALL IN PENSION

Standaardkamer
ONZE MENING:

9.0

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.8 • Service 9
• Kamers 9.1

Je zit op de eerste rij, voor het
strand van Roquetas de Mar. Het
kingsize zwembad, omringd door
palmbomen, springt meteen in het
oog: je krijgt maar liefst 2.400 m2 om
in te plonzen! In het hoofdrestaurant
met mooie glaspartijen geniet je van
een lekkere keuken. Je wordt op
100 m van het hotel afgezet.

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het kiezelstrand,
gescheiden door de promenade
• Op 1 km van het centrum van de
urbanisatie van Roquetas de Mar
• Op ± 40 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Zie All In (mits toeslag)
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
buffetvorm, showcooking en
themabuffetten)
• Snackbar
• Bars, bar met cocktails

FACILITEITEN
• Speelzaal
• Shop
• Wifi (gratis) in een deel van het
resort

VERBLIJF

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche in bad, haardroger),
tegelvloer, centrale airco/verwarming,
telefoon, wifi (gratis), satelliet-tv
(flatscreen), kleine koelkast, safe
(betalend) en balkon
• Standaardkamer (2-3 pers. /
SPORT & ONTSPANNING
2 volw.+2 kind.) met lateraal
• Zoetwaterzwembad (2.400 m2)
zeezicht (type 20)
met kindergedeelte, zwembad met • Kamer met frontaal zeezicht
5 glijbanen (vanaf 1m20, open
(2-3 pers. / 2 volw.+2 kind.)
afhankelijk van het weer)
(type 23)
• Zonneterrassen, zone met
• Juniorsuite (2-3 pers. / 2 volw.+
palmbomen
2 kind. / 3 volw.+1 kind) met
• Gratis ligzetels en parasols aan het
lateraal zeezicht (type 22)
zwembad
• Juniorsuite ‘Royal’ (2-4 pers.)
• Gratis: pingpong, volleybal,
met 2 bedden van 1,50 m en
beperkte animatie overdag
lateraal zeezicht (type 26)
(petanque,...) en ‘s avonds
• Gold Level-kamer (2-3 pers. /
(livemuziek, dans,...)
2 volw.+2 kind.) met lateraal
• Betalend: biljart, spa (vanaf juni)
zeezicht (type 27)
met sauna en Turks bad
• Eén persoon in dubbele kamer
met bed van 1,50 m (type 29)
• Beperkte ruimte bij maximale
bezetting (geen extra bedden
mogelijk)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (op
aanvraag) (niet mogelijk bij
maximale bezetting)
• 362 kamers

ALL IN mits toeslag
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Lokale wijn, water, bier van ‘t vat
en frisdranken tijdens het middagen avondmaal
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken in bar
‘Bamboo’ (10-24u.)
• Schepijs (10-24u.)
• Pingpong, volleybal
• Beperkte animatie overdag
(petanque,...) en ‘s avonds
(livemuziek, dans,...)
• Opmerking: De All In begint bij
het inchecken en eindigt om 12u.
op de dag van het uitchecken

VOOR FAMILIES
YROZNLQGHUHQ]RQGHUWRHVODJ

Code 01011 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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COSTA BLANCA

! Lange zandstranden om languit te genieten
! Een indrukwekkende skyline
! Gezellig, oud centrum met smalle trapstraatjes en knusse tapasbars
! En tussendoor: ijssalons, hamburgertentjes en cafés
! Een tweede thuis voor veel Belgen
! Professionele fietsvakanties door BIDONG voor verschillende niveaus
VAKANTIEPLAATSEN
CALPE

Benidorm is verrezen langs de gouden bochten
van twee prachtige stranden en is helemaal
omgeven door bergen. De gevarieerde,
toeristische attracties van deze badplaats vormen
dé trekpleister voor actieve vakantiegangers
die deze internationale vakantiebestemming
bijzonder weten te waarderen. Bovendien kan
in de aangrenzende dorpen, de drukke sfeer
van het strand en het levendige centrum
geruild worden voor ontspannende wandelingen
in prachtige natuurgebieden en langs rustige,
pittoreske plaatsen. Alleen al door het
aangename klimaat is dit de ideale bestemming.
Kortom, Benidorm is een stad die het hele jaar
door een geslaagde vakantie garandeert voor
jong en oud en dus perfect aan zijn toeristische
roeping voldoet. Luchthaven - Benidorm: 57 km

Calpe is een oud vissersdorp dat uitgegroeid is
tot een prachtige badplaats. De bekende
kegelvormige rots Peñon de Ifach domineert
hier het zicht. Het aangename klimaat, de
uitgestrekte zandstranden, de blauwe zee en
de wandelpromenades met palmbomen zorgen
voor een ideale vakantiebestemming in de
winter en de zomer. De kleine pittoreske
straten en pleintjes nodigen je uit voor een
wandeling. Uitrusten doe je in een van de vele
bars en in de talrijke gezellige restaurantjes
geniet je van de verse lekkernijen uit de zee.
Wist je trouwens dat profwielrenners speciaal
naar hier komen om zich voor te bereiden op
de grote koersen? Luchthaven - Calpe: 75 km

ALTEA

Het oude centrum van Altea is een doolhof
van charmante witte huisjes en kunstgaleries,
Alfaz del Pi is een typisch mediterraan dorpje gelegen tegen een heuvel. De prachtige blauwe
met een hele geschiedenis. Zijn naam van
kerkkoepels stijgen hierboven uit en geven je
Arabische oorsprong is synoniem voor vruchtbare een uitzicht van jewelste met de Middellandse
velden. Het stadje Alfaz biedt een ruime waaier Zee op de achtergrond. De 6 kilometer lange
aan culturele en sportieve activiteiten. Naast kustlijn bevat verschillende soorten strandjes.
talrijke fantastische sportfaciliteiten, biedt de Luchthaven - Altea: 60 km
stad ook een golfterrein en een cricketterrein
(uniek in Spanje). Wie van muziek houdt, kan
een jazzconcert, een klassiek concert of een
fanfare bijwonen. De stad heeft ook een theater
en een bioscoop en staat bekend voor zijn
filmfestival. Aan het strand van Albir kan je,
EXCURSIES
dankzij het aangename microklimaat, uren
zonnebaden. Luchthaven - Albir: 62 km
Je reisagent stelt je met plezier het volledige
aanbod uitstappen voor.
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Formaliteiten: voor Belgen volstaat de
identiteitskaart (dient geldig te zijn tijdens je
verblijf). Andere nationaliteiten: info op de
ambassade. Kids-ID voor kinderen jonger dan
12 jaar. Voor een laatste update: zie
http://diplomatie.belgium.be.
Airco/verwarming: volgens een nieuwe Spaanse
wet (geldig t.e.m. november 2023) mag de
airco niet lager dan 27° en de verwarming niet
hoger dan 19° staan. Dit is van toepassing in
alle openbare/gemeenschappelijke ruimtes. In
de hotelkamer is deze regel niet van toepassing.
Huisdieren: kunnen niet mee met de gewone
transfer of het openbaar vervoer naar het
hotel. Je wordt gevraagd een taxi te nemen
op eigen kosten.

Hoteltransfer: wij zorgen er steeds voor dat
je zo dicht mogelijk bij je hotel wordt afgezet.
Vier van onze hotels echter kunnen niet
bereikt worden met de gewone transferbus.
Voor Benikaktus voorzien we een alternatieve
transfer met minibus of taxi. Afhankelijk van
het aantal passagiers verloopt deze transfer
rechtstreeks vanaf de luchthaven, of met
overstap in Benidorm zelf. In dat laatste geval
reis je eerst mee met de gewone transferbus
en stap je daarna over op een minibus of taxi
die je zo dicht mogelijk bij het hotel brengt.
Gasten die verblijven in Avenida, Avenida
apartamentos of Mont park zullen zelf nog
± 350 m moeten wandelen. De transfer
luchthaven Alicante-Calpe, Alicante-Albir en
Albir-luchthaven Alicante, Calpe-luchthaven
Alicante kan via Benidorm verlopen. Hou
daarom rekening met mogelijks langere
transfertijden (90 à 150 min.).
Opmerking: naargelang de weersomstandigheden en de bezetting in het hotel
kunnen bepaalde faciliteiten gesloten zijn en
bepaalde ruimtes niet verwarmd worden.
Excursies: het aanbod aan excursies is
beperkt.
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UITSTEKEND KLIMAAT
In Benidorm heerst het hele jaar door een
aangenaam klimaat. Zo is er een oud Spaans
gezegde dat luidt ‘In de winter verblijft de zon
in Benidorm, in de zomer het briesje’. Het hele
jaar door bedraagt de gemiddelde temperatuur
in de schaduw 18,5°C. Tussen de winter en de
zomer lopen de temperaturen geleidelijk aan over
naar de lente en de herfst, eveneens gezonde
en altijd aangename jaargetijden. Dit altijd
zonder last te hebben van grote temperatuurschommelingen. 3.000 uren zon per jaar en
voornamelijk zwakke tot middelmatige zuidelijke
winden, maken van Benidorm de ideale
vakantiebestemming.

Voor alle uitstappen aan de Costa Blanca:
Nederlandstalige begeleiding!
Onze Toppers:
• Viva España, de echte verrassingstocht
• Costa Blanca tour, de noordelijke tour van
de Costa Blanca
• Discovery Tour, de zuidelijke tour van de
MINITRIPS
Costa Blanca
Voor enkele dagen er eens tussenuit... moet
• Culturele steden zoals Alicante, Valencia
kunnen! Benidorm is hier een ideale bestemming en Murcia
voor. Niet alleen kan je vrij combineren tussen • Het unieke bergdorpje Guadalest
de vele afreisdata (dagelijks naar Alicante!). Door
Niet te missen: Jeep safari door het prachtige
zijn relatief nabije ligging en zijn gezellige en
achterland van de Costa Blanca - Soft jeep Tours
levendige sfeer, ook buiten het seizoen, is
Vele speciale aanbiedingen: raadpleeg ons
Benidorm ideaal voor een tussendoorreisje
programma ter plaatse
met z’n tweetjes of in gezelschap. Vraag
inlichtingen in je reiskantoor.

KLIMAAT

ACTIVITEITEN EN
AVONTUUR
De Costa Blanca is een ideale streek voor
outdoor-activiteiten.
Op twee uur vliegen van België en op enkele
kilometers van Benidorm ligt een uitgestrekte
vallei met rondom indrukwekkende gebergtes
die tot 1.600 m hoog zijn. Ongerepte natuur,
typische dorpjes, een stuwmeer, een riviertje
en ook een aantal verlaten strandjes,...

jan
feb
maa
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec

A
17°
18°
19°
21°
24°
28°
31°
31°
29°
25°
20°
17°

B
14°
14°
14°
15°
17°
20°
24°
24°
24°
20°
17°
15°

C
7
7
6
9
9
11
12
11
9
7
7
6

A: gem. dagtemp.
B: gem. temp. zeewater
C: uren zon per dag
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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

ALTEA
Cap Negret ****

code 00854

ALBIR
Albir Garden Resort ***
Kaktus Albir ****

code 00951
code 00880

BENIDORM
Benikaktus ***
Brisa ****
Don Pancho ****
Flash Hotel Benidorm ****
H10 Porto Poniente ****SUP
Hotel Cuco ***
Les Dunes Comodoro ****
Magic Natura ****
Magic Villa Del Mar ****
Melia Benidorm ****
Port Benidorm ****
Port Fiesta Park ***
Poseidon Playa ***
Poseidon Resort ***
Rosamar ****
Sandos Monaco ****
Sol Pelicanos/Ocas ***

code 00656
code 00615
code 00682
code 00646
code 00649
code 00668
code 00663
code 00634
code 00642
code 00690
code 00685
code 00622
code 00638
code 00639
code 00675
code 00661
code 00670

CALPE

24/7 ONLINE
SERVICE

Ap Del Mar ****
AR Diamante Beach ****
AR Roca Esmeralda ***
Esmeralda Suites ***
Gran Hotel Sol Y Mar ****
Imperial Park ***
Suitopia Sol Y Mar Suites Hotel ****

code 00921
code 00857
code 00860
code 00861
code 00892
code 00930
code 00894
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RH CORONA DEL MAR
Benidorm

! Beste prijs-kwaliteitverhouding
! Bijzonder vriendelijk personeel
! Kamers met frisse uitstraling
! Lekkere maaltijden
! Op 60 m van het Poniente-strand
VOL
HALF
OVERDEKT WIFI
ZWEMBAD GRATIS PENSION PENSION

CLASSIC
9HUWURXZGJHYRHO
.ZDOLWHLWHQFRPIRUW
+DUWHOLMNHVHUYLFH

Kamer met frontaal zeezicht

LIGGING

ONZE MENING:

8.8

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8
• Kamers 8.9

• Service 9.1

Hotel RH Corona Del Mar ligt vlak bij
het Poniente-strand, op wandelafstand
van winkeltjes, bars en het oude
centrum. De nette kamers, lekkere
maaltijden, het mooie zwembad en
de vriendelijke service zorgen ervoor
dat je hier zorgeloos kan genieten
van je vakantie! Voor wellness en spa
is het goed uitgeruste healthcentrum
de place to be.

RESTAURANTS & BARS

SPORT & ONTSPANNING

• Op 60 m van het Poniente-strand • Restaurant (maaltijden in buffetvorm) • Zoetwaterzwembad met bubbelbad,
• Op 550 m van het oude centrum
• Bar/cafetaria
glijbaan en kinderbad, zonneterras
• Op ± 57 km van de luchthaven
• Gratis ligzetels en parasols aan het
zwembad
(transfer heen en terug inbegrepen)
• Gratis handdoekenservice (mits
FACILITEITEN
waarborg)
• Roomservice (8-24u.)
• Gratis: pingpong, animatie (live• Wasservice
muziek, shows, shuffleboard,...),
• Wifi (gratis) in het hele resort
healthcentrum met overdekt
zwembad (verwarmd okt-mei,
badmuts verplicht, open tussen
9u.-13u. en 15.30u.-19.30u.),
bubbelbad, sauna en fitness
• Betalend: massage

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer
(bad of douche), tapijt, centrale
airco/verwarming, telefoon, wifi
(gratis), satelliet-tv, minibar (betalend,
bijgevuld op aanvraag), koffie- en
theefaciliteiten, safe (gratis, mits
waarborg) en balkon
• Standaardkamer (2-3 pers. /
2 volw.+2 kind. / 3 volw.+1 kind)
met straatzicht (indien 2 kinderen
op de kamer, dienen ze een
sofabed te delen) (type 20)
• Kamer met frontaal zeezicht
(2-3 pers. / 2 volw.+2 kind.) (indien
2 kinderen op de kamer, dienen ze
een sofabed te delen) (type 21)
• Kamer (2 pers.), zonder toeslag
(type 22)
• Eén persoon in dubbele kamer
met straatzicht (type 29)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 126 kamers

VOOR FAMILIES
YROZNLQGHUHQ]RQGHUWRHVODJ

Code 00684 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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MADEIRA CENTRO
Benidorm

! Prachtige vergezichten
! Klant-is-koning-mentaliteit
! Lekkere buffetten
! Prima prijs-kwaliteitverhouding
! In het hart van Benidorm
VOL
HALF
OVERDEKT WIFI
ZWEMBAD GRATIS PENSION PENSION

CLASSIC
9HUWURXZGJHYRHO
.ZDOLWHLWHQFRPIRUW
+DUWHOLMNHVHUYLFH

ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 200 m van het Levante-strand • Restaurant (maaltijden in buffetvorm,
• In het centrum
af en toe showcooking)
KLANTENSCORE
• Bushalte op 50 m
• A-la-carterestaurant op de
• Maaltijden 8.2 • Service 9
• Op ± 57 km van de luchthaven
21e verdieping
• Kamers 8.1
(transfer heen en terug inbegrepen) • Bar/cafetaria en loungebar op de
20e verdieping met panoramisch
Alleen al de ligging is hier een absolute FACILITEITEN
zeezicht
voltreffer: in het hart van Benidorm, • Kinderspeelruimte
op wandelafstand van het strand en • Wasservice
vlak bij het oude centrum. Ideaal dus • 4 liften en 1 panoramische lift
om te gaan zonnen of shoppen. Ga • Wifi (gratis) in het hele resort
zeker eens met de panoramische lift
naar de 20e verdieping, het zicht is
verbluffend! Dit hotel blinkt uit in
service.

8.7

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• Zoetwaterzwembad met kindergedeelte, terras
• Gratis ligzetels en parasols aan het
zwembad
• Overdekt zwembad (verwarmd tot
31/5 en vanaf nov.)
• Gratis: pingpong en bubbelbad
• Betalend: fitness, Turks bad,
sauna, massage en diverse
schoonheidsbehandelingen

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche in bad, haardroger), tegelvloer, centrale airco/verwarming,
telefoon, wifi (gratis), satelliet-tv,
koelkast en safe (betalend)
• Standaardkamer (2-4 pers.) met
balkon (type 20)
• Superieure kamer (2-3 pers. /
2 volw.+2 kind. / 3 volw.+1 kind)
met balkon (type 21)
• Eén persoon in dubbele kamer
(type 29)
• Eén persoon in dubbele kamer
met balkon (type 28)
• Eén persoon in superieure
kamer met balkon (type 27)
• Promokamer (2 pers. / 2 volw.+
1 kind) (type 25)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 239 kamers

VOOR FAMILIES
YROZNLQGHUHQ]RQGHUWRHVODJ

Code 00689 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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PRINCE PARK
Benidorm

! Charmant en behulpzaam personeel
! Buffet met typisch Spaanse gerechten
! Correcte prijs-kwaliteitverhouding
! Ligging aan het park van Benidorm
VOL
HALF
WIFI
GRATIS PENSION PENSION

Standaardkamer
ONZE MENING:

8.2

KLANTENSCORE
• Maaltijden 7.1 • Service 8.9
• Kamers 8.1

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 800 m van het Levante-strand • Restaurant (maaltijden in
• Op 200 m van het oude centrum
buffetvorm)
van Benidorm
• Bar
• Vlak bij het Aigüera Park
• Op ± 57 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen,
transferbus stopt op ± 150 m van
het hotel)

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• Zoetwaterzwembad, kinderbad,
terras en tuin
• Gratis ligzetels en parasols aan het
zwembad
• Gratis: fitness

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche), tegelvloer, centrale airco,
telefoon, wifi (gratis), satelliet-tv,
koelkast (betalend) en safe (betalend)
• Standaardkamer (2-3 pers.) met
balkon (type 20)
• Eénouderkamer (1 volw.+1 kind /
1 volw.+2 kind.) (type 26)
• Eén persoon in dubbele kamer
zonder balkon (type 29)
• Eén persoon in dubbele kamer
met balkon, op aanvraag (type 28)
• Promokamer (2-3 pers.) met
balkon (type 25)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 165 kamers

Welkom in ‘de groene long’ van
Benidorm! Dit hotel bevindt zich op
een heuvel, in een zalig relaxte
omgeving, vlak bij het grootste park FACILITEITEN
van de streek. Geniet dankzij de grote • Parking
ramen van een aangename lichtinval. • Wifi (gratis) in het hele resort

Code 00633 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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RH PRINCESA
Benidorm

! Spacentrum met alles erop en eraan
! Ruime keuze in het buffet
! Animatie en ambiance voor iedereen
! Semi-olympisch zwembad
! Vlak bij winkels en bars
OVERDEKT WIFI
ZWEMBAD GRATIS

VOL
HALF
ALL IN PENSION
PENSION

CLASSIC
9HUWURXZGJHYRHO
.ZDOLWHLWHQFRPIRUW
+DUWHOLMNHVHUYLFH

Standaardkamer
ONZE MENING:

8.6

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.3 • Service 8.7
• Kamers 8.4

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

VERBLIJF

• Op 500 m van het Levante-strand
• Op 300 m van het oude stadscentrum
• Op ± 57 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen,
transferbus stopt op ± 300 m van
het hotel)

• Zie All In (mits toeslag)
• Restaurant (maaltijden in buffetvorm)
• Cafetaria met snacks

Alle kamers beschikken over badkamer (bad of douche), houten
vloer, individuele airco, telefoon, wifi
(gratis), tv, minibar (betalend) en
safe (gratis, mits waarborg)
• Standaardkamer (2-3 pers.) met
balkon (type 20)
• Ruime kamer (4 pers. / 3 volw.+
1 kind / 2 volw.+2 kind.) met balkon
(type 21)
• Eenpersoonskamer (type 10)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 226 kamers

Dit hotel blinkt uit in service, geen
moeite wordt gespaard! Vele gasten
komen hier dan ook graag terug.
FACILITEITEN
Kwaliteit staat voorop in dit hotel en • Roomservice (8-24u.)
dat geldt zeker ook voor de lekkere, • Wifi (gratis) in het hele resort
gevarieerde buffetten. Maar ook het
entertainment krijgt lof, zowel voor
kinderen als volwassenen wordt van
alles georganiseerd: zangers, dansers,
spelletjes, shows... Toegegeven, het
buitenzwembad is niet het grootste
van Benidorm, maar het verwarmde
binnenzwembad, het semi-olympisch
zwembad, het aparte kinderzwembad
met glijbanen én het goedgevulde
animatieprogramma maken heel veel
goed.

SPORT & ONTSPANNING
• Zoetwaterzwembad met bubbelbad,
kinderbad met 2 glijbanen (1/5-31/10),
zonneterras met gratis ligzetels en
parasols
• Handdoekenservice (mits waarborg)
• Overdekt semi-olympisch zwembad
(betalend)
• Overdekt relaxzwembad (verwarmd,
maandag-vrijdag geopend tussen
8-23u., zaterdag tussen 10-13u. en
16-19u. en zondag tussen 10-13u.)
(1 uur/dag gratis toegang, slippers
en badmuts verplicht)
• Gratis: minigolf en pingpong
(materiaal mits waarborg), animatie
voor kinderen en volwassenen,
miniclub (4-12 jaar, juli-augustus)
• Betalend: biljart, ‘Club Termal
Princesa’: gezondheids-, schoonheidsen hydrotherapiecentrum met
bubbelbad, sauna, Turks bad,
massagesalons, fitness, sportzwembad (25 m, verwarmd), fietsprogramma (ter plaatse te reserveren)
en ‘escape room’

MINISPLASH
• Kids miniglijbanenpark (1/5-31/10)

ALL IN mits toeslag
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Snacks (10.30-24u., niet op de
tijdstippen van de maaltijden)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken (10-24u.)
• Minigolf en pingpong (materiaal
mits waarborg)
• Animatie voor kinderen en
volwassenen

VOOR FAMILIES
0LQLVSODVK
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN

Code 00613 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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BELROY
Benidorm

! Belgenhotel bij uitstek
! Nederlandstalige service
! Uitgebreide buffetten
! Juniorsuites met bubbelbad
! Op 100 m van het Levante-strand
VOL
HALF
OVERDEKT WIFI
ZWEMBAD GRATIS PENSION PENSION

CLASSIC
9HUWURXZGJHYRHO
.ZDOLWHLWHQFRPIRUW
+DUWHOLMNHVHUYLFH

Superieure kamer

ONZE MENING:

8.3

KLANTENSCORE
• Maaltijden 7.9 • Service 8.8
• Kamers 8.2

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 100 m van het Levante-strand • Restaurant (maaltijden in buffeten de wandelpromenade
vorm)
• Op 500 m van het oude stads• Japans restaurant
centrum
• Loungebar, Café Belroy, ‘Beer Bar’
• Op ± 57 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

Wie Belroy zegt, zegt Benidorm. En
omgekeerd. Het Belroy-hotel is al
FACILITEITEN
jaren een vaste waarde in Benidorm. • Overdekte privéparking
Belgen komen hier graag terug. De • Wifi (gratis) in het hele resort
sfeer is gezellig en de service gebeurt
in het Nederlands! Het centrum ligt
op enkele minuten en in de directe
omgeving vind je heel wat winkeltjes
en terrasjes.

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• Zoetwaterzwembad en kinderbad,
zonneterras, dakterras
• Gratis ligzetels aan het zwembad
• Klein overdekt zwembad
(verwarmd, gesloten 1/6-15/9)
• Gratis: pingpong, fitness, sauna,
afgesloten garage voor fietsen

Alle kamers beschikken over badkamer (bad, haardroger), tegelvloer,
centrale airco/verwarming, hoofdkussenservice (gratis), telefoon, wifi
(gratis), satelliet-tv, koelkast en safe
(betalend)
• Standaardkamer (2 pers.)
(type 20)
• Kamer met balkon (2 pers.)
(type 21)
• Superieure kamer (2-3 pers.) met
balkon (type 23)
• Juniorsuite (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind. / 3 volw.+1 kind) met bubbelbad i.p.v. bad en balkon (type 25)
• Eénouderkamer (1 volw.+1 kind),
zonder toeslag, op aanvraag
(type 22)
• Eénouderkamer (1 volw.+1 kind)
met balkon, op aanvraag (type 24)
• Eenpersoonskamer (type 10)
• Eenpersoonskamer met balkon
(type 11)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 125 kamers

VOOR FAMILIES
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN

Code 00655 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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BELROY APARTMENTS
Benidorm

! Nederlandstalige service
! Geliefd bij de Belgen
! Appartementen en studio’s
! Kamer, ontbijt, halfpension of volpension
! Op 100 m van het Levante-strand
VOL
HALF
ALLEEN
OVERDEKT WIFI
ZWEMBAD GRATIS PENSION PENSION ONTBIJT VERBLIJF

Niet-gerenoveerde studio

LIGGING

ONZE MENING:

8.3

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8
• Kamers 7.5

• Service 8.5

In Belroy Apartments, het voormalige
Torre Belroy, kan je kiezen tussen pas
gerenoveerde appartementen en
studio’s of tussen niet-gerenoveerde
studio’s of appartementen met
hotelservice en een goede ligging. Ze
bieden je alles wat je nodig hebt: het
gemak van een kitchenette, en als je
wil ook een of twee aparte slaapkamer(s). De promenade, het strand
en de oude stad liggen vlakbij. Je kiest
uit volgende verblijfsopties: kamer
alleen, kamer en ontbijt, halfpension
of volpension.

RESTAURANTS & BARS

• Op 100 m van het Levante-strand • Restaurant (maaltijden in buffeten de wandelpromenade
vorm)
• Op 500 m van het oude stadscentrum • Japans restaurant
• Loungebar, Café Belroy, ‘Beer Bar’
• Op ± 57 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Overdekte privéparking
• Hondjes (max. 9 kg) toegelaten
(niet in het restaurant): ter plaatse
te betalen
• Wifi (gratis) in het hele resort

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• Zoetwaterzwembad en kinderbad,
zonneterras, dakterras
• Gratis ligzetels en parasols aan het
zwembad
• Klein overdekt zwembad (verwarmd,
open tot 1/6 en vanaf 15/9)
• Gratis: pingpong, fitness, sauna en
afgesloten garage voor fietsen

Alle appartementen en studio’s
beschikken over badkamer, tegelvloer,
centrale airco/verwarming, hoofdkussenservice (betalend), telefoon,
wifi (gratis), satelliet-tv (flatscreen),
kitchenette, koelkast, safe (betalend)
en groot balkon, waarvan sommige
met zeezicht (vanaf de 3e verdieping)
• Studio (1-3 pers.) met bad en
salon (bed = zetelbed), niet
vernieuwd (type 30)
• Appartement (1-4 pers.) met bad:
1 slaapkamer, salon, niet vernieuwd
(type 40)
• Studio (1-3 pers.) met douche en
salon (bed = zetelbed), vernieuwd
(type 31)
• Appartement (1-4 pers.) met
douche: 1 slaapkamer, salon,
vernieuwd (type 41)
• Appartement (1-5 pers.) met
douche: 2 slaapkamers, salon,
vernieuwd (type 50)
• Appartement (1-5 pers.) met
douche: 2 slaapkamers, salon, niet
vernieuwd (type 51)
• Waarborg te betalen bij aankomst
• Water, elektriciteit, gas en verwarming
inbegrepen
• 2x per week schoonmaak / 2x per
week verversen van bedlinnen en
handdoeken
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)

Code 00747 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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RH ROYAL
Benidorm

! Adults Only vanaf 16 jaar
! Geliefd bij koppels
! Kleinschalig hotel
! Vlak bij het oude centrum
! Op 400 m van het Levante-strand
ADULTS WIFI
ONLY GRATIS

VOL
ALL IN PENSION

FOR TWO
*HQLHWHQPHW]¶QWZHHWMHV
$GXOWVRQO\
5XVWHQRQWVSDQQLQJ

Superieure kamer

LIGGING

ONZE MENING:

8.3

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8
• Kamers 8.4

• Service 9.3

RESTAURANTS & BARS

VERBLIJF

• Op 400 m van het Levante-strand • Zie All In (mits toeslag)
• Op 250 m van het oude centrum
• Restaurant met internationale en
• Op ± 57 km van de luchthaven
mediterrane gerechten (maaltijden
(transfer heen en terug inbegrepen, in buffetvorm)
• Bar/salon
de transferbus stopt op ± 200 m
van het hotel)

Heerlijk toch, zo’n hotel dat enkel op
volwassenen is gericht? Zonnebaden FACILITEITEN
aan het zwembad, genieten van de
• Parking
gratis sauna en in alle rust proeven • Wifi (gratis) in het hele resort
van de lekkere buffetten. De service
is hier uitmuntend en ook de ligging
is top: vlak bij het centrum, winkels,
bars en restaurants en op korte
wandelafstand van het strand.

Alle kamers beschikken over badkamer
(bad, haardroger), tapijt, individuele
airco, strijkijzer en -plank (op aanvraag,
volgens beschikbaarheid), telefoon,
wifi (gratis), satelliet-tv, minibar
(betalend), safe (betalend) en balkon
SPORT & ONTSPANNING
• Standaardkamer (2-3 pers.)
• Zoetwaterzwembad, zonneterras
(type 20)
• Gratis ligzetels en parasols aan het • Superieure kamer (2-3 pers.)
zwembad
(type 21)
• Handdoekenservice (mits waarborg) • Eén persoon in dubbele kamer
• Gratis: sauna, fitness, bubbelbad,
(type 29)
animatie (livemuziek en shows)
• 94 kamers

ALL IN mits toeslag
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Snacks (niet tijdens de maaltijden)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(10-24u.)
• Fitness, sauna, bubbelbad
• Animatie (livemuziek en shows)

ADULTS ONLY
• Minimumleeftijd voor de gasten in
het hotel: 16 jaar

Code 00636 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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CIMBEL
Benidorm

! Prachtig zicht op zee
! Gezellige sfeer
! Direct aan de promenade en het strand
VOL
HALF
WIFI
GRATIS PENSION PENSION

BEACH
*HQLHWHQYDQ]RQ]HHHQ]DQG
7RSOLJJLQJDDQKHWVWUDQG
=DOLJUHOD[HQ

Promokamer

ONZE MENING:

8.9

KLANTENSCORE
• Maaltijden 7.1 • Service 8.9
• Kamers 9

Wat een locatie: dit hotel ligt direct
aan de wandelpromenade, vlak bij
het centrum van Playa Levante en
op wandelafstand van het oude
stadscentrum. Vanop het terras aan
het zwembad kijk je heerlijk uit op
zee!

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het Levante-strand,
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
gescheiden door de promenade
buffetvorm, middagmaal: buffet of
• Op 500 m van het oude centrum
bediening aan tafel, showcooking)
• Op ± 57 km van de luchthaven
• De heren wordt gevraagd een
(transfer heen en terug inbegrepen, lange broek en lange mouwen te
dragen in het restaurant
transferbus stopt op ± 150 m van
• Snacks
het hotel)
• Bar (met service aan het zwembad)

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• Zoetwaterzwembad, kinderbad,
bubbelbad, zonneterras
• Gratis ligzetels en parasols aan het
zwembad
• Gratis handdoekenservice (mits
waarborg)
• Discotheek: 7x/week livemuziek

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche), houten vloer, centrale
airco/verwarming, telefoon, wifi (gratis),
satelliet-tv (flatscreen), minibar
(betalend) en safe (betalend)
• Standaardkamer (2-3 pers. /
2 volw.+2 kind.) met balkon en
lateraal zeezicht (type 20)
• Kamer met frontaal zeezicht
(2 pers.) en balkon (type 22)
• Eén persoon in dubbele kamer
met balkon en frontaal zeezicht
(type 29)
• Promokamer (2 pers.) met zicht
op het hinterland (type 25)
• Eén persoon in promokamer met
zicht op het hinterland (type 28)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 168 kamers

FACILITEITEN

• Wasservice
• Roomservice (10-21.30u.)
• Parking
• Wifi (gratis) in het hele resort

VOOR FAMILIES
YROZNLQGHUHQ]RQGHUWRHVODJ

Code 00680 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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AVENIDA
Benidorm

! Goede prijs-kwaliteitverhouding
! In het oude centrum
! Dicht bij winkels en bars
! Op 75 m van het Levante-strand
WIFI
GRATIS

VOL
HALF
ALL IN PENSION
PENSION

Kamer met balkon
ONZE MENING:

7.8

KLANTENSCORE
• Maaltijden 7.7 • Service 7.8
• Kamers 7.6

Het mag gezegd, dit hotel heeft een
heerlijke ligging! Je verblijft midden
in het gezellige oude centrum van
Benidorm - volgens insiders bij de
beste winkelstraat van de stad! En
het strand? Ook dat ligt lekker
dichtbij.

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

VERBLIJF

• Op 75 m van het Levante-strand
• In het oude centrum van Benidorm
• Op ± 57 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen,
transferbus stopt op ± 350 m van
het hotel)

• Zie All In (mits toeslag)
• Restaurant (maaltijden in buffetvorm, showcooking)
• Bar

Alle kamers beschikken over badkamer (bad, haardroger), houten
vloer, centrale airco/verwarming,
telefoon, wifi (gratis), satelliet-tv,
koelkast (gevuld op aanvraag en
tegen betaling) en safe (betalend)
• Standaardkamer (2-3 pers. /
2 volw.+ 2 kind.) (type 20)
• Kamer met balkon (2-3 pers. /
2 volw.+ 2 kind.) (type 21)
• Eenpersoonskamer (type 10)
• 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)
• 156 kamers

FACILITEITEN
• Wifi (gratis) in het hele resort

SPORT & ONTSPANNING
• Zoetwaterzwembad en bubbelbad
op het dakterras
• Gratis ligzetels aan het zwembad
• Gratis: gym, dagelijks animatieprogramma met o.a. Spaanse les,
dansles, vogelpik, shuffleboard en
livemuziek
• Betalend: sauna

ALL IN mits toeslag
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Snacks (10.30-12.30u.,
15.30-18.30u. en 22-23.30u.)
• Selectie van alcoholische merkdranken, bier van het vat, wijn,
frisdranken, warme dranken (koffie,
thee) en cocktail van de dag
(10-24u., premium dranken zijn
betalend)
• Gym
• Dagelijks animatieprogramma met
o.a. Spaanse les, dansles, vogelpik,
shuffleboard en livemuziek

VOOR FAMILIES
YROZNLQGHUHQ]RQGHUWRHVODJ

Code 00679 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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MONT PARK
Benidorm

! Goede prijs-kwaliteitverhouding
! Familiale sfeer
! Gezellig, vernieuwd restaurant
! Buffet met typisch Spaanse gerechten
! Op 100 m van het Levante-strand
VOL
HALF
WIFI
GRATIS PENSION PENSION

Standaardkamer
ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 100 m van het Levante-strand • Restaurant (maaltijden in buffet• Op 100 m van het centrum van
vorm)
KLANTENSCORE
Rincón de Loix
• Maaltijden 7.7 • Service 8
• Op 2,5 km van het oude centrum
• Kamers 6.9
van Benidorm
• Bushalte op 200 m
In dit familiale, eenvoudige drie• Op ± 57 km van de luchthaven
sterrenhotel krijg je waar voor je geld.
(transfer heen en terug inbegrepen,
De sfeer is gemoedelijk, de ligging
transferbus stopt op ± 100 m van
prima! Je verblijft op 100 m van het
het hotel)
Levante-strand en op een tweetal
kilometer van het oude centrum.
FACILITEITEN
Het hotel ligt op een kleine helling, • Wifi (gratis) in het hele resort
een bushalte vind je vlakbij.

7.3

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• Zoetwaterzwembad, zonneterras
• Gratis ligzetels aan het zwembad
• Gratis: af en toe dansavonden

Alle kamers beschikken over badkamer (bad), tegelvloer, hoofdkussenservice (gratis), centrale airco,
telefoon, wifi (gratis), satelliet-tv en
safe (betalend)
• Standaardkamer (2-3 pers.) aan
de zonnekant, met balkon (type 20)
• Vierpersoonskamer (2 volw.+
2 kind. / 3 volw.+1 kind) met balkon,
op aanvraag en zonder toeslag
(type 22)
• Eenpersoonskamer (type 10)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 147 kamers

VOOR FAMILIES
YROZNLQGHUHQ]RQGHUWRHVODJ

Code 00630 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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MEDITERRANEO
Benidorm

! Goede prijs-/kwaliteitverhouding
! Kamers met veel daglicht
! Voor de hele familie
! Rustige ligging
OVERDEKT WIFI
ZWEMBAD GRATIS

VOL
HALF
ALL IN PENSION
PENSION

Standaardkamer
ONZE MENING:

8.9

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.2 • Service 9.5
• Kamers 9

Mediterraneo biedt een gezellige
drukte. Of je nu kiest voor een
verfrissende duik in het ruime zwembad of heerlijk wilt relaxen in het
bubbelbad... hier is het goed vertoeven
voor jong en oud! De kids kunnen
zich naar hartenlust uitleven in de
kinderspeelruimte en de ouders
kunnen zalig ontspannen in het
relaxcentrum. Bovendien bevindt dit
laagbouwhotel zich op een rustige
locatie, net buiten het centrum van
Benidorm.

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

VERBLIJF

• Op 1,5 km van het Levante-strand • Zie All In (mits toeslag)
• Bushalte voor het hotel
• Restaurant (maaltijden in buffet• Op ± 57 km van de luchthaven
vorm)
(transfer heen en terug inbegrepen) • Bar, poolbar

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

Alle kamers beschikken over badkamer (bad, haardroger), marmeren
vloer, centrale verwarming/airco,
telefoon, wifi (gratis), flatscreen-tv,
koelkast en safe (betalend)
SPORT & ONTSPANNING
• Standaardkamer (2-3 pers. /
• Zoetwaterzwembad, kinderbad,
2 volw.+2 kind. / 3 volw.+1 kind)
terras
met balkon (type 20)
• Gratis ligzetels en parasols aan het • Kamer met zicht op het zwembad
zwembad
(2-3 pers. / 2 volw.+2 kind. /
• Gratis: Relaxcentrum met fitness,
3 volw.+1 kind) en balkon
overdekt zwembad (verwarmd),
(type 21)
bubbelbad, sauna, animatie• Eén persoon in dubbele kamer
programma overdag en ‘s avonds
(type 29)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 172 kamers

ALL IN mits toeslag
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Lokale dranken (water, koffie, bier,
frisdranken uit een automaat,
fruitsappen, chocolademilkshake,
lokale rum, lokale whisky, lokale
wodka, lokale gin, sinaasappellikeur,
witte en rode vermouth, lokale
Baileys, koffielikeur, lokale brandy,
witte en rode wijn, kokosnootlikeur, cocktail van de dag) in de
bar (10-24u.)
• IJs voor kinderen in de bar
(10.30-18u.)
• In de bar wordt gevraagd per
persoon en per drankje je All
Inclusive-kaart te tonen
• Snackbar in het restaurant
(variabele tijdstippen)
• Relaxcentrum met fitness, overdekt
zwembad (verwarmd), bubbelbad,
sauna
• Animatie overdag en ‘s avonds

VOOR FAMILIES
YROZNLQGHUHQ]RQGHUWRHVODJ

Code 00693 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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RH VICTORIA
Benidorm

! Goede keuken
! Vriendelijke bediening
! Vlak bij het oude centrum
! Op 400 m van het Levante-strand
WIFI
GRATIS

VOL
HALF
ALL IN PENSION
PENSION

CLASSIC
9HUWURXZGJHYRHO
.ZDOLWHLWHQFRPIRUW
+DUWHOLMNHVHUYLFH

Standaardkamer

ONZE MENING:

8.8

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8
• Kamers 9.2

• Service 9.3

Dit hotel ligt dicht bij alles wat je wil
gezien hebben: het strand, het
gezellige oude centrum, de nieuwe
stad met shops en restaurants... je
wandelt er zo naartoe! Zin in
entertainment? Blijf dan lekker in
het hotel en neem deel aan de vele
workshops, danslessen en gezellige
quizmomenten. Liever beauty en
wellness? Ook dat hebben ze hier!

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 400 m van het Levante-strand
• Op 150 m van het centrum van
Benidorm
• Op ± 57 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen,
de transferbus stopt op ± 200 m
van het hotel)

• Zie All In (mits toeslag)
• Restaurant (maaltijden in buffetvorm)
• Cocktailbar

FACILITEITEN
• Schoonheidssalon
• Overdekte parking
• Wifi (gratis) in het hele resort

VERBLIJF

Alle kamers beschikken over badkamer
(bad of douche, haardroger), houten
vloer, individuele airco, telefoon, wifi
(gratis), satelliet-tv, minibar (betalend),
safe (betalend) en balkon
SPORT & ONTSPANNING
• Standaardkamer (2 pers. /
• Zoetwaterzwembad, kinderbad,
2 volw.+1 kind) (type 20)
bubbelbad
• Kamer met zeezicht (2 pers. /
• Gratis ligzetels en parasols aan het
2 volw.+1 kind) (type 21)
zwembad
• Eén pers. in dubbele kamer
• Handdoekenservice (mits waarborg) (type 29)
• Gratis: pingpong (mits waarborg), • Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
fitness, opbergruimte voor fietsen,
mogelijk bij maximale bezetting)
animatie voor volwassenen en
134 kamers
kinderen
• Betalend: biljart, sauna, massage

ALL IN mits toeslag
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Snacks (niet op de tijdstippen van
de maaltijden)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(10-24u.)
• Pingpong (mits waarborg), fitness,
opbergruimte voor fietsen
• Animatie voor volwassenen en
kinderen

Code 00692 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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BENILUX PARK
Benidorm

! Bekend om zijn prima keuken
! Service en kwaliteit zijn prioritair
! Veel terugkerende Belgische gasten
! Dicht bij winkels, bars en restaurants
VOL
HALF
WIFI
GRATIS PENSION PENSION

CLASSIC
9HUWURXZGJHYRHO
.ZDOLWHLWHQFRPIRUW
+DUWHOLMNHVHUYLFH

Standaardkamer

ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 250 m van het Poniente-strand • Restaurant (maaltijden in buffet• Op 500 m van het centrum
vorm, 1x/week galadiner en
• Op ± 57 km van de luchthaven
2x/week thema-avond)
(transfer heen en terug inbegrepen) • Bar

Dit is een op en top Belgenhotel!
Het is rustig gelegen, op een kleine
helling net buiten de oude stad. In
de aangename tuin met hoge en
FACILITEITEN
lage vegetatie kan je genieten van
• Kinderspeeltuin
het zonnetje en de rust. Liever wat
• Wifi (gratis) in het hele resort
meer actie? In de directe omgeving
zijn er tal van winkeltjes, bars en
restaurants. Het strand ligt op 250 m.

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• Zoetwaterzwembad, kinderbad,
tuin en zonneterrassen met gratis
ligzetels en parasols
• Gratis: pingpong, petanque, kleine
fitnessruimte, animatie voor kinderen
en voor volwassenen: livemuziek
(1x/week in de bar), dans, folklore,
vogelpik,...
• Betalend: biljart

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche), tegelvloer, individuele
airco, telefoon, wifi (gratis), satelliettv, minibar (betalend en op aanvraag),
safe (betalend) en balkon met zicht
op het zwembad
• Standaardkamer (2-3 pers.)
(type 20)
• Kamer (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind.), zonder toeslag (type 21)
• Eenpersoonskamer (type 10)
• Promokamer (2-3 pers.) (type 25)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 216 kamers

VOOR FAMILIES
YROZNLQGHUHQ]RQGHUWRHVODJ

Code 00657 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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SUN PALACE ALBIR HOTEL & SPA
Albir

! Mooie vergezichten
! Rustige ligging
! Uitstekende prijs-/kwaliteitverhouding
! Leuke wandelroutes in de omgeving
! Op 800 m van het strand
WIFI
GRATIS

VOL
HALF
ALL IN PENSION
PENSION

Standaardkamer

ONZE MENING:

7.7

KLANTENSCORE
• Maaltijden 7.3 • Service 8.4
• Kamers 7.7

Waw, het zicht op de baai en de
bergen is ronduit schitterend! Zin in
verwennerij? Het spacentrum heeft
van alles in petto, of je nu zin hebt
in een bubbelbadje, sauna, massage
of Turks bad. De kamers zijn verzorgd
en de service is opperbest. Het hotel
ligt op een heuvel en is daarom
moeilijker toegankelijk voor mensen
die slecht ter been zijn.

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

VERBLIJF

• Op 700 m van het strand (gratis
• Zie All In (mits toeslag)
shuttle op aanvraag)
• Restaurant (maaltijden in buffet• Gelegen op een heuvel
vorm)
• Op ± 62 km van de luchthaven
• Bar
(transfer heen en terug inbegrepen)

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

Alle kamers beschikken over badkamer (douche in bad, haardroger),
tegelvloer, individuele airco, telefoon,
wifi (gratis), satelliet-tv (flatscreen),
minibar (op aanvraag en betalend),
SPORT & ONTSPANNING
safe (betalend) en terras
• Zoetwaterzwembad, kinderbad
• Standaardkamer (2-3 pers.)
• Gratis ligzetels en parasols aan het
(type 20)
zwembad
• Eén persoon in dubbele kamer
• Gratis handdoekenservice (mits
(type 29)
waarborg)
• Promokamer (2-3 pers.) (type 25)
• Gratis: fitness, animatie
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
• Betalend: spacentrum met overdekt mogelijk bij maximale bezetting)
zwembad (verwarmd, niet bedoeld • 216 kamers
om te zwemmen), sauna, bubbelbad, Turks bad, massages en
schoonheidsbehandelingen

ALL IN mits toeslag
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Snacks (11-12u. en 17-18u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(10-23u.)
• Te betalen: € 50 waarborg voor
herbruikbare beker
• Fitness
• Animatie

Code 00893 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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RH IFACH
Calpe

! Hotel met een bijzondere architectuur
! Groot zwembad met aangename tuin
! Binnenzwembad met natuurlijk daglicht
! Ruime terrassen en mooie uitzichten
! 150 m van het strand, zicht op Ifach-rots
OVERDEKT WIFI
ZWEMBAD GRATIS

VOL
HALF
ALL IN PENSION
PENSION

CLASSIC
9HUWURXZGJHYRHO
.ZDOLWHLWHQFRPIRUW
+DUWHOLMNHVHUYLFH

Standaardkamer

ONZE MENING:

8.1

KLANTENSCORE
• Maaltijden 7.9 • Service 8.7
• Kamers 8.2

RH Ifach heeft zijn naam alvast niet
gestolen. Dit goed uitgeruste hotel
bevindt zich op 150 m van het zandstrand Playa De La Fossa en biedt
een prachtig zicht op de bekende
Ifach-rots. Zoals we dat van RH gewoon
zijn, blinkt ook dit hotel uit in service,
lekker eten en een uitstekende prijskwaliteitverhouding. De kamers zijn
uitgerust met een ruim balkon, waar
het aangenaam vertoeven is.
Kortom, RH Ifach is een plaats waar
iedereen echt tot rust komt.

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op het 150 m van het strand en
de promenade
• Niet ver van de indrukwekkende
Ifachrots
• Op 1 km van Calpe
• Op ± 79 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Zie All In (mits toeslag)
• Restaurant (maaltijden in buffetvorm, kindermaaltijden)
• Bar

FACILITEITEN
• Roomservice (8-24u.)
• Wasservice
• Parking
• Wifi (gratis) in het hele resort

VERBLIJF

Alle kamers beschikken over badkamer
(haardroger), tegelvloer, individuele
airco, telefoon, wifi (gratis), satelliettv, minibar (betalend), safe (betalend)
en terras
SPORT & ONTSPANNING
• Standaardkamer (2-3 pers. /
• Zoetwaterzwembad, zonneterras
2 volw.+2 kind.) met bad of douche
• Gratis ligzetels en parasols aan het
(type 20)
zwembad
• Superieure kamer (2-3 pers. /
• Gratis handdoekenservice (mits
2 volw.+2 kind.) met bubbelbad
waarborg)
(type 21)
• Overdekt relaxzwembad (verwarmd • Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
15/10-15/5, badmuts verplicht)
mogelijk bij maximale bezetting)
• Gratis: fitness (mits waarborg),
• 194 kamers
petanque, minigolf en pingpong
(materiaal mits waarborg), animatie
(muziek, live-amusement)
• Betalend: wellnesscentrum met
bubbelbad en massages

ALL IN mits toeslag
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Snacks (niet op de tijdstippen van
de maaltijden)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(11-23u.)
• Fitness (mits waarborg)
• Petanque en pingpong (materiaal
mits waarborg)
• Animatie (muziek, live-amusement)

VOOR FAMILIES
YROZNLQGHUHQ]RQGHUWRHVODJ

Code 00876 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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COSTA DE LA LUZ

VAKANTIEPLAATSEN
CONIL DE LA FRONTERA

Nieuw vakantieoord gelegen aan het eindeloze
strand La Barossa. Kleine strandpromenade,
winkelcentrum en enkele bars en restaurants.
Op 8 km ligt Chiclana, een typisch Andalusisch
stadje. Luchthaven - Novo Sancti Petri: 60 km

Het ‘witte dorp’ langs de rivier Salado en in de
vlakke kuststrook gelegen. In het oude gedeelte
van Conil zie je de typische straatjes, een burcht,
ruïnes van een oude kerk en een pleintje. Tijdens
de zomermaanden een heel levendig stadje!
Luchthaven - Conil de la Frontera: 64 km

De oudste stad van West-Europa. Feniciërs,
Grieken, Carthagers, Romeinen, Westgoten en
Arabieren hebben elkaar opgevolgd in deze
stad met een groot historisch verleden. Cadiz
wordt volledig door de zee ingesloten en is
slechts door een dunne landtong met het
vasteland verbonden. Luchthaven - Cadiz: 45 km

CHIPIONA

ROTA

Costa Ballena heeft een kilometers lang en
breed zandstrand. Deze rustige plaats heeft
een paar goede bars en restaurants. Luchthaven

Rota, een wit en gezellig Andalusisch stadje
aan zee, bestaat uit een oud gedeelte met
enkele kerken, een middeleeuws kasteel en
een centrum met smalle straatjes. Het nieuwere
gedeelte ligt dan weer vlak aan het strand
met promenade. Luchthaven - Rota: 37 km

At
lan
t

Cádiz
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he

Novo Sancti Petri
Conil de la Frontera

O

25 km

n Gibraltar
Straat va

INFO

NOVO SANCTI PETRI

CADIZ

Chipiona
Rota

n
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ce

! Het authentieke Andalusië
! Prachtige, kilometerslange stranden
! Groene, ongerepte kust en witte dorpjes
! Dicht bij mooie oude steden als Cadiz, Jerez en Sevilla
! Bakermat van de flamenco en de sherrycultuur

Een typisch Andalusisch stadje, met pittoreske
pleintjes en straatjes. Wie het na het gastronomisch
genieten, rustig aan wil doen, kan relaxen aan
de mooie stranden, bekroond met de blauwe
vlag. Luchthaven - Chipiona: 41 km

COSTA BALLENA

- Costa Ballena: 45 km

Formaliteiten: voor Belgen volstaat de identiteitskaart (dient geldig te zijn tijdens je verblijf).
Andere nationaliteiten: info op de ambassade.
Kids-ID voor kinderen jonger dan 12 jaar. Voor
een laatste update: http://diplomatie.belgium.be.
Airco/verwarming: volgens een nieuwe Spaanse
wet (geldig t.e.m. november 2023) mag de airco
niet lager dan 27° en de verwarming niet hoger
dan 19° staan. Dit is van toepassing in alle
openbare/gemeenschappelijke ruimtes. In de
hotelkamer is deze regel niet van toepassing.
Huisdieren: kunnen niet mee met de gewone
transfer of het openbaar vervoer naar het hotel.
Je wordt gevraagd een taxi te nemen op
eigen kosten.
Opmerking: naargelang de weersomstandigheden
en de bezetting in het hotel kunnen bepaalde
faciliteiten gesloten zijn en bepaalde ruimtes
niet verwarmd worden.

GOLFEN AAN DE COSTA
DE LA LUZ
Golfliefhebbers zullen in hun nopjes zijn aan de
Costa de la Luz. Er is een grote variatie golfterreinen, geschikt voor elke golfer en genesteld
in een prachtige, natuurlijke omgeving. Voeg
daarbij het heerlijke klimaat en je weet meteen
wat je te doen staat. Novi Sancti Petri is dé trekpleister op vlak van golf, maar de golfterreinen
zijn in zowat de hele provincie Cadiz goed
vertegenwoordigd. Bovendien bieden heel
wat hotels interessante golfpakketten aan.

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

KLIMAAT
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt

A
20°
23°
25°
27°
28°
27°
23°

B
16°
17°
19°
20°
21°
21°
19°

C
9
9
11
11
11
8
8

A: gem. dagtemp.
B: gem. temp. zeewater
C: uren zon per dag
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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

NOVO SANCTI PETRI
24/7 ONLINE
SERVICE

Hipotels Barrosa Palace *****
Hipotels Barrosa Park ****
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RIU CHICLANA
Novo Sancti Petri

! All Inclusive 24/24u.
! Ruim sportaanbod
! Populair familiehotel
! Op 200 m van de duinen en het strand
WIFI
GRATIS

FAIR TRAVEL

ALL IN

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:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 200 m van het strand
(bereikbaar via trappen)
KLANTENSCORE
• Op 2 km van shops
• Maaltijden 8 • Service 9.3 • Op 8 km van het centrum van
• Kamers 8.8
Chiclana
• Bushalte op 30 m
Het Riu Chiclana ligt aan een prachtig
• Op ± 60 km van de luchthaven
strand, op een van de charmantste
(transfer heen en terug inbegrepen)
plekjes van Andalusië. Dankzij de
aantrekkelijke All Inclusive word je
FACILITEITEN
hier 24 op 24 verwend met drankjes • Kinderspeelruimte (indoor en
en snacks! Voeg daarbij het uitgebreide
outdoor)
sportaanbod en de aanstekelijke
• RiuArt atelier
animatie, en je vakantie kan niet
• Shop
meer stuk!
• Schoonheidssalon, kapsalon
• Parking (gratis)
• Wifi (gratis) in het hele resort

8.4

VERBLIJF

• Zie All In
• Hoofdrestaurant met terras
• Andalusisch restaurant (afhankelijk
van de bezetting)
• Italiaans restaurant (afhankelijk
van de bezetting)
• Restaurant/grill (afhankelijk van de
bezetting)
• Grill
• Salonbar, Lounge 24, poolbar
( juli-sept.), swim-upbar ( juli-sept.),
Bar Plaza (in de zomer), Bar Terraza
(in de zomer)

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche, haardroger), centrale airco/
verwarming (afhankelijk van het
seizoen), plafondventilator, telefoon,
wifi (gratis), satelliet-tv, kleine
koelkast, safe (gratis) en balkon of
terras
• Standaardkamer (2-3 pers.)
(type 20)
• Ruime kamer (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind.) (type 21)
• Familiekamer (4 pers. / 2 volw.+
2 kind. / 3 volw.+1 kind):
2 slaapkamers (type 22)
SPORT & ONTSPANNING
• Eén persoon in dubbele kamer
• 4 zoetwaterzwembaden (waarvan
(type 29)
2 verwarmd tussen oktober-april), • Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
zwembad met swim-upbar, kinderbad mogelijk bij maximale bezetting,
met piratenboot en glijbanen,
behalve in type 29)
babybad (verwarmd tussen oktober- • 832 kamers
april) met glijbaan, ‘Splash’ kinderspeeltuin, zonneterras
• Gratis ligzetels en parasols aan het
zwembad
• Gratis handdoekenservice (mits
waarborg)
• Gratis: zie All In
• Betalend: activiteiten in het RiuArt
atelier (5x/week) schoonheids- en
gezondheidscentrum met massage
en verschillende behandelingen

ALL IN
• Ontbijtbuffet met showcooking
• Continentaal ontbijt/snack
• ‘s Middags: buffet met showcooking
en keuze aan desserts, lichte gerechten
• ‘s Avonds: buffetten en showcooking,
vegetarisch gerecht • 2x/week
themabuffet • Alternatief avondmaal
in het Andalusisch restaurant, het
Italiaans restaurant of het grill
restaurant • Snacks 24/24u.
• Selectie van nationale alcoholische
en niet-alcoholische dranken 24/24u.
• 2 tennisterreinen (materiaal mits
waarborg), 2 paddletennisterreinen,
volleybal • Groepslessen in de RiuFit
zone • Vanaf 18 jaar: fitness, biosauna,
bubbelbad • Animatie overdag voor
volwassenen (7x/week) • Animatie
overdag voor kinderen in Kinderclub
RiuLand (4-7 en 8-12 jaar, 6x/week)
• Animatie ‘Riu4U’ voor jongeren
(13-17 jaar, meerdere malen per week)
• Riu-avondanimatie, livemuziek of
shows (meerdere malen per week)

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN

Code 01484 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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PLAYA VICTORIA
Cadiz

! Aan de brede wandelboulevard
! Ruime kamers met zeezicht
! Op 3 km van het oude centrum van Cadiz
! Direct aan de promenade en het strand
VOL
HALF
GEEN TOESLAG
ZEEZICHT PENSION PENSION ONTBIJT

BEACH
*HQLHWHQYDQ]RQ]HHHQ]DQG
7RSOLJJLQJDDQKHWVWUDQG
=DOLJUHOD[HQ

ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het zandstrand,
• Uitgebreid ontbijtbuffet
gescheiden door de grote boulevard • Restaurant (avondmaal in buffetKLANTENSCORE
vorm of menu met bediening aan
die naar Cadiz loopt
• Maaltijden 8.3 • Service 7.5 • Op 3 km van het centrum van
tafel, afhankelijk van de bezetting)
• Kamers 8.5
• Snackbar met service aan het
Cadiz
zwembad
• Bushalte vlakbij
Dit comfortabele stadshotel ligt direct
• Op ± 45 km van de luchthaven
aan het brede en kilometerslange
(transfer heen en terug inbegrepen)
Victoria-strand en aan de grote
boulevard die naar de oude stad
FACILITEITEN
Cadiz leidt. In de directe omgeving
• Roomservice (7-23u)
zijn er talrijke restaurants en bars.
• Parking
Een prima uitvalsbasis om de streek • Wifi (gratis) in een deel van het
te ontdekken.
resort

8.4

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• Zoetwaterzwembad (140 à 170 cm
diep), terras met gratis ligzetels,
parasols en handdoekenservice
(mits waarborg) aan het zwembad
• Gratis: geregeld livemuziek in de
bar ( juli-aug.)

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche in bad, haardroger), houten
vloer, individuele airco/verwarming,
hoofdkussenservice (gratis), telefoon,
wifi (gratis), satelliet-tv (flatscreen),
minibar (betalend), safe (gratis) en
balkon
• Standaardkamer (2-3 pers.) met
zeezicht (type 20)
• Juniorsuite (2-3 pers.), ruimere
kamer met geïntegreerd salon en
zeezicht (type 22)
• Suite (2-4 pers.) met zeezicht, op
aanvraag (type 23)
• Eén persoon in dubbele kamer
met zeezicht (type 29)
• Eenouderkamer (1 volw.+1 kind /
1 volw.+2 kind.) met zeezicht, zonder
toeslag (type 24)
• Promokamer (2-3 pers.) met
lateraal zeezicht (type 26)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 188 kamers

VOOR FAMILIES
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN

Code 01479 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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APARTHOTEL LAS DUNAS
Novo Sancti Petri

! Ruime appartementen
! Sfeer met Caribisch tintje
! Goede prijs
! Commercieel centrum op wandelafstand
! Directe toegang naar het strand
HALF
ALLEEN
WIFI
GRATIS PENSION ONTBIJT VERBLIJF

Appartement
ONZE MENING:

10

KLANTENSCORE
• Maaltijden 10
• Kamers 10

Dit aparthotel heeft een goede ligging
tussen de duinen van het populaire
zandstrand ‘La Barrosa’. Je verblijft
in ruime appartementen met een
aparte slaapkamer, salon en open
keuken. En toch hoef je hier niet te
koken: het restaurant serveert
internationale gerechten met een
Andalusisch tintje.

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het zandstrand van ‘La • Restaurant (maaltijden in
Barrosa’
buffetvorm)
• Op 20 km van Cádiz
• Bars
• Op ± 60 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Safe te huur aan de receptie
• Parking (gratis, volgens
beschikbaarheid)
• Garage
• Wifi (gratis) in het hele resort

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• 2 zootwaterzwembaden, kinderbad, Alle appartementen beschikken over
badkamer (douche), tegelvloer,
tuin
• Gratis ligzetels aan het zwembad
individuele airco, telefoon, wifi (gratis),
satelliet-tv (flatscreen), open keuken
met koelkast, broodrooster, koffiezet,
microgolf en balkon
• Appartement: (2-3 pers. /
2 volw.+2 kind.): 1 slaapkamer,
1 salon met sofabed (type 20)
• Appartement aan promoprijs
(2-3 pers. / 2 volw.+2 kind.):
1 slaapkamer, 1 salon met sofabed
(type 25)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 300 appartementen

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQ]RQGHUWRHVODJ

Code 01471 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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Kamer met lateraal zeezicht
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TUI BLUE PLAYA LA BARROSA
Novo Sancti Petri

! Adults only vanaf 16 jaar
! Een van de beste hotels in de regio
! Zeer lekkere buffetten
! Mooie, tropisch aandoende binnentuinen
! Direct aan het strand van La Barrosa

TE

L AWARD

FAIR TRAVEL

HALF
ALLEEN
PENSION ONTBIJT VERBLIJF
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ADULTS OVERDEKT
PRIVÉ
SWIM-UP WIFI
ONLY ZWEMBAD ZWEMBAD KAMERS GRATIS

el

22
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o
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ONTSPANNEN
MET Z’N TWEEËN
! MODERNE

KAMERS OP
PRACHTIGE LOCATIES
! CULINAIRE ERVARINGEN
! GENIETEN IN DE
WELLNESS
! BLUEF!T® RELAXATIEEN 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:

LIGGING

• Direct aan het lange zandstrand
van ‘La Barrosa’
KLANTENSCORE
• Op 8 km van het centrum van
• Maaltijden 9.1
Chiclana de la Frontera
• Kamers 9.5
• Op 800 m van een winkelcentrum
• Op ± 60 km van de luchthaven
Dit hotel is gekend voor zijn uitstekend
(transfer heen en terug inbegrepen)
restaurant met verfijnde, lekkere
buffetten. Je verblijft in mooie, grote FACILITEITEN
kamers en geniet er van een
• Shop
vriendelijke service. De zeezichtkamers • Wifi (gratis) in het hele resort
zijn een aanrader! Het hotel ligt direct
aan het strand met kleine duinen en
bevindt zich op enkele kilometers
van het centrum van Chiclana de la
Frontera. Het hotel verwelkomt gasten
vanaf 16 jaar.

9.3

RESTAURANTS & BARS

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• Restaurant (maaltijden in
buffetvorm)
• A-la-carterestaurant
• Bar, poolbar, beachbar (afhankelijk
van het weer)
• Lange broek vereist voor de heren
tijdens het avondmaal

• Zoetwaterzwembad, zonneterras
• Gratis ligzetels en parasols aan het
zwembad
• Gratis handdoekenservice (mits
waarborg)
• Overdekt zwembad
• Gratis: pingpong, (beach)volley,
fitness
• Betalend: biljart, sauna, massage
en bubbelbad in het healthcentrum

Alle kamers beschikken over badkamer
(bad of douche, haardroger), tegelvloer,
individuele airco, hoofdkussenservice
(betalend), telefoon, wifi (gratis),
satelliet-tv (flatscreen), minibar
(betalend), safe (gratis) en balkon
• Standaardkamer (2-3 pers.)
(type 20)
• Kamer met lateraal zeezicht
(2-3 pers.) (type 23)
• Kamer met frontaal zeezicht
(2 pers.) (type 21)
• Swim-upkamer (2-3 pers.) met
privézwembad (type 22)
• Juniorsuite (2-3 pers.) met salon,
lateraal zeezicht of zicht op het
zwembad (type 24)
• Eén persoon in dubbele kamer
met lateraal zeezicht (type 28)
• Eén persoon in dubbele kamer
(type 29)
• Promokamer (2-3 pers.) (type 25)
• 264 kamers

ADULTS ONLY
• Minimumleeftijd voor de gasten in
het hotel: 16 jaar

Code 01478 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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HIPOTELS BARROSA GARDEN
Novo Sancti Petri

! Excellente gerechten
! Beste prijs-kwaliteitverhouding
! Halfpension of All In
! Prachtige relaxtuin
! Op 150 m van het strand
OVERDEKT WIFI
ZWEMBAD GRATIS

ONZE MENING:

9.0

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.3
• Kamers 9.5

Hotel Barrosa Garden is een aanrader
voor zowel families als sportliefhebbers.
Het hotel heeft een rustige ligging
op wandelafstand van het strand en
wordt omringd door pijnbomen en
een zalige tuin. De zwembaden spelen
in op je wensen: één om in te relaxen,
een ander om te ravotten!

HALF ONTBIJT ALLEEN
ALL IN PENSION
VERBLIJF

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

VERBLIJF

• Op 150 m van het strand
• Op 8 km van Chiclana
• Op 24 km van Cádiz
• Op 800 m van een winkelcentrum
• Op ± 60 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Zie All In (mits toeslag)
• Restaurant (maaltijden in
buffetvorm, showcooking)
• Themarestaurant
• Bar, poolbar

FACILITEITEN

• 2 zoetwaterzwembaden
(1 relaxzwembad en 1 activiteitenzwembad), kinderbad, terras met
gratis ligzetels, parasols en
handdoekenservice (mits waarborg)
aan het zwembad
• Overdekt zwembad (verwarmd)
• Gratis: pingpong, (beach-)volleybal,
balsporten, vogelpik, waterpolo,
fitness, aerobic, animatieprogramma
overdag en ‘s avonds, miniclub
(3-12 jaar), tienerclub (12-16 jaar)
• Betalend: biljart (loungebar)

Alle kamers beschikken over badkamer
(bad of douche, haardroger), tegelvloer,
individuele airco, telefoon, wifi (gratis),
satelliet-tv, minibar (op aanvraag en
betalend) en balkon
• Standaardkamer (2-3 pers.)
(beperkte ruimte bij maximale
bezetting) (type 20)
• Familiekamer (3-4 pers. / 2 volw.+
1 kind / 2 volw.+2 kind. / 3 volw.+
1 kind), zonder toeslag (type 21)
• Eén persoon in dubbele kamer
(type 29)
• Promokamer (2-3 pers.) (type 25)
• Familiekamer aan promoprijs
(3-4 pers. / 2 volw.+1 kind /
2 volw.+2 kind. / 3 volw.+1 kind)
(type 26)
• Kinderbedje (0-2 jaar) ter plaatse
te betalen (niet mogelijk bij maximale
bezetting)
• 358 kamers

• Kinderspeelruimte
• Shop
• Parking
• Wifi (gratis) in het hele resort

SPORT & ONTSPANNING

MINISPLASH
• 1 kids waterspuitpark, 1 kids
miniglijbanenpark

ALL IN mits toeslag
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• 1 avondmaal in de
2 themarestaurants (voor verblijven
vanaf 7 nachten)
• Snacks
• Koffiebreak
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(10-00.30u., geen merkdranken)
• Tennis (1u./dag) (racket betalend),
pingpong (racket betalend),
(beach-)volleybal, balsporten, biljart
(omnisportterrein), vogelpik,
waterpolo
• Fitness, aerobic, sauna, Turks bad

VOOR FAMILIES
0LQLVSODVK
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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Spanje | Costa de la Luz | Conil de la Frontera

FUERTE CONIL
Conil de la Frontera

! Gevarieerde en lekkere keuken
! Service zoals het hoort
! Sfeervolle kamers
! Gezellige centrum op wandelafstand
! Aan het strand (gescheiden door straat)
OVERDEKT WIFI
ZWEMBAD GRATIS

HALF ONTBIJT
ALL IN PENSION

CLASSIC
9HUWURXZGJHYRHO
.ZDOLWHLWHQFRPIRUW
+DUWHOLMNHVHUYLFH

Standaardkamer

ONZE MENING:

Hotel Fuerte Conil is geknipt voor
wie op zoek is naar rust en comfort.
Het hotel ligt in een uitgestrekt
domein en via verschillende niveaus
kom je bij het prachtige zandstrand
dat slechts door een kleine weg van
het hotel gescheiden wordt. Het is
een aanrader om hier een kamer
met lateraal zeezicht te boeken.

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het zandstrand
(gescheiden door een straat)
• Op 1 km van Conil de la Frontera
• Op 43 km van Cádiz en op 67 km
van Jerez de la Frontera
• Op ± 64 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Zie All In (mits toeslag)
• Restaurant (ontbijt en avondmaal
in buffetvorm)
• A-la-carterestaurant gespecialiseerd
in vis- en rijstgerechten (middagmaal, enkel open in hoogseizoen)
• Snacks
• Bar

VERBLIJF

Alle kamers beschikken over badkamer (douche in bad, haardroger),
tegelvloer, individuele airco, hoofdkussenservice (gratis), telefoon, wifi
(gratis), satelliet-tv, minibar (betalend),
safe (betalend) en balkon of terras
• Standaardkamer (2 pers.)
(type 20)
FACILITEITEN
• Kamer met lateraal zeezicht
SPORT & ONTSPANNING
• Kinderspeeltuin
(2 pers. / 2 volw.+1 kind) (type 21)
• Roomservice
• Zoutwaterzwembad, kinderbad
• Eén persoon in dubbele kamer,
• Schoonheidssalon voor gelaats- en (zout water), zonneterras
op aanvraag (type 29)
lichaamsverzorging
• Gratis ligzetels en parasols aan het • Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (op
• Shop
zwembad
aanvraag, niet mogelijk bij maximale
• Privéparking
• Gratis handdoekenservice
bezetting)
• Wifi (gratis) in het hele resort
• Overdekt zwembad met bubbelbad • 250 kamers
(verwarmd, in de spa en betalend)
• Gratis: pingpong, fitness, softanimatieprogramma (2x/week in
het laagseizoen, dagelijks in het
hoogseizoen), miniclub (4-8 jaar,
enkel tijdens hoogseizoen), maxiclub (8-12 jaar, enkel tijdens het
hoogseizoen), teensclub (12-16 jaar,
enkel tijdens het hoogseizoen),
Forti Club (4-12 jaar, dagelijks tijdens
het hoogseizoen, in het weekend
tijdens het laagseizoen)
• Betalend: 2 tennisterreinen (met
verlichting), fietstocht, spacentrum
met massage in nabijgelegen zusterhotel Fuerte Costa Luz (enkel in
het hoogseizoen)

ALL IN mits toeslag
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Snacks (11-13u30 en 16-19u30)
• Water, bier, frisdranken en huiswijn
tijdens het middag- en avondmaal
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken (11-24u.)
• Pingpong, fitness, bubbelbad
• Softanimatie (2x/week in het laagseizoen, dagelijks in het hoogseizoen)
• Miniclub (4-8 jaar, enkel tijdens
hoogseizoen), maxiclub (8-12 jaar,
enkel tijdens het hoogseizoen),
teensclub (12-16 jaar, enkel tijdens
het hoogseizoen), Forti Club
(4-12 jaar, dagelijks tijdens het
hoogseizoen, in het weekend tijdens
het laagseizoen)

Code 01470 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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Spanje | Costa de la Luz | Novo Sancti Petri

ROYAL HIDEAWAY SANCTI PETRI
Novo Sancti Petri

! Professioneel spacentrum
! Elegante, stijlvol hedendaagse kamers
! Groene, tropische tuin
! Direct aan het strand
HALF
OVERDEKT WIFI
ZWEMBAD GRATIS PENSION ONTBIJT

PREMIUM
([FOXVLHYHKRWHOV
/X[HHQFRPIRUW
*DVWURQRPLVFKGLQHUHQ

Luxekamer met lateraal zeezicht
ONZE MENING:

9.5

KLANTENSCORE
• Maaltijden 9
• Kamers 9.5

Royal Hideaway Sancti Petri, lid van
de Barcelo Hotel Group, is een
prachtig hotel met een ideale ligging
direct aan het La Barrosa-strand.
Het complex ligt te midden van een
groene, tropische tuin met palmbomen en waterpartijen die vooral
‘s avonds zorgen voor een feeërieke
sfeer. De modern ingerichte kamers
zijn ruim en voorzien van de
allernieuwste technologische snufjes.
Het gigantische, professionele
spacentrum weet je dan weer te
verleiden met een Turks bad, een
Finse sauna, massages en tal van
verzorgingsruimten. Golfl iefhebbers
kunnen terecht op de nabijgelegen
golfterreinen van Sancti Petri.

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• Direct aan het strand
• Op 2,5 km van een commercieel
centrum
• Op 8 km van Chiclana
• Op 30 km van Cadiz
• Op ± 60 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Buffetrestaurant met internationale
gerechten
• A-la-carterestaurant met lokale en
mediterrane gerechten
• A-la-carterestaurant/grill/bar
• Lobbybar, poolbar
• Irish Pub met 4 bowlingbanen,
biljart en vogelpik
• Lounge in Aziatische stijl

• 5 zoetwaterzwembaden waarvan
1 met kindergedeelte met
glijbanen, 4 bubbelbaden, terras
met gratis ligzetels en parasols
• Gratis handdoekenservice
• Overdekt zwembad (verwarmd)
• Gratis: fitness, animatieprogramma
voor kinderen (4-12 jaar, in het
hoogseizoen), avondanimatie voor
volwassenen (in het hoogseizoen
en indien voldoende interesse)
• Betalend: spa- en wellnesscentrum
met Turks bad, Finse sauna,
bubbelbad, massages, gelaats- en
lichaamsbehandelingen

Alle kamers beschikken over badkamer
(bad en aparte douche, haardroger),
tegelvloer, centrale airco, hoofdkussenservice (gratis), telefoon, wifi
(gratis), satelliet-tv, minibar (gevuld
op aanvraag en betalend), koffie- en
theefaciliteiten, safe (gratis) en
balkon
• Luxekamer (2-3 pers.) (type 20)
• Luxekamer met tuinzicht
(2-3 pers.) (type 22)
• Luxekamer met lateraal zeezicht
(2-3 pers.) (type 23)
• Luxekamer met lateraal zeezicht
(2-3 pers.) en tuinzicht (type 24)
• Luxekamer met zeezicht
(2-3 pers.) (type 21)
• Eén persoon in luxekamer
(type 29)
• Eén persoon in luxekamer met
lateraal zeezicht (type 28)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 195 kamers

FACILITEITEN
• Kapsalon (op aanvraag)
• Amfitheater
• Roomservice
• Wifi (gratis) in het hele resort

Code 01493 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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Spanje | Costa de la Luz | Rota

DUQUE DE NAJERA
Rota

! Ruime en comfortabele kamers
! Persoonlijke service
! In het oude stadscentrum van Rota
! Direct aan de promenade en het strand
HALF
WIFI
GRATIS PENSION ONTBIJT

Kamer met zeezicht

ONZE MENING:

8.7

KLANTENSCORE
• Maaltijden 7.3
• Kamers 8.7

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• Direct aan het zandstrand,
gescheiden door de promenade
• In het oude stadscentrum van Rota
• Op 19 km van Chipiona
• Op ± 30 km van Jerez
• Op ± 37 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Restaurant (ontbijt en avondmaal
in buffetvorm, bij lage bezetting
avondmaal met vast menu en
bediening aan tafel)
• A-la-carterestaurant
• Snackbar
• Bar, poolbar ( juni-sept.)

• Zoetwaterzwembad, kinderbad,
zonneterras
• Gratis ligzetels en parasols aan het
zwembad
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: pingpong, fitness, sauna
(1u./week), (paddle)tennis (3u./
week per kamer, in hotel ‘Playa de
la Luz’)
• Kinderactiviteiten in juli en augustus
• Betalend: (paddle)tennis (in hotel
‘Playa de la Luz’), biljart, fietsenverhuur (op aanvraag), sauna,
bubbelbad, massage, zeilcursus,
cursus koken en wijnproeven, cursus
nordic walking

Alle kamers zijn ruim en comfortabel
en beschikken over badkamer (bad,
douche, haardroger), marmeren vloer,
individuele airco, hoofdkussenservice
(gratis), telefoon, wifi (gratis),
satelliet-tv, minibar (betalend),
koffie- en theefaciliteiten en safe
(gratis)
• Standaardkamer (2-3 pers.) met
Frans balkon (type 20)
• Kamer met zeezicht (2-3 pers.)
en balkon (type 21)
• Juniorsuite (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind.) met 2 bedden (1,20 m),
geïntegreerd salon met sofabed
(1,35 m), Frans balkon (op aanvraag)
en zeezicht, op aanvraag (type 22)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 92 kamers

Dit klassehotel met zicht op de
Atlantische Oceaan en de baai van
Cadiz, ligt direct aan het strand. Aan FACILITEITEN
de ene zijde van het hotel vind je
• Privéparking
een vissers- en watersporthaven en • Wifi (gratis) in het hele resort
aan de andere kant is het gefl ankeerd
door een kasteel dat een belangrijke
rol heeft gespeeld in de geschiedenis
van Rota.

VOOR FAMILIES
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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Spanje | Costa de la Luz | Rota

PLAYA DE LA LUZ
Rota

! Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding
! Belgisch management
! Direct aan het strand
HALF
WIFI
GRATIS PENSION ONTBIJT

Standaardkamer
ONZE MENING:

9.3

KLANTENSCORE
• Maaltijden 9
• Kamers 9

Dit gezellige hotel werd opgetrokken
in de charmante, Andalusische laagbouwstijl. De kamers liggen rond de
twee grote patio’s, waarvan één met
zwembad. De poolbar aan het zwebad is de hele dag open voor drankjes
én er is een uitgebreide kaart voor
wie ‘s middags of ‘s avonds een hapje
wil eten. Zin in cocktails? Dan is de
chill-outbar (15/6-30/9) met zicht op
zee de place to be! De ligging van
het hotel is ideaal: aan een mooi
zandstrand en op enkele kilometers
van het authentieke Andalusische
stadje Rota. Leuk weetje: het hotel
werd gebouwd op een ‘Almadraba’,
een oude visfabriek waar tonijn werd
gevangen en behandeld in wat
vandaag het zwembad is. Hierdoor
dankt het ook zijn ligging zo dicht bij
de zee.

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het lange zandstrand
• Restaurant (ontbijt en avondmaal
• In een residentiële en rustige zone
in buffetvorm, in het laagseizoen
• Op 3 km van het centrum van Rota en bij lage bezetting: avondmaal =
menu met bediening aan tafel)
• Op ± 37 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen) • Restaurant/bar met terras aan het
strand (open van april tot oktober,
FACILITEITEN
middag- en avondmaal tijdens het
• Kinderspeelruimte
hoogseizoen)
• Fietsstation (fiets veilig parkeren, • Poolbar, chill-outbar (15/6-30/9)
herstellen en wassen, banden
met zicht op zee
oppompen)
• Beachclub (april-oktober, afhankelijk SPORT & ONTSPANNING
van het weer, toegang betalend
• Zoetwaterzwembad, kinderbad,
tussen 15/6-15/9: € 5/dag/kamer)
zonneterras
met zoutwaterzwembad
• Gratis ligzetels en parasols aan het
• Privéparking (gratis) en garage
zwembad
• Wifi (gratis) in het hele resort
• Gratis handdoekenservice (mits
waarborg)
• Gratis ligzetels aan het strand tussen
1/4-14/6 en 16/9-31/10
• Gratis: tennis (3u./week), pingpong,
volleybal, fitness
• Animatie (hoogseizoen), 1x/week
show (mei-oktober)
• Betalend: tennis (met verlichting),
fietsenverhuur, biljart

• Eén persoon in dubbele kamer
met bad, individuele airco en balkon
Alle kamers beschikken over badkamer (haardroger), marmeren vloer, of terras (type 29)
hoofdkussenservice (gratis), telefoon, • Promokamer (2 pers.) met douche
in bad, individuele airco, zonder
wifi (gratis), satelliet-tv (flatscreen),
minibar (betalend) en safe (betalend) minibar, met balkon of terras (type 25)
• Standaardkamer (2-3 pers.) met • Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
bad, individuele airco en balkon of
terras (beperkte ruimte bij maximale • 231 kamers
bezetting) (type 20)
• Juniorsuite (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind.) met bad, douche, individuele
airco en balkon of terras (type 21)
• Juniorsuite (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind.) met bad, douche, individuele
airco, balkon en zeezicht (type 22)
• Superieure kamer (2-3 pers. /
2 volw.+2 kind.) met bad, douche,
individuele airco en balkon of terras
(type 23)
• Familiekamer (4-5 pers.) met bad,
centrale airco/verwarming,
flatscreen tv, terras en tuinzicht:
1 slaapkamer, 1 salon (type 26)

VERBLIJF

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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Spanje | Costa de la Luz | Chipiona

BEST COSTA BALLENA
Chipiona

! Volledig vernieuwd
! Superieure kamers met heel wat extra’s
! Van de bekende Best-keten
! Direct aan het strand en de promenade
WIFI
GRATIS

HALF ONTBIJT
ALL IN PENSION

FAIR TRAVEL

Standaardkamer

• Extra’s geldig bij types 22 en 24:
Alle kamers beschikken over badkamer andere decoratie, koffie- en theefaciliteiten, 2 bedden van 1,35m of
(douche, haardroger), houten vloer,
kingsize bed, hoofdkussenservice
KLANTENSCORE
centrale airco, telefoon, wifi (gratis),
en toegang tot het premiumterras
• Maaltijden 7.8 • Service 10
satelliet-tv (flatscreen), minibar
• Kamers 8.5
met ligzetels, Balinese bedden,
(betalend), safe (gratis) en balkon
infinity pool en ‘sky bar’ (Adults Only)
• Standaardkamer (2-3 pers. /
Best Costa Ballena is een recent
• Extra geldig bij type 23 en 24:
2 volw.+2 kind. / 3 volw.+1 kind)
resort langs de Atlantische Oceaan.
1 sessie in de Spa per volw./verblijf
(2 bedden van 1,35 m) met gratis
Dit ruim opgezet viersterrenhotel
FACILITEITEN
(min. 4 nachten)
welkomstpakket in de minibar
ligt pal aan het strand van Costa
• Kinderspeelruimte
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
(type 20)
Ballena en heeft alles in huis om jou • Schoonheidssalon
mogelijk bij maximale bezetting in
• Kamer (2 pers.) met kingsize bed,
een spetterende vakantie te bezorgen. • Shop
types 21 en 10)
gratis welkomstpakket in de miniKom volledig tot rust in het uitgebreide • Wifi (gratis) in het hele resort
• 618 kamers
bar, zonder toeslag (type 21)
wellnesscentrum of neem een
• Superieure kamer (2-3 pers. /
RESTAURANTS & BARS
verkwikkende duik in een van de
2 volw.+2 kind. / 3 volw.+1 kind)
zwembaden. Met een speeltuin, een • Zie All In (mits toeslag)
met extra’s (zie verder) (type 22)
• Restaurant (maaltijden in buffetminiclub en een gethematiseerd
• Familiekamer (4-5 pers. / 4 volw.+
vorm)
kinderbad, is hier ook aan de
2 kind.) = 2 communicerende
allerkleinsten gedacht! Verder proef • Snackbar
kamers, met gratis welkomstpakket
• 2 bars
je hier de heerlijkste gerechten en
in de minibar en extra’s (zie verder),
verblijf je in erg comfortabele
SPORT & ONTSPANNING
zonder toeslag (type 23)
kamers.
• 2 zoetwaterzwembaden, kinderbad, • Superieure familiekamer
zonneterras
(4-6 pers. / 4 volw.+4 kind. /
• Gratis ligzetels en parasols aan het
5 volw.+2 kind. / 5 volw.+3 kind. /
zwembad
6 volw.+1 kind / 6 volw.+2 kind.) =
• Gratis handdoekenservice
2 communicerende superieure
• Gratis: fitness, miniclub (vanaf
kamers, met extra’s (zie verder)
4 jaar), animatie overdag en
(type 24)
‘s avonds
• Eenpersoonskamer met gratis
• Betalend: wellnesscentrum met
welkomstpakket in de minibar
hamam, sauna, bubbelbad, massage (type 10)
ONZE MENING:

8.8

LIGGING

VERBLIJF

• Op 150 m van het strand
• Op 550 m van het centrum van
Costa Ballena
• Op 5 km van het centrum van
Chipiona
• Op ± 45 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

ALL IN mits toeslag
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Snacks (10-23u., niet tijdens de
maaltijden)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(10-23.30u.)
• Fitness
• Animatie overdag en ‘s avonds
• Miniclub (vanaf 4 jaar)

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQ]RQGHUWRHVODJ
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COSTA DEL SOL

! ‘Zonnekust’, alleen al de naam voorspelt stralend vakantieweer

SPANJE

! Swingende badplaatsen, dag en nacht

GRANADA

! Luxejachten, glamour cars en chique winkels in Marbella

Sierra

! Rijke cultuursteden in het Andalusische achterland

ALMERÍA

50 km
MÁLAGA

VAKANTIEPLAATSEN
MARBELLA

TORREMOLINOS

Nevada

Benalmádena Torremolinos
Marbella
Fuengirola

Nerja

Estepona
Zee
Torremolinos is een paradijs voor wie snakt
llandse
naar zon, zee, strand en fun. 9 km lang word
Midde
je verwend met fijnzandstranden! In het zuiden,
vlak aan zee, ligt het charmante ‘La Carihuela’.
Het is het oudste deel van de stad met heel
wat visrestaurantjes. Torremolinos laat ook de
EXCURSIES
shop lovers niet op hun honger zitten, in de
Je reisagent stelt je met plezier het volledige
late namiddag lopen de winkelstraten gezellig NERJA
aanbod uitstappen voor.
vol! Luchthaven - Torremolinos: 8 km
Nerja laat je proeven van een stukje authentiek
Luchthaven - Marbella: 51 km
Spanje!
Je
ziet
er
de
typische
smalle
straatjes
FUENGIROLA
BENALMADENA
De badplaats Fuengirola ligt tussen Torremolinos met sfeervolle restaurants en bars. Het kleine
Zalige temperaturen, 9 km lang zandstrand,... en Marbella in, aan de voet van de Sierra de dorpje ligt aan de zuidkust van Spanje, aan de
Je zou voor minder afzakken naar Benalmadena. Mijas. Fuengirola heeft alles wat je nodig hebt voet van het gebergte en geniet het hele jaar
door van aangename temperaturen. Vanop
De stranden worden er uitstekend onderhouden op vakantie: een zandstrand van 7 km lang,
het Balcón de Europa heb je een prachtig
en op de verkeersvrije Paseo Marítimo (3 km vele typische tapasbars en leuke winkels!
panoramisch zicht over de kust. ‘s Avonds hangt
lang!) kan je heerlijk uitwaaien. In de buurt
Luchthaven - Fuengirola: 30 km
hier een bijzonder gezellige sfeer! Luchthaven van de jachthaven (in 2012 uitgeroepen tot de
Nerja: 68 km
mooiste van Europa) vind je heel wat terrasjes, ESTEPONA
bars, restaurants, boetieks, een sealife center Estepona is een zeer uitgestrekte, toeristische
en verschillende disco’s. Luchthaven - Benalmadena badplaats met stranden over vrijwel de hele kustlijn. Centraal is een oud centrum met authentieke
Costa: 15 km
huizen, hellende straatjes en pleintjes en een
kleine jachthaven. Luchthaven - Estepona: 85 km

Marbella is een badplaats met cachet! Wereldwijd staat ze bekend als luxueuze hotspot voor
vakantiegangers. Er is een mooi verkeersvrij
centrum, de straatjes zijn nauw en cosy, huizen
en pleinen zijn met bloemen versierd, de winkels
zijn exclusief, de jachthaven trekt aandacht,
en de nachtclubs lokken feestfanaten. Golfliefhebber? Er zijn heel wat golfterreinen,
zowel voor beginners als voor gevorderden.
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ERÍA

INFO
Formaliteiten: voor Belgen volstaat de identiteitskaart (dient geldig te zijn tijdens je verblijf ter
plaatse). Andere nationaliteiten: info op de
ambassade. Kinderen: Voor kinderen jonger
dan 12 jaar is de Kids-ID verplicht. Voor een
laatste update: http://diplomatie.belgium.be
Airco/verwarming: volgens een nieuwe Spaanse
wet (geldig t.e.m. november 2023) mag de
airco niet lager dan 27° en de verwarming niet
hoger dan 19° staan. Dit is van toepassing in
alle openbare/gemeenschappelijke ruimtes. In
de hotelkamer is deze regel niet van toepassing.
Opmerking: naargelang de weersomstandigheden en de bezetting in het hotel
kunnen bepaalde faciliteiten gesloten zijn en
bepaalde ruimtes niet verwarmd worden.
Keuken: typisch Spaanse restaurants serveren
echte Andalusische gazpacho, tortilla, visgerechten,
inktvis, gamba’s,...

Shopping: cd’s met authentieke flamenco,
aardewerk, borduurwerk, leder, suède jassen,
kleding, sieraden,...
Sport: alle watersporten, wandelen, tennis,
paardrijden,...
Huisdieren: kunnen niet mee met de gewone
transfer of het openbaar vervoer naar het
hotel. Je wordt gevraagd een taxi te nemen
op eigen kosten.

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

TORREMOLINOS

KLIMAAT
jan
feb
maa
apr
mei
jun
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
24/7 ONLINE
SERVICE

545_V1_MED_NL 545

Sol Torremolinos Don Pedro ****
Sol Torremolinos Don Pablo ****
Pez Espada ****
Bajondillo ****

A
18°
18°
20°
21°
24°
27°
27°
30°
30°
28°
24°
20°
18°

B
19°
17°
16°
15°
17°
18°
18°
21°
22°
21°
19°
17°
16°

C
6
6
6
9
8
10
10
11
10
8
7
6
6

A: gem. dagtemp.
B: gem. temp. zeewater
C: uren zon per dag

code 01212
code 01225
code 01223
code 01320

BENALMADENA
Siroco ****
Palladium Hotel Costa del Sol ****
Globales Los Patos Park ****
Best Benalmadena ****

code 01248
code 01295
code 01249
code 01236

MARBELLA
Bluebay Banus ****
Hard Rock Hotel Marbella ****
Amare Beach Hotel Marbella ****

code 01284
code 01271
code 01267

ESTEPONA
H10 Estepona Palace ****

code 01269

NERJA
Balcon de Europa ****

code 01233

FUENGIROLA
Globales Gardenia ***

code 01263
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RIU COSTA DEL SOL
Torremolinos

! Uitstekende ligging aan het strand
! Schitterende club
! Op 50 m van het strand
WIFI
GRATIS

FAIR TRAVEL

ALL IN

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:

8.5

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.3 • Service 8.7
• Kamers 8.8

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 50 m van het strand, gescheiden
door een weg
• Op 50 m van een bushalte
• Op 2 km van winkels
• Op 10 km van Malaga
• Op 5 km van de luchthaven (transfer
heen en terug inbegrepen)

• Zie All In
• Hoofdrestaurant met terras
• Italiaans restaurant
• Andalusisch restaurant met terras
• Lobbybar, bar met salon, sportsbar,
plazabar, poolbar, bar

Eén voet over de drempel van Riu
Costa del Sol en je bent thuis. Strijk
neer onder een parasol aan het
FACILITEITEN
zwembad terwijl de kids zich amuseren • Kinderspeeltuin
in kidsclub RiuLand. Hier in dit hotel • Wifi (gratis) in het hele resort
ervaar je de bekende RIU-service.
Dat proef je in het voortreffelijke
eten, dat zie je op de kraaknette
kamers en dat merk je aan dat extra
strandlaken op je ligbed. Van stoombad tot het eten: All Inclusive is hier
tip-top geregeld.

VERBLIJF

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche, haardroger), centrale airco/
verwarming, plafondventilator, telefoon,
satelliet-tv, wifi (gratis), koelkast,
safe (gratis) en balkon of terras
• Standaardkamer (2 pers.) (type 20)
• Kamer (2-3 pers.) met lateraal
SPORT & ONTSPANNING
zeezicht (type 21)
• 3 zwembaden (waarvan 1 verwarmd • Ruime kamer (2-3 pers. / 2 volw.+
in de winter), babybad, zonneterras 2 kind.) met lateraal zeezicht (type 23)
• Gratis ligzetels, parasols en hand- • Juniorsuite (2-3 pers. / 2 volw.+
doeken (mits waarborg) aan het
2 kind.) met zithoek met slaapbank,
zwembad
frontaal zeezicht (type 22)
• Overdekt zwembad (verwarmd,
• Suite (2-3 pers. / 2 volw.+2 kind.)
enkel geopend in de winter)
met afzonderlijk salon met slaap• Gratis: zie All In
bank (type 24)
• Betalend: spacentrum met
• Eén pers. in dubbele kamer
verschillende behandelingen en
(type 29)
massage
• Eén pers. in dubbele kamer met
lateraal zeezicht (type 28)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting
behalve in types 20 en 29)
• 621 kamers

ALL IN
• Gevarieerd buffet met showcooking
• Continentaal ontbijt/snack
• Middagmaal: buffet met warme en
koude gerechten, showcooking,
lichte maaltijden
• Avondmaal: buffetten en gerechten
die à la minute bereid worden, buffet
met voorgerechten en dessertbuffet,
vegetarische gerechten
• 2x/week themabuffet
• Alternatief avondmaal: Andalusisch
restaurant (afwisselend Andalusische
of Aziatische keuken, buffet), Italiaans
restaurant (hoofdgerecht geserveerd
aan tafel, voor- en nagerecht in
buffetvorm)
• Snacks (24/24u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken (24/24u.)
• Fitness (vanaf 16 jaar, sportschoenen
verplicht), beachvolley
• Stoombad (vanaf 18 jaar)
• Groepslessen in de RiuFit zone
(6x/week)
• Animatie overdag voor volw. (dagelijks)
en kinderen (4-7, 8-12 jaar, 6x/week)
• Livemuziek, shows of Riu-avondprogrammma (meerdere keren per
week)

VOOR FAMILIES
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN

Code 01210 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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RIU MONICA
Nerja

! Adults Only, vanaf 18 jaar
! Lekker en uitgebreid buffet
! Vlak bij het gezellige dorpje Nerja
! Direct aan de promenade en het strand
ADULTS WIFI
ONLY GRATIS

FAIR TRAVEL

HALF
PENSION

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:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het Torrecilla-strand,
• Gevarieerd ontbijtbuffet met
gescheiden door de promenade
showcooking
KLANTENSCORE
• Op 800 m van het centrum van
• Restaurant met terras (avondmaal:
• Maaltijden 8.7 • Service 9.1
Nerja
buffet met warme en koude voor• Kamers 8.9
• Op 800 m van een winkelcentrum
gerechten / hoofdschotel van het
• Bushalte op 50 m
buffet / showcookinggerechten /
Dolce far niente met zicht op zee!
• Op ± 80 km van de luchthaven
vegetarische gerechten / dessertDe kunst van het zalig nietsdoen,
(transfer heen en terug inbegrepen) buffet)
leer je hier vanaf dag één. Dit hotel
• Alternatief avondmaal: themabuffet
is nu ‘adults only’, de rust krijg je er FACILITEITEN
(2x/week), Spaans restaurant
gratis bij... Je verblijft in het witte
• Wifi (gratis) in het hele resort
• Middagmaal: lichte maaltijden
dorpje Nerja, gekend voor z’n nauwe
• Snackbar bij het zwembad
straatjes en karakteristieke huisjes.
• Salonbar met terras
Nerja staat eveneens bekend vanwege
• Deftige kledij (lange broek) vereist
het ‘Balcón de Europa’, een promenade
tijdens het avondmaal
in het centrum die bovenop een klif
ligt. In Riu Monica mag je gerust zijn:
de maaltijden, de kamers en de service
zijn tiptop in orde!

9.0

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• Zwembad, zonneterras,
3.000 m2 tuin
• Gratis ligzetels, parasols en handdoeken (mits waarborg) aan het
zwembad
• Overdekt zwembad (verwarmd,
enkel in de winter geopend)
• Gratis: fitness, livemuziek of
shows (meerdere malen per week)
• Betalend: massage

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche, haardroger), centrale airco/
verwarming, plafondventilator, telefoon, satelliet-tv, wifi (gratis), minibar
(betalend, op aanvraag), safe (betalend),
balkon of terras
• Standaardkamer (2 pers.) met
lateraal zeezicht (type 22)
• Kamer (2 pers.) met frontaal zeezicht (type 20)
• Ruime kamer (2-3 pers.) met
lateraal zeezicht (type 21)
• Eén pers. in dubbele kamer met
lateraal zeezicht (type 28)
• Eén pers. in dubbele kamer met
frontaal zeezicht (type 29)
• Eén pers. in dubbele kamer met
lateraal zeezicht (type 27)
• 234 kamers

ADULTS ONLY
• Minimumleeftijd voor de gasten in
het hotel: 18 jaar

Code 01254 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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RIU NAUTILUS
Torremolinos

! Mooi designinterieur
! Adults only vanaf 18 jaar
! Uitstekende service
! Direct aan de promenade en het strand
ADULTS WIFI
ONLY GRATIS

FAIR TRAVEL

HALF
PENSION

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.'
Suite

Zie pagina 20-21 voor alle hotels
ONZE MENING:

8.7

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.5 • Service 9
• Kamers 8.8

Er hangt een heerlijke ontspannen
sfeer in dit hotel, en dat past
uitstekend in het adults-onlyplaatje.
Alleen 18-plussers worden hier
verwelkomd, zodat je er eens in alle
rust tussenuit kan met z’n twee. In
Riu Nautilus wordt niets aan het
toeval overgelaten: de service is
excellent en de kamers zijn echte
pareltjes! Puur genieten wordt het,
op een sublieme locatie aan de
promenade en het strand.

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het strand, gescheiden • Gevarieerd ontbijtbuffet met
door de promenade
showcooking
• Op 700 m van een winkelcentrum • Restaurant met terras (avondmaal:
• Op 700 m van de jachthaven
buffet en gerechten die à la
‘Puerto Marina’
minute worden bereid / buffet met
• Bushalte op 100 m
voorgerechten en dessertbuffet /
• Op ± 8 km van de luchthaven
vegetarisch gerecht)
(transfer heen en terug inbegrepen) • Themabuffet 2x/week
• Alternatief avondmaal in het
FACILITEITEN
Spaans restaurant
• Wifi (gratis) in het hele resort
• Middagmaal: lichte maaltijden in
de snackbar bij het zwembad
• Salonbar met terras, snackbar met
terras bij het zwembad
• Deftige kledij (lange broek) vereist
tijdens het avondmaal

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• Zwembad, zonneterras,
2.500 m2 tuin
• Gratis ligzetels, parasols en hand–
doeken (mits waarborg) aan het
zwembad
• Overdekt zwembad (verwarmd,
enkel open in de winter)
• Gratis: fitness, stoombad,
livemuziek of shows (meerdere
malen per week)
• Betalend: wellnesscentrum met
verschillende behandelingen en
massage

Alle kamers beschikken over badkamer
(haardroger), centrale airco/verwarming,
plafondventilator, telefoon, wifi (gratis),
satelliet-tv (flatscreen), minibar
(betalend, op aanvraag), safe
(betalend) en balkon of terras
• Standaardkamer (2-3 pers.) met
douche (type 20)
• Kamer met lateraal zeezicht
(2-3 pers.) met douche (type 22)
• Juniorsuite (2-3 pers.) met
douche, geïntegreerd salon met
bank en zeezicht (type 21)
• Eenpersoonskamer met douche
in bad (type 10)
• Eén persoon in dubbele kamer
met douche (type 29)
• Eén persoon in dubbele kamer
met douche en lateraal zeezicht
(type 28)
• 293 kamers

ADULTS ONLY
• Minimumleeftijd voor de gasten in
het hotel: 18 jaar

Code 01229 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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PUENTE REAL
Torremolinos

! In de levendige wijk Costa Lago
! Goede prijs-kwaliteitverhouding
! Panoramisch zeezicht in het restaurant
! Door een straat van het strand gescheiden
WIFI
GRATIS

ALL IN

Standaardkamer
ONZE MENING:

LIGGING

VERBLIJF

• Door een straat gescheiden van
het strand
KLANTENSCORE
• Op 400 m van winkels, bars en
• Maaltijden 6.7 • Service 7.1
restaurants
• Kamers 7.5
• Op 2,5 km van het centrum van
Torremolinos
All Inclusive-plezier voor jong en oud!
• Bushalte op 150 m
Sportactiviteiten, entertainment en
• Op ± 8 km van de luchthaven
kinderanimatie; er is altijd wat te
(transfer heen en terug inbegrepen)
beleven in Puente Real. Gasten die
al eerder in Puente Real logeerden, FACILITEITEN
laten goede recensies achter; het
• Kinderspeelruimte
vriendelijke personeel, uitstekende
• Wifi (gratis) in het hele resort
ligging tegenover het strand, vlakbij
RESTAURANTS & BARS
het gezellige Torremolinos en
• Zie All In
veelzijdige maaltijden. Laat je zelf
• Restaurant met panoramisch
overtuigen. Verwacht geen
uitzicht over de Middellandse Zee
ultramoderne kamers, maar voor
(maaltijden in buffetvorm, shoween zonnige vakantie tegen een
cooking)
aantrekkelijke prijs ben je bij Puente
• Grill/barbecuerestaurant
Real aan het juiste adres.
• Italiaans restaurant
• ‘Fusion’ restaurant
• Bar, poolbar

7.3

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche of bad), centrale airco
(15/6-15/9), tegelvloer, telefoon, wifi
(gratis), satelliet-tv, koelkast, safe
(betalend)
• Standaardkamer (2-4 pers.) met
balkon (type 20)
• Superieure kamer (2-4 pers.) met
haardroger, balkon en lateraal
zeezicht (type 22)
• ‘Andalusische’ kamer (2-4 pers.)
met balkon of terras, zonder
toeslag (type 21)
• ‘Andalusische’ kamer met zicht
op het zwembad (2-4 pers.) met
balkon of terras (type 25)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 473 kamers

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Tafelwijn, bier, frisdranken en
water tijdens het middag- en
avondmaal
• Thema-avondmaal (6x/week)
• Snacks (10-13u. en 15-19u.)
• IJsjes aan de poolbar (10.30-23u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(10.30-23u.)
• 40% korting op geïmporteerde
dranken
• Tennis, pingpong, petanque, aerobic,
waterpolo
• Animatieprogramma overdag (o.a.
sport en spel) en ‘s avonds (o.a.
shows 2x/week)
• Miniclub (4-12 jaar)

SPORT & ONTSPANNING
• 2 zoetwaterzwembaden, kinderbad
• Terras met gratis ligzetels en
parasols aan het zwembad
• Gratis: zie All In

ALL IN GOLD mits toeslag
(J073: Via je reisagent € 14,10/
pers./nacht)
• Hetzelfde als hierboven plus:
avondmaal in het fusion restaurant
(1x/verblijf)
• Avondmaal in het Italiaans
restaurant (1x/verblijf)
• Avondmaal in het barbecuerestaurant (1x/verblijf)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken (24/24u.)
• Exclusieve ruimte in de poolbar en
de lobbybar
• Exclusieve drankjes op het terras
van de beachbar
• Water en wijn bij aankomst, op de
kamer
• Priority check-in (12-20u.)
• Gratis handdoekenservice (mits
waarborg)
• Voor de kinderen: welkomstgeschenk, zorgen voor paarden,
thema-avondmaal voor kinderen,
speciale ijsjes

VOOR FAMILIES
YROZNLQGHUHQ]RQGHUWRHVODJ

Code 01221 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

549_V1_MED_NL 549

18/10/2022 15:59

550

Spanje | Costa del Sol | Torremolinos

ALUASUN LAGO ROJO
Torremolinos

! In de sfeervolle wijk La Carihuela
! Vlotte, vriendelijke service
! Adults Only vanaf 18 jaar
! Op 50 m van het strand
HALF
ADULTS WIFI
ONLY GRATIS PENSION

ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 50 m van het Carihuela-strand • Restaurant (ontbijt en avondmaal
• Op 25 m van het centrum van de
in buffetvorm)
KLANTENSCORE
wijk La Carihuela
• Lange broek vereist voor de heren
• Maaltijden 7.2 • Service 9
• Op 1,5 km van het centrum van
tijdens het avondmaal
• Kamers 8.2
Torremolinos
• Salonbar
• Bushalte op 100 m
AluaSun Lago Rojo ligt vlak bij het
• Op ± 8 km van de luchthaven
strand en de gezellige oude visserswijk
(transfer heen en terug inbegrepen)
Carihuela. Een unieke locatie met
leuke slenterstraatjes, visrestaurants FACILITEITEN
en een heerlijk nostalgische sfeer!
• Privéparking
• Hondjes (max. 10 kg) toegelaten
(niet in het restaurant, ter plaatse
te betalen)
• Wifi (gratis) in het hele resort

8.0

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• 2 zoetwaterzwembaden (waarvan
1 op het dak), bubbelbad op het
dak (mei-okt.) tuin, zonneterrassen
• Gratis ligzetels en parasols (op het
dak)
• Gratis: pingpong, avondanimatie
(3x/week)
• Betalend: biljart, Balinese bedden
op het dak

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche in bad, haardroger), centrale
airco/verwarming, telefoon, satelliettv, koelkast, wifi (gratis), safe (betalend)
en balkon
• Standaard juniorsuite (2-3 pers.)
met houten vloer en tegelvloer
(gelegen op verdieping 1 tot 4)
(type 21)
• Superieure kamer (2 pers.)
(gelegen op de 5e verdieping) met
marmeren vloer (type 22)
• Juniorsuite ‘Premium’ (2-3 pers.)
met houten vloer en tegelvloer,
koffiefaciliteiten, badjas, slippers
(type 23)
• Eén persoon in standaard juniorsuite met houten vloer en tegelvloer (type 29)
• Promojuniorsuite (2-3 pers.) met
houten vloer en tegelvloer (type 25)
• 180 kamers

ADULTS ONLY
• Minimumleeftijd voor de gasten in
het hotel: 18 jaar

Code 01216 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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TUI BLUE RIVIERA
Benalmadena

! Adults only, vanaf 18 jaar
! Pure ontspanning
! Direct aan de promenade
HALF
ADULTS OVERDEKT WIFI
ONLY ZWEMBAD GRATIS PENSION

ONTSPANNEN
MET Z’N TWEEËN
! MODERNE

KAMERS OP
PRACHTIGE LOCATIES
! CULINAIRE ERVARINGEN
! GENIETEN IN DE
WELLNESS
! BLUEF!T® RELAXATIEEN FITNESSLESSEN
‘Koppels of beste vrienden?
In deze comfortabele, stijlvolle
Adults Only-hotels geniet je
van qualitytime in een
ontspannen sfeer.’

Standaardkamer

Zie pagina 22 voor alle hotels
ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het strand, gescheiden • Restaurant (maaltijden in
door de promenade
buffetvorm, showcooking)
KLANTENSCORE
• Op ± 15 km van de luchthaven
• A-la-carterestaurant met
• Maaltijden 7.8 • Service 8.9
(transfer heen en terug inbegrepen) mediterrane gerechten
• Kamers 8.3
• Poolbar, loungebar
FACILITEITEN
• Deftige kledij gewenst tijdens het
In hotel TUI BLUE Riviera draait
• Wasservice
avondmaal
alles rond relaxen! Alleen 18-plussers • Roomservice (10-22u.)
worden hier verwelkomd, zodat je
• Wifi (gratis) in het hele resort
van een optimale rust kan genieten.
De ligging aan de promenade zorgt
voor een op-en-top vakantiegevoel:
in een mum van tijd sta je al op het
strand! In het restaurant kan je
heerlijk zitten turen naar de zee,
terwijl je geniet van lekkere buffetten
met een mediterrane toets.

8.4

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• Zoetwaterzwembad, terras,
zonneterras op het dak
• Gratis ligzetels en parasols aan het
zwembad
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: pingpong, gym,
avondanimatie
• Betalend: spacentrum met sauna,
hydromassagebad, ecologisch
zwembad en massage

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche in bad, haardroger), houten
vloer, individuele airco/verwarming,
telefoon, wifi (gratis), satelliet-tv
(flatscreen), koelkast, koffiefaciliteiten,
safe (gratis)
• Standaardkamer (2 pers.) met
balkon (type 20)
• Kamer met zeezicht (2 pers.) met
balkon (type 21)
• Eenpersoonskamer met douche,
badjas, slippers, balkon, zonder
toeslag (type 10)
• 190 kamers

ADULTS ONLY
• Minimumleeftijd voor de gasten in
het hotel: 18 jaar

Code 01242 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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SPLASHWORLD PLAYA ESTEPONA
Estepona

! Superleuk aquapark
! Heerlijke relaxzone
! Mooie moderne kamers
! Voor elk wat wils
! Aan het zand- en keienstrand
SPLASH
WIFI
SCORE 8 GRATIS ALL IN

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!'
Standaardkamer

Zie pagina 20-21 voor alle hotels
ONZE MENING:

LIGGING

SPORT & ONTSPANNING

• Aan het zand- en keienstrand
• 3 zoetwaterzwembaden,
• Op 14 km van Marbella
1 golfslagbad, 2 kinderbaden, tuin
KLANTENSCORE
• Op ± 65 km van de luchthaven
• Aquapark met glijbanen en thema• Maaltijden 6.5 • Service 9
(transfer heen en terug inbegrepen) zwembad voor kinderen (kinderen
• Kamers 7
moeten min. 1m20 groot zijn om
FACILITEITEN
toegelaten te worden op de glij–
Dit hotel is geknipt voor families!
• Shop
banen)
Het splinternieuwe aquapark heeft
• Wifi (gratis) in het hele resort
• Gratis ligzetels aan het zwembad
glijbanen in alle maten en formaten.
• Gratis handdoekenservice
Wie is de snelste op de multiglijbaan? RESTAURANTS & BARS
• Gratis: zie All In
En wie durft van die 12 meter hoge • Zie All In
• Restaurant (maaltijden in buffetvorm) SPLASH SCORE 8
kamikaze? Voor de allerkleinsten is
• Restaurant ‘Beach Club’ op het
er een miniglijbanenpark waar ze
• 2 trechterglijbanen, 1 multiglijbaan,
strand
ongetwijfeld vele vakantie-uurtjes
1 kamikazeglijbaan, 1 glijbaan ‘free
zullen willen doorbrengen. Maar ook • Bars
fall’, 1 golfslagbad
de rustzoekers worden hier verwend
Sommige attracties zijn enkel
met een schitterend relaxterras. Je
toegankelijk vanaf een bepaalde
verblijft in een moderne kamer - een
leeftijd en/of lengte (meer info ter
juniorsuite als je wil - en geniet van
plaatse)
het zorgeloze gemak van All Inclusive.

7.4

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer
(bad of douche, haardroger), tegel–
vloer, telefoon, wifi (gratis), tv (flat–
screen), koelkast, safe (betalend),
balkon of terras
• Standaardkamer (2-3 pers. /
2 volw.+2 kind. / 3 volw.+1 kind)
(type 20)
• Juniorsuite (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind. / 3 volw.+1 kind) (type 21)
• Eén persoon in dubbele kamer
(type 29)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 433 kamers

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Snacks (selectie van hamburgers,
salades, hotdogs, ijsjes...)
(10-18u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken (10-24u.)
• Korting op de snacks en dranken
die niet inbegrepen zijn in de All In
• Pingpong, petanque, volleybal,
omnisportterrein (minivoetbal,
tennis, basket), aerobic, waterpolo
• Animatieprogramma overdag en
‘s avonds voor volwassenen en
kinderen (minidisco, gezelschapsspelen, T-shirts beschilderen,
waterspelletjes, shows, livemuziek...)
• Miniclub (5-12 jaar)

VOOR FAMILIES
YROZNLQGHUHQ]RQGHUWRHVODJ

Code 01274 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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MAC PUERTO MARINA
Benalmadena

! Aan de haven van Benalmadena
! Comfortabele kamers
! Goede service
! Op 100 m van het strand
HALF
PENSION

Superieure kamer ‘Marina’
ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 100 m van het strand
• Restaurant (ontbijt en avondmaal
• Op 100 m van een winkelcentrum
in buffetvorm)
KLANTENSCORE
• Op ± 10 km van de luchthaven
• Aan de heren wordt gevraagd een
• Maaltijden 8.4 • Service 9.2
(transfer heen en terug inbegrepen) lange broek te dragen voor het
• Kamers 8.9
avondmaal
FACILITEITEN
• Snackbar (lunch, à-la-carte)
Wist je dat de jachthaven van
• Roomservice (12-21u.)
Benalmadena meermaals verkozen • Wifi (gratis) in een deel van het
werd tot mooiste haven van Europa?
resort
En dat je vlakbij logeert? De Moorse
stijl van het hotel past wonderwel in
deze witgewassen omgeving. Je kan
er de hele dag rondslenteren en
eenmaal terug in het hotel zal je je
vingers kunnen afl ikken bij de lekker
ruikende buffetten in het restaurant.

8.8

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• Zoetwaterzwembad, kinderbad,
terras
• Gratis ligzetels aan het zwembad
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: spacentrum met overdekt
zwembad (verwarmd tussen
1/11-30/4), sauna, stoombad (1u./
dag gratis gebruik van het overdekte
zwembad, sauna en stoombad);
gym, livemuziek
• Betalend: massage en behandelingen
in het spacentrum, Balinese bedden,
fietsverhuur

Alle kamers beschikken over badkamer
(bad, haardroger), tegelvloer, centrale
airco, telefoon, wifi (gratis), satelliettv (flatscreen), minibar (betalend),
safe (betalend) en balkon of terras
• Standaardkamer (2-3 pers.)
(type 20)
• Kamer met zicht op ‘Patio
Andaluz’ (2-3 pers.) (type 27)
• Superieure kamer ‘Marina’
(2-3 pers.), zicht op het zwembad
(type 22)
• Eén persoon in dubbele kamer
(type 29)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 272 kamers

Code 01258 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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TUI SUNEO CORTIJO BLANCO
Marbella

! Prima driesterrenhotel
! Gezellig dorpsgevoel
! Goede prijs-kwaliteitverhouding
! Op 800 m van het strand
WIFI
GRATIS

ALL IN

TUI SUNEO
SPRANKELENDE
ALL IN VAKANTIES
! DE

BETAALBARE ALL
INCLUSIVE
! FRISSE, RUIME EN
MODERNE KAMERS
! SMAKELIJKE WERELDKEUKEN
! SUNEOPLAY SPEELRUIMTE VOOR DE KIDS

'Moderne, betaalbare All In-hotels
op populaire bestemmingen, met
entertainment voor alle leeftijden
en heerlijke internationale en
lokale gerechten.'

Superieure kamer

Zie pagina 20-21 voor alle hotels
ONZE MENING:

8.0

KLANTENSCORE
• Maaltijden 7.8 • Service 7.8
• Kamers 7.7

Prima driesterrenhotel met een
gezellig Andalusisch dorpsgevoel!
Het animatieteam creëert met sport,
spel en shows de zorgeloze sfeer van
vakantie. En dankzij de All In kan je
ook daadwerkelijk ongeremd genieten.
De kamers zijn licht en luchtig, en
staan ook zonder opsmuk in voor
alle comfort. Aan de ‘kids promotion’kamers hangt een interessante
kinderkorting vast!

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

VERBLIJF

• Op 800 m van het strand
• Zie All In
• Op 1 km van San Pedro de Alcántara • Restaurant (maaltijden in buffet–
vorm)
• Op 3 km van Puerto Banus
• Loungebar, poolbar
• Op ± 65 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche of bad, haardroger), tegel–
vloer, individuele airco, telefoon,
satelliet-tv (flatscreen), safe (betalend)
en balkon of terras
SPORT & ONTSPANNING
• Standaardkamer (2-3 pers. /
FACILITEITEN
• 3 zoetwaterzwembaden, 2 kinder2 volw.+2 kind. / 3 volw.+1 kind)
baden, zonneterrassen, tuin
• Kinderspeeltuin
(type 20)
• Privéparking (beperkt aantal plaatsen) • Gratis ligzetels aan de zwembaden • ‘Kids promotion’-kamer (2-3 pers.
• Gratis: zie All In
• Wifi (gratis) in het hele resort
/ 2 volw.+2 kind. / 3 volw.+1 kind.),
• Betalend: biljart
zonder toeslag (interessante kinder–
kortingen) (type 23)
• Superieure kamer (2-3 pers. /
2 volw.+2 kind. / 3 volw.+1 kind) in
het gebouw ‘Almeria’ (type 21)
• Superieure kamer ‘Kids promotion’
(2-3 pers. / 2 volw.+2 kind. / 3 volw.+
1 kind) in het gebouw ‘Almeria’
(interessante kinderkortingen)
(type 24)
• Superieure kamer ‘Added Value’
(2-3 pers. / 2 volw.+2 kind. / 3 volw.+
1 kind) met badjas en slippers (mits
waarborg), safe (gratis), koelkast, wifi
(gratis) (type 22)
• Eenpersoonskamer, zonder toeslag
(type 10)
• Promokamer (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind. / 3 volw.+1 kind) (type 25)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij max. bezetting)
• 310 kamers

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Continentaal ontbijt (10.30-12u.)
• Snacks (15.30-18u.)
• Avondsnack (22-23.45u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken in de
bars (10-24u.)
• Volleybal, pingpong, petanque
• Animatie met TUI SUNEO o.a.
flingo, reuze vogelpik, handbal,
pool fun
• Gratis toegang voor kinderen tot
het ‘SuneoPlay open playhouse’
(onder begeleiding van ouders)

VOOR FAMILIES
YROZNLQGHUHQ]RQGHUWRHVODJ

Code 01282 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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BEST TRITON
Benalmadena

! Geliefd bij onze klanten
! Ruime kamers met lateraal zeezicht
! Mooie tuin
! Prima service
! Direct aan de promenade en het strand
HALF
WIFI
GRATIS PENSION

Kamer met frontaal zeezicht
ONZE MENING:

7.9

KLANTENSCORE
• Maaltijden 7.8 • Service 8.1
• Kamers 8.3

De grootste troef van dit hotel is
ongetwijfeld de ligging aan de wandelpromenade, vlak bij de haven van
Benalmadena. Maar ook op andere
vlakken scoort dit hotel goed: de
kamers zijn aangenaam ruim en de
prijs-kwaliteitverhouding is uitstekend.
De kamers in het bijgebouw zijn
minder geschikt voor mensen die
slecht ter been zijn.

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het strand, gescheiden • Restaurant (maaltijden in buffetdoor de promenade
vorm, showcooking)
• Op 50 m van het centrum
• Deftige kledij gewenst tijdens het
• Op 4 km van Torremolinos
avondmaal
• Bushalte op 20 m
• Bar
• Op ± 15 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Salons
• Schoonheidssalon
• Wifi (gratis) in het hele resort

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• 2 zoetwaterzwembaden, kinderbad,
zonneterrassen, mooie tuinen
• Gratis ligzetels en handdoekenservice aan de zwembaden
• Gratis: fitness, animatieprogramma
‘s avonds
• Betalend: 2 tennisterreinen, spacentrum (vanaf 16 jaar): bubbelbad,
klein overdekt badje (verwarmd),
sauna, massage, Turks bad,
verschillende douches

Alle kamers zijn ruim en beschikken
over badkamer (douche in bad, haardroger), individuele airco, houten vloer,
telefoon, satelliet-tv, wifi (gratis),
koelkast (welkomstpakket gratis),
safe (gratis), balkon of terras en
lateraal zeezicht
• Standaardkamer (2-3 pers. /
2 volw.+2 kind.) (type 20)
• Eén persoon in dubbele kamer
(type 29)
• Eenouderkamer (1 volw.+1 kind /
1 volw.+2 kind.), zonder toeslag
(type 26)
• De kamers beschikken over 2 bedden
van 1.35 m breed, er kunnen geen
extra bedden bijgeplaatst worden
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (op
aanvraag, volgens beschikbaarheid)
(niet mogelijk bij maximale bezetting)
• 373 kamers

VOOR FAMILIES
YROZNLQGHUHQ]RQGHUWRHVODJ

Code 01255 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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ANGELA
Fuengirola

! Ideaal voor koppels
! Aanbevolen voor volw. vanaf 16 jaar
! Kamers met zeezicht
! Vlak bij de promenade en het strand
VOL
HALF
ADULTS OVERDEKT WIFI
ONLY ZWEMBAD GRATIS PENSION PENSION

Standaardkamer
ONZE MENING:

Dit hotel is geknipt voor koppels!
Alleen 16-plussers worden hier
verwelkomd, zodat je optimaal kan
genieten van de rust. De locatie vlak
bij de promenade en het strand is
helemaal top. En ook het zeezicht in
je kamer is een aangenaam extraatje!

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Door een weg van de promenade • Restaurant (ontbijt en avondmaal
en het strand gescheiden
in buffetvorm, middagmaal in
• Op 200 m van Los Boliches
buffetvorm of vast menu)
• Op 1 km van het centrum van
• Snackbar
Fuengirola
• 2 bars
• Op ± 30 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Wifi (gratis) in het hele resort

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• Zoetwaterzwembad
• Gratis ligzetels en parasols aan het
zwembad
• Gratis handdoekenservice
• Overdekt zwembad (verwarmd)
• Gratis: avondanimatie (shows)
• Betalend: wellnesscentrum met
stoombad, sauna, massages

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche in bad), tegelvloer, individuele
airco/verwarming, telefoon, wifi (gratis),
satelliet-tv, koelkast (betalend), safe
(gratis), balkon, zeezicht (frontaal of
lateraal)
• Standaardkamer (2 pers.)
(type 20)
• Eén persoon in dubbele kamer
(type 29)
• 243 kamers

ADULTS ONLY
• Minimumleeftijd voor de gasten in
het hotel: 16 jaar

Code 01261 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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YARAMAR
Fuengirola

! Perfecte ligging vlak bij het strand
! Aanbevolen voor volwassenen vanaf 16 jaar
! Vlak bij de promenade en het strand
HALF
GEEN TOESLAG ADULTS VERWARMD WIFI
ZEEZICHT
ONLY ZWEMBAD GRATIS PENSION ONTBIJT

Standaardkamer

ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Door een weg gescheiden van de • Restaurant (maaltijden in
promenade en het strand
buffetvorm, à la carte mogelijk)
Nood aan wat quality time met z’n
• Snackbar aan het zwembad, 2 bars
twee? Relaxen is hier het codewoord! • Op 800 m van het centrum
• Beachclub (chiringuito) aan de
Je verblijft pal aan het strand, in een • Op ± 20 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen) voorzijde van het hotel
kamer met zeezicht. Hotel Yaramar
heeft werkelijk een perfecte ligging.
FACILITEITEN
Direct aan de boulevard van
• Wasservice
Fuengirola. Deze boulevard heeft
• Schoonheidssalon, kapsalon
een lengte van bijna 10 kilometer,
• Discotheek
ideaal voor een leuke wandeling.
• Roomservice
Vanuit het hotel steek je de weg
• Wifi (gratis) in het hele resort
over en ben je op het mooie brede
zandstrand. Het centrum ligt op
loopafstand van het hotel. Ben je op
zoek naar een hotel met een goede
service en ideaal voor koppels dan is
dit hotel de juiste keuze.

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• Zoetwaterzwembad
• Gratis ligzetels aan het zwembad
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: pingpong, vogelpik, fitness,
sauna, bubbelbad, avondanimatie
• Betalend: biljart, schoonheidssalon

Alle kamers beschikken over
badkamer (douche in bad, haardroger),
tegelvloer, centrale airco/verwarming,
telefoon, satelliet-tv, wifi (gratis),
minibar(betalend), koffiefaciliteiten,
safe (gratis), balkon en zeezicht
• Standaardkamer (2-3 pers.)
(type 20)
• Eén persoon in dubbele kamer
(type 29)
• 242 kamers

ADULTS ONLY
• Minimumleeftijd voor de gasten in
het hotel: 16 jaar

Code 01264 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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SOL HOUSE COSTA DEL SOL
Torremolinos

! Trendy suitehotel
! Zonneterrassen met prachtig uitzicht
! Zeer vriendelijk personeel
! Direct aan het strand, dicht bij de haven
HALF
VERWARMD ALL IN
PENSION ONTBIJT
ZWEMBAD

LIFESTYLE
8QLHNHHUYDULQJHQ
0RGHUQGHVLJQ
*UDWLVZLIL

Suite Mediterraneo

ONZE MENING:

8.0

KLANTENSCORE
• Maaltijden 7.4 • Service 8.9
• Kamers 8.2

LIGGING

ALL IN mits toeslag
Alle kamers beschikken over bad• Ontbijt, middag- en avondmaal in
kamer (bad of douche, haardroger),
buffetvorm
houten vloer, centrale airco/verwarming,
• Snacks en fruit (10.55-13.25u.,
telefoon, wifi (gratis), satelliet-tv,
15.35-18.25u., 21.35-23.25u.)
minibar (betalend), safe (gratis),
• Selectie van lokale alcoholische en
balkon: 1 slaapkamer (afscheiding
SPORT & ONTSPANNING
niet-alcoholische dranken
met schuifdeur)
• Zoetwaterzwembad (verwarmd
(10-24u.)
• Suite (2-3 pers. / 2 volw.+2 kind. /
tussen feb.-april), kinderbad
3 volw.+1 kind) (type 20)
• Handdoekenservice (mits waarborg, • Suite ‘Puerto Marina’ (2-3 pers. /
vervanging betalend)
2 volw.+2 kind. / 3 volw.+1 kind)
• Gratis: fitness, animatieprogramma
met zeezicht en zicht op de haven
overdag (sporten) en ‘s avonds
(type 21)
(livemuziek en dj)
• Suite ‘Mediterraneo’ (2-3 pers. /
2 volw.+2 kind. / 3 volw.+1 kind)
met lateraal zeezicht (type 22)
• Eén persoon in suite (type 29)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij max. bezetting)
• 370 kamers
RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het strand
• Op 300 m van de haven van
Benalmadena
• Op 2,5 km van het centrum van
Torremolinos
• Op ± 8 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

Dit trendy suitehotel heeft een
loungy interieur, ruime kamers, zeer
recente zwembaden, zalige zonneFACILITEITEN
terrassen... Een geslaagd concept,
• Wifi (gratis) in het hele resort
dat zie je meteen. De locatie is top:
direct aan het strand, vlak bij de
haven van Benalmadena en bij het
levendige centrum van Torremolinos.

VERBLIJF

• Zie All In (mits toeslag)
• Restaurant (maaltijden in buffetvorm,
showcooking)
• Snackbar
• Poolbar, lobbybar

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQ]RQGHUWRHVODJ

Code 01219 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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SOL PRINCIPE
Torremolinos

! Prachtige zwembaden
! Ruime kamers
! Aan de boulevard, vlak bij het centrum
WIFI
GRATIS

HALF
ALL IN PENSION

Standaardkamer
ONZE MENING:

7.5

KLANTENSCORE
• Maaltijden 7.1 • Service 7.2
• Kamers 7.3

Alleen al met zijn ligging weet dit
hotel te scoren: direct aan het strand
en op 20 minuten wandelen van het
centrum van Torremolinos. Het hotel
bevindt zich dicht bij de gezellige
trappenreeks die, met zijn charmante
winkeltjes en kraampjes, de boulevard
en het centrum op unieke wijze met
elkaar verbindt. En ook op vlak van
service doet dit hotel het bijzonder
goed! Vier je graag vakantie met de
hele familie? Dan is Sol Principe de
juiste keuze. Volop sport, spel en
animatie voor jong en oud. Pak
gerust je boek en ga lekker liggen op
een ligzetel aan het zwembad. Even
relaxen, terwijl de kinderen spelen in
de miniclub of in de speeltuin. Of
gewoon gezellig fl aneren langs de
boulevard. Sol Principe staat garant
voor een heerlijke vakantietijd.

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Door een straat gescheiden van
het strand
• Op 2 km van het centrum van
Torremolinos
• Op 15 km van Malaga
• Op ± 8 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Zie All In (mits toeslag)
• Hoofdrestaurant met internationale
keuken en Italiaanse hoek (maaltijden in buffetvorm, showcooking)
• Cafetaria met snacks

FACILITEITEN
• Schoonheidssalon
• Kapsalon
• Privéparking (betalend, beperkt
aantal plaatsen)
• Wifi (gratis) in het hele resort

VERBLIJF

Alle kamers beschikken over badkamer (bad of douche, haardroger),
tegelvloer, centrale airco, wifi (gratis),
telefoon, tv, koelkast, safe (betalend)
• Standaardkamer (2-3 pers.) met
tegelvloer en balkon (type 20)
SPORT & ONTSPANNING
• Kamer met lateraal zeezicht
• 1 rustig zwembad met zicht op
(2-3 pers.) met tegelvloer en balkon
zee, 1 groot zwembad in caraïbische (type 21)
stijl, 2 kinderbaden, kinderbad met • Familiesuite (3-4 pers. / 2 volw.+
glijbanen (tot 8 jaar)
1 kind. / 2 volw.+2 kind / 2 volw.+
• Gratis ligzetels aan het zwembad
3 kind. / 3 volw.+2 kind. / 4 volw.+
• Overdekt zwembad
1 kind) met vinyl, balkon of terras
• Gratis: miniclub (5-12 jaar, min.
en zicht op het zwembad: 1 slaap10 kinderen), animatie (pasen kamer (type 22)
30 april)
• Juniorsuite (2 pers.) met zicht op
• Betalend: schoonheidssalon,
het zwembad (type 23)
massage, lasershooting
• Eén persoon in dubbele kamer
met tegelvloer en balkon (type 29)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij max. bezetting)
• 799 kamers

ALL IN mits toeslag
• Alle maaltijden in buffetvorm in
het hoofdrestaurant
• Water, bier, wijn en frisdranken bij
middag- en avondmaal
• Selectie van snacks (10-12.30u.,
14.30u.-18.30u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(10-24u.)
• Uitgebreid animatieprogramma
voor volwassenen en kinderen
• Miniclubs: Dreamers (8 maand4 jaar), Explorers (5-8 jaar),
Rangers (9-12 jaar) (miniclubs
open tussen 15/6-15/9)

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN

Code 01215 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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SOL TORREMOLINOS DON MARCO
Torremolinos

! Topligging dicht bij strand en centrum
! Verzorgde kamers
! Mogelijk in All In
! Aanbevolen voor volwassenen vanaf 16 jaar
! Direct aan de promenade en het strand
ADULTS WIFI
ONLY GRATIS

VOL
HALF
ALL IN PENSION
PENSION ONTBIJT

BEACH
*HQLHWHQYDQ]RQ]HHHQ]DQG
7RSOLJJLQJDDQKHWVWUDQG
=DOLJUHOD[HQ

Standaardkamer

ONZE MENING:

7.6

KLANTENSCORE
• Maaltijden 7.4
• Kamers 8.1

Dit hotel is zalig gelegen aan de
promenade, op korte wandelafstand
van het centrum van Torremolinos.
Alles is er om je vakantie te doen
slagen: de kamers zijn verzorgd, de
buffetten brengen variatie en het
animatieprogramma zorgt voor de
sfeer. Sol Torremolinos Don Marco
maakt deel uit van een hotelcomplex
waar ook de familiehotels Sol
Torremolinos Don Pedro en Sol
Torremolinos Don Pablo toe behoren.
Zo kan je gebruik maken van heel
wat faciliteiten en zwembaden!

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 50 m van het strand
• Zie All In (mits toeslag)
• Op 800 m van het centrum
• In Sol Torremolinos Resort:
• Op ± 8 km van de luchthaven
restaurant (maaltijden in buffetvorm,
(transfer heen en terug inbegrepen) showcooking, Italiaanse hoek), bar
• Snackbar in hotel Sol Don Pedro

FACILITEITEN

• Wasservice
• Kapsalon (in Sol Don Pablo)
• Parking
• Beach club met 2 verdiepen
• Wifi (gratis) in het hele resort

SPORT & ONTSPANNING
• 2 zoetwaterzwembaden (enkel
voor volw.)
• In hotel Sol Torremolinos Don
Pedro: 2 zoetwaterzwembaden,
1 kinderbad
• In hotel Sol Torremolinos Don
Pablo: 2 zoetwaterzwembaden,
kinderbad
• Gratis ligzetels aan het zwembad
• Handdoekenservice (betalend)
• Gratis: pingpong, bowling in hotel
Sol Torremolinos Don Pablo,
fitness in hotel Sol Torremolinos
Don Marco, animatieprogramma
overdag (volleyball,...) als ‘s avonds
(show, livemuziek,...)

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer
(bad, haardroger), tegelvloer, centrale
airco/verwarming, telefoon, wifi (gratis),
satelliet-tv, koelkast, safe (betalend)
en balkon
• Standaardkamer (2 pers.) met
zicht op het zwembad (type 20)
• Kamer met lateraal zeezicht
(2 pers.) (type 21)
• Eén persoon in dubbele kamer
met zicht op het zwembad
(type 29)
• 104 kamers

ALL IN mits toeslag
(min. 5 nachten verblijf)
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Water, huiswijn, bier en frisdranken
inbegrepen tijdens het middag- en
avondmaal
• Selectie van snacks (11-24u.)
• Selectie van nationale en
internationale alcoholische en
niet-alcoholische dranken (11-24u.)
• Pingpong, bowling (Sol Torremolinos
Don Pablo), fitness (Sol Torremolinos
Don Marco)

ADULTS ONLY
• Minimumleeftijd voor de gasten in
het hotel: 16 jaar

Code 01226 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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Spanje | Costa del Sol | Marbella

VINCCI SELECCION ESTRELLA DEL MAR
Marbella

! Schitterende beachclub
! Spacentrum
! Zalige Balinese bedden aan het zwembad
! Op 200 m van het strand
! Op 10 km van het centrum
WIFI
GRATIS

FAIR TRAVEL

HALF
PENSION ONTBIJT

PREMIUM
([FOXVLHYHKRWHOV
/X[HHQFRPIRUW
*DVWURQRPLVFKGLQHUHQ

Superieure kamer

ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 200 m van het strand
• Hoofdrestaurant met terras
• Op 10 km van het centrum van
(showcooking, buffetvorm of à la
KLANTENSCORE
Marbella
carte, afhankelijk van bezetting)
• Maaltijden 9.5 • Service 9.3 • Op ± 44 km van de luchthaven
• A-la-carterestaurant (avondmaal)
• Kamers 9.3
(transfer heen en terug inbegrepen) • A-la-carterestaurant in de Beach–
club (middagmaal)
Kan je nog wachten om de Balinese FACILITEITEN
• Lobbybar met terras
bedden uit te proberen en alleen
• Was- en droogservice
nog overeind te veren voor een
• Parking en garage
glaasje limonade? En wat houdt je
• Roomservice (24/24u.)
tegen om een van de mooiste
• Wifi (gratis) in het hele resort
stranden van Marbella te verkennen? • Beachclub (4.000 m2) met
Plan ook zeker een dagje ‘spa’, dan
spa-gedeelte (Infinity zwembad,
kom je picobello voor de dag bij het
hydromassagezwembad, gym,
diner. Op het menu staan internationale massage, thermaal circuit en
maaltijden met enkele gezonde
relaxzone), restaurantgedeelte
smaakmakers uit de streek.
(restaurant met terras, cocktailbar
met terras en ontspanningsruimte),
tuinen, (faciliteiten in de beachclub
vanaf 16 jaar, m.u.v. ligzetels en
parasols), directe toegang tot het
strand, parasols, ligzetels, hand–
doekenservice, Balinese bedden

9.5

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• 3 zoetwaterzwembaden, 1 kinderbad
• 15.000 m2 tuin
• Gratis ligzetels aan het zwembad
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: fitness, animatieprogramma
overdag en ‘s avonds (volgens
bezetting)
• Betalend: spacentrum in het hotel
(vanaf 16 jaar, privé, mits reservatie)
met sauna, bubbelbad en stoombad,
spacentrum in de Beachclub (vanaf
16 jaar) met ‘Infinity’ zwembad,
hydromassagezwembad, ligstoelen,
hangmatten en Balinese bedden,
toegang tot het infinity zwembad,
thermaal circuit, sauna, hamam,
relaxzone, behandelingsruimtes,
faciliteiten in de Beachclub

Alle kamers beschikken over bad–
kamer (bad en douche, haardroger,
badjas en slippers), tegelvloer,
individuele airco/verwarming, hoofd–
kussenservice (gratis), telefoon, satelliettv (flatscreen), wifi (gratis), minibar
(betalend), safe (gratis) en balkon of
terras
• Superieure kamer (2-3 pers.) met
tuinzicht (type 20)
• Superieure kamer (2-3 pers.) met
balkon, lateraal zeezicht (type 24)
• Superieure kamer (2-3 pers.) met
zeezicht (type 21)
• Duplexsuite (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind.) met 2 badkamers (een
met bad en douche, een met douche
in bad), terras en zeezicht, op aanvraag (type 22)
• Eén persoon in superieure
kamer met tuinzicht (type 29)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 137 kamers

VOOR FAMILIES
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN

Code 01298 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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Spanje | Costa del Sol | Nerja

MARINAS DE NERJA
Nerja

! Kamers met lateraal zeezicht
! Oude centrum te voet bereikbaar
! Openbaar vervoer voor de deur
! Prachtige ligging direct aan het strand
WIFI
GRATIS

HALF
ALL IN PENSION

Studio
ONZE MENING:

8.2

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.6 • Service 9.3
• Kamers 8.5

Op een prachtige locatie direct aan
het zandstrand liggen de moderne
en stijlvolle appartementen van
Marinas de Nerja. Alle appartementen
kijken uit op de zee. Het spacentrum
biedt een uitgebreid gamma
verzorgingen aan waardoor je je als
herboren voelt!

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

VERBLIJF

• Direct aan het zandstrand
• Zie All In (mits toeslag)
• Bushalte voor het hotel
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
• Op 2 km van het van Nerja
buffetvorm)
• Op ± 73 km van de luchthaven
• Poolbar, salonbar
(transfer heen en terug inbegrepen)

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

Alle appartementen/studio’s beschikken
over badkamer (douche in bad, haardroger), tapijt/houten vloer, individuele
airco/verwarming, telefoon, wifi (gratis),
satelliet-tv, koelkast, safe (betalend),
SPORT & ONTSPANNING
microgolf, broodrooster, koffiezet,
• Zoetwaterzwembad, kinderbad,
waterkoker, elektrische kookplaten,
zonneterras
salon, balkon en lateraal zeezicht
• Gratis ligzetels en parasols aan het • Studio (2-3 pers.) met kitchenette
zwembad
(type 20)
• Gratis handdoekenservice
• Appartement (2-4 pers.) met
• Gratis: pingpong, tennis, animatie
open keuken: 1 slaapkamer
overdag en ‘s avonds
(type 21)
• Betalend: spacentrum (vanaf
• Appartement (3-6 pers.) met
16 jaar) met overdekt zwembad
open keuken: 2 slaapkamers
(verwarmd), bubbelbad, Turks bad,
(type 22)
hamam, sauna, manicure, pedicure, • Eén pers. in studio met kitchenette,
schoonheidsbehandelingen, ijsop aanvraag (type 29)
douche, massage,...
• Water en elektriciteit inbegrepen /
schoonmaak dagelijks / vervangen
van handdoeken dagelijks /
vervangen van bedlinnen 3x per
week
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting in
type 20 en 29)
• 216 kamers

ALL IN mits toeslag
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Snacks (11-13u. en 15-19u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(10-24u.)
• Tennis, pingpong

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN

Code 01325 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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TENERIFE

Puerto de la Cruz

TENERIFE
Los Gigantes
Puerto Santiago
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Callao Salvaje
Playa Paraiso
La Caleta
Costa Adeje / Playa de Fanabe
Playa de las Americas
Los Cristianos

San Blas / Golf del Sur

SANTA CRUZ
DE TENERIFE
Las Caletillas
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Oc
eaa
n

! Eiland van de eeuwige lente en van contrasten
! Warm en droog zuiden / Authentiek en groen noorden
! De indrukwekkende vulkaan ‘El Teide’, de hoogste berg van Spanje
! Bruisend nachtleven in Playa de las Americas
! Siam Park: het spectaculairste waterpretpark van Europa!

LA CALETA

Het rustige San Blas ligt in het zuidoosten van het
toeristische Golf del Sur, gekend om haar golfbanen.
Rondom het centrale plein vind je diverse uitgaansen eetgelegenheden en enkele winkels. In het
natuurreservaat ‘San Blas Reserva Ambiental’ is de
tijd sedert honderden jaren praktisch stil blijven
staan. Door de wind is het hier koeler dan in de
andere toeristische zones. Luchthaven - Golf del Sur: 8 km

Een vissersdorpje vlak bij Costa Adeje en vlak
naast een van de grootste golfterreinen in het
zuiden. Rust gegarandeerd! Visliefhebbers
genieten er in de gekende visrestaurants van
heerlijke gerechten. Wil je toch wat van de
levendige sfeer van Playa de las Americas
meemaken, dan kan je er met het openbaar
vervoer naartoe. Luchthaven - Playa Caleta: ± 26 km

PLAYA DE LAS AMERICAS
Deze levendige badplaats combineert de ideale
vakantieomstandigheden met uitstekende hotels
en het commerciële centrum ‘Safari’ met haar
luxueuze winkelketens, goede restaurants, trendy
uitgaansgelegenheden, shows, terrasjes en een
golfterrein. Hierlangs loopt ook de lange,
ononderbroken wandelpromenade (15 km) die
zich uitstrekt vanaf La Caleta tot aan het einde van
Los Cristianos. Luchthaven - Playa de las Americas: 17 km

COSTA ADEJE / PLAYA DE FAÑABE
Een rustige, stijlvolle badplaats aan de grens met
Playa de Fañabe. Hierlangs loopt de kilometerslange strandpromenade die je via Playa de las
Americas tot in Los Cristianos brengt. Costa Adeje
biedt een ideale mix van zon, zee en rust op
wandelafstand van een levendig centrum. Golfliefhebbers kunnen hier terecht op de Costa Adeje
Golf (27 holes). Playa de Fañabe grenst aan Playa
de las Americas. Het heeft een mooie wandeldijk
en diverse gezellige restaurants. Op donderdag
en zaterdag kan je hier gezellig kuieren op de
markt. Luchthaven - Costa Adeje: ± 20 km

PUERTO SANTIAGO
Kustplaats met een authentieke kern met gezellige
straatjes en een hotel- en appartementenwijk. Op
2 km liggen de grotere stranden van Los Gigantes
en Playa de la Arena. Luchthaven - Puerto Santiago: 48 km

563_V1_MED_NL 563

Aanbod onderhevig aan wijzigingen tijdens het seizoen

SAN BLAS GOLF DEL SUR
Barceló Tenerife *****
code 02806
Bahía Príncipe Fantasia Tenerife ***** code 02809

LOS CRISTIANOS
Arona Gran Hotel & Spa ****
H10 Big Sur Boutique Hotel ****

SAN BLAS / GOLF DEL SUR

Authentiek vissersdorpje, gelegen in het verlengde
van Playa de las Americas. Dit kustplaatsje ligt
in een mooie baai. Je vindt er een 2 grote
zandstranden, een levendige promenade met
restaurants en terrasjes, en een leuk haventje.
Op zondag kan je hier gezellig rondwandelen
op de markt. Luchthaven - Los Cristianos: 15 km

MEER INFO BIJ JE REISAGENT.

25 km

VAKANTIEPLAATSEN

LOS CRISTIANOS

BEHALVE DE HOTELS IN DEZE
BROCHURE BIEDEN WIJ OOK
DE VOLGENDE HOTELS AAN.

LA GOMERA

La Gomera is het kleinste bewoonde eiland van
de Canarische Eilanden. Nog niet onder de voet
gelopen door hordes toeristen heeft het eiland
zijn authentieke karakter weten te behouden.
Het bergrijke en groene landschap is een lust
voor het oog en leent zich prima voor het maken
van uitgebreide wandelingen. Dit kleine eiland
heeft twee schatten die tot Werelderfgoed
verklaard zijn: het Nationaal Park Garajonay en
PLAYA PARAISO
Silbo Gomero, een unieke fluittaal die wordt
Kleine urbanisatie met enkele winkels, restaurants gebruikt om over de ravijnen te communiceren.
en barretjes. Een rustig alternatief voor het op Tenerife - La Gomera: ± 2 uur met de ferry
10 km gelegen Playa de las Americas. Er is een klein
EXCURSIES
lava/rotsstrand. Luchthaven - Playa Paraiso: 30 km
Je reisagent stelt je met plezier het volledige
LOS GIGANTES
aanbod uitstappen voor.
Het gezellige en authentieke Los Gigantes dankt
zijn naam aan de gigantische kliffen. Los Gigantes INFO
heeft een echte dorpssfeer. Het is gebouwd tegen Formaliteiten: voor Belgen volstaat de identiteitseen rotswand en is bijgevolg ook steil. Hierdoor kaart (dient geldig te zijn tijdens je verblijf).
is het niet aan te raden voor wie moeilijk ter
Andere nationaliteiten: info op de ambassade.
been is. Luchthaven - Los Gigantes: ± 47 km
Kids-ID voor kinderen jonger dan 12 jaar. Voor een
laatste update: zie http://diplomatie.belgium.be
LAS CALETILLAS
Rustig badplaatsje aan de noordoostkust van Tijdsverschil: 1 uur vroeger dan in België.
Tenerife. Er heerst een rustige sfeer en je vindt er Roken: volgens de Spaanse wetgeving is roken
3 baaien met zwarte stranden. Via de promenade in het hotel niet toegestaan, ook niet in de
buitenruimtes.
met o.a. tapasbars kan je naar het grotere
Candelaria wandelen. Ideale uitvalsbasis om het Airco/verwarming: volgens een nieuwe Spaanse
eiland te verkennen met o.a. Santa Cruz op
wet (geldig t.e.m. november 2023) mag de airco
15 minuten en het Nationaal Park del Teide
niet lager dan 27° en de verwarming niet hoger
op 1 uur rijden. Luchthaven - Las Caletillas: ± 50 km
dan 19° staan. Dit is van toepassing in alle
openbare/gemeenschappelijke ruimtes. In de
PUERTO DE LA CRUZ
hotelkamer is deze regel niet van toepassing.
Grote badplaats aan de noordkust van Tenerife.
Huisdieren: kunnen niet mee met de gewone
In het oude centrum proef je nog de oude
transfer of het openbaar vervoer naar het hotel.
Canarische sfeer. Je vindt er veel huisjes met de
Je dient een taxi te nemen op eigen kosten.
typisch Canarische balkons. De stad is ook bekend
om zijn natuurzwembaden ‘Lago Martiánez'. Ontdek La Gomera: Transfer: per ferry (± 2 uur). Je
vliegt op Tenerife en vaart daarna met de ferry
het prachtige groene noorden! Luchthaven naar La Gomera. Kies daarom een vroege
Puerto de la Cruz: ± 90 km
vlucht met aankomst vóór 17u. op Tenerife én
geen zeer vroege terugvlucht. Bij ongunstige
CALLAO SALVAJE
Callao Salvaje is een rustig badplaatsje zonder vluchttijden (aankomst na 17u. of zeer vroege
massatoerisme. Toch vind je er alles voor een terugvlucht) zal er 1 nacht op Tenerife moeten
overnacht en bijgeboekt worden.
heerlijke vakantie: enkele restaurants, bars,
winkels, een mooie rotsachtige kust. De kleine
baai met zwart zandstrand is perfect om te
zwemmen. Luchthaven - Callao Salvaje: 26 km

code 02810
code 02805

PLAYA DE LAS AMERICAS
H10 Conquistador ****
H10 Gran Tinerfe ****
Park Club Europe ***
Best Tenerife ****
Alexandre Hotel Troya ****
Tigotan Lovers & Friends ****

code 02822
code 02829
code 02813
code 02840
code 02839
code 02838

COSTA ADEJE
Princess Inspire Tenerife ****
Best Jacaranda ****
Dreams Jardin Tropical ****sup
El Duque ****
GF Fañabé ****
GF Isabel ****
GF Gran Costa Adeje *****
Guayarmina Princess ****
H10 Costa Adeje Palace ****

code 02821
code 02812
code 02933
code 02827
code 02825
code 02844
code 02848
code 02832
code 02824

PLAYA PARAISO
Hard Rock Hotel Tenerife *****
H10 Atlantic Sunset *****

code 02859
code 02857

LAS CALETILLAS
Catalonia Punta del Rey ****

code 02877

PUERTO DE LA CRUZ
Sol Costa Atlantis Tenerife ****
H10 Tenerife Playa ****
El Tope ****

code 02883
code 02894
code 02893

CALLAO SALVAJE
MYND Adeje ****

code 02983

LA GOMERA
Jardin Tecina ****

code 02863

KLIMAAT
jan
feb
maa
apr
mei
jun
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec

A
20°
21°
22°
23°
24°
26°
26°
28°
29°
28°
26°
24°
21°

B
19°
18°
18°
18°
19°
20°
20°
21°
22°
23°
23°
21°
20°

C
6
7
7
8
9
10
10
12
11
9
7
6
6

A: gem. dagtemp.
B: gem. temp. zeewater
C: uren zon per dag

24/7 ONLINE
SERVICE
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Canarische Eilanden | Tenerife | Costa Adeje

ADRIÁN HOTELES COLÓN GUANAHANÍ
Costa Adeje

! Adults Only vanaf 16 jaar
! Gezellig hotel in warme, koloniale stijl
! Uitstekende service en maaltijden
! Veel terugkerende klanten
! Rustige ligging, op 150 m van het strand
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Standaardkamer
ONZE MENING:

LIGGING

• Op 150 m van het Playa de
Fañabé-strand
KLANTENSCORE
• Op 600 m van de jachthaven
• Maaltijden 8.8 • Service 9.4
‘Puerto Colón’
• Kamers 9
• Op 1,5 km van het centrum van
Playa de las Americas
Adrián Hoteles Colón Guanahaní
• Op ± 20 km van de luchthaven
bevindt zich in Costa Adeje, op slechts
(transfer heen en terug inbegrepen)
150 m van het strand van Fañabé.
Dit mooie en kleinschalige hotel wordt FACILITEITEN
gerund door een familie en ligt
• Schoonheidssalon met massage
genesteld in een subtropische tuin. • Roomservice (11-22u.)
Het is geliefd omwille van de rust, de • Wifi (gratis) in het hele resort
vriendelijke en persoonlijke service,
de gezellige sfeer en de lekkere keuken.
Hier komen vele klanten dan ook jaar
na jaar met de glimlach terug. Je
geniet er van een complete vakantie
in alle intimiteit en comfort.
Bovendien richt het hotel zich volledig
op volwassenen vanaf 16 jaar. Met
z’n tweetjes genieten van totale rust,
samen dansen op de romantische
livemuziek... Door de grote populariteit
van dit hotel is het aan te raden vroeg
te boeken!

8.6

RESTAURANTS & BARS

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• Restaurant met terras (maaltijden
in buffetvorm, showcooking,
hoofdschotel met bediening aan
tafel mogelijk tijdens het avondmaal)
• 2x/week themabuffet
• Poolbar/restaurant met snacks en
à-la-cartemaaltijden
• Salonbar
• Deftige kledij (lange broek voor de
heren) tijdens het avondmaal

• 2 zoutwaterzwembaden (verwarmd),
zonneterras, gratis ligzetels en
parasols, tuin
• Panoramisch dakterras met zoetwaterzwembad (verwarmd) en
bubbelbad (verwarmd)
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: pingpong, kleine gymzaal,
wellnesscentrum met bubbelbad
in open lucht, sauna en Turks bad
• ‘s Avonds livemuziek met orkest
en pianist
• Betalend: behandelingen in het
wellnesscentrum
• In hotel Jardines de Nivaria (op
50 m) en betalend: tennisterrein
(met verlichting)

Alle kamers beschikken over badkamer (haardroger, badjas, slippers),
tegelvloer, individuele airco, hoofdkussenservice (gratis), telefoon, wifi
(gratis), satelliet-tv, minibar (pakket
op aanvraag en betalend), koffie- en
theefaciliteiten, safe (gratis) en balkon
of terras
• Standaardkamer (2 pers.) met
douche (type 20)
• Superieure kamer (2 pers.) aan
de zwembadzijde, met bad of
(inloop)douche (type 24)
• Superieure kamer op de bovenste
verdiepingen (2 pers.) aan de
zwembadzijde, met bad en inloopdouche (type 22)
• Suite (2-3 pers.) met bad, douche
en zicht op het zwembad: 1 slaapkamer, 1 salon (type 21)
• Superieure suite (2 pers.) gelegen
op de bovenste verdieping, met
bubbelbad, douche, groot terras
met Balinees bed en douche, zicht
op het zwembad: 1 slaapkamer,
1 salon (type 27)
• Eén persoon in dubbele kamer
met douche (type 29)
• Eén persoon in superieure
kamer aan de zwembadzijde, met
bad of (inloop)douche (type 28)
• 154 kamers

ADULTS ONLY
• Minimumleeftijd voor de gasten in
het hotel: 16 jaar

Code 02831 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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ADRIÁN HOTELES JARDINES DE NIVARIA
Costa Adeje

! Een van de beste hotels op Tenerife
! Oase van rust, luxe en elegantie
! Voortreffelijke service
! Direct aan de promenade en het strand
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Comfortkamer
ONZE MENING:

RESTAURANTS & BARS

• Ontbijtbuffet met showcooking in
het hoofdrestaurant
KLANTENSCORE
• Gasten die verblijven in een
• Maaltijden 8.9 • Service 9.4
superieure suite kunnen eveneens
• Kamers 9.4
ontbijten in het à-la-carterestaurant
• Hoofdrestaurant met terras:
Dit prachtige hotel is een oase van
avondmaal in buffetvorm met
rust, luxe en elegantie. Vele gasten
showcooking en hoofdschotel met
komen hier jaarlijks terug voor de
bediening aan tafel mogelijk,
uitstekende keuken en de vriendelijke
meerdere keren per week themaen persoonlijke service. Andere troeven
avond met livemuziek, vegetarische
zijn de grote tuinen, de zwembaden,
gerechten op aanvraag
de gezellige en luxueuze kamers en
• Gourmetrestaurant (avondmaal,
het spacentrum waar alle stress van
internationale en creatieve keuken)
je schouders glijdt... Door de grote
• Snackbar/restaurant aan het
populariteit van dit hotel is het aan
zwembad (snacks, à-la-cartete raden vroeg te boeken!
maaltijden en bediening aan tafel,
‘s avonds ook tapas en mediterrane
LIGGING
keuken mogelijk)
• Direct aan de promenade en het
• Lobbybar, pianobar onder de koepel
Playa Fañabe-strand (bereikbaar
• Deftige kledij (lange broek voor de
via een lift)
heren) tijdens het avondmaal
• Op 600 m van de jachthaven
‘Puerto Colón’
• Op ± 20 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

9.3

SPORT & ONTSPANNING
• Zoutwaterzwembad (verwarmd),
zoetwaterzwembad, bubbelbad,
kinderbad (verwarmd), waterval,
zonneterrassen, gratis ligzetels en
parasols aan het zwembad, bediening
aan het zwembad, tuin
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: pingpong, fitness met
sauna en Turks bad
• Dagelijks livemuziek en regelmatig
shows
• Betalend: tennisterrein (met
verlichting), biljart, spacentrum
met diverse behandelingen en
massage

EXTRA
• Bij een verblijf van min. 7 nachten
in halfpension, in kamercategorie
Suite of hoger, kunnen de klanten
1 avondmaal in buffetvorm inwisselen
voor een diner à la carte

• Superieure suite (2-3 pers. /
Alle kamers beschikken over badkamer 2 volw.+2 kind. / 3 volw.+1 kind)
met bubbelbad of hydromassage(bad, douche, haardroger, badjassen,
douche, koffiezet, terras met tafel,
slippers), tegelvloer, individuele
stoelen, 2 ligzetels en parasol, zeeairco, hoofdkussenservice (gratis),
zicht: 1 slaapkamer, 1 salon (bij
telefoon, wifi (gratis), satelliet-tv
een bezetting van 3 pers. liggen de
(flatscreen), minibar (pakketten op
aanvraag, betalend), koffie- en thee- slaapkamer en het salon naast
elkaar, bij een bezetting van
faciliteiten, safe (gratis) en balkon of
2 volw.+2 kind. is dit type een
terras met 2 ligzetels en parasol
duplex met de slaapkamer op de
• Comfortkamer (2 pers.) (type 20)
bovenverdieping en het salon met
• Comfortkamer met tuinzicht
2 uitklapbedden voor de kinderen
(2 pers.) (type 21)
op de benedenverdieping)
• Superieure kamer (2 pers.) met
(type 27)
zeezicht (type 22)
• Eén persoon in comfortkamer
• Suite (2-3 pers.) met zeezicht
met tuinzicht (type 28)
(type 23)
• Juniorsuite (2-3 pers.) (type 24) • Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting in
• Juniorsuite met zeezicht (2 pers.
type 28)
/ 2 volw.+1 kind) (type 26)
• 271 kamers

VERBLIJF

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

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN

Code 02926 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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RIU ARECAS
Costa Adeje

! Adults Only vanaf 18 jaar
! Uitstekende RIU-service
! Uitgebreide buffetten
! Rustige ligging
! Op 450 m van het strand
ADULTS VERWARMD WIFI
ONLY ZWEMBAD GRATIS

FAIR TRAVEL

HALF
PENSION

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:

8.8

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.5 • Service 9
• Kamers 8.7

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• Van de zee gescheiden door hotel
Riu Palace Tenerife
• Op 450 m van het Playa del Duquestrand (bereikbaar via trappen)
• Op 1,5 km van shops
• Bushalte op 20 m
• Op ± 22 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Gevarieerd ontbijtbuffet met
showcooking
• Hoofdrestaurant (avondmaal in
buffetvorm, showcooking, vegetarisch
gerecht, 2x/week themabuffet)
• Alternatief avondmaal in het
Spaans restaurant
• Snackbar aan het zwembad
• Salonbar met terras, poolbar
• Deftige kledij vereist voor het
avondmaal

• 2 zoetwaterzwembaden (waarvan
1 verwarmd in de winter),
panoramisch zwembad (verwarmd
in de winter) aan de promenade,
zonneterras met gratis ligzetels en
parasols
• Zonneterras op zand
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: fitness, stoombad, bubbelbad
• Livemuziek of shows (meerdere
malen per week)
• Betalend: wellnesscentrum met
verschillende schoonheidsbehandelingen en massages

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche, haardroger), centrale airco,
plafondventilator, telefoon, wifi (gratis),
satelliet-tv (flatscreen), minibar (op
aanvraag, betalend), safe (betalend)
en balkon of terras
• Standaardkamer (2 pers.)
(type 20)
• Kamer met zicht op het zwembad
(2 pers.) (type 22)
• Eén persoon in dubbele kamer
(type 29)
• Eén persoon in dubbele kamer
met zicht op het zwembad
(type 28)
• 401 kamers

Liefhebbers van mooie zwembaden
komen naar Riu Arecas. Hier kan je
zonnebaden aan de 2 hoofzwembaden,
alsook aan het panoramisch zwembad FACILITEITEN
met een uitzicht om van te water• Wifi (gratis) in het hele resort
tanden. Lekker eten, een relaxte
sfeer en een prachtige grote tuin
maken dit hotel tot een waar vakantieparadijs. Boek een behandeling in
het wellnesscentrum en geniet van
de rust in dit kidsvrije RIU hotel. De
kers op de taart? RIU’s enthousiaste
en meertalige personeel. RIU staat
niet voor niets bekend om haar
persoonlijke en warme service.

ADULTS ONLY
• Minimumleeftijd voor de gasten in
het hotel: 18 jaar

Code 02864 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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RIU PALACE TENERIFE
Costa Adeje

! Aangenaam hotel met rustige ligging
! Culinaire verwennerij
! Vermaarde RIU-service
! Direct aan het strand
OVERDEKT VERWARMD WIFI
ZWEMBAD ZWEMBAD GRATIS

FAIR TRAVEL

HALF
PENSION

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

Familiekamer
ONZE MENING:

9.0

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.6 • Service 8.9
• Kamers 8.9

Riu Palace Tenerife is al jaren een
gekende waarde op Tenerife. Je
wordt er verwend met de uitstekende
RIU service en op gastronomisch
vlak is er voor elk wat wils. Geniet
van een uitgebreide menukaart, de
beste fusiongerechten, de lekkere
Spaanse keuken, een gevarieerd
ontbijtbuffet op het terras met zicht
op zee... Vergeet de dagelijkse zorgen
al dobberend in het ‘infinity’ zwembad
of tijdens een massage in het wellnesscentrum. Hier vind je alles voor een
geweldige vakantie en kom je zeker
terug.

LIGGING
• Direct aan het strand (bereikbaar
via een trap)
• Op 1,5 km van shops
• Bushalte op 150 m
• Op ± 22 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

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

SPORT & ONTSPANNING

• 2 zwembaden (verwarmd in de
winter), ‘infinity’ zwembad (enkel
voor volw. verwarmd in de winter),
RESTAURANTS & BARS
kinderbad, zonneterras met gratis
• Gevarieerd ontbijtbuffet met
ligzetels en parasols, subtropische
schuimwijn en showcooking
tuin
• Hoofdrestaurant met terras
• Gratis handdoekenservice
(avondmaal in buffetvorm, show- • Aangelegd zandstrand
cooking, vegetarisch gerecht,
• Balinese bedden (enkel voor gasten
2x/week themabuffet)
die verblijven in een juniorsuite)
• Alternatief avondmaal in het fusion- • Overdekt zwembad (enkel voor
restaurant of het Spaans restaurant/ volw., verwarmd)
restaurant aan het zwembad
• Gratis: fitness (vanaf 16 jaar),
• Snack- en tapasservice aan het
stoombad (vanaf 18 jaar)
zwembad
• Livemuziek of shows (meerdere
• Lobbybar, salonbar met terras,
malen per week)
poolbar, bar op het strand
• Betalend: wellnesscentrum met
• Deftige kledij (lange broek voor de
massage
heren) vereist voor het avondmaal

• Eenpersoonskamer (type 10)
Alle kamers beschikken over badkamer • Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
(douche, haardroger, badjas), centrale mogelijk in type 27 en 10, niet
mogelijk bij maximale bezetting in
airco, plafondventilator, telefoon, wifi
type 22 en 26)
(gratis), USB oplaadpunt, satelliet-tv
• 334 kamers
(flatscreen), minibar (betalend),
strijkijzer en -plank, safe (betalend)
en balkon of terras
• Standaardkamer (2-3 pers.)
(type 20)
• Kamer met lateraal zeezicht
(2-3 pers.) (type 25)
• Kamer met zeezicht (2-3 pers. /
2 volw.+2 kind.) (2 volw.+2 kind.
slechts mogelijk in 2 kamers)
(type 22)
• Familiekamer met zeezicht
(4 pers.): 2 slaapkamers, op aanvraag (type 24)
• Familiekamer (3-4 pers. / 3 volw.+
2 kind.) met 2 badkamers (2x
douche): 2 slaapkamers (= standaardkamer + eenpersoonskamer met
verbindingsdeur) (type 26)
• Juniorsuite met zeezicht (2 pers.,
vanaf 18 jaar) met hydromassagebad, douche, geïntegreerd salon
met bank, een Balinees bed in de
tuin (type 27)
• Eén persoon in dubbele kamer
(type 29)

VERBLIJF

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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MELIÁ JARDINES DEL TEIDE
Costa Adeje

! Adults Only vanaf 16 jaar
! Mooie uitzichten
! Vriendelijke bediening, lekkere keuken
! Kamer en ontbijt, halfpension of All In
! Rustige ligging, net buiten het centrum
ADULTS VERWARMD WIFI
ONLY ZWEMBAD GRATIS

HALF ONTBIJT
ALL IN PENSION

SUN SWIM
(LQGHORRV]ZHPSOH]LHU
+HHUOLMN]RQQHQ
(HQ]RUJHOR]HIHHOJRRGYDNDQWLH

Luxekamer
ONZE MENING:

7.1

KLANTENSCORE
• Maaltijden 7.4 • Service 8
• Kamers 6.8

Meliá Jardines del Teide is een mooi
vijfsterrenhotel met verzorgde tuin en
aan de zwembaden is het aangenaam
vertoeven! Droom weg bij het mooie
uitzicht op het Playa del Duque-strand
en Costa Adeje. Door de ligging op
een heuvel is dit hotel niet aan te raden
voor wie slecht ter been is. Opgelet:
sinds 1 november 2022 ontvangt dit
hotel enkel nog gasten vanaf 16 jaar.

568_V1_MED_NL 568

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 1 km van Playa del Duque-strand
(gratis busje 1x/dag)
• Op 200 m van het centrum van
Costa Adeje
• Op 200 m van de winkels
• Op ± 18 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Zie All In (mits toeslag)
• Restaurant met terras (maaltijden
in buffetvorm, showcooking)
• A-la-carterestaurant (open
afhankelijk van het seizoen,
avondmaal)
• Snackbar
• Lobbybar met terras

VERBLIJF

Alle kamers beschikken over een
badkamer (haardroger, Rituals
badproducten), laminaat, individuele
airco, telefoon, wifi (gratis), satelliet-tv
(flatscreen), minibar (betalend),
koffie- en theefaciliteiten, safe (gratis)
en balkon of terras
• Kamer Classic (2-3 pers.) met
FACILITEITEN
bad of douche (type 20)
SPORT & ONTSPANNING
• Shops
• Luxekamer met zeezicht (2-3 pers.)
• Roomservice
• Zoetwaterzwembad (verwarmd),
met bad of douche (type 21)
• Wifi (gratis) in het hele resort
zoetwaterzwembad ‘The Level’
• The Level kamer met zeezicht
(verwarmd, enkel toegankelijk voor
(2-3 pers.) met douche, ‘The Level
wie verblijft in een kamer met ‘The Service’ (zie verder) (type 23)
Level Service’), zonneterrassen
• The Level Juniorsuite (2-3 pers.)
met gratis ligzetels en parasols,
met bad en douche, ‘The Level
2
grote tuin (12.000 m )
Service’ (zie verder) en zeezicht
• Gratis handdoekenservice
(type 22)
• Gratis: fitness
• Eén persoon in dubbele kamer
• Animatie overdag en ‘s avonds
Classic met bad of douche, op
• Betalend: wellnesscentrum, massage, aanvraag (type 29)
schoonheidsbehandelingen
• The Level Service (geldig in
type 22 en 23): koffiezet en
ADULTS ONLY
theeservice op de kamer (capsules
• Minimumleeftijd voor de gasten in
1x/dag bijgevuld), exclusieve toegang
het hotel: 16 jaar
tot The Level Lounge (met frisdranken,
koffie, thee en snacks, continentaal
ontbijt, wifi, flatscreen-tv) en het
zwembad ‘The Level’ (met
conciërgeservice, water service,
vers fruit), Open Bar (cocktail)
gedurende 1 uur per dag
• Sofabed voor 3e volw.
• Badjas en slippers op aanvraag
• 299 kamers
Code 02843 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ALL IN mits toeslag
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Water, frisdranken, huiswijn en
bier tijdens het middag- en
avondmaal
• Snackbar met snacks (11-13u.) en
à-la-carte gerechten (13-17.30u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(10.30-24u.) (Premium dranken
zijn betalend)
• Fitness
• Animatie overdag en ‘s avonds
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HOVIMA LA PINTA BEACHFRONT FAMILY HOTEL
Costa Adeje

! Zeer kindvriendelijk
! Ruime appartementen
! Splashzone voor kinderen
! Mooie ligging aan de haven
! Winkeltjes en terrasjes in de buurt
VERWARMD WIFI
ZWEMBAD GRATIS

FAIR TRAVEL

VOL
HALF
ALL IN PENSION
PENSION

BEACH
*HQLHWHQYDQ]RQ]HHHQ]DQG
7RSOLJJLQJDDQKHWVWUDQG
=DOLJUHOD[HQ

Familie-appartement
ONZE MENING:

RESTAURANTS & BARS

• Zie All In (mits toeslag)
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
KLANTENSCORE
buffetvorm, lange broek vereist
• Maaltijden 7 • Service 9
voor de heren)
• Kamers 9
• Themarestaurant (à-la-carteavondmaal)
Hovima La Pinta Beachfront Family
• Loungebar, poolbar
Hotel is een hotel met gezellige sfeer
• Bij halfpension plus en volpension
en een uitstekende ligging. Het ligt
plus (mits toeslag): dranken
direct aan de promenade en het
inbegrepen (1/2 fles wijn + 1/2 l
zandstrand en heeft een prachtig
water) tijdens de maaltijden
uitzicht over de jachthaven Puerto
Colón. Vanaf je balkon kijk je uit op SPORT & ONTSPANNING
de dobberende bootjes. In de
• Zoetwaterzwembad (verwarmd
onmiddellijke omgeving vind je
tussen 1/11-30/4), splashzone
verschillende winkeltjes, terrasjes en
voor kinderen, zonneterras met
restaurants. De ruime appartementen
gratis ligzetels en parasols
zijn een droom voor families en voor • Gratis handdoekenservice (mits
de kleintjes is er een leuke splashzone.
waarborg)
• Gratis: pingpong, omnisportterrein
LIGGING
• Animatie overdag en ‘s avonds
• Direct aan het strand (ervan
• Babyclub (6 maanden-3 jaar,
gescheiden door de promenade en
beperkt aantal plaatsen)
via een trap)
• Miniclub (4-13 jaar), Juniorclub
• Op 60 m van het centrum
(9-12 jaar), Teenclub (13-15 jaar)
• Bushalte op 350 m
• Betalend: biljart
• Op ± 15 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

9

FACILITEITEN
• Kinderpeeltuin
• Garage (volgens beschikbaarheid)
• Wifi (gratis) in het hele resort

VERBLIJF
Alle appartementen beschikken over
badkamer (douche, haardroger),
vinyl vloer, individuele airco (enkel in
het salon), telefoon, wifi (gratis),
satelliet-tv (flatscreen), kitchenette,
koelkast, microgolf, broodrooster,
waterkoker, koffiezet, safe (betalend)
en balkon of terras
• Appartement (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind.): 1 slaapkamer, 1 salon met
sofabed (type 20)
• Familie-appartement (3-4 pers. /
3 volw.+2 kind. / 4 volw.+1 kind):
1 kinderkamer, 1 slaapkamer/salon
met sofabed en dubbel bed
(type 24)
• Superieur appartement
(2-3 pers. / 2 volw.+2 kind.) met
zeezicht: 1 slaapkamer, 1 salon
met sofabed (type 21)
• Excellence appartement
(2-3 pers. / 2 volw.+2 kind.) met
badjas, slippers, hoofdkussenservice (gratis, op aanvraag),
welkomstpakket in de koelkast,
Nespresso machine (capsules
dagelijks bijgevuld), ligzetels op
het balkon en zeezicht: 1 slaapkamer, 1 salon met sofabed
(type 25)
• Comfort appartement (4-5 pers.
/ 4 volw.+2 kind.): 2 slaapkamers,
1 salon met sofabed (type 22)

• Superieur appartement
(4-5 pers. / 4 volw.+2 kind.) met
zeezicht: 2 slaapkamers, 1 salon
met sofabed (type 26)
• Excellence appartement
(4-5 pers. / 4 volw.+2 kind.) met
badjas, slippers, hoofdkussenservice (gratis, op aanvraag), 2 tv’s,
welkomstpakket in de koelkast,
Nespresso machine (capsules
dagelijks bijgevuld), ligzetels op
het balkon en zeezicht: 2 slaapkamers, 1 salon met sofabed, op
aanvraag (type 27)
• Excellence appartement
(6-7 pers. / 6 volw.+2 kind.) met
badjas, slippers, hoofdkussenservice (gratis, op aanvraag), 2 tv’s,
welkomstpakket in de koelkast,
Nespresso machine (capsules
dagelijks bijgevuld), ligzetels op het
balkon en zeezicht: 3 slaapkamers,
1 salon met sofabed, op aanvraag
(type 23)
• De meeste familie-appartementen
hebben directe toegang tot de
kinderspeeltuin en/of de zwembadzone
• Water en elektriciteit inbegrepen
• Dagelijks schoonmaak en vervangen
van handdoeken / vervangen van
bedlinnen 2x per week
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis
• 229 appartementen

ALL IN mits toeslag
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Avondmaal in het themarestaurant
(1x/verblijf vanaf 4 nachten,
2x/verblijf vanaf 7 nachten)
• Snackbuffet (10.30-13u. en
15-18u.)
• Selectie van alcoholische merkdranken (Premium dranken niet
inbegrepen) en niet-alcoholische
dranken (10.30-24u.)
• Pingpong, omnisportterrein
• Animatie overdag en ‘s avonds
• Miniclub (4-13 jaar), Juniorclub
(9-12 jaar), Teenclub (13-15 jaar)

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQ]RQGHUWRHVODJ
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HOVIMA COSTA ADEJE
Costa Adeje

! Adults Only vanaf 16 jaar
! Modern interieur met veel licht
! Vriendelijke bediening
! Prachtige uitzichten
! Centrale ligging
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Standaardkamer
• Suite Hovima Excellence
(3-5 pers.) op de 9e verdieping,
Alle kamers beschikken over badmet vinylvloer, badjas, slippers,
kamer (douche, haardroger), individuele
hoofdkussenservice (gratis),
KLANTENSCORE
airco, telefoon, wifi (gratis), satelliettablet-pc met internetverbinding,
• Maaltijden 8.3 • Service 8.9
tv (flatscreen), koffie- en thee• Kamers 8.8 • Ligging 8.8
minibar (gratis), Lavazza koffiezet
faciliteiten, safe (betalend) en balkon
(dagelijks vervanging capsules),
• Standaardkamer (2-3 pers.) met
Hovima Costa Adeje richt zich volledig
groot balkon met bubbelbad,
tegelvloer en koelkast (type 20)
op volwassenen vanaf 16 jaar. Ideaal
• Superieure kamer (2-3 pers.) met panoramisch zicht en zeezicht
dus voor een gezellige vakantie met
(frontaal en lateraal): 2 slaapvinylvloer, badjas, slippers, minibar
z’n tweetjes. De ligging van dit hotel
kamers, 1 salon met sofabed, op
(gratis gevuld bij aankomst) en
is uitstekend: in de levendige wijk
aanvraag (type 21)
lateraal zeezicht (type 22)
Torviscas met winkels, bars en
• Superieure suite (2-3 pers.) op de • Eén persoon in dubbele kamer
restaurants en op wandelafstand
1e tot 5e verdieping, met vinylvloer, met tegelvloer en koelkast
van het strand en de haven van
SPORT & ONTSPANNING
(type 29)
badjas, slippers, minibar (gratis gevuld
Puerto Colón (via een dalende weg). • Zoetwaterzwembad (verwarmd in
bij aankomst) en frontaal zeezicht: • Eén persoon in superieure kamer
Hier kan je tot rust komen in het
de winter), ‘infinity’ zoetwatermet vinylvloer, badjas, slippers,
1 slaapkamer, 1 salon (type 23)
kleine spacentrum, genieten van
zwembad, zonneterras met gratis • Excellence kamer (2 pers.) op de
minibar (gratis gevuld bij aankomst)
prachtige uitzichten...
ligzetels en parasols
en lateraal zeezicht, op aanvraag
9e en 10e verdieping, met vinyl• Gratis handdoekenservice (mits
(type 28)
vloer, badjas, slippers, hoofdLIGGING
waarborg)
• Extra voor Excellence kamers
kussenservice (gratis), tablet-pc
• Op 200 m van een zandstrand
• Gratis: zie All In
(type 27, 25 en 21): exclusieve
met internetverbinding, minibar
• Vlak bij winkels, bars en restaurants
• Betalend: biljart, spacentrum met
zone aan het ‘infinity’ zwembad,
(gratis), Lavazza koffiezet (dagelijks
• Op 3 km van het centrum van
sauna, stoombad, bubbelbad,
onbeperkt reservaties in het themavervanging capsules), panoramisch
Playa de las Americas
wellnessdouches, verwarmde ligzetels,
restaurant (avondmaal), selectie
zicht en zeezicht (lateraal)
• Bushalte op 200 m
massages en behandelingen,...
van Premium dranken inbegrepen
(type 27)
• Op ± 20 km van de luchthaven
in de All In
• Excellence suite (2-3 pers.) op de
(transfer heen en terug inbegrepen) ADULTS ONLY
• 313 kamers
6e tot 10e verdieping, met vinyl•
Minimumleeftijd
voor
de
gasten
in
FACILITEITEN
vloer, badjas, slippers, hoofdhet hotel: 16 jaar (vergezeld van
• Speelzaal
kussenservice (gratis), tablet-pc
minstens één volwassene van
• Wasservice
met internetverbinding, minibar
18 jaar)
• Wifi (gratis) in het hele resort
(gratis), Lavazza koffiezet (dagelijks
vervanging capsules), panoramische
zicht en zeezicht (frontaal of lateraal):
1 slaapkamer, 1 salon met sofabed
(type 25)
Code 02823 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
ONZE MENING:

8.7

570_V1_MED_NL 570

RESTAURANTS & BARS

• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
buffetvorm, showcooking)
• Themarestaurant (avondmaal)
• Snackbar
• Lobbybar, poolbar
• Deftige kledij vereist voor de heren
tijdens het avondmaal: mouwloze
shirt niet toegelaten, korte broek
mag in de zomer (geen sportbroeken/
shorts), lange broek verplicht tussen
1/11-31/3

VERBLIJF

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Huiswijn, bier en frisdranken
tijdens het middag- en avondmaal
in het hoofdrestaurant
• Laat ontbijt (11-13u.)
• Avondmaal in het themarestaurant
(1x/verblijf vanaf 4 nachten,
2x/verblijf vanaf 7 nachten, huiswijn inbegrepen)
• Snacks (11-18.30u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(10.30-24u.)
• Voor de ‘Excellence’ kamers
(type 27, 25 en 21): minibar
1x/dag bijgevuld
• Tennis en pingpong (waarborg
voor de rackets), omnisportterrein,
voetbal
• Fitness, crossfit zone
• Animatie overdag (beachvolley,
voetbal, vogelpik, petanque, aerobic,
stretching,...) en ‘s avonds
(professionele shows,...)

18/10/2022 11:55
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HOVIMA SANTA MARIA
Costa Adeje

! Ruime appartementen/studio’s
! Voordelige prijs
! Superieure studio/app. met zeezicht
! Vlak bij winkeltjes en restaurants
! Op 350 m van het strand en de jachthaven
VERWARMD WIFI
ZWEMBAD GRATIS

VOL
HALF
ALL IN PENSION
PENSION

FAIR TRAVEL

Superieur appartement
ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 350 m van het strand en de
jachthaven Puerto Colón
KLANTENSCORE
• Direct aan een klein centrum met
• Maaltijden 7.1 • Service 8.2
winkeltjes en restaurants
• Kamers 7.5 • Ligging 7.8 • Centraal in de moderne badplaats
Costa Adeje
Hovima Santa Maria is een gezellig
• Taxi op 100 m
complex met verzorgde studio’s en
• Bushalte op 500 m
appartementen, een mooi zwembadje
• Op ± 18 km van de luchthaven
en mooie tuin. Het is gebouwd
(transfer heen en terug inbegrepen)
tegen een helling en heeft een
goede, levendige ligging vlak bij winkeltjes FACILITEITEN
en restaurants en op enkele minuten • Speelzaal
wandelen van het strand.
• Kapsalon
• Wasservice
• Wifi (gratis) in het hele resort

7.9

VERBLIJF

• Zie All In (mits toeslag)
• Restaurant met terras (maaltijden
in buffetvorm)
• Snacks aan het zwembad
• Bars, Ierse pub, poolbar
• Bij halfpension plus of volpension
plus (mits toeslag): dranken
inbegrepen (1/2 fles water en
1/2 fles wijn) tijdens het middagen avondmaal

Alle kamers beschikken over badkamer (bad, haardroger), tegelvloer,
telefoon, wifi (gratis), satelliet-tv
(flatscreen), kitchenette, koelkast,
microgolf, safe (betalend) en balkon
of terras
• Studio (2 pers. / 2 volw.+1 kind)
(type 20)
• Superieure studio (2 pers. /
2 volw.+1 kind) met zeezicht
(type 23)
SPORT & ONTSPANNING
• Appartement (2-3 pers. / 2 volw.+
• 2 zoetwaterzwembaden (verwarmd 2 kind.): 1 slaapkamer, 1 salon
tussen 1/11-30/4) waarvan 1 met
(type 21)
kindergedeelte, kinderbad (verwarmd • Superieur appartement
tussen 1/11-30/4), zonneterras
(2-3 pers. / 2 volw.+2 kind.) met
met gratis ligzetels en parasols
zeezicht: 1 slaapkamer, 1 salon
• Chill-outzone Gratis: pingpong
(type 24)
• Animatie voor volwassenen en
• Appartement (4-5 pers. / 4 volw.+
kinderen (7x/week)
2 kind.): 2 slaapkamers, 1 salon
• Betalend: tennisterrein, biljart
met sofabed (type 22)
• Superieur appartement
(4-5 pers. / 4 volw.+2 kind.) met
zeezicht: 2 slaapkamers, 1 salon
met sofabed (type 27)
• Studio aan promoprijs (2 pers. /
2 volw.+1 kind) op het gelijkvloers,
met individuele airco en zicht op
een muur (type 25)
• Appartement aan promoprijs
(2-3 pers. / 2 volw.+2 kind.) op het
gelijkvloers, met individuele airco
en zicht op een muur: 1 slaapkamer, 1 salon (type 26)

• Geen lift naar de appartementen
aan promoprijs
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting in
type 20, 23 en 25)
• 402 kamers

ALL IN mits toeslag
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Snackbuffet (10.30-13u. en
15-18u.)
• Selectie van alcoholische merkdranken (Premium dranken niet
inbegrepen) en niet-alcoholische
dranken (tot 24u.)
• Minibar dagelijks gevuld
• Pingpong
• Animatie voor volwassenen en
kinderen (7x/week)

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN

Code 02814 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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Canarische Eilanden | Tenerife | Los Cristianos

TIME TO SMILE OHASIS
Los Cristianos

! Aangename zwembadzone
! Moderne stijl
! Ruime appartementen
! Op wandelafstand van restaurants en bars
! Op 900 m van het strand
HALF
ALLEEN
VERWARMD WIFI
ZWEMBAD GRATIS PENSION ONTBIJT VERBLIJF

VOELT ALS
THUISKOMEN
! VRIJHEID VAN

JE
EIGEN APPARTEMENT
! MODERN DESIGN
! INLOOPDOUCHE EN
LANGERE BEDDEN
! COMPLETE KEUKEN

'Wooncomfort zit vaak in kleine
dingen: de afwerking van de
badkamer, de details in de
keuken, de natuurlijke kleuren…
TIME TO SMILE is thuiskomen
op vakantie.'

Zie p. 20-21 voor alle accommodaties
ONZE MENING:

Appartement

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 900 m van het strand
• Restaurant (ontbijt en avondmaal
• Op 1 km van het centrum van Los
in buffetvorm)
KLANTENSCORE
Cristianos
• Snackbar aan het zwembad
• Maaltijden 8.5 • Service 9.1 • Op 2,3 km van Play de las Americas • Cocktailbar
• Kamers 9
• Op 3 km van Siam Park
• Bushalte op 400 m
De appartementen van TIME TO SMILE
• Geen aanrader voor wie slecht ter
Ohasis (voorheen Ohasis Boutique
been is door de vele trappen in
Suites) zijn ideaal voor een
het complex en de ligging op een
ontspannende vakantie in de zon. Ze
heuvel
liggen op een rustig plekje op een
• Op ± 18 km van de luchthaven
heuvel, aan de rand van het
(transfer heen en terug inbegrepen)
vissersdorpje Los Cristianos. Neem
een duik in het zwembad of geniet
FACILITEITEN
van de zon op het zonneterras. Wil
• Kinderspeeltuin
je zwemmen in de Atlantische
• Wifi (gratis) in het hele resort
Oceaan en zonnebaden op het fijne
zandstrand? Het strand, alsook
enkele restaurants en bars, bereik je
na een korte wandeling bergafwaarts
van ongeveer 20 minuten.

9.0

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• Zoetwaterzwembad (verwarmd),
kinderbad (verwarmd), zonneterras
met gratis ligzetels en parasols
• Chill-out zone
• Gratis: fitness
• Betalend: biljart, fietsenverhuur,
personal trainer, sauna, massage

Alle appartementen beschikken over
badkamer (inloopdouche, haardroger),
tegelvloer, telefoon, wifi (gratis),
satelliet-tv, kitchenette met microgolf,
koffiezet, waterkoker, broodrooster,
elektrische kookplaat (2 ringen),
koelkast, safe (gratis) en balkon of
terras
• Appartement (1-4 pers.):
1 slaapkamer, 1 salon met sofabed
(type 40)
• Luxe-appartement (1-6 pers.):
2 slaapkamers, 1 salon met
sofabed, op aanvraag (type 60)
• Waarborg van € 100 te betalen bij
aankomst (kredietkaart of cash)
• Water en elektriciteit inbegrepen
• Schoonmaak en vervangen van
handdoeken 4x per week / vervangen
van bedlinnen 1x per week
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 89 appartementen

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN

Code 02916 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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Canarische Eilanden | Tenerife | Los Cristianos

PARADISE PARK RESORT & SPA
Los Cristianos

! Vriendelijke service
! Goede keuken
! Ruime wellnesszone in de openlucht
! In het gezellige Los Cristianos
VERWARMD WIFI
ZWEMBAD GRATIS

HALF
ALL IN PENSION

Standaardkamer
ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 900 m van het strand
• Op 1 km van het centrum van Los
KLANTENSCORE
Cristianos
• Maaltijden 7.4 • Service 9
• Op 1 km van een golfterrein
• Kamers 8.2
• Dagelijks gratis busje naar het
strand (elk half uur van 9.30 tot
Mooie uitzichten, 5 mooie zwembaden,
17.30u., behalve tussen
een rustgevende Spa,... Paradise
13.15-15.30u.)
Park Resort & Spa ligt op een kleine
• Bushalte op 50 m
heuvel en biedt een prachtig
• Het hotel ligt op een helling
panoramisch uitzicht op Los
• Op ± 15 km van de luchthaven
Cristianos en de kust. Aan de
(transfer heen en terug inbegrepen)
zwembaden is het heerlijk vertoeven
en voor wie absolute rust wil, zijn er
FACILITEITEN
rustige zones enkel voor volwassenen. • Shop
Ook kinderen beleven een dolle
• Kapsalon
vakantie in dit familievriendelijke
• Bagageruimte
resort. Strandliefhebbers vinden het • Roomservice
strand op 10 minuten wandelen of
• Wifi (gratis) in het hele resort
kunnen het gratis busje nemen.

8.0

573_V1_MED_NL 573

• Zie All In (mits toeslag)
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
buffetvorm, thema-avonden)
• Cafetaria ‘Strelitzia’ (middagmaal
in buffetvorm)
• 3 snackbars
• Discobar
• Dresscode: geen strandkledij tijdens
het avondmaal

VERBLIJF

Alle kamers beschikken over badkamer (inloopdouche, haardroger),
individuele airco, telefoon, wifi (gratis),
satelliet-tv, koelkast (op aanvraag en
tegen betaling gevuld), safe (betalend)
• Standaardkamer (2 pers.) in het
hoofdgebouw, met laminaat, balkon
en tuin- of bergzicht (type 20)
• Superieure kamer (2 pers.) in het
hoofdgebouw, met laminaat, koffieSPORT & ONTSPANNING
en theefaciliteiten, balkon en zicht
• Zoetwaterzwembad (verwarmd in
op het zwembad (type 21)
de winter) met geïntegreerd
• Familiekamer (2-4 pers.) in het
kindergedeelte, zoetwaterzwembad bijgebouw, met tegelvloer, koffie(enkel voor volw., verwarmd in de
en theefaciliteiten, balkon/terras
winter), 3 bubbelbaden (enkel voor en zicht op het zwembad of de
volw., waarvan 2 op het dakterras),
tuin: 2 slaapkamers (type 24)
zonneterrassen met gratis ligzetels • Studio (2-3 pers. / 2 volw.+2 kind.
en parasols, tuin
/ 3 volw.+1 kind) in het bijgebouw,
• Handdoekenservice (mits waarborg) op het gelijkvloers, met tegelvloer,
• Gratis: fitness, wellnesszone
koffie- en theefaciliteiten en balkon/
‘Atlántida’ (7.000 m2) in de openlucht terras (type 27)
met lagunezwembad, wellness• Eén persoon in dubbele kamer in
zwembad, bubbelbad (8 pers.),
het hoofdgebouw, met laminaat,
4 hydromassagebaden, rond
balkon en tuin- of bergzicht (type 29)
zwembad
• Eén persoon in superieure kamer
• Animatie overdag (pingpong, biljart,...) in het hoofdgebouw, met laminaat,
en ‘s avonds
koffie- en theefaciliteiten, balkon
• Miniclub (4-12 jaar), minidisco
en zicht op het zwembad (type 28)
• Betalend: pingpong, biljart, spa• Promokamer (2 pers.) in het
centrum met Spacircuit (sauna,
hoofdgebouw, met laminaat, balkon
Turks bad, bubbelbad, douches,...),
en tuin- of bergzicht (type 25)
diverse behandelingen en massages • Kinderbedje (0-2 jaar) gratis
(op aanvraag)
• 376 kamers
Code 02808 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ALL IN mits toeslag
• Ontbijt en avondmaal in het hoofd–
restaurant (buffet)
• Middagmaal (buffet) in het hoofdrestaurant of ‘Strelitzia’ (afhankelijk
van de bezetting)
• Snacks (10.30-18u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(10.30-23u.)
• De All In is niet geldig in snackbar
Teide
• Fitness
• Wellnesszone ‘Atlántida’ (7.000 m2)
in de openlucht met lagunezwembad,
wellnesszwembad, bubbelbad
(8 pers.), 4 hydromassagebaden,
rond zwembad
• Animatie overdag (pingpong, biljart,...)
en ‘s avonds
• Miniclub (4-12 jaar), minidisco

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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HOVIMA JARDIN CALETA
La Caleta

! Veel terugkerende tevreden klanten
! Adutls Only dakterras met bubbelbad
! Vriendelijk personeel
! Uren wandelplezier
! Rustige ligging bij een natuurgebied
VERWARMD WIFI
ZWEMBAD GRATIS

VOL
HALF
ALL IN PENSION
PENSION

FAIR TRAVEL

Excellence appartement met 2 slaapkamers

• Excellence appartement
(4-5 pers. / 4 volw.+2 kind.) op de
Alle appartementen beschikken over
bovenste verdieping, met douche,
badkamer (haardroger), telefoon,
badjas, slippers, vinylvloer,
KLANTENSCORE
wifi (gratis), satelliet-tv (flatscreen),
individuele airco, Nespresso
• Maaltijden 7.2 • Service 8.8
kitchenette, waterkoker, broodrooster,
• Kamers 8.5
machine (capsules dagelijks
koelkast, safe (betalend) en balkon
bijgevuld), welkomstpakket in de
• Comfort appartement (2-3 pers. /
Hovima Jardin Caleta is voor veel
koelkast en zeezicht: 2 slaapkamers,
2 volw.+2 kind.) met bad en
Belgen het beste 3*-hotel van de regio. RESTAURANTS & BARS
1 salon met sofabed, op aanvraag
tegelvloer: 1 slaapkamer, 1 salon
Het ligt dicht bij het vissersplaatsje • Zie All In (mits toeslag)
(type 27)
(type 21)
La Caleta met enkele gekende vis• Restaurant met terras (maaltijden • Superieur appartement
• Eén persoon in comfort
restaurantjes. Het nabijgelegen
in buffetvorm, showcooking en
appartement met bad en tegelvloer
(2-3 pers. / 2 volw.+2 kind.) met
natuurgebied nodigt uit tot uren
thema-avonden, deftige kledij
douche, vinylvloer, individuele airco (type 29)
wandelplezier en via de 15 km lange
vereist)
en lateraal zeezicht: 1 slaapkamer, • Alle Excellence appartementen
promenade wandel je tot in Los
• Sports Bar met tv’s, poolbar,
zien er anders uit, elk heeft zijn
1 salon (type 23)
Cristianos. Kom tot rust aan de
Sunset Bar Guacamayo
unieke decoratie
• Superieur appartement
zwembaden of in het bubbelbad op
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis
(4-5 pers. / 4 volw.+2 kind.) met
het dakterras (adults only), vanwaar SPORT & ONTSPANNING
douche, vinylvloer, individuele airco • 244 appartementen
• 2 zoetwaterzwembaden (waarvan
je een prachtig zicht op zee hebt.
en lateraal zeezicht: 2 slaapkamers,
1
verwarmd
tussen
1/11-31/3),
Het aangelegde kiezelstrand van La
1 salon met sofabed (type 24)
kinderbad (verwarmd tussen
Caleta is een extra troef.
1/11-31/3), zonneterras met gratis • Excellence appartement
(2-3 pers. / 2 volw.+2 kind.) op de
LIGGING
ligzetels en parasols, tuin
bovenste verdieping, met douche,
• Op 100 m van het La Caleta
• Handdoekenservice (betalend)
badjas, slippers, vinylvloer,
kiezelstrand (ervan gescheiden
• Adults Only solarium op het dakdoor een straat)
terras met bubbelbad (vanaf 16 jaar) individuele airco, Nespresso
machine (capsules dagelijks
• Op 200 m van een natuurgebied
• Bubbelbad met zeezicht op de
bijgevuld), welkomstpakket in de
• Op 2 km van het natuurstrand
3e verdieping (exclusief voor
koelkast en zeezicht: 1 slaapkamer,
‘Diego Hernandez’
volwassenen die verblijven in een
1 salon (type 26)
• Op 3 km van het golfterrein ‘Costa
Excellence appartement)
Adeje’
• Gratis: pingpong
• Op 5 km van het centrum van
• Animatie overdag en ‘s avonds
Playa de Las Americas
(7x/week): petanque, livemuziek,
• Bushalte op 250 m
shows
• Op ± 26 km van de luchthaven
• Miniclub (4-11 jaar, tijdens de
(transfer heen en terug inbegrepen) schoolvakanties)
• Betalend: biljart
Code 02856 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
ONZE MENING:

8.4

574_V1_MED_NL 574

FACILITEITEN

• Kinderspeelruimte
• Speelzaal
• Wasservice
• Airco in de gemeenschappelijke
ruimtes
• Wifi (gratis) in het hele resort

VERBLIJF

ALL IN mits toeslag
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Snackbuffet (11.30-13u. en
15-18u.)
• Selectie van alcoholische
merkdranken (Premium dranken
niet inbegrepen) en
niet-alcoholische dranken (tot 24u.)
• Minibar dagelijks gevuld
• Pingpong
• Animatie overdag en ‘s avonds
(7x/week): petanque, livemuziek,
shows
• Miniclub (4-11 jaar, tijdens de
schoolvakanties)

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQ]RQGHUWRHVODJ
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TUI BLUE LOS GIGANTES
Los Gigantes

! Adults Only vanaf 18 jaar
! Kamers met zeezicht zijn een aanrader
! Rustige omgeving
! Goede prijs-kwaliteitverhouding
! Aan zee, in het centrum van Los Gigantes
VOL
HALF
ADULTS VERWARMD WIFI
ONLY ZWEMBAD GRATIS PENSION PENSION

ONTSPANNEN
MET Z’N TWEEËN
! MODERNE

KAMERS OP
PRACHTIGE LOCATIES
! CULINAIRE ERVARINGEN
! GENIETEN IN DE
WELLNESS
! BLUEF!T® RELAXATIEEN 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

Standaardkamer
ONZE MENING:

LIGGING

• Direct aan zee
• Op 500 m van een klein strand en
Weg van alle drukte geniet je in dit
de jachthaven
serene en moderne viersterrenhotel
van een ontspannen sfeer. Een massage • In het centrum van Los Gigantes,
een rustig plaatsje met een typisch
voor 2, relaxen op het zonneterras
heuvelachtige omgeving
met Balinese bedden, je laten
• Op 2 km van het centrum van
verwennen in het spacentrum, een
Puerto Santiago
romantische maaltijd met zeezicht...
• Op 35 km van Playa de las
TUI BLUE Los Gigantes, dat is
Americas
quality time voor koppels!
• Op ± 42 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Kapsalon
• Wasservice
• Privéparking (gratis, volgens
beschikbaarheid)
• Wifi (gratis) in het hele resort

RESTAURANTS & BARS

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• Hoofdrestaurant met zicht op de
haven (maaltijden in buffetvorm,
showcooking, 1x/week Canarische
specialiteiten)
• A-la-carterestaurant met terras
(vast menu)
• Bar, poolbar met snacks
• Verblijven in halfpension:
1x/verblijf avondmaal mogelijk in
het à-la-carterestaurant met vast
menu
• Deftige kledij gewenst tijdens het
avondmaal

• Zoetwaterzwembad, zoutwaterzwembad (verwarmd tussen
1/11-28/2), zonneterrassen met
gratis ligzetels en parasols
• Gratis handdoekenservice (mits
waarborg)
• Balinese bedden (betalend)
• Gratis: pingpong (mits waarborg),
biljart (mits waarborg), petanque,
fitness
• Animatie overdag en ‘s avonds
• Betalend: 2 tennisterreinen,
squash, spacentrum met hydrotherapiezwembad, sauna, stoombad, massages en schoonheidsbehandelingen

Alle kamers beschikken over badkamer (douche, haardroger), tegelvloer of laminaat, centrale airco,
telefoon, wifi (gratis), satelliet-tv
(flatscreen), minikoelkast, koffie- en
theefaciliteiten, waterkoker, safe
(betalend)
• Standaardkamer (2-3 pers.) met
balkon en bergzicht (type 20)
• Kamer met zeezicht (2-3 pers.)
met balkon (type 21)
• Eén persoon in dubbele kamer
met balkon en bergzicht (type 29)
• Promokamer (2-3 pers.) met balkon
of terras en bergzicht (type 25)
• 225 kamers

ADULTS ONLY
• Minimumleeftijd voor de gasten in
het hotel: 18 jaar

Code 02876 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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Kamer met zeezicht
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Canarische Eilanden | Tenerife | Playa de las Americas

H10 LAS PALMERAS
Playa de las Americas

! Schitterend gerenoveerd
! Populair bij de Belgen
! Geliefd om z’n centrale ligging
! Halfpension of All Inclusive
! Aan de promenade, op 700 m van het strand
VERWARMD WIFI
ZWEMBAD GRATIS

FAIR TRAVEL

HALF
ALL IN PENSION

• Privilege Service (geldig in
SPORT & ONTSPANNING
• Direct aan de promenade
• Zoetwaterzwembad, 1 klein zwembad type 22): hoofdkussenservice,
badjas, slippers, VIP-voorzieningen,
• Op 700 m van het Playa Troya
(verwarmd tussen 1/11-30/4),
handdoeken voor aan het
KLANTENSCORE
strand
kinderbad, zonneterrassen met
zwembad, koffiezet (Nespresso,
• Maaltijden 7.9 • Service 8.5 • Op 450 m van het centrale deel
gratis ligzetels, matrassen en
• Kamers 7.8
dagelijks bijgevuld), gratis safe,
van Playa de las Americas
parasols
turndown service, dagelijks krant,
• Op ± 17 km van de luchthaven
• Gratis: kleine fitness
H10 Las Palmeras is ideaal gelegen
gepersonaliseerde check-in en
(transfer heen en terug inbegrepen) • Animatie overdag (pingpong,
in Playa de las Americas. Aan zee,
check-out, late check-out (volgens
petanque, vogelpik,...) en ‘s avonds
vlak bij het strand en met directe
FACILITEITEN
beschikbaarheid), gepersonaliseerde
(shows)
toegang tot de promenade, goed
• Kinderspeelruimte met ballenbad • Miniclub (4-11 jaar, vanaf 4 kinderen, service, à-la-carteontbijt in het
voor urenlang wandelplezier. In de
• Shop
Italiaans restaurant, avondmaal in
in de zomermaanden en de
omgeving vind je diverse restaurants, • Roomservice
het Italiaans en het Japans
kerstvakantie)
winkeltjes, bars en discotheken. Dit • Wasservice
restaurant (dranken niet inbegrepen
• Betalend: 4 tennisterreinen
is een van de meest geliefde hotels • Wifi (gratis) in het hele resort
in halfpension), Privilege salon met
bij de Belgen.
VERBLIJF
dranken, snacks, kranten, tv,
RESTAURANTS & BARS
Alle kamers beschikken over badkamer internet,...
• Zie All In (mits toeslag)
(bad of douche, haardroger), tegelvloer • Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
of parket, individuele airco, telefoon,
mogelijk bij maximale bezetting)
buffetvorm, showcooking)
wifi (gratis), satelliet-tv koelkast,
• 519 kamers
• Italiaans à-la-carterestaurant
minibar (op aanvraag, betalend),
(avondmaal)
safe (betalend) en balkon of terras
• Teppanyaki restaurant (avondmaal, • Standaardkamer (2-3 pers.,
vanaf 8 jaar)
beperkte ruimte bij bezetting met
• Snackbar ‘La Choza’ aan het
3 pers. door extra bed) (type 20)
zwembad
• Kamer met zeezicht (2-3 pers.,
• Snackbar ‘La Ballena’ aan de probeperkte ruimte bij bezetting met
menade
3 pers. door extra bed) (type 21)
• Coffeeshop
• Bungalow (3-4 pers.) met terras
• Bar, lobbybar, bar ‘Imagine’ (disco)
en zicht op het zwembad:
2 slaapkamers (type 24)
• Privilege kamer (2 volw.) met
houten vloer, ‘Privilege Service’ (zie
verder) en zeezicht (type 22)
• Eén persoon in dubbele kamer
(type 29)
ONZE MENING:

LIGGING

8.2

ALL IN mits toeslag
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Laat continentaal ontbijt
(10.30-12u.)
• Avondmaal in het Italiaans en het
teppanyaki restaurant (1x/verblijf
van min. 7 dagen, volgens
beschikbaarheid)
• Snacks in snackbar ‘La Choza’
(12-18.30u.)
• Selectie van lokale en internationale
alcoholische en niet-alcoholische
dranken (9-1u.) (snackbar ‘La
Ballena’ niet inbegrepen)
• 1 uur tennis per kamer/verblijf
(volgens beschikbaarheid)
• Kleine fitness
• Animatie overdag (pingpong,
petanque, vogelpik,...) en ‘s avonds
(shows)
• Miniclub (4-11 jaar, vanaf
4 kinderen, in de zomermaanden
en de kerstvakantie)
• Op de dag van vertrek eindigt de
All In om 12u.

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
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HD PARQUE CRISTOBAL TENERIFE
Playa de las Americas

! Familievriendelijk
! Speciale kamers voor gezinnen
! Emblem bungalows/villa’s met vele extra’s
! Kamer en ontbijt, halfpension of All In
! In het hartje van Playa de las Americas
VERWARMD WIFI
ZWEMBAD GRATIS

HALF ONTBIJT
ALL IN PENSION

SUN SWIM
(LQGHORRV]ZHPSOH]LHU
+HHUOLMN]RQQHQ
(HQ]RUJHOR]HIHHOJRRGYDNDQWLH

Bungalow Premier Suite
ONZE MENING:

8.8

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.4 • Service 9
• Kamers 9

Het bungalowcomplex HD Parque
Cristobal Tenerife is ideaal voor een
sportieve en gezellige vakantie. Hier
verblijf je in mooie en ruime
bungalowsuites in het hartje van Playa
de las Americas en vlak bij het strand.
Terwijl de kinderen een leuke tijd
beleven in de miniclub, de kinderbaden
en de speeltuin, kan je lekker
zonnebaden aan het relaxzwembad.
Wie liever wat meer actie heeft, kan
deelnemen aan de animatie en talrijke
sportactiviteiten. Bovendien kan je
kiezen tussen een verblijf in kamer
en ontbijt, halfpension of All Inclusive.
De recente Emblem bungalows en
villa’s met tal van extra’s en een
exclusieve service zijn een echte
aanrader!

578_V1_MED_NL 578

• Extra’s voor de bungalows en villa’s
Emblem (type 20, 21, 22 en 23):
Alle bungalowsuites beschikken over
voorrang bij de check-in, schuimwijn
badkamer (douche, haardroger),
tegelvloer, individuele airco, salon met en zoetigheden bij aankomst, badjas,
slippers, Rituals producten in de
sofabed, wifi (gratis), satelliet-tv
(flatscreen), kitchenette met koelkast, badkamer, zonnecrème (factor 50 en
30), aftersun, wierookstokjes, gratis
microgolf, broodrooster,
hoofdkussenservice (op aanvraag),
koffiefaciliteiten, waterkoker, safe
gratis handdoeken voor aan het
(betalend) en terras
• Bungalow Premier Suite (2-3 pers. / zwembad, welkomstgeschenk voor
FACILITEITEN
kinderen, Smart tv, Bluetooth
2 volw.+2 kind / 3 volw.+1 kind):
• Kinderspeelruimte • Wasmachines
speaker, high speed wifi, minibar
1 slaapkamer (type 26)
(zelfbediening) • Wifi (gratis) in het • Bungalow Family Suite (2-5 pers.):
(gratis, i.p.v. een koelkast),
hele resort
Nespresso koffiezet (6 capsules,
2 slaapkamers (type 25)
dagelijks bijgevuld), Vintage De
• Bungalow Kids Suite (2-3 pers. /
RESTAURANTS & BARS
Longhi waterkoker (selectie van
• Zie All In (mits toeslag) • Restaurant 2 volw.+3 kind. / 3 volw.+1 kind /
met terras (maaltijden in buffetvorm, 3 volw.+2 kind.) met kindermeubels en Yogi Thee), safe (gratis), strijkijzer
en -plank (op aanvraag), yogamat,
PlayStation (met enkele spelletjes):
showcooking, kinderbuffet voor het
flip flops en strandtas, late
2 slaapkamers (type 24)
middag- en avondmaal) • Snackbar
check-out tot 14u. (volgens
• Bungalow Emblem (2-3 pers. /
• Bar, poolbar
beschikbaarheid)
2 volw.+2 kind.) met diverse extra’s
SPORT & ONTSPANNING
(zie verder): 1 slaapkamer (type 20) • Gas, water en elektriciteit inbegrepen
• Zoetwaterzwembad ‘relax’ (verwarmd • Bungalow Family Suite Emblem • Schoonmaak 5x per week / vervangen
van handdoeken 3x per week /
tussen oktober-april), zoetwater(2-5 pers.) met diverse extra’s (zie
vervangen van bedlinnen 1x per
zwembad ‘activity’ (met 1 glijbaan,
verder): 2 slaapkamers (type 21)
week
verwarmd tussen oktober-april),
• Premier Villa Emblem (2-3 pers. /
2 kinderbaden (waarvan 1 met glijbaan,
2 volw.+2 kind.) met diverse extra’s • Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
verwarmd tussen oktober-april),
(zie verder) en terras met bubbelbad: mogelijk bij maximale bezetting,
behalve in type 26 en 29)
zonneterrassen met gratis ligzetels
1 slaapkamer (type 22)
en parasols, tuin • Gratis: pingpong, • Family Villa Emblem (2-5 pers.) met • 151 bungalowsuites
omnisportterrein (basketbal, voetbal), diverse extra’s (zie verder) en terras
beachvolley, fitness • Animatie
met bubbelbad: 2 slaapkamers
overdag (aerobic, basketbal, voetbal,
(type 23)
beachvolley, vogelpik,...) en ‘s avonds • Eén persoon in een bungalow
(shows, livemuziek) • Miniclub
Premier Suite: 1 slaapkamer
(4-12 jaar) • Betalend: biljart
(type 29)
Code 02938 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

LIGGING

• Op 200 m van het strand
• Centraal gelegen, vlak bij het
gezellige winkel- en uitgaanscentrum
met vele restaurants, bars en terrasjes
• Op ± 30 minuten wandelen van
Siam Park • Bushalte op 150 m
• Op ± 20 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

VERBLIJF

ALL IN mits toeslag
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm • Laat continentaal ontbijt
(10.15-11.45u.) • Snacks
(15.15-16.15u.) • Koffiebreak en
ijsjes (15.30-17u.) • Selectie van
lokale alcoholische en niet-alcoholische
dranken (11-23u.)
• Pingpong, omnisportterrein
(basketbal, voetbal), beachvolley
• Fitness • Animatie overdag (aerobic,
basketbal, voetbal, beachvolley,
vogelpik,...) en ‘s avonds (shows,
livemuziek) • Miniclub (4-12 jaar)
• Extra voor wie verblijft in een
Bungalow Emblem of Villa Emblem:
dagelijks 1 fles wijn per kamer in de
restaurants, selectie van internationale
alcoholische dranken (10-24u.),
25% korting op de All Inclusive lijst
in de Organic Bar en O2 Gin Club

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQ]RQGHUWRHVODJ
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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TIME TO SMILE CORAL DREAMS
Playa de las Americas

! Comfortabele appartementen
! Stijlvol design
! Vriendelijk personeel
! Ideaal voor zelfstandige vakantiegangers
! Centrale ligging, op 400 m van het strand
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! VRIJHEID VAN

JE
EIGEN APPARTEMENT
! MODERN DESIGN
! INLOOPDOUCHE EN
LANGERE BEDDEN
! COMPLETE KEUKEN

'Wooncomfort zit vaak in kleine
dingen: de afwerking van de
badkamer, de details in de
keuken, de natuurlijke kleuren…
TIME TO SMILE is thuiskomen
op vakantie.'

Zie p. 20-21 voor alle accommodaties

Studio
ONZE MENING:

8.7

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.2 • Service 9.2
• Kamers 8.8

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 400 m van het strand
• Koffiebar/poolbar met bakker
• In het centrum van Playa de las
• Snacks
Americas
• Op 1,5 km van het waterpretpark
‘Siam Park’
• Op ± 18 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

Een op en top vakantiegevoel met
het comfort van thuis. Dat is waar
de ‘TIME TO SMILE’ appartementen FACILITEITEN
voor staan. Natuurlijke kleuren, een • Kinderspeeltuin
moderne keuken, een ruime badkamer • Wifi (gratis) in het hele resort
met regendouche en een groot balkon
of terras. In deze stijlvolle appartementen
geniet je in alle vrijheid en dat voor
een heel betaalbare prijs. Dit is dé
plek om nieuwe energie op te doen
met het zwembad voor de deur, de
restaurants/bars/winkels in de buurt
en de zee nooit ver weg. In de voormiddag enkele uurtjes doorbrengen
op het nabijgelegen strand, lekker
lunchen in je appartement en
‘s middags aan het zwembad vertoeven.
Ga je liever shoppen? In het commercieel
centrum ‘Safari’ vind je o.a. een groot
aantal designwinkels en ‘s avonds
kan je er dineren in een van de vele
restaurants of gezellig vertoeven in
de bars. Ook het spectaculaire
waterpretpark ‘Siam Park’ bevindt
zich op slechts 1,5 km. Kortom
keuze genoeg om in alle vrijheid van
een leuke vakantie te genieten!

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• Zoetwaterzwembad (verwarmd
tussen 1/11-31/3), kinderbad
(verwarmd tussen 1/11-31/3),
zonneterras met gratis ligzetels en
parasols
• Handdoekenservice (betalend)

Alle kamers beschikken over badkamer (regendouche, haardroger),
vinylvloer, individuele airco, telefoon,
wifi (gratis), satelliet-tv (flatscreen),
kitchenette met inductiekookplaat
(2 zones), microgolf, broodrooster,
koffiezet (Nespresso), waterkoker,
koelkast, safe (betalend)
• Studio (1-3 pers. / 2 volw.+2 kind.)
op het gelijkvloers, met geïntegreerd
salon met sofabed (boxspring),
terras met 2 ligzetels, tuinzicht en
directe toegang tot de tuin
(type 30)
• Appartement (1-3 pers. / 2 volw.+
2 kind. vanaf 8 jaar) op de 1e verdieping, met balkon: 1 slaapkamer,
1 salon met sofabed (boxspring)
(type 31)
• Water en elektriciteit inbegrepen
• Schoonmaak 5x per week / vervangen
van bedlinnen 1x per week /
vervangen van handdoeken 3x per
week
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting in
type 30)
• 49 studio’s/appartementen

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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ALEXANDRE HOTEL LA SIESTA
Playa de las Americas

! Vriendelijk personeel
! Ruime kamers
! Superieure kamers met gratis Spa circuit
! Centrale ligging
! Op 300 m van het strand
VERWARMD WIFI
ZWEMBAD GRATIS

VOL
HALF
ALL IN PENSION
PENSION ONTBIJT

CLASSIC
9HUWURXZGJHYRHO
.ZDOLWHLWHQFRPIRUW
+DUWHOLMNHVHUYLFH

ONZE MENING:

LIGGING

SPORT & ONTSPANNING

• Op 300 m van het strand
• Zoetwaterzwembad (verwarmd),
• Op 150 m van het centrum van
kinderbad (verwarmd),
KLANTENSCORE
Playa de las Americas
zonneterrassen met gratis ligzetels
• Maaltijden 6.7 • Service 10
• Op ± 17 km van de luchthaven
en parasols, tuin
• Kamers 8.3
(transfer heen en terug inbegrepen) • ‘Adults only’ zonneterras
• Gratis: fitness (vanaf 16 jaar)
In Alexandre Hotel La Siesta zijn de FACILITEITEN
• Animatie overdag (aerobic,
‘Club Alexandre’ kamers dé troef. Je • ‘Magic Park’, meer dan
waterpolo, vogelpik, petanque,
geniet er o.a. van zicht op het
350 m2 ontspanning voor de
pingpong) en ‘s avonds (livemuziek,
zwembad en dagelijks 1 gratis toegang jongsten = 1 kinderspeelruimte
quiz, disco, professionele shows,...)
tot het ‘Spa circuit’ in het spa- en
(4-9 jaar, kinderen moeten vergezeld • Kinderactiviteiten in ‘Magic Park’
wellnesscentrum ‘Natural’ (vanaf
worden door hun ouders) met
(2x/week)
16 jaar). Een aanrader dus voor wie
glijbanen, spelletjes,... en 1 game
• Betalend: computer- en video–
houdt van relaxen. Kinderen kunnen
park voor kinderen en volwassenen spelletjes, biljart, spa- en wellnesszich naar hartenlust uitleven in het
met videospelletjes, biljart,...
centrum ‘Natural’ (vanaf 16 jaar)
‘Magic Park’ met o.a. glijbanen, een • Schoonheidssalon, kapsalon
met sauna, bubbelbad, hydrotherapie,
ballenbad, spelletjes, bowling... Door • Roomservice
diverse programma’s, schoonheidsde goede ligging in het levendige
• Wasservice
behandelingen, massage
centrum van Playa de las Americas
• Wifi (gratis) in het hele resort
ligt alles ook lekker dichtbij: de
RESTAURANTS & BARS
promenade, het strand, de winkels
• Zie All In (mits toeslag)
en trendy uitgaansgelegenheden.
• Restaurant (maaltijden in
buffetvorm, showcooking,
themadiners)
• Wekelijks barbecue
• Salonbar, poolbar
• Halfpension = ontbijt en middagof avondmaal
• Deftige kledij tijdens het avondmaal
(lange broek voor de heren)

7.7

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer
(bad, haardroger), tegelvloer,
individuele airco, salonhoek (met
sofabed bij bezetting van 3 volw. of
2 volw.+2 kind.), telefoon, wifi (gratis),
satelliet-tv, minibar (betalend), safe
(betalend) en balkon of terras
• Standaardkamer (2-3 pers. /
2 volw.+2 kind. / 3 volw.+1 kind)
(type 20)
• Superieure kamer ‘Club
Alexandre’ (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind. / 3 volw.+1 kind) met badjas,
slippers, Nespresso machine (met
welkomstpakket), welkomstgeschenk,
dagelijks 1 gratis toegang per
persoon tot het ‘Spa circuit’ in het
spa- en wellnesscentrum ‘Natural’
(vanaf 16 jaar), extra’s (shampoo,
douchegel,...) en zicht op het
zwembad (type 21)
• Eén persoon in dubbele kamer
(type 29)
• Promokamer (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind. / 3 volw.+1 kind) (type 25)
• Beperkte ruimte bij maximale
bezetting
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 282 kamers

ALL IN mits toeslag
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Water, frisdranken, huiswijn en
bier tijdens het middag- en
avondmaal
• Snacks (10-13u. en 15.30-19u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(10-23.30u.)
• Fitness (vanaf 16 jaar)
• Animatie overdag (aerobic,
waterpolo, vogelpik, petanque,
pingpong) en ‘s avonds (livemuziek,
quiz, disco, professionele shows,...)
• Kinderactiviteiten in ‘Magic Park’
(2x/week)

VOOR FAMILIES
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN

Code 02837 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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ALEXANDRE HOTEL GALA
Playa de las Americas

! Al jaren populair bij de Belgen
! Superieure kamer: gratis ‘Spa circuit’
! Chill-outterras met zeezicht
! Centrale ligging
! Op 300 m van het strand
VERWARMD WIFI
ZWEMBAD GRATIS

ONZE MENING:

FAIR TRAVEL

VOL
HALF
ALL IN PENSION
PENSION ONTBIJT

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 300 m van het strand
• Op 100 m van het centrum van
Playa de las Americas
• Klein winkelcentrum naast het
hotel
• Op ± 17 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Zie All In (mits toeslag)
• Hoofdrestaurant met terras (maaltijden in buffetvorm, showcooking)
• Snackbar
• Bar
• Halfpension = ontbijt en middagof avondmaal
• Deftige kledij tijdens het avondmaal (lange broek voor de heren)

VERBLIJF

Alle kamers beschikken over badkamer
(bad, haardroger), laminaat, individuele
KLANTENSCORE
airco, telefoon, wifi (gratis), satelliet-tv
• Maaltijden 8.3 • Service 8.8
(flatscreen), minibar (op aanvraag,
• Kamers 8.5
betalend), safe (betalend) en balkon
of terras
Er heerst een levendige sfeer in
• Standaardkamer (2-3 pers.)
Alexandre Hotel Gala dat populair is
(type 20)
bij de Belgen. De centrale ligging,
FACILITEITEN
• Superieure kamer ‘Club Alexandre’
vlak bij het strand en de levendige
• ‘Magic Park’: speelruimte (150 m2)
(2-3 pers.) met badjassen, slippers,
uitgaansbuurt van Playa de la
SPORT & ONTSPANNING
voor kinderen met grote tv
Nespresso-machine met startpakket,
Americas is een van de pluspunten
(flatscreen) voor tekenfilms
• 2 zoetwaterzwembaden (waarvan
dagelijks 1 gratis toegang per
van dit hotel. Wil je je vakantie dat
(kinderen moeten vergezeld worden 1 verwarmd), kinderbad (verwarmd), persoon (vanaf 16 jaar) tot het
tikkeltje meer geven? Kies dan voor
zonneterrassen met gratis ligzetels
door hun ouders)
‘Spa circuit’ in de ‘Natural Spa’,
een verblijf in een superieure kamer • Shop
en parasols (handdoeken en
lateraal zeezicht (type 26)
met lekkere Nespresso koffie en één • Kapsalon
matrassen betalend)
• Familiekamer (2 volw.+2 kind.) op
keer per dag gratis toegang tot het
• Chill-outterras met zeezicht
• Roomservice
het gelijkvloers, met terras en
‘Spa circuit’.
• Gratis: pingpong (mits waarborg),
• Wasservice
toegang tot de tuin (type 27)
fitness (vanaf 16 jaar)
• Wifi (gratis) in het hele resort
• Eenouderkamer (1 volw.+1 kind /
• Animatie overdag (aerobic, petanque,
1 volw.+2 kind.) (type 24)
waterpolo,...) en ‘s avonds
• Eén persoon in dubbele kamer
(professionele shows, livemuziek)
(type 29)
• Kinderanimatie
• Promokamer (2-3 pers.) (type 25)
• Betalend: biljart, ‘Natural Spa’
• De meeste familiekamers hebben
(vanaf 16 jaar), sauna, Turks bad,
een dubbel bed en 2 aparte bedden.
bubbelbad, massage
In enkele familiekamers slapen de
2 kinderen samen in hetzelfde
sofabed
• De terrasdeuren hebben dubbel
glas (behalve in type 25)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 308 kamers

8.6

ALL IN mits toeslag
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Water, frisdranken, lokaal bier en
huiswijn van de All Inclusive-lijst
tijdens het middag- en avondmaal
• Selectie van snacks (10.30-13u. en
15.30-18.30u., à la carte betalend)
• Koude snacks (21.30-23.30u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(10.30-23.30u.)
• Pingpong (mits waarborg)
• Fitness (vanaf 16 jaar)
• Animatie overdag (aerobic, petanque,
waterpolo,...) en ‘s avonds
(professionele shows, livemuziek)
• Kinderanimatie

VOOR FAMILIES
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN

Code 02830 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

581_V1_MED_NL 581

18/10/2022 11:58

582

Canarische Eilanden | Tenerife | Playa de las Americas

VILLA MANDI GOLF RESORT
Playa de las Americas

! Vriendelijk personeel
! Ruime en open appartementen
! In een groene en rustige omgeving
! Naast een golfterrein (18 holes)
VERWARMD WIFI
ZWEMBAD GRATIS

HALF ONTBIJT ALLEEN
ALL IN PENSION
VERBLIJF

Appartement
ONZE MENING:

LIGGING

• Naast Golf Las Américas
(18 holes)
Met een golfterrein vlak naast de
• Op 1,6 km van het strand (1x/dag
deur is het Villa Mandi Golf Resort
gratis shuttle service)
perfect gelegen voor golfl iefhebbers.
• Op 2 km van het centrum van Los
Ook voor een vakantie met de
Cristianos
kinderen ben je hier aan het juiste
• Op 2,8 km van Siam Park (1x/dag
adres. Je verblijft er namelijk in
gratis shuttle service)
ruime appartementen. Wat denk je
• Bushalte op 2 km
van wat dolle waterpret in het
populaire Siam Park? Met de shuttle • Op ± 18 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)
service van het hotel sta je er in
enkele minuten. In het hotel zelf kan
FACILITEITEN
je lekker luieren aan het zwembad
• Kinderspeeltuin
en ook een wandeling naar Los
• Wassalon
Cristianos behoort tot de mogelijk• Shop
heden. Niks moet en alles mag
• Wifi (gratis) in het hele resort
tijdens een zonvakantie in Villa
(snelle wifi betalend)
Mandi Golf Resort. Alle appartementen
werden vernieuwd in 2020 en
hebben een douche en parketvloer.

RESTAURANTS & BARS

VERBLIJF

• Zie All In (mits toeslag)
• Restaurant (maaltijden in buffetvorm, showcooking)
• Bar, poolbar
• Lange broek gewenst voor de
heren tijdens het avondmaal

Alle appartementen beschikken over
badkamer (douche, haardroger),
parket, individuele airco, telefoon,
wifi (standaard gratis, snelle wifi
betalend), satelliet-tv (flatscreen),
kitchenette met microgolf, broodrooster, waterkoker, koelkast, safe
(betalend) en balkon of terras
• Appartement met zicht op de
straat (2-3 pers. / 2 volw.+2 kind. /
3 volw.+1 kind): 1 slaapkamer,
1 salon met sofabed (type 30)
• Appartement (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind. / 3 volw.+1 kind): 1 slaapkamer, 1 salon met sofabed
(type 31)
• Duplex-appartement (3-5 pers. /
3 volw.+3 kind. / 4 volw.+2 kind.)
met 2 badkamers (2x douche):
2 slaapkamers, 1 salon (type 50)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis
• Kinderstoel (€ 20/week, ter plaatse
te betalen)
• 116 appartementen

SPORT & ONTSPANNING
• 2 zoetwaterzwembaden (waarvan
1 verwarmd tussen 1/11-30/4),
kinderbad, zonneterras met gratis
ligzetels en parasols
• Gratis: pingpong (mits waarborg)
• Animatie overdag
• Betalend: fitness, biljart

ALL IN mits toeslag
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Snacks (11-12u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(10.30-23u.)
• Pingpong (mits waarborg)
• Animatie overdag

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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Canarische Eilanden | Tenerife | Playa de las Americas

VANILLA GARDEN
Playa de las Americas

! Adults Only vanaf 16 jaar
! Ideaal voor koppels
! Trendy en gezellig hotel
! Warm en vriendelijk personeel
! In het levendige Playa de las Americas
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Standaardkamer
ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 350 m van het strand
• Restaurant (ontbijt en avondmaal
• In het levendige centrum van Playa in buffetvorm)
KLANTENSCORE
de las Americas
• Bar, poolbar met snacks
• Maaltijden 8.4 • Service 9.1 • Op 700 m van het waterpretpark
• Kamers 8.1
‘Siam Park’
• Bushalte op 100 m
Hotel Vanilla Garden is een uitstekende
• Op ± 15 km van de luchthaven
keuze voor koppels die op zoek zijn
(transfer heen en terug inbegrepen)
naar een modern verblijf in een
omgeving met uitgebreide mogelijk- FACILITEITEN
heden. Dit gezellige hotel ligt namelijk • Wifi (gratis) in het hele resort
in het levendige Playa de las Americas,
vlak bij trendy winkeltjes, vele
restaurants en hippe clubs en bars
waar je je tot in de vroege uurtjes
kan vermaken. In je moderne en
ruime kamer kom je vervolgens
helemaal tot rust of ontspan je aan
het zwembad met een drankje van
de poolbar.

8.8

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• Zoetwaterzwembad (verwarmd
tussen 1/10-31/3), zonneterras
met gratis ligzetels en parasols
• Chill-out zone
• Gratis: fitness en bubbelbad
(handdoeken betalend)

Alle kamers beschikken over badkamer (douche, haardroger), houten
vloer, individuele airco, hoofdkussenservice (gratis), telefoon, wifi (gratis),
Smart TV 3D (flatscreen), koelkast,
microgolf, waterkoker, safe (betalend)
en balkon of terras
• Standaardkamer (2 pers.)
(type 20)
• Kamer met zicht op het zwembad
(2 pers.) (type 22)
• Eén persoon in dubbele kamer,
op aanvraag (type 29)
• Eén persoon in dubbele kamer
met zicht op het zwembad, op
aanvraag (type 28)
• 104 kamers

ADULTS ONLY
• Minimumleeftijd voor de gasten in
het hotel: 16 jaar

Code 02819 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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ADRIÁN HOTELES ROCA NIVARIA GRAN HOTEL
Playa Paraiso

! Ideaal hotel voor families
! Avonturenzone ‘RoniAventura’
! Uitstekende miniclub
! Zeer ruime kamers
! Prachtige ligging aan zee
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Standaardkamer
ONZE MENING:

9.0

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.2 • Service 9.2
• Kamers 8.9

Adrián Hoteles Roca Nivaria Gran Hotel
is ideaal voor families en sportieve
koppels van alle leeftijden. Het behoort
tot de Adrían-hotelketen, je kan hier
dan ook rekenen op dezelfde kwaliteitsstandaard en persoonlijke service als
in de zusterhotels Jardines de Nivaria
en Colón Guanahaní. Kinderen zijn
in goede handen in de uitstekende
mini- en babyclub. En in de avonturenzone ‘RoniAventura’ kunnen ze zich
helemaal uitleven. Ook sportliefhebbers
vinden hun gading tussen de vele
sportfaciliteiten. Geniet van de uitgebreide buffetten en van het prachtige
zicht op de Atlantische Oceaan en
het eiland La Gomera. Ben je op
zoek naar kwaliteit in een exclusieve
en toch gemoedelijke sfeer, dan ben
je hier aan het goede adres.

• Op ± 30 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Kinderspeelruimte • Roomservice
24/24u. • Parking (gratis) • Wifi
(gratis) in het hele resort

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In (mits toeslag)
• Hoofdrestaurant met ruim terras
(ontbijt en avondmaal in buffetvorm,
showcooking, kinderbuffet tijdens de
schoolvakanties) • 2 themarestaurants:
Spaans, Italiaans (3-gangenmenu
inbegrepen) • Poolrestaurant (middagmaal, snacks) • Lobbybar, pianobar,
poolbar • Deftige kledij. Zwemkledij,
teenslippers of shirts zonder mouwen
(marcellekes) zijn niet toegelaten
tijdens het avondmaal

SPORT & ONTSPANNING

1 zwembad met 4 glijbanen (1 voor
de allerkleinsten), een zinkend schip
en waterspelletjes, een activiteitenzone
met klim- en klauterrekken, hangbruggen,... en een zonneterras met
ligzetels en een bar • Animatie overdag
en ‘s avonds • Miniclub (4-12 jaar),
babyclub (10 maanden-4 jaar, max.
3 uur/dag, mits reservatie)
• Betalend: tennis met verlichting,
tennislessen, biljart, wellness- & spacentrum (1.800 m2) met spazwembad
(verwarmd), sauna, stoombad, Turks
bad, bubbelbad, massage, diverse
schoonheidsbehandelingen,...

EXTRA
• Kamers met zeezicht: 1 gratis
spacircuit per pers. (vanaf 16 jaar)
• Verblijven tussen 29/5-14/6:
upgrade van standaardkamer naar
kamer met zeezicht (volgens
beschikbaarheid)

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer (bad, douche, haardroger,
badjassen), tegelvloer, individuele
airco, hoofdkussenservice (gratis),
telefoon, wifi (gratis), satelliet-tv,
minibar (betalend, gratis in All In),
koffie- en theefaciliteiten, safe (gratis)
en balkon of terras
• Standaardkamer (2 pers.)
(type 20)
• Kamer met zeezicht (2 pers.)
(type 21)
• Kamer met zeezicht op de
hogere verdiepingen (2 pers.)
(type 23)
• Superieure kamer (2-3 pers.) met
zeezicht (type 24)
• Juniorsuite (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind. / 3 volw.+1 kind) met
zeezicht: 1 slaapkamer, 1 salon
met 2 bedden (type 22)
• Superieure suite (2-4 pers.) met
exclusief design en zeezicht:
1 slaapkamer, 1 salon (type 26)
• Eén persoon in dubbele kamer
met zeezicht, op aanvraag
(type 28)
• Promokamer (2 pers.) (type 25)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis
• 289 kamers

• Zoutwaterzwembad (verwarmd),
zoetwaterzwembad, bubbelbad
(verwarmd), kinderbad (verwarmd),
zonneterras met gratis ligzetels en
parasols, subtropische tuin met
watervallen • Balinese bedden
LIGGING
(betalend) • Gratis handdoekenservice
• Direct aan zee • Directe toegang
• Gratis (mits waarborg): 2 tennistot een kleine baai met een zandterreinen overdag, pingpong, omnistrandje • Op 10 km van Playa de
sportterrein, putting green (9 holes,
Fañabe • Op 13,5 km van Playa de
enkel voor golfers, handicap vereist),
las Americas • Bushalte op 50 m
fitness • ‘RoniAventura’: multi• Gratis busje naar Jardines de
avonturenzone voor gezinnen met
Nivaria (gelegen op 2 min. wandelen o.a. 1 activiteitenzwembad (verwarmd),
van het Playa de Fañabe-strand)
Code 02872 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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ALL IN mits toeslag
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm • Avondmaal (3-gangenmenu) mogelijk in het Italiaans of
Spaans themarestaurant (volgens
beschikbaarheid) • Koffiebreak
(12-17u.) • Snacks (16-18u.)
• Selectie van lokale en internationale
alcoholische en niet-alcoholische
dranken (10-24u.) (40% korting op
‘premium’ merken) • Minibar
(dagelijks gevuld met water, frisdranken en bier)
• Mits waarborg: 2 tennisterreinen
overdag, pingpong, omnisportterrein
• Putting green (9 holes, enkel voor
golfers, handicap vereist, mits waarborg)
• Fitness • ‘RoniAventura’: multiavonturenzone voor gezinnen met
o.a. 1 activiteitenzwembad, 1 zwembad
met 4 glijbanen (1 voor de allerkleinsten), een zinkend schip en
waterspelletjes, een activiteitenzone
met klim- en klauterrekken, hangbruggen,... en een zonneterras met
ligzetels en een bar • Animatie
overdag en ‘s avonds • Miniclub
(4-12 jaar), babyclub
(10 maanden-4 jaar, max. 3 uur/dag,
mits reservatie)

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
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Canarische Eilanden | Tenerife | Playa Paraiso

RIU BUENAVISTA
Playa Paraiso

! All In 24/24u.
! Ruime familiekamers
! Uitgebreide animatie voor groot en klein
! Kinderbad met glijbanen
! Rustige ligging aan zee
VERWARMD WIFI
ZWEMBAD GRATIS

FAIR TRAVEL

ALL IN

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:

8.9

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8
• Kamers 9.1

• Service 9

Riu Buenavista is een ideaal hotel
voor gezinnen met kinderen. Zowel
overdag als ’s avonds heeft het
animatieteam tal van activiteiten voor
je in petto. Kinderen hebben de tijd
van hun leven in de speciale kinderclub ‘RiuLand’. Ruime kamers, super
animatie, 4 zwembaden, kinderbad
met glijbanen, service volgens RIUstandaard, 4 restaurants,... wat wens
je nog meer? Als extraatje biedt dit
hotel een wauw-uitzicht op het
naburige eiland La Gomera.

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

VERBLIJF

• Direct aan zee
• Op 500 m van een klein strand
• Op 500 m van shops
• Op 10 km van Costa Adeje
• Op ± 30 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Zie All In
• Hoofdrestaurant met terras
• Aziatisch restaurant met terras
• Italiaans restaurant
• Restaurant bij het zwembad / ‘grill’
met terras
• Grill ‘Pepe’s Food’
• Lobbybar, salonbar met terras,
poolbar
• Deftige kledij vereist voor het
avondmaal

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche, haardroger), centrale airco,
plafondventilator, telefoon, wifi (gratis),
satelliet-tv (flatscreen), kleine koelkast, safe (gratis) en balkon of terras
• Standaardkamer (2 pers.)
(type 20)
• Familiekamer (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind.): 1 slaapkamer, 1 salon
(type 21)
• Familiekamer (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind. / 3 volw.+1 kind):
2 slaapkamers met geïntegreerd
salon (type 22)
• Familiekamer (2 volw.+3 kind. /
2 volw.+4 kind. / 3 volw.+2 kind. /
3 volw.+3 kind. / 4 volw.+1 kind /
4 volw.+2 kind.) met 2 badkamers
(2x douche): 2 slaapkamers,
1 salon (type 23)
• Kamer met zeezicht (2 pers.)
(type 24)
• Eén persoon in dubbel kamer
(type 29)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis
• 542 kamers

FACILITEITEN
• Kinderspeeltuin
• RiuArt atelier (5x/week)
• Parking
• Wifi (gratis) in het hele resort

SPORT & ONTSPANNING
• 3 zwembaden (verwarmd in de
winter), 1 infinity zwembad, kinderbad met glijbanen (verwarmd in de
winter), plonsbad (verwarmd in de
winter), zonneterras met gratis ligzetels en parasols
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In

ALL IN
• Ontbijtbuffet met showcooking
• Continentaal ontbijt/snack
• ‘s Middags: buffet met showcooking en keuze aan desserts,
grill aan het zwembad
• ‘s Avonds: buffetten en showcooking
• 2x/week themabuffet
• Alternatief avondmaal in het
Aziatisch, het Italiaans of het Grill
restaurant
• Snacks 24/24u.
• Selectie van nationale alcoholische
en niet-alcoholische dranken
24/24u.
• Omnisportterrein, beachvolley
• Groepslessen in de RiuFit zone
(dagelijks)
• Fitness (vanaf 16 jaar)
• Animatie overdag voor volwassenen
(7x/week)
• Animatie overdag voor kinderen in
Kinderclub RiuLand (4-7 jaar en
8-12 jaar) (7x/week)
• Riu-avondanimatie, livemuziek of
shows (7x/week)

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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Canarische Eilanden | Tenerife | Playa Paraiso

BAHÍA PRÍNCIPE SUNLIGHT COSTA ADEJE
Playa Paraiso

! Aangenaam resort met levendige sfeer
! Uitgebreide All In
! Mooie landschapszwembaden
! Aanrader: de 2 à-la-carterestaurants
! Op 2,5 km van Golf Costa Adeje
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Juniorsuite
ONZE MENING:

FACILITEITEN

• Kinderspeeltuin
• Wasservice
KLANTENSCORE
• Speciale fietsvoorzieningen: fiets• Maaltijden 8 • Service 8.9
hangers met slot, luchtpompen,
• Kamers 8.4
reparatiewerkplaats, wasstation,...
• Wifi (gratis) in het hele resort
Het kleurrijke Bahía Príncipe Sunlight
• In ‘Bahía Principe Village’: discotheek,
Costa Adeje is een indrukwekkend
shops, biljart,...
viersterrenhotel. Het is rustig gelegen
• Je kan eveneens alle faciliteiten en
in de urbanisatie Playa Paraiso, aan
à-la-carterestaurants van Bahía
de westkust van Tenerife en met op
Príncipe Sunlight Tenerife gebruiken
2,5 km het golfterrein ‘Costa Adeje’.
(niet het buffetrestaurant)
Aan de ingang van het hotel bevindt
zich ‘Bahía Principe Village’ gebouwd RESTAURANTS & BARS
als een Canarisch dorpje, met tal van • Zie All In
faciliteiten. Wegens de trappen en
• Hoofdrestaurant met zeezicht
hellingen is het minder aan te raden
(internationaal buffet, showcooking)
voor wie niet goed ter been is.
• 2 à-la-carterestaurants:
Braziliaans, Italiaans
LIGGING
• Snackbar
• Op een klif, direct aan zee
• Lobbybar, chill-out bar, poolbar
• Afgelegen, in een heuvelachtige
• In ‘Bahía Principe Village’: snackbar
omgeving, op 12 km van Playa de
(22-7.30u.), sportbar,...
las Americas
• Deftige kledij (lange broek voor de
• Bushalte op 200 m
heren) vereist tijdens het avondmaal
• Op ± 30 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

8.3

• Kamer met Premium pakket
(2-3 pers.) met lateraal zeezicht en
Premium pakket: kamer met voorkeurs–
locatie, vroege check-in en late
check-out (volgens beschikbaarheid),
schuimwijn en chocolade bij
aankomst, koffie- en theefaciliteiten,
volle minibar bij aankomst (geen bijvulling), safe (gratis), Premium wifi,
1x/verblijf à-la-carteavondmaal,
selectie van internationale alcoholische
dranken in de lobbybar of 15%
korting op premium wijnen en
VERBLIJF
dranken die niet inbegrepen zijn in
Alle kamers beschikken over badde selectie (type 21)
kamer (bad, haardroger), tegelvloer, • Eén persoon in dubbele kamer
individuele airco, telefoon, wifi (gratis), (type 28)
satelliet-tv, minibar (1 fles water gratis • Eén persoon in dubbele kamer
bij aankomst), safe (betalend) en
met lateraal zeezicht (type 29)
balkon of terras
• Eén persoon in juniorsuite met
• Standaardkamer (2-3 pers.)
hydromassagebad en geïntegreerd
(type 22)
salon, op aanvraag (type 27)
• Kamer met lateraal zeezicht
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (op
(2-3 pers.) (type 24)
aanvraag, niet mogelijk bij maximale
• Juniorsuite (2-3 pers. / 2 volw.+
bezetting in type 23 en 27)
2 kind. / 3 volw.+1 kind) met
• 505 kamers
hydromassagebad, geïntegreerd
salon en sofabed (type 23)

SPORT & ONTSPANNING

• 2 zoetwaterzwembaden (waarvan
1 verwarmd tussen 1/11-30/4),
‘infinity’ zwembad, kinderbad,
bubbelbad, groot zonneterras,
gratis ligzetels en parasols, tuin
• Gratis handdoekenservice (mits
waarborg)
• Gratis: zie All In
• Betalend: spacentrum met bubbelbad, kapsalon, massages, schoonheidsbehandelingen

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• 3x/week avondmaal in de
à-la-carterestaurants (volgens
beschikbaarheid)
• Snacks in de poolbar (10-18u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(10-23u.)
• Snacks en niet-alcoholische dranken
in de snackbar van ‘Bahía Principe
Village’ (22-7.30u.)
• Omnisportterrein (tennis, voetbal),
squash, minigolf
• Fitness
• Amfitheater
• Internationale animatie overdag
(aerobic, pingpong, vogelpik,...) en
‘s avonds (livemuziek, shows)
• Miniclub (4-12 jaar)

VOOR FAMILIES
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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Canarische Eilanden | Tenerife | Puerto Santiago

TUI SUNEO TAMAIMO TROPICAL
Puerto Santiago

! Budgetvriendelijk
! Ideaal voor families
! Animatie voor groot en klein
! Rustige ligging
WIFI
GRATIS

ALL IN

TUI SUNEO
SPRANKELENDE
ALL IN VAKANTIES
! DE

BETAALBARE ALL
INCLUSIVE
! FRISSE, RUIME EN
MODERNE KAMERS
! SMAKELIJKE WERELDKEUKEN
! SUNEOPLAY SPEELRUIMTE VOOR DE KIDS

'Moderne, betaalbare All In-hotels
op populaire bestemmingen, met
entertainment voor alle leeftijden
en heerlijke internationale en
lokale gerechten.'

Studio

Zie pagina 20-21 voor alle hotels
ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 500 m van een klein strand
• In Puerto Santiago, op 200 m van
KLANTENSCORE
winkels, bars en restaurants
• Maaltijden 7.6 • Service 8.5 • Op 2 km van het strand van Playa
• Kamers 8.2
de la Arena
• Op 2 km van het centrum van Los
Niet alleen de rustige ligging van TUI
Gigantes
SUNEO Tamaimo Tropical, maar ook
• Bushalte op 500 m
het prachtige uitzicht op de
• Op ± 45 km van de luchthaven
indrukwekkende kliffen van Los
(transfer heen en terug inbegrepen)
Gigantes zullen je bekoren. De
recent vernieuwde appartementen
FACILITEITEN
zijn geliefd bij gezinnen. Ook het
• Kapsalon
animatieprogramma, de 4 zwembaden • Wasmachine (zelfbediening,
en de All Inclusive formule zorgen
betalend)
voor een geslaagde vakantie voor
• Wifi (gratis, max. 5 MB) in het hele
groot en klein.
resort

8.0

VERBLIJF

• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
buffetvorm)
• Italiaans restaurant met terras
(avondmaal in buffetvorm)
• Snackbar
• Loungebar, discobar (20-24u.),
poolbar

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche, haardroger), tegelvloer,
individuele airco, telefoon, wifi (gratis,
max. 5 MB), satelliet-tv, koelkast,
safe (gratis)
• Studio (2 pers. / 2 volw.+1 kind.)
met balkon (type 20)
• Appartement (2-4 pers.) met
balkon/terras: 1 slaapkamer,
SPORT & ONTSPANNING
1 salon (type 21)
• 3 zoetwaterzwembaden, kinderbad, • Appartement (4-6 pers.) met
zonneterrassen met gratis ligzetels
balkon/terras: 2 slaapkamers,
en parasols
1 salon met sofabed (type 22)
• Gratis: zie All In
• Eén persoon in een studio met
• Betalend: biljart, bubbelbad,
balkon (type 29)
massages
• Schoonmaak 7x per week / vervangen
van handdoeken 3x per week /
vervangen van bedlinnen 2x per
week
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting in
type 29)
• 410 studio’s/appartementen

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Avondmaal in het Italiaans
restaurant
• Water, frisdranken, bier en huiswijn
tijdens het middag- en avondmaal
• Snacks (11-18u.)
• Koffiebreak (16-18u.)
• Selectie van ijsjes voor de kinderen
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken (10-24u.)
• Tennisterrein, pingpong, petanque
• Animatie volgens het TUI SUNEOprogramma
• Gratis toegang voor kinderen tot
het ‘SuneoPlay open playhouse’
(onder begeleiding van ouders)

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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ATLANTIC MIRAGE
Puerto de la Cruz

! Adults Only vanaf 18 jaar
! Mooie, moderne stijl
! Prachtige zeezichten
! Goede service
GEEN TOESLAG ADULTS VERWARMD HALF
ZEEZICHT
ONLY ZWEMBAD PENSION

LIFESTYLE
8QLHNHHUYDULQJHQ
0RGHUQGHVLJQ
*UDWLVZLIL

Juniorsuite
ONZE MENING:

8.8

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8
• Kamers 9.4

• Service 8.7

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• Op 1 km van het zwarte zandstrand
• Op 1 km van Puerto de la Cruz
• Op 500 m van de botanische tuin
• Op 3 km van Loro Parque
• Op ± 90 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Hoofdrestaurant (ontbijt en
avondmaal in buffetvorm)
• Gourmetrestaurant
• Snackbar
• Loungebar, poolbar

• Zoetwaterzwembad (verwarmd
tussen 1/11-30/4), zonneterras
met gratis ligzetels en parasols
• Gratis handdoekenservice (mits
waarborg, vervanging betalend)
• Dakterras met bubbelbaden
• Gratis: kleine fitness
• Betalend: spacentrum met overdekt
zwembad (verwarmd), hydromassagezwembad (verwarmd), bubbelbad,
Turks bad, sauna, voetbad, sensatiedouches, massages, lichaams- en
schoonheidsbehandelingen

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche, haardroger), tegelvloer,
individuele airco, telefoon, wifi (gratis),
satelliet-tv (flatscreen), microgolf,
waterkoker, koelkast, safe (betalend)
en balkon met zeezicht
• Juniorsuite (2 pers.) (type 20)
• Eén persoon in juniorsuite
(type 29)
• 172 kamers

Het originele, state of the art hotel
Atlantic Mirage vormt een perfecte
FACILITEITEN
mix van oud en nieuw en is mooi
• Wifi (gratis) in een deel van het
geïntegreerd in het unieke landschap resort
van Puerto de la Cruz. De naam
verklapt het al, hier geniet je van een
fantastisch uitzicht op de Atlantische
Oceaan. Vanop het dakterras, vanuit
het restaurant en ook vanuit je kamer!
Het exclusieve spacentrum is een
aanrader om lichaam en geest te
ontspannen.

ADULTS ONLY
• Minimumleeftijd voor de gasten in
het hotel: 18 jaar

Code 02891 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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Canarische Eilanden | Tenerife | Puerto de la Cruz

RIU GAROE
Puerto de la Cruz

! Gevarieerde keuken
! Attente en vriendelijke service
! Rustig hotel met mooie tuinen
! Op 2 km van het strand
HALF
WIFI
GRATIS PENSION

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:

LIGGING

• In de buitenwijk ‘La Paz’
• Op 2 km van het zwarte zandstrand
KLANTENSCORE
en Lago Martiánez
• Maaltijden 7.3 • Service 8
• 300 m van de Botanische Tuin
• Kamers 9.1
• Op 600 m van shops
• Op 2,7 km van het centrum van
Het comfortabele hotel Riu Garoe ligt
Puerto de la Cruz (gratis busje op
in het noorden van Tenerife, in het
werkdagen, tot ‘s middags op
gezellige Puerto de la Cruz en vlak
zaterdag en feestdagen)
bij de botanische tuin. De bekende
• Bushalte op 200 m
zoutwaterbaden ‘Lago Martiánez’
• Op ± 110 km van de luchthaven
vind je op 2 km. Net als alle andere
(transfer heen en terug inbegrepen)
RIU-hotels geniet je ook hier van een
uitgebreide keuken en de gekende
FACILITEITEN
RIU-service. De shows, livemuziek
• Kinderspeeltuin
en sporten zoals tennis, squash,
• Fietsenstalling (gratis)
minigolf en fitness maken je vakantie • Schoonheidssalon, kapsalon
compleet. Een momentje voor jezelf? • Wifi (gratis) in het hele resort
Boek een massage in het heerlijke
wellnesscentrum.

8.7

RESTAURANTS & BARS

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• Uitgebreid ontbijtbuffet met
showcooking
• Hoofdrestaurant met terras
(avondmaal in buffetvorm,
showcooking, vegetarisch gerecht,
2x/week themabuffet)
• Snackbar aan het zwembad
• Lobbybar met terras
• Deftige kledij vereist voor het
avondmaal

• Zwembad, kinderbad (verwarmd in
de winter), zonneterras met gratis
ligzetels en parasols
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: tennisterrein (met verlichting),
squash, minigolf, fitness
• Livemuziek of shows (meerdere
malen per week)
• Betalend: biljart, tennislessen (op
aanvraag), wellnesscentrum met
hydromassage, sauna, stoombad,
massage

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche, haardroger, badjas), centrale
airco, telefoon, wifi (gratis), satelliet-tv
(flatscreen), minibar (betalend), safe
(betalend) en balkon of terras
• Standaardkamer (2 pers. /
2 volw.+1 kind) (type 20)
• Eén persoon in dubbele kamer
(type 29)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting in
type 20)
• 190 kamers

Code 02886 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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Canarische Eilanden | Tenerife | Puerto de la Cruz

AF VALLE OROTAVA
Puerto de la Cruz

! Volledig vernieuwd in 2021
! Sfeervol hotel met moderne kamers
! Zwembad op het dak
! Zeer centraal gelegen
! Op 300 m van het strand
HALF
VERWARMD WIFI
ZWEMBAD GRATIS PENSION ONTBIJT

Standaardkamer
ONZE MENING:

Puerto de la Cruz, ooit een vissersdorp nu een grote badplaats... Hier
vind je het recent vernieuwde viersterrenhotel AF Valle Orotava. Het
hotel heeft een sfeervol restaurant,
moderne kamers en een verkoelend
dakterras met zwembad en uitzicht
op de stad. Het ligt midden in het
centrum dus je bent dicht bij alle
winkels en restaurants. En ook het
strand, het gekende zwemparadijs
Lago Martiánez en het dierenpark
Loro Parque bereik je gemakkelijk te
voet. Alles voor een leuk verblijf in
het noorden van Tenerife!

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 300 m van het strand
• Restaurant (ontbijt en avondmaal
• In het centrum van Puerto de la
in buffetvorm)
Cruz
• Snackbar
• Op 1,5 km van Lago Martiánez
• Lobbybar, poolbar
• Op 2 km van Loro Parque
• Op 38 km van Santa Cruz de
Tenerife
• Bushalte op 100 m
• Op ± 90 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• 2 zoutwaterzwembaden met
kindergedeelte (verwarmd) op het
dakterras
• Gratis handdoekenservice (mits
waarborg)
• Avondanimatie (shows, livemuziek)
• Betalend: wellnesscentrum (vanaf
18 jaar) met sauna, bubbelbad en
massages

Alle kamers beschikken over badkamer (douche, haardroger), synthetisch
parket, individuele airco, telefoon,
wifi (gratis), satelliet-tv (flatscreen),
minibar (betalend) en safe (gratis)
• Standaardkamer (2 pers.) met
balkon (type 20)
• Kamer met zicht op de Teide
(2 pers.) met balkon (type 21)
• Kamer met terras (2 pers.)
(type 22)
• Kamer met zeezicht (2 pers.) met
balkon (type 23)
• Juniorsuite (2-4 pers.) met balkon
(type 24)
• Eén persoon in dubbele kamer
met balkon, op aanvraag (type 29)
• Eenouderkamer (1 volw.+1 kind)
met balkon (type 26)
• Promokamer (2 pers.) met balkon
(type 25)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 215 kamers

FACILITEITEN
• Wasservice
• Roomservice
• Wifi (gratis) in het hele resort

VOOR FAMILIES
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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Canarische Eilanden | Tenerife | Puerto de la Cruz

ATLANTIC HILLS
Puerto de la Cruz

! Nieuw in ons aanbod
! Adults Only vanaf 17 jaar
! Stijlvol hotel met authentieke details
! Prachtig zicht op de Teide en de oceaan
! Nabij het centrum van Puerto de la Cruz
HALF
ADULTS VERWARMD WIFI
ONLY ZWEMBAD GRATIS PENSION ONTBIJT

Maquette

Maquette

Maquette

Maquette

ONZE MENING:

Maquette

LIGGING

• In het historische Taoro Park
Het splinternieuwe hotel Atlantic Hills • Op 1 km van Plaza del Charco
• Op 1,4 km van het strand
opent de deuren in de winter van
Martiánez Beach
2022-2023. Het werd gebouwd op
• Op 2 km van de zeewaterzwembaden
de plaats van een Engels landhuis
Lago Martiánez
uit de 19e eeuw en ligt in het
historische Taora Park. Een oase van • Op ± 90 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)
rust met een prachtig uitzicht op de
Atlantische Oceaan en de Teide.
FACILITEITEN
Volwassenen genieten er van een
• Parking
moderne ‘state-of-the-art’ vakantie.
• Wifi (gratis) in het hele resort
Aan het zwembad, op het dakterras
en in het wellnesscentrum kan je
heerlijk ontspannen. Wie wil kan
naar het strand Martiánez Beach
wandelen (bergafwaarts, 20 minuten).
Zie je de klim terug niet zitten? Met
een taxi sta je in 5 minuten terug in
het hotel.

Maquette

RESTAURANTS & BARS

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• Hoofdrestaurant (ontbijt en avondmaal in buffetvorm, showcooking,
lokale producten)
• Gastronomisch restaurant (korting
voor gasten die verblijven in halfpension)
• Snackbar aan het zwembad
• Lobbybar met piano

• Hoofdzwembad (verwarmd in de
winter), kleiner zwembad, zonneterrassen met gratis ligzetels en
parasols
• Balinese bedden
• Dakterras voor nudisten
• Betalend: wellnesscentrum met
thermaal circuit, Turks bad, sauna,
bubbelbad en massages

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche, haardroger), individuele
airco, telefoon, wifi (gratis), flatscreentv, minikoelkast, waterkoker, safe
(betalend)
• Luxekamer (2 pers.) met balkon
of terras (type 20)
• Premium kamer (2 pers.) met
balkon of terras (type 21)
• Juniorsuite (2 pers.) met
geïntegreerd salon en balkon
(type 22)
• Club swim-upkamer (2 pers.) met
terras en klein zwembad (type 23)
• Eén persoon in luxekamer met
balkon of terras, op aanvraag
(type 29)
• Eén persoon in premium kamer
met balkon of terras, op aanvraag
(type 28)
• Eén persoon in juniorsuite met
geïntegreerd salon en balkon, op
aanvraag (type 27)
• Dagelijks schoonmaak
• Dagelijks vervangen van handdoeken
(op aanvraag)
• Vervangen van bedlinnen 2x per
week
• 135 kamers

ADULTS ONLY
• Minimumleeftijd voor de gasten in
het hotel: 17 jaar

Code 02896 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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GRAN CANARIA

! Vulkanisch eiland met een schitterend en gevarieerd landschap
! Ideaal voor zonnebaders, fietsers, wandelaars en (water)sportlief-

VAKANTIEPLAATSEN
PLAYA DEL INGLÉS

Arucas

n
ceaa
Atlantische O

hebbers
! De spectaculaire duinen van Maspalomas, Roque Nublo en de
botanische tuinen
! Weelderige bossen, groene valleien, exotische fauna en flora. Door
Unesco beschermd als Biosfeerreservaat
! Las Palmas: de meest dynamische hoofdstad van de Canarische
eilanden

LAS PALMAS

GRAN CANARIA

AMADORES

De meest geanimeerde badplaats van Gran
Canaria biedt alles wat een toerist verlangt:
ontelbare restaurants, gezellige cafés, hippe
nachtclubs en grote winkelcentra. Daarnaast
beschikt Playa del Inglés over een prachtig,
goudgeel, 3 km lang strand dat in het noorden
overgaat in het Playa de las Burras en in het
zuiden in Playa de Maspalomas. Langs het
strand loopt de Paseo Maritimo, een mooie
wandelpromenade met restaurants, bars en
winkels. Luchthaven - Playa del Inglés: 32 km

Puerto de Mogan
Aan het ‘Strand der geliefden’ kan je uitgebreid
genieten van het prachtige witte zand en het
Amadores
Playa Taurito
turquoise water. Deze baai is ideaal voor
Puerto Rico
Bahia Feliz
kinderen: het water wordt slechts geleidelijk aan
Arguineguin
San Agustin
dieper en het wateroppervlak is er spiegelglad.
Playa
del
Inglés
Meloneras
10 km
Je vindt er restaurants, bars en winkeltjes. Via
MASPALOMAS
de promenade kan je een mooie wandeling
maken naar het gezellige stadje Puerto Rico
PLAYA TAURITO
PUERTO DE MOGÁN
(± 2 km). Luchthaven - Amadores: 53 km
Dit badplaatsje is rustig gelegen in een
Ook wel gekend als het ‘kleine Venetië’. In dit
beschutte baai, met enkele restaurantjes en
charmante vissersdorp kan je wandelen langs
LAS PALMAS
winkeltjes langs de promenade. Waterliefleuke grachtjes, over kleine bruggetjes en door
Cultuur opdoen in het oude centrum ‘La
hebbers kunnen er terecht in het waterpark
bebloemde steegjes. Je vindt er een haven vol
MASPALOMAS / MELONERAS
Vegueta’ met de Kathedraal, het huis van
Playa de Maspalomas / Meloneras is een
Columbus en het Canarisch Museum. Shoppen ‘Lago Oasis’ met grote zoutwaterzwembaden en jachten, een mooie baai met zandstrand en
een promenade met bars en restaurants.
rustige toeristische zone met een strand van in de oude winkelstraat van Triana, het waren- tal van glijbanen. Luchthaven - Playa Taurito: 58 km
Luchthaven - Puerto de Mogán: 54 km
7 km, prachtige duinen die doorlopen tot in
huis El Corte Inglés en het grootste overdekte ARUCAS
Playa del Inglés en een zoetwatermeer dat
winkelcentrum ‘Las Arenas’. Tot rust komen
PUERTO RICO
Dit stadje kent een rijke historie en is de
een waar vogelreservaat is. Maspalomas
tijdens een wandeling over de bouvelavard
3e grootste stad van het eiland. Het ligt aan
Deze kleine maar moderne badplaats ligt tussen
beschikt over een exclusiever aanbod van
van Las Canteras of op het strand. Ontdek de
de voet van de gelijknamige berg en is gekend hoge rotswanden en telt 2 jachthavens en
hotels en commerciële centra op het eiland
veelzijdigheid van de hoofdstad Las Palmas.
voor zijn rum, botanische tuin, majestueuze
2 zandstranden. Beide stranden liggen in een
waar de meer op rust gestelde zonzoekers
Luchthaven - Las Palmas: 24 km
kerk en voorname huizen. Je kan er aangenaam baai en lopen langzaam in zee, ideaal dus voor
extra verwend worden. Golfliefhebbers kunnen
winkelen, eten en drinken. Luchthaven - Arucas: 36 km gezinnen met kinderen. Ook winkelliefhebbers
hier terecht op de 18-holesgolfterreinen van SAN AGUSTIN
zullen zich hier niet vervelen in de verschillende
Maspalomas Golf en Meloneras Golf. Luchthaven Een vrij rustige, residentiële wijk op enkele
BAHIA FELIZ
winkelcentra. Luchthaven - Puerto Rico: 47 km
kilometers
van
Playa
del
Inglés.
Achter
de
grillige
- Maspalomas: 35 km
Dit rustige badplaatsje bevindt zich op een
kustlijn ligt een wandelpad vanwaar je een
10-tal
km
van
het
bruisende
Playa
del
Inglés.
ARGUINEGUIN
weids uitzicht hebt over de omgeving en
In het kleine centrum vind je enkele gezellige
Dit typisch Canarische dorpje is een aanrader vanwaar je kan wandelen tot Playa del Inglés.
restaurantjes en op de kleine strandjes met
Hier vind je het zwarte lavastrand van Las
voor wie van rust houdt. Je vindt er een
zwart zand en kiezels vind je altijd wel een
gezellig vissershaventje waar je in een van de Burras, het zandstrand van San Agustin en
plekje voor jou alleen. Bahía Feliz is een
vele restaurantjes heerlijke vis kan eten. Hier restaurants. Luchthaven - San Agustin: 28 km
geliefd plaatsje bij de windsurfers. Luchthaven vindt elke dinsdagvoormiddag de grootste
Bahía Feliz: 24 km
lokale markt van het eiland plaats! Luchthaven Arguineguin: 44 km
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EXCURSIES
Je reisagent stelt je met plezier het volledige
aanbod uitstappen voor.

BEHALVE DE HOTELS IN DEZE
BROCHURE BIEDEN WIJ OOK
DE VOLGENDE HOTELS AAN.
MEER INFO BIJ JE REISAGENT.

INFO
Formaliteiten: voor Belgen volstaat de
identiteitskaart (dient geldig te zijn tijdens je
verblijf). Andere nationaliteiten: info op de
ambassade. Kids-ID voor kinderen jonger dan
12 jaar. Voor een laatste update: zie http://
diplomatie.belgium.be
Tijdsverschil: 1 uur vroeger dan in België.
Roken: volgens de Spaanse wetgeving is
roken in het hotel niet toegestaan, ook niet in
de buitenruimtes.
Airco/verwarming: volgens een nieuwe Spaanse
wet (geldig t.e.m. november 2023) mag de airco
niet lager dan 27° en de verwarming niet hoger
dan 19° staan. Dit is van toepassing in alle
openbare/gemeenschappelijke ruimtes. In de
hotelkamer is deze regel niet van toepassing.
Toeristische informatie: www.grancanaria.com
Huisdieren: kunnen niet mee met de gewone
transfer of het openbaar vervoer naar het hotel.
Je dient een taxi te nemen op eigen kosten.

Aanbod onderhevig aan wijzigingen tijdens het seizoen

ARGUINEGUIN
Bull Dorado Beach & Spa ***

code 02677

BAHIA FELIZ
TUI BLUE Las Pitas ****

code 02725

MASPALOMAS
Suites & Villas by Dunas ****
Mirador Maspalomas by Dunas ***
Maspalomas Princess ****
Maspalomas Resort by Dunas ****
Tabaiba Princess ****

code 02669
code 02653
code 02685
code 02667
code 02689

MELONERAS
H10 Playa Meloneras Palace *****

code 02690

PLAYA DEL INGLES
Bull Escorial & Spa ***
Bull Eugenia Victoria & Spa ***
Santa Monica Suites Hotel ****
Seaside Sandy Beach ****
Servatur Don Miguel ***

code 02613
code 02614
code 02630
code 02624
code 02621

PLAYA TAURITO
Taurito Princess ****
The Costa Taurito ****

code 02675
code 02683

PUERTO DE MOGAN
Cordial Mogan Playa ****

code 02684

SAN AGUSTIN
Bull Costa Canaria & Spa ****
Don Gregory by Dunas ****
San Agustin Beach Club ****

KLIMAAT
jan
feb
maa
apr
mei
jun
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec

A
20°
20°
21°
22°
23°
25°
25°
27°
29°
27°
25°
23°
21°

B
19°
19°
19°
19°
20°
21°
21°
22°
23°
23°
22°
22°
21°

C
5
6
7
8
9
10
10
11
10
8
6
6
5

A: gem. dagtemp.
B: gem. temp. zeewater
C: uren zon per dag
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Canarische Eilanden | Gran Canaria | Bahia Feliz

TUI BLUE ORQUIDEA
Bahia Feliz

! Zeer vriendelijke bediening
! Animatie voor groot en klein
! Familieparadijs
! Op wandelafstand van het strand
VERWARMD WIFI
ZWEMBAD GRATIS

ALL IN

ZORGELOZE
FAMILIEVAKANTIE
! FAMILIEVRIENDELIJKE

FACILITEITEN

! INTERNATIONALE

KEUKEN EN KINDERBUFFET
! PROFESSIONELE
KIDSCLUBS
! ENTERTAINMENT VOOR
ALLE LEEFTIJDEN
‘Bij TUI BLUE For Families worden
momenten samen gecreëerd om
de familieband te versterken, maar
ook elk gezinslid wordt individueel
in de watten gelegd.’

Zie pagina 22 voor alle hotels
ONZE MENING:

Standaardkamer

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het strand
• Op 3 km van het centrum van San
Agustin
• Op 6 km van het centrum van
Playa del Inglés
• Bushalte op 300 m
• Op ± 25 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Zie All In
• Hoofdrestaurant met terras (maalKLANTENSCORE
tijden in buffetvorm, thema-avonden,
• Maaltijden 8.2
showcooking)
• Kamers 8.5
• A-la-carterestaurant met terras
• Restaurant Taverna aan het strand
Vakantie is doen waar je zin in hebt.
(tapasdiner)
En dat kan met je partner, het gezin
• Snackbar
of zelfs de hele familie. In TUI BLUE
• Coffeeshop
Orquidea logeer je in een ruim
FACILITEITEN
• Lobbybar, poolbar
opgezet complex met alles binnen
• Kinderspeeltuin
• Deftige kledij gewenst tijdens het
handbereik. Dit familieparadijs is
• Baby Lounge met verschoontafels,
avondmaal
perfect voor gezinnen met kinderen.
toiletten, flessenwarmer, microgolf
Met kinderclubs voor alle leeftijden • Shop
SPORT & ONTSPANNING
beleven kinderen hier gegarandeerd • Wassalon
• 2 zwembaden (verwarmd tussen
een onvergetelijke vakantie.
• Wifi (gratis) in het hele resort
1/11-30/4), kinderbad met glijbaan
Bovendien zijn er ook activiteiten om
(verwarmd tussen 1/11-30/4),
samen met het hele gezin te doen.
plonsbad, zonneterras met gratis
Ideaal dus om een leuke tijd met de
ligzetels en parasols, tuin
kinderen door te brengen!
• Gratis handdoekenservice
• Ligzetels en parasols betalend aan
het strand
• Gratis: zie All In
• Betalend: tennisterrein, tennislessen, biljart, babyclub (0-3 jaar)
• In het naastgelegen TUI BLUE
Bahia Feliz en betalend: Blue Spa
(vanaf 16 jaar) met sauna, relaxruimte, diverse behandelingen en
massages

8.3

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer
(douche, haardroger), tegelvloer,
centrale airco, telefoon, wifi (gratis),
flatscreen tv, minikoelkast, safe (gratis)
en balkon
• Standaardkamer (2-3 pers. /
2 volw.+2 kind. / 3 volw.+1 kind)
(type 20)
• Kamer met zicht op het zwembad
of lateraal zeezicht (2-3 pers. /
2 volw.+2 kind. / 3 volw.+1 kind)
(type 21)
• Kamer met zeezicht (2-3 pers. /
2 volw.+2 kind. / 3 volw.+1 kind)
(type 22)
• Eén persoon in dubbele kamer,
op aanvraag (type 29)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis
• 255 kamers

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Laat ontbijt
• 1x/week tapasdiner in restaurant
Taverna
• Koude snacks
• Warme snacks
• Koffiebreak
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
• Beachvolley
• Fitness (vanaf 16 jaar)
• BLUEf!t programma
• Animatie overdag (aquagym,
aerobic,...) en ‘s avonds (shows,
livemuziek)
• Bamse Club (3-5 jaar), @611
(6-11 jaar) en The Hangout
(12-15 jaar)

MINISPLASH
• Kids waterspuitpark

VOOR FAMILIES
0LQLVSODVK
YROZNLQGHUHQ]RQGHUWRHVODJ
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RIU PALACE MASPALOMAS
Playa del Inglés

! Adults Only vanaf 18 jaar
! Volledig vernieuwd in lente/zomer 2021
! Klassehotel met schitterende ligging
! Keuken voor de fijnproever
! Aan de duinen van Maspalomas
ADULTS VERWARMD WIFI
ONLY ZWEMBAD GRATIS

FAIR TRAVEL

HALF
PENSION

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.’
Standaardkamer

Zie pagina 20-21 voor alle hotels
ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Aan de duinen van Maspalomas
• Uitgebreid ontbijtbuffet met
• Op 800 m van het strand
schuimwijn en showcooking
KLANTENSCORE
• Op 500 m van shops
• Hoofdrestaurant met terras
• Maaltijden 9.1 • Service 9.2 • Op 2 km van het centrum
(avondmaal in buffetvorm,
• Kamers 9.1
• Bushalte op 50 m
showcooking, vegetarisch gerecht,
• Op ± 30 km van de luchthaven
2x/week themabuffet)
Dit rustige en comfortabele klassehotel
(transfer heen en terug inbegrepen) • Alternatief avondmaal in het
tekent zich met zijn witte gebouwen
fusionrestaurant en het Spaans
prachtig af tegen de betoverende
FACILITEITEN
restaurant aan het zwembad
zandduinen van Maspalomas. Tijdens • Kapsalon
• Snack- en tapasservice aan het
een wandeling door deze enorme
• Wifi (gratis) in het hele resort
zwembad
duinen waan je je in een scene van
• Lobbybar / salonbar met terras,
‘Lawrence of Arabia’, een aanrader!
poolbar met chill-out terras
Riu Palace Maspalomas beantwoordt
• Deftige kledij (lange broek voor de
volledig aan het kwaliteitslabel van
heren) vereist voor het avondmaal
RIU: een ruime zwembadzone met
mooie terrassen, een prachtige
subtropische tuin, verwenfaciliteiten
zoals stoombad en massage,
verrukkelijke buffetten en maaltijden
voor de fijnproever. Dit alles in een
verfijnd koloniaal decor en met een
onberispelijke service. Dit hotel kan
dan ook rekenen op een trouw en
tevreden publiek dat hier jaarlijks
terugkomt.
In de lente/zomer van 2021 werd het
hotel volledig gerenoveerd en is
sindsdien een Adults Only 5*-hotel.

9.1

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• 2 zwembaden (verwarmd in de
winter), zonneterras met gratis
ligzetels en parasols, subtropische
tuin
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: fitness, stoombad
• Livemuziek of shows (meerdere
malen per week)
• Betalend: wellnesscentrum met
verschillende behandelingen,
massage

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche, haardroger, badjas), centrale
airco, plafondventilator, telefoon, wifi
(gratis), flatscreen-tv, minibar
(betalend), waterkoker, safe (betalend),
strijkijzer en -plank en balkon
• Standaardkamer (2-3 pers.,
beperkte ruimte bij maximale
bezetting) (type 20)
• Kamer met zeezicht (2-3 pers.,
beperkte ruimte bij maximale
bezetting) (type 21)
• Juniorsuite (2-3 pers.) met tuinzicht
en Balinees bed in de tuin:
1 slaapkamer met kingsize bed,
1 salon met sofabed (type 23)
• Superieure juniorsuite (2-3 pers.)
met bad en douche, kleedkamer,
groter balkon, tuinzicht en Balinees
bed in de tuin: 1 slaapkamer met
kingsize bed, 1 salon met sofabed
(type 24)
• Eén persoon in dubbele kamer
(type 29)
• Eén persoon in dubbele kamer
met zeezicht (type 28)
• 367 kamers

ADULTS ONLY
• Minimumleeftijd voor de gasten in
het hotel: 18 jaar

Code 02648 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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TIME TO SMILE TERRAZAMAR
Playa del Inglés

! Moderne appartementen
! Vakantie in alle vrijheid
! Uitstekende ligging
! Aan de promenade
ALLEEN
WIFI
GRATIS VERBLIJF

VOELT ALS
THUISKOMEN
! VRIJHEID VAN

JE
EIGEN APPARTEMENT
! MODERN DESIGN
! INLOOPDOUCHE EN
LANGERE BEDDEN
! COMPLETE KEUKEN

'Wooncomfort zit vaak in kleine
dingen: de afwerking van de
badkamer, de details in de
keuken, de natuurlijke kleuren…
TIME TO SMILE is thuiskomen
op vakantie.'
Appartement

Zie p. 20-21 voor alle accommodaties
ONZE MENING:

9.2

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.9 • Service 8.7
• Kamers 9

Het ‘TIME TO SMILE’ concept is
speciaal voor jou ontwikkeld! Je
verblijft in een modern appartement
met alle comfort van thuis en dit
voor een heel betaalbare prijs.
Bovendien geniet je er van alle
vrijheid: zelf koken in de compleet
uitgeruste keuken of uit eten gaan in
een van de gezellige restaurants in
de directe omgeving. TIME TO SMILE
Terrazamar ligt centraal aan de
promenade van het gezellige Playa
del Inglés. Evenwel in een rustige
hoek, zonder de toeristische drukte.

LIGGING

FACILITEITEN

• Aan de promenade, op 50 m van
• Wassalon
het strand (via trappen)
• Wifi (gratis) in het hele resort
• Op ± 350 m van winkels
• Bushalte op 400 m
• Op ± 30 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• Zoutwaterzwembad, zonneterras
Alle appartementen beschikken over
met gratis ligzetels en parasols, tuin badkamer (inloopdouche, haardroger),
• Gratis handdoekenservice
houten vloer, individuele airco/
verwarming, hoofdkussenservice
(gratis), wifi (gratis), satelliet-tv
(flatscreen), soundbar met bluetooth,
keramische kookplaat (2 zones),
koelkast, microgolf/grill, broodrooster,
koffiezet, koffiefaciliteiten, waterkoker,
safe (betalend) en balkon of terras
• Appartement (1-3 pers. / 2 volw.+
2 kind.): 1 slaapkamer, 1 salon
(type 30)
• Water en elektriciteit inbegrepen
• Schoonmaak 5x per week /
vervangen van bedlinnen 1x per
week / vervangen van bad- en
keukenhanddoeken 3x per week
• Strijkijzer en -plank aan de receptie
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis
• 26 appartementen

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQ]RQGHUWRHVODJ
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RIU PALACE PALMERAS
Playa del Inglés

! Een ware oase van rust
! All Inclusive 24/24u.
! Subtropische tuin vol palmbomen
! Uiterst vriendelijk personeel
! Grote animatiecentra op wandelafstand
VERWARMD WIFI
ZWEMBAD GRATIS

FAIR TRAVEL

ALL IN

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

Standaardkamer
ONZE MENING:

9.2

KLANTENSCORE
• Maaltijden 9
• Kamers 9.3

• Service 9.4

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

VERBLIJF

• Op 350 m van de promenade en
het strand (mits een aantal trappen)
• Op 200 m van shops
• Op 250 m van het centrum
• Bushalte op 100 m
• Op ± 30 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Zie All In
• Hoofdrestaurant met terras
• Fusionrestaurant
• Grill
• Lobbybar met terras, salonbar met
terras, poolbar met terras
• Deftige kledij (lange broek voor de
heren) vereist voor het avondmaal

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche, haardroger), centrale airco,
plafondventilator, telefoon, wifi (gratis),
satelliet-tv (flatscreen), kleine koelkast,
safe (gratis) en balkon of terras
• Standaardkamer (2 pers.) in het
hoofdgebouw (type 20)
• Kamer met tuinzicht (2-3 pers. /
2 volw.+2 kind.) in het bijgebouw
in de tuin, met geïntegreerd salon
(sofabed) (type 21)
• Kamer met zeezicht (2 pers.) in
het hoofdgebouw (type 23)
• Ruime kamer (2-3 pers.) in het
hoofdgebouw, met kingsize bed en
geïntegreerd salon (sofabed)
(type 24)
• Eén persoon in dubbele kamer in
het hoofdgebouw (type 29)
• Eén persoon in dubbele kamer
met tuinzicht in het bijgebouw in
de tuin, met geïntegreerd salon
(sofabed) (type 28)
• Eén persoon in dubbele kamer
met zeezicht in het hoofdgebouw
(type 27)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 274 kamers

Riu Palace Palmeras, de naam doet
het al vermoeden… Dit mooie
viersterrenhotel ligt in een subtropische FACILITEITEN
tuin vol palmbomen, een ware oase van • Kinderspeeltuin
rust. Een rustig plekje is hier altijd wel • Wifi (gratis) in het hele resort
te vinden. Languit zonnevitamientjes
opdoen of in de schaduw van de
palmbomen wegdromen met een
roman? Aan jou de keuze. Heb je zin
in wat actie? Op 10 minuten wandelen
liggen de grote animatiecentra met
winkeltjes, bars, restaurants en disco’s.
En ook het zandstrand dat overgaat
in de duinen van Maspalomas ligt op
een steenworp afstand. Dé grote
troef van dit hotel is de service. Het
attente personeel staat hier steeds
met de glimlach voor je klaar! Zowel
aan de receptie als in de restaurants
waar je geniet van een heerlijke keuken.

SPORT & ONTSPANNING
• 2 zwembaden (verwarmd in de
winter), kinderbad (verwarmd in
de winter), zonneterras met gratis
ligzetels en parasols, grote tuin
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: voir All In

ALL IN
• Ontbijtbuffet met showcooking
• Continentaal ontbijt/snack
• ‘s Middags: buffet met showcooking
en keuze aan desserts, grill aan
het zwembad en lichte gerechten
• ‘s Avonds: buffetten en showcooking
• 2x/week themabuffet
• Alternatief avondmaal in het
Fusionrestaurant
• Snacks 24/24u.
• Selectie van nationale en
internationale alcoholische en
niet-alcoholische dranken 24/24u.
• Fitness (vanaf 16 jaar)
• Livemuziek of shows (meerdere
malen per week)
• Kinderanimatie overdag (4-12 jaar,
1/7-31/8, 6x/week)

VOOR FAMILIES
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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RIU PAPAYAS
Playa del Inglés

! All In 24/24u.
! Uitgebreide animatie voor groot en klein
! Kinderclub RiuLand
! Gratis busje naar het strand
! In het hartje van Playa del Inglés
VERWARMD WIFI
ZWEMBAD GRATIS

FAIR TRAVEL

ALL IN

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:

8.8

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.5 • Service 8.9
• Kamers 8.8

Riu Papayas is een ideaal hotel voor
families en actievelingen. Terwijl je
nipt van een cocktail aan het zwembad,
kunnen je deugnieten zich uitleven
in het kinderbad met glijbanen. Ook
in de kinderclub RiuLand heeft het
animatieteam tal van leuke
activiteiten voor hen in petto. Na
een dagje relaxen aan het zwembad
of wat actie tijdens een RiuFit groepsles, wandel je zo naar Playa del Inglés
met talrijke winkels, bars, restaurants
en een bruisend nachtleven. Kortom,
het gezellige Riu Papayas heeft alles
voor een vakantie vol ontspanning
en plezier.

Standaardkamer

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 1,5 km van het strand van
Playa del Inglés
• Op 500 m van het centrum
• Bushalte op 50 m
• Gratis hotelbus naar het strand
• Op ± 30 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Zie All In
• Hoofdrestaurant
• Aziatisch restaurant
• Spaans restaurant
• Bar, poolbar

FACILITEITEN
• Kinderspeeltuin
• RiuArt atelier
• Podium
• Wifi (gratis) in het hele resort

VERBLIJF

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche, haardroger), centrale airco,
plafondventilator, telefoon, wifi (gratis),
satelliet-tv (flatscreen), kleine koelkast,
safe (gratis) en balkon
• Standaardkamer (2-3 pers.)
SPORT & ONTSPANNING
(type 20)
• Zwembad (verwarmd in de winter), • Kamer met tuinzicht (2-3 pers.)
zonneterras met gratis ligzetels,
(type 21)
parasols en kleedhokjes
• Familiekamer (2-4 pers.): 2 slaap• Gratis handdoekenservice
kamers (type 24)
• Gratis: zie All In
• Familiekamer met tuinzicht
• Betalend: activiteiten in het
(2-4 pers.): 2 slaapkamers
RiuArt atelier (5x/week)
(type 26)
• Eén persoon in dubbele kamer
MINISPLASH
(type 29)
• Kids waterspuitpark / Kids mini• Eén persoon in dubbele kamer
glijbanenpark (verwarmd in de
met tuinzicht (type 28)
winter)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting in
type 20, 21, 29 en 28)
• 468 kamers

ALL IN
• Ontbijtbuffet met showcooking
• Continentaal ontbijt/snack
• ‘s Middags: buffet met showcooking en keuze aan desserts,
lichte gerechten
• ‘s Avonds: buffetten en showcooking, 2x/week themabuffet
• Alternatief avondmaal in het
Aziatisch en Spaans restaurant
• Snacks 24/24u.
• Selectie van nationale alcoholische
en niet-alcoholische dranken
24/24u.
• Beachvolley
• Groepslessen in de RiuFit zone
• Fitness (vanaf 16 jaar)
• Animatie overdag voor volwassenen
(7x/week)
• Animatie overdag voor kinderen in
Kinderclub RiuLand (4-7 jaar en
8-12 jaar) (7x/week)
• Shows, livemuziek of Riuavondanimatie (7x/week)

VOOR FAMILIES
0LQLVSODVK
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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SERVATUR WAIKIKI
Playa del Inglés

! All Inclusive
! Goede en uitgebreide animatie
! In het hartje van Playa del Inglés
VERWARMD WIFI
ZWEMBAD GRATIS

ONZE MENING:

LIGGING

FAIR TRAVEL

HALF ONTBIJT
ALL IN PENSION

• Kamer (2 pers.) met balkon, zonder
toeslag (type 21)
• Superieure kamer (2 pers.) gelegen
in toren A, B of C, met badjas,
slippers, grotere tv, minikoelkast,
koffie- en theefaciliteiten, balkon
met ligstoelen, zicht op het zwembad
of gedeeltelijk zeezicht (type 23)
• Superieure kamer (2 pers. /
2 volw.+1 kind) gelegen in toren A,
B of C, met badjas, slippers, grotere
tv, minikoelkast, koffie- en
theefaciliteiten, groot balkon met
ligstoelen, zicht op het zwembad
of gedeeltelijk zeezicht (type 24)
• Communicerende kamers
(2 pers. / 2 volw.+3 kind.) gelegen
in toren D of E, met 2 badkamers
(2x douche), minikoelkast en terras
met ligzetels: 2 slaapkamers
(type 26)
• Eén persoon in dubbele kamer
met balkon (type 29)
• Superieure kamers (type 23 en
VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer 24) hebben de beste locatie en
het beste uitzicht
(douche, haardroger), tegelvloer,
individuele airco (centraal geregeld), • Schoonmaak 7x per week
• Vervangen van bedlinnen en
telefoon, wifi (gratis), satelliet-tv
handdoeken 5x per week
(flatscreen) en safe (gratis)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
• Standaardkamer (2 pers. /
mogelijk bij maximale bezetting,
2 volw.+1 kind) met sofabed en
behalve in type 23, 24 en 26)
balkon (type 20)
• 511 kamers
• Kamer (2 pers. / 2 volw.+2 kind.)
met sofabed en balkon, zonder
toeslag (type 22)

SPORT & ONTSPANNING

• Op 1,5 km van het zandstrand van • Zoetwaterzwembad (verwarmd
Playa del Inglés
tussen 1/11-31/3), kinderbad
KLANTENSCORE
• Op 500 m van het centrum
(verwarmd tussen 1/11-31/3),
• Maaltijden 7.6 • Service 8.5 • Bushalte op 100 m
zonneterras met gratis ligzetels en
• Kamers 8.2
• Gratis hotelbusje naar het strand
parasols, grote tuin
• Op ± 30 km van de luchthaven
• Gratis: pingpong (mits waarborg),
Wie houdt van animatie en een
(transfer heen en terug inbegrepen) omnisportterrein (voetbal, basketbal),
gezellige sfeer en drukte is in hotel
volleybal, backfit, aerobic, stretching,
Servatur Waikiki aan het juiste adres. FACILITEITEN
fitness (vanaf 16 jaar), zone voor
In de comfortabele kamers met
• Kinderspeeltuin
volwassenen vanaf 18 jaar (Mai Tai)
frisse kleuren en airco voel je je
• Shop
met bubbelbad (verwarmd)
helemaal thuis. Daarenboven biedt • Wasservice
• Animatie overdag en ‘s avonds
de levendige omgeving met restau- • Parking (gratis, beperkt aantal
(livemuziek, shows)
rants, winkels en bars tal van uitplaatsen)
• Kinderanimatie (4-12 jaar),
gaansmogelijkheden. Met je partner, • Wifi (gratis) in het hele resort
Adventure Park, Kids Club
je vrienden of je gezin, hier beleef je
• Betalend: biljart, tafelvoetbal,
RESTAURANTS & BARS
een heerlijke vakantie tegen een
klein wellnesscentrum, massage
• Zie All In
zacht prijsje.
• 2 restaurants waarvan 1 met terras MINISPLASH
(maaltijden in buffetvorm,
• Kids waterspuitpark met glijbanen,
showcooking, 3x/week thema-avond) waterpistolen en vliegende
• Poolbar
kokosnoten
• Salonbar

8.0

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Snacks, cake en ijsjes (15-17.30u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken in de
restaurants (tijdens de
openingsuren) en bars (10-24u.)
van het hotel
• Pingpong (mits waarborg),
omnisportterrein (voetbal,
basketbal), volleybal
• Backfit, aerobic, stretching,...
• Fitness (vanaf 16 jaar)
• Zone voor volwassenen vanaf
18 jaar (Mai Tai) met bubbelbad
(verwarmd)
• Animatie overdag en ‘s avonds
(livemuziek, shows)
• Kinderanimatie (4-12 jaar),
Adventure Park, Kids Club

VOOR FAMILIES
0LQLVSODVK
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQ]RQGHUWRHVODJ
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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CASERIO
Playa del Inglés

! Uitstekende, vriendelijke service
! Trendy hotel
! Vriendelijke bediening, goede keuken
! Shoppingcentra en winkels in de buurt
! Op 300 m van het strand
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Standaardkamer
ONZE MENING:

8.7

KLANTENSCORE
• Maaltijden 7.9 • Service 9.5
• Kamers 8.7

Caserio is een comfortabel hotel ideaal
voor koppels en alleenreizenden.
Het heeft een modern design, open
ruimtes en een minimalistische
inrichting en is goed gelegen: vlak bij
het levendige centrum van Playa del
Inglés en dicht bij de zee en het
strand. Ook het vriendelijke personeel
draag bij tot een aangename vakantie.
Strijk overdag neer op een van de
Balinese bedden bij het zwembad of
zoek een plekje in een van de hangmatten. Geniet van de loungemuziek
en relax! En ‘s avonds kan je kiezen
uit de vele restaurantjes en bars in
de buurt.

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 300 m van het strand
• Restaurant (maaltijden in buffet• Op 50 m van 2 winkelcentra
vorm, showcooking)
• Op ± 32 km van de luchthaven
• Peruaans à-la-carterestaurant
(transfer heen en terug inbegrepen) (10% korting)
• Lobbybar, poolbar met snacks

FACILITEITEN

• Roomservice (tijdens bepaalde
uren)
• Wasservice
• Parking (gratis, volgens
beschikbaarheid, beperkt aantal
plaatsen)
• Wifi (gratis) in een deel van het
resort

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• Zoetwaterzwembad (verwarmd
tussen 1/11-31/3), zonneterras
met gratis ligzetels, Balinese bedden
en parasols
• Gratis handdoekenservice
• Dakterras met naturistenzone en
bubbelbad
• Gratis: pingpong, fitness, sauna
• Animatie voor volwassenen overdag
en ‘s avonds: shows, dj’s en livemuziek (meerdere keren per week)
• Betalend: massage

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche, haardroger), laminaat,
individuele airco, telefoon, wifi (gratis),
satelliet-tv (flatscreen), koelkast,
safe (betalend) en balkon
• Standaardkamer (2-3 pers.)
(type 20)
• Kamer op de bovenste verdiepingen
(2-3 pers.) met zeezicht (type 21)
• Eén persoon in dubbele kamer
(type 29)
• Promokamer (2-3 pers.) (type 25)
• Eén persoon in promokamer, op
aanvraag (type 28)
• Waarborg van € 150 te betalen bij
aankomst (via kredietkaart of
cash)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 170 kamers

Code 02633 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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HD PARQUE CRISTOBAL GRAN CANARIA
Playa del Inglés

! Familievriendelijk bungalowpark
! Volledig vernieuwd in 2020-2021
! Mooie bungalowsuites
! Veel animatie voor jong en oud
! Rustige ligging in Playa del Inglés
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VOOR STOERE
KIDS EN BLIJE
OUDERS
! GEVARIEERDE

ACTIVITEITEN
KINDEREN
VAN 3 T/M 12 JAAR
! ERVAREN
MEDEWERKERS
! PERSOONLIJKE
SERVICE
! VOOR

‘Bij onze exclusieve hotels met een
TUI KIDS’ CLUB verrassen ervaren
medewerkers de kinderen in juli
en augustus met een gevarieerd
programma boordevol activiteiten.’

Bungalow Kid Suite

Zie pagina 20-21 voor alle hotels
ONZE MENING:

8.8

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.3 • Service 8.4
• Kamers 9.1

HD Parque Cristobal Gran Canaria
heropende in juni 2021 na een
volledige renovatie en is een ware
parel geworden. Het ruime
bungalowcomplex werd gebouwd als
een klein dorp en ligt te midden van
Playa del Inglés. Het is het ideale
familiehotel voor gezinnen met peuters
tot jongvolwassenen. Speciale
familiekamers zoals de Kid Suite,
2 kinderbaden, een Splash Park met
waterglijbaan, de miniclub en het
ruime aanbod aan activiteiten en
animatie... Hier beleven kinderen een
onvergetelijke vakantie! Bovendien kan
je kiezen tussen een verblijf in kamer
en ontbijt, halfpension of All Inclusive.
LIGGING: Op ± 2 km van het strand
(gratis busje) • Op 500 m van het
winkelcentrum ‘Gran Chaparral’
• Bushalte op 700 m • Op ± 32 km
van de luchthaven (transfer heen en
terug inbegrepen)
FACILITEITEN: Kinderspeelruimte
• Supermarkt • Bagageruimte
• Was- en droogmachines • Wifi
(gratis) in het hele resort

RESTAURANTS & BARS: Zie All
In (mits toeslag) • Hoofdrestaurant
met terras (maaltijden in buffetvorm,
showcooking, kinderbuffet)
• Restaurant ‘Emblem’ met wijnkelder
(exclusief voor Emblem gasten, buffet
met koude en warme voorgerechten
en desserts, hoofdgerechten à la carte)
• Restaurant ‘Family & Joy’ (laat
ontbijt/brunch, pizza, pasta, grill,
‘grab & go’) • Italiaans à-la-carterestaurant • Snackbar • Bar, sports
bar, 2 poolbars
SPORT & ONTSPANNING:
2 zoetwaterzwembaden (1 relax en
1 activity, verwarmd tussen 1/12-28/2),
bubbelbad, 2 kinderbaden (verwarmd
tussen 1/12-28/2), zonneterras met
gratis ligzetels en parasols, tuin
• Gratis: omnisport/voetbalterrein,
Ikigai Zone (yoga & relax) • Animatie
overdag en ‘s avonds (shows)
• Miniclub (4-12 jaar) • Warriors
Zone (8-12 jaar) met ziplines
• Liberty Zone met tal van activiteiten
(zumba, bodypump, GRIT training,
functionele training, yoga, pilates,...)
• Betalend: pingpong, tennisterrein,
fietsen- en mountainbikeverhuur,
biljart, spa met sauna, stoombad,
massages, schoonheidsbehandelingen,...
MINISPLASH: Splash Park met
waterglijbaan

VERBLIJF: Alle kamers beschikken
over badkamer (douche, haardroger),
individuele airco, telefoon, wifi (gratis),
satelliet-tv (flatscreen), koelkast,
safe (betalend) en terras
• Superieure suite (2 pers. /
2 volw.+1 kind) met lege minibar
(i.p.v. koelkast): 1 slaapkamer,
1 salon met sofabed (type 23)
• Bungalow Premier Suite
(2-3 pers. / 2 volw.+2 kind.) met
kitchenette, broodrooster, elektrische
waterkoker, koffiezet: 1 slaapkamer,
1 salon met sofabed (type 20)
• Bungalow familiesuite (2-5 pers.)
met kitchenette, broodrooster,
elektrische waterkoker, koffiezet:
2 slaapkamers, 1 salon met sofabed
(type 26) • Bungalow Kid Suite
(2-5 pers.) met kitchenette,
broodrooster, elektrische waterkoker,
koffiezet, op aanvraag: flessenwarmer,
puree blender, babyfoon (betalend),
hoge stoel (betalend): 2 slaapkamers,
1 salon met sofabed (type 24)
• Bungalow Premier Suite Emblem
(2-3 pers. / 2 volw.+2 kind.) met
kitchenette, broodrooster, elektrische
waterkoker, koffiezet en Emblem
Service (zie verder): 1 slaapkamer,
1 salon met sofabed (type 25)
• Familiesuite Emblem (2-5 pers.)
met kitchenette, broodrooster,
elektrische waterkoker, koffiezet en
Emblem Service (zie verder):
2 slaapkamers, 1 salon met sofabed

(type 22) • Teen Suite (2-5 pers.)
met spelcomputer (PlayStation),
kitchenette, broodrooster, elektrische
waterkoker, koffiezet: 2 slaapkamers
(waarvan 1 voor tieners), 1 salon
met sofabed (type 21) • Superieure
suite Emblem (2 pers. / 2 volw.+1 kind)
met Emblem Service (zie verder):
1 slaapkamer, 1 salon met sofabed
(type 27) • Emblem Service (geldig
in type 25, 22 en 27): voorrang bij de
check-in, welkomstsnack en -drankje,
badjas, slippers, Rituals producten in de
badkamer, zonnecrème (factor 50 en
30), hoofdkussenservice (op aanvraag),
gratis handdoeken voor aan het
zwembad, welkomstgeschenk voor
kinderen, Smart tv, Bluetooth speaker,
high speed wifi, koelkast of minibar
(met 4 flesjes water, 2 Spaanse biertjes
en 4 frisdranken, 1x/dag bijgevuld),
Nespresso koffiezet (6 capsules,
dagelijks bijgevuld), vintage waterkoker
(selectie van Premium thee), safe (gratis),
strijkijzer en -plank (op aanvraag),
yogamat, flip flops en strandtas, late
check-out tot 14u. (volgens
beschikbaarheid), 1x/verblijf (min.
5 nachten) toegang tot het watercircuit
in SPA HD Aqua (behandelingen
betalend) • Water en elektriciteit
inbegrepen • Schoonmaak 5x per week /
vervangen van handdoeken 3x per
week / vervangen van bedlinnen 1x per
week • Kinderbedje (0-2 jaar) gratis
• 233 bungalowsuites

ALL IN mits toeslag
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm • Laat ontbijt (tot 11.45u.)
• Avondmaal in het Italiaans restaurant
(1x/week bij verblijf van min. 4 nachten)
• Snacks (15.15-17u.) • Selectie van
lokale alcoholische en niet-alcoholische
dranken (10-23u.) • Omnisport/
voetbalterrein • Ikigai Zone (yoga &
relax) • Animatie overdag en ‘s avonds
(shows) • Miniclub (4-12 jaar)
• Warriors Zone (8-12 jaar) met
ziplines • Liberty Zone met tal van
activiteiten (zumba, bodypump,
GRIT training, functionele training,
yoga, pilates,...) • TUI Kids’ Club:
Minis (3-6 jaar) en Maxis (7-12 jaar)
in juli en augustus
Extra voor wie verblijft in een
Bungalow Emblem: dagelijks 1 fles
wijn per kamer in de restaurants,
selectie van internationale alcoholische
dranken (10-23u.), selectie van
premium dranken tot 5 jaar

VOOR FAMILIES
0LQLVSODVK
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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GOLD BY MARINA
Playa del Inglés

! Adults Only vanaf 18 jaar
! Hip en trendy hotel
! Moderne kamers
! Mooie zwembadzone, aangenaam dakterras
! In het levendige centrum
ADULTS VERWARMD
ONLY ZWEMBAD

FAIR TRAVEL

ALLEEN
ONTBIJT VERBLIJF

Kamer met terras
ONZE MENING:

9.3

KLANTENSCORE
• Maaltijden 9.3 • Service 10
• Kamers 9.2

Gold by Marina is ideaal voor koppels
en singles die graag een stapje in de
wereld zetten. Dit trendy hotel ligt
dan ook perfect in het centrum van
Playa del Inglés, vlak bij bars, clubs,
restaurants en winkels, maar ver
genoeg om niet gestoord te worden
door het lawaai. In het hotel zelf kom
je tot rust aan het mooie zwembad
en op het aangename dakterras. Of
wat dacht je van een dagje luieren
op het zandstrand op wandelafstand?
Geniet van een hip en trendy verblijf
op de perfecte locatie voor spanning
en ontspanning!

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 500 m van het strand
• Restaurant (ontbijtbuffet)
• Op 300 m van de promenade
• Bar, poolbar
• In het centrum van Playa del Inglés
• Bushalte op 500 m
• Op ± 35 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• 2 zoetwaterzwembaden (verwarmd),
zonneterras met gratis ligzetels en
parasols, dakterras met bubbelbad
• Gratis: fitness, sauna

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche, haardroger), individuele
airco, wifi (gratis), satelliet-tv
(flatscreen), kitchenette met
keramische kookplaat (2 zones),
microgolf, broodrooster, koelkast,
safe (betalend) en balkon
• Standaardkamer (2 pers.)
(type 20)
• Kamer (2 pers.) op de 4e tot 9e
verdieping (type 22)
• Superieure kamer (2 pers.) op de
7e tot 9e verdieping, zuid
georiënteerd (type 23)
• Water en elektriciteit inbegrepen
• 133 kamers

ADULTS ONLY
• Minimumleeftijd voor de gasten in
het hotel: 18 jaar

• Bagageruimte
• Wasservice
• Wifi (gratis) in het hele resort

Code 02728 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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RIU GRAN CANARIA
Meloneras

! Absolute top
! All In 24/24u.
! Groot animatieteam, tal van sporten
! Swim-upsuites met privéplonsbad
! Aan zee, op 900 m van het duinenstrand
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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.'
Driepersoonskamer met tuinzicht (type 25)

Zie pagina 20-21 voor alle hotels
ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan zee
• In de buurt van ‘El Faro’
KLANTENSCORE
• Op 200 m van shops
• Maaltijden 8.4 • Service 8.9 • Op 900 m van het duinenstrand
• Kamers 8.6
van Maspalomas
• Op 6 km van het centrum van
Een verblijf in het moderne Riu Gran
Playa del Inglés
Canaria staat garant voor een
• Bushalte op 100 m
geanimeerde vakantie zowel voor
• Op ± 37 km van de luchthaven
families, koppels als jongeren.
(transfer heen en terug inbegrepen)
’s Morgens doe je bij een lekker ontbijt
de nodige kracht op voor een actieve FACILITEITEN
dag. Wil je aan de conditie werken
• Kinderspeeltuin
tijdens een groepsles of relaxen in
• Discotheek
een van de zwembaden? Hier kies je • RiuArt atelier
in alle vrijheid waar je zin in hebt.
• Wifi (gratis) in het hele resort
Ook het grote animatieteam biedt
voor elk wat wils: spelletjes, sporten,
koken, knutselen,… En kinderen
beleven een leuke tijd in kinderclub
‘RiuLand’ met aangepaste activiteiten
per leeftijd.
Tussen 17 april en 10 augustus
2023 worden de kamers vernieuwd
en zal het hotel gesloten zijn.

8.6

VERBLIJF

• Zie All In
• Hoofdrestaurant met terras
• Restaurant aan het zwembad/
themarestaurant
• Aziatisch restaurant
• Restaurant ‘El Patio’ met terras
• Grill
• Salonbar, bar terras/cocktailbar,
2 poolbars (1 met ‘chill-out’), bar
‘After hours’ (snacks en drankjes
tussen 24-8u.)

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche, haardroger), centrale airco,
plafondventilator, telefoon, wifi (gratis),
satelliet-tv (flatscreen), minibar (gratis,
enkel water en frisdranken), waterkoker,
safe (gratis) en balkon of terras
• Standaardkamer (2 pers. /
2 volw.+1 kind) (type 20)
• Kamer met tuinzicht (2 pers. /
2 volw.+1 kind) (type 22)
• Driepersoonskamer (2-3 pers. /
2 volw.+2 kind.) (type 27)
SPORT & ONTSPANNING
• Driepersoonskamer met tuinzicht
• 2 zwembaden (waarvan 1 verwarmd (2-3 pers. / 2 volw.+2 kind.)
in de winter), panorama zwembad
(type 25)
(enkel voor volwassenen, verwarmd • Familiekamer (2-3 pers. / 2 volw.+
in de winter) aan de promenade,
2 kind.) met geïntegreerd salon
2 kinderbaden waarvan 1 met
met sofabed en tuinzicht (type 26)
glijbanen, zonneterras met gratis
• Familiekamer (4 pers. / 2 volw.+
ligzetels, parasols en kleedhokjes
2 kind. / 3 volw.+1 kind.) met
• Gratis handdoekenservice
tuinzicht: 2 slaapkamers (type 21)
• Subtropische tuin
• Swim-upsuite ‘Adults Only’
• Gratis: zie All In
(2 pers., vanaf 18 jaar) met badjas,
• Betalend: activiteiten in het RiuArt likeurdispenser, strijkijzer en-plank,
atelier (5x/week), spacentrum met
terras met plonsbad, ligzetels,
massage en verschillende
parasol en handdoeken, tuinzicht:
behandelingen
1 slaapkamer, 1 salon met sofabed
(type 24)
MINISPLASH
• Eén persoon in dubbele kamer
• Kids waterspuitpark /
(type 29)
miniglijbanenpark
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 639 kamers

ALL IN
• Ontbijtbuffet met showcooking
• Continentaal ontbijt/snack
• ‘s Middags: buffet met showcooking
en keuze aan desserts, lichte gerechten
• ‘s Avonds: buffetten en showcooking
in het hoofdrestaurant en restaurant
‘El Patio’ • 2x/week themabuffet
• Alternatief avondmaal in het
Aziatisch restaurant of afwisselend
Canarische keuken of grill in het
themarestaurant • Snacks 24/24u.
• Selectie van nationale en
internationale alcoholische en
niet-alcoholische dranken 24/24u.
• Water en frisdranken in de minibar
• Omnisportterrein, volleybal
• Groepslessen in de RiuFit zone
• Fitness (vanaf 16 jaar)
• Stoombad en bubbelbad
(vanaf 18 jaar) • Animatie overdag
voor volwassenen (7x/week)
• Animatie overdag voor kinderen in
Kinderclub RiuLand (4-7 jaar en
8-12 jaar) (7x/week)
• Riu-avondanimatie, livemuziek of
shows (7x/week) • Toegang tot en
drankjes in de discotheek (open
afhankelijk van de bezetting)

VOOR FAMILIES
0LQLVSODVK
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RIU PALACE MELONERAS
Meloneras

! Een van de beste hotels van het eiland
! Service vanuit het hart
! Uitstekende buffetten
! Zeer mooie en grote tuin met palmbomen
! Aan zee, directe toegang tot de promenade
VERWARMD WIFI
ZWEMBAD GRATIS

FAIR TRAVEL

HALF
PENSION

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:

9.2

KLANTENSCORE
• Maaltijden 9.1 • Service 9.2
• Kamers 9.3

Riu Palace Meloneras is een van de
parels van de RIU-keten. Stijl, service
en comfort, alles op topkwaliteit.
Perfect voor een ontspannen vakantie
met het gezin, met z’n tweetjes of
met vrienden. Hier relax je op ligbedden in de panorama zwembaden.
Smul je naar hartenlust van internationale gerechten met onvergetelijke
smaken. Kan je je laten verwennen
met een deugddoende behandeling
in het wellnesscentrum. De prachtige,
grote tuin grenst direct aan de
luxueuze promenade van Meloneras.
Je wandelt zo naar hoogstaande
winkelcentra en diverse restaurants…

LIGGING
• Aan zee, gescheiden door een
promenade
• Dicht bij ‘El Faro’
• Op 800 m van het duinenstrand
van Maspalomas
• Op 6 km van het centrum van
Playa del Inglés
• Op 200 m van shops
• Bushalte op 50 m
• Op ± 37 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

Standaardkamer

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

SPORT & ONTSPANNING

• 3 zwembaden (verwarmd in de
winter), 2 panorama zwembaden
(enkel voor volwassenen, verwarmd
RESTAURANTS & BARS
in de winter), kinderbad (verwarmd
• Ontbijtbuffet met schuimwijn en
in de winter), zonneterras met
showcooking
gratis ligzetels, parasols en kleed• Hoofdrestaurant met terras
hokjes, uitgestrekte tuin
(avondmaal in buffetvorm, show- • Gratis handdoekenservice
cooking, vegetarisch gerecht,
• Gratis: fitness (vanaf 18 jaar),
2x/week themabuffet)
RiuFit-groepslessen (meerdere
• Alternatief avondmaal in het fusion- keren per week), bubbelbad,
restaurant of het restaurant aan
stoombad
het zwembad (Spaanse keuken)
• Animatie overdag voor volwassenen
• Snack- en tapasservice aan het
(5x/week)
zwembad
• Livemuziek of shows (meerdere
• Salonbar met terras, lobbybar,
malen per week)
poolbar
• Kinderanimatie overdag (4-12 jaar,
• Deftige kledij (lange broek voor de
meerdere keren per week)
heren) vereist voor het avondmaal • Betalend: wellnesscentrum met
diverse behandelingen

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
Alle kamers beschikken over badkamer mogelijk bij maximale bezetting in
type 20, 21, 27 en 29)
(regendouche, haardroger, badjas),
• 515 kamers
centrale airco, plafondventilator,
telefoon, wifi (gratis), satelliet-tv
(flatscreen), minibar (betalend),
waterkoker, safe (betalend), strijkijzer
en -plank en balkon of terras
• Standaardkamer (2-3 pers.) met
zithoek met bank of slaapbank
(type 20)
• Kamer met gedeeltelijk zeezicht
(2-3 pers.) met zithoek met bank
of slaapbank (in sommige wordt
het zeezicht belemmerd door de
uitbundige vegetatie) (type 21)
• Kamer met zeezicht (2 pers.) in
het gebouw aan de promenade,
met zithoek met bank of slaapbank
(type 24)
• Ruime kamer (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind.) met zithoek met slaapbank
(type 27)
• Superieure kamer met tuinzicht
(2-3 pers. / 2 volw.+2 kind.) =
kamer in een villa in de tuin, met
geïntegreerd salon met bank of
slaapbank (type 23)
• Juniorsuite (2 pers.) met
geïntegreerd salon, bubbelbad op
het balkon en tuinzicht (type 26)
• Eén persoon in dubbele kamer
(type 29)
• Eenpersoonskamer (type 10)

VERBLIJF

VOOR FAMILIES
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TUI SUNEO MARINA ELITE
Arguineguin

! Nieuw in ons aanbod
! Eenvoudige appartementen
! 2 zwembaden
! All Inclusive
! Rustige ligging aan de Atlantische Oceaan
VERWARMD WIFI
ZWEMBAD GRATIS

ALL IN

TUI SUNEO
SPRANKELENDE
ALL IN VAKANTIES
! DE

BETAALBARE ALL
INCLUSIVE
! FRISSE, RUIME EN
MODERNE KAMERS
! SMAKELIJKE WERELDKEUKEN
! SUNEOPLAY SPEELRUIMTE VOOR DE KIDS

'Moderne, betaalbare All In-hotels
op populaire bestemmingen, met
entertainment voor alle leeftijden
en heerlijke internationale en
lokale gerechten.'

Zie pagina 20-21 voor alle hotels

Appartement
ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 10 m van het strand Balito Beach
• Op 1 km van het zandstrand Anfi
Beach
• Op 2 km van Puerto Rico
• Op 2 km van Arguineguin
• Op 3 km van het golfterrein Anfi
Tauro
• Op 15 km van Maspalomas
• Bushalte op 100 m
• Op ± 47 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
buffetvorm)
• Themarestaurant (avondmaal)
• Snackbar
• Bar, poolbar
• Dresscode: deftige short of lange
broek, polo of t-shirt en gesloten
schoenen tijdens het avondmaal

TUI SUNEO Marine Elite combineert
de voordelen van een appartement
met een All Inclusive verblijf. Zo kan
je elke minuut ten volle van je vakantie
genieten! Het hotel is rustig gelegen
boven Balito Beach en biedt een
mooi uitzicht op zee. Op ongeveer
10 minuten wandelen vind je het
witte zandstrand van Anfi Beach. Zin
in wat meer actie? Met de bus of taxi
sta je zo in Puerto Rico, een goeie
FACILITEITEN
plek voor watersporten, en Arguineguin
• Kinderspeeltuin
met een grote verscheidenheid aan
• Bagageruimte
restaurants, winkels, bars en pubs.
• Parking (gratis, volgens
beschikbaarheid)
• Wifi (gratis) in het hele resort

VERBLIJF

Alle appartementen beschikken over
badkamer (regendouche, haardroger),
tegelvloer, centrale of individuele
airco, telefoon, wifi (gratis), satelliettv (flatscreen), kitchenette met
microgolf, broodrooster, koffiezet,
waterkoker en koelkast, safe (betalend)
en balkon of terras
• Appartement (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind. / 3 volw.+1 kind): 1 slaapkamer,
SPORT & ONTSPANNING
1 salon met sofabed (type 20)
• Zoetwaterzwembad (verwarmd
• Appartement met zeezicht
tussen 31/10-30/4), semi-olympisch (2-3 pers. / 2 volw.+2 kind. /
zoetwaterzwembad (verwarmd
3 volw.+1 kind): 1 slaapkamer,
tussen 31/10-30/4), kinderbad
1 salon met sofabed (type 21)
(verwarmd tussen 31/10-30/4),
• Appartement (2-5 pers. / 2 volw.+
zonneterrassen met gratis ligzetels
3 kind. / 3 volw.+3 kind. / 4 volw.+
en parasols
2 kind.): 2 slaapkamers, 1 salon
• Gratis handdoekenservice (mits
met sofabed (type 22)
waarborg)
• Eén persoon in een appartement:
• Gratis: zie All In
1 slaapkamer, 1 salon, op aanvraag
• Betalend: biljart
(type 29)
• Eén persoon in een appartement
met zeezicht: 1 slaapkamer,
1 salon, op aanvraag (type 28)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis
• 265 appartementen/kamers

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Water, frisdrank, bier en wijn tijdens
het middag- en avondmaal
• 2x/week avondmaal in het themarestaurant
• Snacks: hamburgers, hotdogs,
salades, sandwiches en ijsjes
(10-16u.)
• Koffiebreak (16-18u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(10-24u.)
• Tennis, pingpong
• Fitness (vanaf 16 jaar)
• Animatie volgens het TUI SUNEOprogramma
• Gratis toegang voor kinderen tot
het ‘SuneoPlay open playhouse’
(onder begeleiding van ouders)

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN

Code 02697 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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SERVATUR PUERTO AZUL
Puerto Rico

! Volledig vernieuwd in 2021
! Ideaal voor families
! Mooi uitzicht op de baai van Puerto Rico
! Op 1,5 km van 2 stranden
VERWARMD WIFI
ZWEMBAD GRATIS

HALF ONTBIJT
ALL IN PENSION

Classic kamer
ONZE MENING:

Servatur Puerto Azul werd gebouwd
op een klip boven de zee en ligt tussen
de stranden van Amadores en
Puerto Rico. Je geniet er van een
spectaculair uitzicht op de oceaan
en de baai van Puerto Rico. In
2021 werd het hotel volledig vernieuwd.
De ruime kamers lenen zich uitstekend voor families en ook koppels
voelen zich hier thuis. Je kan zowel
deelnemen aan de leuke activiteiten
voor jong en oud als in alle rust ontspannen op het adults only zonneterras met infinity zwembad en bubbelbad. Intussen beleven de kinderen
een perfecte vakantie in de minisplash, de speeltuin en de miniclub.
Door de ligging en de bouw van het
hotel is het niet geschikt voor mensen
die moeilijk ter been zijn.

606_V1_MED_NL 606

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Tegen een heuvel
• Op 1,5 km van het strand van
Amadores
• Op 1,5 km van het strand van
Puerto Rico
• Op 400 m van winkels, bars en
restaurants
• Op 2,4 km van het centrum van
Puerto Rico
• Op 13 km van Puerto de Mogán
• Bushalte op 1 km
• Op ± 50 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Zie All In (mits toeslag)
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
buffetvorm, showcooking)
• A-la-carterestaurant (avondmaal)
• Snackbar aan het zwembad
• Lobbybar
• Lange broek vereist voor de heren
tijdens het avondmaal

VERBLIJF

Alle kamers beschikken over badkamer (douche, haardroger), houten
vloer, individuele airco, telefoon, wifi
(gratis), tv (flatscreen), koelkast, safe
(gratis) en balkon/terras
• Classic kamer (2 pers.) (type 20)
• Classic kamer (2 pers.) met
beperkt zeezicht (type 21)
• Classic juniorsuite ( 2-3 pers. /
SPORT & ONTSPANNING
2 volw.+2 kind.) met kleine
• 2 zoetwaterzwembaden (verwarmd kitchenette met microgolf, broodtussen november-maart), kinderbad rooster, waterkoker, koffie- en
(verwarmd tussen novembertheefaciliteiten: 1 slaapkamer,
maart), zonneterras met gratis lig1 salon met sofabed (type 22)
FACILITEITEN
zetels en parasols
• Classic juniorsuite met lateraal
• Zonneterras exclusief voor
• Kinderspeeltuin
zeezicht ( 2-3 pers. / 2 volw.+
• Shop
volwassenen met infinity zwembad
2 kind. / 3 volw.+1 kind) met kleine
• Wassalon (zelfbediening)
en bubbelbad (verwarmd tussen
kitchenette met microgolf, brood• Parking (volgens beschikbaarheid)
november-maart)
rooster, waterkoker, koffie- en
• Wifi (gratis) in het hele resort
• Handdoekenservice (betalend)
theefaciliteiten: 1 slaapkamer,
• Gratis: omnisportterrein, fitness
1 salon met sofabed (type 23)
• Animatie overdag en ‘s avonds
• Classic juniorsuite met zeezicht
(shows, livemuziek)
( 2-3 pers. / 2 volw.+2 kind. /
• Miniclub (4-12 jaar), speeltuin
3 volw.+1 kind) met kleine
• Betalend: biljart, wellnesscentrum
kitchenette met microgolf,
met schoonheidsbehandelingen,
broodrooster, waterkoker, koffiemassages
en theefaciliteiten: 1 slaapkamer,
1 salon met sofabed (type 24)
MINISPLASH
Kids waterspuitpark / miniglijbanen- • Familiesuite (2-3 pers. / 2 volw.+
3 kind. / 3 volw.+1 kind / 3 volw.+
park
2 kind.) met kleine kitchenette met
microgolf, broodrooster, waterkoker,
koffie- en theefaciliteiten en balkon:
1 slaapkamer, 1 salon met sofabed
en stapelbed (type 25)
Code 02671 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

• Familiesuite met zeezicht
(2-3 pers. / 2 volw.+3 kind. /
3 volw.+1 kind / 3 volw.+2 kind.)
met kleine kitchenette met microgolf, broodrooster, waterkoker,
koffie- en theefaciliteiten:
1 slaapkamer, 1 salon met sofabed
en stapelbed (type 26)
• Eén persoon in Classic kamer, op
aanvraag (type 29)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting in
type 20, 21 en 29)
• 493 kamers

ALL IN mits toeslag
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Snacks (10.30-17.30u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(10-23u.)
• Omnisportterrein
• Fitness
• Animatie overdag en ‘s avonds
(shows, livemuziek)
• Miniclub (4-12 jaar)

VOOR FAMILIES
0LQLVSODVK
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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RIU VISTAMAR
Amadores

! Schitterende animatie
! All In 24/24u.
! Vriendelijke RIU-service
! Prachtig panoramisch uitzicht
! Op een klip boven de zee
GEEN TOESLAG VERWARMD WIFI
ZEEZICHT ZWEMBAD GRATIS

FAIR TRAVEL

ALL IN

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:

8.9

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.5 • Service 9.1
• Kamers 9.1

Riu Vistamar is hoog op een rots
gelegen en voorzien van alle luxe.
Wegdromen bij het mooie uitzicht,
deelnemen aan een van de vele
activiteiten en ’s avonds een show
meepikken... Voor de sportieve gasten
is er het RiuFit programma. De
allerkleinsten vermaken zich in
Kinderclub RiuLand en in het kids
waterspuitpark. De vele comfortabele
faciliteiten en de uitstekende All
Inclusive formule van RIU staan
garant voor een heerlijke en
onbezorgde vakantie. Door de vele
trappen en de ligging is dit hotel niet
aan te raden voor wie slecht ter
been is.

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Gelegen op een klippenkust bij de
zee
• Op 2 km van het zandstrand van
Amadores
• Op 900 m van shops
• Op 2 km van Puerto Rico
• Op ± 20 km van Playa del Inglés
• Bushalte op 100 m
• Gratis busje naar het strand
• Op ± 50 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Zie All In
• Hoofdrestaurant
• Aziatisch restaurant
• Snackbar met terras /
themarestaurant
• Salonbar, poolbar, sports bar met
terras

FACILITEITEN
• Kleine kinderspeeltuin
• Shop
• Parking
• Wifi (gratis) in het hele resort

VERBLIJF

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche, haardroger), centrale airco,
plafondventilator, telefoon, wifi (gratis),
satelliet-tv (flatscreen), kleine koelkast,
safe (gratis) en balkon met zeezicht
• Standaardkamer (2 pers.) met
zithoek met bank (type 20)
• Ruime kamer (2-3 pers. / 2 volw.+
SPORT & ONTSPANNING
2 kind.) met zithoek met sofabed,
• 2 zwembaden (verwarmd in de
zonder toeslag (type 21)
winter), babybad (verwarmd in de • Juniorsuite (2-3 pers. / 2 volw.+
winter), zonneterras met gratis
2 kind.) met geïntegreerd salon
ligzetels en parasols
met sofabed (type 22)
• Gratis handdoekenservice
• Eén persoon in dubbele kamer
• Gratis: zie All In
(type 29)
• Eenpersoonskamer (type 10)
MINISPLASH
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
• Kids waterspuitpark /
mogelijk in type 10 en 21)
miniglijbanenpark (verwarmd in de
• 475 kamers
winter)

ALL IN
• Ontbijtbuffet met showcooking
• Continentaal ontbijt/snack
• ‘s Middags: buffet met showcooking
en keuze aan desserts, lichte
gerechten
• ‘s Avonds: buffetten en showcooking
• 2x/week themabuffet
• Alternatief avondmaal in het
Aziatisch restaurant of afwisselend
Canarische keuken of grill in het
themarestaurant
• Snacks 24/24u.
• Selectie van nationale alcoholische
en niet-alcoholische dranken
24/24u.
• Omnisportterrein (minivoetbal,
basketbal), beachvolley
• Groepslessen in de RiuFit zone
• Fitness (vanaf 16 jaar)
• Animatie overdag voor volwassenen
(7x/week)
• Animatie overdag voor kinderen in
Kinderclub RiuLand (4-7 jaar en
8-12 jaar) (7x/week)
• Shows, livemuziek of
Riu-avondanimatie (7x/week)

VOOR FAMILIES
0LQLVSODVK
YROZNLQGHUHQ]RQGHUWRHVODJ

Code 02681 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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THE VALLE TAURITO
Playa Taurito

! Fantastisch waterpark inbegrepen
! Verzorgde kamers met lateraal zeezicht
! Goede ligging nabij het strand
VERWARMD ALL IN
ZWEMBAD

SUN SWIM
(LQGHORRV]ZHPSOH]LHU
+HHUOLMN]RQQHQ
(HQ]RUJHOR]HIHHOJRRGYDNDQWLH

Standaardkamer
ONZE MENING:

LIGGING

SPORT & ONTSPANNING

• Op 70 m van het strand
• Zoetwaterzwembad (verwarmd
• Op 4 km van Puerto de Mogán
tussen 1/12-31/3), kinderbad,
KLANTENSCORE
• Op 10 km van Puerto Rico
zonneterras met gratis ligzetels en
• Maaltijden 6.1 • Service 9
• Op ± 53 km van de luchthaven
parasols
• Kamers 7.6
(transfer heen en terug inbegrepen) • Gratis handdoekenservice (mits
waarborg, vervangen op aanvraag
Ben je op zoek naar een aangenaam FACILITEITEN
voor € 1)
hotel op Gran Canaria? En wens je
• Speelzaal
• Gratis: zie All In
een combinatie van ontspanning en • Shops
• Betalend: 2 tennisterreinen,
plezier nabij het strand? Dan is THe • 2 panoramaliften
squash, 2 padelterreinen, omniValle Taurito (voorheen Paradise
• Wifi (gratis) in een deel van het
sportterrein, minigolf, bowling,
Valle Taurito) het adres voor jou!
resort (receptie)
spacentrum met overdekt spa
Sportieve gasten komen hier niets
zwembad (verwarmd), bubbelbad,
tekort dankzij de vele sportfaciliteiten. RESTAURANTS & BARS
sauna, stoombad, douches, relaxWaterliefhebbers beleven dolle pret • Zie All In
zone, massages, diverse
in het naastgelegen waterpark ‘Lago • Hoofdrestaurant (maaltijden in
behandelingen
buffetvorm, showcooking, themaOasis’, waartoe de toegang je hele
avonden)
verblijf inbegrepen is. En voor wat
GLIJBANEN
• Snackbar aan het zwembad
ontspanning kan je terecht in het
• 2 kronkelglijbanen, 2 snelle glijbanen,
•
Night
Bar
spacentrum.
trechter glijbaan, tube glijbaan,
• Lange broek vereist voor de heren
multiglijbaan (alle min. lengte
tijdens het avondmaal (geen
1m10 tot 1m20)
sandalen)

7.1

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer (bad of douche, haardroger),
tegelvloer, individuele airco, telefoon,
wifi (gratis), satelliet-tv, lege minibar,
safe (betalend), balkon en lateraal
zeezicht
• Standaardkamer (2-3 pers.)
(type 20)
• Vierpersoonskamer (2-3 pers. /
2 volw.+2 kind.) met sofabed
(2 pers.), zonder toeslag (type 22)
• Familiekamer (3 pers. / 2 volw.+
2 kind. / 3 volw.+1 kind) met sofabed
(2 pers.) (type 23)
• Eenouderkamer (1 volw.+1 kind /
1 volw.+2 kind.) (type 26)
• Eén persoon in dubbele kamer
(type 29)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (op
aanvraag, niet mogelijk bij maximale
bezetting)
• 190 kamers

MINISPLASH
• Kids miniglijbanenpark (min.
lengte 1 m)

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Frisdranken, water, fruitsap, wijn
en bier van ‘t vat tijdens het middagen avondmaal
• Snacks aan de poolbar
(11-17.30u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(10-23u.)
• Fitness
• 6x/week animatie overdag (pingpong, yoga, aquagym, waterpolo,
vogelpik, shuffleboard,...) en
‘s avonds (shows)
• Miniclub (4-8 jaar), Maxiclub
(8-13 jaar)
• Onbeperkt toegang tot het waterpark ‘Lago Oasis’ (10-18u.) met
zeewaterzwembaden, glijbanen,
gratis ligzetels... (parasols en
matrassen betalend)

VOOR FAMILIES
0LQLVSODVK
YROZNLQGHUHQ]RQGHUWRHVODJ

Code 02687 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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TUI BLUE SUITE PRINCESS
Playa Taurito

! Adults Only vanaf 16 jaar
! Een ontspannende vakantie met z’n tweetjes
! Ruime juniorsuites met zeezicht
! Modern design en interieur
! Op 10 m van het strand
GEEN TOESLAG ADULTS VERWARMD WIFI
ZEEZICHT
ONLY ZWEMBAD GRATIS

ALL IN

ONTSPANNEN
MET Z’N TWEEËN
! MODERNE

KAMERS OP
PRACHTIGE LOCATIES
! CULINAIRE ERVARINGEN
! GENIETEN IN DE
WELLNESS
! BLUEF!T® RELAXATIEEN 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

Luxe juniorsuite
ONZE MENING:

8.8

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.6 • Service 6.8
• Kamers 8.6

Op zoek naar een rustige vakantie
zonder de kinderen? In het mooie
viersterrenhotel TUI BLUE Suite
Princess kom je helemaal tot rust en
verblijf je standaard in een juniorsuite.
Gebouwd tegen een heuvel geniet het
bovendien een schitterende ligging:
aan een beschutte baai en langs de
kleine promenade met winkeltjes en
bars. Ook in het kleine vissersdorpje
Puerto de Mogán, met zijn haven,
strand, bars, vele restaurants en de
markt op vrijdag, is het leuk vertoeven.

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 10 m van het strand
• Op 200 m van hotel Taurito
Princess (via het strand)
• Op 10 km van Puerto Rico
• 1x/dag gratis hotelbus naar Puerto
de Mogán (op 3 km)
• Bushalte op 800 m
• Op ± 53 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Zie All In
• Hoofdrestaurant (ontbijt en
avondmaal in buffetvorm, showcooking, vegetarische en dieetmaaltijden op aanvraag, 2x/week
thema-avond, 1x/week galadiner)
• A-la-carterestaurant Culinarium
(avondmaal)
• Snackbar
• Pianobar, discobar, sportbar
• Deftige kledij vereist tijdens het
avondmaal
• Vest en das vereist voor de heren
tijdens de galadiners van Kerst en
Nieuwjaar

FACILITEITEN
• Speelzaal
• Shop
• Kapsalon
• Roomservice
• Wasservice
• Wifi (gratis) in het hele resort

VERBLIJF

Alle kamers beschikken over badkamer
(haardroger), parket, individuele
airco, hoofdkussenservice (gratis),
telefoon, wifi (gratis), satelliet-tv
(flatscreen), koelkast, koffie- en
theefaciliteiten, safe (gratis) en zeezicht
• Juniorsuite (2-3 pers.) met
douche in bad en balkon of terras
(type 20)
• Juniorsuite ‘garden’ (2-3 pers.)
met douche, tuin en terras
(type 23)
• Luxe juniorsuite (2-3 pers.) met
douche en balkon of terras
(type 21)
SPORT & ONTSPANNING
• Luxe juniorsuite Premium Pack
• 2 zoetwaterzwembaden (waarvan
(2-3 pers.) met douche, badjas,
1 verwarmd tussen novemberslippers, Nespresso koffiezet,
april), zonneterras met gratis ligwaterkoker, balkon en Premium
zetels en parasols
pakket: drinkpakket in de minibar
• Gratis handdoek voor aan het
bij aankomst (dagelijks bijgevuld),
zwembad bij aankomst (vervanging Princess geschenk, vroege check-in
2x inbegrepen)
(volgens beschikbaarheid), check-out
• Gratis: zie All In
tot 14u. (volgens beschikbaarheid),
• Betalend: biljart, massage
dagelijks turndown service, 1x ontbijt
op de kamer, wijn upgrade tijdens
ADULTS ONLY
het romantisch avondmaal (op
• Minimumleeftijd voor de gasten in
aanvraag), dranken van het Premium
het hotel: 16 jaar ( jongeren van
menu in de All In, strijkijzer en
16 en 17 jaar enkel toegelaten
-plank op aanvraag (type 26)
indien vergezeld door hun ouders)
• Eén persoon in luxe juniorsuite
met douche en balkon of terras
(type 29)

• Extra welkomstgeschenk: fles wijn
en hapjes op de kamer
• 304 kamers

ALL IN
• Ontbijt en avondmaal in het
hoofdrestaurant
• Laat ontbijt (10-11u.)
• Middagmaal (buffet) in de snackbar
(2x/week barbecue)
• Avondmaal in het à-la-carterestaurant Culinarium (1x/verblijf)
• Snacks
• IJsjes
• Koffiebreak
• Selectie van lokale en internationale
alcoholische en niet-alcoholische
dranken (9-24u.)
• Pingpong
• Fitness, sauna
• Animatie overdag en ‘s avonds
(professionele shows, livemuziek)

Code 02674 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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LANZAROTE

! Het mysterieuze eiland van de slapende vulkanen
! Nationaal Park Timanfaya met indrukwekkende maanlandschappen
! Adembenemende vergezichten
! De witte fijnzandstranden van Papagayo: om bij te gaan liggen
! Talrijke kunstwerken en gebouwen van de toparchitect César Manrique
! Een paradijs voor watersporters
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LANZAROTE

VAKANTIEPLAATSEN
PLAYA BLANCA

YAIZA

De naam hoeft geen verdere uitleg. Zon, zee
en strand zijn hier onlosmakelijk met elkaar
verbonden. Het rustige vissersdorpje van weleer
is een moderne badplaats geworden waar het
gezellig vertoeven is op een terrasje aan de
wandelpromenade. Je kan er ook terecht aan
de jachthaven ‘Rubicón’. Op korte afstand liggen
de beschermde en vermaarde Papagayostranden. Luchthaven - Playa Blanca: ± 32 km

Yaiza wordt beschouwd als een van de mooiste
dorpen van Lanzarote! Je vindt er kleurrijke
planten en witgekalkte huisjes. Het ligt naast het
nationaal park Timanfaya en is een uitstekende
uitvalsbasis om het eiland te ontdekken.

Yaiza
Puerto Calero

Luchthaven - Yaiza: ± 20 km

PUERTO CALERO

Puerto Calero bevindt zich in een van de
meest prestigieuze delen van Lanzarote. Op
PUERTO DEL CARMEN
korte wandelafstand bevindt zich de haven
De oude, gezellige kern herinnert aan het oude van Calero met zijn prachtige promenade. Hier
vissersplaatsje dat Puerto del Carmen ooit was. worden verschillende watersporten aangeboden,
Maar sindsdien is er heel wat veranderd. Het zoals zeilen met een catamaran en duiken. In
internationale publiek zorgt voor een onvervalste de omgeving vind je bovendien winkeltjes, bars
en restaurants. Luchthaven - Puerto Calero: ± 14 km
vakantiesfeer en het kan heel gezellig zijn in
de visrestaurantjes, bistro’s, pizzeria’s, kleine
bars, disco’s en op de wandelpromenade.
Bovendien is er een breed zandstrand. Je kan
KLIMAAT
er ook gaan winkelen in het shoppingcenter
A
B
C
‘de Biosfera’ met 4 verdiepingen. Luchthaven jan
feb
maa
apr
mei
jun
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec

Puerto del Carmen: ± 8 km

COSTA TEGUISE
De kust van Costa Teguise is vooral bekend om
zijn uitstekende windsurfmogelijkheden. Windsurfers vinden er de beste windsurfcondities aan
het hoofdstrand ‘Las Cucharas’. Je kan er de
meest gevarieerde wateractiviteiten beoefenen:
duiken, zeilen, diepzeevissen,… Verder zijn er
verschillende restaurants en bars, enkele
discotheken en een golfterrein. Luchthaven Costa Teguise: ± 15 km

24/7 ONLINE
SERVICE
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B: gem. temp. zeewater
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INFO

BEHALVE DE HOTELS IN DEZE

BROCHURE BIEDEN WIJ OOK
Formaliteiten: voor Belgen volstaat de
DE VOLGENDE HOTELS AAN.
identiteitskaart (dient geldig te zijn tijdens je
verblijf). Andere nationaliteiten: info op de
MEER INFO BIJ JE REISAGENT.
ambassade. Kids-ID voor kinderen jonger dan Aanbod onderhevig aan wijzigingen tijdens het seizoen
12 jaar. Voor een laatste update: zie http://
PUERTO DEL CARMEN
diplomatie.belgium.be
Beatriz Playa & Spa ****
code 02242
Tijdsverschil: 1 uur vroeger dan in België.
Floresta ***
code 02255
Roken: volgens de Spaanse wetgeving is
Seaside Los Jameos Playa ****
code 02243
roken in het hotel niet toegestaan, ook niet in
PUERTO CALERO
de buitenruimtes.
Costa Calero ****
code 02267
Airco/verwarming: volgens een nieuwe Spaanse
wet (geldig t.e.m. november 2023) mag de airco PLAYA BLANCA
code 02288
niet lager dan 27° en de verwarming niet hoger H10 Lanzarote Princess ****
H10 Rubicón Palace *****
code 02294
dan 19° staan. Dit is van toepassing in alle
H10 White Suites ****
code 02281
openbare/gemeenschappelijke ruimtes. In de
Sandos Papagayo ****
code 02291
hotelkamer is deze regel niet van toepassing.
Kledij: door het nogal winderige klimaat is
het aangeraden een windjack mee te nemen. EXCURSIES
Huisdieren: kunnen niet mee met de gewone Je reisagent stelt je met plezier het volledige
transfer of het openbaar vervoer naar het hotel. aanbod uitstappen voor.
Je dient een taxi te nemen op eigen kosten.
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HIPOTELS LA GERIA
Puerto del Carmen

! Heerlijk vertoeven aan het zwembad
! Lekkere keuken
! Rustige sfeer
! Vriendelijke bediening
! Vlak bij het brede zandstrand
VERWARMD WIFI
ZWEMBAD GRATIS

HALF ONTBIJT
ALL IN PENSION

FAIR TRAVEL

CLASSIC
9HUWURXZGJHYRHO
.ZDOLWHLWHQFRPIRUW
+DUWHOLMNHVHUYLFH

Standaardkamer

ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het Los Pocillos-strand
(enkel door een straat en de
KLANTENSCORE
promenade ervan gescheiden)
• Maaltijden 8.3 • Service 9
• Op 3 km van het centrum van
• Kamers 8.3
Puerto del Carmen
• Bushalte op 150 m
Ben je op zoek naar een aangename
• Op ± 8 km van de luchthaven
strandvakantie op Lanzarote? Dan is
(transfer heen en terug inbegrepen)
het rustige viersterrenhotel Hipotels
La Geria op slechts enkele passen van FACILITEITEN
het Los Pocillos-strand een aanrader. • Kinderspeeltuin
Je wordt er vriendelijk bediend en
• Wifi (gratis) in het hele resort
geniet er van een lekkere keuken.
Aan het zwembad te midden van
een mooie tuin is het aangenaam
vertoeven. En ook het brede strand
nodigt uit tot uren zonnebaden. Dit
alles in een rustige sfeer en met het
gezellige Puerto del Carmen op
bereikbare afstand.

8.8

VERBLIJF

• Zie All In (mits toeslag)
• Restaurant (maaltijden in
buffetvorm, showcooking, 2x/week
thema-avond, 1x/week gala)
• Poolbar met snacks
• Dresscode: geen mouwloze
t-shirts voor de heren tijdens het
avondmaal

Alle kamers beschikken over badkamer
(bad, haardroger), laminaat of
tegelvloer, centrale airco, telefoon,
wifi (gratis), satelliet-tv (flatscreen),
lege minibar (gratis, dranken op
aanvraag en betalend), safe (gratis)
en balkon
• Standaardkamer (2-3 pers.)
(type 20)
SPORT & ONTSPANNING
• Juniorsuite (2-3 pers.) met
• Zwembad met kindergedeelte
laminaat, badjassen en zeezicht
(verwarmd in de winter), zonneterras
(type 22)
met gratis ligzetels en parasols, tuin • Eén persoon in dubbele kamer
• Gratis handdoekenservice (mits
(type 29)
waarborg)
• Promokamer (2-3 pers.) zonder
• Gratis: pingpong, petanque,
zicht (type 25)
minigolf, reuzenschaakspel, fitness • Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
• Animatie overdag (5x/week),
mogelijk bij maximale bezetting)
muziek of avondanimatie
• 242 kamers
(6x/week)
• Kinderanimatie (4-12 jaar, vanaf
min. 10 kinderen)
• Betalend: 2 tennisterreinen (met
verlichting), fietsenverhuur, biljart,
tafelvoetbal
• Onafhankelijk van het hotel en
betalend: sauna, massage,
duikschool

ALL IN mits toeslag
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm (middagmaal à la carte
of met menu mogelijk afhankelijk
van de bezetting)
• Huiswijn, bier en frisdranken tijdens
het middag- en avondmaal
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(10-23.30u.)
• Selectie van sandwiches, ijsjes en
patisserie (10-18u.)
• Pingpong, petanque, minigolf,
reuzenschaakspel
• Fitness
• Animatie overdag (5x/week),
muziek of avondanimatie (6x/week)
• Kinderanimatie (4-12 jaar, vanaf
min. 10 kinderen)

Code 02245 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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RIU PARAISO LANZAROTE
Puerto del Carmen

! Volledig vernieuwd in 2021
! All In 24/24u.
! Aangename vakantiesfeer
! Uitstekend animatieteam
! Op 30 m van het strand
VERWARMD WIFI
ZWEMBAD GRATIS

ALL IN

Maquette

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.'
Maquette

Maquette

Zie pagina 20-21 voor alle hotels
ONZE MENING:

8.8

KLANTENSCORE
• Maaltijden 7.7 • Service 8.9
• Kamers 8.9

Riu Paraiso Lanzarote is een groot
All Inclusive hotel voor wie houdt
van animatie alsook voor de
strandliefhebbers, die enkel de
promenade en kustweg hoeven te
kruisen naar het uitgestrekte strand
Los Pocillos. Hier vind je alles voor
een geslaagde vakantie met het hele
gezin. Geniet van de uitgebreide
All Inclusive formule, de uitstekende
animatie, de vele sport- en
ontspanningsmogelijkheden en de
perfecte gastvrijheid. Wie graag
winkelt, kan zijn hartje ophalen in de
nabijgelegen winkels. En via de
promenade kan je ook naar Puerto
del Carmen wandelen.
In het najaar van 2021 werd het
hotel volledig vernieuwd.

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

VERBLIJF

• Op 30 m van het strand Los Pocillos
(ervan gescheiden door de kustweg)
• Op 400 m van shops
• Op 2 km van Puerto del Carmen
• Bushalte op 300 m
• Op ± 8 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Zie All In
• Hoofdrestaurant met terras (in het
hoofdgebouw)
• 2 themarestaurants (in het
hoofdgebouw): Aziatisch en
Canarisch
• Gill Pepe’s Food
• Salonbar, lobbybar, bar
‘Flamboyán’

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche, haardroger), centrale airco,
plafondventilator, telefoon, wifi (gratis),
satelliet-tv, kleine koelkast, safe (gratis)
en balkon of terras
• Standaardkamer met tuinzicht
(2 pers.) (type 20)
• Kamer met zeezicht (2 pers.)
(type 27)
• Familiekamer met tuinzicht
(2-3 pers. / 2 volw.+2 kind.) in het
bijgebouw, met individuele airco:
1 slaapkamer, 1 salon met sofabed
(type 21)
• Familiekamer (2-4 pers. / 2 volw.+
3 kind. / 3 volw.+2 kind. / 4 volw.+
1 kind) in het bijgebouw, met
individuele airco: 2 slaapkamers,
1 salon met sofabed (type 23)
• Juniorsuite met tuinzicht
(2-3 pers. / 2 volw.+2 kind.) met
geïntegreerd salon met sofabed
(type 22)
• Ruime kamer met tuinzicht
(2-3 pers. / 2 volw.+2 kind.) met
zithoek met sofabed (type 24)
• Eén persoon in dubbele kamer
met tuinzicht (type 29)
• Eenpersoonskamer met zeezicht
(type 10)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting in
type 21, 23, 24 en 10)
• 598 kamers

FACILITEITEN
• Kinderspeeltuin
• RiuArt atelier
• Discotheek
• Shop
• Kapsalon
• Wifi (gratis) in het hele resort

SPORT & ONTSPANNING
• 4 zwembaden (waarvan 2 verwarmd
in de winter), 2 kinderbaden
(verwarmd in de winter), zonneterras
met gratis ligzetels en parasols
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: activiteiten in het RiuArt
atelier (meerdere malen per week),
schoonheids- en gezondheidscentrum
‘Body Love’ (fysiotherapie, massage,
schoonheidssalon)

ALL IN
• Ontbijtbuffet met showcooking
• Continentaal ontbijt/snack
• ‘s Middags: buffet met showcooking
en keuze aan desserts, grill
• ‘s Avonds: buffetten en showcooking
• 2x/week themabuffet
• Alternatief avondmaal in het
Aziatisch en Canarisch restaurant
• Snacks 24/24u.
• Selectie van nationale alcoholische
en niet-alcoholische dranken
24/24u.
• 2 tennisterreinen (tennisrackets
en -ballen mits waarborg),
beachvolley, omnisportterrein
• Groepslessen in de RiuFit zone
• Fitness (vanaf 16 jaar)
• Animatie overdag voor volwassenen
(7x/week)
• Animatie overdag voor kinderen in
Kinderclub RiuLand (4-7 jaar en
8-12 jaar) (meerdere malen per
week)
• Livemuziek, Riu-avondanimatie of
shows (7x/week)
• Toegang tot en dranken in de
discotheek (6x/week)

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN

Code 02262 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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LANZAROTE VILLAGE
Puerto del Carmen

! Gezellig resort
! Comfortabele kamers
! Halfpension of All Inclusive
! Uitstekende service
! Vlak bij strand, shops, bars,...
VERWARMD WIFI
ZWEMBAD GRATIS

FAIR TRAVEL

HALF
ALL IN PENSION

Kamer met lateraal zeezicht
ONZE MENING:

8.9

KLANTENSCORE
• Maaltijden 7.9 • Service 8.7
• Kamers 9.1

Lanzarote Village is een gezellig
resort met een goede ligging vlak bij
het zandstrand van Los Pocillos en
de levendige winkelzone.
Zonnebaden aan het zwembad of
het grote strand, aangenaam fl aneren
langs boetieks, shops en restaurants.
Je hebt maar te kiezen! Door de
populariteit van dit hotel is vroeg
boeken hier aan te raden.

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 100 m van het Los Pocillos-strand
(ervan gescheiden door de kustweg)
• Op 100 m van shops, bars en
restaurants
• Bushalte op 300 m
• Op ± 6 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Zie All In (mits toeslag)
• Restaurant (maaltijden in
buffetvorm, showcooking, 5x/week
thema-avond)
• Snackbar aan het zwembad
• Salonbar

FACILITEITEN
• Kinderspeeltuin
• Speelzaal
• Roomservice
• Wasservice
• Wifi (gratis, 4 toestellen per
kamer) in het hele resort

VERBLIJF

Alle kamers beschikken over badkamer
(haardroger), tegelvloer, individuele
airco/verwarming, hoofdkussenservice
(gratis), telefoon, wifi (gratis,
4 toestellen per kamer), satelliet-tv,
koelkast, waterkoker (koffie, thee en
suiker), safe (betalend) en balkon of
SPORT & ONTSPANNING
terras
• Zoetwaterzwembad (verwarmd
• Standaardkamer (2-3 pers. /
tussen 1/11-30/4), bubbelbad,
2 volw.+2 kind.) met bad (type 20)
kinderbad (verwarmd tussen
• Kamer met zeezicht (2-3 pers. /
1/11-30/4), zonneterras met gratis
2 volw.+2 kind.) met bad (type 21)
ligzetels en parasols
• Familiekamer (3-4 pers.) = ruimere
• Gratis handdoekenservice (mits
kamer, met bad of douche, zonder
waarborg)
toeslag (type 22)
• Gratis: pingpong, fitness, sauna
• Kamer met lateraal zeezicht
• 6x/week animatie overdag (aerobic,
(2-3 pers. / 2 volw.+2 kind.) met
volleybal, vogelpik) en ‘s avonds
bad of douche (type 23)
(livemuziek, shows)
• Eén persoon in dubbele kamer
• Miniclub (4-10 jaar, 6x/week),
met bad of douche (type 29)
minidisco (6x/week)
• Promokamer (2-3 pers. / 2 volw.+
• Betalend: tennisterrein, biljart
2 kind.) met bad (type 25)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 215 kamers

ALL IN mits toeslag
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Huiswijn, bier, frisdranken en
water tijdens het middag- en
avondmaal
• Snacks (12-15u.)
• Koffiebreak, ijsjes en fruit
(15.30-17u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken (11-24u.)
• Water bij aankomst
• 2 uur tennis gratis per week/
kamer (rackets en ballen niet
inbegrepen)
• Pingpong
• Fitness, sauna
• 6x/week animatie overdag (aerobic,
volleybal, vogelpik) en ‘s avonds
(livemuziek, shows)
• Miniclub (4-10 jaar, 6x/week),
minidisco (6x/week)

VOOR FAMILIES
YROZNLQGHUHQ]RQGHUWRHVODJ

Code 02248 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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TUI BLUE FLAMINGO BEACH
Playa Blanca

! Dompel je onder in het clubgevoel
! Slapen in stijlvolle appartementen
! 6 zwembaden + kids waterspuitpark
! Direct aan de promenade en het strand
OVERDEKT VERWARMD WIFI
ZWEMBAD ZWEMBAD GRATIS

ALL IN

ZORGELOZE
FAMILIEVAKANTIE
! FAMILIEVRIENDELIJKE

FACILITEITEN

! INTERNATIONALE

KEUKEN EN KINDERBUFFET
! PROFESSIONELE
KIDSCLUBS
! ENTERTAINMENT VOOR
ALLE LEEFTIJDEN
‘Bij TUI BLUE For Families worden
momenten samen gecreëerd om
de familieband te versterken, maar
ook elk gezinslid wordt individueel
in de watten gelegd.’

Zie pagina 22 voor alle hotels

Appartement
ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan de promenade en het
• Zie All In
strand
• Hoofdrestaurant met terras
KLANTENSCORE
• Op 1 km van het centrum van
(maaltijden in buffetvorm, show• Maaltijden 7.9
Playa Blanca
cooking, kinderbuffet)
• Kamers 8
• Op ± 35 km van de luchthaven
• 2 à-la-carterestaurants: Taverna,
Green & Grill
(transfer heen en terug inbegrepen)
TUI BLUE Flamingo Beach is een
• Snackbar
op-en-top familiehotel direct aan
FACILITEITEN
• Bar, poolbar, Coffeeshop & Juice
het zandstrand en de gezellige
• Kinderspeeltuin
Bar
boulevard van Playa Blanca. Een
• Speelzaal
• Deftige kledij gewenst tijdens het
betere ligging op Lanzarote is er
• Shop
avondmaal
bijna niet! Hier slaap je in stijlvolle
• Wassalon (zelfbediening)
appartementen in een van de vele
SPORT & ONTSPANNING
• Wifi (gratis) in het hele resort
witte huisjes en geniet je van een
• 3 zoetwaterzwembaden (waarvan
waar dorps- en clubgevoel. De All
1 verwarmd tussen 1/11-30/4),
Inclusive formule en het aanbod aan
3 kinderbaden (waarvan 1 verwarmd
verschillende restaurants zorgen
tussen 1/11-31/3), zonneterras
voor een ontspannen vakantie.
met gratis ligzetels en parasols,
Internationale animatie, The
tuin
Hangout voor de tieners, een
• Handdoekenservice (mits waarborg)
kinderbuffet in het restaurants,
• Overdekt zwembad (verwarmd) in
6 zwembaden... Hier vindt iedereen
het spacentrum (vanaf 16 jaar, bij
zijn persoonlijk vakantiegeluk.
slecht weer ook toegankelijk voor
kinderen op bepaalde tijdstippen)
• Gratis: zie All In
• Betalend: biljart, spacentrum
(vanaf 16 jaar) met Finse sauna,
hamam, bubbelbad, diverse
behandelingen en massages

8.0

VERBLIJF
Alle appartementen beschikken over
badkamer (bad of douche, haardroger),
tegelvloer, individuele airco, telefoon,
wifi (gratis), satelliet-tv, kitchenette
met microgolf, koffiezet, waterkoker,
broodrooster, elektrische kookplaat
(2 ringen), koelkast, safe (gratis) en
balkon of terras
• Appartement (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind.): 1 slaapkamer, 1 salon met
sofabed (type 20)
• Eén persoon in een appartement,
op aanvraag (type 29)
• Appartement aan promoprijs
(2-3 pers. / 2 volw.+2 kind.):
1 slaapkamer, 1 salon met sofabed
(type 25)
• Schoonmaak 5x per week / vervangen
van handdoeken 2x per week /
vervangen van bedlinnen 2x per
week
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk in type 29)
• 300 appartementen

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• 1x/week à-la-carteavondmaal in
restaurant Taverna
• Snacks (11-17u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(11-24u.) (dranken in de coffeeshop zijn betalend)
• Tennisterrein, voetbal
• Fitness (vanaf 16 jaar), Les Mills
fitness programma met
Bodybalance, yoga,..
• Animatie overdag en ‘s avonds
(shows, livemuziek)
• Bamse Club (3-5 jaar), @611
(6-11 jaar), The Hangout
(12-15 jaar), minidisco

MINISPLASH
• Kids waterspuitpark

VOOR FAMILIES
0LQLVSODVK
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQ]RQGHUWRHVODJ

Code 02285 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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HIPOTELS NATURA PALACE
Playa Blanca

! Adults Only vanaf 16 jaar
! Genieten op een prachtige locatie
! Zwembad met mooi zicht op Fuerteventura
! Heerlijke keuken
! Direct aan zee en de promenade
HALF
ADULTS VERWARMD WIFI
ONLY ZWEMBAD GRATIS PENSION ONTBIJT

FOR TWO
*HQLHWHQPHW]¶QWZHHWMHV
$GXOWVRQO\
5XVWHQRQWVSDQQLQJ

Standaardkamer

ONZE MENING:

LIGGING

• Direct aan de promenade en de zee
• Op 800 m van het strand
KLANTENSCORE
• Op 800 m van winkels, bars en
• Maaltijden 8.6 • Service 9
restaurants
• Kamers 8.9
• Op 3,5 km van Playa Blanca
• Bushalte op 100 m
Hipotels Natura Palace is ideaal voor
• Op ± 35 km van de luchthaven
volwassenen die op zoek zijn naar
(transfer heen en terug inbegrepen)
een heerlijke vakantie weg van alle
drukte. Het is rustig gelegen aan de FACILITEITEN
zee en de promenade, met het
• Discotheek
dichtstbijzijnde strand en bars op
• Shops
15 à 20 minuten wandelen. In het
• Wasservice
hotel stelen de 2 zwembaden met
• Parking
prachtig zeezicht de show. Op het
• Wifi (gratis) in het hele resort
zonneterras kan je zalig genieten van
de zon. Droom weg op het mooie
terras van de snackbar of laat je
verwennen in het spacentrum en
laat alle stress van je afglijden.

8.9

RESTAURANTS & BARS

SPORT & ONTSPANNING

• Hoofdrestaurant met terras
(ontbijt en avondmaal in buffetvorm,
showcooking, 2x/week thema-avond)
• A-la-carterestaurant
• Snackbar aan het zwembad
• Lobbybar
• Deftige kledij gewenst tijdens het
avondmaal (lange broek voor de
heren)
• Gasten die verblijven in halfpension
kunnen 1x/week dineren in het
à-la-carterestaurant (volgens
beschikbaarheid)

• 2 zoutwaterzwembaden (waarvan
1 verwarmd tussen 1/11-30/4),
bubbelbad, zonneterras met gratis
ligzetels en parasols, tuin
• Gratis: pingpong (mits waarborg),
omnisportterrein, volleybal, minigolf
(mits waarborg), petanque, vogelpik,
fitness
• Animatie overdag en ‘s avonds
• Betalend: 2 tennisterreinen, biljart,
spacentrum met sauna, bubbelbad,
massages

VERBLIJF

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche, haardroger), tegelvloer,
centrale airco, telefoon, wifi (gratis),
flatscreen-tv, minibar (betalend),
theefaciliteiten, safe (gratis) en balkon
• Standaardkamer (2-3 pers.) met
2 aparte bedden en lateraal zeezicht
(type 20)
• Kamer (2-3 pers.) met dubbel bed
(180 cm) en lateraal zeezicht, zonder
toeslag (type 21)
• Premium kamer (2-3 pers.) met
badjas, slippers en zeezicht
ADULTS ONLY
(type 22)
• Minimumleeftijd voor de gasten in • Eén persoon in dubbele kamer
het hotel: 16 jaar (indien vergezeld
met lateraal zeezicht (type 29)
van een volwassene vanaf 18 jaar) • Eén persoon in Premium kamer
met badjas, slippers en zeezicht
(type 28)
• Promokamer (2-3 pers.), zonder
zicht of met zicht op het gebouw
(type 25)
• 269 kamers

Code 02290 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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617

H10 TIMANFAYA PALACE
Playa Blanca

! Adults Only vanaf 18 jaar
! Goede keuken, ontspannen sfeer
! ‘Privilege Service’: een echte aanrader
! Halfpension of All Inclusive
! Vlak bij de kleine baai Playa Flamingo
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FAIR TRAVEL
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ALL IN PENSION

FOR TWO

S

20

TUI H

O

ADULTS OVERDEKT WIFI
ONLY ZWEMBAD GRATIS

TU

IQ
u

el

22

*HQLHWHQPHW]¶QWZHHWMHV
$GXOWVRQO\
5XVWHQRQWVSDQQLQJ

o
ality H

t

Standaardkamer
ONZE MENING:

LIGGING

SPORT & ONTSPANNING

• Direct aan de promenade met
• 2 zoetwaterzwembaden (waarvan
zandterrasjes tussen de rotsen
1 met waterval), bubbelbad,
KLANTENSCORE
• Op 250 m van de baai Playa
zonneterras met gratis ligzetels en
• Maaltijden 8.4 • Service 8.9
Flamingo
parasols, tuin
• Kamers 8.2
• Op 1,5 km van het centrum van
• Handdoekenservice (1e handdoek
Playa Blanca
gratis, vervanging betalend, mits
H10 Timanfaya Palace is een mooi
• Op ± 35 km van de luchthaven
waarborg)
hotel voor koppels die het eiland
(transfer heen en terug inbegrepen) • Chill-out terras
willen verkennen of die de rust van
• Overdekt zwembad (verwarmd)
Playa Blanca komen opzoeken. De
FACILITEITEN
• Gratis: fitness, sauna, Turks bad
tuin grenst aan de promenade
• Kapsalon
• Animatie overdag (petanque, aerobic,
vanwaar je tot in het centrum van
• Shop
vogelpik,...) en ‘s avonds (shows,
het vissersdorp Playa Blanca kan
• Roomservice (8.30-22u.)
livemuziek)
wandelen. Indrukwekkende lobby,
• Wifi (gratis) in het hele resort
• Betalend: tennisterrein, pingpong,
moderne inrichting, ruime kamers,
minigolf, fietsenverhuur, massage,
RESTAURANTS & BARS
aangename tuin met verschillende
schoonheids- en lichaams• Zie All In (mits toeslag)
rustige hoekjes, rustige ligging,
behandelingen, duikschool
•
Hoofdrestaurant
met
panoramisch
uitstekende buffetten en alle
zicht (maaltijden in buffetvorm,
gewenste comfort voor een heerlijke
ADULTS ONLY
vegetarische gerechten, showcooking) • Minimumleeftijd voor de gasten in
vakantie.
• A-la-carterestaurant (Arabische en
het hotel: 18 jaar
mediterrane keuken)
VERBLIJF
• Coffeeshop
• Lobbybar, discobar, poolbar ‘La Geria’ Alle kamers beschikken over badkamer
• Lange broek vereist voor de heren (haardroger), centrale airco, telefoon,
tijdens het avondmaal
wifi (gratis), satelliet-tv (flatscreen),
minibar (op aanvraag, betalend),
safe (betalend) en balkon of terras
• Standaardkamer (2-3 pers.) met
bad (type 20)
• Kamer met zeezicht (2-3 pers.)
met bad (type 22)
• Juniorsuite met zicht op het
zwembad of de zee (2-3 pers.)
met douche (type 21)

8.5

• Privilege juniorsuite (2-3 pers.)
met douche, ‘Privilege Service’ (zie
verder) en zeezicht (type 23)
• Superieure kamer met zeezicht
(2-3 pers.) met bad,
VIP-voorzieningen, badjas, slippers,
hoofdkussenservice, koffiezet
(Nespresso) (type 25)
• Privilege kamer met zeezicht
(2-3 pers.) met moderne inrichting,
bad, safe (gratis, mits waarborg),
‘Privilege Service’ (zie verder)
(type 27)
• Eén persoon in dubbele kamer
met bad (type 29)
• Privilege Service (geldig in
type 27 en 23): gepersonaliseerde
check-in en check-out, late check-out
(volgens beschikbaarheid), piccolo,
guest service, hoofdkussenservice
(gratis), Nespresso machine op de
kamer, dagelijks turndown service,
Privilege salon met gratis bar, tv,
internet,... exclusieve zone in de tuin
met ligzetels, korting op massages
en schoonheidsbehandelingen,
ontbijt in het à-la-carterestaurant,
6x/week avondmaal in het
à-la-carterestaurant (volgens
beschikbaarheid)
• 305 kamers

ALL IN mits toeslag
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
het hoofdrestaurant • Middagmaal:
koud buffet en All In menu
• Avondmaal in het à-la-carterestaurant (1x/verblijf van 7 nachten,
volgens beschikbaarheid) • Koffie,
thee, melk, fruitsap, water tijdens
het ontbijt • Frisdranken, fruitsap
(niet vers), water, bier en huiswijn
met bediening tijdens het middagen avondmaal (wijnlijst en speciale
dranken betalend) • Vroeg ontbijt
(5-8u.) • ‘La Geria’: laat ontbijt
(gebak en cake, 10.30-12u.), selectie
van koude en warme sandwiches
(12.30-15.30u.), koude sandwiches
(15.30-18u.), selectie van ijsjes,
yoghurt en cake (17-18u.) • Selectie
van lokale en internationale,
alcoholische en niet-alcoholische
dranken (10.30-24u.)
• Middernachtsnack (22.30-6u., aan
de receptie): koude sandwiches,
yoghurt, fruit, water en frisdranken
• Volgens beschikbaarheid: 1 uur
tennis en 30 min. minigolf per kamer/
verblijf • Pingpong (mits waarborg)
• Fitness, sauna, Turks bad
• Animatie overdag (petanque,
aerobic, vogelpik,...) en ‘s avonds
(shows, livemuziek)

Code 02295 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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ELBA LANZAROTE ROYAL VILLAGE RESORT
Playa Blanca

! Ruim resort met 6 zwembaden
! Verblijf in juniorsuites en suites
! Op 800 m van het strand
WIFI
GRATIS

VOL
HALF
ALL IN PENSION
PENSION

SUN SWIM
(LQGHORRV]ZHPSOH]LHU
+HHUOLMN]RQQHQ
(HQ]RUJHOR]HIHHOJRRGYDNDQWLH

Juniorsuite
ONZE MENING:

• Suite Prestige (2-3 pers. / 2 volw.+
Alle kamers beschikken over badkamer 2 kind.) met badjas, slippers, minibar (gratis, dagelijks gevuld met
(bad of douche, haardroger), tegelvloer,
water, frisdranken en bier), safe
individuele airco, plafondventilator,
(gratis) en ‘Prestige Service’ (zie
telefoon, wifi (gratis), satelliet-tv
verder) (type 25)
(flatscreen), koffie- en theefaciliteiten,
• Eenouderjuniorsuite (1 volw.+
terras en tuinzicht
1 kind / 1 volw.+2 kind.) met koelkast,
• Juniorsuite (2-3 pers.) met koelsafe (betalend), zonder toeslag
kast, safe (betalend) (type 20)
• Juniorsuite (2 pers.) met koelkast, (type 26)
• Eén persoon in juniorsuite met
safe (betalend), zonder toeslag
koelkast, safe (betalend) (type 29)
(type 24)
• Prestige Service voor verblijven in
• Juniorsuite/familiekamer
(2 volw.+2 kind.) met koelkast, safe Prestige kamers (type 22 en 25):
gratis hoofdkussenservice, ‘Dine
(betalend), zonder toeslag
Around’ in alle restaurants (buffet
(type 23)
of à la carte), 1x/dag toegang tot
• Juniorsuite Comfort (2-3 pers.)
het thalassocentrum, 15% korting
met badjas, slippers, gratis hoofdop thalassobehandelingen
kussenservice, koelkast (dagelijks
• Schoonmaak 6x per week / vervangen
gratis water), safe (betalend), 1x
van bedlinnen 2x per week /
toegang tot het thalassocentrum,
vervangen van handdoeken 3x per
10% korting op thalassoweek
behandelingen (type 21)
• Suite Comfort (2-3 pers. / 2 volw. • Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting in
+2 kind.) met badjas, slippers, gratis
type 26, 23, 27 en 25)
hoofdkussenservice, koelkast
• 228 kamers + 132 kamers in het
(dagelijks gratis water), safe
‘Adults Only’ gedeelte (Elba
(betalend), 1x toegang tot het
Premium Suites)
thalassocentrum, 10% korting op
thalassobehandelingen (type 27)
• Juniorsuite Prestige (2-3 pers.)
met badjas, slippers, minibar
(gratis, dagelijks gevuld met water,
frisdranken en bier), safe (gratis)
en ‘Prestige Service’ (zie verder)
(type 22)
Code 02283 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

RESTAURANTS & BARS

• Zie All In (mits toeslag)
• Hoofdrestaurant met terras
KLANTENSCORE
(maaltijden in buffetvorm, thema• Maaltijden 7.6 • Service 8.7
avonden, showcooking)
• Kamers 8.8
• Italiaans à-la-carterestaurant
(avondmaal)
Elba Lanzarote Royal Village Resort
• Frans à-la-carterestaurant ‘La
werd gebouwd in de stijl van een
Brasserie’ (avondmaal)
typisch Canarisch dorp. Wit
• Pool/snackbar ‘Brasserie’
geschilderde muren versierd met
• Lobbybar
vulkanische rotsen, geplaveide straat• Deftige kledij vereist vanaf 18u. in
jes, lantaarnpalen, traditionele tuinde restaurants en bars (lange
banken in een prachtige subtropische
broek voor de heren)
tuin met zwembaden en fonteinen...
Zowel gezinnen met kinderen als
SPORT & ONTSPANNING
koppels op zoek naar rust zijn hier
• 5 zwembaden, watervallen,
van harte welkom.
2 waterglijbanen, kinderbad
(verwarmd), zonneterrassen met
LIGGING
gratis ligzetels en parasols, tuin
• Op 800 m van het strand
• Gratis handdoekenservice (mits
• Op 900 m van het centrum van
waarborg)
Playa Blanca
• Gratis: pingpong (mits waarborg),
• Op ± 35 km van de luchthaven
omnisportterrein (voetbal, basketbal,
(transfer heen en terug inbegrepen)
handbal), fitness (vanaf 16 jaar)
met groepslessen (yoga, Pilates,
FACILITEITEN
zumba)
• Kinderspeeltuin
• Animatie overdag en ‘s avonds
• Shop
(shows)
• Wasservice
• Miniclub (4-12 jaar), minidisco
• Parking
• Betalend: tennis, biljart, fietsen• Wifi (gratis) in het hele resort
verhuur, thalassocentrum (vanaf
16 jaar) met spa-zwembad met
massage en jetstreams (verwarmd),
sauna, stoombad, massages en
diverse behandelingen

8.7
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VERBLIJF

ALL IN mits toeslag
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Laat ontbijt (11-13u.)
• 1x/verblijf van min. 7 nachten:
avondmaal in het Italiaans of
Frans à-la-carterestaurant
• Snacks (13-16u.)
• IJsjes en slushes (10.30-18u.)
• Cake en sandwiches (16-17u.)
• Selectie van lokale en internationale,
alcoholische en niet-alcoholische
dranken (10.30-24u.)
• Pingpong (mits waarborg), omnisportterrein (voetbal, basketbal,
handbal)
• Fitness (vanaf 16 jaar) met
groepslessen (yoga, Pilates,
zumba)
• Animatie overdag en ‘s avonds
(shows)
• Miniclub (4-12 jaar), minidisco

VOOR FAMILIES
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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ELBA PREMIUM SUITES
Playa Blanca

! ‘Adults Only’ vanaf 16 jaar
! Ruim resort met 6 zwembaden
! Verblijf in juniorsuites en suites
! Op 800 m van het strand
ADULTS VERWARMD WIFI
ONLY ZWEMBAD GRATIS

VOL
HALF
ALL IN PENSION
PENSION

FOR TWO
*HQLHWHQPHW]¶QWZHHWMHV
$GXOWVRQO\
5XVWHQRQWVSDQQLQJ

Juniorsuite Premium

FACILITEITEN

ONZE MENING:

8.8

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8
• Kamers 9

• Service 8.6

Elba Premium Suites is een exclusief
privégedeelte in het Elba Lanzarote
Royal Village Resort. Deze ‘Adults Only’
oase verwent gasten vanaf 16 jaar
met een gepersonaliseerde service
en de beste attenties. Je verblijft er
in een van de 132 prachtige juniorsuites en suites die werden ingericht
met fijne materialen en een sfeer van
luxe en harmonie uitademen. Elba
Premium Suites biedt ongetwijfeld
de meest exclusieve service van het
resort: een groot zwembad, een privéterras met ligzetels en Balinese bedden,
een eigen restaurant en poolbar. En
wie dat wenst kan ook de bars en het
hoofdrestaurant van het Elba Lanzarote
Royal Village Resort gebruiken.

LIGGING
• Op 800 m van het strand
• Op 900 m van het centrum van
Playa Blanca
• Op ± 29 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Shop
• Wasservice
• Parking
• Wifi (gratis) in het hele resort

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In (mits toeslag)
• Restaurant/bar ‘El Mirador’ met
terras (maaltijden in buffetvorm,
thema-avonden)
• Pool/snackbar ‘Jameos’
• In het Elba Lanzarote Royal Village
Resort: restaurant ‘Yaiza’ met terras (maaltijden in buffetvorm,
thema-avonden, showcooking),
Italiaans à-la-carterestaurant
(avondmaal), Frans à-la-carterestaurant ‘La Brasserie’ (avondmaal), pool/
snackbar ‘Brasserie’, lobbybar
• Deftige kledij vereist vanaf 18u. in
de restaurants en bars (lange
broek voor de heren)

SPORT & ONTSPANNING
• Zoetwaterzwembad (25 m, verwarmd
in oktober-april) met zonneterras,
gratis ligzetels, Balinese bedden en
parasols
• Gratis handdoekenservice (mits
waarborg)
• In het Elba Lanzarote Royal Village
Resort: 4 zwembaden, watervallen,
2 waterglijbanen, kinderbad, zonneterrassen met gratis ligzetels en
parasols, tuin

• Gratis: pingpong (mits waarborg),
gratis water), 1x toegang tot het
omnisportterrein (voetbal, basketthalassocentrum, piccolo, high
bal, handbal), fitness (vanaf 16 jaar) speed wifi (type 22)
• Suite Prestige (2-3 pers.) met
met groepslessen (yoga, Pilates,
douche, minibar (gratis, dagelijks
zumba)
gevuld met water, frisdranken en
• Animatie overdag en ‘s avonds
(shows)
bier) en ‘Prestige Service’ (zie verder)
• Betalend: tennis, biljart, fietsenver(type 23)
huur, thalassocentrum (vanaf 16 jaar) • Eén persoon in een juniorsuite
Premium met douche en koelkast
met spa-zwembad met massage en
(type 29)
jetstreams (verwarmd), sauna,
• Eén persoon in een juniorsuite
stoombad, massages en diverse
Prestige met douche, minibar
behandelingen
(gratis, dagelijks gevuld met water,
ADULTS ONLY
frisdranken en bier) en ‘Prestige
• Minimumleeftijd voor de gasten in
Service’ (zie verder) (type 28)
het hotel: 16 jaar
• Eén persoon in een suite
Comfort met bad of douche, ‘Elba
VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer Collection’ badartikelen, gratis
hoofdkussenservice, Nespresso
(haardroger, badjas, slippers), tegelkoffiezet met welkomstpakket,
vloer, individuele airco, plafondventilator,
koelkast (dagelijks gratis water), 1x
telefoon, wifi (gratis), satelliet-tv,
koffie- en theefaciliteiten, safe (gratis), toegang tot het thalassocentrum,
piccolo, high speed wifi (type 27)
terras en tuinzicht
• Juniorsuite Premium (2-3 pers.) • Prestige Service voor verblijven in
Prestige kamers (type 21, 23 en
met douche en koelkast (type 20)
28): ‘Elba Collection’ badartikelen,
• Juniorsuite Prestige (2-3 pers.)
met douche, minibar (gratis, dagelijks gratis hoofdkussenservice,
Nespresso koffiezet met dagelijks
gevuld met water, frisdranken en
bier) en ‘Prestige Service’ (zie verder) capsules, ‘Dine Around’ in alle
restaurants (buffet of à la carte),
(type 21)
1x/dag toegang tot het thalasso• Suite Comfort (2-3 pers.) met
centrum, 15% korting op thalassobad of douche, ‘Elba Collection’
behandelingen, high speed wifi,
badartikelen, gratis hoofdkussenpiccolo, late check-out (volgens
service, Nespresso koffiezet met
welkomstpakket, koelkast (dagelijks beschikbaarheid)

• Schoonmaak 6x per week / vervangen
van bedlinnen 2x per week /
vervangen van handdoeken 3x per
week
• 132 ‘adults only’ kamers +
228 kamers in de rest van het
resort

ALL IN mits toeslag
• Ontbijt en avondmaal in buffetvorm in restaurant ‘El Mirador’
• Laat ontbijt (10.30-12.30u.) in
‘Jameos’
• Middagmaal (buffet) in restaurant
‘Yaiza’
• 1x/verblijf van min. 7 nachten:
avondmaal in het Italiaans of Frans
à-la-carterestaurant
• Snacks (13-16u.)
• IJsjes en slushes (10.30-18u.)
• Cake en sandwiches (16-17u.)
• Selectie van lokale en internationale, alcoholische en niet-alcoholische dranken (10.30-24u.)
• Pingpong (mits waarborg), omnisportterrein (voetbal, basketbal,
handbal)
• Fitness (vanaf 16 jaar) met
groepslessen (yoga, Pilates,
zumba)
• Animatie overdag en ‘s avonds
(shows)

Code 02279 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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CLUB PLAYA BLANCA
Playa Blanca

! Ruime bungalows
! Perfect voor families
! Miniclub met speciale activiteiten
! Toegang tot het Dino Aquapark mogelijk
! Op 1 km van het strand
ALL IN

Bungalow
ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op ± 1 km van het strand
• Op 800 m van Playa Blanca en een
commercieel centrum
• Gratis busje naar het strand
(meerdere malen per dag)
• Op ± 32 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Zie All In
• Restaurant (maaltijden in buffetvorm, showcooking, 1x/week
Canarische avond)
• Snacks
• Spaanse bar, poolbar

VERBLIJF

Alle bungalows beschikken over badkamer (douche, haardroger), linoleum,
KLANTENSCORE
individuele airco (in de slaapkamer),
• Maaltijden 6.5 • Service 9
telefoon, wifi (betalend), satelliet-tv,
• Kamers 8.5
koelkast, microgolf, safe (betalend)
en terras met tuinzicht
Dankzij het personeel, de animatie,
• Bungalow (2-3 pers. / 2 volw.+
miniclub en toffe minidisco beleven
SPORT & ONTSPANNING
2 kind.): 1 slaapkamer, 1 salon met
families hier een leuke vakantie. In
FACILITEITEN
• 2 zoetwaterzwembaden, bubbelbad, sofabed (type 20)
dit eenvoudige hotel zijn de ruime
• Kinderspeelruimte
kinderbad, zonneterras met gratis • Bungalow (2-4 pers. / 2 volw.+
bungalows die rond het zonneterras • Disco/bar met shows en avondligzetels en parasols
3 kind. / 3 volw.+2 kind. / 4 volw.+
met zwembaden liggen, ideaal voor
animatie
• Gratis handdoekenservice (mits
1 kind.): 2 slaapkamers, 1 salon
gezinnen met kinderen. Wil je tijdens • Wassalon
waarborg)
met sofabed (type 21)
je vakantie gebruiken maken van het • Wifi (gratis) aan de receptie
• Gratis: zie All In
• Eenouderbungalow (1 volw.+
Dino Aquapark in hotel Paradise
• Betalend: biljart
1 kind / 1 volw.+2 kind.): 1 slaapkamer,
Island op 1,2 km? In de bungalows
1 salon, zonder toeslag (type 26)
type 22 en 23 is de toegang tot dit
• Bungalow (2-3 pers. / 2 volw.+
aquapark inbegrepen in de prijs.
2 kind.) met toegang tot het Dino
Aquapark: 1 slaapkamer, 1 salon
met sofabed (type 22)
• Bungalow (2-4 pers. / 2 volw.+
3 kind. / 3 volw.+2 kind. / 4 volw.+
1 kind.) met toegang tot het Dino
Aquapark: 2 slaapkamers, 1 salon
met sofabed (type 23)
• Eén persoon in een bungalow:
1 slaapkamer, 1 salon (type 29)
• Waarborg van € 60 bij aankomst te
betalen
• Schoonmaak 6x per week / vervangen
van handdoeken 3x per week /
vervangen van bedlinnen 1x per week
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 164 bungalows
Code 02272 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

9.0
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ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Continentaal ontbijt
(10.30-12.30u.)
• Snacks (12.30-15u.)
• Sandwiches (15-16.30u.)
• Cake (15-17.30u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(10-23u.)
• Mits waarborg: tennisterrein, pingpong
• 6x/week animatie overdag (spelletjes,
competities,...) en ‘s avonds
(shows, livemuziek)
• Miniclub (4-12 jaar), minidisco
• Enkel voor gasten die verblijven in
bungalow type 22 of 23: toegang
tot het aquapark in hotel Paradise
Island (op 1,2 km) met 2 snelle
glijbanen, 1 multiglijbaan en
4 kronkelglijbanen (alle min.
1m20), 1 lazy river, 1 kids waterspuitpark en 1 kids miniglijbanenpark (diepte zwembad 0 tot
50 cm)

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQ]RQGHUWRHVODJ
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN

18/10/2022 12:12

621

Canarische Eilanden | Lanzarote | Playa Blanca

PARADISE ISLAND
Playa Blanca

! Perfect voor families
! Ruime appartementen
! All Inclusive
! Vrije toegang tot het Dino Aquapark
WIFI
GRATIS

ALL IN

SUN SWIM
(LQGHORRV]ZHPSOH]LHU
+HHUOLMN]RQQHQ
(HQ]RUJHOR]HIHHOJRRGYDNDQWLH

Appartement
ONZE MENING:

FACILITEITEN

• Kinderspeeltuin
• Speelzaal
Paradise Island, een aanrader voor
• Disco
families en waterratten! Met
• Shop
3 zwembaden in het hotel en de
gratis toegang tot het naastgelegen • Wasservice
Dino Aquapark, staat dit hotel garant • Wifi (gratis) in het hele resort
voor vele uren dolle waterpret.
RESTAURANTS & BARS
Daarenboven organiseert het animatie• Zie All In
team leuke activiteiten voor alle
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
leeftijden. Kies je voor actie en plezier
buffetvorm, showcooking)
of wil je in alle rust genieten van de
• Restaurant (Chinees en Italiaans
zon. Hier is het allebei mogelijk.
buffet)
• Lobbybar, poolbar
LIGGING
• Naast het Dino Aquapark
• Op 1,5 km van het strand (gratis
busje meerdere keren per dag)
• Op 2 km van het centrum van
Playa Blanca
• Bushalte op 200 m
• Op ± 32 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• 2 zoetwaterzwembaden, kinderbad,
zonneterras met gratis ligzetels en
parasols, tuin
• Gratis handdoekenservice (mits
waarborg)
• Gratis: zie All In
• Betalend: biljart, tafelvoetbal, fitness
(vanaf 18 jaar), fietsenverhuur,
massages

Alle appartementen beschikken over
badkamer (douche, haardroger),
linoleum, individuele airco, telefoon,
wifi (gratis), satelliet-tv, koelkast,
microgolf, waterkoker, safe (betalend)
en balkon of terras met tuinzicht
• Appartement (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind.): 1 slaapkamer, 1 salon met
2 sofabedden (type 20)
• Appartement (2-4 pers. / 2 volw.+
GLIJBANEN
4 kind. / 3 volw.+2 kind. / 3 volw.+
• In het Dino Aquapark: 2 snelle glij3 kind. / 4 volw.+1 kind / 4 volw.+
banen, 1 multiglijbaan en 4 kronkel2 kind.): 2 slaapkamers, 1 salon
glijbanen (alle min. 1m20), 1 lazy
met 2 sofabedden (type 21)
river
• Eenouderappartement (1 volw.+
1 kind / 1 volw.+2 kind.): 1 slaapkamer,
MINISPLASH
1 salon (type 27)
• In het Dino Aquapark: 1 kids
waterspuitpark en 1 kids miniglij- • Eén persoon in een appartement:
1 slaapkamer, 1 salon (type 29)
banenpark (diepte zwembad 0 tot
• Schoonmaak 6x per week / vervangen
50 cm)
van bedlinnen en handdoeken 1x
per week
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk in type 29)
• 290 appartementen

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Continentaal ontbijt (10.30-12u.)
• Snacks (15.30-17u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(10-23u.)
• Tennisterrein, pingpong
• Animatie overdag en ‘s avonds
• Miniclub (4-12 jaar), minidisco
• Onbeperkt toegang tot het Dino
Aquapark

VOOR FAMILIES
0LQLVSODVK
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQ]RQGHUWRHVODJ
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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RIO PLAYA BLANCA
Playa Blanca

! Uitgebreide All In
! Animatie voor jong en oud
! Ruime en frisse bungalows
! Op 650 m van het strand
WIFI
GRATIS

ALL IN

SUN SWIM
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Bungalow / superieure bungalow

ONZE MENING:

7.4

KLANTENSCORE
• Kamers 7.8
• Service 7.8

Hotel Rio Playa Blanca ligt in een
rustig gedeelte van Playa Blanca en
is ideaal voor een ontspannen
vakantie op Lanzarote. Je verblijft er
in mooie bungalows die verspreid
liggen in een tuin met palmbomen.
Er heerst een aangename sfeer en
het animatieteam organiseert leuke
activiteiten voor de hele familie.

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 650 m van het strand
• Op 1,6 km van het centrum van
Playa Blanca
• Op ± 32 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
buffetvorm, showcooking)
• Amerikaans restaurant
• Italiaans restaurant
• Lobbybar en chill out, theaterbar,
poolbar

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

VERBLIJF

Alle bungalows beschikken over
badkamer (douche, haardroger),
linoleum vloer, individuele airco,
telefoon, wifi (gratis), satelliet-tv
(flatscreen), koelkast, waterkoker,
safe (betalend) en terras met tuinzicht
• Bungalow (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind.) met salon met dubbel
SPORT & ONTSPANNING
sofabed (type 20)
• Zoetwaterzwembad (klein deel
• Superieure bungalow (2-3 pers. /
verwarmd tussen 1/11-30/4),
2 volw.+2 kind. / 3 volw.+1 kind)
semi-olympisch zwembad, kinderbad, met salon met sofabed/dubbel
zonneterras met gratis ligzetels en
sofabed (type 21)
parasols, tuin
• Suite bungalow (2-3 pers. /
• Gratis handdoekenservice
2 volw.+3 kind. / 3 volw.+1 kind /
• Gratis: zie All In
3 volw.+2 kind.): 1 slaapkamer,
• Betalend: massages en
1 salon met dubbel sofabed
schoonheidsbehandelingen
(type 22)
(vanaf 18 jaar)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
MINISPLASH
• 289 bungalows
• Kids waterspuitpark

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Continentaal ontbijt (10.30-12u.)
• Snacks (12.30-15.30u.)
• Koekjes en zoetigheden
(15.30-17u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken (10-23u.)
• Tennisterrein, pingpong,
omnisportterrein, voetbal, vogelpik
• Kleine fitness
• Animatie overdag (petanque,
aerobic,...) en ‘s avonds (shows,
livemuziek)
• Miniclub (4-12 jaar), minidisco
• Goed om weten: van mei t.e.m.
oktober worden er in het hotel
veel activiteiten voor kinderen
georganiseerd door Holiday Village
(Engelstalig). Het kan zijn dat je
kinderen hier niet aan kunnen
deelnemen, maar ze zijn altijd van
harte welkom in de eigen miniclub
van het hotel

VOOR FAMILIES
0LQLVSODVK
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQ]RQGHUWRHVODJ
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN

Code 02293 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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HD BEACH RESORT & SPA
Costa Teguise

! Familiehotel met ruime suites
! All In mogelijk
! Uitstekende ligging aan zee
! Op 250 m van Playa de las Cucharas
VERWARMD WIFI
ZWEMBAD GRATIS

HALF ONTBIJT
ALL IN PENSION

Juniorsuite
ONZE MENING:

7.6

KLANTENSCORE
• Maaltijden 7.8 • Service 9.2
• Kamers 8.3

HD Beach Resort & Spa is een
familiehotel met een uitstekende
ligging aan de promenade en de
stranden van Costa Teguise. Hier
verblijf je in een mooie juniorsuite of
suite. Overdag kan je deelnemen aan
tal van sportactiviteiten of volledig
tot rust komen in het wellnesscentrum.
Kinderen beleven een leuke tijd in
de miniclub en de minisplash. En
ook watersporters zijn hier aan het
juiste adres.

LIGGING
• Op 20 m van het Los Charcos
strand
• Op 250 m van het Las Cucharas
strand
• Op 500 m van het centrum van
Costa Teguise
• Op 10 km van Arrecife
• Op ± 16 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Kinderspeeltuin
• Disco
• Bagageruimte
• Was- en droogmachines
• Wifi (gratis) in het hele resort

623_V1_MED_NL 623

internationale dranken (van het
Alle kamers beschikken over badkamer Emblem menu) tijdens de
openingsuren van de bar (type 26)
(douche, haardroger), tegelvloer,
centrale airco, telefoon, wifi (gratis), • Eén persoon in juniorsuite
(type 29)
satelliet-tv (flatscreen), koelkast,
microgolf, waterkoker, koffiezet, safe • Eén persoon in juniorsuite met
zeezicht (type 28)
(betalend) en balkon of terras
SPORT & ONTSPANNING
• Juniorsuite (2-3 pers.) (type 20) • Eén persoon in juniorsuite
• 2 zoutwaterzwembaden
Emblem met zeezicht met fles
• Juniorsuite met zeezicht
(verwarmd tussen 1/11-30/4),
schuimwijn en zoetigheden bij
(2-3 pers.) (type 21)
bubbelbad, 2 kinderbaden (zout
aankomst, badjas, slippers, Rituals
• Suite (2-3 pers. / 2 volw.+2 kind. /
water, verwarmd tussen
producten in de badkamer,
3 volw.+1 kind): 1 slaapkamer,
1/11-30/4), zonneterras met gratis
zonnecrème (factor 50 en 30),
1 salon met sofabed (type 22)
ligzetels en parasols
aftersun, gratis hoofdkussenservice,
• Suite met zeezicht (2-3 pers. /
• Gratis: tennisterrein, pingpong,
gratis handdoeken voor aan het
2 volw.+2 kind. / 3 volw.+1 kind):
omnisportterrein (basketbal, voetzwembad, Smart TV, Bluetooth
1 slaapkamer, 1 salon met sofabed
bal), beachvolley, petanque, fitness (type 24)
speaker, high speed wifi, minibar
(vanaf 16 jaar)
• Juniorsuite Emblem met zeezicht (gratis frisdranken, i.p.v. een
• Animatie overdag en ‘s avonds
koelkast), safe (gratis), strijkijzer
(2 pers.) met fles schuimwijn en
(livemuziek, shows)
en -plank (op aanvraag), balkon
zoetigheden bij aankomst, badjas,
• Miniclub (4-12 jaar), minidisco
met dubbele ligzetel, exclusief
slippers, Rituals producten in de
• Betalend: fietsenverhuur, wellontbijt mogelijk in het Emblem
badkamer, zonnecrème (factor
nesscentrum (vanaf 16 jaar) met
restaurant, 1x gratis spacircuit per
50 en 30), aftersun, gratis hoofdoverdekt zwembad, sauna, Turks
pers./verblijf, gratis yogamat, flip
kussenservice, gratis handdoeken
bad, bubbelbad, diverse behandeflops en strandtas, late check-out
voor aan het zwembad, Smart TV,
lingen en massages, watersporten
Bluetooth speaker, high speed wifi, tot 14u. (volgens beschikbaarheid),
aan het strand (kajak, peddelsurminibar (gratis frisdranken, i.p.v. een bij verblijf in All In: onbeperkt
fen, snorkelen, windsurfen)
internationale dranken (van het
koelkast), safe (gratis), strijkijzer
Emblem menu) tijdens de
en -plank (op aanvraag), balkon
MINISPLASH
openingsuren van de bar (type 27)
met dubbele ligzetel, exclusief
• Kids waterspuit/miniglijbanenpark
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
ontbijt mogelijk in het Emblem
mogelijk bij maximale bezetting)
restaurant, 1x gratis spacircuit per
• 177 kamers
pers./verblijf, gratis yogamat, flip
flops en strandtas, late check-out
tot 14u. (volgens beschikbaarheid),
bij verblijf in All In: onbeperkt
Code 02212 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

RESTAURANTS & BARS

• Zie All In (mits toeslag)
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
buffetvorm, showcooking)
• Restaurant Trattoria (avondmaal)
• Poolbar, Chill-out Bar

VERBLIJF

ALL IN mits toeslag
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Avondmaal in restaurant Trattoria
(1x/verblijf van min. 5 nachten)
• Snacks (12-17u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(10.30-23u.)
• Tennisterrein, pingpong,
omnisportterrein (basketbal, voetbal), beachvolley, petanque
• Fitness (vanaf 16 jaar)
• Animatie overdag en ‘s avonds
(livemuziek, shows)
• Miniclub (4-12 jaar), minidisco

ALL IN PLUS
• Extra’s bovenop de gewone All
Inclusive formule:
• Dagelijks gratis toegang tot het
spacentrum (vanaf 16 jaar)
• Gratis watersporten: windsurfen,
kano, snorkelen
• Via je reisagent (J027): € 46/
nacht/pers.

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN

18/10/2022 13:51

624

FUERTEVENTURA

! Woestijnachtig eiland, ideaal voor een strandvakantie
! Kilometerslange en brede zandstranden
! Windsurfers zijn wild van de krachtige golven en de sterke passaat-

CORRALEJO

winden

! Het bijzondere binnenland van Fuerteventura met zijn
karakteristieke bergdorpjes

FUERTEVENTURA

! ‘Wandelende’ duinen in Corralejo

JANDÍA / MORRO JABLE

Ooit een vissersdorpje, nu een levendige,
kleurrijke en populaire badplaats. Gelukkig is
de originele charme en sfeer bewaard gebleven.
’s Avonds kan je op het dorpsplein gezellig
vertoeven op een van de vele terrasjes of
dineren in een voortreffelijk visrestaurant. Ook
in de winkelstraten en de bars kan je je hart
ophalen. Vanuit de haven kan je met de ferry
naar Lanzarote varen. En ook het eiland Lobos
(natuurreservaat) is van hieruit per boot/
catamaran/kajak bereikbaar. Net buiten Corralejo
begint een uniek beschermd natuurgebied met
een uitgestrekt stuifduinlandschap dat overgaat
in een lang en breed zandstrand. Dit lange
strand loopt zacht glooiend de zee in, ideaal
voor kinderen. Luchthaven - Corralejo: ± 32 km

Het uitgestrekte zandstrand (met 2 km lange
promenade) is een van de mooiste van het
eiland en bekoort zowel wandelaars als zonnekloppers. Deze geliefde badplaats telt diverse
winkels, bars en restaurants. Het schiereiland
Jandía biedt bovendien een uitgebreid aanbod
sport- en ontspanningsmogelijkheden. Op
donderdag kan je heerlijk kuieren op de markt.
Het oude en schilderachtige vissersdorpje Morre
Jable vormt een schril contract met het moderne
Jandía. Hier vind je enkele van de beste visrestaurants van het eiland. Luchthaven - Jandía:

COSTA CALMA

± 100 km

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

Gezellige badplaats met talrijke palmbomen.
Een ware oase van rust. Hoogtepunt en een
favoriet bij families en sporters is het lange
zandstrand. Je vindt er altijd wel een rustig
plekje om te zonnebaden en door de sterke,
zeewaartse wind tijdens de zomermaanden is
het bijzonder geliefd bij wind- en kitesurfers.

KLIMAAT
jan
feb
maa
apr
mei
jun
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec

Luchthaven - Costa Calma: ± 70 km

PLAYA DE ESQUINZO
Dit kleine vakantiedorp ligt op een hoogte. Je
vindt er een supermarkt en 2 restaurants. Aan
het strand is er een snackbar en je kan er ligzetels en parasols huren. Een strandwandeling
van 5 km langs de kliffen brengt je naar
Jandía. Luchthaven - Playa de Esquinzo: ± 92 km
24/7 ONLINE
SERVICE
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VAKANTIEPLAATSEN

PUERTO
DEL ROSARIO

COSTA CALMA

Jandí a
Morro Jable

INFO

Playa de Esquinzo

25 km

BEHALVE DE HOTELS IN DEZE

BROCHURE BIEDEN WIJ OOK
Formaliteiten: voor Belgen volstaat de
DE VOLGENDE HOTELS AAN.
identiteitskaart (dient geldig te zijn tijdens je
verblijf). Andere nationaliteiten: info op de
MEER INFO BIJ JE REISAGENT.
ambassade. Kids-ID voor kinderen jonger dan Aanbod onderhevig aan wijzigingen tijdens het seizoen
12 jaar. Voor een laatste update: zie http://
CORRALEJO
diplomatie.belgium.be
Alua Suites Fuerteventura ****
code 03474
Tijdsverschil: 1 uur vroeger dan in België.
H10 Ocean Suites ****
code 03439
Roken: volgens de Spaanse wetgeving is
H10 Ocean Dreams ****
code 03435
roken in het hotel niet toegestaan, ook niet in Playa Park Zensation ****
code 03449
de buitenruimtes.
COSTA CALMA
Airco/verwarming: volgens een nieuwe
H10 Playa Esmeralda ****
code 03476
Spaanse wet (geldig t.e.m. november 2023) mag
ESQUINZO
de airco niet lager dan 27° en de verwarming
AluaVillage Fuerteventura ****
code 03457
niet hoger dan 19° staan. Dit is van toepassing Royal Palm Resort & Spa ****SUP
code 03483
in alle openbare/gemeenschappelijke ruimtes. In
de hotelkamer is deze regel niet van toepassing.
Huisdieren: kunnen niet mee met de gewone
Kledij: door het nogal winderige klimaat is
het aangeraden een windjack mee te nemen. transfer of het openbaar vervoer naar het hotel.
Je dient een taxi te nemen op eigen kosten.

A: gem. dagtemp.
B: gem. temp. zeewater
C: uren zon per dag

18/10/2022 12:14

625

Canarische Eilanden | Fuerteventura | Corralejo

RIU PALACE TRES ISLAS
Corralejo

! Luxueuze en ontspannen sfeer
! Persoonlijke service
! All In mogelijk
! Uniek: aan het strand van Grandes Playas
VERWARMD WIFI
ZWEMBAD GRATIS

FAIR TRAVEL

HALF
ALL IN PENSION

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:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Aan het duinenstrand ‘Grandes
Playas’
KLANTENSCORE
• Op 5 km van Corralejo
• Maaltijden 8.7 • Service 9.4 • Op 5 km van shops
• Kamers 7.6
• Bushalte op 300 m
• Op ± 35 km van de luchthaven
Riu Palace Tres Islas is een gedroomd
(transfer heen en terug inbegrepen)
vakantieverblijf voor koppels en
strandliefhebbers. Genieten is hier
FACILITEITEN
dé hoofdactiviteit: op het zonneterras, • Kaartsalon
in het bubbelbad, in het spacentrum, • Leessalon
in de restaurants, tijdens een heerlijke • Shops
strandwandeling,... Absolute troef is • Wifi (gratis) in het hele resort
de fantastische ligging direct aan het
duinenstrand ‘Grandes Playas’.

8.2

VERBLIJF

• Zie All In (mits toeslag)
• Ontbijtbuffet met showcooking en
schuimwijn
• Hoofdrestaurant (avondmaal in
buffetvorm, showcooking, vegetarisch
gerecht, 2x/week themabuffet)
• Alternatief avondmaal in het
fusionrestaurant
• Snack- en tapasservice aan het
zwembad
• Salonbar, pianobar met terras,
poolbar
• Deftige kledij (lange broek voor de
heren) vereist voor het avondmaal

Alle kamers beschikken over badkamer (bad, haardroger, badjas),
tapijt, centrale airco, telefoon, wifi
(gratis), satelliet-tv (flatscreen),
kleine koelkast, minibar (op aanvraag,
betalend) en safe (betalend)
• Standaardkamer met duinzicht
(2-3 pers.) met balkon of terras
(type 20)
• Kamer met zeezicht (2-3 pers.)
met balkon of terras (type 21)
• Juniorsuite met zeezicht
(2-3 pers.) met salon, 2e tv en balkon
(type 23)
• Juniorsuite met groot terras
SPORT & ONTSPANNING
(2-3 pers. / 2 volw.+2 kind.) met
• 2 zwembaden (waarvan 1 verwarmd salon, 2e tv en zeezicht (type 22)
in de winter), kinderbad (verwarmd • Eén persoon in dubbele kamer
in de winter), zonneterras met
met duinzicht en balkon of terras
gratis ligzetels en parasols
(type 29)
• Gratis handdoekenservice
• Eén persoon in dubbele kamer
• Aangelegd zandstrand met bubbelmet zeezicht en balkon of terras
bad
(type 28)
• Gratis: fitness, bubbelbad en
• Eenpersoonskamer zonder balkon
sauna (vanaf 18 jaar)
(type 10)
• Livemuziek of shows (meerdere
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
malen per week)
mogelijk bij maximale bezetting)
• Kinderanimatie overdag en mini• 372 kamers
club (4-12 jaar, 1/8-31/8, 6x/week)
• Betalend: 4 tennisterreinen (met
verlichting), tennisschool, biljart,
spa ‘Renova’ met diverse
behandelingen en massage

ALL IN mits toeslag
• Ontbijtbuffet met showcooking en
schuimwijn
• Continentaal ontbijt
• ‘s Middags: buffet met showcooking, keuze aan desserts
• Gebak, koffie en sandwiches
• ‘s Avonds: buffetten en showcooking
• 2x/week themabuffet
• Alternatief avondmaal in het
fusionrestaurant
• Selectie van nationale en
internationale alcoholische en
niet-alcoholische dranken in de
bars en restaurants van het hotel
tot 1u.
• Gratis safe op de kamer
• Fitness, bubbelbad en sauna
(vanaf 18 jaar)
• Livemuziek of shows (meerdere
malen per week)
• Kinderanimatie overdag en miniclub (4-12 jaar, 1/8-31/8, 6x/week)

VOOR FAMILIES
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN

Code 03484 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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RIU OLIVA BEACH RESORT
Corralejo

! Ideaal om te wandelen en te zonnebaden
! Fantastische miniclub
! Animatie van de bovenste plank
! Direct aan het prachtige duinenstrand
VERWARMD
ZWEMBAD

FAIR TRAVEL

ALL IN

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

FACILITEITEN

ONZE MENING:

7.8

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8
• Kamers 7.5

Kamer in hoofdgebouw

• Service 8.8

Riu Oliva Beach Resort is een kindvriendelijk en gezellig strandhotel
van de gekende RIU-keten. In de
fantastische miniclub beleven kinderen
de vakantie van hun leven. Ook koppels
die houden van een clubsfeer genieten
hier van een leuke vakantie. Rondom
het hotel ligt een duinengebied met
een prachtig fijnzandstrand. Ideaal
voor wie houdt van luieren en kuieren
op het strand. En heb je zin in wat
actie, dan heeft het geweldige
animatieteam altijd wel iets in petto!

LIGGING
• Aan het duinenstrand ‘Grandes
Playas’
• Op 5 km van Corralejo
• Op 5 km van shops
• Bushalte op 200 m
• Op ± 35 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Recreatiezaal
• Kinderspeeltuin
• RiuArt atelier
• Discotheek
• Kiosk
• Wifi (gratis) in een deel van het
resort

VERBLIJF

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche in bad, haardroger), tapijt,
centrale airco, plafondventilator,
telefoon, satelliet-tv, kleine koelkast,
safe (gratis) en balkon of terras
• Kamer met lateraal zeezicht
(2 pers.) (type 20)
• Suite (2-3 pers.) met zeezicht:
RESTAURANTS & BARS
1 slaapkamer, 1 salon met sofabed
• Zie All In
(type 23)
• 2 hoofdrestaurants (waarvan
• Eén persoon in dubbele kamer
1 met terras)
met lateraal zeezicht (type 29)
• Canarisch restaurant
• Eenpersoonskamer met douche
• Aziatisch restaurant
i.p.v. bad en lateraal zeezicht
• 2 snackbars aan het zwembad
(type 10)
• Bar-pub, salonbar, bar met terras • Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
(open in de zomer)
mogelijk bij maximale bezetting in
type 23)
SPORT & ONTSPANNING
• 2 zoetwaterzwembaden (verwarmd • 401 kamers
in de winter), kinderbad (verwarmd
in de winter), bubbelbad, zonneterras met gratis ligzetels en
parasols, grote tuin
• Gratis: zie All In
• Betalend: biljart, activiteiten in het
RiuArt atelier (meerdere malen per
week)

VERBLIJF
IN DE BIJGEBOUWEN
Alle kamers beschikken over badkamer
(douche in bad, haardroger), centrale
airco, plafondventilator, telefoon,
satelliet-tv, koelkast, safe (gratis) en
balkon of terras
• Standaardkamer (2-3 pers.)
(type 21)
• Familiekamer (2-4 pers.): 1 slaapkamer (type 22)
• Familiekamer (3-5 pers. / 2 volw.+
1 kind / 2 volw.+2 kind. / 2 volw.+
3 kind. / 4 volw.+1 kind): 2 slaapkamers
of duplex met aparte slaapruimtes
(type 24)
• Eén persoon in dubbele kamer
(type 28)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting in
type 21 en 24)
• 413 kamers

ALL IN
• Ontbijtbuffet met showcooking
• Continentaal ontbijt/snack
• ‘s Middags: buffet met showcooking en keuze aan desserts,
lichte gerechten
• Snacks en koffiebreak (15.30-17u.)
• ‘s Avonds: buffetten en showcooking
• 2x/week themabuffet
• Alternatief avondmaal: in het
Canarisch of Aziatisch restaurant
• Selectie van nationale alcoholische
en niet-alcoholische dranken in de
bars en restaurants van het complex
tot 24u. (in de discotheek tot 2u.)
• Omnisportterrein, beachvolley
• RiuFit, groepslessen (meerdere
malen per week)
• Fitness
• Animatie overdag voor volwassenen
(7x/week)
• Animatie overdag voor kinderen in
Kinderclub RiuLand (4-7 jaar en
8-12 jaar) (7x/week)
• Riu-avondanimatie, shows of livemuziek (7x/week)
• Toegang tot en drankjes in de
discotheek (6x/week)

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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H10 OCEAN DUNAS
Corralejo

! Adults Only vanaf 18 jaar
! Lekkere maaltijden
! Vriendelijk personeel
! In het centrum van Corralejo
! Op 50 m van het strand
ADULTS VERWARMD WIFI
ONLY ZWEMBAD GRATIS

FAIR TRAVEL

HALF
PENSION ONTBIJT

FOR TWO
*HQLHWHQPHW]¶QWZHHWMHV
$GXOWVRQO\
5XVWHQRQWVSDQQLQJ

Superieure kamer

ONZE MENING:

9.1

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.1 • Service 9.1
• Kamers 9.2

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 50 m van het strand
• Restaurant (ontbijtbuffet,
• In het centrum van Corralejo
avondmaal: voorgerecht in
• Op 6,3 km van het Natuurpark Las
buffetvorm, hoofdgerecht à la carte)
Dunas Correlajo
• Bar La Terrasse (poolbar) met
• Op ± 40 km van de luchthaven
bediening aan het zwembad en
(transfer heen en terug inbegrepen) het loungeterras

H10 Ocean Dunas is een aangenaam
4*-hotel. Het is perfect voor koppels FACILITEITEN
vanaf 18 jaar die in alle rust willen
• Wifi (gratis) in het hele resort
genieten van hun vakantie. Het
bevindt zich in het centrum van
Corralejo, vlak bij tal van winkels,
bars en restaurants en op slechts
50 m van het witte zandstrand. Lekker
luieren aan het zwembad, wandelen
langs het strand of een terrasje
doen in Corralejo. Alle ingrediënten
zijn aanwezig voor een zorgeloze
vakantie!

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• Zoutwaterzwembad (verwarmd),
Alle kamers beschikken over badkamer
zonneterras met gratis ligzetels, tuin (douche, haardroger, badjas, slippers),
• Gratis handdoekenservice
houten vloer, individuele airco,
telefoon, wifi (gratis), satelliet-tv,
ADULTS ONLY
minibar (betalend), koffiezet
• Minimumleeftijd voor de gasten in (capsules), safe (betalend),
het hotel: 18 jaar
VIP-voorzieningen en balkon of terras
• Superieure kamer (2 pers.) met
tuinzicht (type 21)
• Juniorsuite (2-3 pers.) (type 22)
• Eén persoon in superieure
kamer met tuinzicht (type 28)
• 82 kamers

Code 03495 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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H10 TINDAYA
Costa Calma

! Mooi zwembadlandschap
! Ruime kamers
! Rustige strandwandelingen
! Direct aan een uitgestrekt strand
VERWARMD
ZWEMBAD

FAIR TRAVEL

ALL IN

BEACH
*HQLHWHQYDQ]RQ]HHHQ]DQG
7RSOLJJLQJDDQKHWVWUDQG
=DOLJUHOD[HQ

Kamer ‘Sunset’
ONZE MENING:

7.5

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.2 • Service 8.3
• Kamers 7

H10 Tindaya is een mooi en ruim
opgezet complex waar zowel de
actieve vakantieganger alsook de
levensgenieter zijn hart kan ophalen
aan de vele faciliteiten en het lekkere
eten. Zonnekloppers, rustzoekers en
families zijn hier aan het juiste adres.
Op het lange strand van Sotavento
kan je urenlang zonnebaden of
rustige strandwandelingen maken.
Heb je even genoeg van het strand,
breng dan een bezoekje aan het
thalassotherapiecentrum en droom
weg tijdens een van de vele
behandelingen. Kinderen beleven op
hun beurt dolle pret in de minisplash,
op het piratenschip in het zwembad
en in de miniclub met allerlei leuke
activiteiten...

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Aan zee, directe toegang tot het
• Zie All In
strand
• Hoofdrestaurant met terras
• Op 20 km van Morro Jable
(maaltijden in buffetvorm,
• Op ± 70 km van de luchthaven
showcooking)
(transfer heen en terug inbegrepen) • Amerikaans à-la-carterestaurant
‘Route 66’ (avondmaal)
FACILITEITEN
• Snackbar aan het zwembad
• Kinderspeelruimte
• Coffeeshop
• Schoonheidssalon
• Lobbybar met terras, discobar
• Shop
(open tot 24u.)
• Roomservice
SPORT & ONTSPANNING
• Wifi (gratis) in een deel van het
resort
• 2 zoetwaterzwembaden (waarvan
1 verwarmd in de winter),
zoutwaterzwembad met glijbanen
en piratenschip, 2 kinderbaden,
zonneterras met gratis ligzetels en
parasols, tuin met waterval
• Gratis handdoekenservice (mits
waarborg)
• Gratis: zie All In
• Betalend: biljart, tafelvoetbal,
thalassotherapiecentrum (vanaf
16 jaar) met waterjets, watervallen,
bubbelbad, sauna, Turks bad,
diverse behandelingen,...
(familiethalasso met aanwezigheid
van de ouders tijdens bepaalde uren)

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer
(bad, haardroger), individuele airco,
telefoon, wifi (gratis), satelliet-tv
(flatscreen), koelkast, minibar (op
aanvraag, betalend), safe (betalend)
en balkon of terras
• Standaardkamer (2 pers.) met
tegelvloer en lateraal zeezicht
(type 20)
• Kamer ‘Sunset’ (2 pers.) op de 4e,
5e of 6e verdieping, met houten
vloer of tegelvloer, balkon en lateraal
zeezicht (type 24)
• Superieure kamer (2-3 pers.) met
tegelvloer en zeezicht (type 21)
• Juniorsuite (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind. / 3 volw.+1 kind) met
tegelvloer en zeezicht (type 22)
• Communicerende kamers
(3 volw.+1 kind) met tegelvloer en
lateraal zeezicht (type 23)
• Privilege kamer (2-3 pers.) met
zeezicht en ‘Privilege Service’
(type 26)
• Eén persoon in dubbele kamer
met tegelvloer en lateraal zeezicht
(type 29)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 354 kamers

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Avondmaal in het Amerikaans
à-la-carterestaurant (1x/verblijf
van 7 nachten)
• All Inclusive dranken met
zelfbediening tijdens het middagen avondmaal (à-la-cartewijn met
bediening, betalend)
• Warme en koude snacks: salades,
pizza’s, hamburgers, hotdogs,
nuggets, sandwiches (11-16u.)
• Cake, koude sandwiches en ijsjes
(16-18u.)
• Selectie van lokale en internationale
alcoholische en niet-alcoholische
dranken (10-24u.)
• Mits waarborg: paddletennis,
beachvolley, minivoetbal, minigolf
• Fitness
• Animatie overdag, beperkte
avondanimatie
• Miniclub (4-12 jaar)

VOOR FAMILIES
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN

Code 03489 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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TUI MAGIC LIFE FUERTEVENTURA
Esquinzo

! All In met groot aanbod aan sporten
! Goede animatie voor groot en klein
! Perfecte mix van pret en power
! Populair bij sportievelingen
! Gelegen boven het zandstrand
WIFI
GRATIS

ALL IN

ACTIEVE ALL
INCLUSIVE
VAKANTIES
! ULTIEME

24/7 ALL
INCLUSIVE
! TOPLOCATIES AAN
HET STRAND
! UITGEBREID SPORTPROGRAMMA
! FEESTJES, SHOWS EN
THEMADAGEN
'Niet alleen de buffetten, dranken
en snacks zijn inbegrepen,
maar ook tal van sporten en
spectaculaire shows. All Inclusive
voor pure ontspanning.'

Zie pagina 20-21 voor alle hotels

Kamer met zeezicht
ONZE MENING:

RESTAURANTS & BARS

• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
KLANTENSCORE
buffetvorm, zone voor koppels
• Maaltijden 7.8
met tafels voor 2 pers.)
• Kamers 8.4
• 5 specialiteitenrestaurants
(afwisselend geopend, avondmaal):
TUI MAGIC LIFE Fuerteventura is een
Bodega (Spaanse tapas), Trattoria
paradijs voor fietsers en biedt je de
(Italiaans buffet), The Flavour,
perfecte combinatie van sport en
Downtown, Fish & Grill
ontspanning. Begeleide mountainbike• Poolbar, Plaza Bar, Wunderbar
en racefietstochten en fitnesscursussen
(24/24u.) met Coffee House,
zijn slechts enkele voorbeelden van
Premium Sports Bar
de vele sportmogelijkheden.
• Deftige kledij gewenst in de
Daarnaast kan je hier ook heerlijk
restaurants
ontspannen: aan het zwembad, in de
sauna of het stoombad in de
SPORT & ONTSPANNING
naturistenzone (vanaf 18 jaar)...
• ‘Activity’ zwembad, ‘Relax’ zwembad,
semi-olympisch zwembad, zwembad
LIGGING
met bubbelbad in de naturistenzone
• Direct aan het strand (30 m lager
(enkel voor volwassenen), watergelegen, te bereiken via een trap)
speeltuin voor kinderen, zonneterras
• Op 5 km van Jandía
met gratis ligzetels
• Op 8 km van het gezellige vissers• Gratis handdoekenservice
dorpje Morro Jable
• Gratis: zie All In
• Op ± 80 km van de luchthaven
• Betalend: biljart, massages en
(transfer heen en terug inbegrepen)
schoonheidsbehandelingen, duikcentrum (onafhankelijk van het
FACILITEITEN
hotel)
• Kinderspeeltuin
• Shops
• Theater/auditorium
• Wasservice
• Wassalon (met was- en droogmachines)
• Wifi (gratis) in het hele resort

8.3

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer
(inloopdouche, haardroger), tegelvloer,
centrale airco (afhankelijk van de
buitentemperatuur), ventilator,
telefoon, wifi (gratis), satelliet-tv,
minikoelkast (bij aankomst gevuld
met water en frisdranken), safe
(gratis) en balkon of terras
• Standaardkamer (2-3 pers.)
(type 20)
• Kamer met zeezicht (2-3 pers.)
(type 21)
• Familiekamer (2 pers. / 2 volw.+
2 kind.) (type 23)
• Familiekamer met zeezicht
(2 pers. / 2 volw.+2 kind.) (type 24)
• Eén persoon in dubbele kamer
(type 29)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 697 kamers

ALL IN
• Ontbijt (tot 11u.), middag- en
avondmaal in buffetvorm
• 1x/week avondmaal in één van de
specialiteitenrestaurant (volgens
beschikbaarheid, Fish & Grill niet
inbegrepen)
• Snacks en sandwiches
• Koffiebreak
• Cocktail voor het avondmaal
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(24/24u.) (dranken in de Premium
Sports Bar zijn niet inbegrepen)
• Huiswijn in de specialiteitenrestaurants (extra wijnlijst betalend)
• Minikoelkast bijgevuld met water
• De beschikbaarheid van de dranken
is afhankelijk van de openingsuren
van de bars
• 2 tennisterreinen (met verlichting
tot 22u.), pingpong, beachvolley,
minivoetbal, shuffleboard, petanque,
vogelpik
• Tennislessen in groep
• Mountainbikes en racefietsen
(begeleide ritten)
• Step aerobic, aerobic, BBB,
pilates, ‘indoor cycling’,...
• Aquacycling, aquazumba, trampolines
• Fitness

• Sauna en stoombad in de naturistenzone (vanaf 18 jaar), sauna (niet
naakt, vanaf 18 jaar)
• 6x/week animatie (hoofdzakelijk in
het Duits en het Engels) overdag
en ‘s avonds (shows,...)
• MAGIC Mini Club (3-6 jaar),
MAGIC Kids Club (7-12 jaar),
Teens Time (13-16 jaar)

VOOR FAMILIES
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN

Code 03440 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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CLUB JANDÍA PRINCESS
Jandía

! 2 concepten: families + adults only
! Chill-out zwembad, relaxzwembad
! ‘Adults Only’ gedeelte vanaf 18 jaar
! Familiezone: kamers, miniclub...
! Direct aan het strand (± 100 treden)
VERWARMD ALL IN
ZWEMBAD

BEACH
*HQLHWHQYDQ]RQ]HHHQ]DQG
7RSOLJJLQJDDQKHWVWUDQG
=DOLJUHOD[HQ

Standaardkamer

ONZE MENING:

FACILITEITEN

SPORT & ONTSPANNING

• Uitgestrekt zwembadencomplex:
zoetwaterzwembad (1 deel verwarmd),
KLANTENSCORE
kinderbad (verwarmd), chill-out
• Maaltijden 6.4 • Service 7
zwembad (‘Adults Only’ zone,
• Kamers 7.6
verwarmd), relaxzwembad (‘Adults
Only’ zone)
Club Jandía Princess is een hotel
• Zonneterrassen met gratis ligzetels
met 2 concepten: de familiezone
• Gratis handdoek voor aan het
met standaardkamers, de miniclub, RESTAURANTS & BARS
zwembad bij aankomst (mits waarhet kinderbad,... en het ‘Adults Only’ • Zie All In
borg, vervanging 2x/week)
concept in een apart gedeelte enkel • Hoofdrestaurant met zone voor
• Tuin
toegankelijk voor gasten die verblijven volwassenen en zone voor gezinnen
• Naturistenzone met zwembad
in een ‘Adults Only’ kamertype
(maaltijden in buffetvorm,
(‘Adults Only’ zone)
(vanaf 18 jaar) met o.a. een chill-out
showcooking, thema-avonden,
• Gratis: zie All In
zwembad, relaxzwembad,
kinderbuffet)
• Betalend: 3 tennisterreinen, tenwellnesscentrum, naturistenzone,...
• Restaurant/pizzeria ‘La Choza’
nislessen, biljart, videospelletjes,
Dit hotel is dus zowel geschikt voor
(middagmaal in buffetvorm, snacks,
massages, Balinese bedden
een aangename vakantie met twee
‘s avonds: romantisch restaurant
(± € 30/dag, inclusief water, cava
of met het hele gezin. Het geniet
enkel voor volw., met een
en fruit)
bovendien een rustige ligging, vlak
mediterrane keuken)
• In de ‘Adults Only’ zone en betalend:
bij het strand van Jandía dat uitnodigt • Spaans restaurant (avondmaal)
fitness, gym, wellnesscentrum met
tot zalige strandwandelingen. In dit
met zone voor volwassenen en
bubbelbad (buiten), sauna, Turks
resort vind je altijd wel een plekje om zone voor gezinnen
bad, Zen zone met Pilates, Tai Chi
te relaxen of te genieten van de zon. • Bar, sportbar, poolbar, chill-out bar
en yoga
(‘Adults
Only’
zone)
LIGGING
• Lange broek en hemd of t-shirt
• Direct aan het strand (bereikbaar
met mouwen vereist voor de heren
via ± 100 treden)
tijdens het avondmaal
• Op 8 km van het centrum van
Jandía
• Op ± 100 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

6.7

• Kinderspeelruimte
• ‘Princess Farm’
• Speelzaal
• Shop
• Wasservice
• Wifi (gratis) in een deel van het
resort

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer
(douche in bad, haardroger), tegelvloer,
centrale airco, telefoon, wifi (betalend),
satelliet-tv, koelkast, safe (gratis) en
balkon of terras
• Standaardkamer (2-3 pers. /
2 volw.+2 kind.) in de familiezone
(type 20)
• Kamer met frontaal zeezicht
(2-3 pers. / 2 volw.+2 kind.) in de
familiezone (type 21)
• Kamer ‘Adults Only’ (2-3 pers.,
vanaf 18 jaar) (type 22)
• Kamer ‘Adults Only’ met frontaal
zeezicht (2-3 pers., vanaf 18 jaar)
(type 23)
• Eenouderkamer (1 volw.+1 kind)
in de familiezone, zonder toeslag
(type 24)
• Eén persoon in dubbele kamer in
de familiezone (type 29)
• Eén persoon in kamer ‘Adults Only’
(vanaf 18 jaar) (type 28)
• Bij max. bezetting zijn de kamers
in de familiezone eerder klein
(2 kinderen slapen samen in één
sofabed van ± 1,40 m)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 512 kamers

ALL IN
• Ontbijt en avondmaal in het
hoofdrestaurant
• Selectie van lokale dranken (wijn,
bier, frisdranken, water en fruitsap)
tijdens het avondmaal (fles wijn van
wijnkaart betalend)
• Ontbijt en middagmaal (buffet) in
‘La Choza’
• Snacks en cake (9.30-17.30u.)
• Avondmaal in het Spaans restaurant
• 1x/verblijf avondmaal in La Choza
(enkel voor wie verblijft in een
‘Adults Only’ kamertype)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken (10-23u.)
• Omnisportterrein (basket- en
volleybal, voetbal)
• Animatie overdag en ‘s avonds
• Miniclub (4-12 jaar)
• Enkel voor verblijven in een ‘Adults
Only’ kamertype: fitness, gym,
wellnesscentrum met bubbelbad
(buiten), sauna, Turks bad, Zen zone
met Pilates, Tai Chi en yoga in de
‘Adults Only’ zone

VOOR FAMILIES
YROZNLQGHUHQ]RQGHUWRHVODJ
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TUI BLUE RIU CALYPSO
Jandía

! Adults Only vanaf 16 jaar
! ‘Chill-out’ terras met loungebedden
! Moderne, ruime kamers
! Vriendelijke en persoonlijke service
! Aan het uitgestrekte strand van Jandía
ADULTS VERWARMD WIFI
ONLY ZWEMBAD GRATIS

FAIR TRAVEL

HALF
PENSION

ONTSPANNEN
MET Z’N TWEEËN
! MODERNE

KAMERS OP
PRACHTIGE LOCATIES
! CULINAIRE ERVARINGEN
! GENIETEN IN DE
WELLNESS
! BLUEF!T® RELAXATIEEN 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:

8.6

KLANTENSCORE
• Maaltijden 7.2 • Service 7.7
• Kamers 8.8

De unieke ligging direct aan het
fijnzandstrand van Playa de Jandía
maakt het hotel TUI BLUE Riu
Calypso heel populair bij strand–
liefhebbers. Ook wie op zoek is naar
rust is hier aan het juiste adres. Hier
geniet je van zon, zee en strand en in
het spacentrum kan je de batterijen
opnieuw opladen. Het hotel is terras–
vormig gebouwd tegen een berghelling. Via panoramische liften zijn
alle faciliteiten bereikbaar. Ideaal
hotel voor koppels!
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.

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan de promenade en het
• Ontbijtbuffet met showcooking
strand (enkele trappen)
• Hoofdrestaurant met terras
• Op 300 m van Morro Jable
(avondmaal in buffetvorm,
• Op 1 km van shops
showcooking, vegetarisch gerecht,
• Bushalte op 200 m
regelmatig themabuffet)
• Op ± 90 km van de luchthaven
• A-la-carterestaurant (alternatief
(transfer heen en terug inbegrepen) avondmaal 1x/verblijf inbegrepen)
• Snackbar aan het zwembad
FACILITEITEN
• Lobbybar, salonbar
• Kapsalon, schoonheidssalon
• Deftige kledij vereist voor het
• Wifi (gratis) in het hele resort
avondmaal

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• Zoetwaterzwembad (verwarmd in
de winter), zonneterras met gratis
ligzetels en parasols
• Chill-out terras met bubbelbad
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: fitness, sauna, stoombad,
ijsgrot
• Livemuziek of shows (meerdere
malen per week)
• Betalend: paddletennis, biljart,
spacentrum met verschillende
behandelingen, massage

Alle kamers beschikken over badkamer
(bad of douche, haardroger, badjas),
centrale airco, plafondventilator,
salon met bank, telefoon, wifi (gratis),
satelliet-tv (flatscreen), minibar
(betalend), waterkoker, safe (betalend)
en balkon of terras
• Standaardkamer (2-3 pers.)
(type 20)
• Kamer met zeezicht (2-3 pers.)
(type 21)
• Workation kamer (2-3 pers.) met
zeezicht (type 22)
• Eén persoon in dubbele kamer,
op aanvraag (type 29)
• Eén persoon in dubbele kamer
met zeezicht (type 28)
• 250 kamers

ADULTS ONLY
• Minimumleeftijd voor de gasten in
het hotel: 16 jaar

Code 03477 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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KAAPVERDIË - SAL

! Lange zandstranden en soms een ruwe zee: een verbluffend spektakel
! Een heerlijk klimaat, zonovergoten stranden en passaatwinden: de ideale optelsom voor surfliefhebbers
! Santa María: leuk dorp voor toeristen, met watersportcentra en lokale handeltjes
! Gezellige bedrijvigheid aan de pier, wanneer vissers aanmeren met hun verse vangst
! De zoutmeren van Pedra de Lume en het natuurlijke zwembad Buracona
! Parel van Kaapverdië
VAKANTIEPLAATSEN

EXCURSIES

SANTA MARÍA

M onte
Grande

Het goudkleurige strand van Santa María vormt
ongetwijfeld een van de belangrijkste aantrekkingspunten van het eiland. Dankzij het warme,
kristalheldere water staat het strand in de top
vijf om aan windsurfen, kiten, vissen en duiken
te doen. Luchthaven - Santa María: ± 17 km

Espargos

SAL

Oc

ea

an

Het strand van Ponta Preta ligt op ongeveer
2 km van Santa Maria. Het ligt in het
natuurreservaat Ponta do Sinó. Het is er
ideaal om te windsurfen en te kiten.

Ter ra Boa

che
ntis
Atla

PONTA PRETA

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

B aia d a
Murdeira

BEHALVE DE HOTELS IN DEZE
BROCHURE BIEDEN WIJ OOK
DE VOLGENDE HOTELS AAN.
MEER INFO BIJ JE REISAGENT.

Luchthaven - Ponta Preta: ± 15 km

Aanbod onderhevig aan wijzigingen tijdens het seizoen

Ponta Preta
Santa Maria

SANTA MARIA
Morabeza ****
Hilton Cabo Verde Sal Resort *****

code 26865
code 26887

INFO
Formaliteiten: voor Belgen: Je dient in het
bezit te zijn van een internationaal paspoort
dat nog 6 maanden geldig is na datum van
terugreis. Je hebt geen visum meer nodig om
Cabo Verde binnen te mogen. Je moet je
aankomst registreren en een luchthaventaks
(TSA taks) betalen. Je dient bij boeking je
paspoortgegevens aan je reisagent te bezorgen,
zodat wij ter plaatse de TSA taks voor jou
kunnen regelen (inbegrepen in de brochureprijs,
deze paspoort- en andere gegevens worden
doorgegeven aan de bevoegde autoriteiten).
Je paspoortgegevens dienen uiterlijk 1 week
voor vertrek bij ons aanwezig te zijn. Voor
boekingen minder dan 1 week voor afreis,
gelieve contact op te nemen met je reiskantoor.
Voor late boekingen binnen deze periode
bestaat de kans dat de TSA taks niet meer op
voorhand kan verzorgd worden. In dit geval
dient dit ter plaatse betaald te worden bij
aankomst. De host(ess) doet de terugbetaling
ter plaatse. Voor andere nationaliteiten neem
je best contact op met de ambassade. Kinderen:
je dient in het bezit te zijn van een
internationaal paspoort dat nog 6 maanden
geldig is na datum van terugreis. Voor een
laatste update: zie http://diplomatie.belgium.be.

632_V1_MED_NL 632

Verblijfstaks: ongeveer € 2 / nacht / pers. ter
plaatse te betalen (cash geld voorzien). Niet van
toepassing voor kinderen jonger dan 16 jaar.
Ambassade Cabo Verde: Avenue Jeanne /
Johannalaan 29, 1050 Brussel,
tel. 02/643.62.70, fax 02/646.33.85,
emb.caboverde@skynet.be
Taal: de bevolking is een mengeling van Portugezen
en Afrikanen. Het Portugees is de officiële taal,
het Creools is de volkstaal. Engels wordt algemeen
begrepen in de toeristische gebieden.
Roken: volgens de wetgeving is roken in het hotel
niet toegestaan, ook niet in de buitenruimtes.
Tijdsverschil: in de zomer is het er 3 uur
vroeger dan in België. In de winter is het er 2
uur vroeger dan in België.
Lokale munt: de Kaapverdische Escudo
(CVE), onderverdeeld in 100 centavos.
€ 1 = CVE 109.22 (oktober 2022). Je kan geld
wisselen op de luchthaven, in de banken of in
de hotels, maar meestal kan je ook gewoon
met euro’s betalen. Contant geld is er het
beste betaalmiddel aangezien het aantal
geldautomaten beperkt is. Met je Visakaart
en MasterCard kan je geld afhalen aan de
automaten. Maestro werkt enkel indien je
kaart geactiveerd is voor wereldwijd gebruik.
Visa wordt aanvaard in de meeste hotels.

Klimaat: op Cabo Verde dient men rekening
te houden met een krachtige wind. Voor de
koelere avonden is het aangeraden een warme
trui of windjack mee te nemen. Cabo Verde heeft
een subtropisch klimaat met over het algemeen
weinig regenval, maar een zeldzame regenbui
is mogelijk in het najaar (augustus-oktober).
Watersporten: het windsurfseizoen loopt van
november tot maart. Tijdens de zomermaanden
zijn de meeste surfcentra gesloten. De zee
rondom Sal kan wild zijn. Daarom werken
sommige hotels met een vlaggensysteem. Bij
een rode vlag mag je niet in zee zwemmen.
Gezondheidszorg: de medische voorzieningen
op Cabo Verde zijn zeer beperkt. Heel wat
medicatie is hier niet verkrijgbaar. Het is dan
ook aangeraden dit zelf mee te brengen.
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.
Wifi: is duur en het bereik en de snelheid van de
wifi-verbinding kan niet altijd verzekerd worden.
Inbegrepen: maaltijden tijdens de vlucht
Verzekering: wij raden je aan een reis- en
bijstandsverzekering te nemen (onder meer
voor de terugbetaling van eventuele medische
kosten gemaakt ter plaatse).

Elektriciteit: 220 V en stopcontacten met
gewone stekker.
Huisdieren: het is verboden huisdieren mee
te nemen naar Sal.

KLIMAAT
jan
feb
maa
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
24/7 ONLINE
SERVICE

A
22°
22°
23°
23°
24°
24°
25°
26°
27°
27°
25°
26°

B
22°
22°
22°
22°
22°
24°
24°
25°
26°
26°
25°
23°

C
8
9
10
10
7
6
7
7
6
6
9
8

A: gem. dagtemp.
B: gem. temp. zeewater
C: uren zon per dag
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RIU PALACE SANTA MARIA
Santa Maria

! Nieuwste RIU-parel
! Swim-upkamers
! Service met de glimlach
! Direct aan het witte zandstrand
SWIM-UP WIFI
KAMERS GRATIS

ALL IN

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:

8.8

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.7 • Service 9
• Kamers 9

RIU’s allernieuwste trots staat op
Sal. Wie nu een vakantie in Riu
Palace Santa Maria boekt, nipt
straks als een van de eerste gasten
aan een Kaapverdisch biertje in de
poolbar. Om je heen een en al luxe.
Niet voor niets pronken er 5 sterren
op de gevel. Vermaak is gegarandeerd
in Riu Palace Santa Maria. Een actieve
dag of ontspannen in de spa, hier
kan het allemaal. Ook als volwassene
verveel je je geen moment in dit
moderne All Inclusive resort. Neem
een duik vanuit je bed, zó je eigen
zwembad in. Of schop de slippers uit
voor een eindeloze strandwandeling
over het brede zandstrand.

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

VERBLIJF

• Direct aan het strand
• Op ± 2 km van Santa Maria
• Op ± 16 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Zie All In
• Hoofdrestaurant met terras
• Fusion restaurant met terras
• Japans restaurant
• Italiaans restaurant
• Restaurant bij het zwembad/steakhouse
• Lobbybar met terras, koffiebar
met gebak, sportsbar, salonbar
met podium en terras, bar plaza
met terras, 2 poolbars met swimupbar, snackbar bij het zwembad
• Voor het avondmaal vereist men
formele kledij (hoofdrestaurant:
t-shirt met mouwen voor de heren;
themarestaurants: lange broek en
t-shirt met mouwen voor de
heren)

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche, haardroger), centrale airco,
telefoon, satelliet-tv (flatscreen), wifi
(gratis), minibar (gratis), waterkoker,
safe (gratis), balkon of terras
• Standaardkamer (2 pers.)
(type 20)
• Ruime kamer (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind.), zonder toeslag (type 21)
• Familiekamer (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind.), aparte zitkamer met
slaapbank: 1 slaapkamer (type 22)
• Kamer met zeezicht (2 pers.)
(type 24)
• Swim-upkamer (2 pers., min.
18 jaar) met directe toegang tot
en zicht op het zwembad, terras
(type 23)
• Eén persoon in dubbele kamer
(type 29)
• Eén persoon in kamer met zeezicht
(type 28)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk in type 21, niet mogelijk
bij maximale bezetting in type 23)
• 1001 kamers

FACILITEITEN
• Kinderspeelruimte
• Kapsalon
• Schoonheidssalon
• Shop
• Wifi (gratis) in het hele resort
(2 toestellen per persoon per
kamer)

SPORT & ONTSPANNING
• 4 zoetwaterzwembaden (verwarmd
in de winter), 2 zwembaden met
swim-upbar (verwarmd in de winter),
kinderbad met glijbanen (verwarmd
in de winter), ‘Splash Water World’
(6x/week, glijbanen vanaf 12 jaar,
min. 120 cm), zonneterras
• Gratis ligzetels en parasols aan de
zwembaden en het strand
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: spacentrum met
verschillende behandelingen,
massage, activiteiten in het RiuArt
atelier (meerdere keren per week)

ALL IN
• Ontbijt: gevarieerd buffet en
showcooking, continentaal ontbijt/
snack
• ‘s Middags: buffet met showcooking en keuze aan desserts,
grill bij het zwembad
• ‘s avonds: buffetten en gerechten
in showcooking, 3x/week themabuffet
• Alternatief avondmaal: fusion
restaurant, Japans restaurant,
Italiaans restaurant, steakhouse
• Snacks (24/24u.)
• Selectie van lokale en internationale
dranken (24/24u.)
• Bijvullen van de minibar
• Fitness, stoombad: vanaf 18 jaar,
sportschoenen verplicht
• Groepslessen in de RiuFit zone
(6x/week)
• Kajak, bodyboard, snorkelmateriaal,
1 proefduik in het zwembad
• Animatie overdag voor kinderen
(4-7 jaar, 8-12 jaar, dagelijks),
animatie overdag voor volw.
(dagelijks), Riu avondprogramma,
livemuziek of shows

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQ]RQGHUWRHVODJ
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RIU FUNANA
Santa Maria

! Keuze uit 4 verschillende restaurants
! Uitgebreid animatieprogramma
! Een van de mooiste zandstranden
! Blije kindjes in RiuLand
! Op 5 min. van Santa Maria
WIFI
GRATIS

ALL IN

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:

8.0

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8
• Kamers 7.8

• Service 8.3

Of je nu met het gezin, vrienden of
partner op vakantie gaat, Riu Funana
biedt alle mogelijkheden om je
gedroomde zonvakantie te beleven.
In dit fantastische resort op het
Kaapverdische eiland Sal, is
ontspanning tot kunst verheven. Het
animatieteam ontfermt zich over de
kinderen, terwijl jij een koud drankje
bestelt aan de poolbar in het zwembad. Je slentert langs de palmbomen
naar het zandstrand, een weldaad
voor je blote voeten. Alles mag, niets
moet. De ingang van het strand
bereik je via het zandpad (op 300m
lopen).

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 300 m van het strand
• Naast Riu Cabo Verde
• Op 1,5 km van Santa Maria
• Op ± 15 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Zie All In
• Hoofdrestaurant met terras
• Aziatisch restaurant
• Restaurant bij het zwembad / Grill
• Restaurant ‘Kulinarium’
• Lobbybar, sportsbar, poolbar met
swim-upbar, beachbar, bar plaza
met terras, bar met podium, salonbar met terras

FACILITEITEN
• Kinderspeeltuin
• Shop
• Discotheek
• RiuArt atelier
• Kapsalon
• Wifi (gratis) in het hele resort
(1 toestel per persoon per kamer)
• Gasten mogen geen gebruik
maken van de faciliteiten van Riu
Palace Cabo Verde

VERBLIJF

Alle kamers beschikken over badkamer (douche, haardroger, mogelijk
zonder afscheiding van de slaapkamer),
centrale airco, plafondventilator,
telefoon, wifi (gratis), satelliet-tv
(flatscreen), kleine koelkast, waterkoker voor koffie en thee, safe (gratis)
en balkon of terras
• Standaardkamer (2 pers. /
2 volw.+1 kind) (type 20)
SPORT & ONTSPANNING
• Communicerende kamers
• 2 zwembaden (waarvan 1 verwarmd (4 pers. / 4 volw.+2 kind) zonder
in de winter), kinderbad, zonnetoeslag (type 21)
terrassen
• Kamer (2-3 pers.), zonder toeslag
• Gratis ligzetels en parasols aan het
(type 22)
zwembad en het strand
• Superieure kamer (2 pers.)
• Gratis handdoekenservice
(type 26)
• Gratis: zie All In
• Kamer (2-3 pers. / 2 volw.+2 kind.)
• Betalend: wellnesscentrum met
met zithoek met slaapbank
schoonheidsbehandelingen en
(type 23)
massage, activiteiten in het RiuArt • Suite (2-3 pers. / 2 volw.+2 kind.)
atelier (meerdere keren per week)
met apart salon met slaapbank
(type 27)
• Eén persoon in dubbele kamer
(type 29)
• Eén pers. in dubbele kamer
(type 28)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk in type 23 en 27, niet
mogelijk bij maximale bezetting,
behalve in type 26, 29 en 28)
• 572 kamers

ALL IN
• Gevarieerd ontbijtbuffet met
showcooking • Continentaal ontbijt/
snack • Middagmaal: buffet met
showcooking en keuze aan desserts,
lichte gerechten in het restaurant
aan het zwembad • Avondmaal:
buffetten en gerechten in showcooking • 2x/week themabuffet
• Alternatief avondmaal: grill (buffet),
Aziatische keuken (buffet) of avondmaal in restaurant ‘Kulinarium’ (à-lacarte) • Snacks 24/24u. • Selectie van
nationale alcoholische en nietalcoholische dranken (24/24u.)
• Beachvolley • Fitness (sportschoenen verplicht), stoombad en
bubbelbad: vanaf 18 jaar • RiuFit:
groepslessen • Kajak, bodyboard,
snorkeluitrusting, 1 duikinitiatie in
het zwembad, watersporten afhankelijk
van de weersomstandigheden
• Animatieprogramma overdag voor
volwassenen en kinderen (4-7 en
8-12 jaar, in Kinderclub RiuLand)
(7x/week) • Shows, livemuziek of
Riu-avondprogramma (7x/week)
• Toegang en dranken in de discotheek (6x/week)

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQ]RQGHUWRHVODJ

Code 26873 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

634_V1_MED_NL 634

18/10/2022 12:17

635

Kaapverdië | Sal | Santa Maria

RIU CABO VERDE
Santa Maria

! Adults Only vanaf 18 jaar
! Voor een luxueuze vakantie
! Culinair genieten
! Een van de mooiste zandstranden
! Op 5 min. van Santa Maria
ADULTS WIFI
ONLY GRATIS

ALL IN

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:

8.5

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.7 • Service 8.8
• Kamers 8.5

Een heerlijke oase direct aan een
van de beste zandstranden van
West-Afrika... De befaamde RIU-keten
heeft ook hier voet aan wal gezet
zodat je in alle luxe en elegantie kunt
kennismaken met dit Afrikaanse
vakantieoord. Een verfrissend drankje
aan de rand van de indrukwekkende
zwembaden, verrukkelijke buffetten
die van elke maaltijd een culinair
festijn maken en een animatieteam
dat dag in dag uit het beste van
zichzelf geeft om je een leuk en
gevarieerd verblijf te garanderen,…
En uiteraard gaat RIU ook hier prat
op zijn gerenommeerde kwaliteit en
service, waardoor deze Riu ongetwijfeld
tot de betere hotels op het eiland
behoort. Een aantal faciliteiten
wordt gedeeld met naastgelegen
hotel Riu Funana, die niet adults
only is, en waar je kinderen kan
tegenkomen.

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het zandstrand
• Naast Riu Funana
• Op 300 m van Riu Palace Santa
Maria
• Op 1,5 km van het dorpje Santa
Maria
• Op 15 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Zie All In
• Hoofdrestaurant met terras
• Kulinarium restaurant
• Italiaans restaurant
• Restaurant bij het zwembad/grill
• Lobbybar, koffiebar met gebak,
salonbar met terras, poolbar met
swim-upbar, bar plaza, beachbar,
Sports bar (Riu Funana)
• Gepaste kleding vereist bij het
avondmaal

FACILITEITEN
• Shop
• Discotheek (Riu Funana)
• RiuArt atelier (Riu Funana)
• Kapsalon (Riu Funana)
• Wellnesscentrum (Riu Funana)
• Wifi (gratis) in het hele resort
(1 toestel per persoon per kamer)

VERBLIJF

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche, haardroger, mogelijk zonder
afscheiding van de slaapkamer),
centrale airco, plafondventilator,
telefoon, satelliet-tv (flatscreen), wifi
(gratis), waterkoker, safe (gratis),
minibar (gratis) sterkedrankenverdeler
en balkon of terras
• Standaardkamer (2-3 pers.)
(type 24)
• Ruime kamer (2-3 pers.)
(type 26)
SPORT & ONTSPANNING
• Suite (2-3 pers.) met zitkamer
• 2 zwembaden (waarvan 1 verwarmd met bank (type 27)
in de winter), zonneterras
• Eén persoon in dubbele kamer
• Aquapark ‘Splash Water World’
(type 28)
(min. 120 cm, 6x/week geopend)
• 500 kamers
(in Riu Palace Santa Maria)
• Gratis ligzetels en parasols aan het
zwembad en het strand
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: in Riu Funana:
wellnesscentrum met schoonheidsbehandelingen en massage,
activiteiten in het RiuArt atelier
(meerdere keren per week)

ADULTS ONLY
• Minimumleeftijd voor de gasten in
het hotel: 18 jaar

ALL IN
• Gevarieerd ontbijtbuffet met
showcooking • Continentaal ontbijt/
snack • Middagmaal: buffet met
showcooking en keuze aan desserts,
lichte gerechten in het restaurant
aan het zwembad • Avondmaal:
buffetten en gerechten in showcooking • 2x/week themabuffet
• Alternatief avondmaal: Kulinarium
restaurant, Italiaans, grill • Snacks
(24/24u. in Riu Funana) • Selectie
van nationale alcoholische en
niet-alcoholische dranken (24/24u.),
bijvullen van de minibar en
sterkedrankverdeler
• Beachvolley, RiuFit groepslessen
• In Riu Funana: fitness
(sportschoenen verplicht), stoombad
en bubbelbad • Kajak, bodyboard,
snorkeluitrusting, 1 proefduik in het
zwembad, watersporten afhankelijk
van de weersomstandigheden
• Aquapark ‘Splash Water World’
(Riu Palace Santa Maria, min. 120 cm,
6x/week) • Animatieprogramma
overdag voor volwassenen (7x/week)
• Toegang en dranken in de discotheek
(6x/week, Riu Funana) • Shows,
livemuziek of Riu-avondprogramma
(meerdere keren per week,
Riu Funana)

Code 26872 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

635_V1_MED_NL 635

18/10/2022 12:17

636

Kaapverdië | Sal | Santa Maria

DUNAS DE SAL
Santa Maria

! Kleinschalig en stijlvol
! Zeer goede service
! Eigen duikcentrum
! Ideaal om tot rust te komen
! Centraal gelegen, op 200 m van het strand
VOL
HALF
WIFI
GRATIS PENSION PENSION ONTBIJT

Standaardkamer

ONZE MENING:

7.7

KLANTENSCORE
• Maaltijden 7.9 • Service 8.6
• Kamers 8.1

Dit kleinschalige hotel kenmerkt zich
door persoonlijke aandacht en een
heerlijke, ontspannen sfeer. Hier voel
je je meteen thuis van zodra je de
lobby binnenstapt. De inrichting is
modern en de kamers zijn comfortabel.
Geniet van een goed boek op het
zonneterras rondom het rustige
zwembad in de tropische tuin. Het
vriendelijke personeel doet er werkelijk
alles aan om je verblijf onvergetelijk
te maken. Een fijne wandeling van
een paar minuten brengt je bij het
mooie, witte zandstrand en het
gezellige centrum van Santa Maria.

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• Op 200 m van het strand (door
een weg van het strand gescheiden)
• Op 10 min. van Santa Maria
• Op ± 16 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Ontbijtbuffet met lokale specialiteiten
• Restaurant met Kaapverdische en
internationale keuken
• Bar
• 1x/week Kaapverdische avond met
livemuziek en typische gerechten

• Zoetwaterzwembad
• Gratis ligzetels en parasols aan het
zwembad
• Gratis handdoekenservice (mits
waarborg)
• Gratis: yoga, duikinitiatie in het
zwembad (1u./verblijf)
• Betalend: spacentrum met massage,
PADI duikcentrum, privéles yoga

Alle kamers beschikken over badkamer
(bad of douche, haardroger), tegelvloer,
individuele airco (1/1-31/10), telefoon,
wifi (gratis), satelliet-tv, minibar
(betalend), safe (betalend), balkon
of gedeeld terras en zicht op het
zwembad
• Standaardkamer (2-3 pers.)
(type 20)
• Superieure kamer (2 pers.) met
koffie- en theefaciliteiten, badjas,
flatscreen en ligzetels op het
privébalkon (type 22)
• Juniorsuite (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind.) met geïntegreerd salon
(type 23)
• Luxekamer (2 pers.) met privébalkon
(type 24)
• Eén persoon in dubbele kamer
(type 29)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 68 kamers

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

VOOR FAMILIES
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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ROBINSON CABO VERDE
Santa Maria

! Adults Only vanaf 18 jaar
! Volledig vernieuwd
! Uitstekend voor watersportliefhebbers
! Direct aan het zandstrand
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ALL IN

S

20

TUI H

O

ADULTS
ONLY

el

22

TU

IQ
u

o
ality H

t

SHARE THE
MOMENT
! ONTSPANNEN

OP
PRACHTIGE LOCATIES
! VERS, GEZOND EN
LEKKER ETEN
! RUIM AANBOD AAN
SPORT EN ACTIVITEITEN
! DAGELIJKS TOPENTERTAINMENT
'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:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het zandstrand
• Zie All In
• Op 2 km van Santa Maria
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
KLANTENSCORE
• Op ± 17 km van de luchthaven
buffetvorm)
• Maaltijden 8.8
(transfer heen en terug inbegrepen) • Specialiteitenrestaurant
• Kamers 9.1
• Tapasrestaurant
FACILITEITEN
• Hoofdbar, lobbybar, beachbar
ROBINSON CABO VERDE werd
• Shop
volledig vernieuwd en is zeker een
SPORT & ONTSPANNING
• Wasservice
aanrader voor wie in een Adults
• Wifi (gratis) in een deel van het
• 1 infinity zwembad, 1 zoetwaterOnly-hotel wil verblijven. Waterresort
zwembad, zonneterras, tuin
sportliefhebbers vinden hier zeker
• Gratis ligzetels en parasols aan de
hun ‘dada’. Catamaran, windsurfen
zwembaden
en kitesurfen? Hier is het inbegrepen.
• Gratis handdoekenservice
Na de zware inspanning van de
• Gratis: zie All In
watersporten, kan je je hoofd leeg• Betalend: wellnesscentrum
maken met een heerlijke massage in
‘WellFit ‘ met massage (classic,
het wellnesscentrum of een portie
ayurvedisch), lessen catamaran en
pilates.
windsurf, behalen van VDWS
Internationaal Catamaran en
Windsurf basislicentie, stand-up
paddling, paddling materiaal en
les, les kitesurfing, personal trainer

9.2

ADULTS ONLY
• Minimumleeftijd voor de gasten in
het hotel: 18 jaar

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer
(douche, haardroger), tegelvloer,
individuele airco, satelliet-tv, wifi
(gratis), koelkast, koffiefaciliteiten,
safe (gratis), balkon of terras
• Standaardkamer (2 pers.) op het
gelijkvloers, met terras (type 20)
• Kamer op de eerste verdieping
(2 pers.), met balkon (type 21)
• Kamer met tuinzicht (2 pers.)
(type 22)
• Kamer met lateraal zeezicht
(2 pers.) (type 23)
• Juniorsuite (2 pers.) met terras
en lateraal zeezicht: geïntegreerd
salon (type 24)
• Promokamer (2 pers.) (type 25)
• Eén persoon in dubbele kamer
op het gelijkvloers, met balkon
(type 29)
• Eén persoon in dubbele kamer
op de eerste verdieping, met balkon
(type 28)
• 307 kamers

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Laat ontbijt (10-11u.)
• ROBcarpet (thema-avond, 1x/
week)
• Koffiebreak
• Snacks (15-17u.)
• ‘tasteJam’ (1x/14 dagen)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(bepaalde wijnen, schuimwijn en
sterkedranken betalend) (10-24u.)
• Beachvolley, Crossboccia
• Catamaran en windsurfen (mits
certificaat), materiaal voor
catamaran en windsurfen (wetsuit,
reddingsvest), kitesurfmateriaal,
groepsfitness, pilates, yoga
• Animatie overdag (spelletjes) en
‘s avonds (beach party, themaavond, livemuziek, quiz)

Code 26893 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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TUI BLUE CABO VERDE
Ponta Preta

! Uitgelezen plek voor rustzoekers
! Adults Only vanaf 16 jaar
! Culinair genieten
! Vriendelijke service
! Direct aan het strand
ADULTS SWIM-UP WIFI
ONLY KAMERS GRATIS

ALL IN

ONTSPANNEN
MET Z’N TWEEËN
! MODERNE

KAMERS OP
PRACHTIGE LOCATIES
! CULINAIRE ERVARINGEN
! GENIETEN IN DE
WELLNESS
! BLUEF!T® RELAXATIEEN FITNESSLESSEN
‘Koppels of beste vrienden?
In deze comfortabele, stijlvolle
Adults Only-hotels geniet je
van qualitytime in een
ontspannen sfeer.’

Luxekamer met tuin

Zie pagina 22 voor alle hotels
ONZE MENING:

8.7

KLANTENSCORE
• Maaltijden 7.9
• Kamers 8.7

Wie snakt naar de rust, naar heerlijke
verwennerij en naar tijd voor mekaar
zal in de wolken zijn over dit Adults
Only hotel. TUI BLUE Cabo Verde
weet als geen ander waar vakantie
om draait: genieten, genieten, en
nog meer genieten. Van beachvolleyballen in de zon. Of van die zalige
massage in het spacentrum. Van de
lekkere proevertjes op het buffet en
dat heerlijke aperitiefje bij valavond.
De All Inclusive formule zorgt ervoor
dat je op je wenken wordt bediend,
net zoals vakantie hoort te zijn.

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het strand
• Zie All In
• Op ± 5 km van Santa Maria
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
• Op ± 18 km van de luchthaven
buffetvorm, showcooking)
(transfer heen en terug inbegrepen) • Italiaans restaurant (à la carte,
showcooking)
FACILITEITEN
• Culinarium (à la carte)
• Shops
• Bistro met Aziatische gerechten
• Wasservice
• Snackrestaurant
• Spacentrum (deel je met het
• Lobbybar, poolbar, loungebar
naastgelegen hotel Melia Llana
• Het Aziatisch en Italiaans restaurant
Beach Resort & Spa. Beide hotels
deel je met het aangrenzende
hebben een aparte ingang)
hotel Melia Llana Beach Resort &
• Wifi (gratis) in het hele resort (niet Spa
aan het strand)
• Voor de à-la-carterestaurants is
reserveren noodzakelijk
• Deftige kledij gewenst tijdens het
avondmaal, lange broek vereist
voor de heren

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer
(douche, haardroger), tegelvloer,
individuele airco, telefoon, wifi (gratis),
satelliet-tv (flatscreen), hoofdkussenservice (gratis), minibar (gratis),
koffie- en theefaciliteiten, safe (gratis)
• Standaard luxekamer (2 pers.)
met balkon (type 20)
• Luxekamer (2 pers.) met terras
(type 21)
• Luxekamer met zeezicht (2 pers.)
met balkon, op aanvraag (type 22)
• Luxe swim-upkamer (2 pers.) met
directe toegang tot het zwembad
vanaf het terras (type 23)
• Juniorsuite (2 pers.) met balkon
(type 24)
• 302 kamers

SPORT & ONTSPANNING
• 2 zoetwaterzwembaden
• Gratis ligzetels en parasols aan het
zwembad
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: spacentrum met
6 massagecabines, watersportcentrum naast het hotel

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Laat ontbijt (10-11u.)
• Gala-avond (1x/week)
• ‘Sunset dinner’ (1x/14 dagen)
• Avondmaal met visgerechten
(1x/14 dagen)
• Avondmaal in het Culinarium
(1x/verblijf)
• Snacks (11-17u.)
• Koffiebreak (16-17u.)
• Middernachtsnacks (24-1u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken (9-2u.)
• Beachvolley, petanque, fitness,
aquagym
• Kookles, wijndegustatie en
cocktails maken: 1x/week

ADULTS ONLY
• Minimumleeftijd voor de gasten in
het hotel: 16 jaar

Code 26897 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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Kaapverdië | Sal | Ponta Preta

MELIA DUNAS BEACH RESORT & SPA
Ponta Preta

! Modern hotel
! Goede service
! Uitgebreid spacentrum
! The Level: exclusieve extra’s
! Direct aan het strand
WIFI
GRATIS

ALL IN

CLASSIC
9HUWURXZGJHYRHO
.ZDOLWHLWHQFRPIRUW
+DUWHOLMNHVHUYLFH

Premium standaardkamer

ONZE MENING:

7.3

KLANTENSCORE
• Maaltijden 6.4 • Service 8
• Kamers 7.5

Dit resort straalt comfort uit en
beschikt over een modern interieur.
Droom weg aan een van de zwembaden en geniet! Door het grote
aantal bars onder andere langs de
met palmbomen omringde ‘boulevard’
weet je altijd wel ergens je dorst te
lessen onder de stralende
Kaapverdische zon. Even tot rust
komen? Ga dan zeker eens langs in
het spacentrum en geniet van een
welverdiende behandeling. Het
resort biedt ook ‘The Level’-service
aan met allerlei extra’s wanneer je
verblijft in een ‘The Level’ kamer.
Gasten van Melia Dunas Beach
Resort & Spa mogen ook gebruik
maken van de faciliteiten van hotel
Sol Dunas.

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

VERBLIJF

• Direct aan het strand
• Zie All In
• Vlakbij het privézandstrand
• 5 restaurants: restaurant (maaltijden
• Op ± 3 km van Santa Maria (gratis
in buffetvorm), 4 à-la-carteshuttle)
restaurants
• Op ± 14 km van de luchthaven
• 7 bars
(transfer heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Kapsalon
• Schoonheidssalon
• Shops
• Wasservice
• Theater (in Sol Dunas Resort)
• Wifi (gratis) in het hele resort

Alle kamers beschikken over badkamer (douche, haardroger), tegelvloer, individuele airco, telefoon, wifi
(gratis), satelliet-tv (flatscreen), koelkast, koffie-en theefaciliteiten, safe
(gratis) en balkon of terras
SPORT & ONTSPANNING
• Premium standaardkamer
• 2 zoetwaterzwembaden (waarvan
(2 pers. / 2 volw.+1 kind) (type 21)
1 exclusief voor verblijven in ‘The
• Suite (2 pers. / 2 volw.+1 kind),
Level’), kinderbad
zonder toeslag (type 27)
• Gratis ligzetels en parasols aan de • Suite (2-4 pers.): 2 slaapkamers
zwembaden
(type 22)
• Gratis handdoekenservice (mits
• ‘The Level’ premium kamer
waarborg)
(2 pers.) (Adults Recommended)
• Gratis: zie All In
(type 24)
• Betalend spacentrum met massage, • Eén pers. in premiumkamer
bubbelbaden, stoombad, Finse
(type 29)
sauna, overdekt zwembad (verwarmd) • Voor verblijven in type 24 (kamers
dicht bij de algemene faciliteiten):
toegang tot ‘The Level Lounge’
met kleine snacks en dranken, ontbijt
in een privégedeelte (tot 11u.),
korting in het spacentrum, toegang
tot het zwembad van ‘The Level’,
enz.
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting in
types 24 en 29, volgensbeschikbaarheid)
• 529 kamers

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Maaltijden in de à-la-carterestaurants
• Selectie van lokale en
geïmporteerde alcoholische en
niet-alcoholische dranken (10-24u.,
tot 2u in de discobar) in bepaalde
bars van het resort
• 2 tennisterreinen, tennismateriaal
(mits waarborg), beachvolleybal,
fitness (vanaf 16 jaar)
• Yoga
• Animatie overdag en ‘s avonds
• Baby club (8 maand-4 jaar, mits
begeleiding van de ouders), miniclub (5-12 jaar), teen club
(13-17 jaar) in het Sol Dunas
Resort

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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Kaapverdië | Sal | Ponta Preta

MELIÁ LLANA
Ponta Preta

! Adults Only vanaf 18 jaar
! Ideaal voor rustzoekers
! Verwennerij in de restaurants
! Direct aan het strand
ADULTS SWIM-UP WIFI
ONLY KAMERS GRATIS

ALL IN

FOR TWO
*HQLHWHQPHW]¶QWZHHWMHV
$GXOWVRQO\
5XVWHQRQWVSDQQLQJ

Standaard luxekamer

ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het strand
• Zie All In
• Op ± 5 km van Santa Maria
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
KLANTENSCORE
• Op ± 18 km van de luchthaven
buffetvorm, showcooking)
• Maaltijden 7.4 • Service 8.3
(transfer heen en terug inbegrepen) • Italiaans restaurant (à-la-carte)
• Kamers 8.3
• Bistro met Aziatische gerechten (in
FACILITEITEN
TUI BLUE Cabo verde)
De rust ligt hier voor het grijpen.
• Shops
• Snackbar
Meliá Llana kiest heel bewust voor
• Wasservice
• Lobbybar, poolbar, loungebar
‘adults only’, zodat je compleet
• Schoonheidssalon
• Lange broek vereist voor de heren
relaxed kan genieten van je vakantie. • Wifi (gratis) in het hele resort
tijdens het avondmaal
De setting aan het strand is natuurlijk
magnifiek, maar ook de kamers in dit
SPORT & ONTSPANNING
hotel zijn echte pareltjes geworden.
• 2 zoetwaterzwembaden
Of je nu kiest voor een kamer met
• Gratis ligzetels en parasols aan het
zeezicht, een optrekje met zicht op
zwembad
de groene tuin of een swim-upkamer
• Gratis handdoekenservice
waarbij je zo het zwembad induikt...
• Gratis: zie All In
je zit op rozen in dit hotel. Ga voor
• Betalend: spacentrum met
de volledige ontspanning in de
6 massagecabines, manicure,
uitgebreide YHI Spa.
pedicure

7.8

ADULTS ONLY
• Minimumleeftijd voor de gasten in
het hotel: 18 jaar

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer (douche, haardroger), tegelvloer, individuele airco, telefoon, wifi
(gratis), satelliet-tv (flatscreen), koelkast, koffie- en theefaciliteiten, safe
(gratis)
• Standaard luxekamer (2 pers.)
met balkon (type 20)
• Luxekamer (2 pers.), gelegen op
de benedenverdieping en terras
(type 21)
• Luxekamer met zeezicht (2 pers.)
en balkon, op aanvraag (type 22)
• Luxe swim-upkamer (2 pers.)
met directe toegang tot het zwembad vanaf het terras (type 23)
• Luxekamer (2 pers.) met bubbelbad, balkon, frontaal zeezicht
(type 24)
• Eén pers. in dubbele standaard
luxekamer met balkon, op aanvraag
(type 29)
• 302 kamers

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Avondmaal in het Italiaans à la
carterestaurant (1x/verblijf)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken (9-2u.)
• Beachvolley, fitness, aquagym

Code 26885 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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Kaapverdië | Sal | Ponta Preta

SOL DUNAS
Ponta Preta

! Ideaal voor families
! Mooi kinderzwembad
! Ruim hotel
! Op 800 m van het strand
WIFI
GRATIS

ALL IN

SUN SWIM
(LQGHORRV]ZHPSOH]LHU
+HHUOLMN]RQQHQ
(HQ]RUJHOR]HIHHOJRRGYDNDQWLH

Standaardkamer

ONZE MENING:

7.5

KLANTENSCORE
• Maaltijden 6.6 • Service 7.4
• Kamers 7.7

Dit resort is gróóts, zowel in opzet
als in service. Door de zwembaden
voelt iedere waterfan zich thuis in
Sol Dunas. Er heerst een ontspannen
sfeer. Geniet van showcooking in het
restaurant en gezelligheid aan de
bar. Ook aan tieners en kinderen is
gedacht: er zijn films voor tieners en
glijbanen voor de kleinsten. Er zijn
ook volop rustige plekjes om je boek
te lezen. Er is hier voor elk wat wils.
Verwen je zintuigen in de wellness of
zak weg in je ligstoel terwijl de kinderen
plezier maken in de miniclub. Je
verblijft in moderne kamers of ruime
familiesuites. Een ideaal hotel voor
het hele gezin! Gasten van hotel Sol
Dunas mogen (mits betaling maar
met korting), gebruik maken van de
bars en à-la-carterestaurants van
hotel Melia Dunas Beach Resort. Je
bereikt het strand (op loopafstand)
via het aangrenzende Melia Dunas
Beach Resort.

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 800 m van het strand
• Op 3 km van winkels
• Op 3 km van Santa Maria
• Regelmatige shuttle naar het centrum
(gratis)
• Op ± 14 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
buffetvorm, kinderbuffet, showcooking) met terras
• 2 à-la-carterestaurants (internationaal/grillgerechten en Italiaans)
• Lobbybar, 3 poolbars, beachbar

FACILITEITEN
• Kinderspeelruimte
• Amfitheater
• Wasservice
• Wifi (gratis) in het hele resort

VERBLIJF

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche, haardroger), tegelvloer,
individuele airco, telefoon, wifi (gratis),
satelliet-tv (flatscreen), koelkast,
koffie- en theefaciliteiten (op aanvraag) en safe (gratis)
• Standaardkamer (2 pers. /
2 volw.+1 kind) (zonder balkon of
SPORT & ONTSPANNING
terras) (type 20)
• 3 zoetwaterzwembaden, kinderbad • Kamer met balkon of terras
met glijbaan, miniglijbanenpark
(2 pers. / 2 volw.+1 kind) (type 21)
(vanaf 120 cm, enkel voor kinderen) • Familiekamer (2-3 pers. / 2 volw.+
• Gratis ligzetels en parasols aan de
2 kind.) met balkon of terras:
zwembaden
1 slaapkamer (type 22)
• Gratis handdoekenservice (mits
• Familiekamer (2-4 pers.) met balkon
waarborg)
of terras: 2 slaapkamers (type 23)
• Gratis: zie All In
• Eén pers. in dubbele kamer met
• Betalend: in hotel Melia Dunas:
balkon of terras (type 29)
spacentrum met sauna, overdekt
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
zwembad (verwarmd), hamam,
mogelijk bij max. bezetting in type 29)
bubbelbad
• 626 kamers

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Maaltijden in het restaurant
(Italiaans en internationaal)
(12.30-15u.)
• Selectie van lokale en geïmporteerde
alcoholische en niet-alcoholische
dranken (10-2u.)
• Tennis, tennismateriaal (mits
waarborg), pingpong, pingpongmateriaal, basket, minivoetbal,
beachvolley, vogelpik, petanque,
biljart
• Fitness, aquagym, yoga, pilates
• Animatie overdag en ‘s avonds
(livemuziek, shows)
• Babyclub (8 maand-4 jaar, mits
begeleiding van de ouders), miniclub (5-12 jaar), tienerclub
(13-17 jaar)

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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KAAPVERDIË - BOA VISTA

! Een kristalheldere zee en parelwitte stranden die bijna Caribisch ogen
! Het eiland van de wandelende duinen, zeker in ‘Deserto de Viana’
een schitterend schouwspel
! Sal Rei, een vredig plaatsje met een lome, exotische sfeer
! Een zonnige bestemming met een rustig kabbelend Afrikaans leven
! Kaapverdië op z’n best

VAKANTIEPLAATSEN
LACACÃO
Deze badplaats ligt aan de ongerepte zuidkust
van het Kaapverdische eiland Boa Vista. Er is
weinig anders te doen dan je in de watten laten
leggen in je luxeresort en optimaal te genieten
op het lange, brede strand met maagdelijk wit
zand aan de Atlantische Oceaan. Luchthaven Lacacão: ± 25 km

PRAIA DE BOCA SALINA
Praia de Boca Salina is de ideale plek om te
ontspannen. Heerlijk languit aan het zonovergoten
strand, of lekker actief met een van de vele watersporten. Luchthaven - Praia de Boca Salina : ± 2 km

PRAIA DE CHAVES
Praia de Chaves is een strand op het westelijke deel
van het eiland. Verken hier de plaatselijke natuur
en ontdek de wondere onderwaterwereld tijdens
het snorkelen. Luchthaven - Praia de Chaves: ± 2 km

KLIMAAT
jan
feb
maa
apr
mei
jun
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec

A
23°
22°
23°
23°
24°
24°
24°
25°
26°
27°
27°
25°
26°

B
22°
22°
0°
22°
22°
24°
24°
24°
25°
26°
26°
25°
23°

C
8
9
10
10
7
6
6
7
7
6
8
9
8

A: gem. dagtemp.
B: gem. temp. zeewater
C: uren zon per dag
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24/7 ONLINE
SERVICE

Costa de Boa
Esperança

C a mp o d a

Praia de
Boca Salina S er ra
Praia de
Chaves

BOAVISTA

INFO
Formaliteiten: voor Belgen : Je dient in het bezit
te zijn van een internationaal paspoort dat nog
6 maanden geldig is na datum van terugreis. Je
hebt geen visum meer nodig om Cabo Verde
binnen te mogen. Je moet je aankomst registreren
en een luchthaventaks (TSA taks) betalen. Je
dient bij boeking je paspoortgegevens aan je
reisagent te bezorgen, zodat wij ter plaatse de
TSA taks voor jou kunnen regelen (inbegrepen
in de brochureprijs, deze paspoort- en andere
gegevens worden doorgegeven aan de bevoegde
autoriteiten). Je paspoortgegevens dienen
uiterlijk 1 week voor vertrek bij ons aanwezig
te zijn. Voor boekingen minder dan 1 week voor
afreis, gelieve contact op te nemen met je reiskantoor. Voor late boekingen binnen deze periode
bestaat de kans dat de TSA taks niet meer op
voorhand kan verzorgd worden. In dit geval dient
dit ter plaatse betaald te worden bij aankomst.
De host(ess) doet de terugbetaling ter plaatse.
Voor andere nationaliteiten neem je best contact
op met de ambassade. Kinderen: je dient in het
bezit te zijn van een internationaal paspoort dat
nog 6 maanden geldig is na datum van terugreis.
Voor een laatste update: zie http://diplomatie.
belgium.be.
Verblijfstaks: ongeveer € 2 / nacht / pers. ter
plaatse te betalen (cash geld voorzien). Niet
van toepassing voor kinderen jonger dan 16 jaar.
Ambassade Cabo Verde: Avenue Jeanne /
Johannalaan 29, 1050 Brussel, tel. 02/643.62.70,
fax 02/646.33.85, emb.caboverde@skynet.be
Taal: de bevolking is een mengeling van
Portugezen en Afrikanen. Het Portugees is de
officiële taal, het Creools is de volkstaal. Engels
wordt algemeen begrepen in de toeristische
gebieden.

Pico
Estancia

10 km

Roken: volgens de wetgeving is roken in het hotel
niet toegestaan, ook niet in de buitenruimtes.
Tijdsverschil: in de zomer 3 uur vroeger dan in
België; en in de winter 2 uur vroeger dan in België.
Lokale munt: de Kaapverdische Escudo (CVE),
onderverdeeld in 100 centavos. € 1 = CVE
110,09 (oktober 2022). Je kan geld wisselen
op de luchthaven, in de banken of in de
hotels (dit laatste is meestal het voordeligst),
maar meestal kan je ook gewoon met euro’s
betalen. Contant geld is er het beste betaalmiddel aangezien het aantal geldautomaten
beperkt is. Met je Visakaart en MasterCard
kan je geld afhalen aan de automaten. Visa
wordt aanvaard in de meeste hotels.
Klimaat: op Cabo Verde dient men rekening
te houden met een krachtige wind. Voor de
koelere avonden is het aangeraden een warme
trui of windjack mee te nemen. Cabo Verde
heeft een subtropisch klimaat met over het
algemeen weinig regenval, maar een zeldzame,
hevige regenbui of onweer is mogelijk in het
najaar (augustus-oktober).

Lacacão

aan
e Oce
isch
ant
l
t
A

Watersporten: het windsurfseizoen loopt van
november tot maart. Tijdens de zomermaanden
zijn de meeste surfcentra gesloten. De zee
rondom Boa Vista kan wild zijn. Daarom werken
sommige hotels met een vlaggensysteem. Bij
een rode vlag mag je niet in zee zwemmen.
Gezondheidszorg: de medische voorzieningen
op Cabo Verde zijn zeer beperkt. Heel wat
medicatie is hier niet verkrijgbaar. Het is dan
ook aangeraden dit zelf mee te brengen.
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.
Inbegrepen: maaltijden tijdens de vlucht
Wifi: is duur en het bereik en de snelheid van de
wifi-verbinding kan niet altijd verzekerd worden.
Verzekering: wij raden je aan een reis- en
bijstandsverzekering te nemen (onder meer
voor de terugbetaling van eventuele medische
kosten gemaakt ter plaatse).
Elektriciteit: 220 V en stopcontacten met
gewone stekker.

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

18/10/2022 19:22
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RIU PALACE BOAVISTA
Praia de Boca Salina

! Eerste Palace hotel op Boa Vista
! Swim-upkamers
! Uitstekende keuken
! Direct aan het strand
SWIM-UP WIFI
KAMERS GRATIS

ALL IN

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

Standaardkamer
ONZE MENING:

9.3

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.9 • Service 9.4
• Kamers 9.3

Dit hotel van de RIU-keten is werkelijk
een pareltje, het eerste ‘Palace’ hotel
op Boa Vista. Dit is het enige hotel
met swim-upkamers, ze zijn bovendien
zeer luxueus. Zet een voet uit je
kamer en geniet van verfrissing in
het zwembad, zalig toch? Iedere dag
doet de chef zijn uiterste best om je
heerlijke maaltijden voor te schotelen.
Het hotel ligt ook direct aan het
strand, dat is werkelijk genieten. Het
zand tussen je tenen voelen bij een
verkwikkende strandwandeling, dat
klinkt als vakantie.

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het strand
• Naast Riu Karamboa
• Op 8 km van Sal Rei
• Op ± 1,5 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Zie All In
• Hoofdrestaurant met terras
• Fusion restaurant
• Japans restaurant
• Snackrestaurant met terras/steakhouse
• Lobbybar met terras, koffiebar
met gebak, salonbar met terras,
podium in openlucht, sportsbar,
2 poolbars met swim-upbar
• Correcte kledij vereist tijdens de
maaltijden (hoofdrestaurant:
t-shirt met mouwen voor de heren,
themarestaurants: lange broek en
t-shirt met mouwen voor de
heren)

FACILITEITEN
• Kinderspeeltuin
• Shop
• Kapsalon
• Schoonheidssalon
• Wifi (gratis) in het hele resort
(2 toestellen per persoon per
kamer)

VERBLIJF

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche, haardroger, badjas), centrale
airco, telefoon, satelliet-tv
(flatscreen), wifi (gratis), safe (gratis),
minibar (gratis), sterkedrankenverdeler,
balkon of terras
• Standaardkamer (2-3 pers. /
2 volw.+2 kind.) (type 20)
• Swim-upkamer (2 pers., min.
18 jaar) met directe toegang tot
het zwembad, zithoek met bank,
terras met klein zwembad en ligstoelen (type 26)
• Familiekamer (2-4 pers. / 2 volw.+
3 kind.) met 2 slaapkamers, zithoek
met bank (type 21)
• Eén persoon in dubbele kamer
SPORT & ONTSPANNING
(type 29)
• 3 zwembaden (verwarmd), kinder- • Eén persoon in swim-upkamer
bad (verwarmd), zonneterras
met directe toegang tot het zwembad,
• Gratis ligzetels en parasols aan de
zithoek met bank, terras met klein
zwembaden en het strand
zwembad en ligstoelen (type 28)
• Gratis handdoekenservice
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
• Gratis: zie All In
mogelijk in type 20 en 29, niet
• Betalend: wellnesscentrum met
mogelijk bij maximale bezetting
verschillende behandelingen,
behalve in type 29)
massages, activiteiten in het RiuArt • 505 kamers
atelier (meerdere keren per week)

ALL IN
• Gevarieerd ontbijtbuffet, showcooking • Continentaal ontbijt/snack
• ‘s Middags: buffet met warme en
koude gerechten, showcooking, pizza,
pasta, salades en keuze aan desserts
• ‘s Avonds: buffeten en gerechten in
showcooking, 3x/week themabuffet
• Alternatief avondmaal: Fusion
restaurant, Japans restaurant, steakhouse • Snacks (24/24u.) • Selectie
van lokale en internationale alcoholische
en niet-alcoholische dranken
(24/24u.) • Bijvullen van de minibar
en sterkedrankenverdeler in de kamer
• Beachvolley • Groepslessen in de
RiuFit zone (6x/week) • Stoombad,
bubbelbad, fitness (allen vanaf 18 jaar,
sportschoenen in fitness verplicht)
• 1 proefduik in het zwembad
• Kajak, bodyboard, snorkeluitrusting,
watersporten afhankelijk van de
weerstomstandigheden • Animatie
overdag voor kinderen (4-7, 8-12) in
kinderclub RiuLand (6x/week), animatie
voor volwassenen (7x/week) • Riu
avondprogramma met livemuziek en
shows (7x/week) • Waterpark ‘Splash
Water World’ (6x/week in Riu Karamboa)

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQ]RQGHUWRHVODJ
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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RIU KARAMBOA
Praia de Boca Salina

! All In: zorgeloos ontspannen
! Service zoals het hoort
! Volledig gerenoveerd in 2022
! Adults Only vanaf 18 jaar
! Direct aan het witte strand
ADULTS WIFI
ONLY GRATIS

ALL IN

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:

8.1

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.4 • Service 8.9
• Kamers 7.7

Dit Afrikaanse sprookjespaleis is
gebouwd op het nog ongerepte
eiland Boa Vista dat bekend staat
om zijn eindeloze duinen. Riu
Karamboa is de ideale plaats om te
genieten van zon, zee en strand.
Hier kan je schitterende strandwandelingen maken. Luilekkeren aan
het zwembad, genieten van heerlijke,
gevarieerde buffetten,... En dat terwijl
het personeel dag en nacht klaar
staat om je de perfecte vakantie te
bezorgen. Voor wie klinkt dit niet als
muziek in de oren? Hier geniet je
met volle teugen!

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het strand
• Op 8 km van Sal Rei
• Op 1,5 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Zie All In
• Hoofdrestaurant met terras
• Aziatisch restaurant
• Kulinarium
• Italiaans restaurant
• Restaurant bij het zwembad / grillrestaurant
• Grill ‘Pepe’s Food’ bij het zwembad
• Lobbybar met terras, bar met
salon, 2 poolbars met swim-upbar,
bar plaza, sports bar

FACILITEITEN
• RiuArt atelier
• Shop
• Wellnesscentrum
• Schoonheidssalon
• Wifi (gratis) in het hele resort
(1 toestel per persoon per kamer)

VERBLIJF

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche, haardroger, zonder afscheiding
van de slaapkamer), centrale airco,
plafondventilator, telefoon, satelliettv, wifi (gratis), kleine koelkast,
elektronische safe (gratis) en balkon
of terras
• Standaardkamer (2 pers.)
(type 20)
• Ruime kamer (2-3 pers.) met
slaapbank (type 21)
• Juniorsuite (2 pers.) (type 23)
SPORT & ONTSPANNING
• Swim-upkamer (2 pers.) met
• 3 zwembaden (verwarmd),
directe toegang en zicht op het
2 zwembaden (verwarmd) met
zwembad (type 24)
swim-upbar, zonneterras
• Eén pers. in dubbele kamer
• Gratis ligzetels en parasols aan het
(type 29)
zwembad en het strand
• 968 kamers
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: wellnesscentrum met
verschillende behandelingen,
schoonheidssalon en massage,
activiteiten in het RiuArt atelier
(meerdere keren per week)

ADULTS ONLY
• Minimumleeftijd voor de gasten in
het hotel: 18 jaar

ALL IN
• Gevarieerd ontbijtbuffet met
showcooking • Continentaal ontbijt/
snack • Middagmaal: buffet met
showcooking en keuze aan desserts,
lichte maaltijden in het restaurant
aan het zwembad, grill ‘Pepe’s Food’
• Avondmaal: buffetten en gerechten
in showcooking • 2x/week themabuffet • Alternatief avondmaal:
Kulinarium (à-la-carte), Aziatische
en Italiaanse keuken (buffet), grill
(buffet) • Snacks (24/24u.)
• Selectie van nationale alcoholische
en niet-alcoholische dranken
(24/24u.) • Bijvullen van de minibar
en sterkedrankenverdeler
• 2 tennisterreinen (met verlichting,
materiaal mits waarborg), beachvolley
• Kleine fitnesszaal (sportschoenen
verplicht), sauna • (Afhankelijk van
de weersomstandigheden), kajak,
snorkelmateriaal, 1 duikinitiatie in
het zwembad, waterfietsen, bodyboard • Groepslessen in de RiuFit
zone • Waterpark ‘Splash Water
World’ (6x/week)
• Animatieprogramma overdag
(7x/week) • Shows, livemuziek of
Riu-avondprogramma (7x/week)
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RIU TOUAREG
Praia Lacacão

! Voor levensgenieters
! All Inclusive, maximaal relaxen
! Verschillende themarestaurants
! Rustiger Adults Only gedeelte
! Direct aan het paradijselijke strand
WIFI
GRATIS

ALL IN

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:

8.3

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.2 • Service 9.2
• Kamers 8

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant met terras
• Kaapverdisch specialiteitenrestaurant
• Italiaans restaurant
• Aziatisch restaurant
• Restaurant bij het zwembad/grill
• Restaurant ‘Kulinarium’ (à-la-carte,
enkel voor gasten in het Adults
Only-gedeelte)
• Lobbybar, bar plaza, bar met salon,
3 poolbars waarvan 1 met swimupbar en 1 enkel voor gasten in
het Adults Only-gedeelte

Exotisme op slechts enkele uurtjes
vliegen. Cabo Verde is erg geliefd als
strandbestemming. Want hier moet
je zijn voor uren en uren luilekkerplezier. Wanneer je Riu Touareg
nadert, lijkt het een fata morgana in
het ongerepte landschap. Er is zelfs
een Adults Only-gedeelte (vanaf
18 jaar) met speciale service. En RIU SPORT & ONTSPANNING
wist opnieuw een van de mooiste
• Zwembad (verwarmd) met bubbelplekjes uit te kiezen: het maagdelijk
bad en swim-upbar, 4 zwembaden,
witte zandstrand van het paradijselijke
2 kinderbaden (verwarmd), zonneen zeer rustige Lacacão.
terras
• Zwembad met geïntegreerd bubbelLIGGING
bad (enkel voor gasten in het
• Direct aan het zandstrand
Adults Only-gedeelte) en zonne• Op 32 km van Sal Rei
terras
• Op ± 25 km van de luchthaven
• Gratis ligzetels en parasols aan de
(transfer heen en terug inbegrepen)
zwembaden en het strand
• Gratis handdoekenservice
FACILITEITEN
• Gratis: zie All In
• Kinderspeeltuin
• Betalend: spacentrum met massage,
• Shop
schoonheidsbehandelingen,
• Discotheek
activiteiten in het RiuArt atelier
• Karaoke
(meerdere keren per week)
• RiuArt Atelier
• Shop
• Spacentrum
• Wifi (gratis) in het hele resort
(1 toestel per persoon per kamer)

• Verblijf in Adults Only-gedeelte:
exclusief restaurant ‘Kulinarium’
Alle kamers beschikken over bad(à-la-carte, 1x/week), exclusief
kamer (douche, haardroger, zonder
zwembad (verwarmd) met bubbelafscheiding van de slaapkamer),
bad, zonneterras, poolbar
centrale airco, plafondventilator,
telefoon, satelliet-tv (flatscreen), wifi • Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk in type 21, niet mogelijk
(gratis), elektronische safe (gratis),
bij maximale bezetting, behalve in
koelkast en balkon of terras
type 20, 28 en 27)
• Standaardkamer (2 pers.)
• 1151 kamers
(type 20)
• Kamer met lateraal zeezicht
(2 pers.) (type 27)
• Ruime kamer (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind.) (type 21)
• Suite (2-3 pers. / 2 volw.+2 kind.):
1 slaapkamer, 1 salon (type 22)
• Kamer in het Adults Only-gedeelte
(2 pers., vanaf 18 jaar) met minibar (gratis) en sterkedrankverdeler
(type 23)
• Eén persoon in dubbele kamer
in het Adults Only-gedeelte
(vanaf 18 jaar) met minibar (gratis)
en sterkedrankverdeler (type 29)
• Familiekamer (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind.): 1 slaapkamer (type 26)
• Eén persoon in dubbele kamer
(type 28)

VERBLIJF

ALL IN
• Gevarieerd ontbijtbuffet, showcooking
• Continentaal ontbijt/snack
• Middagmaal: buffet met showcooking,
keuze aan desserts, lichte maaltijden in
het restaurant aan het zwembad, gebak,
koffie • Avondmaal: buffetten en gerechten
die ‘à la minute’ worden bereid
• 2x/week themabuffet • Alternatief
avondmaal: Kaapverdische (à-la-carte,
voor- en nagerecht in buffetvorm),
Aziatische (buffet), Italiaanse (buffet)
keuken en grillrestaurant (buffet), enkel
voor gasten in Adults Only-gedeelte:
‘Kulinarium’ (1x/week) • Snacks
(24/24u.) • Selectie van nationale
alcoholische en niet-alcoholische dranken
24/24u. • Regelmatig bijvullen van minibar en sterkedrankverdeler op de kamer
(enkel in Adults Only-gedeelte)
• 2 tennisterreinen (1 met verlichting,
materiaal mits waarborg), omnisportterrein, beachvolley • Fitness (sportschoenen verplicht), stoombad, bubbelbad: vanaf 18 jaar • RiuFit groepslessen
• Animatieprogramma overdag voor
volwassenen en kinderen (4-7 en 8-12 jaar,
in Kinderclub RiuLand) (7x/week)
• Shows, livemuziek of Riu-avondprogramma (7x/week) • Toegang en
dranken in de discotheek (7x/week)

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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ROYAL HORIZONS BOAVISTA
Praia de Chaves

! 12 hectare groot
! Uitgebreid aanbod activiteiten
! Prachtig uitzicht op de oceaan
! Vlak bij het strand
ALL IN

Standaardkamer
ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 100 m van het fijn zandstrand • Zie All In
• Op 11 km van Sal Rei
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
In hotel Royal Horizons Boavista is
buffetvorm, thema-avonden)
werkelijk vanalles te beleven, tennis • Op ± 2 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen) • A-la-carterestaurant
of pingpong, noem maar op. Voor
• Beach Snack
totale ontspanning, gepaard met
FACILITEITEN
• Lobbybar, poolbar, beachbar
een massage of een sessie in het
• Kinderspeeltuin
stoombad, kan je terecht in het
SPORT & ONTSPANNING
• Schoonheidssalon
wellnesscentrum. Royal Horizons
• Kapsalon
• 2 zoetwaterzwembaden (waarvan
Boavista ligt bovendien op een
• Wasservice
1 verwarmd tussen nov.-juni),
zuchtje van de Atlantische Oceaan.
• Shop
1 kinderbad
Ontspan languit aan het strand, de
• Discotheek
• Gratis ligzetels en parasols aan de
zonnestralen op je huid, sluit je ogen
• Wifi (gratis) in een deel van het
zwembaden en het strand
en geniet van het ruisen van de golven.
resort
• Gratis handdoekenservice
Welkom in het paradijs!
• Gratis: zie All In
• Betalend: spacentrum met Turks
bad/stoombad, massages, quad,
kajak

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer
(haardroger), tegelvloer, individuele
airco, telefoon, satelliet-tv, koelkast,
safe (betalend), balkon of terras
• Standaardkamer (2 pers. /
2 volw.+2 kind.) met zicht op het
hinterland of op de tuin (type 20)
• Kamer met zeezicht (2 pers. /
2 volw.+2 kind.) (type 21)
• Juniorsuite (2-4 pers. / 2 volw.+
2 kind.) met zicht op de tuin of op
het hinterland (type 22)
• Juniorsuite (2-4 pers. / 2 volw.+
2 kind.) met zeezicht (type 23)
• Eén persoon in dubbele kamer
met zicht op de tuin of op het
hinterland (type 29)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis
• 300 kamers

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Avondmaal in het à-la-carterestaurant (1x/week)
• Snacks (15-17u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken (9-24u.)
• Voetbal, volleybal, fitness, pingpong,
petanque, vogelpik, biljart, aerobic,
bubbelbad (indoor)
• Animatie ‘s avonds
• Miniclub (4-12 jaar)

VOOR FAMILIES
YROZNLQGHUHQ]RQGHUWRHVODJ
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SÃO MIGUEL

Atlantische Oceaan

! Meest gevarieerde eiland van de Azoren
! Kleurrijke kratermeren, groene weiden en geurende bloemen
! Ponta Delgada: toeristisch hart van het eiland
! Cultuur in de vorm van musea, kerken en paleizen
! Erfgoed en historie in voormalige hoofdstad Vila Franca
! Voor de sport: tennis, golf, canyoning, walvisspotten, duiken...
SÃO MIGUEL
São Miguel is het meest gevarieerde eiland
van de Azoren. Met zijn kratermeren, groene
natuur, geurige bloemen en culturele bezienswaardigheden weet São Miguel eenieder te
bekoren. Het hart van het eiland is de hoofdstad
Ponta Delgada. Je vindt er musea, kerken en
paleizen. Voor wie ’s avonds de lokale sfeer wil
opsnuiven is er hier meer dan voldoende vertier
aanwezig. In de voormalige hoofdstad van het
eiland, Vila Franca do Campo, kom je alles te
weten over het erfgoed en de geschiedenis
van São Miguel. Ook de moeite waard zijn o.a.
Furnas met het grote meer en de warmwaterbronnen en het Terra Nostra Park (botanische
tuin met exotische bloemen en een uniek
kopermeer met mineraalwater). Geniet van
het warme water in de oceaan in Ferraria.
Sportievelingen kunnen op dit eiland o.a. golfen,
tennissen, wandelen, paardrijden, aan canyoning
doen, walvisspotten en duiken.

KLIMAAT
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt

A
17°
19°
21°
23°
25°
24°
21°

B
16°
17°
19°
22°
23°
23°
21°

C
5
6
6
7
7
6
5

A: gem. dagtemp.
B: gem. temp. zeewater
C: uren zon per dag
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Rabo De Peixe
Capelas

Ribeira Grande

PONTA
DELGADA

VAKANTIEPLAATSEN
PONTA DELGADA

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

Vila Franca
do Campo

10 km

De grootste stad van de Azoren die zich vroeger
al liet opmerken door zijn grote haven en zich
gaandeweg wist te ontpoppen tot een bloeiende, INFO
mondaine trekpleister met een boeiend vleugje Formaliteiten: voor Belgen volstaat de identiteitskaart (dient geldig te zijn tijdens je verblijf).
cultuur. Luchthaven - Ponta Delgada: 4 km
Andere nationaliteiten: info op de ambassade.
VILA FRANCA DO CAMPO
Kids-ID voor kinderen jonger dan 12 jaar. Voor een
Voormalige hoofdstad van het eiland São Miguel laatste update: zie http://diplomatie.belgium.be
die door een aardbeving in 1522 verwoest werd Munt: de gebruikte munteenheid op de Azoren
en zich sindsdien als charmant vissersdorpje is de euro. Kredietkaarten worden bijna overal
profileert. Luchthaven - Vila Franca do Campo: 32 km
aanvaard. Je hebt eveneens een kredietkaart
nodig voor de waarborg van de huurwagen.
CAPELAS
Tijdsverschil: op de Azoren is het twee uur
Dorpje aan de noordkust met een mooie
natuurlijke zwemzone. Luchthaven - Capelas: 15 km vroeger dan in België.
Taal: op de Azoren spreekt men Portugees
RABO DE PEIXE
en Engels.
Een authentiek vissersdorpje in het noorden Vervoer: er is openbaar vervoer op de Azoren,
van Sao Miguel. Ben je op zoek naar rust en
maar dit is vrij beperkt.
natuur, dan is dit een ideale uitvalsbasis om het
eiland te verkennen. Luchthaven - Rabo de Peixe: 17 km WANDELEN
De eilanden van de Azoren zijn ideaal om
RIBEIRA GRANDE
prachtige wandelingen te maken, waarbij je de
Dit kleine stadje is pittoresk gelegen aan de noord- unieke flora en fauna leert kennen. De uitstekend
kust. Het historische centrum, met haar smalle bewegwijzerde wandelpaden brengen je langs
straatjes en 17e-eeuwse gebouwen, is zeker een vulkanische sites, warmwaterbronnen, grotten
bezoek waard. Luchthaven - Ribeira Grande: 24 km
en kliffen.

EXCURSIES
24/7 ONLINE
SERVICE

SÃO MIGUEL

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

CAPELAS
Vale do Navio *****

code 09028

PONTA DELGADA
Marina Atlantico ****
Sao Miguel Park ****
Vila Gale Sao Miguel ****

code 09032
code 09031
code 09036

RABO DE PEIXE
Pedras do Mar *****

code 09033

RIBEIRA GRANDE
Verde Mar & Spa *****

code 09035

VILA FRANCA DO CAMPO
Pestana Bahia Praia
Nature and Beach Resort ****

code 09027

WATERSPORTEN

De archipel vormt een ongerept watersportparadijs. Het vulkanische landschap leent zich
uitstekend voor canyoning. De Azoren zijn ook
prachtig om te duiken, de rijke onderwaterDOLFIJN- EN WALVISSPOTTEN
Walvissen en dolfijnen zijn al eeuwenlang vaste flora en -fauna zullen je zeker verrassen. En
laten we vooral niet vergeten dat São Miguel
bezoekers van de Azoren. Je ziet ze overal,
alleen en in groep, in hun natuurlijke habitat ook een ideale surfbestemming is!
nabij de eilanden São Miguel, Terceira, Pico en
Faial. Je kan hier meer dan 20 verschillende
soorten walvisachtigen spotten: tuimelaars,
gevlekte dolfijnen, potvissen...
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EXCURSIES
& WANDELINGEN

Big Truck Adventures

EXCURSIES
BIG TRUCK ADVENTURE TOUR - SETE
CIDADES EN DE ANANASPLANTAGES
Zonder twijfel een van de mooiste excursies!
Je rijdt langs een kronkelende weg aan de
noordelijke rand van de gigantische krater,
waar je steeds een prachtig zicht hebt op het
grootste meer van het eiland. Bij minder dan
10 deelnemers gebeurt de tocht per jeep of
minibus. Donderdag en zondag, halve dag
BIG TRUCK EMOTION TOUR LAGOA DO FOGO
Een spannende manier om het prachtige
binnenland van het eiland te ontdekken is
offroad! Deze tocht brengt je langs meren,
rivieren, groene valleien en verborgen
watervallen… kortom, langs de ongerepte
natuur. Van het meer van Fogo rijd je naar dat
van São Brás, met daartussen een van de
hoogtepunten van het eiland: de Caldeira
Velha, een echt natuurmonument (toegang
niet inbegrepen). We gaan ook verschillende
soorten thee proeven bij de enige theeplantage
in Europa. Bij minder dan 10 deelnemers
gebeurt de tocht per jeep of minibus.
Donderdag en zondag, halve dag

WANDELINGEN
BIG TRUCK EASTERN TOUR - NORDESTE

SETE CIDADES

Een onvergetelijk avontuur! Je rijdt langs
hoogvlaktes, stromen, groene valleien en
verborgen watervallen. Vanuit Ponta Delgada
vertrekken we onmiddellijk naar een van de
hoogtepunten van het noordoosten: Parque
Natural da Ribeira do Caldeirões, waar
watervallen en windmolens omgeven worden
door de rijke vegetatie. Verder naar Ponta do
Sossego met een prachtig uitzicht over de
oostkust. Na de lunch rij je naar Salto do
Cavalo, waar je een overweldigend zicht over
Furnas en Povoção te wachten staat. Na een
steile afdaling is er een laatste stop in Povoção,
een oude nederzetting, voor je terugkeert naar
Ponta Delgada. Bij minder dan 10 deelnemers
gebeurt de tocht per jeep of minibus. Dinsdag
en zondag, hele dag

Deze wandeling start aan het uitkijkpunt Vista
do Rei. Hier heb je een panoramisch uitzicht
over het hele vulkaangebied en de kratermeren
van Sete Cidades. Breng dus zeker je fototoestel
of verrekijker mee! Onderweg bewonder je
enkele exotische plantensoorten. Op de
terugweg naar Ponta Delgada hou je nog een
stop aan het uitkijkpunt van Santiago Lake.
Woensdag, 7 km, moeilijkheidsgraad: beginner

DOLFIJN- EN WALVISSPOTTEN

Walvisspotten mag niet ontbreken op het
programma! De Azoren zijn immers dé plaats
bij uitstek om deze prachtige zoogdieren te
bewonderen. Hou er wel rekening mee dat
deze dieren vrij in de natuur leven en hun
aanwezigheid niet altijd gegarandeerd is. De
boottocht is een unieke ervaring, waarbij
veiligheid en respect tegenover deze dieren
COMBINATIE ADVENTURE & EMOTION TOUR een prioriteit vormen. Min. 4 deelnemers of
op aanvraag
Donderdag en zondag, hele dag (Emotion in
de voormiddag, Adventure in de namiddag) Bij
minder dan 10 deelnemers gebeurt de tocht
WESTSIDE EXPERIENCE
per jeep of minibus.
Een avontuurlijke dag met mountainbiken in
Sete Cidades en rotsklimmen en baden in de
MYSTIC FURNAS CRATER
natuurlijke thermen in Ferraria. Vanaf 8 jaar
(onder begeleiding van een volw. tot 18 jaar).
Een volledige dag om te gaan fietsen en
kanovaren in het meer van Furnas. Vanaf 8 jaar Min. 4 deelnemers. Woensdag, volledige dag
(onder begeleiding van een volw. tot 18 jaar).
Min. 4 deelnemers. Dinsdag en zaterdag,
volledige dag

PRAIA VIOLA

Deze uitstap van een hele dag begint met een
rit naar het noorden. De wandeling start in
het kleine dorpje Ribeira Funda en duurt zo’n
3 uur. Vanaf een open plaats leidt het pad
door dichte bebossing naar enkele oude
watermolens en langs riviertjes. Volgende
stopplaats is het kleine, rustige strand van
Praia da Viola. Bij kalme zee kan je hier even
gaan zwemmen. Hier start een pad dat je naar
het einde van de wandeling brengt. Op de
terugweg ga je thee proeven in de oudste
SANGUINHO
theefabriek van het eiland, Gorreana. Daarna
stop je in Caldeira Velha, waar je ontspannend
Bij de start van de wandeling kan je al
onmiddellijk het teatro bewonderen, gebouwd kan baden in de warmwaterbronnen. Dan keer
in 1908 ter ere van de Heilige Geest. Een deel je terug naar Ponta Delgada. Op aanvraag,
5,5 km, moeilijkheidsgraad: gemiddeld
van de wandeling gaat langs de rechteroever
van de rivier van Faial da Terra. Ongeveer
halfweg zie je een prachtige waterval, Salto do
PICO DA VARA
Prego. Je bereikt Sanguinho, een plaats die
sinds de jaren ’70 onbewoond is. Het twintigtal Vanaf de ontmoetingsplaats rij je naar
Algarvia, een dorpje in het noordoosten.
huizen dat er nog staat, lijkt een ruïne, maar
Onderweg geniet je van het prachtige uitzicht
bood ooit onderdak aan bijna 200 mensen.
over de noordkust, de groene velden en de
Vrijdag en zondag, 6 km, moeilijkheidsgraad:
eindeloze weilanden. De wandeling start met
gemiddeld
een klim van ongeveer 1 km door een bos van
cipressen. Het pad stijgt naar het hoogste
PRAIA - LAGOA DO FOGO
punt van het eiland, Pico da Vara, 1.105 m
Vanop de brug van Ribeira da Praia heb je een boven het zeeniveau. Op de top kan je genieten
van een schitterend 360°-panorama. Dan daal
magnifiek uitzicht over Praia, geklasseerd op
de lijst van Unesco. Een deel van de wandeling je weer af langs dezelfde weg. Op de terugweg
gaat langs Central Nova, een waterkrachtcentrale langs de noordkust ga je nog thee proeven bij
die sinds 1927 in werking is. Het hoogtepunt de oudste theefabriek van São Miguel,
Gorreana. Op aanvraag, 7 km,
van de wandeling is Lagoa do Fogo, een van
moeilijkheidsgraad: moeilijk
de mooiste kratermeren op de Azoren.
Ongeveer 5.000 jaar geleden kreeg de krater
zijn oorspronkelijke vorm. De laatste uitbarsting
vond plaats in 1563. Dinsdag en zaterdag,
13 km, moeilijkheidsgraad: gemiddeld

Alle excursies en wandelingen zijn te boeken via je reisagent
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Azoren | São Miguel | Ponta Delgada

AZORIS ROYAL GARDEN

THE LINCE AZORES

! Topligging in het hartje van Ponta Delgada
! Knap Aziatisch interieur
! Rustgevende kamers
! Op 6 km van het zandstrand

! Lekker ontbijtbuffet
! Verzorgde, moderne kamers
! Op wandelafstand van de haven

HALF
OVERDEKT WIFI
ZWEMBAD GRATIS PENSION ONTBIJT

HALF
VERWARMD WIFI
ZWEMBAD GRATIS PENSION ONTBIJT

Ponta Delgada

Ponta Delgada

Standaardkamer

ONZE MENING:

8.9

KLANTENSCORE
• Maaltijden 7.9
• Kamers 9.1

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (ontbijtbuffet, middag- en
avondmaal in buffetvorm of met deels
keuzemenu)
• Bar
• Koffiezaak

In Azoris Royal Garden creëren de typische
Aziatische elementen een warme en unieke
sfeer. ‘s Morgens ontbijt je met zicht op de
mooie tuin, ‘s avonds kan je relaxen in de bar.
Het hotel ligt in het centrum van Ponta
Delgada, ideaal dus om deze levendige stad
te verkennen.

SPORT & ONTSPANNING

LIGGING

VERBLIJF

• Op 500 m van het centrum van Ponta
Delgada
• Op 6 km van een zandstrand
• Bushalte op 500 m
• Op ± 4 km van de luchthaven (transfer
heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Privéparking (overdekt, € 6/dag)
• Roomservice
• Wasservice
• Wifi (gratis) in het hele resort

• Zoetwaterzwembad, kinderbad
• Gratis ligzetels en parasols aan het zwembad
• Gratis handdoekenservice
• Overdekt zwembad (verwarmd)
• Gratis: fitness, bubbelbad, stoombad
• Betalend: tennis, massage
Alle kamers beschikken over badkamer
(douche in bad, haardroger), houten vloer,
centrale airco, telefoon, wifi (gratis), satelliettv, minibar (betalend), safe (gratis) en balkon
• Standaardkamer (2 pers.) (type 20)
• Eén persoon in dubbele kamer, op
aanvraag (type 29)
• De meeste kamers hebben tuinzicht
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet mogelijk
bij maximale bezetting)
• 193 kamers

ONZE MENING:

VERBLIJF

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche in bad, haardroger), houten vloer,
KLANTENSCORE
individuele airco, telefoon, wifi (gratis),
• Maaltijden 8
satelliet-tv (flatscreen), minibar (betalend) en
safe (gratis)
• Standaardkamer (2-3 pers. / 2 volw.+
Het moderne hotel The Lince Azores is ideaal
2 kind.) (type 20)
om eropuit te trekken! Het centrum ligt op
• Eén persoon in dubbele kamer, op
slechts 700 m en ook de rest van het eiland
aanvraag (type 29)
kan je van hieruit gemakkelijk ontdekken. De
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet mogelijk
haven ligt op wandelafstand en wil je naar
bij maximale bezetting)
het strand, dan hoef je ook maar een paar
• 154 kamers
kilometer af te leggen. Elke ochtend staat er
een heerlijk en uitgebreid ontbijtbuffet voor
je klaar.

9.7

LIGGING
• Op 1 km van het centrum van Ponta
Delgada
• Op 4 km van het strand
• Op ± 7 km van de luchthaven (transfer
heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Wasservice
• Privéparking
• Wifi (gratis) in het hele resort

RESTAURANTS & BARS
• Ontbijtzaal/restaurant
• Ontbijtbuffet
• Avondmaal in buffetvorm of vast driegangenmenu

SPORT & ONTSPANNING
• Zoetwaterzwembad (gedeeltelijk overdekt,
verwarmd), bubbelbad
• Gratis ligzetels en parasols aan het zwembad
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: fitness, sauna
• Betalend: biljart, spacentrum met Turks
bad en massages

VOOR FAMILIES
YROZNLQGHUHQ]RQGHUWRHVODJ

Code 09025 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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VAKANTIEPLAATSEN

n tis c

SPANJE
Cascais
Estoril

LISSABON

PORTUGAL

SEVILLA

150 km

INFO

ESTORIL

CASCAIS

Kosmopolitische badplaats waar verscheidene
koninklijke families in ballingschap zijn geweest
en aristocraten een villa hadden. Estoril wordt
dan ook vaak ‘het Nice’ van de Costa de Lisboa
genoemd en de jetset van Lissabon komt hier
om te genieten van de mooie kust. Je vindt er
het beroemde casino en treft in de omgeving
talrijke golfterreinen aan. Estoril ligt op een
halfuurtje wandelafstand van het stadje Cascais
met zijn haven en vele restaurantjes. Luchthaven

Gelegen aan een baai is deze levendige en
sfeervolle badplaats een aanrader voor
actieve vakantiegangers. Je vindt er talrijke
goede restaurants, patisserieën, smaakvolle
winkels, een overdekt shoppingcentrum, bars
en nachtclubs. Het is ook de plaats van de
vissers. Luchthaven - Cascais: ± 38 km

- Estoril: ± 36 km

A tla

! Mooie stranden in Cascais en Estoril
! Heerlijk oubollige trams en tonnen cultuur in hoofdstad Lissabon
! Oude volkswijken met steile straatjes, trappen en steegjes
! Overweldigende natuur in de Serra de Sintra en Serra de Arrabida
! Streling van al je zintuigen in de fadorestaurants en -cafeetjes
! Golvende golfterreinen voor de liefhebbers

h e O ce a a n

COSTA DE LISBOA

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

Formaliteiten: voor Belgen volstaat de identiteitskaart (dient geldig te zijn tot 3 maanden na
retour). Andere nationaliteiten: info op de
ambassade. Kids-ID voor kinderen jonger dan
12 jaar. Voor een laatste update: zie http://
diplomatie.belgium.be
Verblijfstaks: de hotels in Cascais en Estoril
rekenen een verblijftaks aan: € 2/pers./nacht.
Deze taks is ter plaatse te betalen en zit dus
niet in onze pakketprijzen inbegrepen.
Tijdsverschil: 1 uur vroeger dan in België
Openbaar vervoer: vanuit Estoril en Cascais
is er een heel vlotte treinverbinding naar
de hoofdstad.
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.

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

CASCAIS
Pestana Cascais ****
Pestana Cidadela Cascais,
Pousada & Art District *****
Senhora Da Guia Cascais
Boutique Hotel ****SUP

code 08338
code 08298
code 08294

ESTORIL
Estoril Eden ***
Inglaterra ****
Lido ***
Vila Gale Estoril ****

code 08269
code 08230
code 08236
code 08286

KLIMAAT
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt

A
18°
20°
23°
27°
27°
25°
21°

B
15°
17°
22°
24°
25°
24°
21°

C
9
10
11
12
12
9
8

A: gem. dagtemp.
B: gem. temp. zeewater
C: uren zon per dag
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Portugal | Costa de Lisboa | Cascais

VILA GALÉ CASCAIS
Cascais

! Moderne kamers in zen-stijl
! Grote tuin met ligweide
! Geliefd bij de Belgen
! Op 700 m van het centrum van Cascais
HALF
WIFI
GRATIS PENSION ONTBIJT

Standaardkamer
ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 2 km van het dichtstbijzijnde
• Restaurant (maaltijden in buffetstrand
vorm of met menukeuze en bediening,
KLANTENSCORE
• Op 200 m van de jachthaven van
afhankelijk van bezetting)
• Maaltijden 7.2 • Service 9
Cascais
• Wekelijks barbecue ( juni-sept.,
• Kamers 8.6
• Op 700 m van het centrum van
afhankelijk van het weer)
Cascais
• Bar met terras en snacks (mei-sept.)
Rustig gelegen en comfortabel hotel
• Op 5 km van Estoril
met zeer ruime en moderne kamers.
• Op 32 km van Lissabon
Na amper 10 minuten wandelen
• Op ± 38 km van de luchthaven
bereik je het centrum van Cascais
(transfer heen en terug inbegrepen)
waar je talrijke leuke bars en lekkere
restaurants vindt. Van hieruit is ook FACILITEITEN
de hoofdstad Lissabon goed bereik- • Wasservice op aanvraag
baar met de trein. Dit kwaliteitshotel • Roomservice (24/24u.)
is zeer populair, dus vroeg boeken is • Parking (gratis)
hier de boodschap.
• Wifi (gratis) in het hele resort

8.3

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• Zoetwaterzwembad, kinderbad,
zonneterras, tuin
• Gratis ligzetels en parasols aan het
zwembad
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: sauna, af en toe livemuziek
(mei-sept., enkele keren per week)
• Betalend: massage

Alle kamers beschikken over badkamer (douche in bad of douche,
haardroger), houten vloer (sommige
juniorsuites met tapijt), individuele
airco/verwarming, telefoon, wifi (gratis),
kabel-tv (flatscreen), minibar (op
aanvraag, betalend) en safe (betalend)
• Standaardkamer (2-3 pers.) met
balkon en zicht op het hinterland
(type 20)
• Kamer met zeezicht (2-3 pers.)
en balkon (type 21)
• Juniorsuite (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind. / 3 volw.+1 kind) met
aparte slaapkamer, salon met
2 sofabedden en zicht op het hinterland (type 22)
• Juniorsuite (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind. / 3 volw.+1 kind) met
aparte slaapkamer, salon met
2 sofabedden en zeezicht
(type 23)
• Eén persoon in dubbele kamer
met balkon en zicht op het hinterland (type 29)
• Eén persoon in dubbele kamer
met balkon en zeezicht (type 28)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 233 kamers

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN

Code 08288 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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MADEIRA

! Wonderlijke wandelroutes langs de levada’s van Madeira
! Geen strandbestemming, maar een heuvelachtig bloemeneiland
! Oude stadskern van Funchal met 18de-eeuwse huizen en nostalgische

Atlantisch

keienstraatjes

e Oc
eaa

n

MADEIRA

! De Vinho da Madeira, visitekaartje van het eiland

Santana

VAKANTIEPLAATSEN
FUNCHAL

SANTANA

Funchal is de hoofdstad van het eiland, heel
mooi gelegen aan een brede baai. De haven
waar heel wat cruiseschepen voor anker gaan,
zorgt mee voor de levendige sfeer in de stad.
Er is het typische centrum met de vele kleine
straatjes, de Portugese villa’s met parken en
kerkjes, maar er zijn natuurlijk ook talrijke terrasjes,
bars en restaurants. Bijzonder aangenaam zijn
de botanische tuinen en de bloemenmarkten.

Typisch dorpje in het noordoostelijke deel van
het eiland. Het dorpje staat bekend om zijn
unieke driehoekige huisjes van steen met een
rieten dak, de Palheiros. Luchthaven - Santana: 23 km

P i c o R u i vo
Calheta

20 km

Santa Cruz
FUNCHAL
Caniço (de Baixo)

CALHETA
Dorpje aan de zuidwestkust van Madeira met
2 aangelegde zandstranden en een sfeervolle
jachthaven. Luchthaven - Calheta: 40 km

Luchthaven - Funchal: 21 km

CANIÇO
Het dorpje Caniço heeft enkele rustieke
restaurants en typische bars. De zee ligt op
2 km en Funchal (op 13 km) is gemakkelijk
bereikbaar per lijnbus. De verbindingsweg
met Funchal vergemakkelijkt en versnelt het
traject aanzienlijk. Luchthaven - Caniço: 10 km

SANTA CRUZ
Santa Cruz heeft een klein, gezellig centrum
met een kleine vis- en groentenmarkt, een mooie
kerk en een boulevard met enkele terrasjes
en restaurants. Luchthaven - Santa Cruz: 1 km
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INFO
Formaliteiten: voor Belgen volstaat de identiteitskaart (dient geldig te zijn tijdens je verblijf).
Andere nationaliteiten: info op de ambassade.
Kids-ID voor kinderen jonger dan 12 jaar. Voor een
laatste update: zie http://diplomatie.belgium.be.
Verblijfstaks: indien je verblijft in de regio van
Santa Cruz en Caniço wordt een verblijftaks
aangerekend: € 1 per persoon per nacht tot
maximum € 5 per persoon per verblijf (niet
geldig onder de 18 jaar). Deze taks zit niet in
onze pakketprijs inbegrepen en zal je ter
plaatse moeten betalen.
Tijdsverschil: 1 uur vroeger dan in België.

Evenementen: Bloemenfestival 27/4-21/5,
bloemenparade op 7/5 / Atlantic festival:
2/6-24/6 / Wijnfestival: 31/8-17/9, wijnfeest in
Estreito de Camara de Lobos op 9/9 / Colombusfestival in Porto Santo: 21-24/9 / Natuurfestival:
3-8/10 / vanaf 1 december kerstdecoratie in
de stad / Beroemd, kleurrijk middernachtvuurwerk op 31 december / Carnaval (7/2-18/2)
met grote carnavalsoptocht ‘s avonds op 10/2.
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.
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EXCURSIES
Je reisagent stelt je met plezier het volledige
aanbod uitstappen voor.

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

CALHETA
Calheta Beach ****
Saccharum Resort & Spa *****

code 08821
code 08867

CANICO
Fourviews Oasis ****

code 08827

CANICO DE BAIXO
Sentido Galomar ****

KLIMAAT
jan
feb
maa
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
24/7 ONLINE
SERVICE
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A
20°
19°
20°
21°
23°
25°
26°
27°
25°
24°
21°
20°

B
17°
18°
19°
19°
20°
22°
23°
24°
24°
23°
19°
18°

code 08842

FUNCHAL
C
6
6
7
8
7
7
8
8
7
7
7
6

A: gem. dagtemp.
B: gem. temp. zeewater
C: uren zon per dag

Allegro Madeira ****
Castanheiro Boutique Hotel ****SUP
Fourviews Monumental Lido ****
Golden Residence ****
Porto Mare ****SUP
Next Savoy Signature ****
Pestana Ocean Bay
All Inclusive Resort ***SUP
Pestana Promenade Premium
Ocean & Spa Resort ****
Pestana Royal Premium All Inclusive
Ocean & Spa Resort *****
Porto Santa Maria ****
Suite Hotel Eden Mar Portobay ****
The Residence Porto Mare ****

code 08828
code 08843
code 08856
code 08853
code 08837
code 08832
code 08841
code 08835
code 08887
code 08838
code 08885
code 08871

SANTA CRUZ
Vila Gale Santa Cruz ****

code 08873
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Portugal | Madeira

WANDELPROGRAMMA MADEIRA
! Madeira: bloemeneiland voor natuurgenieters
! Gevarieerde wandelroutes langs de levada’s van Madeira
! Tropische wouden en het ongerepte binnenland
! Makkelijk (**), matig (***) of moeilijk (****), het niveau kies je zelf

PROGRAMMA
MAANDAG: SERRA DE ÁGUA VALLEY
(**, ± 2U.30, 5 KM, HALVE DAG)
Deze wandeling brengt je naar de zuidkust,
Encumeada, Ribeira Brava en Campanário. Je
zal de mooiste 5 km afleggen van een 65 km
lange levada. Een makkelijke wandeling met
een overweldigende fauna en flora.
DINSDAG: RABAÇAL - RISCO 25 BRONNEN (***, ± 4U., 11 KM,
VOLLEDIGE DAG)
Levada-wandeling van 11 km door de
Rabaçal-vallei in het Natuurpark van Madeira,
gevolgd door een tocht naar Risco en de
25 fonteinen.

WOENSDAG: RIBEIRO FRIO - PORTELA
(***, ± 4U.30, 12 KM, VOLLEDIGE DAG)
Volg je dit wandelpad, sta dan eens stil bij het
prachtige licht dat door de bomen dringt. En
let ook eens op de forellen die langs een
zijpaadje van de levada zwemmen en hoe ze
dekking zoeken wanneer de groep dichterbij
komt. Wanneer je Lamaceiros nadert, krijg je
een betoverend zicht op Porto da Cruz en
Eagle Rock.
DONDERDAG: RABAÇAL - RISCO 25 BRONNEN
Zie dinsdag.

DONDERDAG: REFERTA - CASTELEJO
DINSDAG: PARADISE VALLEY
(**, ± 2U., 5,5 KM, HALVE DAG)
(**, ± 2U.30, 5,5 KM, HALVE DAG)
Een sfeervolle route langs paadjes die vele
Een magnifieke wandeling langs de levada van jaren geleden door de mens werden aangelegd.
Serra do Faial die meer dan 100 jaar oud is.
Je zal enkele dorpjes aan de noordkust kunnen
Vertrek in Vale do Paraiso, aankomst in Rochão. bewonderen. Merk ook op hoe naarstig de
Onderweg zie je spectaculaire tuinen en terrassen lokale boeren hier in de weer zijn!
en heb je een magnifiek uitzicht op het dorp
VRIJDAG: PARADISE VALLEY
Camacha.
Zie dinsdag.
DINSDAG: LEVADA DO MOINHO
(**, ± 3U.30, 10 KM, VOLLEDIGE DAG)
De wandeling begint boven Ponta do Sol bij
de Quinta “Solar dos Esmeraldos”, éen van de
oudste. Je zal enkele kleine terrasvormige velden
met landbouwplantages zien. Je geniet van een
prachtig uitzicht op de zee en de vallei met
zijn rivier. Je passeert een waterval en steekt
een rivierbedding over.
WOENSDAG: PICO DO ARIEIRO PICO RUIVO - ACHADA DO TEIXEIRA
(****, ± 5U., 13 KM, VOLLEDIGE DAG)
Een fikse tocht die je leidt naar indrukwekkende
rotsformaties en adembenemende uitzichten.
Je krijgt een uniek en volledig panorama te
zien van het eiland Madeira.
WOENSDAG: MAROÇOS - MIMOSA
VALLEI (**, ± 2U.30, 6 KM, HALVE DAG)
Wandeling van 6 km in het hartje van
Machico’s Vallei, beter bekend als de Mimosa
Vallei. Via de levada’s van Maroços kom je terecht
in adembenemende natuurlandschappen.
(halve dag)
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ZATERDAG: HIDDEN CORNERS
(***, ± 5U.30, 11 KM, VOLLEDIGE DAG)
Wandel langs het regenwoud van Madeira en
bemerk de vele kruiden en geneeskrachtige
planten. Ontdek de watervallen en besef dat dit
wel eens het paradijs op aarde zou kunnen zijn.
Je zal versteld staan van de pure schoonheid
en de zalige stilte.

De organisatoren behouden zich het
recht om het programma te wijzigen.
Dit wandelprogramma is niet geschikt
voor mensen met hoogtevrees vanwege
de soms smalle paden en afgronden!

INFO

• Nodige uitrusting: stevige stap- of
wandelschoenen met een goede grip /
regenkledij / pet of andere hoofdbescherming /
zonnecrème / fototoestel
ZATERDAG: PICO ARIEIRO - PICO
• Inbegrepen: gidsen (Frans- of Engelstalig,
VRIJDAG: QUEIMADAS - CALDEIRÃO RUIVO - ACHADA DO TEIXEIRA
Nederlandstalige gids op aanvraag)
VERDE (***, ± 4U.30, 13 KM,
Zie woensdag.
• Niet inbegrepen: picknick en versnaperingen
VOLLEDIGE DAG)
• Prijs: Voor meer info, contacteer je reisagent.
ZONDAG: REFERTA - CASTELEJO
De tocht gaat van start bij het gastenverblijf
Zie donderdag.
• Belangrijk: De transfer van/naar je hotel is
Queimadas. Je wandelt langs de Levada do
inbegrepen, behalve wanneer je verblijft in
Caldeirão Verde, door een smaragdgroen
ZONDAG: WIND LAGOON
Santana of Calheta. In dat geval zal je zelf
paradijs. Je komt voorbij een waterval, je gaat (***, ± 4U.30, 11 KM, VOLLEDIGE DAG)
door korte tunnels en komt uiteindelijk aan bij Je zult een verscheidenheid aan wandelgebieden naar de plaats van afspraak moeten rijden.
de magnifieke waterval van Caldeirão Verde.
ervaren, van de vlakte van de levada’s tot de
Na een korte break zet je de terugtocht in.
hellingen van de bergpaden, terwijl je de vallei
opgaat. Van boswandelingen, langs
VRIJDAG: FANAL - ASSOBIADORES
(***, ± 4U.30, 10,8 KM, VOLLEDIGE DAG) ongemarkeerde stukken, tot aan de oudste
Je start bij het Paul da Serra-plateau en komt levada in het westen van het eiland. Een
onvergetelijke ervaring.
aan in Fanal. Deze route leidt je door het
sublieme Laurissilva-woud. In de wonderlijke
omgeving van Fanal ligt een kleine vulkaankrater,
een beschermd gebied in het Natural Parque
of Madeira. De schoonheid van deze streek
heeft niet alleen te maken met de honderdjarige
stinklaurier, ook de spectaculaire landschappen
zijn een absolute must-see!
ZATERDAG: SERRA DE ÁGUA VALLEY
Zie maandag.
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BAÍA AZUL
Funchal

! Topper in ons aanbod
! Moderne kamers in lichte kleuren
! Adembenemend zeezicht
! Vaste waarde op Madeira
! Op korte wandelafstand van de zee
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Kamer met zeezicht
ONZE MENING:

9.2

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.3 • Service 8.8
• Kamers 9.3

Dit hotel mag gezien worden! De
kamers zijn fris ingericht en de bar
met het grote terras nodigt uit voor
een drankje. Het hele hotel voelt licht
en luchtig aan, en dat op een heerlijke
locatie vlak bij zee. Je hebt er ook
onmiddellijk toegang tot de wandelpromenade richting het centrum van
Funchal of richting het vissersdorp
Câmara de Lobos. Wij raden hier
vooral een verblijf in kamer en ontbijt
aan, gezien er talrijke restaurantjes
en bars in de buurt te vinden zijn.
Zeer populair hotel, dus vroeg boeken
is de boodschap.

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• Op 200 m van de zee
• In de hotelwijk van Funchal
• Op 3 km van het centrum van
Funchal
• Bushalte op 50 m
• Hotelbusje naar Funchal (4x/dag)
• Op ± 21 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Hoofdrestaurant (ontbijt en
avondmaal in buffetvorm, wekelijks
thema-avond met entertainment)
• A-la-carterestaurant met
Portugese specialiteiten
• Restaurant met lichte maaltijden
(salades, sandwiches, fruitsappen)
• Panoramische bar (gelegen op de
6e verdieping), poolbar

• Zoetwaterzwembad (verwarmd),
kinderbad (verwarmd), zonneterras
• Gratis ligzetels en parasols aan het
zwembad
• Gratis handdoekenservice (vervanging
betalend)
• Overdekt zwembad (verwarmd) in
het spacentrum
• Gratis: fitness, yoga, aquagym,
pilates, avondanimatie
• Betalend: spacentrum met sauna,
Turks bad, behandelingen

Alle kamers beschikken over badkamer
(inloopdouche, haardroger), vinylvloer,
individuele airco/verwarming, telefoon,
wifi (gratis), kabel-tv, minibar (betalend),
safe (betalend) en balkon
• Standaardkamer (2-3 pers., beperkte
ruimte bij maximale bezetting)
met zicht op het hinterland (langs
een kustweg) (type 20)
• Kamer met zeezicht (2-3 pers.)
(type 21)
• Kamer met zeezicht (2-3 pers.),
op verdieping 9, 10 of 11 (type 22)
• Eén persoon in dubbele kamer
met zicht op het hinterland
(type 29)
• Eén persoon in dubbele kamer
met zeezicht, op aanvraag
(type 28)
• Eén persoon in dubbele kamer
met zeezicht, op verdieping 9,
10 of 11, op aanvraag (type 27)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting in
type 29, 28 en 27)
• 215 kamers

FACILITEITEN
• Wasservice
• Ondergrondse privéparking
• Wifi (gratis) in het hele resort

Code 08844 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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RIU MADEIRA
Caniço

! Uitstekende service over de hele lijn
! Geheel gerenoveerd in 2022
! Rustige ligging
! Gratis bus naar Funchal
! Aan zee en op 2 km van een klein centrum
OVERDEKT VERWARMD WIFI
ZWEMBAD ZWEMBAD GRATIS

FAIR TRAVEL

ALL IN

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:

9.1

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.6 • Service 9.3
• Kamers 9.3

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Aan de kleine promenade van
Caniço de Baixo, op 10 m van de
zee
• Op 2 km van het centrum van
Caniço en een winkelcentrum
• Op 13 km van Funchal (dagelijks
gratis busje, behalve op feestdagen)
• Bushalte op 50 m
• Op ± 10 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Zie All In
• Hoofrestaurant
• Restaurant ‘Kulinarium’
• Grillrestaurant
• Lobbybar, salonbar, bar bij het
zwembad
• Deftige kledij (lange broek voor de
heren) vereist tijdens het avondmaal

In het geheel gerenoveerde Riu
Madeira kan je proeven van een
heerlijk ontbijtbuffet met
volkorenproducten en showcooking.
‘s Avonds staan er lekkere gerechten
op het menu die à la minute bereid FACILITEITEN
worden. Je begrijpt meteen waarom • Kapsalon
de RIU-keten geprezen wordt voor
• Wifi (gratis) in het hele resort
zijn vriendelijk en professioneel
personeel. Overdag kan je in dit
internationale hotel zalig genieten
van een welverdiende rust en
‘s avonds worden er mooie shows
opgevoerd.

VERBLIJF

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche, haardroger), centrale airco/
verwarming (afhankelijk van het
seizoen), plafondventilator, telefoon,
wifi (gratis), satelliet-tv, kleine
koelkast, safe (gratis) en balkon of
terras
• Standaardkamer (2-3 pers. /
2 volw.+2 kind.) (type 20)
SPORT & ONTSPANNING
• Kamer met lateraal zeezicht
• 2 zoetwaterzwembaden (waarvan
(2-3 pers.) (type 22)
1 verwarmd in de winter), kinderbad • Juniorsuite (2-3 pers. / 2 volw.+
(verwarmd in de winter),
2 kind.) met geïntegreerd salon
zonneterras
met sofabed, kleedkamer en
• Gratis ligzetels en parasols aan
frontaal zeezicht (type 21)
het zwembad
• Eén persoon in dubbele kamer
• Gratis handdoekenservice
(type 29)
• Overdekt zwembad (verwarmd in • Eén persoon in dubbele kamer
de winter)
met lateraal zeezicht (type 28)
• Gratis: zie All In
• Eenpersoonskamer, op aanvraag
• Betalend: schoonheids- en
(type 10)
gezondheidscentrum met o.a.
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
massage
mogelijk bij maximale bezetting in
types 20, 21 en 10)
• 327 kamers

ALL IN
• Ontbijtbuffet met showcooking
• Continentaal ontbijt
• ‘s Middags: buffet met showcooking
en keuze aan desserts
• Alternatief middagmaal in het
grillrestaurant
• ‘s Avonds: buffetten en showcooking
• 2x/week themabuffet
• Alternatief avondmaal in het
restaurant ‘Kulinarium’
• Snacks 24/24u.
• Selectie van nationale, alcoholische
en niet-alcoholische dranken in de
bars en restaurants (24/24u.)
• Tennis (met verlichting)
• Fitness, stoombad
• Animatie overdag voor volwassenen
(6x/week)
• Livemuziek of shows (meerdere
malen per week)

Code 08864 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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QUINTA DA CASA BRANCA
Funchal

! Kleinschalig boetiek/tuinhotel
! Prachtige botanische relaxtuin
! Tuinzicht in elke kamer
! Luxesuites in het magnifieke ‘Manor House’
! Op 600 m van de zee
HALF
VERWARMD WIFI
ZWEMBAD GRATIS PENSION ONTBIJT

Standaardkamer

ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 600 m van de zee
• Restaurant naast het zwembad,
• In de hotelwijk van Funchal
met terras (ontbijtbuffet,
KLANTENSCORE
• Op 2 km van het centrum van
à-la-cartemiddagmaal, snacks)
• Maaltijden 9 • Service 9.4
Funchal
• Gourmetrestaurant in het Manor
• Kamers 8.8
• Bushalte op 100 m (regelmatige
House (avondmaal: à-la-carte en
busverbinding naar Funchal,
table d’hôte)
Dit kleinschalige, moderne en zeer
betalend)
• Bar (lichte maaltijden en snacks
charmante vijfsterrenhotel is een echt
• Op ± 21 km van de luchthaven
als avondmaal)
buiten-hotel: elke kamer biedt een
(transfer heen en terug inbegrepen)
mooi zicht op de prachtige tuinen 28.150 m2. Het overvloedige zonlicht, FACILITEITEN
de open ruimtes, de heerlijke geur
• Privéparking (gratis)
van bloemen en planten en de
• Roomservice (7.30-22u.)
volmaakte rust creëren een heel
• Wifi (gratis) in het hele resort
eigen sfeer waarvoor je graag zal
terugkomen. Hier word je op een
gereserveerde manier hartelijk verwend
door behulpzaam en vriendelijk
personeel. De klassieke luxesuites
werden ondergebracht in het prachtige
Manor House, het oorspronkelijke
woonhuis van de familie. Een klassiek
optrekje naast het hotelgebouw,
midden in de subtropische tuin. Dit
hotel maakt deel uit van de ‘Small
Luxury Hotels of the World’ en is
vooral geschikt voor koppels.

9.1

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• Zoetwaterzwembad (verwarmd),
zoetwaterzwembad (adults only,
verwarmd) bij het ‘Manor House’,
subtropische tuin
• Gratis ligzetels en parasols aan het
zwembad
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: kleine fitness, sauna,
stoombad, bubbelbad
• Betalend: spacentrum met
gezichts- en lichaamsverzorging en
massage (spa-pakketten ter
plaatse beschikbaar)

Alle kamers beschikken over
marmeren badkamer (badjas, slippers,
haardroger), houten vloer,
individuele airco/verwarming,
telefoon, wifi (gratis), kabel-tv
(flatscreen), minibar (betalend),
koffie- en theefaciliteiten, safe (gratis)
en tuinzicht
• Standaardkamer (2 pers. /
2 volw.+1 kind) op het gelijkvloers,
met douche in bad en terras
(type 20)
• Superieure premiumkamer
(2 pers. / 2 volw.+1 kind) met bad,
inloopdouche, zithoek en balkon of
terras met dubbele ligzetel (type 21)
• Suite (2 pers. / 2 volw.+1 kind)
met inloopdouche, bubbelbad, 2e
tv, Nespresso koffiezetapparaat en
balkon met 2 ligzetels: 1 slaapkamer,
salon (type 22)
• Luxesuite (2 volw., 86 m2) in het
‘Manor House’ (gebouw in de tuin,
klassieke ‘Madeira-stijl’), met bad,
inloopdouche, Nespresso
koffiezetapparaat en balkon of
terras met 2 ligzetels: 1 slaapkamer,
salon (type 23)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 49 kamers

Code 08892 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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VIDAMAR RESORTS MADEIRA
Funchal

! Prachtige zeezichten
! Strakke luxekamers met grote badkamer
! Thalasso- en spacentrum
! Avondmaal mogelijk in 4 restaurants
! Directe toegang zee, op 2 km van centrum
HALF
OVERDEKT
ZWEMBAD PENSION

LIFESTYLE
8QLHNHHUYDULQJHQ
0RGHUQGHVLJQ
*UDWLVZLIL

Premiumkamer
ONZE MENING:

9.0

KLANTENSCORE
• Maaltijden 7.7 • Service 8.5
• Kamers 8.4

Dit vijfsterrenresort ligt op een
sublieme locatie tegenover zee, en
daar speelt de architectuur van het
gebouw handig op in. De vele
glasramen halen het prachtige uitzicht
naar binnen en gunnen elke kamer
minstens lateraal zeezicht! Het
interieur is modern, luxueus en zelfs
een tikje design. Twee panoramische
liften brengen je naar een spectaculair
zwembadencomplex waar je heerlijk
kan relaxen. En ook in het spacentrum
kom je heerlijk op adem, of je nu
kiest voor een beautybehandeling,
sauna of massage.

LIGGING
• Directe toegang tot de zee
• In de hotelwijk van Funchal
• Op 2 km van het centrum van
Funchal
• Bushalte voor het hotel
• Op ± 18 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Kapsalon
• Roomservice (24/24u.)
• Was- en droogkuisservice
• Parking (gratis)
• Wifi (gratis) in een deel van het
resort

SPORT & ONTSPANNING

• 3 zoutwaterzwembaden, kinderbad,
zonneterras
• Gratis ligzetels en parasols aan het
zwembad
• Gratis handdoekenservice
• Overdekt zoetwaterzwembad met
kinderbad (verwarmd)
RESTAURANTS & BARS
• Gratis: squash, pingpong,
• Hoofdrestaurant met terras:
omnisportterrein, biljart, Vida
internationale keuken (ontbijt en
Health Club: fitness (cardiotoestellen,
avondmaal in buffetvorm,
groepslessen in aerobic, fietsen...),
showcooking)
sauna en bubbelbad in Aqua Area,
• Italiaans restaurant
Aquatica Kids World (3-11 jaar),
• Restaurant met typisch Madeirese
teen’s corner (13-17 jaar)
gerechten
(6x/week)
• Restaurant met Portugese
• Betalend: thalassotherapiecentrum
visgerechten (middagmaal)
met schoonheids- en gezondheids• Sushirestaurant
behandelingen, sauna, bubbelbad,
• Kindermenu’s
Turks bad, massage,
• Bar, loungebar
zoutwaterzwembad (verwarmd),
• Dine around concept: bij een verblijf duikschool
in halfpension kan je naast het
hoofdrestaurant ook dineren in de
andere restaurants, behalve het
restaurant met Portugese visgerechten
(vast menu, dranken niet inbegrepen
en à-la-cartemaaltijden mogelijk
met krediet)

VERBLIJF (08878)

VERBLIJF (08978)

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche in bad, haardroger), tegelvloer,
individuele airco/verwarming, telefoon,
kabel-tv (flatscreen), koelkast, minibar
(gevuld op aanvraag, betalend), koffieen theefaciliteiten, safe (gratis), zithoek
en balkon
• Standaardkamer (2-3 pers.) met
lateraal zeezicht (type 20)
• Superieure kamer (2-3 pers.) met
zeezicht (type 21)
• Premiumkamer (2 pers.) met
zeezicht (type 24)
• Familiekamer (3-4 pers.) met
zeezicht: 2 slaapkamers (type 23)
• Kamer met zeezicht (2-3 pers. /
2 volw.+2 kind.), op de 3de tot 5de
verdieping (type 25)
• Eén persoon in dubbele kamer
met lateraal zeezicht (type 29)
• Eén persoon in dubbele kamer
met zeezicht, op aanvraag
(type 28)
• Promokamer (2 pers.) met
lateraal zeezicht (type 27)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting,
behalve in types 20 en 21)
• 300 kamers

Alle kamers beschikken over badkamer
(bad, douche, haardroger, luxueuze
badartikelen), tegelvloer, individuele
airco/verwarming, hoofdkussenservice
(gratis), telefoon, wifi (gratis), Smart
TV (flatscreen), koelkast, minibar (op
aanvraag, betalend), koffie- en
theefaciliteiten, safe (gratis), zithoek,
balkon en zeezicht
• Premium VIP-kamer (2 pers.),
vernieuwd, met fruit en huiswijn op
de kamer bij aankomst, dagelijks
mineraalwater op de kamer, dagelijkse
turndown service, gratis toegang
tot het thalassotherapiecentrum
(watercircuit) (type 20)
• 57 Premium VIP-kamers met zeezicht

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU

Code 08878/08978 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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ENOTEL LIDO
Funchal

! All inclusive
! Centrale ligging in de hotelwijk
! Direct aan de wandelpromenade Lido
OVERDEKT WIFI
ZWEMBAD GRATIS

ALL IN

CLASSIC
9HUWURXZGJHYRHO
.ZDOLWHLWHQFRPIRUW
+DUWHOLMNHVHUYLFH

Standaardkamer
ONZE MENING:

8.9

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.5
• Kamers 9.3

Enotel Lido geniet van een toplocatie!
Ontspan bij het zwembad met
directe toegang tot de promenade
of in de grote spa. Laat je verleiden
door culinaire hoogstandjes in de
2 themarestaurants of geniet van
een glas Madeira-wijn, terwijl jouw
blik over de zee dwaalt. Geniet van
een volledig ontspannen vakantie!

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan de zee
• In de hotelwijk van Funchal
• Op 3 km van het centrum van
Funchal
• Op ± 24 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Zie All In
• Restaurant (maaltijden in buffetvorm, showcooking)
• 2 themarestaurants (Italiaans en
Madeirees)
• 4 bars

FACILITEITEN
• Kapsalon
• Shops
• Wasservice
• Parking (gratis)
• Shuttle naar de golfbaan (gratis,
volgens beschikbaarheid)
• Wifi (gratis) in het hele resort

VERBLIJF

Alle kamers beschikken over badkamer (bad en douche, haardroger),
houten vloer, individuele airco,
telefoon, wifi (gratis), kabel-tv
(flatscreen), koelkast, waterkoker,
safe (gratis), balkon en lateraal
zeezicht
SPORT & ONTSPANNING
• Standaardkamer (2-3 pers.)
• Zoetwaterzwembad, kinderbad,
(type 20)
zonneterras
• Familiekamer (3-4 pers.)
• Gratis ligzetels en parasols aan het
(type 21)
zwembad
• Suite (2 pers. / 2 volw.+1 kind)
• Gratis handdoekensevice
(type 22)
• Overdekt zoutwaterzwembad
• Eén persoon in dubbele kamer
(verwarmd)
(type 29)
• Gratis: zie All In
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
• Betalend: spa met behandelingen
mogelijk bij maximale bezetting)
en massages
• 348 kamers

ALL IN
• Ontbijt en avondmaal in buffetvorm
• Middagmaal à la carte
• Snacks (15-18u.)
• Avondmaal in elk themarestaurant
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(10-24u.)
• Pingpong, tafelvoetbal, biljart,
aquagym, fitness, bubbelbad,
sauna, Turks bad
• Animatie overdag en ‘s avonds
• Miniclub (4-12 jaar), Teensclub

VOOR FAMILIES
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN

Code 08881 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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TUI BLUE MADEIRA GARDENS
Funchal

! Adults only vanaf 16 jaar
! Dakterras met bubbelbad en mooi uitzicht
! Relaxte boetiekhotel-sfeer
! Gastvrijheid en persoonlijke service
! Ook mogelijk met ontbijt
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ONTSPANNEN
MET Z’N TWEEËN
! MODERNE

KAMERS OP
PRACHTIGE LOCATIES
! CULINAIRE ERVARINGEN
! GENIETEN IN DE
WELLNESS
! BLUEF!T® RELAXATIEEN 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:

Kamer met zeezicht

LIGGING

• Op 800 m van zee
• In de hotelwijk van Funchal
KLANTENSCORE
• Op 2 km van het centrum van
• Maaltijden 8.7
Funchal
• Kamers 8.6
• Bushalte op 20 m
• Op ± 21 km van de luchthaven
In TUI BLUE Madeira Gardens hangt
(transfer heen en terug inbegrepen)
een heerlijke sfeer van rust en
• Door zijn ligging in een lichthellende
romantiek. Het hotel kiest heel
straat is dit hotel minder geschikt
bewust voor Adults Only, simpelweg
voor wie minder goed ter been is
om je wat quality time te gunnen
met z’n twee. Het dakterras is een
FACILITEITEN
magnifieke plek om weg te dromen, • Kapsalon
bij een verbluffend zicht op de baai • Roomservice (7-21u.)
en de sfeervolle avondlichtjes van
• Parking (beperkt aantal plaatsen)
Funchal. Maar ook het nieuwe spa- • Wifi (gratis) in het hele resort
centrum is met zijn vele beautyverzorgingen geknipt voor koppels.
‘s Avonds gaat de gezelligheid verder,
met een dagelijks variërend buffet in
het restaurant of een sfeervol diner
in het à-la-carterestaurant. Op
wandelafstand vind je ook voldoende
fijne restaurantjes en terrasjes. Je
kiest hier dus voor het maaltijdregime
van jouw voorkeur.

8.7

RESTAURANTS & BARS

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• Hoofdrestaurant (ontbijt en
avondmaal in buffetvorm, showcooking)
• A-la-carterestaurant ‘Culinarium’
• Snackbar aan het zwembad met
lichte lunch en snacks
• Cocktailbar, loungebar met
entertainment, poolbar, bar op het
dak met livemuziek
• Deftige kledij gewenst tijdens het
avondmaal

• Zoetwaterzwembad
• Gratis ligzetels en parasols aan het
zwembad
• Gratis handdoekenservice
• Dakterras met bubbelbad en
loungebar
• Overdekt zwembad (verwarmd)
• Gratis: pingpong, biljart, petanque,
putting green, reuzenschaakbord,
fitness, sauna, stoombad, bubbelbad
• Softanimatie met shows en livemuziek
• Betalend: klein spacentrum met
massage en schoonheidsverzorgingen

Alle kamers beschikken over badkamer (douche in bad, haardroger),
tegel- of houten vloer, individuele
airco/verwarming, telefoon, wifi (gratis),
kabel-tv (flatscreen), minibar (gevuld
op aanvraag, betalend), koffie- en
theefaciliteiten, safe (gratis) en balkon
• Standaardkamer (2 pers.)
(type 20)
• Kamer met zeezicht (2-3 pers.)
(type 22)
• Luxekamer (2 pers.) met douche
en zeezicht (type 24)
• Superieure kamer (2 pers.)
(type 23)
• 119 kamers

ADULTS ONLY
• Minimumleeftijd voor de gasten in
het hotel: 16 jaar

Code 08897 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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MADEIRA REGENCY CLIFF
Funchal

! Adults Only vanaf 16 jaar
! Vanuit elke kamer zeezicht
! Gratis taxitransfer naar het centrum
! Verzorgd ontbijtbuffet
! Aan zee en op 3 km van het centrum
HALF
GEEN TOESLAG ADULTS OVERDEKT WIFI
ZEEZICHT
ONLY ZWEMBAD GRATIS PENSION ONTBIJT

FOR TWO
*HQLHWHQPHW]¶QWZHHWMHV
$GXOWVRQO\
5XVWHQRQWVSDQQLQJ

Standaardkamer

ONZE MENING:

LIGGING

• Direct aan de promenade
• In de hotelwijk van Funchal
KLANTENSCORE
• Op 3 km van het centrum van
• Maaltijden 8.5 • Service 8
Funchal (gratis shuttle, volgens
• Kamers 8
beschikbaarheid)
• Bushalte op 50 m
Dit hotel is ideaal gelegen vlak bij de
• Op ± 21 km van de luchthaven
toeristische wijk van Funchal. De
(transfer heen en terug inbegrepen)
kamers zijn stijlvol ingericht en de
service is hoogstpersoonlijk.
FACILITEITEN
‘s Avonds kan je heerlijk relaxen op • Roomservice (7.00-10.30u., enkel
het terras, met een drankje en een
voor het ontbijt)
verbluffend zicht op de oceaan en
• Wasservice
Funchal. Aangezien dit hotel zeer
• Parking
populair is, raden wij je aan om
• Wifi (gratis) in het hele resort
vroeg te boeken.

8.5

RESTAURANTS & BARS

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• Ontbijtbuffet
• Restaurant met internationale
gerechten (middagmaal: à la carte,
3 gangendiner of in buffetvorm)
• Lange broek vereist voor de heren
• Bar

• Klein zoetwaterzwembad,
zonneterras
• Gratis ligzetels en parasols aan het
zwembad
• Gratis handdoekenservice
• Klein overdekt zwembad (verwarmd
nov.-maart)
• Gratis: fitness, Turks bad in
healthcenter
• Avondanimatie (livemuziek
± 4x/week)
• Betalend: massage (op aanvraag)

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche in bad, haardroger, badjas),
houten vloer, individuele airco/
verwarming, telefoon, wifi (gratis),
kabel-tv, minibar (betalend),
theefaciliteiten, safe (betalend) en
balkon met zeezicht
• Standaardkamer (2 pers.)
(type 20)
• Superieure kamer (2-3 pers.)
(type 21)
• Juniorsuite (2-3 pers.) met
cd-speler, koffiezet (Nespresso) en
sommige met 2 balkons, op
aanvraag (type 22)
• Suite (2-3 pers.) met kitchenette
en koffiezet (Nespresso):
1 slaapkamer, 1 salon, op aanvraag
(type 23)
• Eén persoon in dubbele kamer
(type 29)
• 59 kamers

ADULTS ONLY
• Minimumleeftijd voor de gasten in
het hotel: 16 jaar

Code 08857 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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Portugal | Madeira | Funchal

ENOTEL MAGNOLIA
Funchal

! Volledig gerenoveerd
! Goede prijs-kwaliteitverhouding
! Aangename hotellobby
! Vaste waarde in Madeira
! Centrale ligging
OVERDEKT WIFI
ZWEMBAD GRATIS

HALF ONTBIJT
ALL IN PENSION

Kamer met zeezicht

ONZE MENING:

8.2

KLANTENSCORE
• Maaltijden 7.7 • Service 8
• Kamers 8.5

Een goede sfeer, het vriendelijke
personeel en de uitstekende service
maken van Enotel Magnolia (voorheen
gekend onder de naam Enotel Quinta
Do Sol) een warm hotel. Het ligt in
de drukke toeristische zone van
Funchal en heeft tal van winkels,
restaurants en bars in de nabije
omgeving.

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 500 m van de zee
• In de hotelwijk van Funchal
• Op 800 m van het centrum van
Funchal
• Bushalte op 50 m
• Op ± 25 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Zie All In (mits toeslag)
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
buffetvorm)
• A-la-carterestaurant
• Snackbar
• Coffeeshop
• Lobbybar

FACILITEITEN
• Roomservice
• Wasservice
• Privéparking (gratis)
• Wifi (gratis) in het hele resort

VERBLIJF

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche, haardroger), vinylvloer,
individuele airco, telefoon, wifi (gratis),
kabel-tv (flatscreen), koelkast, koffieen theefaciliteiten, safe (gratis)
• Standaardkamer (2 pers.) met
zicht op de tuin/bergen (type 21)
• Kamer met zeezicht (2 pers.) en
SPORT & ONTSPANNING
(Frans of standaard) balkon
• Zoetwaterzwembad, zonneterras
(type 23)
• Gratis ligzetels en parasols aan het • Superieure kamer (2 pers.) met
zwembad
balkon en tuinzicht (grotere kamer
• Gratis handdoekenservice
in recenter gebouw) (type 24)
• Gedeeltelijk overdekt zwembad
• Eén persoon in dubbele kamer
(verwarmd) in het spacentrum
met tuinzicht (type 28)
• Gratis: fitness, sauna, bubbelbad, • 147 kamers
stoombad
• Avondanimatie (livemuziek, shows,
folklore)
• Betalend: diverse behandelingen
en massages in het spacentrum

ALL IN mits toeslag
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Continentaal ontbijt/brunch
(10.30-12u.)
• Snacks en sandwiches (15-22u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(10.30-23u.)
• Fitness, sauna, bubbelbad,
stoombad
• Avondanimatie (livemuziek, shows,
folklore)
• 1 rugmassage (20 min.) voor volw.
vanaf 18 jaar

Code 08862 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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Portugal | Madeira | Funchal

VILA VICENCIA
Funchal

! Nieuw in ons aanbod
! Authentieke stijl
! Op 200 m van de zee
OVERDEKT WIFI
ZWEMBAD GRATIS ONTBIJT

Kamer met balkon of terras
ONZE MENING:

Vila Vicencia is een kleinschalig,
charmant hotel in een authentieke
stijl. Hier kom je helemaal tot rust.
Geniet van de prachtige tuin rond
het zwembad. Of verken het eiland
met zijn mooie natuur en kleine
restaurantjes.

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 200 m van de zee
• Ontbijtruimte
• Bushalte op 50 m
• Bar
• Op 3 km van Funchal
• Op ± 21 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• Zoetwaterzwembad, zonneterras
• Gratis ligzetels aan het zwembad
• Gratis: overdekt zwembad
(verwarmd) en bubbelbad

Alle kamers zijn voorzien van badkamer (bad of douche), houten
vloer, hoofdkussenservice (gratis),
telefoon, wifi (gratis), TV, koffie- en
theefaciliteiten en tuinzicht
• Standaardkamer (2 pers.)
(type 20)
• Kamer met balkon of terras
(2 pers.) (type 21)
• Juniorsuite (2-3 pers.) met balkon
of terras en individuele airco
(type 22)
• Eénpersoonskamer (type 10)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting in
type 22 en 10)
• 30 kamers

FACILITEITEN
• Parking
• Wifi (gratis) in het hele resort

Code 08829 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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ALGARVE

! Meer dan 100 verschillende stranden: levendig, verlaten,
beschermd, rotsachtig, idyllisch...

! Landelijke rust in het heuvelachtige binnenland
! Witte karakterhuisjes met Arabische schoorstenen en koele dakterrassen
! Op het menu: gegrilde sardientjes, geroosterd vlees of een frisse
salade met een passend wijntje

! Passie voor golfen? Terreinen in overvloed!
VAKANTIEPLAATSEN

INFO

ALBUFEIRA

ALVOR

Albufeira is een swingende vakantieplaats waar
de charme van het oude vissersstadje bewaard
is gebleven. Hier kan je heerlijk slenteren langs
winkeltjes, bars, restaurants en de typische, oude
witte huisjes in de dorpskern. Je vindt er een
bijzonder mooi zandstrand en hier en daar ook
kleine baaien. Ook in de toeristische wijk ‘The
Strip’ vind je volop restaurants, bars, terrasjes
en winkeltjes. Luchthaven - Albufeira: ± 45 km

Op 5 km van Praia de la Rocha ligt het kleine
vissersplaatsje, Alvor. Het ligt aan een prachtige
lagune waar je heel wat vogels kan spotten. Het
is beschermd natuurgebied. Landinwaarts ligt
het sfeervolle, oude centrum van Alvor met smalle
en steile straatjes. Luchthaven - Alvor: +/- 70 km

OLHOS D’AGUA

CARVOEIRO
Vakantieplaatsje tussen de rotsen, met kleine
strandjes en een gezellig centrum vol terrasjes
en winkeltjes. Luchthaven - Carvoeiro: ± 65 km

Deze badplaats ligt vlak bij Albufeira.
Oorspronkelijk een vissersdorpje maar nu een LAGOS
kleine badplaats met hotels, residenties, enkele Lagos was van de 16e tot de 18e eeuw een van
restaurants en terrasjes. Luchthaven - Olhos d’Agua: de belangrijkste plaatsen van de Algarve. Voor
ontdekkingsreizigers was het dé uitvalsbasis om
± 37 km
het Afrikaanse continent te gaan verkennen. Het
VILA NOVA DA CACELA
stadje is bijzonder pittoresk met een historisch
Vila Nova de Cacela, gelegen in het nationaal centrum dat omwald wordt door een goed
park Ria Formosa, biedt je een blik op de
bewaarde, oude stadsmuur. Cultuur mag je hier
prachtige eilanden voor de oostkust van de
niet mislopen, net als de stranden die met een
Algarve. Je vindt hier het meest typische,
mix van wit zand en rood-gele rotsformaties
landelijke leven terug onder de Portugezen. Een wel eens de mooiste van Europa worden
prachtig stukje natuur dat je te allen tijden kan genoemd. Luchthaven - Lagos: +/- 90 km
bewonderen! Luchthaven - Vila Nova de Cacela: ± 50 km

Formaliteiten: voor Belgen volstaat de identiteitskaart (dient geldig te zijn tijdens je verblijf). Andere
nationaliteiten: info op de ambassade. Kids-ID
voor kinderen jonger dan 12 jaar. Voor een
laatste update: zie http://diplomatie.belgium.be
Transfertijd: hou rekening met een mogelijk
lange transfertijd naar je hotel. De duur hangt
af van het aantal te bezoeken hotels en kan al
snel oplopen.
Huisdieren: onder de 5 kg zijn niet toegelaten
in de transferbus (enkel in een taxi). Ze dienen
vervoerd te worden in een gesloten draagtas.
Huisdieren boven de 5 kg zijn niet toegelaten.

Tavira

Lagos
Baía de
Armaçao de Pera
Albufeira

Vilamoura

Atlantische Oceaan

25 km

BEHALVE DE HOTELS IN DEZE
BROCHURE BIEDEN WIJ OOK
DE VOLGENDE HOTELS AAN.

ALBUFEIRA
Alfagar Alto Da Colina ****
Baia Grande ****

code 08523
code 08457

ALVOR
Pestana Blue Alvor *****

code 08481

ARMACAO DE PERA
Be Live Family Palmeiras Village ****

code 08434

CARVOEIRO
Tivoli Carvoeiro *****

Een bruisende stad die bekend staat voor zijn
prachtige, uitgestrekte zandstranden. Zowel
Het strand van Praia da Falesia behoort tot
voor natuurliefhebbers als voor shopfanaten
een van de mooiste van de Algarve. Het
heeft Portimão iets in petto! Zo sta je de ene
wordt begrensd door rode rotswanden die
begroeid zijn met groene dennenbomen... Het dag oog in oog met de grootste kerk van de
ideale decor voor prachtige zonsopgangen en Algarve, de andere dag bewonder je de rood-ondergangen. Luchthaven - Praia da Falesia: ± 35 km gekleurde rotsformaties op het Praia da
Rocha strand. Luchthaven - Portimão: ± 65 km

code 08495

EL ROMPIDO
Fuerte El Rompido ****
code 08468
Hotel & Spa Garden Playanatural **** code 08489

ISLA CANELA
Barcelo Isla Canela ****

code 08487

LAGOS
Vila Gale Lagos ****

ARMAÇÃO DE PÊRA

code 08420

OLHOS D’AGUA
Portobay Falesia ****
3HB Clube Humbria ****
3HB Falesia Garden ***SUP
3HB Guarana****

KLIMAAT
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt

A
19°
21°
25°
28°
28°
25°
22°

B
16°
17°
18°
19°
20°
20°
19°

C
8
10
12
12
9
9
7

A: gem. dagtemp.
B: gem. temp. zeewater
C: uren zon per dag
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LAGOS

Vila Nova
da Cacela

Olhos d’Agua
Praia da Falesia

Aanbod onderhevig aan wijzigingen tijdens het seizoen

PORTIMÃO/PRAIA DA ROCHA

Luchthaven - Armação de Pêra: ± 45 km

Portimão/
Praia da Rocha
Carvoeira

MEER INFO BIJ JE REISAGENT.

PRAIA DA FALESIA

Typisch vissersdorpje dat is uitgegroeid tot een EXCURSIES
paradijs voor zonnekloppers. De lange witte
Je reisagent stelt je met plezier het volledige
zandstranden en het gezellige oude centrum aanbod uitstappen voor.
zorgen voor het perfecte vakantieplaatje!

Algar ve
Alvor

code 08443
code 08541
code 08535
code 08479

PORTIMAO
Jupiter Marina ****

code 08426

PRAIA DA FALESIA
AP Adriana Beach Resort ****

code 08452

VILAMOURA
Vila Gale Ampalius ****

24/7 ONLINE
SERVICE

code 08454

TAVIRA ALGARVE
AP Cabanas Beach & Nature ****

code 08413

19/10/2022 16:11
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COSTA DE HUELVA

! Kilometerslange goudgele zandstranden die uitnodigen tot lange

Al g a r ve

strandwandelingen
! Familievriendelijke hotels met leuke zwembaden
! Gezellige drukte in het hoogseizoen
! Lekkerbekken doen zich tegoed aan de lekkere Andalusische keuken
! Prachtige golfterreinen temidden unieke natuurgebieden

Lagos
Baía de

ISLA CRISTINA

EL ROMPIDO

Isla Cristina is bijzonder geliefd omwille van
zijn prachtige, uitgestrekte zandstranden. Er
zijn ook enkele excellente windsurfspots voor
de liefhebbers. Wandel zeker ook eens naar
de haven, ‘s morgensvroeg om de vissersboten
te zien aanmeren of ‘s avonds laat om simpelweg
te genieten van de zonsondergang. Het zal je
ook niet verwonderen dat er in de buurt heel
wat goede visrestaurantjes en chiringuitos te
vinden zijn waar je lekkere lokale visspecialiteiten
kan uitproberen. Luchthaven - Isla Cristina: 77 km

Het vissersdorpje El Rompido is een van de
rustigste plekjes aan de Costa de Huelva
temidden van unieke natuurgebieden. Het ligt
aan de rivier Río Piedras en heeft een van de
beste stranden van Andalusië. Zin in cultuur?
Je kan er de resten zien van een Romeins kasteel,
het klooster van de Rábida en de kerk van
San Pedro. Luchthaven - El Rompido: 99 km

Isla Canela is een rustig eilandje dat door een
smal kanaal van de Spaanse Zuid-Westkust
wordt gescheiden. Het zandstrand strekt zich
6 km ver uit. Er is een gezellig centrum met
winkels, bars en restaurant in Punta del Moral.
Je vindt er ook een golfterrein. Luchthaven - Isla

Faro

Atlantische Oceaan

VAKANTIEPLAATSEN

ISLA CANELA

El Rompido
Isla Canela
Monte Gordo
Cabanas
Islantilla
Isla Cristina

INFO

25 km

EXCURSIES

Formaliteiten: voor Belgen volstaat de identiteits- Je reisagent stelt je met plezier het volledige
kaart (dient geldig te zijn tijdens uw verblijf). aanbod uitstappen voor.
Andere nationaliteiten: info op de ambassade.
Kids-ID voor kinderen jonger dan 12 jaar. Voor een
laatste update: zie http://diplomatie.belgium.be
Luchthaven: de Costa de Huelva ligt in Spanje,
maar wordt aangevlogen via de luchthaven van
Faro in Portugal.
Tijdsverschil: zelfde uur als in België. Belangrijk
voor de transfers van en naar Faro: 1 uur
vroeger dan in België
Huisdieren: kunnen niet mee met de gewone
transfer of het openbaar vervoer naar het hotel.
Je dient een taxi te nemen op eigen kosten.

Canela: 75 km

KLIMAAT
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt

A
19°
22°
25°
28°
28°
27°
23°

B
16°
18°
20°
21°
22°
22°
20°

C
8
10
11
11
11
9
7

A: gem. dagtemp.
B: gem. temp. zeewater
C: uren zon per dag
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24/7 ONLINE
SERVICE
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Portugal | Algarve | Olhos D’Agua

TUI BLUE FALÉSIA
Olhos D’Agua

! Adults only vanaf 16 jaar
! Uitstekende maaltijden
! Aan de prachtige klippenkust
! Op 15 min. wandelen van het strand

TE
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FAIR TRAVEL

HALF
ALL IN PENSION
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ADULTS OVERDEKT WIFI
ONLY ZWEMBAD GRATIS
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ONTSPANNEN
MET Z’N TWEEËN
! MODERNE

KAMERS OP
PRACHTIGE LOCATIES
! CULINAIRE ERVARINGEN
! GENIETEN IN DE
WELLNESS
! BLUEF!T® RELAXATIEEN FITNESSLESSEN
‘Koppels of beste vrienden?
In deze comfortabele, stijlvolle
Adults Only-hotels geniet je
van qualitytime in een
ontspannen sfeer.’

Standaardkamer

Zie pagina 22 voor alle hotels
ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Gelegen op een klif
• Op 1 km van het Praia da FalésiaKLANTENSCORE
strand (± 15 minuten wandelen,
• Maaltijden 8.6
bereikbaar via een groot aantal
• Kamers 9.1
trappen of via het centrum van
Olhos d’Agua)
Dit viersterrenhotel ligt aan de
• Op 500 m van enkele winkeltjes
prachtige klippenkust van Olhos
• Op 1 km van Olhos d’Agua
D’Agua, op wandelafstand van het
• Op 8 km van Albufeira
Praia da Falésia-strand. Alleen
• Bushalte op 500 m
16-plussers worden hier verwelkomd,
• Op ± 35 km van de luchthaven
zodat je in alle rust kan genieten van
(transfer heen en terug inbegrepen)
je vakantie. En genieten zal je. Van
culinaire hoogvliegers. Van een
FACILITEITEN
excellente service. En van een
• Shop
magnifique setting waar de rust voor • Wasservice
het grijpen ligt. Duik in het royale
• Wifi (gratis) in het hele resort
zwembad, relax in de wellness en
doe mee met een van de afwisselende
BLUEf!t activiteiten.

8.9

VERBLIJF

• Zie All In (mits toeslag, enkel
mogelijk tussen 1/5-31/10)
• Hoofdrestaurant met terras
(maaltijden in buffetvorm, showcooking, vegetarische gerechten
mogelijk)
• A-la-carterestaurant (mei-okt.)
• Barbecuerestaurant (mei-oktober)
• Lobbybar, loungebar, poolbar
• Deftige kledij gewenst tijdens het
avondmaal

Alle kamers beschikken over badkamer (douche, haardroger, badjas
en slippers), vinylvloer, centrale airco
(1/5-31/10), telefoon, wifi (gratis),
satelliet-tv (flatscreen), koelkast,
koffie- en theefaciliteiten, safe (gratis)
en balkon of terras
• Standaardkamer (2 pers.)
(type 20)
• Kamer met (beperkt) lateraal
zeezicht (2 pers.) (type 21)
• Kamer met zeezicht (2 pers.)
SPORT & ONTSPANNING
(type 22)
• Zoetwaterzwembad, bubbelbad,
• Superieure kamer (2 pers.) met
zonneterras, tuin
lateraal zeezicht (type 26)
• Gratis ligzetels en parasols aan het • Juniorsuite (2 pers.) met lateraal
zwembad
zeezicht en zithoek (type 24)
• Balinese bedden (betalend)
• 349 kamers
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: fitness, BLUEf!t activiteiten
• Avondanimatie
• Betalend: spacentrum met
schoonheidsbehandelingen en
massages

ALL IN mits toeslag
• Enkel mogelijk tussen 1/5-31/10
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Laat ontbijt (10-11u.)
• Avondmaal in een à-la-carterestaurant (1x/verblijf)
• Snacks (12-17u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(10-24u.)
• Fitness
• BLUEf!t activiteiten
• Avondanimatie

ADULTS ONLY
• Minimumleeftijd voor de gasten in
het hotel: 16 jaar

Code 08485 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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Portugal | Algarve | Albufeira

VILA GALÉ CERRO ALAGOA
Albufeira

! Goede prijs-kwaliteitverhouding
! Stijlvolle comfortkamers
! Op 1 km van het strand en het oude centrum
HALF
OVERDEKT WIFI
ZWEMBAD GRATIS PENSION

CLASSIC
9HUWURXZGJHYRHO
.ZDOLWHLWHQFRPIRUW
+DUWHOLMNHVHUYLFH

Standaardkamer
ONZE MENING:

7.6

KLANTENSCORE
• Maaltijden 6.9 • Service 7
• Kamers 7.3

Dit sfeervolle hotel is een aanrader
voor wie een centrale ligging op prijs
stelt: tussen de toeristische ‘Strip’
enerzijds en het centrum van
Albufeira anderzijds. Je verblijft in
een moderne kamer en kan rekenen
op een prima service. Dit hotel is
een uitstekende uitvalsbasis om de
Algarve te verkennen. Op wandelafstand tref je tal van restaurants,
cafés en uitgaansgelegenheden om
uit te kiezen. Gezien de populariteit
van dit hotel is vroeg boeken hier de
boodschap!

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 1 km van het strand
• Op 1 km van het oude centrum
van Albufeira
• Op 1,5 km van restaurants en bars
(de ‘Strip’)
• Op ± 45 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Ontbijtbuffet
• Zoetwaterzwembad, kinderbad,
• Restaurant (avondmaal in buffetzonneterras, kleine tuin
vorm of vast menu bij lage bezetting) • Gratis ligzetels, parasols en handdoeken aan het zwembad
• A-la-carterestaurant
• Overdekt zwembad (verwarmd,
• Snackbar aan het zwembad
met 1 kleine glijbaan)
• Ierse pub
• Gratis: softanimatie ‘s avonds
( juni-september), healthclub met
fitness, sauna, bubbelbad en
stoombad
• Betalend: massage, schoonheidsbehandelingen

FACILITEITEN
• Kinderspeelruimte
• Kiosk
• Roomservice (24/24u.)
• Privéparking
• Wifi (gratis) in het hele resort

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer (douche in bad, haardroger),
houten vloer, individuele airco/
verwarming, telefoon, wifi (gratis),
satelliet-tv, minibar (op aanvraag en
betalend), safe (betalend) en balkon
of terras
• Standaardkamer (2-3 pers.) aan
de straatkant, met zicht op het
hinterland (3e persoon = plooibed)
(type 20)
• Kamer met zicht op het hinterland
(2 pers.) aan de straatkant, zonder
toeslag (type 21)
• Kamer met zicht op zee of op
het zwembad (2-3 pers.) (3e persoon
= plooibed) (type 23)
• Kamer met zicht op zee of op
het zwembad (2 pers.) (type 22)
• Juniorsuite (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind. / 3 volw.+1 kind) met zicht
op het hinterland: 1 slaapkamer,
klein salon (type 27)
• Eén persoon in dubbele kamer
met zicht op het hinterland
(type 29)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting,
behalve in types 21 en 22)
• 310 kamers

VOOR FAMILIES
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN

Code 08462 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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Portugal | Algarve | Vila Nova

ROBINSON QUINTA DA RIA
Vila Nova

! Uitstekende keuken
! Ideaal voor golfers, koppels en families
! Midden in het natuurgebied Ria Formosa
! 2 golfterreinen te voet bereikbaar
! Op 1 km van het strand
OVERDEKT
ZWEMBAD ALL IN

SHARE THE
MOMENT
! ONTSPANNEN

OP
PRACHTIGE LOCATIES
! VERS, GEZOND EN
LEKKER ETEN
! RUIM AANBOD AAN
SPORT EN ACTIVITEITEN
! DAGELIJKS TOPENTERTAINMENT
'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.'

Standaardkamer

Zie pagina 20-21 voor alle hotels
ONZE MENING:

LIGGING

9.3

• Juniorsuite (2 pers.) met bad en
douche, houten vloer, dubbel bed
• Zoetwaterzwembad, kinderbad
met 2 matrassen, dressing:
• Gratis ligzetels en parasols aan het
1 slaapkamer, salon, op aanvraag
zwembad
(type 23)
• Gratis handdoekenservice
• Suite (2-3 pers.) met 2 badkamers
• Overdekt zwembad (verwarmd)
(2x douche), dubbel bed, dressing
• Gratis zie All In
• Betalend: golf, WellFit-behandelingen en dakterras: 1 slaapkamer, salon,
op aanvraag (type 24)
met personal training, massage en
schoonheidsbehandelingen, fietsen- • Kamer (2 volw.+1 kind) met douche
(type 26)
verhuur
• Eén persoon in dubbele kamer met
VERBLIJF
douche en 2 eenpersoonsbedden
Alle kamers beschikken over badkamer (type 29)
(haardroger), tegelvloer, individuele • Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
airco, telefoon, satelliet-tv, koelkast,
mogelijk bij maximale bezetting in
koffiefaciliteiten, safe (gratis), balkon
type 20, 25 en 29)
of terras en tuinzicht
• 265 kamers
• Standaardkamer (2 pers.) met
douche en 2 eenpersoonsbedden
(type 20)
• Promokamer (2 pers. / 2 volw.+
1 kind) met douche, op aanvraag
(type 25)
• Familiekamer (3-4 pers. / 2 volw.+
1 kind / 2 volw.+2 kind.) met douche,
2 eenpersoonsbedden en sofabed:
2 slaapkamers (type 21)
• Familiekamer (2 volw.+2/3/4 kind.)
met douche, 2 eenpersoonsbedden
en sofabed: 2 slaapkamers, op
aanvraag (type 22)

SPORT & ONTSPANNING

• Op korte wandelafstand van de
18 holesgolfterreinen Quinta da
KLANTENSCORE
Ria en Quinta de Cima
• Maaltijden 9.3
• Op 1 km van het Fabrica-strand
• Kamers 8.5
(gratis shuttle)
• Centrum van Tavira op 10 km
Hier kom je op adem, zoveel is zeker.
• Op ± 45 km van de luchthaven
ROBINSON Quinta da Ria nestelde
(transfer heen en terug inbegrepen)
zich in het prachtige natuurpark
Ria Formosa, vlak bij zee en op
FACILITEITEN
wandelafstand van twee gekende
• Kinderspeelruimte
18-holesgolfterreinen. De frisgroene • Theater
setting nodigt uit om te sporten, of je • Shop
nu houdt van tennis, fietsen, voetbal, • Wifi (gratis) in een deel van het
volleybal of pingpong. En ook aan
resort
relaxen is gedacht: in de ligzetels aan
het zwembad, of in het WellFit-Spa RESTAURANTS & BARS
dat wagenwijd openstaat voor beauty, • Zie All In
wellness, massages en gratis sauna. • Hoofdrestaurant met terras
(maaltijden in buffetvorm,
Een ‘Tourist Tax’ van € 1/volw./nacht
WellFood: gezonde maaltijden,
en € 0,50/kind tussen 11 en 13 jaar/
tasteJAM: streetfood 1x/2 weken,
nacht (max. 7 nachten) moet ter
thema-avonden)
plaatse betaald worden.
• Specialiteitenrestaurant (open op
vaste dagen)
• Vegetarische maaltijden
• Bar, poolbar

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm (1x/week gala-avond)
• Laat ontbijt
• Tafelwijn, bier, frisdranken, koffie
en thee bij de maaltijden
• Koffiebreak
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
• Tennis (tennisballen betalend),
pingpong, beachvolleybal, voetbal,
tafelvoetbal, GroupFitness,
Body&Mind
• Fitness, sauna, stoombad
• Crossboccia
• Animatieprogramma overdag en
‘s avonds met o.a. shows, livemuziek,
folklore en Portugese avonden
• ROBY CLUB (3-6 jaar), R.O.B.Y.
(7-12 jaar) en ROBS (vanaf
13-17 jaar) (tijdens de schoolvakanties, 6x/week)

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN

Code 08448 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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Portugal | Algarve | Isla Canela

MELIÁ ATLANTICO ISLA CANELA
Isla Canela

! All In boordevol sport en spel
! Sfeervolle kamers
! Groot zwembad van 850 m2
! Op 100 m van het strand
WIFI
GRATIS

HALF
ALL IN PENSION

BEACH
*HQLHWHQYDQ]RQ]HHHQ]DQG
7RSOLJJLQJDDQKHWVWUDQG
=DOLJUHOD[HQ

ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 100 m van het brede zandstrand
(van het hotel gescheiden door
KLANTENSCORE
een promenade en duinen)
• Maaltijden 8.7 • Service 9
• Op 200 m van restaurants en bars
• Kamers 8.9
• Op 1 km van Punta del Moral
• Op 6 km van de Isla Canela Golf
Meliá Atlantico heeft heel wat in zijn
Course
mars! De ligging alleen al is perfect:
• Op 7 km van het centrum van
heel eventjes wandelen en je ligt al
Ayamonte
te zonnebaden op het strand. Maar
• Bushalte in de omgeving
er valt nog zoveel meer beleven, de
• Op ± 70 km van de luchthaven
All In zit boordevol leuks: volleybal,
(transfer heen en terug inbegrepen)
fitness, aerobic, sauna... Het zwembad
• Dit hotel is gelegen in Spanje,
mag je gerust ‘kingsize’ noemen:
maar wordt aangeboden via de
850 m2 om baantjes te trekken of
luchthaven van Faro in Portugal.
eens lekker te ravotten! Dit
comfortabele hotel is een aanrader FACILITEITEN
voor zowel koppels als families. Dit
• Kinderspeelruimte
hotel is gelegen aan de Costa de
• Kapsalon
Huelva (Spanje).
• Roomservice
• Wasservice
• Parking
• Wifi (gratis) in het hele resort

8.6

VERBLIJF

• Zie All In (mits toeslag)
• Hoofdrestaurant met mediterrane
en internationale keuken (maaltijden
in buffetvorm, showcooking met
themahoeken)
• A-la-carterestaurant
• Snackbar
• 2 loungebars

Alle kamers beschikken over badkamer
(bad, haardroger), tapijt, centrale
airco/verwarming, hoofdkussenservice (gratis), telefoon, wifi (gratis),
satelliet-tv (flatscreen), minibar
(betalend), theefaciliteiten, safe
(gratis) en balkon
• Premiumkamer (2 pers.)
(type 20)
SPORT & ONTSPANNING
• Premiumkamer met lateraal zeezicht
• Zoetwaterzwembad (850 m2),
(2 pers.) (type 24)
kinderbad, zonneterras
• Ruime kamer (2-3 pers. / 2 volw.+
• Gratis ligzetels en parasols aan het
2 kind.) (type 22)
zwembad (ligzetels en parasols op • Ruime kamer met lateraal zeezicht
het strand betalend)
(2-3 pers. / 2 volw.+2 kind.)
• Gratis handdoekenservice
(type 26)
• Gratis: pingpong, voetbal, pilates, • Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
aerobic, stretching, aquagym,
mogelijk bij maximale bezetting)
fitness
• 359 kamers
• Avondanimatie (shows, livemuziek,
musicals,...)
• Miniclub (5-11 jaar),
kinderactiviteiten (19/6-5/9,
sommige activiteiten zijn betalend)
• Betalend: (paddle)tennis,
fietsenverhuur, spacentrum met
overdekt zwembad (verwarmd) en
schoonheidsbehandelingen, sauna

ALL IN mits toeslag
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Huiswijn, bier, water en frisdranken
tijdens het middag- en avondmaal
• Snacks (11-13u. en 15-19u.)
• Selectie van lokale en internationale
alcoholische en niet-alcoholische
dranken (10.30u.-24u.) (Premium
en Blue/Black label dranken
betalend)
• Ping-pong, voetbal, pilates, aerobic,
stretching, aquagym
• Fitness
• Avondanimatie (shows, livemuziek,
musicals,...)
• Miniclub (5-11 jaar),
kinderactiviteiten (19/6-5/9,
sommige activiteiten zijn betalend)

VOOR FAMILIES
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN

Code 08478 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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Portugal | Algarve | Isla Cristina

TUI BLUE ISLA CRISTINA PALACE

SUP

Isla Cristina

! Adults Only, vanaf 16 jaar
! Excellente keuken
! Persoonlijke service
! Ideaal voor lange strandwandelingen
! Gescheiden van het strand door dennenbos
ADULTS OVERDEKT WIFI
ONLY ZWEMBAD GRATIS

FAIR TRAVEL

HALF ONTBIJT
ALL IN PENSION

ONTSPANNEN
MET Z’N TWEEËN
! MODERNE

KAMERS OP
PRACHTIGE LOCATIES
! CULINAIRE ERVARINGEN
! GENIETEN IN DE
WELLNESS
! BLUEF!T® RELAXATIEEN FITNESSLESSEN
‘Koppels of beste vrienden?
In deze comfortabele, stijlvolle
Adults Only-hotels geniet je
van qualitytime in een
ontspannen sfeer.’

Kamer met zeezicht

Zie pagina 22 voor alle hotels
ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Aan het zandstrand (gescheiden
door een dennenbos)
KLANTENSCORE
• Op 500 m van het centrum
• Maaltijden 8.4
• Op 16 km van Ayamonte
• Kamers 8.6
• Op ± 75 km van de luchthaven van
Faro (transfer heen en terug
Alles hier voelt zalig relaxed. Niet
inbegrepen)
alleen is dit hotel ‘Adults Only’, ook
• Dit hotel is gelegen in Spanje,
de groene setting ademt een sfeer
maar wordt aangeboden via de
van rust. Het dennenbos, de palmen,
luchthaven van Faro in Portugal.
het ruime zwembad,... een magnifiek
vakantieplaatje. Voeg daarbij de
FACILITEITEN
uitstekende keuken, de
• Shop
hoogstpersoonlijke service en de
• Kapsalon
zonnige kamers en geniet honderduit! • Overdekte parking
Dit hotel is gelegen aan de Costa de • Roomservice (24/24u.)
Huelva (Spanje).
• Wifi (gratis) in het hele resort

8.6

VERBLIJF

• Zie All In (mits toeslag)
• Restaurant met terras (maaltijden
in buffetvorm)
• A-la-carterestaurant
• Lobbybar, beachbar ( juni-sept.),
poolbar
• Deftige kledij gewenst tijdens het
avondmaal (lange broek voor de
heren)

Alle kamers beschikken over badkamer
(bad en douche, haardroger, badjas,
slippers), tegelvloer, centrale airco/
verwarming, hoofdkussenservice
(gratis), telefoon, wifi (gratis),
satelliet-tv (flatscreen), minibar
(gratis voor All In), theefaciliteiten,
safe (gratis) en balkon
• Standaardkamer (2 pers.)
(type 20)
SPORT & ONTSPANNING
• Kamer met zeezicht (2 pers.)
• Zoetwaterzwembad, zonneterras
(type 21)
• Gratis ligzetels en parasols aan het • Suite (2-3 pers.) met bubbelbad
zwembad
in bad en zicht op het zwembad:
• Gratis handdoekenservice
1 slaapkamer, 1 salon (type 22)
• Overdekt zwembad (verwarmd)
• 175 kamers
• Gratis: pingpong, beachvolley,
aerobic, fitness, spacentrum met
sauna, Turks bad en bubbelbad
tussen 16-20u., animatie overdag
en ‘s avonds
• Betalend: spacentrum met sauna,
Turks bad, bubbelbad en massage

ALL IN mits toeslag
• Ontbijt, middagmaal en avondmaal
in buffetvorm
• 1x/verblijf avondmaal in het
à-la-carterestaurant
• Snacks (10u30-18u.)
• Tapas in de beachclub (12u30-16u.)
• Wijn, water, bier en frisdranken bij
de maaltijden
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(10u30-23u30)
• Minibar dagelijks bijgevuld met
frisdranken en bier
• Pingpong, beachvolley, aerobic,
fitness
• Sauna, Turks bad en bubbelbad
zijn gratis tussen 16-20u.
• Animatie overdag en ‘s avonds

ADULTS ONLY
• Minimumleeftijd voor de gasten in
het hotel: 16 jaar

Code 08459 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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! Witte stad aan zee, met een kilometerslang strand
! Bars, restaurants en boetieks op de brede boulevard
! Golf: 4 prachtige golfterreinen met zicht op de Atlas
! Prachtige strandpromenade
VAKANTIEPLAATSEN
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AGADIR

he

INFO

Formaliteiten: voor Belgen is een internationaal
paspoort vereist dat geldig dient te zijn tot op
de datum van je terugkeer. Voor een laatste
update: zie http://diplomatie.belgium.be
Inchecken: passagiers die uit Marokko
vertrekken en online hebben ingecheckt,
moeten ten laatste 45 min. voor vertrek
langsgaan bij de incheckbalie om hun online
boarding pass te laten afstempelen.
Tijdsverschil: 1 uur vroeger dan in Belgie
tijdens de zomertijd, geen tijdsverschil in de
wintertijd.
Lokale munt: de Marokkaanse dirham
(€ 1 = ± 10,46 MAD, oktober 2022). Opgelet:
in- en uitvoer is verboden. Opgelet: Belgische
bankkaarten worden geblokkeerd in Marokko,
voor geldopneming met Maestro moet de
bank je kaart deblokkeren.
Luchthaven Agadir - hotels: ± 25-30 km
Vasten: de ramadan begint op 22 maart
TAGHAZOUT
2023 en duurt tot 21 april 2023 en van
Taghazout is een gezellig laid-back vissersdorpje 10 maart 2024 tot 9 april 2024. Dit betekent
en dé hotspot voor surfers. Je vindt er heel wat dat de moslims een maand lang niets eten of
gezellige restaurants, bars en winkeltjes. Agadir drinken van zonsopgang tot zonsondergang.
ligt op 19 km. Luchthaven Agadir - hotels: ± 45 km
Huisdieren: kunnen niet mee met de gewone
transfer of het openbaar vervoer naar het
hotel. Je wordt gevraagd een taxi te nemen
op eigen kosten.
Opmerking: de Marokkaanse wetgeving laat
enkel toe dat een Marokkaanse burger de
kamer deelt met een burger van Europese
nationaliteit, wanneer deze personen met
elkaar gehuwd zijn.

an
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c
O

MAROKKO

Marrakech

Taghazout
Agadir

AGADIR

Agadir is de belangrijkste badplaats van de
Marokkaanse Atlantische kust en is uitgegroeid
tot een gezellige stad met talrijke restaurants,
winkeltjes en moderne pleinen. Het is Marokko’s
grootste vissershaven en de grootste sardienenhaven ter wereld. Agadir draagt de naam ‘de
poort naar het Diepe Zuiden’: gelegen aan de
voet van de Hoge Atlas wordt de stad omgeven
door de vruchtbare vlakte van Souss. Voor de
natuurliefhebbers is er het Souss-Massa natuurreservaat, maar ook sportliefhebbers zullen in
Agadir zeker iets naar hun gading vinden.
Vooral verwoede golfers kunnen zich uitleven
op een van de mooiste golfterreinen van
Marokko en natuurlijk komen de fervente
zonnefanaten hier niets tekort.

S a h ara

200 km
De host(ess) ter plaatse stelt je met plezier
het volledige aanbod uitstappen voor.

BEHALVE DE HOTELS IN DEZE
BROCHURE BIEDEN WIJ OOK
DE VOLGENDE HOTELS AAN.

MINITRIPS

MEER INFO BIJ JE REISAGENT.

Agadir leent zich uitstekend voor een minitrip.
Meer info bij je reisagent.

AGADIR

EXCURSIES

Les Dunes d’Or ****
Anezi Tower ****
Atlas Amadil ****
Hotel Decameron Tafoukt ****

code 06650
code 06639
code 06637
code 06665

KLIMAAT
jan
feb
maa
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
24/7 ONLINE
SERVICE

671_V1_MED_NL 671

Aanbod onderhevig aan wijzigingen tijdens het seizoen

A
20°
21°
23°
24°
25°
25°
27°
28°
28°
28°
24°
20°

B
18°
17°
17°
18°
19°
19°
22°
22°
22°
22°
19°
18°

C
8
8
8
9
9
9
9
9
8
8
8
7

A: gem. dagtemp.
B: gem. temp. zeewater
C: uren zon per dag
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Marokko | Agadir | Taghazout

RIU PALACE TIKIDA TAGHAZOUT
Taghazout

! Splinternieuw hotel met trendy interieur
! Uitgebreid culinair aanbod
! Goed uitgerust wellnesscentrum
! 5 zwembaden
! Direct aan de promenade en het strand
OVERDEKT SWIM-UP WIFI
ZWEMBAD KAMERS GRATIS

FAIR TRAVEL

ALL IN

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.’
Kamer met lateraal zeezicht

Zie pagina 20-21 voor alle hotels
ONZE MENING:

9.1

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.7 • Service 9.5
• Kamers 9.4

Dit gloednieuwe RIU-resort opende
voor het eerst zijn deuren in de herfst
van 2019. Kosten noch moeite werden
gespaard om van Riu Palace Tikida
Taghazout een parel langs de
Atlantische kust te maken. Verwacht
je aan de typische luxe, service en
animatie van een RIU, maar dan nét
dat tikkeltje groter! Met 5 zwembaden,
4 restaurants, verschillende bars en
een tuin van maar liefst 44.000 m2
waan je je hier de koning te rijk. Ben
je op vakantie graag actief bezig?
Dan vind je in het uitgebreid animatieprogramma zeker je gading! Of doe
je het toch liever rustig aan? Geen
probleem! Het wellnesscentrum,
privéstrand en de enorme tuin zullen
wonderen verrichten.

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

VERBLIJF

• Direct aan het strand, gescheiden
door de promenade
• Op 5 km van shops
• Op 5 km van het centrum van
Taghazout
• Op ± 42 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Zie All In
• Hoofdrestaurant met terras
• Fusionrestaurant
• Marokkaans restaurant
• Restaurant bij het zwembad/
Steakhouse met terras
• Deftige kledij vereist voor het
avondmaal
• Lobbybar, salonbar, koffiebar met
gebak, poolbar, swim-upbar, bar

Alle kamers beschikken over badkamer (douche, haardroger, badjas),
centrale airco/verwarming, plafondventilator, telefoon, wifi (gratis),
satelliet-tv, minibar (gratis), koffieen theefaciliteiten, safe (gratis) en
balkon of terras
• Standaardkamer (2-3 pers.)
(type 20)
• Kamer met lateraal zeezicht
(2-3 pers.) (type 21)
• Kamer met zeezicht (2-3 pers. /
2 volw.+2 kind.) (type 22)
• Juniorsuite (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind.) met bad en douche, op
aanvraag (type 25)
• Swim-upkamer (2 pers., vanaf
18 jaar) met bad en douche
(type 26)
• Een persoon in dubbele kamer
(type 29)
• Een persoon in kamer met lateraal
zeezicht (type 28)
• Een persoon in kamer met zeezicht
(type 27)
• Kinderbedje (0-2) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting in
types 20, 21, 26, 29 en 28)
• 504 kamers

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

SPORT & ONTSPANNING
• 5 zoetwaterzwembaden (waarvan
1 verwarmd in de winter), 2 infinity
zwembaden (adults only), kinderbad,
zonneterras, 44.000 m2 tuin
• Gratis ligzetels en parasols aan het
zwembad en het strand
• Gratis handdoekenservice
• Overdekt zwembad (verwarmd in
de winter)
• Gratis: zie All In
• Betalend: activiteiten in het
RiuArt atelier (meerdere malen per
week), wellnesscenter met massages
en schoonheidsbehandelingen

ALL IN
• Gevarieerd ontbijtbuffet met
showcooking, fruit, sap en cava
• Continentaal ontbijt/snack
• Middagmaal: buffet met showcooking, pizza’s, pasta, salades en
desserts
• Avondmaal: buffetten en gerechten
die à la minute worden bereid,
voor- en nagerechtenbuffet,
vegetarische schotel
• 2x/week themabuffet
• Snacks (24/24u.)
• Alternatief avondmaal: fusionrestaurant, Marokkaans restaurant
of Steakhouse
• Selectie van nationale en
internationale alcoholische en
niet-alcoholische premium dranken
in de bars en restaurants (24/24u.)
• Bijvullen van de minibar
• Fitness
• RiuFit groepslessen (7x/week)
• Animatieprogramma overdag voor
volwassenen (7x/week) en kinderen
(4-7 en 8-12 jaar, dagelijks)
• Shows, livemuziek of Riu-avondprogramma (dagelijks)

VOOR FAMILIES
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN

Code 06691 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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TUI BLUE RIU TIKIDA BEACH
Agadir

! Adults Only vanaf 16 jaar
! Gevarieerde maaltijden
! Uitstekend thalassotherapiecentrum
! Direct aan de promenade
OVERDEKT VERWARMD WIFI
GOLF ADULTS
ONLY ZWEMBAD ZWEMBAD GRATIS

FAIR TRAVEL

ALL IN

ONTSPANNEN
MET Z’N TWEEËN
! MODERNE

KAMERS OP
PRACHTIGE LOCATIES
! CULINAIRE ERVARINGEN
! GENIETEN IN DE
WELLNESS
! BLUEF!T® RELAXATIEEN 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:

8.7

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.1 • Service 8.1
• Kamers 8.6

TUI BLUE Riu Tikida Beach kiest
voor Adults Only: alleen 16-plussers
worden hier verwelkomd, zodat je in
alle rust kan genieten van je vakantie.
Je verblijft aan het brede zandstrand
van Agadir, de maaltijden zijn
superlekker en de service is prima.
Door de vele trappen is het hotel
minder geschikt voor mensen die
slecht ter been zijn.
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.

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het strand, gescheiden
door een wandelpromenade
• Op 500 m van een supermarkt en
winkeltjes
• Op 1 km van het centrum van Agadir
• Op ± 25 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Zie All In
• Hoofdrestaurant met terras
• A-la-carterestaurant
• Marokkaans restaurant
• Restaurant bij het zwembad
• Salonbar
• Lobbybar
• Bar
• Bar bij het zwembad met
swim-upbar
• Deftige kledij gewenst tijdens het
avondmaal

FACILITEITEN
• Discotheek (gesloten tijdens
Ramadan)
• Kapsalon
• Shop
• Wifi (gratis) in het hele resort
• Gasten mogen geen gebruik
maken van de faciliteiten van Riu
Tikida Dunas

VERBLIJF

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche, badjas, haardroger),
centrale airco/verwarming,
plafondventilator, telefoon, wifi (gratis),
satelliet-tv, kleine koelkast, koffie-en
theefaciliteiten, safe (gratis)
• Standaardkamer (2-3 pers.) met
balkon of terras (type 20)
• Kamer met lateraal zeezicht
(2-3 pers.), met balkon of terras
(type 21)
• Workation kamer (2-3 pers.) met
lateraal zeezicht en balkon of terras
SPORT & ONTSPANNING
(type 22)
• 2 zoetwaterzwembaden (waarvan • Eén persoon in dubbele kamer
1 verwarmd in de winter),
met balkon of terras (type 29)
zonneterras, 25.000 m2 tuin
• Eén persoon in dubbele kamer
• Gratis ligzetels en parasols aan het
met balkon of terras en lateraal
zwembad en het strand
zeezicht (type 28)
• Gratis handdoekenservice
• Promokamer (2 pers.) (type 24)
• Gratis: zie All In
• 254 kamers
• Betalend: thalassotherapiecentrum
met overdekt zoutwaterzwembad
(verwarmd, enkel toegankelijk voor
klanten van het thalassotherapiecentrum), hamam, massages en
schoonheidsbehandelingen

ALL IN
• Gevarieerd ontbijtbuffet met
showcooking
• Continentaal ontbijt/snacks
• Middagmaal: buffet met
showcooking en dessertkeuze of
snacks
• Avondmaal: buffetten en gerechten
die ‘à la minute’ bereid worden
• Themabuffet (3x/week)
• Alternatief avondmaal:
à-la-carterestaurant (1x/verblijf),
Marokkaans restaurant
(1x/verblijf) (mits reservatie)
• Deftige kledij vereist tijdens het
avondmaal
• Selectie van nationale en
internationale niet-alcoholische en
alcoholische dranken tot 24u.
• 2 tennisterreinen, tennislessen,
fitness
• Animatieprogramma overdag
(7x/week)
• Shows of livemuziek (meerdere
malen per week)

ADULTS ONLY
• Minimumleeftijd voor de gasten in
het hotel: 16 jaar

Code 06668 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

673_V1_MED_NL 673

18/10/2022 19:31

674

Juniorsuite

674_V1_MED_NL 674

18/10/2022 19:31

675

Marokko | Agadir

RIU PALACE TIKIDA AGADIR
Agadir

! Zeer uitgebreid culinair aanbod
! Mooie zwembadzone, omringd door palmen
! Knappe zen-kamers
! Mooi spacentrum
! Direct aan de promenade en het strand
OVERDEKT WIFI
GOLF ZWEMBAD
GRATIS

FAIR TRAVEL

ALL IN

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:

9.3

KLANTENSCORE
• Maaltijden 9
• Kamers 8.8

• Service 9.3

Culinair heeft dit hotel heel wat in
petto: vier restaurants bereiden
buffetten met lokale specialiteiten,
internationale favorieten en serveren
Marokkaans of fusion. In dit ruime
resort met uniek zwembad vind je
tal van rustige plekjes om ongestoord
te relaxen. De service verloopt hier
excellent!

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het strand, gescheiden
door de promenade
• Op 100 m van shops
• Op ± 25 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Zie All In
• Hoofdrestaurant met terras
• Fusionrestaurant
• Marokkaans restaurant
• Snackrestaurant (Italiaans,
geopend in de zomer)
• Deftige kledij vereist voor het
avondmaal (lange broek voor de
heren)
• Lobbybar, salonbar, bar bij het
zwembad met terras en swim-up
bar, bar

FACILITEITEN
• Speeltuin
• Kapsalon
• Shops, kiosk
• Wifi (gratis) in het hele resort

VERBLIJF

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche in bad, haardroger), centrale
airco/verwarming, plafondventilator,
telefoon, wifi (gratis), satelliet-tv,
minibar (gratis), safe (gratis) en balkon
of terras
• Standaardkamer (2-3 pers.)
(type 20)
• Kamer met zicht op het zwembad
(2-3 pers.) (type 21)
• Kamer met zicht op het zwembad
(2-3 pers. / 2 volw.+2 kind.) (type 24)
• Juniorsuite (2 pers. / 2 volw.+
SPORT & ONTSPANNING
1 kind) met bad, douche, badjas,
• Zoetwaterzwembad (verwarmd in
dressing (type 22)
de winter) met bubbelbad, kinder- • Juniorsuite (2 pers. / 2 volw.+
2
bad, zonneterras, 10.000 m tuin
1 kind) met bad, douche, badjas,
• Gratis ligzetels en parasols aan het
dressing en zeezicht (type 23)
zwembad en het strand
• Suite (2 pers. / 2 volw.+1 kind)
• Gratis handdoekenservice
met bad, douche, badjas, extra wc,
• Overdekt zwembad (verwarmd en
dressing, apart salon en zeezicht
open in de winter)
(type 26)
• Gratis: zie All In
• Eén persoon in dubbele kamer
• Betalend: wellnesscentrum met
(type 29)
hamam, sauna, massages en
• Eén persoon in dubbele kamer
schoonheidsbehandelingen
met zicht op het zwembad
(type 28)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 444 kamers

ALL IN
• Gevarieerd ontbijtbuffet met
showcooking, fruit, sap en cava
• Continentaal ontbijt/snack
• Middagmaal: buffet met showcooking en keuze aan desserts
• Avondmaal: buffetten en gerechten
die à la minute worden bereid,
voor- en nagerechtenbuffet
• 2x/week themabuffet
• Snacks (24/24u.)
• Alternatief avondmaal: fusionrestaurant, Marokkaans restaurant
of het Italiaans restaurant (enkel
in de zomer)
• Selectie van nationale en internationale alcoholische en nietalcoholische dranken in de bars en
restaurants (24/24u.)
• Bijvullen van de minibar
• 2 tennisterreinen in ClubHotel Riu
Tikida Dunas op 1,2 km
• Fitness
• Animatieprogramma overdag voor
volwassenen (meerdere malen/
week) en kinderen (4-12 jaar,
dagelijks)
• Shows, livemuziek of Riuavondprogramma (meerdere
malen/week)

VOOR FAMILIES
YROZNLQGHUHQ]RQGHUWRHVODJ

Code 06690 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

675_V1_MED_NL 675

18/10/2022 19:31

676

Marokko | Agadir

LES JARDINS D’AGADIR
Agadir

! Marokkaans interieur
! Vele gratis sporten
! Mooie tuinen
! Op wandelafstand van het strand
ALL IN

Standaardkamer

ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op ± 600 m van het privéstrand
• Zie All In
• Op 2 km van het centrum
• Restaurant met terras (internationale
KLANTENSCORE
• Op ± 20 km van de luchthaven
en Marokkaanse gerechten in buffet• Maaltijden 7.2
(transfer heen en terug inbegrepen) vorm, themabuffetten, showcooking)
• Kamers 8.4
• A-la-carterestaurant (Marokkaanse
FACILITEITEN
gerechten en zeevruchten)
Een schot in de roos voor al wie
• Shop
• Snackbar
houdt van sport, spel en entertainment! • Wasservice
• Pianobar, poolbar
Hier ervaar je het clubgevoel ten
• Discotheek
top. Zalig om in zo’n oase van rust
SPORT & ONTSPANNING
• Wifi (gratis) in een deel van het
‘thuis’ te komen na een bruisende
resort
• 2 zoetwaterzwembaden (waarvan
vakantiedag. Door de vele trappen
1 verwarmd tussen novemberen de helling is dit hotel minder
maart)
geschikt voor mensen die niet goed
• Aquapark met 8 glijbanen (waarvan
ter been zijn.
4 voor kinderen)
• Gratis ligzetels en parasols aan het
zwembad en het strand
• Gratis handdoekenservice (mits
waarborg)
• Gratis: Zie All In
• Betalend: Spacentrum met massages
en schoonheidsbehandelingen

7.7

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer (inloopdouche, haardroger),
tegelvloer, individuele airco, telefoon,
wifi (gratis), satelliet-tv (flatscreen),
koelkast, safe (gratis) en balkon of
terras
• Standaardkamer (2 pers. /
2 volw.+1 kind) (type 20)
• Vierpersoonskamer (duplex)
(2-4 pers.), zonder toeslag (type 21)
• Eén persoon in dubbele kamer
(type 29)
• Promokamer (2 pers. / 2 volw.+
1 kind) (type 25)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij max. bezetting in type
29)
• 393 kamers

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Laat ontbijt (10.30-11.30u.)
• Laat middagmaal (14.30-16u.)
• Vieruurtje
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(10-23u.)
• 2 tennisterreinen, minivoetbal,
volleybal, basketbal, petanque
• Fitness, sauna, hamam
• Animatie overdag en ‘s avonds

VOOR FAMILIES
YROZNLQGHUHQ]RQGHUWRHVODJ
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ROBINSON AGADIR
Agadir

! Gevarieerd animatieprogramma
! Lekkere buffetten
! Ruime kamers
! Vlotte, vriendelijke service
! Direct aan het strand
OVERDEKT VERWARMD WIFI
GOLF ZWEMBAD
ZWEMBAD GRATIS

FAIR TRAVEL

ALL IN

SHARE THE
MOMENT
! ONTSPANNEN

OP
PRACHTIGE LOCATIES
! VERS, GEZOND EN
LEKKER ETEN
! RUIM AANBOD AAN
SPORT EN ACTIVITEITEN
! DAGELIJKS TOPENTERTAINMENT
'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

Juniorsuite
ONZE MENING:

9.7

KLANTENSCORE
• Maaltijden 9
• Kamers 10

Wie snakt naar een zalig zon-zeestrandgevoel is hier aan het juiste
adres! ROBINSON Agadir ligt aan
het prachtige zandstrand van Agadir
en organiseert van alles om het je
helemaal naar je zin te maken.
Tennis, beachvolley, pilates, sauna,
WellFit... het is nog maar een voorsmaakje van wat de goedgevulde All
In te bieden heeft. ‘s Avonds word je
getrakteerd op een buffet dat aan je
hoogste verwachtingen voldoet! De
‘Tourist Tax’ van 16,50 MAD/pers./
dag moet ter plaatse betaald worden.

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

VERBLIJF

• Direct aan het zandstrand
• Vlak bij het koninklijk paleis
• Op 2 km van het centrum van
Agadir
• Op ± 30 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
buffetvorm)
• Restaurant op het strand
• BistroLine met snacks
• Café met typisch Marokkaanse
thee
• Bar, beachbar, sportsbar, discotheek

Alle kamers beschikken over badkamer (douche, haardroger), tegelvloer, individuele airco, telefoon, wifi
(gratis), satelliet-tv, koelkast, safe
(gratis) en balkon of terras
• Standaardkamer (2 pers. /
2 volw.+1 kind) (type 20)
• Kamer met lateraal zeezicht
(2 pers. / 2 volw.+1 kind) (type 21)
• Juniorsuite (2 pers. / 2 volw.+
1 kind) met salon en zeezicht
(type 22)
• Familiekamer (4 pers. / 2 volw.+
2 kind. / 2 volw.+3 kind. / 2 volw.+
4 kind. / 3 volw.+1 kind / 3 volw.+
2 kind. / 3 volw.+3 kind.): 2 slaapkamers (type 23)
• Eén persoon in dubbele kamer,
op aanvraag (type 29)
• Promokamer (2 pers. / 2 volw.+
1 kind) (type 25)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis
• 343 kamers

FACILITEITEN
• Kinderspeelruimte
• Shops
• Gebruik van wasmachine, droogkast, strijkijzer en -plank
• Wifi (gratis) in het hele resort

SPORT & ONTSPANNING
• 2 zoetwaterzwembaden (waarvan
1 verwarmd), kinderbad (verwarmd)
• Gratis ligzetels en parasols aan het
zwembad en het strand
• Gratis handdoekenservice
• Overdekt relaxzwembad in het
spacentrum (vanaf 16 jaar, verwarmd)
• Gratis: zie All In
• Betalend: hamam, schoonheidsbehandelingen en massages in het
spacentrum ‘WellFit spa’, bodyboard, peddelsurfen

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Laat ontbijt
• Bistro met snacks (15-17u.)
• Koffiebreak in de namiddag
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken (10-1u.)
(in een glas geserveerd. Inbegrepen:
tafelwijn, bier, frisdranken, koffie
en thee. Niet inbegrepen:
geselecteerde wijnen, schuimwijnen en sterke dranken)
• Tennis (tennisballen betalend),
pingpong, beachvolley, voetbal,
slackline, sportcompetities,
WellFit: sauna, ‘Body&Mind’ lessen
(pilates, yoga, Relax & Dream),
overdekt zwembad (vanaf 16 jaar),
Aqua Fit, fitness (groepslessen),
(step)aerobic
• Animatie overdag en ‘s avonds
• ROBY CLUB (3-6 jaar), R.O.B.Y.
(7-12 jaar), ROBS (13-17 jaar)
(Duits- en Frans- en Engelstalig,
Arabisch)

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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RIU TIKIDA DUNAS
Agadir

! Populair clubhotel
! Goede service
! Animatie en ambiance
! Direct aan de promenade en het strand
OVERDEKT WIFI
GOLF ZWEMBAD
GRATIS

FAIR TRAVEL

ALL IN

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.'
Standaardkamer

Zie pagina 20-21 voor alle hotels
ONZE MENING:

8.0

KLANTENSCORE
• Maaltijden 7.3 • Service 8.7
• Kamers 7.9

Het uitgebreide ontbijtbuffet is een
prima start om de sportkriebels de
vrije loop te laten, via het zwembad,
langs de pingpongtafel, naar de tennisterreinen… Golfl iefhebbers kunnen
in dit hotel trouwens een interessant
golfpakket bijboeken! Zin in platte rust?
Ga dan eens langs in het wellnesscentrum en blijf gerust tot je laatste
zuchtje stress is verdwenen.

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

VERBLIJF

• Direct aan het strand, gescheiden
door een wandelpromenade
• Op 500 m van een supermarkt en
shops
• Op 1 km van het centrum van
Agadir
• Op ± 25 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Zie All In
• Hoofdrestaurant
• Restaurant
• Marokkaans restaurant
• Aziatisch restaurant
• Bar met terras
• Lobbybar, salonbar, poolbar

FACILITEITEN

• 2 zoetwaterzwembaden, 1 zoutwaterzwembad, kinderbad
(verwarmd in de winter), zonneterras, 50.000 m2 tuin
• Gratis ligzetels en parasols aan de
zwembaden en het strand
• Gratis handdoekenservice
• Overdekt zoutwaterzwembad
(verwarmd in de winter)
• Gratis: zie All In
• Betalend: activiteiten in het RiuArt
atelier (meermaals per week),
wellnesscentrum met verschillende
behandelingen, hamam en massages

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche, haardroger), centrale airco/
verwarming, telefoon, wifi (gratis),
satelliet-tv, kleine koelkast, safe
(gratis) en balkon of terras
• Standaardkamer (2-3 pers. /
2 volw.+ 2 kind.) (type 20)
• Kamer met zeezicht (2-3 pers. /
2 volw.+2 kind.) (type 21)
• Juniorsuite (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind.) met geïntegreerd salon en
zeezicht (type 26)
• Eén persoon in dubbele kamer
(type 29)
• Eén persoon in dubbele kamer
met zeezicht (type 28)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis
• 406 kamers

• Kinderspeeltuin
• Kapsalon, schoonheidssalon
• Shop
• RiuArt atelier
• Wifi (gratis) in het hele resort
• Gasten (vanaf 16 jaar) mogen
gebruik maken van het thalassotherapiecentrum en de discotheek
van hotel Riu Tikida Beach (op
100 m)

SPORT & ONTSPANNING

ALL IN
• Gevarieerd ontbijtbuffet met
showcooking
• Continentaal ontbijt/snack
• Middagmaal: buffet met showcooking en dessertkeuze, lichte
gerechten
• Avondmaal: buffetten en gerechten
die ‘à la minute’ worden bereid
• 2x/week themabuffet
• Alternatief avondmaal:
Marokkaans of Aziatisch restaurant
• Selectie van nationale en internationale alcoholische en nietalcoholische dranken in de bars en
restaurants tot 24u. (tijdens de
openingsuren)
• 2 tennisterreinen, omnisportterrein (volleybal, basketbal, minivoetbal), fitness
• RiuFit: groepslessen (6x/week)
• Animatieprogramma overdag voor
volwassenen en kinderen (4-7 jaar
en 8-12 jaar, in Kinderclub
RiuLand) (7x/week)
• Animatie overdag ‘Riu4U’
(13-17 jaar, meermaals per week)
• Shows, livemuziek of Riuavondprogramma (7x/week)

VOOR FAMILIES
YROZNLQGHUHQ]RQGHUWRHVODJ
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MARRAKECH

! Traditionele riads met de charme van weleer
! Of moderne hotels boordevol faciliteiten
! Verlichte eetstalletjes en te gekke artiesten op het Djemaa
El Fna-plein
! De soeks: verrassend veel koopwaar in verbazend kleine straatjes
! Authenticiteit en cultuur opsnuiven
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Volubilis
Fès
Rabat
Casablanca
Meknes

MAROKKO

Marrakech
Essaouira

MARRAKECH
Marrakech is een van de vier keizerlijke steden
van Marokko, zo genoemd omdat het ooit de
eer kreeg de hoofdstad te zijn van een prachtig
rijk. Rijkversierde monumenten zoals de
graftomben van de Sadiërs, het Bahia-paleis,
het bassin van de Menara of de Koutoubiamoskee weerspiegelen de Marokkaanse
cultuur. Het wereldbekende Djemaa El
Fna-plein zal je rijkelijk weten te bekoren met
de plaatselijke couleur locale. Een groene oase
vind je dan weer in de Marrakech-Palmeraie,
gelegen vlakbij het authentieke centrum van
Marrakech. Deze rustige wijk was vroeger een
palmboomkwekerij en is nu het decor van
enkele mooi gelegen hotels.
Luchthaven - Marrakech (medina): 3 km

ALGERIJE

INFO
Formaliteiten: voor Belgen is een internationaal
paspoort vereist dat geldig dient te zijn tot op
de datum van je terugkeer. Voor een laatste
update: zie http://diplomatie.belgium.be
Inchecken: passagiers die uit Marokko
vertrekken en online hebben ingecheckt,
moeten ten laatste 45 min. voor vertrek
langsgaan bij de incheckbalie om hun online
boarding pass te laten afstempelen.
Tijdsverschil: 1 uur vroeger dan in België, er
is geen tijdsverschil in de wintertijd.
Lokale munt: de Marokkaanse dirham
(€ 1 = ± 10,46 MAD, oktober 2022). Opgelet:
in- en uitvoer is verboden. Opgelet: Belgische
bankkaarten worden geblokkeerd in Marokko,
voor geldopneming met Maestro moet de
bank je kaart deblokkeren.
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.
Opmerking: de Marokkaanse wetgeving laat
enkel toe dat een Marokkaanse burger de
kamer deelt met een burger van Europese
nationaliteit, wanneer deze personen met
elkaar gehuwd zijn.

Sah ara

200 km

MINITRIPS
Marrakech leent zich uitstekend voor een
minitrip. Meer info bij je reisagent.

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

KLIMAAT
jan
feb
maa
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
24/7 ONLINE
SERVICE
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Erfoud

Ouarzazate

Agadir

VAKANTIEPLAATSEN

Palmeraie

A
18°
22°
25°
25°
34°
36°
36°
36°
32°
28°
24°
20°

B
0°
0°
0°
0°
0°
0°
0°
0°
0°
0°
0°
0°

C
8
8
8
9
9
11
11
10
9
8
8
7

A: gem. dagtemp.
B: gem. temp. zeewater
C: uren zon per dag

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

MARRAKECH
Barceló Palmeraie *****
Jardins De La Koutoubia *****
Kenzi Agdal Medina *****

code 06888
code 06885
code 06845

PALMERAIE
Be Live Collection Marrakech *****
Be Live Experience Marrakech ****

code 06843
code 06872
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SPLASHWORLD SPLASHWORLD AQUA MIRAGE
Marrakech

! Zeer aantrekkelijke prijs
! Maximaal genieten in All Inclusive
! Familiekamers voor het hele gezin
! Op 12 km van Marrakech
ALL IN

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:

LIGGING

SPORT & ONTSPANNING

• Op 12 km van het centrum van
• 2 zoetwaterzwembaden (waarvan
Marrakech (shuttle betalend)
1 verwarmd in de winter)
KLANTENSCORE
• Op ± 10 km van de luchthaven
• Aquapark met glijbanen en kinder• Maaltijden 8 • Service 10
(transfer heen en terug inbegrepen) gedeelte (1/4-31/10)
• Kamers 7.7
• Gratis ligzetels en parasols aan het
FACILITEITEN
zwembad en het aquapark
Splashworld Aqua Mirage heeft
• Kapsalon
• Gratis handdoekenservice (mits
maar één doel voor ogen: je vakantie • Wasservice
waarborg)
onvergetelijk maken! Ga tennissen,
• Wifi (gratis) in een deel van het
• Gratis: zie All In
fitnessen, pingpongen, volleyballen,
resort
• Betalend: spacentrum met
petanquen en geniet ook ‘s avonds
hamam, bubbelbad, lichaams- en
RESTAURANTS & BARS
van de gezellige sfeer tijdens de
gezichtsbehandelingen en massages
• Zie All In
avondanimatie. Het aquapark is
• Restaurant (maaltijden in buffet- GLIJBANEN
open van 1/4-31/10.
vorm, thema-avonden)
• 2 kronkelglijbanen, 5 snelle glijbanen,
• Marokkaans à-la-carterestaurant
1 familieglijbaan, 2 multiglijbanen,
• Steak House
2 tube glijbanen, 1 sidewinder en
• Snackbar
1 golfslagbad
• Bar, poolbar, ‘Sports bar’, Moors
MINISPLASH
café, ‘Splash bar’
• 1 kids miniglijbanenpark met
fonteintjes
Sommige attracties zijn enkel
toegankelijk vanaf een bepaalde
leeftijd en/of lengte (meer info ter
plaatse)

7.9

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer
(douche, haardroger), tegelvloer,
individuele airco/verwarming, telefoon,
wifi (gratis), satelliet-tv, koelkast,
safe (gratis) en balkon of terras
• Standaardkamer (2-3 pers.)
(type 21)
• Kamer (2volw.+2 kind.), zonder
toeslag (type 23)
• Familiekamer (2 communicerende
kamers) (4 pers. / 2 volw.+2 kind. /
3 volw.+1 kind / 3 volw.+2 kind. /
3 volw.+3 kind.) met 2 badkamers
(type 22)
• Eén pers. in dubbele kamer, op
aanvraag (type 29)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk in type 23 en niet mogelijk
bij maximale bezetting in type 29)
• 550 kamers

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• 1x/week avondmaal in Marokkaans
à-la-carterestaurant (min. verblijf
van 7 nachten)
• Snacks (12.30-17u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken (9-24u.)
• 6 tennisterreinen (materiaal mits
waarborg), pingpong, petanque,
omnisportterrein, basketbal,
volleybal, voetbal, vogelpik, fitness
(vanaf 16 jaar), gym, aquagym
• Animatieprogramma overdag en
‘s avonds
• Miniclub (4-12 jaar)

VOOR FAMILIES
0LQLVSODVK
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN

Code 06823 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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682

Marokko | Marrakech

LES BORJS DE LA KASBAH

CAT. SPECIAL

Marrakech

! Boordevol charme
! 18 karaktervolle kamers
! Vriendelijke, persoonlijke service
! Lekkere maaltijden
! Op 1 km van het Djemaa el Fna-plein
VOL
HALF
WIFI
GRATIS PENSION PENSION ONTBIJT

Suite

ONZE MENING:

9.4

KLANTENSCORE
• Maaltijden 9.5 • Service 10
• Kamers 9.2

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• In de medina, naast het koninklijk • Restaurant met Franse/
paleis
internationale keuken en
• Op 1 km van het Djemaa el FnaMarokkaanse specialiteiten
plein
• Op ± 3 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

Geen twee kamers zijn hier gelijk.
Stuk voor stuk laten ze traditie spreken, FACILITEITEN
met oosterse tapijten, lantaarntjes
• Wifi (gratis) in de hele riad
en leuke tegels in de badkamer. Ook
de keuken laat zich Marokkaans
inspireren. Maar zelfs wie de westerse
smaak niet wil verliezen, wordt op
zijn wenken bediend. De rust binnenskamers contrasteert buitengewoon
goed met de gezellige stadsdrukte
rondom. In een kwartiertje wandel je
naar het Djemaa el Fna-plein, de
place to be voor Marokkaanse
charme én ambiance.

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• Zoetwaterzwembad (verwarmd
okt.-mei), patio
• Gratis ligzetels en parasols aan het
zwembad
• Gratis handdoekenservice
• Betalend: spacentrum met
hamam en massages

Alle kamers beschikken over badkamer (bad of douche, haardroger),
tegelvloer en tapijt, individuele airco,
telefoon, wifi (gratis), satelliet-tv,
minibar (betalend) en safe (gratis)
• Standaardkamer (2 pers.) (type 20)
• Superieure kamer (2 pers.) (type 21)
• Suite (2 pers. / 2 volw.+2 kind. van
max. 12 jaar) (type 22)
• Eenpersoonskamer (type 10)
• Promokamer (2 pers.) (type 25)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 18 kamers

Code 06886: | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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Marokko | Marrakech

RIU TIKIDA PALMERAIE
Marrakech

! Uitmuntende service
! Ruime, rustgevende kamers
! In de rustige rand van de stad
! Gratis busje naar centrum
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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:

LIGGING

• Op 6 km van het oude stadsgedeelte
van Marrakech
KLANTENSCORE
• Shops op 800 m
• Maaltijden 7.8 • Service 8.5 • Gratis busservice naar het centrum
• Kamers 9
(meerdere malen per dag, beperkt
aantal plaatsen)
Een magnifiek RIU-hotel in de groene
• Bushalte op 900 m
Palmeraie waar je kan genieten van
• Op ± 13 km van de luchthaven
vriendelijke en uitmuntende service!
(transfer heen en terug inbegrepen)
Het zwembad is uitnodigend groot
en ligt te fonkelen in de zon. Wedden FACILITEITEN
dat je kinderen er meteen naartoe
• Kinderspeeltuin
rennen, terwijl je zelf een relaxplekje • RiuArt atelier
kiest op het ruime terras rondom.
• Kapsalon
Dit hotel werd volledig gerenoveerd • Schoonheidssalon
in 2019.
• Shop/kiosk
• Wifi (gratis) in het hele resort

8.9

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Hoofdrestaurant met terras
• Marokkaans restaurant
• Restaurant bij het zwembad/
Italiaans restaurant
• Lobbybar, salonbar, poolbar (open
in de zomer)

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• Zoetwaterzwembad, kinderbad,
zonneterras, 65.000 m2 tuin
• Gratis ligzetels en parasols bij het
zwembad
• Gratis handdoekenservice
• Overdekt zwembad (verwarmd in
de winter)
• Gratis: zie All In
• Betalend: biljart, activiteiten in het
RiuArt atelier (6x/week), wellnesscentrum met verschillende
behandelingen (hamam, massages
en verzorgingen)

Alle kamers beschikken over badkamer
(inloopdouche, haardroger), centrale
airco/verwarming, plafondventilator,
telefoon, wifi (gratis), satelliet-tv
(flatscreen), koelkast, safe (gratis) en
balkon of terras
• Standaardkamer (2-3 pers.)
(type 20)
• Kamer (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind.), zonder toeslag (type 21)
• Suite (2-3 pers.) met bad en
inloopdouche en geïntegreerd
salon met sofa (type 22)
• Eén persoon in dubbele kamer
(type 29)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk in type 21, niet mogelijk
bij maximale bezetting in type 20
en 22)
• 392 kamers

ALL IN
• Gevarieerd ontbijtbuffet met
showcooking
• Continentaal ontbijt/snack
• Middagmaal: buffet met showcooking en dessertkeuze, lichte
maaltijden
• Avondmaal: buffet en gerechten
die ‘à la minute’ worden bereid
• 2x/week themabuffet
• Alternatief avondmaal: Marokkaanse
of Italiaans restaurant
• Selectie van nationale en
internationale, alcoholische en
niet-alcoholische dranken in de
bars en restaurants tot 24u.
• 2 tennisterreinen, omnisportterrein,
fitness
• RiuFit groepslessen
• Animatieprogramma overdag voor
volwassenen en kinderen (4-7 jaar
en 8-12 jaar, in Kinderclub RiuLand)
(7x/week)
• Shows, livemuziek of
Riu-avondprogramma (dagelijks)

VOOR FAMILIES
YROZNLQGHUHQ]RQGHUWRHVODJ

Code 06867 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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Marokko | Marrakech-Palmeraie

TUI BLUE RIU TIKIDA GARDEN
Marrakech-Palmeraie

! Mooi, rustig hotel met prachtige tuin
! Adults Only, vanaf 16 jaar
! Verzorgde, gevarieerde maaltijden
! Knusse kamers in cottage-stijl
! Op 4 km van het Djemaa el Fna-plein
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ONTSPANNEN
MET Z’N TWEEËN
! MODERNE

KAMERS OP
PRACHTIGE LOCATIES
! CULINAIRE ERVARINGEN
! GENIETEN IN DE
WELLNESS
! BLUEF!T® RELAXATIEEN FITNESSLESSEN
‘Koppels of beste vrienden?
In deze comfortabele, stijlvolle
Adults Only-hotels geniet je
van qualitytime in een
ontspannen sfeer.’

Juniorsuite

Zie pagina 22 voor alle hotels
ONZE MENING:

8.2

KLANTENSCORE
• Maaltijden 6.3
• Kamers 8.5

Dit hotel ligt in een prachtige, grote
tuin. En er valt van alles te beleven:
tennis, beachvolleybal, minigolf,...
Om nog maar te zwijgen van het
kingsize zwembad, dé blikvanger in
de oase! Hier vind je alles wat je van
een leuke vakantie kan verwachten.
Het hotel werd gerenoveerd in 2020.
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.

LIGGING

SPORT & ONTSPANNING

VERBLIJF

• Op 3 km van het oude stadsgedeelte
van Marrakech
• Shops op 10 m
• Gratis busservice naar het centrum
(meerdere malen per dag)
• Op ± 7 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)
• Kapsalon
• Schoonheidssalon
• Shops
• Wifi (gratis) in het hele resort

• 4 zoetwaterzwembaden, zonneterras
• 70.000 m2 tuin
• Gratis ligzetels en parasols bij het
zwembad
• Gratis handdoekenservice (mits
waarborg)
• Overdekt zwembad (verwarmd
tijdens de winter, gratis tussen
11-15u. 1/11-31/3)
• Gratis: zie All In
• Betalend: wellnesscentrum met
verschillende behandelingen,
massages, sauna, hamam

RESTAURANTS & BARS

ADULTS ONLY

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche, haardroger, badjas), centrale
airco/verwarming, telefoon, wifi (gratis),
satelliet-tv (flatscreen), kleine koelkast,
koffie- en theefaciliteiten, safe (gratis)
en balkon of terras
• Standaardkamer (2-3 pers.) met
tuinzicht (type 20)
• Juniorsuite (2-3 pers.) met
geïntegreerd salon met sofabed
(type 21)
• Kamer met zicht op het zwembad
(2-3 pers.) (type 22)
• Swim-upkamer (2 pers.) met zicht
op het zwembad, op aanvraag
(type 23)
• Workation kamer (2-3 pers.) met
zicht op het zwembad (type 24)
• Eén persoon in dubbele kamer
met tuinzicht (type 29)
• Eén persoon in dubbele kamer
met zicht op het zwembad, op
aanvraag (type 28)
• Eén persoon in workation kamer
met zicht op het zwembad, op
aanvraag (type 27)
• 259 kamers

FACILITEITEN

• Zie All In
• Hoofdrestaurant
• Restaurant ‘Culinarium’
• Restaurant/snackbar bij het
zwembad met terras
• Lobbybar
• Deftige kledij gewenst tijdens het
avondmaal

• Minimumleeftijd voor de gasten in
het hotel: 16 jaar

ALL IN
• Gevarieerd ontbijtbuffet met
showcooking
• Continentaal ontbijt/snack
• Middagmaal: buffet met
showcooking en dessertkeuze,
lichte maaltijden
• Avondmaal: buffetten en gerechten
die ‘à la minute’ worden bereid
• Themabuffetten
• Alternatief avondmaal: restaurant
‘Culinarium’ (1x/verblijf, mits
reservatie)
• Deftige kledij vereist tijdens het
avondmaal
• Selectie van nationale en
internationale, alcoholische en
niet-alcoholische dranken in de
bars en restaurants tot 24u.
• 2 tennisterreinen, beachvolley,
fitness
• Animatieprogramma overdag
(meerdere malen/week)
• Shows, livemuziek (meerdere
malen/week)

Code 06869 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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Marokko | Marrakech

TUI BLUE MEDINA GARDENS
Marrakech

! Adults only vanaf 16 jaar
! Gratis wifi op de kamer
! Recent gerenoveerd
! Centrale ligging
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ONTSPANNEN
MET Z’N TWEEËN
! MODERNE

KAMERS OP
PRACHTIGE LOCATIES
! CULINAIRE ERVARINGEN
! GENIETEN IN DE
WELLNESS
! BLUEF!T® RELAXATIEEN 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

Superieure kamer
ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 5 min. wandelen van het
• Zie All In
Djemaa el Fna-plein
• Restaurant (maaltijden in buffetKLANTENSCORE
• Op ± 5 km van de luchthaven
vorm, thema-avonden)
• Maaltijden 9.3
(transfer heen en terug inbegrepen) • A-la-carterestaurant
• Kamers 8.7
• Deftige kledij gewenst tijdens het
FACILITEITEN
avondmaal
In het hart van de stad, en toch zo
• Wasservice
• Snackbar
relaxed. Dit is het ideale adres voor • Wifi (gratis) in een deel van het
• Lobbybar, poolbar, coffee-shop,
koppels die de charme van Marrakech resort
bar
willen opsnuiven: amper 5 minuten
wandelen en je bent al in de medina.
SPORT & ONTSPANNING
Na een dagje citytrippen is het
• 2 zoetwaterzwembaden (waarvan
heerlijk thuiskomen in TUI BLUE
1 verwarmd in de winter)
Medina Gardens. De prachtige
• Gratis ligzetels en parasols aan het
groene tuin, het mooie interieur, de
zwembad
heerlijke spa... alles hier nodigt uit
• Gratis handdoekenservice
tot relaxen. En om je die welverdiende
• Gratis: zie All In
rust te gunnen, richt dit recent
• Betalend: Blue Spa: spagerenoveerd hotel zich heel bewust
behandelingen, hamam en massages
op 16-plussers.

9.2

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer (douche, haardroger), tegelvloer, individuele airco, telefoon, wifi
(gratis), satelliet-tv, koelkast, koffieen theefaciliteiten en safe (gratis)
• Standaardkamer (2 pers.) met
balkon (type 21)
• Kamer met zicht op het zwembad
(2 pers.) en balkon (type 22)
• Superieure kamer met bubbelbad
(2 pers.), tuinzicht en balkon
(type 24)
• Promokamer (2 pers.) (type 25)
• 183 kamers

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Continentaal ontbijt (10-11u.)
• Snacks (12.30-16u.)
• 1x/verblijf avondmaal in het
à-la-carterestaurant
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken (9-24u.)
• Tennis, pingpong, petanque,
fitness, aquagym
• Softanimatie

ADULTS ONLY

• Minimumleeftijd voor de gasten in
het hotel: 16 jaar

Code 06856 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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DJERBA
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Mid

! Wondermooi en altijd zonnig eiland
! Prachtige zandstranden met honderden palmbomen
! Een compleet andere wereld in de kleurrijke en geurige soeks
! Hotels met uitstekende wellnesscentra
! Golfterreinen voor beginners en gevorderden
! Perfecte uitvalsbasis om de woestijn te verkennen
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VAKANTIEPLAATSEN
Zarzis ligt op het vasteland, op ongeveer 50 km
ten zuiden van Djerba. Tussen de zee en de
woestijn vormt het een oase van groen. Ideaal
voor wie houdt van rust, zon en zee, ver weg
van de grote toeristische centra. De lange en
deels nog ongerepte fijnzandstranden nodigen
uit tot uren zonnebaden en lange strandwandelingen. De stad Zarzis ligt op ± 3 km van
de strandhotels. Een stadswandeling en bezoek
aan de dagelijkse markt zijn een aanrader. De
transfer naar het vasteland gebeurt via de
Romeinse Steenweg = verbindingsweg tussen
Djerba en het vasteland. Luchthaven - Zarzis: 61 km
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ZARZIS

Langs de kuststrook kan je prachtige zandstranden en tal van hotels in moorse stijl terugvinden. De hele kustweg lang bevinden zich
typische, Tunesische restaurantjes waar je tussen
de lokale bevolking kan genieten van de heerlijke
mediterrane keuken. Paardrijden, een ritje per
dromedaris en golfen, behoren tot de mogelijkheden. Voor wie het land en de mensen beter
wil leren kennen, is een bezoek aan de markten
van Houmt Souk (zondag en maandag) en
Midoun (donderdag en vrijdag) een kleurrijke
ervaring. Luchthaven - Djerba: ± 25 km
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KLIMAAT
jan
feb
maa
apr
mei
jun
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
24/7 ONLINE
SERVICE
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A
17°
18°
23°
24°
26°
29°
29°
32°
33°
31°
28°
22°
19°

B
16°
15°
15°
17°
19°
21°
21°
24°
26°
26°
24°
20°
18°

C
7
8
9
9
10
12
12
12
11
9
8
7
7

A: gem. dagtemp.
B: gem. temp. zeewater
C: uren zon per dag

Midoun is de op 1 na grootste stad van Djerba
en werd nog niet door het massatoerisme ontdekt.
Wanneer je door de kleine steegjes struint, ontdek
je tal van typisch Tunesische restaurantjes. Wat
het stadje typeert is de witte laagbouw. Enkele
keren per week zijn er ook marktjes te vinden
waar je je kan vergapen op allerlei typische
lekkernijen. Luchthaven - Midoun: 24 km

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

18/10/2022 19:25
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INFO
Formaliteiten: voor Belgen volstaat de
identiteitskaart (dient geldig te zijn tijdens je
verblijf) en hotelvoucher. Kinderen: voor kinderen
jonger dan 12 jaar is de Kids-ID verplicht. Voor
klanten die in ‘flight-only’ reizen (zonder hotelvoucher) is een internationale reispas vereist.
Voor verblijven van langer dan 3 maanden
(= 90 dagen) heb je een internationale reispas
en visum nodig. Iedere week na de 3 maanden,
moet je 20 dinar betalen. Andere nationaliteiten:
info op het consulaat. Voor een laatste update:
zie http://diplomatie.belgium.be.
Verblijfstaks: er is een verblijftaks te betalen
ter plaatse in het hotel. 3 TND p.p./p.n. (max.
voor 7 nachten) voor 4*-, 5*-hotels. 2 TND
p.p./p.n. (max. voor 7 nachten) voor 3*-hotels.
1 TND p.p./p.n. (max. voor 7 nachten) voor
2*-hotels. Deze taks is niet van toepassing
voor kinderen jonger dan 12 jaar.
Munt: de Tunesische dinar (TND) € 1 =
3,22 TND (oktober 2022).
Gezondheid: raadpleeg tijdig je huisarts en de
websites www.itg.be (Instituut voor tropische
geneeskunde) en www.who.int (World Health
Organization) voor gedetailleerde informatie.

Jodenfeest: jaarlijks trekken duizenden joden
van Tunesische afkomst naar het eiland Djerba,
waar de pelgrimstocht naar de eeuwenoude
Ghriba-synagoge plaatsvindt. Deze eindigt op
de 33e dag na het joodse paasfeest (meestal
in mei). Tijdens deze periode kunnen sommige
hotels vooral afgestemd zijn op het joodse
publiek (o.a. animatie, apart restaurant) en
kan het nogal rumoerig zijn in het hotel.
Vasten: de ramadan begint in 2023 op
22 maart en duurt tot 21 april, in 2024:
10 maart-9 april. Dit betekent dat de moslims
een maand lang niets eten of drinken van zonsopgang tot zonsondergang. In de stad zijn vele
restaurants overdag gesloten. In de hotels kan
het zijn dat het restaurantaanbod beperkter
is, dat er minder alcohol te verkrijgen is, of
enkel op de kamer, en dat er minder of geen
animatie is.
Huisdieren: onder de 5 kg zijn enkel toegelaten
in de transferbus (niet in een taxi), indien
vervoerd in een gesloten draagtas. Huisdieren
boven de 5 kg zijn niet toegelaten.

Opmerkingen: naargelang de weersomstandigheden en de bezetting in het hotel
kunnen bepaalde faciliteiten gesloten zijn en
bepaalde ruimtes niet verwarmd worden.
In bepaalde periodes kunnen er algen op het
strand aanspoelen. Het aanspoelen van deze
algen is niet te voorspellen en is ook niet
gebonden aan bepaalde periodes of seizoenen.

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

DJERBA
Iberostar Mehari Djerba ****
Djerba Plaza Thalasso & Spa ****SUP
El Mouradi Djerba Menzel ****
Sentido Djerba Beach ****
Fiesta Beach ****
Djerba Resort & Spa ****
Sidi Mansour Resort ****
Baya Beach Aqua Park Resort ***
Vincci Hélios Beach ****
Welcome Meridiana Resort ****

code 06041
code 06044
code 06045
code 06028
code 06035
code 06056
code 06059
code 06034
code 06036
code 06054

ZARZIS
Odyssee Resort Thalasso & Spa ****
Eden Star ****
Zita Beach Resort ****
Zephir Hotel & Spa ****

code 06075
code 06071
code 06079
code 06078

MIDOUN
Club Calimera Yati Beach ****

687_V1_MED_NL 687
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Tunesië | Djerba

TUI MAGIC LIFE PENELOPE BEACH
Djerba

! Zeer ruime waaier aan sporten
! All In om U tegen te zeggen
! ‘Activity’ en ‘Relax’ zwembad
! Leuke watersporten inbegrepen
! Direct aan het strand
OVERDEKT WIFI
ZWEMBAD GRATIS

ALL IN

ACTIEVE ALL
INCLUSIVE
VAKANTIES
! ULTIEME

24/7 ALL
INCLUSIVE
! TOPLOCATIES AAN
HET STRAND
! UITGEBREID SPORTPROGRAMMA
! FEESTJES, SHOWS EN
THEMADAGEN
'Niet alleen de buffetten, dranken
en snacks zijn inbegrepen,
maar ook tal van sporten en
spectaculaire shows. All Inclusive
voor pure ontspanning.'

Zie pagina 20-21 voor alle hotels
ONZE MENING:

7.5

KLANTENSCORE
• Maaltijden 7.2
• Kamers 7.7

Deze TUI MAGIC LIFE biedt met zijn
overvloed aan faciliteiten en activiteiten
voor elk wat wils. Zowel koppels,
singles als gezinnen kunnen hier een
geanimeerde vakantie verwachten.
TUI MAGIC LIFE Penelope Beach
biedt alles wat een sporthart begeert:
een opzwepend partijtje tennis,
fitness, cursussen en toernooien,…
Heb je er honger van gekregen? Hier
geniet je van een heel goede keuken.

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het fijnzandstrand
• Op 4 km van Midoun
• Bushalte op 500 m
• Op ± 25 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
buffetvorm, thema-avonden)
• 3 specialiteitenrestaurants
• Snackbar
• Wunderbar (24/24u.), poolbar,
beachbar, bars

FACILITEITEN
• Kinderspeelruimte
• Shop
• Kapsalon
• Roomservice
• Wasservice
• Wifi (gratis) in het hele resort

VERBLIJF

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche, haardroger), tegelvloer,
centrale airco (15/6-15/9), telefoon,
wifi (gratis), satelliet-tv, minibar (gratis,
gevuld bij aankomst met frisdrank),
safe (gratis), balkon of terras en
tuinzicht
• Standaardkamer (2 pers. /
SPORT & ONTSPANNING
2 volw.+1 kind) (type 20)
• 2 ‘Activity’ zwembaden, ‘Relax’
• Kamer (2 pers.), zonder toeslag
zwembad, sportbad, 3 kinderbaden, (type 24)
aquapark, zonneterrassen
• Familiekamer (3-4 pers. / 2 volw.+
• Gratis ligzetels en parasols aan de
1 kind / 2 volw.+2 kind.) in bungalow
zwembaden en het strand
(type 21)
• Gratis handdoekenservice
• Superieure familiekamer (4 pers.
• Overdekt zwembad (verwarmd
/ 2 volw.+2 kind. / 3 volw.+1 kind)
tussen nov.-april)
in bungalow: 2 slaapkamers,
• Gratis: zie All In
2 badkamers (type 22)
• Betalend: sauna, stoombad,
• Superieure kamer (2-3 pers. /
massage, schoonheidsbehandelingen, 2 volw.+2 kind.) in bungalow
lessen voor het behalen van een
(type 23)
brevet voor catamaran
• Eén persoon in dubbele kamer,
op aanvraag (type 29)
MINISPLASH
• 1 kids waterspuitpark, 1 kids mini- • Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting in
glijbanenpark
type 24)
• 342 kamers

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm • 1x/week avondmaal in
een van de drie specialiteitenrestaurants (open afhankelijk van de
bezetting) • Koffiebreak • Selectie
van lokale alcoholische en nietalcoholische dranken (24/24u.)
• Cocktail voor het avondmaal
• Minibar (frisdranken en water bij
aankomst, water wordt bijgevuld)
• 5 tennisterreinen (met verlichting),
pingpong (materiaal inbegrepen),
beachvolley, voetbal, basketbal,
minivoetbal, shuffleboard, vogelpik
• Bubbelbad, fitness, zumba, fatburning, aerobic • Waterski, wakeboard, monoski en banana (alles
2x/pers./dag) • Kano • Windsurfen
(brevet vereist) • Catamaran (1u./
pers./dag, brevet vereist, het halen
van een brevet betalend, minimum
16 jaar, 12 jaar indien begeleid door
de ouders) • Minimumleeftijd voor
watersporten: 16 jaar, 12 jaar indien
begeleid door de ouders • Animatie
overdag (spelen, toernooien,...,
6x/week) en ‘s avonds (2x/week
shows) • MAGIC Kids Club
(3-12 jaar)

VOOR FAMILIES
0LQLVSODVK
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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TUI BLUE PALM BEACH PALACE
Djerba

! Adults Only vanaf 16 jaar
! Moorse charme
! Topservice
! Direct aan een prachtig zandstrand
ADULTS OVERDEKT SWIM-UP WIFI
ONLY ZWEMBAD KAMERS GRATIS

ALL IN

ONTSPANNEN
MET Z’N TWEEËN
! MODERNE

KAMERS OP
PRACHTIGE LOCATIES
! CULINAIRE ERVARINGEN
! GENIETEN IN DE
WELLNESS
! BLUEF!T® RELAXATIEEN 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

Swim-upkamer
ONZE MENING:

8.6

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.4
• Kamers 8.7

TUI BLUE Palm Beach Palace met een
betoverende Arabische architectuur
is een luxueuze oase te midden van
een weelderige tuin en grenzend aan
een prachtig zandstrand. Hier zijn
plezier en gezelligheid verheven tot
een ware levenskunst. Relaxen aan
het binnen- of buitenzwembad, alle
stress vergeten in het spacentrum,...
Ideaal voor een rustvakantie in alle
luxe.

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het zandstrand
• Op 4 km van het centrum van
Midoun
• Op 15 km van Houmt Souk
• Op ± 20 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Zie All In
• Hoofdrestaurant met terras (maaltijden in buffetvorm, internationale
keuken)
• A-la-carterestaurant
• Snackbar
• Bar
• Moors Café
• Deftige kledij gewenst tijdens het
avondmaal

FACILITEITEN
• Kapsalon
• Shop
• Wasservice
• Roomservice (8-24u.)
• Wifi (gratis) in het hele resort

VERBLIJF

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche in bad, haardroger), marmeren
vloer, centrale airco/verwarming,
telefoon, wifi (gratis), hoofdkussenservice (gratis, op aanvraag), satelliettv, koelkast (gevuld met water)
• Standaardkamer (2 pers.) met
balkon of terras en tuinzicht
(type 20)
• Bungalow (2 pers.) met balkon of
terras (type 23)
SPORT & ONTSPANNING
• Superieure kamer (2 pers.) met
• Zoetwaterzwembad, ‘relax’ zwembad
balkon of terras (type 22)
• Gratis ligzetels aan de zwembaden • Kamer met zeezicht (2 pers.) en
• Overdekt zwembad (verwarmd
balkon (type 21)
tussen 1/11-15/3)
• Swim-upkamer (2 pers.) met terras
• Gratis: zie All In
en tuinzicht, directe toegang tot
• Betalend: spacentrum met
het zwembad (type 24)
schoonheidsbehandelingen, massage, • Juniorsuite (2 pers.) met balkon
hamam
of terras en tuinzicht (type 27)
• 261 kamers
ADULTS ONLY
• Minimumleeftijd voor de gasten in
het hotel: 16 jaar

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Maaltijd in het à-la-carterestaurant
(1x/verblijf)
• Snacks
• Koffiebreak
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken (8-24u.)
• Pingpong, beachvolley, vogelpik,
fitness, boccia
• Animatie overdag en ‘s avonds
(livemuziek, shows)

Code 06082 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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ROBINSON DJERBA BAHIYA
Djerba

! Verzorgd hotel in ‘menzel’-stijl
! Sprookjesachtig kader
! Heerlijk grote tuin om te wandelen
! Zeer lekkere maaltijden
! Direct aan het strand
OVERDEKT
ZWEMBAD ALL IN

SHARE THE
MOMENT
! ONTSPANNEN

OP
PRACHTIGE LOCATIES
! VERS, GEZOND EN
LEKKER ETEN
! RUIM AANBOD AAN
SPORT EN ACTIVITEITEN
! DAGELIJKS TOPENTERTAINMENT
'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.'

Standaardkamer

Zie pagina 20-21 voor alle hotels
ONZE MENING:

8.0

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.5
• Kamers 7

Dit hotel biedt een ideale mix van
rust en strand. In de uitgestrekte
palmentuin en aan het mooie zandstrand is het aangenaam vertoeven.
In het balneotherapiecentrum kan je
o.a. relaxen in een weldadig stoombad. Door de originele architectuur
van het hoofdgebouw, dat er uitziet
als een moors sprookjeskasteel,
hangt hier een bijzondere sfeer.

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het strand (stenen en
rotsen aan de waterlijn)
• Op 6 km van Midoun
• Op ± 30 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
buffetvorm)
• Strandrestaurant
• Hoofdbar, poolbar, beachbar
• Moors café
• Deftige kledij vereist tijdens de
maaltijden

FACILITEITEN
• Kapsalon
• Amfitheater
• Wifi (gratis) in een deel van het
resort

VERBLIJF

Alle kamers bevinden zich in menzels
(kleine bijgebouwen verspreid over
het domein) en beschikken over bad–
kamer (bad of douche, haardroger),
houten vloer, individuele airco, telefoon,
tv, koelkast, safe (gratis) en balkon
• Standaardkamer (2-3 pers.)
(type 20)
• Kamer met zeezicht (2-3 pers.)
SPORT & ONTSPANNING
(type 22)
• Zoetwaterzwembad, kinderbad,
• Familiekamer (2 volw.+2 kind. /
zonneterras
3 volw.+1 kind) met zeezicht:
• Gratis ligzetels en parasols aan het
2 slaapkamers, op aanvraag (type 23)
zwembad en het strand
• Familiekamer (2 volw.+2 kind. /
• Gratis handdoekenservice
3 volw.+1 kind) met 2e badkamer
• Overdekt zwembad
(bad of douche): 2 slaapkamers
• Gratis: zie All In
(type 21)
• Betalend: tennisles, biljart, golf,
• Familiekamer (3 pers. / 2 volw.+
kitesurfing, les catamaran, spa1 kind.): 2 slaapkamers (type 24)
centrum ‘WellFit- Spa’ en
• Eén pers. in dubbele kamer
behandelingen, sauna
(type 29)
• Eén persoon in dubbele kamer
met zeezicht, op aanvraag
(type 28)
• Promokamer (2-3 pers.) (type 25)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis
• 396 kamers

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Laat ontbijt
• Snacks in de namiddag
• Gala-avond (‘ROBcarpet’,
1x/week)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken (dranken
geserveerd in glas, inbegrepen:
tafelwijn, bier, frisdrank, koffie en
thee; betalend: selectie van wijn
en sterkedrank)
• Tennis, voetbal, beachvolley, pingpong
• Materiaal voor catamaran
• Animatie overdag en ‘s avonds
• ROBY Club (2-6 jaar), R.O.B.Y.
(7-12 jaar), ROBS (13-17 jaar)
enkel tijdens schoolvakanties

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN

Code 06042 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

690_V1_MED_NL 690

18/10/2022 19:26

691

Tunesië | Djerba

ULYSSE DJERBA THALASSO & SPA
Djerba

! Ontspannen sfeer
! Groot thalassocentrum
! Frisse, creatieve keuken
! Direct aan het strand
SWIM-UP WIFI
KAMERS GRATIS

ALL IN

Standaardkamer

ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het privéstrand
• Zie All In
• Op 100 m van een bushalte
• Hoofdrestaurant met terras
KLANTENSCORE
• Op 10 km van Houmt Souk
(internationale keuken)
• Maaltijden 6.4 • Service 10
• Op ± 25 km van de luchthaven
• A-la-carterestaurant (internationale
• Kamers 7.1
(transfer heen en terug inbegrepen) keuken, visgerechten)
• Lobbybar, snackbar, beachbar,
Onvergetelijke dagen, pure luxe. Dat FACILITEITEN
koffieshop
is Ulysse Djerba Thalasso & Spa in
• Shops
• Culinarium (vanaf 1/5)
een notendop. Wellnessliefhebbers • Kapsalon
• Moors café
welkom! De grootste Spa van Djerba • Roomservice
• Deftige kledij gewenst tijdens het
nodigt je uit voor verkwikkende
• Wasservice
avondmaal
behandelingen waarvan je helemaal • Wifi (gratis) in het hele resort
‘zen’ wordt. De chefs in de restaurants
SPORT & ONTSPANNING
toveren de lekkerste gerechten op je
• Zoetwaterzwembad
bord. En na een verfrissende dag
• Gratis ligzetels en parasols aan het
kan je nog nagenieten in een van de
zwembad en het strand
bars van het hotel. Een aanrader!
• Gratis handdoekenservice
• Gratis: zie All In
• Betalend: thalassotherapie centrum
met hamam, massage (hot stone,
hydrojet, shiatsu,...), overdekt
zwembad (zout water, verwarmd
tussen 15/11-15/3), buitenzwembad
(zout water), schoonheidsbehandelingen, golf, tennisles

6.6

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer
(douche, haardroger), tegelvloer,
individuele airco, telefoon, wifi (gratis),
satelliet-tv, koelkast, safe (gratis),
balkon of terras
• Standaardkamer (2 pers. /
2 volw.+1 kind) (type 20)
• Kamer met zeezicht (2 pers. /
2 volw.+1 kind) (type 21)
• Superieure kamer (2 pers. /
2 volw.+1 kind) (type 22)
• Swim-upkamer (2 pers., Adults
Only vanaf 12 jaar) met terras en
directe toegang tot het gedeelde
zwembad (type 23)
• Familie Juniorsuite (2 volw.+
2 kind) met bad, douche, zithoek
(type 24)
• Communicerende familiekamer
(2 volw.+2 kind.) met zeezicht
(type 26)
• Eén pers. in dubbele kamer
(1 volw.+1 kind) (type 29)
• Eén pers. in superieure kamer
(1 volw.+1 kind) (type 28)
• 259 kamers

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Gala-avondmaal
• Koffiebreak
• Snacks
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(10-24u.)
• 4 tennispleinen, beachvolley,
pingpong, fitness, vogelpik, biljart,
yoga, stepaerobic, BBB, boccia,
animatie overdag en ‘s avonds
(verschillende keren per week,
livemuziek, dansavonden)

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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SEABEL RYM BEACH DJERBA
Djerba

! Aangenaam, gezellig clubhotel
! Favoriet bij het Belgische publiek
! Groot Tunesisch animatieteam
! Direct aan het prachtige, witte strand
OVERDEKT WIFI
ZWEMBAD GRATIS

ALL IN

Standaardkamer
ONZE MENING:

8.7

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.3
• Kamers 8.4

Deze leuke club met tal van faciliteiten
is heel geliefd bij de Belgen.
Sportliefhebbers hebben een ruime
keuze om zich uit te leven.
Aangenaam ontspannen kan je aan
het mooie fijnzandstrand of in de
tuin.

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het strand
• Op 6 km van Midoun
• Op 20 km van Houmt Souk
• Op ± 25 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
buffetvorm)
• Themarestaurant
• Beachrestaurant ( juli-augustus)
• Lobbybar, poolbar, beachbar
• Moors café

FACILITEITEN
• Kinderspeeltuin
• Amfitheater
• Showzaal
• Shop
• Wasservice
• Discotheek aan het strand (enkel
in juli-augustus)
• Wifi (gratis) in het hele resort

VERBLIJF

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche, haardroger), tegelvloer,
centrale airco (individueel regelbaar),
telefoon, hoofdkussenservice (gratis),
satelliet-tv (flatscreen), wifi (gratis),
safe (gratis) en balkon of terras
• Standaardkamer (2-3 pers.)
(type 20)
SPORT & ONTSPANNING
• Ruime kamer (2 volw.+2 kind.),
• Zoetwaterzwembad, kinderbad,
zonder toeslag (type 21)
zonneterras
• Kamer met zeezicht (2 pers.) met
• Gratis ligzetels en parasols aan het
koelkast en zeezicht (type 22)
zwembad en het strand
• Eén persoon in dubbele kamer
• Handdoekenservice (mits waarborg,
(type 29)
wissel betalend)
• Eénouderkamer (1 volw.+1 kind)
• Overdekt zwembad (verwarmd
(type 26)
tussen nov.-maart)
• Promokamer (2-3 pers.) (type 25)
• Gratis: zie All In
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
• Betalend: tennis met verlichting,
mogelijk bij maximale bezetting)
quadverhuur, kameelritje, spa• 352 kamers
centrum (stoombad, massage,
diverse kuren,...)
• Gemotoriseerde watersporten,
catamaran

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Laat ontbijt (10-12u.)
• Voor het avondmaal kunnen de
kinderen een halfuurtje vroeger in
het restaurant
• 3x/week themabuffet (Italiaans,
Tunesisch, vis)
• 1x/verblijf Tunesisch menu
• Lokale wijn (rood en rosé), bier,
frisdranken en mineraalwater tijdens
het middag- en avondmaal
• Vieruurtje (16-17u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(24/24u.)
• 20% korting op geïmporteerde
dranken en eten in de tapasbar
• 3 tennisterreinen overdag, pingpong, voetbal, beachvolleybal,
petanque, minigolf, aerobic,
stretching, gymnastiek, moderne
en oosterse dans
• Tunesische dag 1x/week
• Animatie overdag en ‘s avonds
(dagelijks show)
• Miniclub (3-12 jaar)

VOOR FAMILIES
YROZNLQGHUHQ]RQGHUWRHVODJ
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SEABEL ALADIN DJERBA
Djerba

! Geïnspireerd door de lokale architectuur
! Prachtige tuin
! Direct aan zee
OVERDEKT WIFI
ZWEMBAD GRATIS

ALL IN

Standaardkamer
ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het zandstrand
• Zie All In
• Op ± 25 km van de luchthaven
• Hoofdrestaurant met terras (maalKLANTENSCORE
(transfer heen en terug inbegrepen) tijden in buffetvorm, themabuffetten)
• Service 10
• Themarestaurant (Tunesische
FACILITEITEN
gerechten, avondmaal)
• Shops
• Lobbybar met terras, poolbar
In een adembenemende tuin van
• Kapsalon
• Moors café
6 hectare groot staat Seabel Aladin • Amfitheater
Djerba. Het is een eenvoudig hotel, • Hondjes (max. 5 kg) toegelaten,
SPORT & ONTSPANNING
gebouwd in traditionele stijl, met een niet in de lobby en de gemeen• Zoetwaterzwembad met watervallen,
aangename sfeer en een interessante
schappelijke ruimtes
kinderbad, zonneterras
All In-formule. Hier kan je je hartje
• Wifi (gratis) in het hele resort
• Gratis ligzetels aan het zwembad
ophalen door te smullen van het
en het strand
lekkere eten of door gewoon eventjes
• Handdoekenservice (mits waarborg,
van het leven te genieten aan het
wissel betalend)
zwembad.
• Overdekt zwembad met kinderbad
(verwarmd 1/11-31/3)
• Gratis: zie All In
• Betalend: tennis met verlichting,
quadverhuur, balneotherapiecentrum

6.9

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer (bad of douche, haardroger),
tegelvloer, individuele airco, telefoon,
wifi (gratis), satelliet-tv (flatscreen),
safe (betalend) en balkon of terras
• Standaardkamer (2 pers. /
2 volw.+1 kind) (type 20)
• Kamer met zeezicht (2 pers. /
2 volw.+1 kind) (type 21)
• Bungalow (2 pers. / 2 volw.+
2 kind.) (type 22)
• Eén persoon in dubbele kamer
(type 29)
• Eenouderkamer (1 volw.+1 kind)
(type 23)
• Promokamer (2 pers. / 2 volw.+
1 kind) (type 25)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 318 kamers

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Laat ontbijt (10-12u.)
• Avondmaal in het themarestaurant
(1x/verblijf)
• Snacks (16u.-18u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken (9-24u.)
• 5 tennisterreinen, pingpong,
petanque
• Animatie met o.a. beachvolley,
voetbal en vogelpik
• Miniclub (4-12 jaar)

VOOR FAMILIES
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN

Code 06029 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

693_V1_MED_NL 693

18/10/2022 19:26

694

Tunesië | Djerba

CLUB MARMARA PALM BEACH DJERBA
Djerba

! Mooie architectuur
! Spacentrum met verschillende behandelingen
! Direct aan het zandstrand
OVERDEKT
ZWEMBAD ALL IN

ONZE MENING:

6.4

KLANTENSCORE
• Maaltijden 7.3
• Service 9

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

VERBLIJF

• Direct aan het strand
• Op 9 km van Midoun
• Op ± 25 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Zie All In
• Restaurant met terras
• Snackbar
• Bar, poolbar

FACILITEITEN

SPORT & ONTSPANNING

Alle kamers beschikken over badkamer (douche, haardroger), tegelvloer, centrale airco, telefoon, TV, wifi
(gratis), koelkast, safe (betalend),
balkon of terras
• Standaardkamer (2-3 pers.)
(type 20)
• Kamer met lateraal zeezicht
(2-3 pers.) (type 21)
• Familiekamer (2 volw.+2 kind.)
met stapelbed (type 22)
• Gerenoveerde kamer (2-3 pers.)
(type 23)
• Eén pers. in dubbele kamer
(type 29)
• Eén pers. in kamer met lateraal
zeezicht (type 28)
• Eén persoon in gerenoveerde
kamer (type 27)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting in
type 23 en 27)
• 300 kamers

In het hartje van een groene oase,
• Shops
verwelkomt Club Marmara Palm Beach • Amfitheater
Djerba je met open armen. Het hotel • Wifi (gratis) in een deel van het
ligt aan een van de mooiste stranden
resort
van Djerba. Je kan er ten volle
genieten van animatie, verschillende
sporten en ontspanningsmogelijkheden.
Zin in een massage? Daarvoor kan je
terecht in het spacentrum. Dit wordt
heerlijk genieten!

• 2 zoetwaterzwembaden waarvan
1 met kindergedeelte
• Gratis ligzetels aan het zwembad
• Gratis handdoekenservice (mits
waarborg)
• Overdekt zwembad (verwarmd
tussen 15/11-15/3)
• Gratis: zie All In
• Betalend: spacentrum met
behandelingen (min. 18 jaar),
hamam, sauna, massage, biljart

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm(internationale keuken,
themabuffet, showcooking)
• Snacks (15-17u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(10-23u.)
• 4 tennispleinen, beachvolley, pingpong, aerobic, petanque, darts,
aquagym
• Animatie overdag en ‘s avonds
• Miniclub (4-12 jaar), Teen Club
(13-17 jaar) minidisco

VOOR FAMILIES
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN

Code 06039 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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ROYAL GARDEN PALACE
Djerba

! Belgen zijn hier thuis
! Uitgebreid wellnesscentrum
! Culinair genot
! Direct aan het strand
OVERDEKT WIFI
ZWEMBAD GRATIS

ALL IN

CLASSIC
9HUWURXZGJHYRHO
.ZDOLWHLWHQFRPIRUW
+DUWHOLMNHVHUYLFH

Kamer met zeezicht

ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het strand
• Tegenover het 27-holes golfterrein
KLANTENSCORE
van Djerba
• Maaltijden 7.4
• Op 6 km van Midoun en shops
• Kamers 8.9
• Op 18 km van Houmt Souk
• Op ± 25 km van de luchthaven
In dit imposante hotel voelen Belgen
(transfer heen en terug inbegrepen)
zich thuis! Een heerlijke keuken,
prachtige kamers en een uitgebreid FACILITEITEN
wellnesscentrum zijn de absolute
• Recreatiezaal (bridge)
troeven van dit vijfsterrenhotel. De
• Kinderspeeltuin
oosterse uitstraling en onberispelijke • Shops
service maken het plaatje compleet. • Kapsalon, schoonheidssalon
Hier combineer je stijl met ontspanning, • Wifi (gratis) in het hele resort
kuren en golf, perfecte keuken en
goede service in een prachtig decor.

9.0

VERBLIJF

• Zie All In
• Restaurant
• Themarestaurant (Tunesische keuken)
• Themarestaurant (Italiaanse keuken,
1/6-31/10)
• Themarestaurant (mediterrane
keuken, 15/7-15/9)
• Lobbybar met salon, pianobar,
poolbar, beachbar (mei-okt.)
• Snackbar
• Arabisch café
• Geen flesjes water beschikbaar in
de bars
• Deftige kledij (lange broek voor de
heren) vereist tijdens het avondmaal

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche in bad, haardroger, badjas),
tegelvloer, centrale airco/verwarming,
telefoon, satelliet-tv, wifi (gratis),
kleine koelkast, safe (gratis) en balkon
of terras
• Standaardkamer (2-3 pers.) aan
de zijkant van het gebouw
(type 20)
• Superieure kamer (2-3 pers.) aan
de kant van het golfterrein
(type 22)
• Kamer met zeezicht (2-3 pers.)
(type 23)
• Eén persoon in dubbele kamer
aan de zijkant van het gebouw
SPORT & ONTSPANNING
(type 29)
• Zoetwaterzwembad, kinderbad,
• Eén persoon in superieure kamer
zonneterras, tuin
aan de kant van het golfterrein
• Gratis ligzetels aan het zwembad
(type 28)
en het strand
• Eén persoon in kamer met zeezicht
• Gratis handdoekenservice
(type 27)
• Overdekt zwembad (verwarmd
• Eénouderkamer (1 volw.+1 kind /
tussen nov.-maart) met bubbelbad 1 volw.+2 kind.) (type 26)
• Gratis: zie All In
• Promokamer (2-3 pers.) (type 25)
• Betalend: tennis met verlichting,
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
vitalcentrum (balneotherapie en
mogelijk bij maximale bezetting)
professionele wellnessprogramma’s), • 288 kamers
sauna, hamam, massage

ALL IN
• Gevarieerd ontbijtbuffet met
volkorenproducten en showcooking
• Continentaal ontbijt • ‘s Middags:
buffet met showcooking en
dessertkeuze • Gebak en koffie
• ‘s Avonds: buffetten en gerechten
bereid ‘à la minute’, vegetarisch
gerecht • 2x/week themabuffet
• Alternatief avondmaal: Tunesische
keuken • Selectie van lokale
alcoholische en niet-alcoholische
dranken in de bars en restaurants
van het hotel tot 24u.
• 4 tennisterreinen (met gravel)
overdag (tennisraketten en -ballen
mits waarborg), pingpong, volleybal,
vogelpik, petanque, gymnastiek,
aquagym • Animatie overdag voor
volwassenen en kinderen (4-12 jaar)
(meerdere malen per week)
• Shows of livemuziek (meerdere
malen per week) • Speciaal
winterprogramma (1/11-31/3): nordic
walking (1x/week), danslessen
(buikdansen, Latijns-Amerikaans,
jazz,… 1x/week), taallessen Arabisch
(1x/week)

Code 06058 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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HARI CLUB DJERBA
Djerba

! Hotelkamers en bungalows
! Omgeven door palmbomen
! Direct aan het prachtige, witte strand
OVERDEKT WIFI
ZWEMBAD GRATIS

ALL IN

Familiekamer
ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

VERBLIJF

• Direct aan het fijne zandstrand
• Zie All In
• Op 7 km van Midoun
• Hoofdrestaurant met terras (maalHari Club Djerba is een clubhotel
• Op ± 30 km van de luchthaven
tijden in buffetvorm, kinderbuffet)
omgeven door een prachtige tuin
(transfer heen en terug inbegrepen) • Tunesisch/berber à-la-carterestaurant
met vele palmbomen. Laat je zorgen
• A-la-carterestaurant/bar bij het
thuis en ontspan met de voetjes in
FACILITEITEN
zwembad en bij het strand
het fijne zandstrand. Laat je verwennen
• Kinderspeelruimte
• Bistro/poolbar
in de spa. Voor de actieveling zijn er
• Amfitheater/discobar
• Oosters café, beachbar, lounge-/
tal van sportmogelijkheden met als
• Wasservice
lobbybar
topper de vele tennisterreinen! Met
• Kapsalon
• Lange broek vereist voor heren in
zijn All In formule zorgt Hari Club
• Shops
de restaurants
Djerba er voor dat je aan niets meer
• Wifi (gratis) in het hele resort
moet denken.

Alle kamers beschikken over badkamer (bad of douche, haardroger),
tegelvloer, centrale verwarming
(nov.-maart) / airco ( juni-sept.),
telefoon, wifi (gratis), satelliet-tv,
koelkast en balkon of terras
• Standaardkamer (2-3 pers.) met
tuinzicht (type 20)
• Kamer met lateraal zeezicht
(2-3 pers.) (type 21)
• Ruime familiekamer (2 volw.+
2 kind.) met stapelbed voor de
SPORT & ONTSPANNING
kinderen en tuinzicht, zonder
• Zoetwaterzwembad, kinderbad,
toeslag (type 22)
zonneterras, tuin
• Superieure familiekamer
• Gratis ligzetels en parasols aan het
(2 volw.+2 kind. / 3 volw.+1 kind)
zwembad en het strand
met tuinzicht: 2 slaapkamers
• Gratis handdoekenservice (mits
(type 23)
waarborg)
• Juniorsuite (2-3 pers.) in bungalow,
• Overdekt zwembad (verwarmd
met zeezicht (type 24)
tussen nov.-april)
• Eén persoon in dubbele kamer
• Gratis: zie All In
met tuinzicht (type 29)
• Betalend: tennis (met verlichting), • Eén persoon in dubbele kamer
biljart, spacentrum met bubbelmet zeezicht (type 28)
bad, sauna, hamam, massages en • Eénouderkamer (1 volw.+1 kind /
verzorgingen
1 volw.+2 kind.) met tuinzicht, zonder
toeslag (type 25)
• Eénouderkamer (1 volw.+1 kind /
1 volw.+2 kind.) met zeezicht
(type 26)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis
• 212 kamers

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Laat ontbijt (10-11u.)
• 3x/week themabuffet (Italiaans,
Oosters, vis)
• Op zaterdag internationaal galadiner
• Middag- en avondmaal in het
strandrestaurant
• Snacks
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(24/24u.)
• 7 tennisterreinen overdag, pingpong, biljart, overdekt zwembad
(verwarmd), minigolf, minivoetbal,
basketbal, vogelpik, aérobic, yoga
• Animatie overdag en ‘s avonds
(dagelijks show)
• Miniclub (4-7 jaar), Junior Club
(8-12 jaar), Teen Club (13-16 jaar)

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN

Code 06073 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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CLUB PALM AZUR
Djerba

! Prachtige kamers
! Uitstekend hotel
! Direct aan het strand
OVERDEKT
ZWEMBAD ALL IN

Kamer met zeezicht
ONZE MENING:

7.2

KLANTENSCORE
• Kamers 8.2
• Service 6.5

Welkom in hotel Club Palm Azur.
Ruime en moderne kamers, een
vriendelijke service, verzorgde keuken,
een mooie ligging aan een fijnzandstrand en te midden van een oase
van 7 ha... Wat wens je nog meer
voor een geslaagde strandvakantie?
En dan is er nog het uitstekende
spacentrum waar Wellness met een
hoofdletter geschreven wordt.

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het strand
• Op 6 km van Midoun
• Op 23 km van Houmt Souk
• Op ± 30 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Zie All In
• Restaurant met terras
• Italiaans restaurant (15/6-15/9)
• Tunesisch restaurant (1/5-31/10)
• Snackrestaurant vlak bij het strand
• Lobbybar, salonbar, poolbar

FACILITEITEN
• Kinderspeelruimte
• Hobbyclub
• Shops
• Kapsalon, schoonheidssalon
• Wifi (gratis) in een deel van het
resort

VERBLIJF

Alle kamers beschikken over badkamer (bad, haardroger), tapijt en
tegelvloer, centrale airco/verwarming,
telefoon, wifi (gratis), satelliet-tv,
kleine koelkast, safe (gratis) en balkon
of terras
• Standaardkamer (2-3 pers.) met
SPORT & ONTSPANNING
tuinzicht (type 20)
• 2 zoetwaterzwembaden, kinderbad, • Kamer met zeezicht (2-3 pers.)
aquapark met 5 glijbanen, zonne(type 21)
terras, tuin
• Familiekamer (2 volw.+2 kind. /
• Gratis ligzetels en parasols aan de
3 volw.+1 kind) met balkon en
zwembaden en het strand
tuinzicht: 2 slaapkamers (type 22)
• Gratis handdoekenservice
• Eén persoon in dubbele kamer
• Overdekt zwembad (verwarmd
met tuinzicht (type 29)
tussen 1/11-31/3)
• Eén persoon in dubbele kamer
• Gratis: zie All In
met zeezicht (type 28)
• Betalend: tennis met verlichting,
• Promokamer (2-3 pers.) met tuinbiljart, spacentrum met hamam,
zicht (type 25)
massage, diverse behandelingen
• Eénouderkamer (1 volw.+1 kind
van max. 13 jaar) met tuinzicht
(type 26)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting
behalve in type 22)
• 391 kamers

ALL IN
• Gevarieerd ontbijtbuffet met
volkorenproducten en showcooking
• Continentaal ontbijt
• ‘s Middags: snackrestaurant bij
het strand
• Gebak en koffie
• ‘s Avonds: buffetten en gerechten
bereid ‘à la minute’, vegetarisch
gerecht
• Alternatief avondmaal: Italiaanse
keuken (15/6-15/9), Tunesische
keuken (1/5-31/10)
• 3x/week themabuffet
• Selectie van nationale alcoholische
en niet-alcoholische dranken (tot 1u.)
• 3 tennisterreinen (met verlichting,
materiaal mits waarborg), pingpong, omnisportterrein, volley,
minigolf, gymnastiek
• Fitness
• Animatie overdag voor volwassenen
• Animatie overdag voor kinderen in de
miniclub (4-7 jaar, 8-12 jaar, 13-17 jaar)
• Avondanimatie, shows of livemuziek
(7x/week)
• Activiteiten in de hobbyclub
(meerdere keren per week)

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN

Code 06052 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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CARIBBEAN WORLD THALASSO DJERBA
Djerba

! Gezellig club- en familiehotel
! Superenthousiast animatieteam
! Direct aan zee
OVERDEKT
ZWEMBAD ALL IN

Standaardkamer

ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het fijnzandstrand
• Zie All In
• Op 4 km van het centrum van
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
Gezellige club in moderne stijl met
Midoun
buffetvorm, internationale en
tal van faciliteiten en een mooi
• Op 14 km van Houmt Souk
Tunesische keuken)
thalassocentrum. Enthousiaste
• Specialiteitenrestaurants:
animatie, sportplezier en kinderpret • Op ± 25 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen) Tunesische en Italiaanse
zijn hier een garantie dankzij de
specialiteiten
gevarieerde activiteiten. Deze club
FACILITEITEN
• Beachbar
met een creatieve toets ligt bovendien
• Kinderspeelruimte
• Hoofdbar, 2 poolbars
aan een mooi fijnzandstrand!
• Amfitheater
• Moors café
• Discotheek (open vanaf 23u., vanaf
SPORT & ONTSPANNING
18 jaar)
• Shops
• 2 zoetwaterzwembaden (waarvan
• Wasservice
1 met glijbanen), zoutwaterzwembad,
• Wifi (gratis) in een deel van het
kinderbad, zonneterras, tuin
resort
• Gratis ligzetels en parasols aan de
zwembaden en het strand
• Gratis handdoekenservice
• Overdekt zoetwaterzwembad
(verwarmd tussen 15/11-15/3)
• Gratis: zie All In
• Betalend: tennis met verlichting,
quadverhuur, paardrijden, ritje op
een kameel, biljart, videospelletjes,
thalassocentrum met zoutwaterzwembad, sauna, stoombad,
massage en diverse behandelingen,
gemotoriseerde watersporten
(parasailing, jetski)

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer
(bad of douche), tegelvloer, individuele
airco/verwarming, telefoon, satelliettv, broekpers (betalend), koelkast,
safe (betalend) en balkon of terras
• Standaardkamer (2-3 pers.)
(type 20)
• Kamer met zeezicht (2-3 pers.)
(type 21)
• Familiekamer (4 pers. / 2 volw.+
2 kind. / 2 volw.+3 kind. / 3 volw.+
1 kind / 3 volw.+2 kind.): 2 slaapruimtes van elkaar gescheiden
door de badkamer (type 22)
• Eén persoon in dubbele kamer
(type 29)
• Eénouderkamer (1 volw.+1 kind)
(type 26)
• Promokamer (2-3 pers.) (type 25)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 450 kamers

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Laat ontbijt (10-11u.)
• Lokale wijn, lokaal bier, frisdranken
en water tijdens het middag- en
avondmaal
• Avondmaal in de specialiteitenrestaurants (1x/verblijf in elk
restaurant)
• Kindersnack (15.30-17.30u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(10-23u.)
• 2 tennisterreinen overdag,
pingpong, omnisportterrein, volley,
minigolf, petanque, vogelpik, gym,
aerobic, aquarobic, stretching,
jogging, gezelschapsspelen
• Animatie overdag en ‘s avonds
(sportactiviteiten, dansles,
sketches,...)
• Miniclub (4-14 jaar)
• Toegang tot de discotheek
(thema-avonden, dranken
betalend)

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN

Code 06053 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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TUNESIË VASTELAND

100 km

HAMMAMET YASMINE

EXCURSIES

Deze nieuwe hotelzone ten zuiden van
Je reisagent stelt je met plezier het volledige
Hammamet heeft alles wat je van een moderne aanbod uitstappen voor.
badplaats mag verwachten: gezellige terrasjes,
ontelbare winkeltjes en een prachtige haven. INFO
Luchthaven - Hammamet Yasmine: 40 km
Formaliteiten: voor Belgen volstaat de identiteitskaart (dient geldig te zijn tijdens je verblijf ter
PORT EL KANTAOUI
plaatse) en hotelvoucher. Kinderen: voor kinderen
Port El Kantaoui is een mooi vakantieoord, op jonger dan 12 jaar is de Kids-ID verplicht. Voor
8 km van Sousse. Dit toeristische centrum
klanten die in ‘flight-only’ reizen (zonder hotelwerd gebouwd rond een zeer gezellige jacht- voucher) is een internationale reispas vereist.
haven met tal van winkels, restaurants, bars, Voor verblijven van langer dan 3 maanden
hotels en vakantiewoningen, in de vorm van
(= 90 dagen) heb je een internationale reispas en
een (verkeersvrij) Tunesisch dorpje. Luchthaven - een visum nodig. Iedere week na de 3 maanden,
Port El Kantaoui: 40 km
moet je 20 dinar betalen. Andere nationaliteiten:
info op het consulaat. Voor een laatste update:
SOUSSE
Een drukke havenstad boordevol geschiedenis zie http://diplomatie.belgium.be.
en bezienswaardigheden: de pittoreske Kasbah Verblijfstaks: er is een verblijftaks te betalen
met winkeltjes en restaurantjes, de Ribat (fort), ter plaatse in het hotel. 3 TND p.p./p.n. (max.
de Grote Moskee en het archeologisch museum voor 7 nachten) voor 4*-, 5*-hotels. 2 TND
p.p./p.n. (max. voor 7 nachten) voor 3*-hotels.
dat beschikt over een magnifieke collectie
1 TND p.p./p.n. (max. voor 7 nachten) voor
mozaïeken. Luchthaven - Sousse: 50 km
2*-hotels. Deze taks is niet van toepassing voor
SKANES
kinderen jonger dan 12 jaar. Verblijfstaksen
De hotelwijk ten noorden van Monastir,
onder voorbehoud van wijzigingen.
beschikt over een mooi zandstrand en ligt
Gezondheid: raadpleeg tijdig je huisarts en de
halverwege de badplaatsen Sousse en
websites www.itg.be (Instituut voor tropische
Monastir. Luchthaven - Monastir/Skanes: 65 km
geneeskunde) en www.who.int (World Health
Organization) voor gedetailleerde informatie.
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Hammamet: 50 km

De oude, ommuurde medina is de grootste trekpleister van de stad Monastir. Het centrum is deels
autovrij en in de smalle straatjes barst het van de
gezellige winkeltjes. Er is ook een jacht- en vissershaven en een groot, versterkt klooster (= Ribat)
met een museum. Luchthaven - Monastir: 75 km

ALGERIJE

Monastir

Ze

Hammamet is met haar prachtige zandstranden
een van de bekendste badplaatsen van Tunesië.
Het stadje zelf biedt veel afwisseling met een
echte Kasbah, het fort aan de vissershaven en
heel wat restaurantjes en bars. Luchthaven -

Port el Kantaoui
Sousse
Skanes

se

MONASTIR

Hammamet
Hammamet Yasmine

nd

HAMMAMET

Sici

TUNIS

e ll a

VAKANTIEPLAATSEN

ITAL

Mid d

! Betoverend land met kleurrijke tradities en eeuwenoude steden
! Verrassend binnenland met zandwoestijnen, oases en berberdorpjes
! Glooiende golfterreinen in Hammamet en Port El Kantaoui
! Wellness is hier heilig
! Gezellig shoppen in de soeks
! Cultuur, geschiedenis en stranden in het veelzijdige Tunis

Chott el
Djerid

f van
Golabès
G

Munt: de Tunesische dinar (TND) € 1 =
3,22 TND (oktober 2022).
Vasten: de ramadan begint in 2023 op 22 maart
en duurt tot 21 april, in 2024: 10 maart-9 april.
Dit betekent dat de moslims een maand lang
niets eten of drinken van zonsopgang tot zonsondergang. In de stad zijn vele restaurants overdag gesloten. In de hotels kan het zijn dat het
restaurantaanbod beperkter is, dat er minder
alcohol te verkrijgen is, of enkel op de kamer, en
dat er minder of geen animatie is
Opmerking: voor je verblijf in Tunesië dien je
je Maestro kaart op voorhand te laten activeren.
Winkelen: oude juwelen, tapijten, lederwaren
en souvenirs. Ook kruiden en verse dadels
Markten: vrijdag: Nabeul / zaterdag: Monastir,
La Marsa, Hamam-Lif (Borj Cedria) / zondag:
Sousse / maandag: Kairouan
Huisdieren zijn niet toegelaten in de transferbus.
Opmerking: naargelang de weersomstandigheden en de bezetting in het hotel kunnen
bepaalde faciliteiten gesloten zijn en bepaalde
ruimtes niet verwarmd worden.
In bepaalde periodes kunnen er algen op het
strand aanspoelen. Het aanspoelen van deze
algen is niet te voorspellen en is ook niet
gebonden aan bepaalde periodes of seizoenen.

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

PORT EL KANTAOUI
Iberostar Selection Diar
El Andalous *****
El Mouradi Palm Marina *****

code 06240
code 06250

HAMMAMET
LTI The Orangers Garden
Villas & Bungalows *****
The Mirage Resort & Spa ****
Sentido Phenicia ****
The Sindbad *****
Steigenberger Marhaba
Thalasso Hammamet *****
Samira Club Spa & Aquapark ***
Le Paradis Palace ****

code 06281
code 06284
code 06279
code 06292
code 06288
code 06274
code 06280

SKANES
Iberostar Selection Kuriat Palace ***** code 06261
Rosa Beach Thalasso & Spa ****
code 06263

SOUSSE
Marhaba Royal Salem ****
Occidental Sousse Marhaba ****

code 06255
code 06218

HAMMAMET YASMINE
Iberostar Averroes ****

code 06273

KLIMAAT
jan
feb
maa
apr
mei
jun
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec

A
16°
17°
22°
23°
23°
27°
27°
30°
31°
30°
25°
21°
28°

B
14°
15°
16°
17°
17°
20°
20°
24°
25°
24°
24°
20°
15°

C
7
7
9
9
9
11
11
11
10
8
8
7
8

A: gem. dagtemp.
B: gem. temp. zeewater
C: uren zon per dag

24/7 ONLINE
SERVICE

18/10/2022 19:41

700

Standaardkamer
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TUI BLUE SCHEHERAZADE SOUSSE
Sousse

! Adults Only vanaf 16 jaar
! Romantische sfeer
! Perfecte service
! Direct aan zee
GEEN TOESLAG ADULTS SWIM-UP WIFI
ZEEZICHT
ONLY KAMERS GRATIS

ALL IN

ONTSPANNEN
MET Z’N TWEEËN
! MODERNE

KAMERS OP
PRACHTIGE LOCATIES
! CULINAIRE ERVARINGEN
! GENIETEN IN DE
WELLNESS
! BLUEF!T® RELAXATIEEN 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:

9.1

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.2
• Kamers 8.9

Helemaal geschikt voor koppels! De
romantische sfeer in dit Adults Only
hotel zorgt voor de nodige quality
time met elkaar. Extra troef is de
ligging direct aan het zandstrand.
Het aanbod in de à-la-carterestaurants
zorgt ervoor dat je telkens van een
nieuwe ervaring op culinair gebied
kan genieten.

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

VERBLIJF

• Direct aan het fijnzandstrand
• Zie All In
• Op 3 km van Sousse
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
• Op ± 50 km van de luchthaven
buffetvorm)
(transfer heen en terug inbegrepen) • 2 à-la-carterestaurants (romantisch
restaurant en Culinarium)
FACILITEITEN
• Lobbybar, poolbar, snackbar, bar
• Kapsalon
• Moors café
• Schoonheidssalon
• Deftige kledij gewenst tijdens het
• Shop
avondmaal, lange broek vereist
• Wasservice
voor de heren
• Wifi (gratis) in het hele resort

Alle kamers beschikken over badkamer (douche, haardroger), tapijt,
centrale airco (15/6-15/9), telefoon,
wifi (gratis), satelliet-tv, koelkast,
hoofdkussenservice (gratis), safe
(betalend) en balkon met zeezicht
• Standaardkamer (2 pers.)
(type 20)
• Swim-upkamer (2 pers.) met
directe toegang tot het gedeelde
zwembad (type 22)
SPORT & ONTSPANNING
• Juniorsuite (2 pers.) met koffie• 2 zoetwaterzwembaden (1 activity,
en theefaciliteiten, balkon of terras
1 relax)
(type 23)
• Gratis ligzetels en parasols aan het • Eén persoon in dubbele kamer,
zwembad en het strand
op aanvraag (type 29)
• Gratis handdoekenservice
• Eén pers. in juniorsuite met koffie• Gratis: zie All In
en theefaciliteiten, balkon of terras,
• Betalend: behandelingen in het
op aanvraag (type 27)
spacentrum, massage, stoombad, • 201 kamers
biljart, zeilen, banana, jetski,
catamaran (mits licentie)

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Laat ontbijt (10-11u.)
• Brunch op zondag (11-14.30u.)
• Avondmaal in het Culinarium
(1x/verblijf)
• Koffiepauze (15-17u.)
• Snacks (12.30-16u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken (9-24u.)
• Koelkast (bijgevuld met water)
• Tennis, minigolf, beachvolley, voetbal,
vogelpik, pingpong, boccia, shuffleboard, fitness
• Softanimatie

ADULTS ONLY
• Minimumleeftijd voor de gasten in
het hotel: 16 jaar

Code 06245 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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MARHABA BEACH
Sousse

! Ruime kamer zonder toeslag
! Centraal en rustig gelegen
! Interessante prijs
! Direct aan zee
OVERDEKT
ZWEMBAD ALL IN

Standaardkamer
ONZE MENING:

7.8

KLANTENSCORE
• Maaltijden 7.1 • Service 8.3
• Kamers 8.3

Een rustige ligging direct aan het
mooie fijnzandstrand en een grote
tuin maken van Marhaba Beach een
perfecte vakantieplaats. Het hotel is
gecertifieerd met de ISO 9001/2000
norm voor kwaliteit, management,
hygiëne en veiligheid. In 2020 werden
alle kamers gerenoveerd.

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het fijnzandstrand
• Op 2 km van het centrum van
Sousse
• Op 7 km van het centrum van Port
El Kantaoui
• Op ± 50 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
buffetvorm)
• Pizzeria aan het strand/snackbar
• Loungebar, poolbar, beachbar
• Moors café

FACILITEITEN
• Kinderspeelruimte
• Shop
• Safe aan de receptie
• Wifi (gratis) in een deel van het
resort

VERBLIJF

Alle kamers beschikken over badkamer (bad of douche, haardroger),
tegelvloer, individuele airco, telefoon,
wifi (gratis), satelliet-tv, koelkast en
balkon of terras
• Standaardkamer (2-3 pers.)
(type 20)
SPORT & ONTSPANNING
• Kamer met zeezicht (2 pers. /
• Zoetwaterzwembad, kinderbad,
2 volw.+1 kind), balkon (type 21)
zonneterras
• Ruime familiekamer (2-3 pers. /
• Gratis ligzetels en parasols aan het
2 volw.+2 kind.) zonder toeslag
zwembad en het strand
(type 22)
• Handdoekenservice (mits waarborg) • Eén persoon in dubbele kamer
• Overdekt zwembad (verwarmd
(type 29)
tussen november-maart)
• Eén persoon in dubbele kamer
• Gratis: zie All In
met balkon en zeezicht (type 28)
• Betalend: balneotherapiecentrum • Promokamer (2-3 pers.) (type 25)
met massages
• Eénouderkamer (1 volw.+1 kind)
(type 23)
• Eénouderkamer (1 volw.+1 kind)
met balkon en zeezicht (type 24)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 265 kamers

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Laat ontbijt (10-12u.)
• Middagmaal in de beachbar
• Thematisch avondmaal in de
snackbar (1x/week, deftige kledij
vereist)
• Teatime en snacks (14.30-17u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken (9-24u.)
• Pingpong, beachvolley, waterpolo,
minigolf, petanque, Nordic Walking,
aerobic, aquagym, fitness, bubbelbad
• Hamam en sauna: 1x/verblijf
• Animatie overdag en ‘s avonds
• Miniclub (4-12 jaar)

VOOR FAMILIES
YROZNLQGHUHQ]RQGHUWRHVODJ

Code 06254 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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JAZ TOUR KHALEF
Sousse

! All Inclusive 24/24u.
! Zeer goeie service
! Enthousiast animatieteam
! Direct aan het strand
OVERDEKT WIFI
ZWEMBAD GRATIS

ALL IN

Kamer met zeezicht

ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het zandstrand
• Zie All In
• Op ± 42 km van de luchthaven
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
KLANTENSCORE
(transfer heen en terug inbegrepen) buffetvorm, kinderbuffet)
• Maaltijden 7.4 • Service 5.7
• Restaurant
FACILITEITEN
• Kamers 6.6
• 3 à-la-carterestaurants (Tunesisch,
• Wasservice
visgerechten en Italiaanse keuken)
Jaz Tour Khalef ligt in het centrum
• Roomservice (24/24u.)
• Lobbybar, 5 bars
van Sousse, net aan het strand. Stap • Wifi (gratis) in het hele resort
je hotelkamer uit, maak een kleine
SPORT & ONTSPANNING
wandeling en geniet van het
• 1 zoutwaterzwembad (relax),
kriebelende zand tussen je tenen.
1 zoetwaterzwembad, 2 kinderbaden
Een zalig gevoel. Even relaxen? Gun
• Gratis ligzetels en parasols aan het
jezelf een behandeling in het
zwembad
spacentrum of luier op een Balinees
• Gratis handdoekenservice
bed bij het zwembad. De kinderen
• Overdekt zwembad (verwarmd
vermaken zich uitstekend met het
tussen nov.-april)
enthousiaste animatieteam.
• Gratis: zie All In
• Betalend: thalassotherapiecentrum
met sauna, stoombad, bubbelbad,
verschillende behandelingen

6.7

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer
(bad of douche, haardroger), tegelvloer,
individuele airco, telefoon, wifi (gratis),
satelliet-tv (flatscreen), koelkast,
koffie- en theefaciliteiten, safe (gratis),
balkon of terras
• Standaardkamer (2-3 pers.)
(type 20)
• Familiekamer (2 volw.+2 kind. /
3 volw.+1 kind), zonder toeslag
(type 23)
• Kamer met zeezicht (2-3 pers.)
en balkon (type 21)
• Prestige Junior Suite (2-3 pers.)
(type 24)
• Senior Prestige Junior Suite
(2-3 pers.) met zeezicht, op
aanvraag (type 22)
• Eén pers. in dubbele kamer
(type 29)
• Eén persoon in kamer met zeezicht
en balkon, op aanvraag (type 28)
• Promokamer (2-3 pers.) (type 25)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 520 kamers

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Laat ontbijt (10-11.30u.)
• Avondmaal in de
à-la-carterestaurants (Tunesisch,
Italiaanse en visgerechten,
1x/week/restaurant)
• Snacks (15-17u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(24/24u.)
• Dagelijks 1 fles water op de kamer
• 6 tennisterreinen (zonder
verlichting), tennismateriaal,
pingpong, minivoetbal, beachvolley,
waterpolo, boccia, vogelpik, aerobic,
aquagym, yoga, omnisportterrein
• Animatie overdag en ‘s avonds
• Miniclub

VOOR FAMILIES
YROZNLQGHUHQ]RQGHUWRHVODJ

Code 06223 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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SKANES FAMILY RESORT
Skanes

! Ideaal voor families met kinderen
! Sfeervol hotel boordevol animatie
! Persoonlijke service, met de glimlach
! Direct aan het strand
OVERDEKT SWIM-UP
ZWEMBAD KAMERS ALL IN

Superieure familiekamer
ONZE MENING:

8.5

KLANTENSCORE
• Maaltijden 9.3
• Kamers 8.5

Skanes Family Resort (voorheen
gekend onder de naam Magic Hotel
Skanes) is ideaal voor families met
kinderen dankzij de talrijke glijbanen
en de sfeervolle animatie. Languit
genieten aan het zwembad of het
strand, lijkt je dat wat? Dan ben je
hier aan het juiste adres, hier word
je op je wenken bediend. Je geniet
er bovendien van een persoonlijke,
vriendelijke service.

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het fijnzandstrand
• Op 100 m van de bushalte
• Op 8 km van Monastir
• Op 15 km van Sousse
• Op ± 65 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
buffetvorm, kindermenu)
• A-la-carterestaurant: ‘Sofra’:
Tunesische specialiteiten
• Snackbar
• Poolbar, beachbar, bars
• Moors café

FACILITEITEN
• Kinderspeelruimte
• Kapsalon
• Schoonheidssalon
• Wasservice
• Shops
• Amfitheater
• Wifi (gratis) in een deel van het
resort

VERBLIJF

Alle kamers beschikken over badkamer (douche in bad, haardroger),
tegelvloer, individuele airco
(15/6-15/9), telefoon, satelliet-tv,
wifi (gratis), koelkast, safe (gratis)
• Standaardkamer (2 pers. /
2 volw.+1 kind) met balkon of terras
(type 20)
• Kamer met zeezicht (2 pers. /
SPORT & ONTSPANNING
2 volw.+1 kind) met balkon of terras
• Relaxzoetwaterzwembad, aquapark (type 25)
met 7 glijbanen, 3 kinderbaden,
• Swim-upkamer (2 pers. / 2 volw.+
tuin en terras
1 kind) met terras, directe toegang
• Gratis ligzetels en parasols aan de
tot het gedeelde zwembad
zwembaden en het strand
(type 21)
• Gratis handdoekenservice (mits
• Familieduplex (3-4 pers. / 3 volw.+
waarborg)
3 kind.) met balkon, frontaal zee• Overdekt zwembad (verwarmd
zicht: 2 slaapkamers, 1 salon
tussen nov.-april, gesloten in de
(type 23)
zomer)
• Swim-up familiekamer (2 volw.+
• Gratis: zie All In
2 kind. / 2 volw.+1 kind) met
• Betalend: 2 tennisterreinen, biljart,
directe toegang tot het gedeelde
massage, hamam
zwembad (type 22)
• Superieure familiekamer (4 pers.
MINISPLASH
/ 2 volw.+2 kind. / 2 volw.+3 kind. /
• Kids miniglijbanenpark
3 volw.+1 kind / 3 volw.+2 kind.)
(type 26)
• Familiekamer aan promoprijs
(2 volw.+2 kind. / 2 volw.+1 kind)
(type 24)
• Eén persoon in dubbele kamer
met balkon (type 29)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis
• 360 kamers

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Babyhoek
• 1x/verblijf avondmaal in het
à-la-carterestaurant ‘Sofra’
• Koffie en cake
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(10-24u.)
• Beachvolley, voetbal, pingpong,
boccia, vogelpik
• Fitness, minigolf
• Animatie overdag en ‘s avonds

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN

Code 06266 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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ROYAL KENZ THALASSO & SPA
Port El Kantaoui

! Arabische sfeer
! Groene tuinen
! Ontspanning troef in het wellnesscentrum
! Op 250 m van het strand
ALL IN

Standaardkamer

ONZE MENING:

Het interieur van Royal Kenz
Thalasso & Spa is doorspekt met
Arabische elementen waardoor het
helemaal authentiek aanvoelt. De
zwembaden vormen het middelpunt
van het hotelcomplex. Omringd door
wuivende palmbomen en groene
tuinen is dit een prima plek om te
ontspannen. Ga je liever naar het
strand? Op 5 minuten wandelen
geniet je van het kriebelende zand
tussen je tenen en een briesje door
je haren. Heb je meer zin in een
deugddoende massage? Dan kan je
terecht in het spacentrum voor een
verkwikkende behandeling.

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Op 250 m van het privéstrand
• Op 3 km van het centrum van Port
El Kantaoui
• Op ± 50 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
buffetvorm)
• Tunesisch à-la-carterestaurant
• Italiaans à-la-carterestaurant
• Lobbybar, poolbar, beachbar
• Snackbar
• Mannen worden gevraagd een
lange broek te dragen tijdens het
avondmaal

FACILITEITEN
• Kapsalon
• Shop
• Schoonheidssalon
• Wifi (gratis) in een deel van het
resort

VERBLIJF

Alle kamers beschikken over badkamer
(bad, haardroger), tegelvloer, centrale
airco, telefoon, satelliet-tv, wifi (gratis),
koelkast, safe (betalend), balkon
• Standaardkamer (2-3 pers.) met
tuinzicht (type 20)
• Kamer met zicht op het zwembad
(2-3 pers.) (type 21)
• Superieure ‘Spa’ kamer
(2-3 pers., adults only vanaf 16 jaar)
(type 22)
SPORT & ONTSPANNING
• Eén persoon in dubbele kamer
• 2 zoetwaterzwembaden, kinderbad met tuinzicht (type 29)
• Gratis ligzetels en parasols aan de • Eén persoon in dubbele kamer
zwembaden
met zicht op het zwembad, op
• Handdoekenservice (mits waarborg) aanvraag (type 28)
• Overdekt zwembad (verwarmd
• Eén persoon in superieure kamer
tussen 15/11-31/5)
met tuinzicht, op aanvraag
• Gratis: zie All In
(type 27)
• Betalend: biljart, fitness, spacentrum • Extra bij verblijf in type 22: toegang
met hamam, bubbelbad, massage,
tot het wellness centrum
sauna
(behandelingen betalend), fruitmand,
water en wijn bij aankomst, koffieen theefaciliteiten, badjas, slippers
• Kinderbedje (0-2 jaar) niet mogelijk
bij maximale bezetting
• 468 kamers

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Laat ontbijt
• Snacks (16.30-17.30u.)
• Avondmaal in 1 à-la-carterestaurant
(1x/verblijf, alcoholische dranken
betalend)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken (9-24u.)
• Tennis, beachvolley, pingpong,
vogelpik, boccia
• Animatie overdag en ‘s avonds
(livemuziek)

Code 06258 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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SENTIDO BELLEVUE PARK
Port El Kantaoui

! Gratis verblijf t.e.m. 11 jaar
! Op 3 km van Port El Kantaoui
! Persoonlijke service
! Direct aan het strand
OVERDEKT WIFI
ZWEMBAD GRATIS

ALL IN

Standaardkamer

ONZE MENING:

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het strand
• Op 2 km van Port El Kantaoui
Dit hotel biedt zeer gevarieerde
• Op 14 km van Sousse
buffetten en een goede animatie.
Het is rustig gelegen, te midden van • Op 400 m van een winkelcentrum
een grote tuin en is een uitstekende • Bushalte op 200 m
• Op ± 40 km van de luchthaven
uitvalsbasis voor uitstappen: het
winkelcentrum in de directe omgeving, (transfer heen en terug inbegrepen)
Port El Kantaoui of Sousse zijn maar
FACILITEITEN
een kleine greep uit het aanbod.
• Ontvangsthal met zitgelegenheid
• Bridge- en leessalon
• Kinderspeeltuin
• Kapsalon en schoonheidssalon
• Shops
• Wasservice
• Wifi (gratis) in het hele resort

VERBLIJF

• Zie All In
• Restaurant (maaltijden in
buffetvorm, showcooking,
thema-avonden)
• 2 à-la-carterestaurants: Tunesische
en mediterrane keuken
• Italiaans themarestaurant/snackbar
(1/6-30/9)
• Snackbar
• Lobbybar, poolbar met swim-upbar
• Moors café

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche in bad, haardroger), tegelvloer,
individuele airco/verwarming, telefoon,
wifi (gratis), satelliet-tv, koelkast,
koffie- en theefaciliteiten, safe (gratis)
en balkon of terras
• Standaardkamer (2-3 pers.) met
tuinzicht (type 22)
• Kamer met zeezicht (2-3 pers.)
(type 20)
• Familiekamer (2 volw.+2 kind.),
zonder toeslag (type 24)
SPORT & ONTSPANNING
• Superieure familiekamer
• Zoetwaterzwembad, kinderbad,
(2 volw.+2 kind. / 3 volw.+1 kind)
zonneterras, tuin
met aparte slaapkamer (type 23)
• Gratis ligzetels en parasols aan het • Eenouderkamer (1 volw.+1 kind /
zwembad en het strand
1 volw.+2 kind) (type 21)
• Gratis handdoekenservice
• Promokamer (2 pers.) (type 25)
• Overdekt zwembad
• Familiekamer aan promoprijs
• Gratis: zie All In
(2 volw.+2 kind.) (type 26)
• Betalend: wellnesscentrum met
• Eén persoon in dubbele kamer
hamam, stoombad, massage,
(type 29)
manicure, pedicure, tennisles
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 387 kamers

ALL IN
• Gevarieerd ontbijtbuffet met
volkorenproducten en showcooking
• Continentaal ontbijt • ‘s Middags:
buffet met showcooking en dessertbuffet • Gebak en koffie
• ‘s Avonds: buffetten en gerechten
die ‘à la minute’ bereid worden
• Vegetarische schotel • 2x/week
themabuffet • Avondmaal in de
à-la-carterestaurants • Selectie van
nationale alcoholische en
niet-alcoholische dranken (24/24u.)
• 2 tennisterreinen (gravel, met
verlichting, materiaal mits waarborg),
pingpong, volleybal, vogelpik, petanque,
shuffleboard, gym, aquagym, fitness
• Animatieprogramma overdag voor
volwassenen en voor kinderen
(4-7 en 8-12 jaar) (meerdere keren/
week) • Activiteiten in de hobbyclub
(meerdere malen per week)
• Avondprogramma, shows of
livemuziek (7x/week) • Speciaal
winterprogramma (1/11-31/3): nordic
walking (2x/week), gymnastiek met
fitnessballen (3x/week), danslessen
(buikdansen, Latijns-Amerikaans,
jazz,… 3x/week), taallessen Arabisch
(2x/week)

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQ]RQGHUWRHVODJ
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SEABEL CLUB ALHAMBRA BEACH GOLF & SPA
Port El Kantaoui

! Charmant clubhotel
! Goeie prijs-kwaliteitverhouding
! Mooi wellnesscentrum
! Langs het golfterrein
! Direct aan het strand
OVERDEKT
ZWEMBAD ALL IN

Superieure kamer

ONZE MENING:

7.0

KLANTENSCORE
• Maaltijden 7.4 • Service 8
• Kamers 6.9

Deze charmante Andalusische club
ligt genesteld in een grote tuin en is
mooi gelegen in het hartje van Port
El Kantaoui, vlakbij het strand en
langs het golfterrein. Het werd
gebouwd naar het idee van het
Spaanse Alhambra. De ruime
kamers bevinden zich in gebouwtjes
van 2 verdiepingen, de superieure
kamers in het hoofdgebouw van
3 verdiepingen, naast het
wellnescentrum en het overdekt
zwembad.

707_V1_MED_NL 707

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het zandstrand
• Op 2 km van Port El Kantaoui
• Langs het 36-holes golfterrein van
Port El Kantaoui
• Op ± 40 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
buffetvorm)
• Specialiteitenrestaurant
• Lobbybar, poolbar, bar

VERBLIJF

Alle kamers beschikken over badkamer
(bad of douche, haardroger), tegelvloer,
individuele airco/verwarming, telefoon,
satelliet-tv, koelkast, safe (gratis) en
balkon of terras
• Standaardkamer (2-4 pers.) met
SPORT & ONTSPANNING
tuinzicht (type 20)
FACILITEITEN
• 2 zoetwaterzwembaden (1
• Familieappartement (4-6 pers. /
‘relaxzwembad’ naast het strand,
• Kinderspeelruimte
2 volw.+2 kind. / 2 volw.+3 kind. /
1 ‘activezwembad’), kinderbad,
• Amfitheater
2 volw.+4 kind. / 3 volw.+1 kind /
zonneterras
• Shop
3 volw.+2 kind. / 3 volw.+3 kind. /
• Gratis ligzetels aan het zwembad
• Wasservice
4 volw.+2 kind.) in een gebouw in
en het strand
• Wifi (gratis) in een deel van het
de tuin, met tuinzicht: 1 slaapkamer,
• Overdekt zwembad (verwarmd
resort
1 salon, zonder toeslag (type 21)
tussen nov.-april) met kinderbad
• Superieure kamer (2-4 pers.) in
• Gratis: zie All In
een gebouw in de tuin, met tuinzicht
• Betalend: 3 tennisterreinen (gravel), (type 24)
tennis met verlichting,
• Superieure ‘Spa’ kamer (2 pers.,
tennismateriaal, tennisles,
Adults Only vanaf 16 jaar) met
3 padelterreinen, wellnesscentrum
tuinzicht (type 22)
met hamam, massages en kuren,
• Eén persoon in dubbele kamer
watersporten, naast het hotel en
met tuinzicht (type 29)
betalend: 36-holes golfterrein
• Eén persoon in superieure
kamer met tuinzicht (type 28)
• Eenouderkamer (1 volw.+1 kind)
met tuinzicht (type 23)
• Promokamer (2-4 pers.) in een
gebouw in de tuin, met tuinzicht
(type 25)
• Extra bij verblijf in type 22:
1x/pers./nacht: wellness behandeling
of massage
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 225 kamers
Code 06226 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Laat ontbijt (10-12u.)
• 3x/week themabuffet (Italiaanse,
Tunesische en visgerechten)
• Tunesisch avondmaal (1x/week)
• Snacks (16-17u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(24/24u.)
• 14 tennisterreinen overdag (verhard),
pingpong, volleybal, basketbal,
voetbal, petanque, minigolf, aerobic,
stretching, jogging, moderne en
oosterse dans
• Animatie overdag en ‘s avonds
• Tunesische avond (1x/week)
• Animatie overdag en ‘s avonds
• Miniclub (4-12 jaar)

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQ]RQGHUWRHVODJ
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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BARCELO CONCORDE GREEN PARK PALACE
Port El Kantaoui

! Mooi en modern hotel
! Persoonlijke en vriendelijke service
! Ruime kamers
! Naast een golfterrein
! Direct aan het strand
OVERDEKT
ZWEMBAD ALL IN

CLASSIC
9HUWURXZGJHYRHO
.ZDOLWHLWHQFRPIRUW
+DUWHOLMNHVHUYLFH

Kamer met zeezicht
ONZE MENING:

7.7

KLANTENSCORE
• Maaltijden 7
• Kamers 8

• Service 7.5

Een ligging direct aan het strand en
dicht bij de couleur locale, een uitstekende All In, dat is hotel Barcelo
Concorde Green Park Palace. In dit
gezellige hotel geniet je van een
aangename vakantie en kan je even
al je zorgen opzij zetten. Het hotel
biedt een hamam aan in het thalassotherapiecentrum die zorgt voor
optimale ontspanning.

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het zandstrand
• Naast golfterrein ‘El Kantaoui’
• Op 150 m van de bushalte
• Op 500 m van de haven van Port
El Kantaoui
• Op 500 m van winkels
• Op 12 km van Sousse
• Op 30 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Zie All In
• Hoofdrestaurant
• Arabisch restaurant
• Gastronomisch restaurant (vanaf
1/5)
• Mediterraan restaurant aan het
zwembad (15/6-15/9)
• Lobbybar, bar met podium, bar bij
het zwembad, swim-upbar
• Voor het avondmaal vereist men
formele kledij (lange broek voor de
heren)

FACILITEITEN
• Kinderspeeltuin
• Kapsalon
• Shops
• Wifi (gratis) in een deel van het
resort

VERBLIJF

Alle kamers beschikken over badkamer (bad, haardroger, badjas),
tegelvloer, centrale airco/verwarming,
telefoon, wifi (gratis), satelliet-tv,
safe (gratis), minibar (gratis), balkon
• Standaardkamer (2-3 pers.) met
tuinzicht (type 20)
• Kamer met zeezicht (2-3 pers.)
(type 21)
• Familiekamer (2 volw.+2 kind. /
3 volw.+1 kind) met tuinzicht
(type 22)
• Familiekamer (2 volw.+2 kind. /
SPORT & ONTSPANNING
3 volw.+1 kind) met zeezicht
• Zoetwaterzwembad, kinderbad,
(type 23)
zonneterras, tuin
• Suite ‘Prestige’ (2-3 pers.) met
• Gratis ligzetels en parasols aan het
zeezicht (type 24)
zwembad en het strand
• Eén persoon in dubbele kamer
• Gratis handdoekenservice
met zeezicht (type 29)
• Overdekt zoutwaterzwembad
• Promokamer (2-3 pers.) met tuin• Gratis: zie All In
zicht (type 25)
• Betalend: thalassotherapiecentrum • Eenouderkamer (1 volw.+1 kind /
met verschillende behandelingen,
1 volw.+2 kind.) met tuinzicht
massage
(type 26)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting)
• 452 kamers

ALL IN
• Gevarieerd ontbijtbuffet met
volkorenproducten en showcooking
• Continentaal ontbijt
• ‘s Middags: buffet met showcooking
en keuze aan desserts
• Gebak en koffie (15-17u.)
• ‘s Avonds: buffetten en gerechten
die ‘à la minute’ bereid worden,
(vegetarisch gerecht mogelijk),
dessertbuffet
• Themabuffet (2x/week)
• Alternatief avondmaal: Arabische
keuken
• Selectie van nationale alcoholische
en niet-alcoholische dranken (tot
24u.)
• 1 tennisterrein met verlichting,
tennismateriaal (mits waarborg),
pingpong, beachvolley, shuffleboard, gym, aquagym, aerobic,
fitness
• Animatie overdag voor volwassenen
en kinderen (4-12 jaar) (meerdere
malen per week) en ‘s avonds
(shows of livemuziek, meerdere
keren per week)

VOOR FAMILIES
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN

Code 06248 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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TUI MAGIC LIFE AFRICANA
Hammamet Yasmine

! Niet te missen All In, 24/24u.
! Rijk aanbod aan sporten
! Ideaal voor gezinnen
! Leuke watersporten inbegrepen
! Direct aan zee
OVERDEKT WIFI
ZWEMBAD GRATIS

ALL IN

ACTIEVE ALL
INCLUSIVE
VAKANTIES
! ULTIEME

24/7 ALL
INCLUSIVE
! TOPLOCATIES AAN
HET STRAND
! UITGEBREID SPORTPROGRAMMA
! FEESTJES, SHOWS EN
THEMADAGEN
'Niet alleen de buffetten, dranken
en snacks zijn inbegrepen,
maar ook tal van sporten en
spectaculaire shows. All Inclusive
voor pure ontspanning.'

Zie pagina 20-21 voor alle hotels

Superieure kamer met zeezicht
ONZE MENING:

7.7

KLANTENSCORE
• Maaltijden 7
• Kamers 7.9

Verzorgde animatie, een goedgevuld
sportprogramma en gevarieerde
buffetten All In... Zelfs watersporten
als banana, catamaran en waterski
zijn inbegrepen! dat is de meerwaarde
bij TUI MAGIC LIFE Africana. Deze
club nestelt zich in de mooiste tuin
van Tunesië en geeft uit op een fraai
zandstrand. Een geliefde vakantiestek
bij singles, koppels en families.

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het fijnzandstrand
• Op 14 km van het centrum van
Hammamet
• Op 30 km van Nabeul
• Bushalte op 100 m
• Op ± 50 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
buffetvorm, thema-avonden en
showcooking)
• 3 specialiteitenrestaurants (open
naargelang de bezetting)
• Snackbar
• Wunderbar, golfbar, 5 bars
• Moors café

FACILITEITEN
• Kinderspeelruimte
• Kapsalon
• Schoonheidssalon
• Amfitheater
• Shops
• Wasservice
• Wifi (gratis) in het hele resort

VERBLIJF

Alle kamers beschikken over badkamer
(douche, haardroger), tegelvloer,
centrale airco (15/6-15/9), telefoon,
wifi (gratis), satelliet-tv, minibar (gratis,
gevuld bij aankomst) en balkon of
terras
• Standaardkamer (2-3 pers.) met
zicht op het hinterland (type 20)
• Kamer met zicht op het zwembad
(2-3 pers.) (type 23)
SPORT & ONTSPANNING
• Superieure kamer (2-3 pers. /
• ‘Activity’ zwembad, ‘Relax’ zwembad, 2 volw.+2 kind.) (type 22)
‘Relax’ zwembad adults only,
• Superieure kamer (2-3 pers. /
2 familiezwembaden (waarvan
2 volw.+2 kind.) met zeezicht
1 met glijbanen), 2 kinderbaden,
(type 24)
ligweide
• Familiekamer (2-4 pers.):
• Gratis ligzetels en parasols aan de
1 slaapkamer, 1 salon (type 25)
zwembaden en het strand
• Eén pers. in dubbele kamer
• Gratis handdoekenservice
(type 29)
• Overdekt zwembad
• Eenouderkamer (1 volw.+1 of
• Gratis: zie All In
2 kind.) (type 21)
• Betalend: spacentrum met
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
massage, hamam, bubbelbad en
mogelijk bij maximale bezetting in
schoonheidsbehandelingen, biljart
type 29)
• 321 kamers

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm • Laat ontbijt (10-11u.)
• Avondmaal in de specialiteitenrestaurants (1x/week in elk
restaurant) • Snacks (24/24u.)
• Koffiebreak • Selectie van lokale
alcoholische en niet-alcoholische
dranken (24/24u.)
• 2 tennisterreinen (met verlichting),
tennisles in groep, pingpong,
beachvolley, minivoetbal, boccia,
vogelpik, shuffleboard, fitness,
aerobic (step-, aqua-), pilates, dansles,
zumba, yoga voor beginners, sauna
• Tornooien: beachvolley, tennis
• Windsurfen (mits brevet) en
catamaran (mits internationaal
catamaranzeilbrevet) • Waterski en
wakeboard:2x/dag/pers., banana:
2x/dag/pers • Animatie overdag en
‘s avonds (o.a. spelletjes, sporten en
livemuziek, 6x/week) • Miniclubs:
MAGIC Mini Club (3-6 jaar), Magic
Kids Club (7-9 jaar), Youngsters
Club (10-12 jaar), Teens Time
(13-16 jaar), minidisco

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN

Code 06293 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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CONCORDE MARCO POLO
Hammamet Yasmine

! Beste ligging in Hammamet-Yasmine
! Sfeervol hotel boordevol animatie
! Persoonlijke service, met de glimlach
! Direct aan zee
OVERDEKT
ZWEMBAD ALL IN

Kamer met zeezicht
ONZE MENING:

7.2

KLANTENSCORE
• Kamers 6.8
• Service 7

Een uitgebreide All In, boordevol
animatie: een uitnodigend recept
voor gezinnen en jongeren. Voor de
kids is er de hippe kinderclub en
’s avonds toveren de animatoren
pretlichtjes in je ogen tijdens een
wervelende show. Ook naast het
hotel is er van alles te beleven, niet
te verwonderen als je weet dat het
strand en de jachthaven van
Hammamet slechts op een steenworp
liggen. Vanop een terrasje sla je het
reilen en zeilen van bootjes en dagjestoeristen gade en de gezellige drukte,
die neem je er maar al te graag bij.

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het zandstrand
• Op 8 km van het oude stadsgedeelte van Hammamet
• Op 500 m van shops
• Op 500 m van de bushalte
• Op ± 38 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Zie All In
• Hoofdrestaurant
• Italiaans themarestaurant/snackbar
(1/6-30/9)
• Lobbybar, loungebar, poolbar met
swim-upbar, beachbar ( juni-sept.),
bar
• Flesjes water beschikbaar op
aanvraag
• Deftige kledij vereist tijdens de
maaltijden (lange broek voor de
heren tijdens het avondmaal)

FACILITEITEN
• Kinderspeelruimte
• Schoonheidssalon
• Shops
• Wifi (gratis) in een deel van het
resort

VERBLIJF

Alle kamers beschikken over badkamer (douche in bad, haardroger),
tegelvloer, centrale airco, telefoon,
satelliet-tv, wifi (gratis), kleine koelkast, safe (gratis) en balkon of terras
• Standaardkamer (2-3 pers.)
(type 20)
• Kamer met zeezicht (2-3 pers.)
(type 21)
• Familiekamer (4 pers. / 2 volw.+
2 kind. / 3 volw.+1 kind) met tuinzicht (type 27)
• Eénouderkamer (1 volw.+1 of
SPORT & ONTSPANNING
2 kind.) met tuinzicht (type 23)
• Zoetwaterzwembad met 2 bubbel- • Eén persoon in dubbele kamer
baden, kinderbad, zonneterras
met tuinzicht (type 29)
• Gratis ligzetels en parasols aan het • Eén persoon in dubbele kamer
zwembad en het strand
met zeezicht (type 28)
• Gratis handdoekenservice
• Promokamer (2 pers. / 2 volw.+
• Overdekt zoetwaterzwembad
1 kind) met tuinzicht (type 25)
• Gratis: zie All In
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
• Betalend: wellnesscentrum met
mogelijk bij maximale bezetting,
massage, hamam, overdekt zwembad, behalve in type 27)
schoonheidsbehandelingen
• 464 kamers
• Aan het strand en betalend
(onafhankelijk van het hotel):
watersporten, paardrijden, korting
op de green fee en gratis transfer
naar de golfterreinen ‘Citrus’ en
‘Yasmine’ indien op voorhand
gereserveerd bij het hotel

ALL IN
• Gevarieerd ontbijtbuffet met volkorenproducten en showcooking
• Continentaal ontbijt
• Snacks (15-17u.): koffie, cake,
pannenkoeken
• ‘s Middags: buffet met showcooking en keuze aan desserts
• ‘s Avonds: buffet en gerechten die
‘à la minute’ worden bereid
• Vegetarisch gerecht
• Themabuffet (3x/week)
• Alternatief avondmaal: Italiaanse
keuken (1/6-30/9)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken (tot
24u., tussen mei-okt.: tot 1u.)
• Tennisterrein (hardcourt, materiaal
mits waarborg), pingpong, beachvolleybal, petanque, aerobic, gym,
aquagym, fitness
• Animatieprogramma overdag voor
volwassenen en voor kinderen
(4-12 jaar) (7x/week)
• Avondprogramma, livemuziek of
shows (7x/week)

VOOR FAMILIES
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN

Code 06276 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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TUI BLUE OCEANA SUITES HAMMAMET
Hammamet

! Interessante All Inclusive
! Verblijf in juniorsuites
! Direct aan het strand
OVERDEKT
PRIVÉ
WIFI
ZWEMBAD ZWEMBAD GRATIS

HALF
ALL IN PENSION

FAIR TRAVEL

AUTHENTHIEKE
MOMENTEN
! AUTHENTIEKE

LOKALE
KEUKEN
! BLUEF!T® SPORTPROGRAMMA
! BLUE® GUIDES GEVEN
INSIDER TIPS
! EXCLUSIEVE
ERVARINGEN
‘Met TUI BLUE For All ontdek
je de plaatselijke cultuur in een
comfortabele omgeving. Authentieke vakantie-ervaringen, perfect
voor de moderne lifestyle reiziger!’

Juniorsuite

Zie pagina 22 voor alle hotels
ONZE MENING:

9.5

KLANTENSCORE
• Maaltijden 8.1
• Kamers 9.4

In dit luxueuze resort kan je volop
genieten van mooie en ruime
juniorsuites, lekkere buffetten, een
piekfijne tuin en een mooi strand.
De befaamde service is een evidentie,
de rustvakantie een garantie. Een
echte aanrader voor volwassenen!

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

VERBLIJF

• Direct aan het strand
• Op 2 km van het winkelcentrum
• 5 km naar het oude centrum van
Hammamet
• Gratis transfer naar de golfterreinen
‘Citrus’ en ‘Yasmine’
• Op ± 38 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Zie All In (mits toeslag)
• Hoofdrestaurant
• ‘Culinarium’
• Romantisch openluchtrestaurant
( juni-oktober)
• Deftige kledij gewenst tijdens het
avondmaal, lange broek voor de
heren
• 4 bars

Alle juniorsuites beschikken over
badkamer (bad, douche, haardroger),
tapijt (de meeste kamers) of tegelvloer,
centrale airco/verwarming, telefoon,
satelliet-tv, wifi (gratis), minibar (gratis),
safe (gratis) en balkon of terras
• Juniorsuite (2-3 pers., Adults
Only vanaf 16 jaar) met tuinzicht
(type 20)
• Juniorsuite (2-3 pers., Adults
Only vanaf 16 jaar) met lateraal
zeezicht (type 21)
• Juniorsuite (2-3 pers., Adults
Only vanaf 16 jaar) met zeezicht
(type 22)
• Juniorsuite met privézwembad
(2-3 pers., Adults Only vanaf
16 jaar) en tuinzicht (type 23)
• Eén persoon in juniorsuite met
tuinzicht (type 29)
• Familie juniorsuite (2-3 pers. /
2 volw.+2 kind.) met lateraal zeezicht
(type 24)
• Eén persoon in juniorsuite met
lateraal zeezicht (type 28)
• Juniorsuite aan promoprijs
(2-3 pers., Adults Only vanaf
16 jaar) met tuinzicht (type 25)
• 208 kamers

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

SPORT & ONTSPANNING
• 3 zoetwaterzwembaden, klein
kinderbad, zonneterras
• Gratis ligzetels en parasols aan het
zwembad en het strand
• Gratis handdoekenservice
• Overdekt zwembad
• Gratis: pingpong, volleybal, vogelpik,
petanque, fitness, gym, animatie
overdag voor volwassenen (meerdere
malen per week), livemuziek of
shows (meerdere malen per week),
miniclub
• Betalend: 4 tennisterreinen (gravel,
met verlichting), biljart, wellnesscentrum met balneotherapie,
sauna, massage, hamam

ALL IN mits toeslag
• Gevarieerd ontbijtbuffet met
volkorenproducten en showcooking
• ‘s Middags: buffet in het
hoofdrestaurant
• ‘s Avonds: buffetten en gerechten
die à la minute worden bereid
(vegetarisch gerecht mogelijk) /
dessertbuffet
• 3x/week themabuffet
• Selectie van lokale niet-alcoholische
en internationale alcoholische
dranken (10-24u.)
• Bijvullen van de minibar (water en
frisdranken)
• Pingpong, volleybal, vogelpik,
petanque, fitness, gym, aquagym

VOOR FAMILIES
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN

Code 06297 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

711_V1_MED_NL 711

18/10/2022 19:44

712

Tunesië | Vasteland | Hammamet

MAGIC HOTEL MANAR
Hammamet

! Schitterend clubhotel
! Kwaliteitsvolle All In
! Groot aanbod aan spetterende shows
! Aquapark met 7 glijbanen
! Direct aan het strand
OVERDEKT SWIM-UP
ZWEMBAD KAMERS ALL IN

SUN SWIM
(LQGHORRV]ZHPSOH]LHU
+HHUOLMN]RQQHQ
(HQ]RUJHOR]HIHHOJRRGYDNDQWLH

Standaardkamer
ONZE MENING:

LIGGING

SPORT & ONTSPANNING

• Direct aan het fijnzandstrand
• ‘Activity’ zwembad met kinderbad,
• Op 500 m van winkels en de bushalte ‘relax’ zwembad, 2 kinderbadjes,
KLANTENSCORE
aquapark met 7 glijbanen
• Op 7 km van het centrum van
• Maaltijden 7.9 • Service 8
• Gratis ligzetels, matrassen en
Hammamet en Nabeul
• Kamers 8.7
parasols aan het zwembad en het
• Op ± 50 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen) strand
Magic Hotel Manar is een club in
• Gratis handdoekenservice (mits
moderne stijl met een kwaliteitsvolle FACILITEITEN
waarborg)
All In. Dankzij het professionele,
• Overdekte kinderspeelruimte
• Overdekt zwembad
internationale animatieteam en het • Amfitheater
• Gratis: zie All In
grote aanbod aan shows, is deze
• Kapsalon
• Betalend: tennislessen,
uitgestrekte club ideaal geschikt voor • Schoonheidssalon
tennismateriaal mits waarborg,
families. Mooie ligging te midden van • Shops
biljart, spacentrum met sauna,
tuinen en aan een lang fijnzandstrand. • Wasservice
stoombad, massage, schoonheids• Roomservice
behandelingen,... aan het strand
• Wifi (gratis) in een deel van het
en betalend: catamaran ( je dient
resort
een internationaal
catamaranzeilbrevet voor te leggen,
RESTAURANTS & BARS
dat overeenkomt met de
• Zie All In
minimumvereisten vermeld in het
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
Duitse VDWS-attest), waterski,
buffetvorm, thema-avonden)
banana, jetski, ...
• A-la-carterestaurant (Italiaanse
keuken)
VERBLIJF
• Snackbar
Alle kamers beschikken over badkamer
• Lobbybar, beachbar, poolbar
(bad, haardroger), tegelvloer of houten

7.9

vloer, centrale airco (15/6-15/9),
telefoon, wifi (gratis), satelliet-tv,
koelkast en safe (betalend)
• Standaardkamer (2 pers. /
2 volw.+1 kind) met houten vloer
en balkon of terras (type 22)
• Familiekamer (2 pers. / 2 volw.+
2 kind.) met houten vloer, stapelbed,
PlayStation 2 (betalend) (type 27)

• Familiekamer (2-4 pers.) met
houten vloer, 1 woon-/slaapkamer
met 2 sofabedden en 1 slaapkamer
(type 26)
• Swim-upkamer (2 pers. / 2 volw.+
1 kind) met tegelvloer, balkon of
terras en directe toegang tot het
zwembad (type 20)
• Familie swim-upkamer
(2-4 pers.), tegelvloer, 1 woon-/
slaapkamer met 2 sofabedden,
directe toegang tot het zwembad
(type 21)
• Familiekamer (2-4 pers.) met
houten vloer en zeezicht: 1 woon-/
slaapkamer met 2 sofabedden en
1 slaapkamer (type 23)
• Superieure familiekamer
(2-4 pers. / 2 volw.+4 kind.) met
tegelvloer, 1 woon-/slaapkamer
met 2 sofabedden, 2 slaapkamers
(type 24)
• Eén persoon in dubbele kamer
met balkon of terras (type 29)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (bij
maximale bezetting niet mogelijk
in types 20, 21 en 26)
• 333 kamers

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Babyhoek
• Snacks (12.30-16u.)
• Koffiebreak (16.30-17.30)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken (9-24u.)
• 2 tennisterreinen, pingpong, fitness,
beachvolley, voetbal, vogelpik,
boccia, aerobic
• Kano
• Animatie overdag en ‘s avonds
(6x/week, Engelstalig), animatie
voor kinderen (4-11 jaar), minidisco

VOOR FAMILIES
.LQG HUHQ LQDSDUWHVODDSNDPHU
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN
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SPLASHWORLD VENUS BEACH
Hammamet

! Superleuk aquapark
! Enthousiast en actief animatieteam
! Prijsknaller
! Direct aan het strand
SPLASH
SCORE

8

OVERDEKT
ZWEMBAD ALL IN

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!'
Standaardkamer

Zie pagina 20-21 voor alle hotels
ONZE MENING:

LIGGING

SPORT & ONTSPANNING

• Direct aan het fijnzandstrand
• 2 zoetwaterzwembaden (1 activity,
• Op 15 km van het centrum van
1 relax), 2 kinderbaden, aquapark
KLANTENSCORE
Hammamet
• Gratis ligzetels en parasols aan het
• Maaltijden 8.5 • Service 9.3 • Op ± 30 km van de luchthaven
zwembad en het strand
• Kamers 8.1
(transfer heen en terug inbegrepen) • Overdekt zwembad (verwarmd
tussen 1/5-31/5)
SPLASHWORLD Venus Beach ligt
FACILITEITEN
• Handdoekenservice (betalend,
aan een mooi fijnzandstrand in
• Kinderspeelruimte
mits waarborg)
Hammamet. De hele dag door kan je • Amfitheater
• Gratis: zie All In
hier genieten van heel wat sporten
• Shop
• Betalend: massage, Turks bad,
en activiteiten georganiseerd door
• Wasservice
hammam, bubbelbad, watersporten
het enthousiaste animatieteam.
• Wifi (gratis) in een deel van het
aan het strand, biljart
Leuk om weten is dat je verwend
resort
wordt met een superleuk aquapark!
SPLASH SCORE 8
RESTAURANTS & BARS
• 6 kronkelglijbanen, 3 snelle glijbanen,
• Zie All In
2 multiglijbanen, 1 trechter glijbaan
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
MINISPLASH
buffetvorm)
• A-la-carterestaurant
• 1 kids waterspuitpark en 1 kids
• Snackbar
miniglijbanenpark
• Hoofdbar, poolbar, beachbar, bar
Sommige attracties zijn enkel
toegankelijk vanaf een bepaalde
leeftijd en/of lengte (meer info ter
plaatse)

8.3

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer
(bad of douche, haardroger), tegelvloer,
centrale airco (15/6-15/9), telefoon,
wifi (gratis), satelliet-tv, koelkast
• Standaardkamer (2 pers. /
2 volw.+1 kind) (type 22)
• Kamer (2 pers. / 2 volw.+1 kind)
met balkon of terras (type 20)
• Driepersoonskamer (2-3 pers.)
(type 25)
• Driepersoonskamer (2-3 pers.)
met balkon of terras (type 21)
• Ruime familiekamer (2-3 pers. /
2 volw.+2 kind. / 3 volw.+1 kind)
met balkon of terras en tuinzicht
(type 23)
• Ruime familiekamer (2-3 pers. /
2 volw.+2 kind. / 3 volw.+1 kind)
met balkon of terras, tuinzicht en
gedeeltelijk zeezicht (type 24)
• Familiekamer (2-3 pers. / 2 volw.+
2 kind. / 3 volw.+1 kind) met balkon
of terras, zicht op het zwembad
(type 27)
• Ruime familiekamer (2-3 pers. /
2 volw.+2 kind. / 3 volw.+1 kind)
met balkon of terras en zeezicht
(type 26)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting in
type 22, 20, 21, 24, 25)
• 339 kamers

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Maaltijd in het à-la-carterestaurant
(1x/verblijf)
• Snacks (12-16u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken (9-24u.)
• 2 tennisterreinen, beachvolley,
pingpong, petanque, fitness,
vogelpik, minivoetbal, aerobic,
aquagym, dansles
• Animatie overdag en ‘s avonds
• Miniclub (4-12 jaar)

VOOR FAMILIES
0LQLVSODVK
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN

Code 06277 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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714

Tunesië | Vasteland | Hammamet

LE SULTAN
Hammamet

! Groot zwembad
! Ontspanning in het spacentrum
! Direct aan het strand
ALL IN

Ruime familiekamer

ONZE MENING:

8.6

KLANTENSCORE
• Maaltijden 7.3 • Service 8
• Kamers 8.4

Hotel Le Sultan in Hammamet ligt
aan een van de mooiste stranden van
Tunesië en op slechts 3 kilometer
van het centrum van Hammamet
waar je de versterkte medina uit de
9e eeuw kan bezichtigen. Stil je
honger in een van de restaurants
waar de chefs het beste van zichzelf
geven of ga voor een behandeling in
het spacentrum. Aan de kinderen
werd ook gedacht, zij kunnen terecht
in de miniclub waar leuke animatoren
de kinderen verwennen met leuke
spelletjes.

LIGGING

RESTAURANTS & BARS

• Direct aan het strand
• Op 3 km van het centrum van
Hammamet
• Op ± 40 km van de luchthaven
(transfer heen en terug inbegrepen)

• Zie All In
• Hoofdrestaurant (maaltijden in
buffetvorm, thema-avonden)
• Aziatisch à-la-carterestaurant
• Moors café
• Bar, pianobar, bar in openlucht

FACILITEITEN
• Kinderspeeltuin
• Roomservice
• Wifi (gratis) in een deel van het
resort

VERBLIJF

Alle kamers beschikken over badkamer
(bad, haardroger), individuele airco,
tegelvloer, hoofdkussenservice (gratis),
telefoon, satelliet-tv (flatscreen), wifi
(gratis), safe (gratis), balkon of terras
• Standaardkamer (2 pers.) met
balkon (type 20)
SPORT & ONTSPANNING
• Kamer met zeezicht (2 pers.) met
• Zoetwaterzwembad, zonneterras
balkon (type 21)
• Gratis ligzetels en parasols aan het • Driepersoonskamer met zeezicht
zwembad
(3 pers. / 2 volw.+1 kind) met balkon
• Gratis handdoekenservice
(type 22)
• Overdekt zwembad (verwarmd
• Driepersoonskamer (3 pers. /
tussen okt.-mei)
2 volw.+1 kind) met balkon of terras,
• Gratis: zie All In
zonder toeslag (type 23)
• Betalend: tennis met verlichting,
• Ruime familiekamer (3-4 pers. /
spacentrum met massages,
3 volw.+1 kind / 2 volw.+1 kind
hamam, manege
/2 volw.+2 kind.) met balkon, zeezicht
(type 24)
• Superieure kamer ‘Comfort Plus’
(2 pers.) met balkon, zeezicht
(type 26)
• Eén persoon in dubbele kamer
met balkon en tuinzicht (type 29)
• Eénouderkamer (1 volw.+1 kind)
(type 25)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet
mogelijk bij maximale bezetting in
type 24, 25, 29)
• 271 kamers

ALL IN
• Ontbijt, middag- en avondmaal in
buffetvorm
• Laat continentaal ontbijt (10-12u.)
• Pannenkoeken, gebak, broodjes,
ijs (15-18u.)
• Selectie van lokale alcoholische en
niet-alcoholische dranken
(10-24u.)
• Tennis, pingpong, waterpolo, yoga,
fitness, minigolf, petanque, aerobic

VOOR FAMILIES
YROZNLQGHUHQPRJHOLMN

Code 06285 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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ANNULERINGSVERZEKERINGEN
VERZEKER JE VOOR ONVOORZIENE GEBEURTENISSEN VOOR JE VAKANTIE DANKZIJ:

BASIS
Platinum
PLATINUM
ANNULERINGSVERZEKERING

ALL RISK
ANNULERINGSVERZEKERING

vanaf
€ 20 p.p.

A ANB E VO L E N

vanaf
€ 40 p.p.

OMNIUM
All Risk

Algemeen
Prijs
Minimum premie
Voor wie
Dekking

5,5% op de reissom 8% op de reissom
Vanaf € 20 p.p.
Vanaf € 40 p.p.
Het hele reisgezelschap
100% terugbetaling van de kosten

COVID Waarborgen
POSITIEVE PCR-TEST
Quarantaineplicht
Verstrengde COVID maatregelen
Ziekte door COVID
Quarantainekosten ter plaatse
Rood of oranje reisadvies

100%

100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%

Overige Waarborgen (100%)

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.

Ontslag of faillissement door COVID
Ziekte, ongeval of overlijden
Zwangerschap of onvoorziene complicaties
Uitgesteld of vroegtijdig vertrek
Nieuwe baan of ontslag
Scheiding of annulering huwelijk
Oproeping
Elke andere aantoonbare reden
Niet-stabiele ziektes
Ziekte beste vriend(in)
Communiefeest of huwelijk
Psychologische ziekte
Gebeurtenissen veroorzaakt door alcohol
Geen zin om te reizen

100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Enkele voorbeelden:
✔

PLATINUM

✔

ALL RISK

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.

✖

PLATINUM

✔

ALL RISK

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%.

✔

PLATINUM

✔

ALL RISK

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.

✖

PLATINUM

✔

ALL RISK

✖

PLATINUM

✔

ALL RISK

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%.

✖

PLATINUM

✖

ALL RISK

Ik heb een reis gepland met mijn gezin naar Dubai tussen mijn 2 dagen voor vertrek bekijk ik het weer ter plaatste en het zal
de hele week regenen waardoor ik niet meer wil vertrekken.
chemobehandelingen door.
Kort voor afreis verergert mijn ziekte en voel ik me niet goed. Helaas, hier komen wij niet voor tussen.
Wij vergoeden de annuleringskosten.

Deze verzekeringen kunnen tot 57 dagen voor de vertrekdatum van de reis worden bijgeboekt.
Boek hier je verzekering bij of contacteer je reisagent.
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Echo. Echo.
Echo. Echo.

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
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