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Welkom

Trots presenteren wij u de tweede editie van Local
Colours, speciaal voor de fijnproevers. Een selectie aan
Silverjet-hotels welke garant staan voor een ontspannen vakantie in aangename sfeer.
Wanneer heeft u voor het laatst écht genoten van pure
rust en ontspanning? Zelfs op vakantie komen we vaak
maar moeilijk los van de dagelijkse hectiek.
Daarom laten wij u graag kennis maken met ons vernieuwde aanbod van veelal unieke kleinschalige
boutique hotels. Elk met eigen karakter, vaak gelegen
in een natuurlijke omgeving en weg van alle drukte.
Wat dacht u van een break aan de Belgische Kust of in
de prachtige Champagne streek in Frankrijk? Geniet van
een verblijf verscholen aan een baai in Spanje of juist
in de weelderig groene heuvels van Toscane in Italië.
Ontdek de binnenlanden van Griekenland of kom
helemaal tot rust in de wijngaarden in Portugal.
De door ons met zorg geselecteerde boutique hotels
zijn niet alleen trendy of authentiek, ze bieden tevens
een uitstekend serviceniveau zoals u van Silverjet mag
verwachten. Daarnaast kunt u bij de meeste hotels terecht voor diverse onvergetelijke belevenissen als wijnproeverijen, exclusieve diners of avontuurlijke excursies. Wij stellen uw reis graag geheel naar uw persoonlijke voorkeur samen.
Maak kennis met deze bijzondere accommodaties en
bestemmingen en proef de lokale sfeer samen met uw
partner, vrienden of uw gezin.
Wij wensen u veel leesplezier.

Bon Voyage

Wim David
Directeur Silverjet Belgium
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Geniet in Stijl
Met grote regelmaat bezoeken wij onze bestemmingen, voortdurend op zoek naar de mooiste en beste accommodaties. Alle hotels en resorts die in deze brochure zijn opgenomen voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen binnen
hun klasse, in die zin kunnen wij ze allemaal van harte aanbevelen.

K AMERT YPES EN HOTELBESCHRIJVING
De beschrijving in deze brochure is geschreven om u te inspireren en u mee te nemen naar het unieke gevoel van
de regio en de accommodatie. Natuurlijk zijn er voor alle accommodaties uit deze brochure uitgebreide kamer- en
hotelbeschrijvingen beschikbaar. Wij verwijzen u graag naar onze website www.silverjet.be. Uiteraard kunt u voor
meer informatie ook bij onze Luxury Travel Consultants terecht.

LEADING HOTELS OF THE WORLD

RELAIS & CHATEAUX

Van oude paleizen tot intieme ‘hideaways’ waar gastvrijheid wordt gezien als kunst en passie. Topkwaliteit op
alle fronten, dat is wat u kunt verwachten bij een van de
‘Leading Hotels of the World’.

Werelds en uniek, dat zijn de hotels van Relais & Chateaux. Bij uitstek geschikt voor wie gastronomisch wil tafelen in een bijzondere setting. Elk hotel heeft een uniek
karakter en nodigt zijn gasten uit om te genieten van bijzondere restaurants.

SMALL LUXURY HOTELS
OF THE WORLD

DESIGN HOTELS

Voor een luxe hotelervaringen in een intieme setting zit
u bij een Small luxury hotel of the world goed! Van mondaine designhotels tot 18e-eeuwse herenhuizen en van
historische landhuizen tot afgelegen privé-eilanden.

Alle hotels met het label DESIGN HOTEL imponeren met
hun unieke design en bijzondere architectuur. Dit zijn
meer dan hotels alleen. Er zijn maar liefst 292 onafhankelijke Design Hotels verdeeld over 58 landen wereldwijd.

ICOONTJES VOOR UW GEMAK
Waar van toepassing vindt u bij het hotel een of meer van onderstaande handige icoontjes om u te helpen
bij de selectie. Zie hieronder hun betekenis.
Wine - Een aantal hotels in deze brochure biedt
een bijzondere ervaring op het gebied van wijn.
Sommigen beschikken over een uitgebreide wijnkelder, andere over een topsommelier die wijnen
fantastisch weet te paren met gerechten. U kunt
er in ieder geval zeker van zijn dat wijn hier bijzondere aandacht heeft.
Dine – In hotels met deze vermelding is het culinair genieten van ‘fine dining’ of gourmetrestaurants. Enkele mogen zelfs één of meerdere
Michelin-sterren voeren, wat garant staat voor
een culinaire ervaring op topniveau.
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Wellness - Ontspannen genieten in een accommodatie met speciale aandacht voor welzijn. De
hotels met deze vermelding bieden spa- of wellness faciliteiten. Enkele bieden ook schoonheidsbehandelingen en massage.
Experience – U kiest niet voor niets voor een accommodatie met een lokale twist, daarom hebben we er scherp op toegezien dat u een authentieke ervaring zult hebben. Bij hotels met dit
icoontje biedt men nog iets extra; workshops
en excursies (tegen betaling, maar soms ook inbegrepen); experiences met uiteenlopende thema’s. Van kookworkshops met lokale producten,
tot wandeltochten door de wijnvelden met een
proeverij als kers op de taart.

LOCAL COLOURS I
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Reisin Stijl
Een authentieke ervaring met een luxe tintje vraagt de juist aandacht en daarvoor bent u bij Silverjet Vakanties aan
het juiste adres. Wij verzorgen uw Local Colours ervaring tot in de puntjes. Silverjet Vakanties is al meer dan twintig
jaar specialist in het samenstellen van unieke en luxe vakanties en daar zijn wij trots op! Zodra u uw vakantiewensen
in onze handen legt komt u in contact met onze ervaren Luxury Travel Consultants die bijzondere, soms niet alledaagse wensen omzetten in onbetaalbare herinneringen. Achter de schermen verzorgen wij met veel enthousiasme
alle elementen van uw boeking, allemaal vanuit dezelfde drijfveer: uw verwachtingen overtreffen!

SILVERJET-ZEKERHEDEN

EXECUTIVE LOUNGE INBEGREPEN

Vertrouwd en zorgeloos reizen is niet altijd meer een vanzelfsprekendheid. Zekerheid en expertise zijn van cruciaal belang, juist nu! Silverjet heeft als betrouwbare partner in zorgeloos reizen een ruim pakket zekerheden waar u te allen tijde
op kunt rekenen. Onbezorgd en ontzorgd. Altijd!

Hoe heerlijk is het om de drukte op de luchthaven zo moge-

BETROUWBAAR

lijk te vermijden door in een rustige omgeving de wachttijd
door te brengen? Net als bij uw Silverjet reis mag u ook bij
uw Local Colours vakantie, zelfs als u Economy Class vliegt,
voor vertrek vanaf Brussels Airport, Oostende, Schiphol,
Eindhoven, of Düsseldorf, altijd gratis gebruik maken van een
luxe Executive Lounge. Geniet van de gratis drankjes, hapjes
en diverse dagbladen.

Ruim 20 jaar uw betrouwbare partner in luxe pakketreizen.

ONTZORG-GARANTIE
Wij verzorgen met veel enthousiasme alle elementen van uw
droomvakantie, allemaal vanuit dezelfde drijfveer: uw verwachtingen overtreffen! Daarbij garanderen wij repatriëren in
noodsituaties. Hieraan zijn voor u geen kosten verbonden,
deze neemt Silverjet Vakanties voor haar rekening.

VEILIG & GEÏNSPECTEERD
Onze accommodaties worden regelmatig bezocht en geïnspecteerd. U kunt er zeker van zijn dat onze selectie voldoet
aan alle eisen die u van een Silverjet-hotel mag verwachten.
Natuurlijk ook op het gebied van gezondheid en hygiëne.

GARANTIE
U heeft de zekerheid dat uw reissom is veiliggesteld voor
een eventueel faillissement van de organisator van welk onderdeel van uw reis dan ook.

FLEXIBELE VOORWAARDEN
Wij houden niet koste wat kost vast aan gepubliceerde voorwaarden, wanneer wij de mogelijkheid hebben deze ten
gunste van onze klanten aan te passen, dan denken wij uiteraard met u mee!

24/7 BEREIKBAAR
Vanaf het eerste contact tot en met uw thuiskomst staan
onze Luxury Travel Consultants en onze lokale vertegenwoordiging voor u klaar, dus ook ‘s nachts en in het weekend!

6

I LOCAL COLOURS

En wilt u bij terugkeer naar huis ook gebruik maken van deze
extra service? Bij boeking kunt u, waar mogelijk, op iedere
luchthaven op de bestemming een Executive Lounge reserveren voor de scherpe prijs van € 25,- per persoon.

LOCAL COLOURS I
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DeBelgische
			 Riviera
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W I T T E Z A N D S T R A N D E N VA N

BOURGONDISCH
BELGIË
Wie België doorkruist van Aarlen tot in Oostende
zal verrast zijn door de mooie landschappen en
natuur dat dit kleine land te bieden heeft. Met
grote steden zoals Brussel, Antwerpen, Gent en
Brugge, maar ook met prachtige streken zoals de
Ardennen of de Belgische kust.
Belgen zijn echte Bourgondiërs. Het zal u dan ook
niet verwonderen dat er wel in elke stad of dorp
een gastronomisch restaurant is waar u kan genieten van een uitgebreid menu, uiteraard aangevuld met lekkere wijnen. België telt dan ook zeer
veel restaurants met één of meerdere Michelinsterren. Musea kan u in België uiteraard ook
vinden, aanraders zijn onder andere het René
Magritte museum in Brussel, het Rubenshuis in
Antwerpen, het Groeningemuseum in Brugge
en het Ensorhuis in Oostende.
De Ardennen zijn de groene long van België. Deze
mooie streek op een goede 100 km van Brussel
is een zeer geliefde regio. Wij kozen voor Marcheen-Famenne, een charmant stadje in Belgisch
Luxemburg gelegen tussen de Ourthe- en de
Lessevallei, dat u een combinatie van natuur en
gastronomie aanbiedt. We selecteerden er een
4* hotel met een top wellness.
De Belgische kust, van Knokke tot in de Panne,
heeft een 67 kilometer lang zandstrand met daarachter vaak een brede duinengordel. Even uitwaaien aan zee of genieten van een lekkere cocktail in een van de beachbars, het kan allemaal.
Bovendien is het een ideale plaats om te sporten,
golf, tennis, wandelen, windsurfen, paardrijden … ,
alles kan aan de Belgische Kust. Oostende is hiervoor de ideale uitvalsbasis. We selecteerden er
een karaktervol boutiquehotel.

LOCAL COLOURS I
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VLAAMSE KUST I BELGIË

****

HotelMonarc
Oostende, de stad waar kunstschilder James Ensor woonde
en werkte.

OOSTENDE
De perfecte uitvalsbasis aan zee, maar ook voor de kunststad
Brugge. Een levendige stad met verschillende winkelstraten,
musea en heerlijke restaurants. Oostende is sinds jaar en dag
een toeristische trekpleister voor vele bezoekers die er graag
vertoeven. De mooie jachthaven met de vele terrasjes en cafés
en de lange boulevard langs het strand zijn slechts enkele van
de vele troeven die Oostende heeft.

HOTEL MONARC
Dit boutique hotel aan zee, huist in een prachtig herenhuis uit
1898 en werd volledig gerenoveerd. Er wordt een persoonlijke
service geboden waarbij de hoteleigenaar ook uw gastheer is.
Gelegen op ca. 30 m van het strand en ca. 500 m van de winkelstraten van Oostende is dit het ideale hotel voor uw verblijf
aan de Belgische kust.
De prachtige entree, gezellige bar, lounge-bibliotheek, vergaderzaal en ruime ontbijtzaal nodigen uit om hier in een stijlvolle entourage te verblijven. Bij mooi weer is het mogelijk om
buiten op het terras te ontbijten. Het ontbijt wordt geserveerd
in buffetvorm.
Verder kunt u gebruik maken van een overdekte parkeerplaats
(tegen betaling) nabij het hotel, enkele gratis casino chips,
fietsverhuur en gratis wifi in zowel de algemene ruimtes als
in de kamers. Bovendien kan hotel Monarc zorg dragen voor
goedgevulde picknickmanden tijdens een dagje uit op het
strand of op de fiets.

KAMERS & SUITES
De 21 kamers en suites zijn tijdloos en stijlvol ingericht. Alle
voorzien van gratis wifi, kluisje, minibar/koelkast, flatscreen-tv
en telefoon. Luxe marmeren badkamer met inloopdouche en
haardroger. Kamers met balkon en babybedjes zijn op aanvraag. Kinderen worden alleen toegelaten in de familiesuites.

Arrangement James Ensor pakket

3 Overnachtingen Hotel Monarc
Logies en ontbijt
Bezoek aan het Ensor huis en Ensor wandeling
Gastronomisch 4 gangen diner inclusief wijnen
Fles Champagne op de kamer bij aankomst vanaf € 360,- p.p.
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ARDENNEN I BELGIË

****

Quartier Latin
In het historische decor van Marche-en-Famenne verenigt
Quartier Latin de stijlvolle elegantie uit het verleden met
de technologie van vandaag.

MARCHE-EN-FAMENNE
Gelegen te midden van de Belgische Ardennen in de provincie Luxemburg, is Marche-en-Famenne de ideale uitvalsbasis om het maximum te halen uit een verblijf in de Ardennen. Durbuy, het kleine gezellige Ardens dorp ligt op ca. 18
km. Combineer natuur, cultuur en gastronomie met een
verblijf in deze eeuwenoude stad. Wandelen door de kleine
steegjes op zoek naar een leuk souvenir, of een flinke uitgestippelde trektocht maken door de bossen, fietsen, het kan
allemaal. ’s Avonds kunt u genieten van gastronomische
diners of een lokaal trappistenbiertje in een gezellige bistro.

HOTEL QUARTIER LATIN
Ideaal gelegen in het hart van het stadje Marche-en-Famenne, vond dit charmant hotel een onderkomen binnen
de muren van een geklasseerde Jezuïetenkerk uit de 18de
eeuw. Het is een perfect hotel voor families met kinderen,
met een persoonlijke service. Bij Quartier Latin laat men
niets aan het toeval over om het evenwicht te vinden tussen gastronomie, welbevinden en natuur. Er is een grote
wellness met binnenzwembad, sauna, hamam, relaxruimte
en schoonheidssalon. In het restaurant met terras kunt u
genieten van een gastronomisch diner. Ontbijt wordt geserveerd in buffetstijl. Parking is eveneens aanwezig. Er zijn fietsen beschikbaar voor verhuur, ook elektrische. Hotelgasten
krijgen een gratis wandelkaart ter beschikking.

KAMERS & SUITES
Elegant ingerichte kamers, alle uitgerust met een badkamer
met bad of douche, airconditioning, minibar, kluisje, tv, telefoon en gratis wifi. Honeymooners kunnen kiezen voor een
Romance kamer, terwijl families kunnen opteren voor een
Espace kamer met aparte woonkamer en slaapbank.

Arrangement weekend (vr-zo)

• 2 overnachtingen o.b.v. logies met ontbijt • Spa package met
massage en gezichtsbehandeling • Toegang tot de wellness
• Gastronomisch diner op vrijdag en zaterdag • Flesje
Champagne op de kamer • Wandelgids met uitgestippelde
wandelingen vanuit het hotel • Ritje per koets door Marcheen-Famenne • Gereserveerde parking
Eigen vervoer
vanaf € 630,- p.p.

LOCAL COLOURS I
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Dromerig
		 Frankrijk
D E P R AC H T I G E K L E U R E N VA N

12 I LOCAL COLOURS

LA DOUCE FRANCE
Leven als god in Frankrijk, dat is het mooiste wat
er is. Genieten van de natuur, de zon en de heerlijke
Franse keuken. Het is niet voor niets een van de
meest populaire toeristische bestemming ter wereld. Voeg daar een van onze geselecteerde hotels
bij en u heeft alle ingrediënten voor de perfecte
vakantie.
Als u van mooie kastelen, wijngaarden en prachtige
natuur houdt, moet u beslist een bezoek brengen
aan de Loire- en Champagnestreek. Deze regio getuigt van de pracht en praal waar de Franse kasteelheren vroeger resideerden. Bezoek naast de vele
wijnhuizen die de Loire en de Champagne rijk is
zeker ook de prachtige chateaus van Chambord
en Chenonceau.
Wie gastronomie zegt, moet absoluut aan Bordeaux denken. Doopvont van de beste restaurants
ter wereld en zongerijpte bordeaux wijnen, 100%
genieten dus. Deze stad, gelegen in het zuidwesten van Frankrijk, is de hoofdstad van het departement Gironde.
De Provence, gelegen aan de Middellandse zee, is
een gebied dat wordt gewaardeerd om zijn prachtige landschappen en de levensstijl van zijn inwoners. Zijn staalblauwe hemel, historisch erfgoed,
natuur, typische stadjes gehuld in de geur van lavendel en het zingen van de krekels maken het een
echte droombestemming, dit op korte afstand
van de Côte d’Azur.

LOCAL COLOURS I
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PROVENCE I FRANKRIJK

*****

Terre Blanche Hotel
SPA GOLF RESORT

Dit exclusieve hotel en resort ligt op een gigantisch domein
van wel 300 ha en is ‘the place to be’ voor levensgenieters en
sportievelingen. Een verblijf in Terre Blanche is een unieke ervaring, waar Genieten met de hoofdletter G centraal staat.

FAYENCE
Het pittoreske dorpje Fayence, omgeven door de prachtige
landschappen van de Provence, ligt op slechts ca. 30 minuten
rijden van Cannes en Saint-Raphael.

TERRE BLANCHE HOTEL
Het grote domein van het Terre Blanche Hotel is een oase te
midden van een uniek decor, in het hart van beschermde natuur. Het gepassioneerde team verwelkomt u graag en staat
gedurende het volledige verblijf ter uwer beschikking.
Dineren op culinair niveau kan in een van de 4 restaurants in
het resort: Le Faventia (1* Michelin), Les Caroubiers, Le Gaudina en Le Tousco. Voor een drankje kunt u terecht in 3 bars.
De 3200 m² grote Spa en Wellness biedt u een keur aan mogelijkheden zoals massages, schoonheidsbehandelingen, fitness, binnenzwembad, sauna en jacuzzi.
Verder kunt u gebruik maken van gratis wifi, verschillende
zonneterrassen, een groot verwarmbaar buitenzwembad en
heeft u de mogelijkheid om te golfen op twee 18-holes golfbanen. Ook is er de mogelijkheid om in de omgeving te paardrijden, tennissen, fietsen te huren en watersporten te beoefenen. Voor kinderen is er ook een kinderbad en Kids Club voor
kinderen van 2 tot 12 jaar.

SUITES & VILLA’S
De suites zijn modern en elegant ingericht. Allen voorzien van
een terras, airconditioning, gratis wifi, telefoon, flatscreen tv,
cd-speler, kluisje en minibar. Marmeren badkamer met bad,
aparte douche en haardroger. De villa’s zijn beschikbaar met
1, 2 of 3 slaapkamers. Allen voorzien van een jacuzzi of privézwembad of beide.

Arrangement

4 Overnachtingen Terre Blanche Hotel
Logies met ontbijt
Vliegreis (Nice) en transfer
14 I LOCAL COLOURS

vanaf € 1.534,- p.p.

BORDEAUX I FRANKRIJK

*****

Les Sources De Caudalie
Gelegen tussen de bossen en wijngaarden van het Grand Cru
wijnhuis Chateau Smith Haut Lafitte, is het luxe hotel Les
Sources de Caudalie een van de betere hotels in de regio.

BORDEAUX
Bordeaux ligt in de nabijheid van de Atlantische Oceaan
en heeft een zacht zeeklimaat met milde winters en warme zomers. Met ruim 2000 zonne-uren per jaar overtroeft
Bordeaux veel andere Franse regio’s. Door dit microklimaat
is de regio uiterst geschikt voor de rijping van de topwijnen
zoals Entre-deux-Mers, Pomerol en Saint-Emilion, allen worden ze verbouwd langs de flanken van de heuvelachtige
kalksteen plateaus. De historische binnenstad werd in 2007
toegevoegd aan de lijst van het Unesco Werelderfgoed en is
beslist een bezoek waard. Bordeaux is bereikbaar per vliegtuig, TGV trein of met de auto. Eenmaal buiten de stad bereikt u al snel de vele wijngaarden die de streek rijk is.

LES SOURCES DE CAUDALIE
Het in 1999 gebouwde luxe hotel werd opgetrokken met
veel respect voor de omgeving, waarbij men vaak gerecyclede materialen gebruikte. Het straalt authenticiteit en
passie uit. De kamers en suites zijn ondergebracht in kleine
huisjes, perfect passend in het natuurlijk decor. De keuken
gebruikt alleen lokale en zelfgekweekte producten. Er is een
prachtige Spa en Wellness met een keur aan schoonheidsbehandelingen. Het twee Michelin sterren restaurant La
Grand’Vigne staat onder leiding van chef Nicolas Masse en
biedt u het beste van de streek. La Table du lavoir serveert
verfijnde bistro gerechten. In de wijnbar Rouge kunt u uiteraard genieten van o.a. een goed glas Bordeaux. Er is een
buitenzwembad (apr-okt), binnenzwembad, fitness, tennisbaan en u kunt wandelingen maken of een begeleid bezoek
brengen aan de naastgelegen wijngaard van Chateau Lafitte. Het hotel heeft ook fietsen ter beschikking en er is een
uitgestippelde fietsroute, langs en door de wijngaarden.

KAMERS & SUITES
Er zijn 40 kamers en 21 suites, onderverdeeld in 6 huisjes voorzien van alle luxe. Badkamer met douche en bad, tv, airconditioning, kluisje, haardroger en minibar. De suites hebben een
aparte zitkamer en terras met uitzicht over de wijngaard.

Arrangement

3 Overnachtingen Les Source de Caudalie
Logies met ontbijt
Eigen vervoer
vanaf € 415,- p.p.
LOCAL COLOURS I
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LOIRE VALLEI I FRANKRIJK

*****

LesSources De Cheverny
Gelegen in de Loire vallei, tussen de kastelen van Chambord
en Chenonceau.

CHEVERNY
Een van de mooiste stukjes natuur aan de Loire, die gelijk staat
aan rust, wandelen, fietsen en ontspannen. Afgezien van de
vele mooie renaissance kastelen, waarvan u de meeste kunt
bezoeken, staat deze regio ook bekend om de vele wijngaarden en de gezellige middeleeuwse steden. Een bezoek aan
een wijnhuis inclusief proeverij mag dan ook zeker niet ontbreken op uw to-do lijstje.

LES SOURCES DE CHEVERNY
Het domein Les Sources de Cheverny is een oase van rust en
luxe, waarbij rond het kasteel verschillende paviljoenen zijn
opgetrokken met respect voor de omgeving. Dineren in restaurant l’Auberge is een lokale aangelegenheid waarbij lokale
specialiteiten en verfijnde gerechten geserveerd worden. Voor
een hapje en een drankje kunt u terecht in de gezellige wijnbar.
De Spa en Wellness biedt u een scala aan mogelijkheden zoals
schoonheidsbehandelingen, thermale baden, jacuzzi, binnenzwembad, hamam en fitness.
Bezoeken van wijngaarden, wijnproeverijen, yoga lessen en
fietsverhuur zijn eveneens te organiseren vanuit het hotel.

KAMERS & SUITES
De 49 kamers en suites zijn comfortabel ingericht met zorgvuldig vervaardigde meubelen, prachtige stoffen en edele materialen. Alle voorzien van een badkamer met bad en douche,
flatscreen tv, minibar, haardroger en gratis wifi. In het kasteel
en in de huisjes op het domein vindt u de warmte en het gevoel van een intiem landhuis en er heerst een inspirerende en
unieke sfeer.

Ontspaningsarrangement

2 Overnachtingen Les Source de Cheverny
Volpension met uitgebalanceerd menu
Behandeling in de Spa
Eigen vervoer
vanaf € 910,- p.p.

Arrangement

3 Overnachtingen Les Source de Cheverny
Logies met ontbijt
Eigen vervoer
vanaf € 410,- p.p.
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CHAMPAGNE I FRANKRIJK

*****

LeRoyal Champagne
HOTEL & SPA

Welkom in Le Royal Champagne, één van de beste hotels van
Frankrijk. Dit luxe hotel overtreft zeker uw verwachtingen.

CHAMPILLON
Te midden van de mooie Champagnestreek, die uiteraard
wereldwijd bekend staat vanwege de productie van de
sprankelende godendrank Champagne, ligt het dorpje
Champillon. Reims, het hart van de Champagne, is slechts
ca. 20 minuten rijden verwijderd en is gemakkelijk bereikbaar per trein, auto en zelfs per (privé-)vliegtuig. Een zeer
aangename plek met talrijke lokale marktjes, wijn- en champagneboeren en wijngaarden.

LE ROYAL CHAMPAGNE HOTEL
Het meermaals bekroonde hotel werd gebouwd als een
amfitheater, met een strak, modern en elegant interieur. De
prachtige receptie, mooie zithoeken, gezellige bar en een
groot panoramisch dakterras nodigen uit om hier in een
stijlvol decor te verblijven. Voor het diner heeft u de keuze
tussen het gastronomisch restaurant Le Royal, Le Bellevue
met een bistro keuken en de Chefs Table, waar u dineert terwijl u de chef aan het werk ziet. Alle restaurants staan onder
de supervisie van de sterrenchef Jean-Denis Rieubland.
De grote Spa, met verwarmd binnen- en buitenzwembad,
fitness, yogaruimte, 7 behandelkamers, jacuzzi, sauna en
hamam vormen de perfecte ontspanning tijdens uw verblijf. Bovendien kan de concierge van het hotel, (elektrische)
fietsen voor u huren, excursies uitstippelen en een bezoek
aan een wijngaard regelen.

SUITES
De 47 suites zijn zeer smaakvol ingericht met natuurlijke materialen zoals steen en hout, die perfect samenvloeien in de
omgeving. Een schrijftafel, satelliet-tv, kluisje, badkamer met
douche en bad, Hermes badproducten, koffiezetapparaat,
loungehoek, minibar met gratis softdrinks en een terras
horen standaard tot de inrichting van de suites. Allen bieden
ze een onvergetelijk uitzicht over de wijngaarden van de
Champagnestreek.

Arrangement

3 Overnachtingen Le Royal Champagne
Logies met ontbijt
Eigen vervoer

vanaf € 325,- p.p.
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SICILI

DE KUNST VAN
GENIETEN
Italië is meer dan La Dolce Vita! Van Lago di
Como naar het zuiden tot Puglia en de eilanden Sicilië en Sardinië: de regio’s in Italië zijn zo
divers dat u hier elk jaar naar toe kunt reizen en
steeds een nieuwe wereld kunt ontdekken.
De bakermat van de Europese cultuur is rijk
aan historische bezienswaardigheden, musea
en culturele monumenten. Maar zelfs degenen
die alleen op zoek zijn naar de “dolce far niente”, zullen waar voor hun geld krijgen.
De door ons geselecteerde hotels in Italië zijn
hier perfect voor: ze zijn tenslotte thuis in de
wereld van wereldberoemd Italiaans design en
de legendarische Italiaanse keuken. Kunnen er
mooiere plekken zijn om de Italiaanse manier
van leven te vieren?
Maar eigenlijk maakt het niet uit in welke regio
u neerstrijkt, de Italianen verstaan de kunst van
het genieten.

La Vita e Bella!
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*****

Grand HotelTremezzo
Statig hotel in Liberty-stijl met een panoramische ligging.

LAGO DI COMO
Het Grand Hotel Tremezzo ligt aan de oevers van het Comomeer en kijkt uit over de schitterende stad Bellagio aan de
overzijde en de toppen van het Grigna-gebergte. Het voormalige paleis is verfijnd ingericht met weelderige restaurants
en kamers ontworpen in de stijl van de Belle Époque, met een
elegant en kleurrijk interieur. De grote hoteltuin met bloeiende
planten en een verwarmd zwembad stralen mediterrane charme uit. Het uiterst vriendelijke personeel zorgt voor feel-good
momenten van extra klasse.

VORSTELIJK GENIETEN
Een 20 ha groot park strekt zich uit achter het hotel en is
ideaal om te wandelen en te ontspannen. Het hotel beschikt
over 3 zwembaden waarvan 1 op een spectaculaire locatie,
drijvend op het meer voor het hotel. Het hotel behoudt zijn
traditie van het serveren van de beste gastronomische specialiteiten in de vier restaurants. Geïnspireerd door de meester
van de moderne Italiaanse keuken; chef-kok Osvaldo Presazzi.
Voor culinaire liefhebbers worden er wijn- en kaasproeverijen
aangeboden, evenals kooklessen. Een uitgebreid Spacenter
met mediterraan stoombad, zwembad en ijsfontein.
Het Comomeer is ideaal voor watersporten zoals jetskiën,
windsurfen, kanoën. Geniet van de magie van het meer aan
boord van een van de Venetiaanse watertaxi’s van het hotel.

KAMERS & SUITES
De 90 kamers en suites van het hotel bieden uitzicht uit op het
Comomeer of de achterkant van het hotel met zijn kleurrijke
tuin en spectaculair bergpanorama. Ingericht met elegante
meubels en parketvloeren, schrijftafel, flatscreen-tv, minibar
en airconditioning. Wilt u genieten van een fantastisch uitzicht
vanaf het glinsterende meer of betoverd worden door de rust
van de groene tuin? Onze persoonlijke aanbeveling is de Lake
View Deluxe Kamer.

Arrangement

5 Overnachtingen
Logies met ontbijt
Geschenk bij aankomst en € 50 restaurantvoucher
Vliegreis en huurauto
vanaf € 1.505,- p.p.
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LIGURIË I ITALIË

*****

La Meridiana

HOTEL & GOLF RESORT

Een stijlvol country resort aan de Italiaanse Rivièra.

GARLENDA
Ingebed in het groene heuvellandschap van Ligurïe, niet ver
van de Italiaanse Rivièra met zijn prachtige kustlijn en het glinsterende blauw van de Middellandse Zee, ligt het aantrekkelijke La Meridiana Hotel & Golf Resort te midden van een lommerrijke tuin met dennen, oleanders, olijf- en citrusbomen.
Op korte loopafstand van het hotel bevindt zich de 18-holes
Garlenda Golf Club, een paradijs voor golfliefhebbers die
door de prestigieuze The Sunday Times tot de tien beste golfbanen van Italië wordt gerekend. Een verborgen juweeltje in
de schilderachtige vallei van het Ligurische achterland.

AUTHENTIEK & CULINAIR
Aan het grote rotszwembad met hydromassage kunt u ontspannen dagen doorbrengen. Verken het gebied tijdens een
wandeling door de dennenbossen en maak een uitstapje naar
de Levante Rivièra, met zijn lange, fijne zandstranden en pittoreske en romantische kustplaatsen zoals Alassio en Rapallo.
Bezoek de middeleeuwse kerken en kloosters, de provinciale
hoofdstad Savona en de kleine vissersdorpjes.
In de restaurants van het hotel maakt u kennis met de verfijnde Ligurische keuken, vergezeld van een selectie van de beste
Italiaanse wijnen. Probeer de Ligurische specialiteiten zoals focaccia, verse truffelpasta en een frittura met garnalen, sardines en pulpo. In de zomer dineert u op het terras bij kaarslicht.
‘s Ochtends wordt een uitgebreid ontbijt geserveerd. Shuttleservice naar het nabijgelegen zandstrand (tegen betaling).

KAMERS & SUITES
De 26 stijlvolle kamers & suites hebben een terras of balkon
met uitzicht op de tuin, de wijngaarden of het zwembad. Elke
kamer is voorzien van airconditioning, flatscreen-tv, schrijftafel
en minibar. Volledig ingerichte badkamer.
Een aanrader is de Deluxe Suite, ingericht in open plan met
een open haard, gezellige zithoek en een hemelbed.

Arrangement

5 Overnachtingen
Logies met ontbijt
1x fles wijn en aperitief bij het diner
Vliegreis en huurauto
vanaf € 1.078,- p.p.
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TOSCANE I ITALIË

* * * * deluxe

Hotel Brunelleschi
Een verrassend en exclusief hotel gelegen in het historische centrum van Florence. De juiste keuze als u op zoek
bent naar een romantisch weekend in een van de meest
karakteristieke steden in Italië.

THE DAVINCI CODE
De hoofdpersoon van het boek The Da Vinci Code (geschreven door Dan Brown) verbleef in Hotel Brunelleschi.
In het boek staat geschreven: ‘When can I see you again?’
‘Well, actually, next month, I’m lecturing at a conference in
Florence. I’ll be there a week without much to do.’ ‘Is that
an invitation?’ ‘We’d be living in luxury. They’re giving me a
room at the Brunelleschi’!
Brunelleschi werd gebouwd binnen een cirkelvormige
Byzantijnse toren uit de 6e eeuw en de middeleeuwse
kerk San Michele met behoud van de originele kenmerken.
Een schitterend voorbeeld van een perfecte renovatie en
sindsdien een van de beste boutique hotels van Florence.
Voortbouwend op een traditie die teruggaat tot de Medici,
wordt het hotel heerlijk geparfumeerd met geuren van de
Florentijnse parfumeur Dr. Vranjes.

CULINAIR GENIETEN
De chef-kok Rocco de Santis uit Campania brengt een
vleugje Zuid-Italiaanse flair naar de twee restaurants
van het hotel. De Osteria Pagliazza biedt een traditioneel
Toscaans menu. In de zomer dineert men al fresco op
de Piazza. In de oude Byzantijnse toren ligt het elegante
Santa Elisabetta. Sinds 2021 beschikt dit restaurant over
2-Michelinsterren. Hier worden verfijnde gerechten geserveerd, vergezeld van een uitgebreide wijnkaart. Elke dag
‘happy hour’ in de Tower Bar.

KAMERS & SUITES
De 96 elegante kamers en suites zijn ingericht in eigentijdse
stijl met parketvloeren en een fraaie badkamer. Het exclusieve ontwerp van de kamers is speciaal gemaakt voor het
hotel. Voorzien van alle moderne faciliteiten.

Arrangement

3 Overnachtingen
Logies met ontbijt
1x fles Prosecco en attentie bij aankomst
Vliegreis en privétransfer
vanaf € 725,- p.p.
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*****

Plaza e de Russie
Een designhotel op een steenworp afstand van de zee en van
het centrum van Viareggio.

VIAREGGIO
Het hotel bevindt zich in het hart van de Art Nouveau-wijk die
ontstond in het begin van de 20e eeuw, een periode waarin
Viareggio een internationale ontmoetingsplaats was en waar
de glorie van destijds verweven was met politieke onrust.
De eersten die hier onderdak vonden, waren Russische emigranten die op de vlucht waren voor het tsaristische rijk, gevolgd door de Russische aristocratie die ontsnapte aan de
bolsjewistische revolutie. Gebeurtenissen zoals deze bezorgden het hotel niet alleen een aantal rekeningen die voor altijd
onbetaald zouden blijven, maar ook de naam ‘de Russie’, die
tot op de dag van vandaag behouden is gebleven.

HET HOTEL
Het hotel is volledig opnieuw ontworpen, van de charmante
lobby tot het trendy restaurant en de luxueuze elegantie van
de kamers en suites, in een mix van modern design en kosmopolitische charme. Uiteraard met een onberispelijke service.
Ontspan op de lange zandstranden of in de zwembaden van
de beachclubs vlak voor het hotel.
Onder leiding van de getalenteerde, met een Michelin-ster bekroonde chef-kok Luca Landi, verwelkomt Ristorante Lunasia
alle fijnproevers voor zowel lunch als diner. Chef Landi biedt
zijn gasten een gastronomische eetervaring met flair en creativiteit, waarbij de sublieme smaken worden benadrukt door
de glamoureuze ambiance van het onlangs gerenoveerde restaurant. Een fietspad slingert langs de kust die Forte dei Marmi
met Viareggio verbindt. Toscaanse kunststeden zoals Lucca
en Florence liggen binnen handbereik.

KAMERS & SUITES
De 44 kamers en suites zijn volledig gerenoveerd in art-deco
stijl en hebben alle hun eigen persoonlijke karakter. Ingericht
met kostbare stoffen en handgemaakt meubilair. Voorzien van
alle faciliteiten. Luxe badkamer met douche.

Arrangement

5 Overnachtingen
Logies met ontbijt
1x fles wijn bij aankomst op de kamer
Vliegreis en huurauto
vanaf € 865,- p.p.
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Hotel Byron
U bevindt zich in Forte dei Marmi tussen de crème de la
crème op een plaats met authentieke Italiaanse allure.

FORTE DEI MARMI
Deze plaats staat al lang synoniem voor luxe vakanties,
ontspanning en een weelderige omgeving. Afgezien van
de schoonheid van de stranden en de oude stad, staat de
fascinerende regio ook bekend om zijn stijlvolle winkels
en elegante boetieks. Vanaf het einde van de 18e eeuw
begonnen Europese edellieden, samen met diplomaten,
kunstenaars en beroemdheden schitterende villa’s te bouwen in het dennenbos van Forte dei Marmi.

HOTEL BYRON
Byron is ontstaan uit het samengaan van twee art-nouveauvilla’s, waarvan de oudste werd gebouwd in 1899
door de hertogen van Canevaro di Zoagli. Het hotel is genesteld in het meest exclusieve deel van Forte dei Marmi.
Een verfijnd hotel met een uitstekend restaurant waar
chef-kok Cristoforo Trapani de scepter zwaait. Gasten kunnen genieten van heerlijke Italiaanse gerechten in het michelinsterren-restaurant La Magnolia, waar gastronomisch
dineren een onvergetelijke ervaring is. Byron voelt als een
terugkeer naar de stijlvolle episode van vervlogen tijden.
Het is zo ontworpen dat gasten zich meteen thuis voelen.
Byron ligt aan de Tyrreense kust, door een weg gescheiden
van het strand. In de mooie tuin bevindt zich een zwembad en in de Project Room worden tentoonstellingen van
hedendaagse kunstenaars gehouden. Wijnproeverijen.
Voor kinderen organiseert het hotel picknick op het strand,
kooklessen of een fotoreportage. Fietsen zijn gratis beschikbaar.

KAMERS & SUITES
De 29 kamers en suites zijn elegant ingericht in een aantrekkelijke combinatie van kleurtonen en luxe stoffen.
Voorzien van de meest moderne technologie, een flatscreen-tv, minibar, kluisje en airconditioning. Luxe badkamer met douche en/of bad.

Arrangement

5 Overnachtingen
Logies met ontbijt
1x fles wijn bij aankomst op de kamer
Vliegreis en huurauto
vanaf € 1.250,- p.p.
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Castel Monastero
In de bekende vallei dell’Ombrone rijst het Castel Monastero op, gelegen in een middeleeuws dorp dat dateert
uit de elfde eeuw. Dit voormalige kasteel was ooit de residentie van een adellijke familie uit Siena.

DE TOSCANE
Ondergedompeld in het glooiende Toscaanse platteland en Chianti wijngaarden ligt het historische Castel
Monastero. Na een minutieuze renovatie werd het
landgoed in 2009 geopend als een luxueus hotel.
Hierbij is de antieke stijl en historische waarde perfect
bewaard gebleven. Omgeven door een 4 ha grote
tuin met olijfbomen, lange rijen cipressen en kastanjebomen biedt het alle voorzieningen voor een ontspannen en exclusief verblijf. Castel Monastero ligt op
ca. 95 km van Florence en ca. 25 km van Siena.

dankzij de creaties van chef-kok Stelyos Sakalis in samenwerking met Gordon Ramsay. Restaurant La Contrada serveert verfijnde Toscaanse gerechten met een
moderne twist. La Cantina is gevestigd in de middeleeuwse kelder van het hotel met gewelfde plafonds.
Onder begeleiding van deskundige sommeliers, kunt
u hier genieten van de beste regionale wijnen die op
het landgoed worden geproduceerd, vergezeld van
een proeverij van typische specialiteiten. Gasten kunnen ook deelnemen aan kooklessen.

KAMERS & SUITES
HET HOTEL
Het hart van het hotel wordt gevormd door een middeleeuws plein met een restaurant en een bar. De 3
zwembaden die in elkaar overlopen zijn omgeven
door een groot zonneterras met comfortabele ligbedden. Het vlaggenschip van Castel Monastero is ongetwijfeld de spectaculaire Spa met een oppervlakte van
1000 m². De ideale plek om te genieten van momenten
van pure ontspanning en voorzien van een biosauna,
Kneippbaden, stoombad en verwarmd zwembad.
De Spa biedt zowel moderne als traditionele behandelmethoden en een verscheidenheid aan detox- en wellnessprogramma’s. De 2 uitzonderlijke restaurants bieden het beste van de Toscaanse en Italiaanse keuken

26 I LOCAL COLOURS

De 74 kamers en suites zijn ingericht in een elegant,
eigentijdse interieur met traditionele Toscaanse kenmerken, waaronder terracotta vloeren en houten
balken. De kamers bieden een mooi uitzicht over de
wijngaarden, de olijfboomgaarden of de binnenplaats
van het hotel. Op korte afstand en omgeven door een
wijngaard ligt de schitterende 17e eeuwse Villa van
Castel Monastero. Butlerservice en chef-kok mogelijk.

Arrangement

4 Overnachtingen
Logies met ontbijt
Een 3-gangen diner voor twee in La Cantina
Vliegreis en huurauto
vanaf € 1.150,- p.p.
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Gallia Palace Beach

GOLF & SPA RESORT

Genesteld in de groene vegetatie van de Maremma, tegenover
het eiland Elba en aan de Tyrreense kust ligt dit heerlijke hotel.

PUNTA ALA
De glooiende heuvels van Toscane, waarvan sommige zijn bedekt met eeuwenoude huizen, rollen geleidelijk af naar zee.
In de verte ligt het eiland Elba en vanaf het strand zijn slechts
de contouren van het eiland Corsica te onderscheiden. Langs
de kust bevinden zich lange fijne zandstranden met parasols
en pijnbomen. Het meest in het oog springend is de beroemde jachthaven van Punta Ala met zijn bars en restaurants.
Punta Ala is reeds lang een ‘verborgen’ toevluchtsoord voor
welgestelde Italianen. In het achterland bevinden zich een aantal beroemde wijnkelders. Gallia Palace ligt ca. 130 km van Pisa.

HET HOTEL
In perfecte harmonie met het omliggende landschap ligt Gallia Palace, een uiterst verzorgd hotel dat al meer dan 45 jaar in
handen is van dezelfde familie en waar gastvrijheid een traditie is. In deze schitterende omgeving maakt u op een uiterst
stijlvolle manier kennis met de natuurlijke schoonheid van
de Maremma. Het privéstrand met fijn zand en kristalhelder
water ligt op 500 m van het hotel en is per kleine shuttle of
te voet bereikbaar. Ligbedden, parasols en handdoeken zijn
inclusief. Het restaurant La Pagoda met loungebar biedt een
spectaculair uitzicht op zee. Op het menu staan gegrilde gerechten, dagverse vis en pizza’s. Het gerenoveerde restaurant
La Terrazza kijkt uit over de riante hoteltuin en het 25 m lange
zwembad en serveert diner bij kaarslicht. Elke zaterdag een
gala-avond. Men kan veel activiteiten ondernemen als fietsen,
paardrijden, watersporten en tennissen. Het hotel beschikt
ook over een privéjacht voor dagelijkse excursies naar de nabijgelegen eilanden. De spectaculaire 18-holes golfbaan van
Punta Ala ligt op 5 minuten van het hotel in een schitterende
omgeving en biedt een adembenemend uitzicht over de baai.

KAMERS & SUITES
De 67 kamers en suites zijn ruim en comfortabel ingericht en
voorzien alle faciliteiten. Voor gezinnen zijn er Familie Kamers
en Familie Suites beschikbaar.

Arrangement

7 Overnachtingen en logies met ontbijt
1x relaxing massage bij min. 5 nachten verblijf
1x lunch voor 2 in het beachrestaurant bij min. 7 nachten
Vliegreis en huurauto
vanaf € 1.675,- p.p.
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Il Falconiere
Een verfijnde renaissancevilla gelegen tussen Umbrië en
Toscane in het groene landschap van Cortona.

FAMILIEBEZIT
Ooit het huis van een dichter en nu een schitterend hotel
nog steeds in eigendom van dezelfde familie. Het uitzicht
over het Toscaanse landschap, olijfbomen en wijnranken
is ongeëvenaard. Het hoofdgebouw dateert uit de jaren
1600 en is prachtige gerestaureerd met behoud van die
mooie dikke stenen muren, houten balken en originele
open haard. Kooklessen, wijnproeverijen en vele aangename momenten van ontspanning en welzijn maken het
verblijf hier onvergetelijk.

CULINAIR GENIETEN
Het restaurant is bekroond met een Michelinster. U kunt
hier genieten van enkele van de beste gerechten die de
regio te bieden heeft. De chef is echter vrij bescheiden
en merkt op dat het echt ‘heel gemakkelijk is om goed te
koken en heerlijke gerechten te maken als je begint met ingrediënten van de allerbeste kwaliteit want de allerbeste
producten zijn een integraal onderdeel van onze filosofie’.
En daar zijn ze goed in. Met al die olijfbomen en wijngaarden in de buurt komen ze niet tekort aan inspiratie.
De familie Baracchi, die de villa heeft gerestaureerd en nu
het hotel runt, is ook zeer actief op het gebied van wijnbereiding en produceert een aantal mooie creaties van
Syrah, Merlot en Cabernet Sauvignon. U kunt ontspannen
met een drankje bij het zwembad, op het terras of in de
tuin. Er worden wandelingen georganiseerd naar lokale
markten en door de wijngaarden gevolgd door een wijnproeverij. In een aparte vleugel een Spacenter met binnenbad. Eigenaresse Sylvia Baracchi verklapt u alles over de
creatieve recepten tijdens de kooklessen.

KAMERS & SUITES
De 22 kamers en (junior) suites zijn individueel ingericht
met smaak en stijl en voorzien van alle moderne faciliteiten. Stoffen en tapijten voegen een vleugje zachtheid toe
aan de traditionele terracottategels.

Arrangement

4 Overnachtingen
Logies met ontbijt
Wijntour en lunch incl. wijn
Vliegreis en huurauto

vanaf € 985,- p.p.

LOCAL COLOURS I

29

De hak
van de laars
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PUGLIAANSE TRULLI’S
Omgeven door het diepblauwe water van de Adriatische en de
Ionische Zee, ligt een vlak stukje Italië met een rijke geschiedenis;
Puglia. Deze regio strekt zich uit langs de schitterende kustlijn.
Naast een aantal fantastische stranden, een glooiend landschap,
middeleeuwse heuvelstadjes en Romeinse en Griekse ruïnes, is dit
de streek van de mysterieuze ‘trulli’. Deze woningen zijn ontstaan
in de 15e eeuw en hebben een kenmerkend kegelvormig dak, dat
diende als schoorsteen, welke meestal versierd werd met christelijke of magische symbolen. Naar verluidt aangebracht om boze
geesten buiten de deur te houden. De trulli prijken her en der aan
de horizon, wat zorgt voor een bijzondere aanblik in het landschap.
Het ontstaan van de trulli is al even bijzonder. Om te voorkomen
dat er door de huizenbezitter belasting betaald moest worden,
werden de huisjes zonder cement gemaakt. Op die manier konden
ze snel weer afgebroken worden en kreeg de belastinginspecteur
de deksel op zijn neus.
Alberobello in het hart van Puglia is de onbetwiste trulli-hoofdstad. In het spookjesachtige historische centrum staan meer dan
duizend trulli. De meeste gerestaureerd en vandaag de dag omgetoverd tot knusse winkels en unieke restaurantjes. We moeten
de inwoners van Puglia dan ook maar hartelijk danken voor hun
gierigheid, zonder hen had dit bijzondere stukje Italië vast niet op
de Werelderfgoedlijst van de UNESCO gestaan.

Grazie!
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MasseriaTorre Maizza
Deze schitterend gerenoveerde Masseria is sinds 2019 in handen van de prestigieuze hotelketen Rocco Forte.
Een perfecte match tussen design en lokale traditie!

MASSERIA
Midden in eeuwenoude olijfvelden is het contrast met
de witgekalkte Masseria duidelijk zichtbaar.
Torre Maizza staat er sinds de 16e eeuw en waakt over
het terrein in het zicht van de Adriatische Zee. Een combinatie van lokaal erfgoed met eigentijdse luxe en een
ongeëvenaarde service. Van de schitterende kamers
en suites tot de romantische zonsondergang op het
dakterras. Volledig gerestaureerd door Olga Polizzi,
die traditionele kunst en ambachten met hedendaags
Italiaans design verbond. Het middelpunt van het
complex is een historische toren met een uniek uitzicht
op het omliggende landschap en het strand aan de
horizon.

wijnkaart staat vol met Italiaanse en lokale wijnen.
Als u op zoek bent naar iets informeels kunt u neerstrijken in de pizzeria aan het zwembad. Een selectie
heerlijke gelatos, sorbets en vers fruit houdt u de hele
dag koel en gezond.

KAMERS & SUITES
De elegante kamers en suites zijn ingericht in eigentijdse
stijl met een verzameling van lokale kunstartikelen. Een
kingsizebed, moderne voorzieningen, luxueus beddengoed en badkamers bekleed met Trani-steen behoren standaard tot de inrichting. Deluxe Suites beschikken over originele gewelfde plafonds maar het
beste van alles is het zonovergoten terras met een
zwembad met uitzicht op de tuinen en olijfgaarden.

HET RESORT
Een korte tocht per shuttlebus brengt u naar de beachclub van het hotel en het schilderachtige vissersdorpje
Savelletri. Het riante buitenzwembad wordt geflankeerd door pergola’s met wijnranken. Het hotel beschikt ook over een 9-holes golfbaan, een kookschool
en een heerlijke Spa. Dineren in Masseria Torre Maizza
is een typisch Zuid-Italiaanse aangelegenheid.
Fulvio Pierangelini, culinair directeur, heeft een verfijnd
menu gecreëerd dat onmiskenbaar Apulisch van aard
is, met ingrediënten uit de eigen tuin. De bijbehorende
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Arrangement

4 Overnachtingen
Logies met ontbijt
Fles wijn bij aankomst op de kamer
Vliegreis en huurauto
vanaf € 1.235,- p.p.
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PUGLIA I ITALIË

*****

La Locanda del Carrubo
RESORT & SPA

Een exclusief boutique hotel op een van de meest spectaculaire locaties van Gargano.

GARGANO NATIONAAL PARK
Zonder twijfel een van de mooiste natuurgebieden, een ongerept juweel, ooit vastgegroeid aan het vasteland boven aan
de hak van Puglia. De kust is bezaaid met grotten, rotsen, inhammen en witte stranden. Het groene binnenland wordt
grotendeels in beslag genomen door het grote oerbos Foresta
Umbra, maar er zijn ook idyllische dorpjes zoals het middeleeuwse Vieste. Gargano is een verborgen parel aan de Adriatische kust met zijn vriendelijke en gastvrije bewoners.

HET RESORT
La Locanda del Carrubo is op een rustige locatie op een klif,
harmonieus ingebed in de natuurlijke omgeving met een
adembenemend uitzicht op zee. Het hotel is ingericht met
elegantie en aandacht voor detail. U kunt gebruik maken van
een privébaai (shuttleservice). Bovendien worden er excursies
georganiseerd naar de grotten van Gargano of een privédiner
op stranden die alleen per boot bereikbaar zijn. Er zijn prestigieuze auto’s te huur met en zonder chauffeur zoals Ferrari,
Lamborghini en Maserati.
Het restaurant serveert traditionele Apulische gerechten die
verrijkt worden door de creativiteit van de chef-kok. De wijnkelder beschikt over meer dan 50 soorten champagne en
heerlijke Italiaanse wijnen. Verder een semi-olympisch zwembad en een zoutwaterzwembad. Het schitterende Spacenter
is een ontspannende oase voor heilzame behandelingen,
waarbij geneeskrachtige kruiden worden gebruikt. Voorzien
van sauna, stoombad en een zoutgrot.

KAMERS & SUITES
De 11 kamers en suites zijn ingericht met Italiaanse kunstvoorwerpen en mooie meubels en bieden een hedendaags comfort en moderne gemakken. Terras of balkon met een heerlijk
uitzicht.

Arrangement

4 Overnachtingen
Logies met ontbijt
Entree tot het Spacenter (45 min)
Vliegreis en huurauto
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vanaf € 915,- p.p.

SICILIË I ITALIË

*****

The Ashbee
Het hotel biedt een warme sfeer, sublieme decoratie en
een excellente ligging in het hart van Taormina.

TAORMINA
Taormina is een bruisend plaatsje met leuke restaurants
en mooie winkels. Met zijn oude Griekse theater, de schitterende paleizen en kerken, maar ook de vele winkelmogelijkheden is Taormina een van de mooiste historische
plaatsen van Sicilië. Bovenal is het panoramische uitzicht
op de machtige vulkaan de Etna absoluut uniek.

HET HOTEL
In het verlengde van de bekende winkelstraat Corso Umberto, ca. 500 m van het Griekse theater en omgeven door
een tuin met citrusbomen ligt The Ashbee. Deze voormalige villa van de Engelse generaal Shaw-Hellier werd aan het
begin van de 20e eeuw gebouwd door architect Charles
Robert Ashbee. Ashbee slaagde er in om de traditionele
Siciliaanse architectuur op smaakvolle wijze vorm te geven. In 2011 werd de prestigieuze villa gerenoveerd tot een
luxueus boutique hotel. Het gerenommeerde St. George
Restaurant by Heinz Beck wordt gekenmerkt door een verfijnde sfeer en biedt Siciliaanse en mediterrane gerechten
en is een perfecte locatie voor stijlvol dineren. Het menu
dat Heinz Beck voor zijn gasten creëert weerspiegelt de
moderne Siciliaanse keuken, bereid met de beste seizoenproducten. Het diner hier is een ontspannen aangelegenheid. Afhankelijk van het seizoen kunt u binnen dineren of
buiten tussen geurige lavendelstruiken. Overdag kunt u de
stad verkennen, relaxen in de mediterrane tuin of een duik
nemen in het panoramische zwembad.

KAMERS & SUITES
De 25 elegante kamers en suites bieden een mix van originele kenmerken en modern meubilair. De klassieke kamers zijn voorzien van een kleurenschema waarin donkere
en roomkleuren worden gecombineerd met een vleugje
magenta. Kies voor een Deluxe Kamer met een terras of
een van de ruime en individueel ingerichte Suites.

Arrangement

3 Overnachtingen
Logies met ontbijt
1x fles wijn bij aankomst op de kamer
Vliegreis en privétransfer
vanaf € 1.075,- p.p.
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AMALFI KUST I ITALIË

*****

Casa Angelina
BOUTIQUE HOTEL

Gelegen op de hoge kliffen van de Amalfikust, biedt dit hotel een subliem stukje modern minimalisme aan
de Middellandse Zee, met de nadruk op elegante eenvoud en een eersteklas cuisine.

HET HOTEL
Dit luxe designhotel gelegen tussen groene bergen en
een diepblauwe zee, biedt een buitengewoon uitzicht
op Positano en het eiland Capri. Met haar witte bouwstijl, donkere houten vloeren, witte interieur en kleurrijke glasobjecten van de Zuid-Amerikaanse kunstenaar Sosa Bravo zet Casa Angelina een nieuwe trend in
de doorgaans klassiek ingerichte hotels aan de Amalfitaanse kust. Het plaatsje Praiano met de pittoreske
haven Marina di Praia is vanuit het hotel bereikbaar via
een smal voetpad. U vindt hier een aantal restaurantjes en winkeltjes. De luchthaven van Napels ligt op 70
km. Het hotel verzorgt regelmatig een shuttleservice
naar Positano. Gasten vanaf 12 jaar zijn welkom.

DESIGN & GOURMET
Op het houten terras ligt een door de zon verwarmd
zwembad omgeven door witte ligbedden en parasols. Tevens een zonneplateau met ligstoelen en toegang tot zee. Gratis toegankelijk voor hotelgasten. Het
wellnesscenter met apparatuur van Technogym is een
serene plek om te sporten. Neem een pauze in de sauna, of een ontspannende massage met luxe producten in een van de behandelkamers. Op de bovenste
verdieping ligt het gourmetrestaurant Piano nel Cielo
met adembenemend uitzicht op Positano en in de
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verte het eiland Capri. Bij goed weer is het genieten op
het aangrenzende terras. Uitstekende mediterrane gerechten worden gecombineerd met lokale smaken en
aroma’s van de Amalfikust & door chef-kok Vincenzo
Vanacore verwerkt tot inventieve gerechten. Uiteraard
vergezeld door een exquise wijnselectie.
De wijnkelder - met meer dan 3.000 flessen - staat onder
toezicht van de gepassioneerde sommelier Rosario
Landi. Het ontbijt van Casa Angelina wordt geserveerd
tot 11.00 uur en dit is meer een brunch dan een ontbijt.

KAMERS & SUITES
De witte kleuren en minimalistische inrichting van de
43 kamers en suites zorgen voor een unieke beleving.
Hoewel alle kamers een schitterend uitzicht bieden
is de Junior Suite een van de meest indrukwekkende
kamers, met een groot privéterras dat 180 graden uitzicht biedt op Positano en Capri. Tweehonderd treden
lager dan het hoofdgebouw (ook toegankelijk per lift)
liggen nog 4 kamers direct aan zee.

Arrangement

4 Overnachtingen o.b.v. logies met ontbijt
Fles champagne bij aankomst en sundowner voor 2
met een selectie van hapjes in de Seascape Bar.
Vliegreis en privétransfer
vanaf € 1.315,- p.p.
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SARDINIË I ITALIË

* * * * deluxe

Su Gologone
EXPERIENCE HOTEL

Een betoverende plek in Barbagia, het hart van Sardinië. Een land dat rijk is aan tradities, geschiedenis, oude olijfbomen en wijngaarden. Een mix van ruige natuur en verfijnde kunst, gezellige avonden en stille nachten.

SUPRAMONTE
Een geraffineerde architectuur, een persoonlijke, warme service en een schitterende ligging aan de voet van
de machtige bergketen Supramonte. ‘Su Gologone is
mijn thuis’ riep de popdiva Madonna na haar verblijf in
dit idyllische landhotel. Geen wonder, het traditionele
hotel biedt gastvrijheid met stijlvolle Sardijnse flair,
alle comfort en, last but not least, een van de beste
restaurants op het eiland!

HET RESORT
Het uitgestrekte landgoed van de familie Palimodde
is lange tijd een toevluchtsoord geweest voor kunsten natuurliefhebbers. Tegenwoordig zet ontwerpster
Giovanna Palimodde het creatieve ethos van het hotel voort met kunst en ambachtelijke workshops en
een inrichting die is geïnspireerd op de kleuren van
het Sardijnse landschap. Botteghe d’Arte met kunstateliers (tevens creatieve workshops) en winkeltjes. Het
hotel bezit een van de belangrijkste privécollecties op
het eiland. Fijnproevers zijn hier aan het juiste adres,
want de restaurants van Su Gologone behoren tot
de meest gerenommeerde van Sardinië. Er worden
uitsluitend gerechten met lokale ingrediënten geserveerd, wat elk seizoen weer andere specialiteiten oplevert. Het terrazzo dei sogni (terras van de dromen)
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is gewijd aan de sterrenkunde. In de wijnkelder wordt
wijn, olijfolie en kaas geserveerd. Zwembad met bronwater uit de bergen, tennisbaan, minivoetbal, minigolf, fietsen en fitnessruimte. Klein wellnesscenter met
jacuzzi en diverse schoonheidsbehandelingen.
Voor dagtochten kan men de stranden van de Golf
van Orosei verkennen, de Supramonte-bergen beklimmen of de archeologische overblijfselen van Tiscali, een
mysterieuze Nuraghische nederzetting, opsporen. De
dichtstbijzijnde stad - Oliena, bekend om zijn wijn - ligt
op 10 minuten rijden; Olbia, met zijn internationale
luchthaven, ligt 97 km naar het noorden.

KAMERS & SUITES
De kamers en suites zijn met veel oog voor detail ingericht. Iedere kamer heeft een eigen thema, met originele
Sardijnse kunst en meubilair en een eigen kleurstelling.
Comfortabel ingericht en voorzien van alle gemakken.
Uitzicht op het bijzondere landschap en de bergen.

Arrangement

4 Overnachtingen
Logies met ontbijt
1x massage p.p. van 40 min.
Vliegreis en huurauto

vanaf € 835,- p.p.
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SARDINIË I ITALIË

* * * * deluxe

Relais dei Nuraghi
BOUTIQUE HOTEL

Een elegant hotel gelegen te midden van een mooie tuin vol
met geurende mediterrane bloemen en granieten rotsen.

SARDINIË
Sardinië is een eiland van contrasten, van de mondaine kuststrook Costa Smeralda tot het ruige binnenland en dunbevolkte zuiden. Voor natuurliefhebbers is het volop genieten
van de witte zandstranden, kleine baaien en magnifieke omgeving. Het elegante Grand Relais dei Nuraghi ligt aan een
spectaculaire kust net buiten de badplaats Baia Sardinië.
Het glorieuze panorama strekt zich uit over de turquoise glinsterende zee en biedt een panoramisch uitzicht op het eiland
Caprera, één van de eilanden van de Maddalena-archipel.
Het hotel is ontworpen als een oud Nuragisch dorp door de
beroemde Sardijnse architect, Cecilia Olivieri.

HET RESORT
Het mooie zwembad nodigt u uit om op elk gewenst moment
een duik te nemen om af te koelen, terwijl u geniet van het
prachtige uitzicht op zee. Er zijn voldoende ligbedden en parasols om te ontsnappen aan de middagzon. De bar serveert de
hele dag door hapjes en drankjes. Het restaurant bevindt zich
op een terras net boven het zwembad, met een fantastisch
uitzicht, en hier worden zowel ontbijt als diner geserveerd,
waardoor het de perfecte plek is om uw dag te beginnen. Het
ontbijt is een uitgebreid buffet en het diner biedt een ruime
keuze aan lokale Sardijnse gerechten, geserveerd bij kaarslicht
onder de sterren.

KAMERS & SUITES
De kamers zijn ontworpen in traditionele Sardijnse stijl met
een inrichting voornamelijk in koel beige en wit. U kunt kiezen
tussen Classic Kamers en ruime Junior Suites met een open
lounge en sommige met een eigen zwembad en een privétuin.
Uw voordeel:
- Gedurende diverse periodes: vroegboekkorting
en gratis nachten.

Arrangement

7 Overnachtingen
Logies met ontbijt
1x gratis diner voor twee
Vliegreis en huurauto

vanaf € 1.165,- p.p.
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Griekenland
AU TH EN TI EK EN ZO N OV ERGOTEN
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MYKONOS

SANTORINI

RHODOS

HET RIJK VAN VELE
CULTUREN
Onder het genot van huisgemaakte mezze, geniet ik in een kleine taverne van de klanken van
de bouzouki; de naam van een Grieks snaarinstrument, maar – wellicht minder bekend – ook
het woord voor een Griekse nachtclub. Syrtaki
is de meest bekende dans, die in feite niet authentiek is; de dans werd speciaal gecreëerd
voor de film Zorba de Griek. Andere dansen
– met bijbehorende liederen – zijn de Tsifteteli
(een buikdans) en de Zeibekiko, meestal door
mannen uitgevoerd, waarbij het publiek in een
kring op de hurken meeklapt. Welke dans ik ook
hoor, ik kan bijna niet stil blijven zitten en begrijp
direct waarom de traditie van het volksdansen
in Griekenland nog zo levendig is, óók onder
de Griekse jongeren; de intensiteit en de gezelligheid spat er van af. Overigens wordt er niet
meer met borden gegooid, maar met bloemblaadjes! Naarmate de avond vordert komen er
steeds meer gasten; iedereen lacht, danst en de
liederen worden uit volle borst meegezongen.
Ineens word ik van mijn stoel getrokken en al
snel sta ik ook te dansen alsof ik nooit anders
heb gedaan. Naderhand ga ik moe maar voldaan terug naar het hotel en denk aan het plezier dat ik heb beleefd, tussen de Grieken, genietend als één van hen. De krekels in de nacht
doen me verheugen op de dag van morgen.
Dan ga ik naar de olijfgaard, voor de beste olijfolie van de regio én je kunt er lekker dineren.
Griekenland; authentiek, traditioneel, bourgondisch en puur. Wat wil je nog meer!
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ZAKYNTHOS I GRIEKEN LAND

****

Paliokaliva

VILLAGE

Paliokaliva biedt een echte Zakynthische villa-ervaring en biedt
luxe in een natuurlijke omgeving. Natuursteen en houten balkenplafonds zijn terug te vinden in deze hoogwaardige accommodatie en garanderen een werkelijk unieke vakantie.
Paliokaliva ligt te midden van weelderige tuinen met eeuwenoude olijfbomen op de heuvel bij Tragaki en ca. 800 meter
van het strand.

BLOEMENEILAND
Zakynthos is een eiland vol contrasten, met pijnbomen bedekte bergen, rotsachtige landschappen met zeegrotten en
dromerige pittoreske stranden. Het eiland werd tijdens de
Venetiaanse bezetting ook wel bloem van het zuiden genoemd omdat er meer dan 7.000 verschillende bloemensoorten te vinden zijn. De bewoners hebben een grote waardering
voor cultuur en kunst en zijn bijzonder trots op hun gastvrijheid. Landbouwproducten zijn nog steeds een belangrijke
inkomstenbron voor het eiland zoals olijfolie, druiven, wijn en
citrusvruchten.

TRADITIONEEL & MODERN
Paliokaliva Village is volledig gerenoveerd in 2019. Het handgemaakte meubilair, plafonds met houten balken en stenen
muren is een combinatie van traditioneel en modern minimalisme. Het resort biedt alles voor een ontspannen, rustgevende
vakantie maar ook een veelvoud aan activiteiten zoals yoga,
trekking, kajakken, fietsen of een bezoek aan een wijn- of olijfgaard. Het restaurant Elia serveert gezonde gerechten bereid
met lokale ingrediënten zoals extra virgin olijfolie geoogst van
de eigen olijfbomen. Er worden ook verschillende thema-avonden georganiseerd waar u typisch lokale gerechten en wijnen
kunt proeven.

ACCOMODATIE
De 18 traditionele villa’s, studio’s en appartementen bieden alle
uitzicht op het met olijfbomen bezaaide landschap en bougainville. De architectuur is van traditionele Zakynthische stenen
met houten elementen. Alle kamers zijn voorzien van airconditioning, koffie-/theezetfaciliteiten, flatscreen-tv en een minibar.
Badkamer met douche/bad.

Arrangement

7 Overnachtingen Paliokaliva Village
Logies met ontbijt
Vliegreis en huurauto

vanaf € 937,- p.p
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ALONISSOS I GRIEKENLAND

****

Marpunta

VILLAGE

Drie privéstranden, een nationaal maritiem park en eindeloze
dennenbossen maken van Marpunta Village een ideale plek
om alles los te laten en de band met de natuur te versterken.

ALONISSOS
Het kleine Alonissos behoort tot de eilandengroep Sporaden.
In de middeleeuwen was het de ideale plek voor piraten om
zich te verschuilen en passerende schepen te enteren.
Het langwerpige eiland heeft een kustlijn van ongeveer 80
kilometer. Voor de kust ligt het beschermde natuurgebied
“Marine Park” waar onder andere de beschermde monniksrobben leven, maar waar je ook de gestreepte dolfijn en de
tuimelaar tegenkomt. Deze fascinerende onderwaterwereld is
bijzonder populair bij duikers en snorkelaars. In de zee rond
Alonissos leven meer dan 3.000 vissoorten en het is daardoor
niet vreemd dat vis veel voorkomt op de lokale menukaart.

AUTHENTIEK & DESIGN
Marpunta Village, behorende tot de Santikos Hotelgroep, is
een ecologisch paradijs gelegen op een schiereiland in het
zuidwesten van het eiland. Het resort ligt op een ongerept,
met pijnbomen bezaaid stuk land, dat omringd wordt door
drie privéstranden en gebouwd is in de lokale stijl van een traditioneel vissersdorp maar uiteraard voorzien van alle moderne faciliteiten zoals tennisbanen, een zwembad en een moderne Spa. Het Achinos restaurant ligt aan het Notos strand
waar chef-kok Vaggelis Koutras een menu samenstelt met
lokaal geteelde en geproduceerde ingrediënten.

KAMERS
Alle kamers zijn gedecoreerd in lokale stijl met de “finishing
touch” van mevrouw Santikos en zijn voorzien van airconditioning, koelkastje, kluisje en flatscreen-tv. Badkamers met
douche, haardroger, badjas & slippers.

Arrangement

7 Overnachtingen Marpunta Village
Logies met ontbijt
Vliegreis en transfer
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vanaf € 920,- p.p.

RHODOS I GRIEKENLAND

****

LindosSun
De naar rozemarijn en salie geurende heuvels en het panoramisch uitzicht over de azuurblauwe Middellandse Zee
zijn het perfecte decor voor een idyllische vakantie.

LINDOS
Witte huisjes in smalle straatjes, uitkijkend over een azuurblauwe zee. Lindos voldoet precies aan dit authentieke
beeld en is misschien wel één van de meest sfeervolle
plaatsjes van Griekenland, gelegen aan de voet van de
Akropolis van Lindos, de nederzetting die zo kenmerkend
is voor het dorpje. Aan het strand van de diverse baaien in
de buurt, geniet u bovendien optimaal van de elementen
waar Griekenland zo bekend om staat: zon, zee, natuurpracht en gastvrijheid.

ELIA
Het elegante Lindos Sun hotel met zijn traditionele uitstraling, combineert de authentieke Griekse gastvrijheid met
een hoog serviceniveau. De kamers zijn modern en minimalistisch, de ervaring authentiek en écht Grieks. Een fijne
plek om tot rust te komen, bij het ruime zwembad of in de
weelderige tuin, maar ook om uzelf te verwennen met de
liefde van de Griekse keuken. Geen poespas, maar eerlijk
en met verse ingrediënten bereid. Iedere dag kunt u genieten van een uitgebreid buffet in Mesogeios, of in een ontspannen setting aan het zwembad, waar restaurant Elia u
voorziet van à la carte gerechten. Ook overdag kunt u hier
terecht voor een heerlijke lunch. ‘s Avonds geniet u met
een goed glas lokale wijn bij kaarslicht in de Thalassa Bar.

KAMERS
Lindos Sun heeft slechts 40 kamers, allemaal met privébalkon of terras. De kamers zijn elegant en ingericht in de
typisch Griekse eilandstijl met een vleugje luxe. Voorzien
van airconditioning, smart tv, minibar, koffie-/theezetfaciliteiten en ook bijzonder: u slaapt hier op een Coco-Mat
matras; 100% ecologisch, gemaakt van natuurlijke materialen. Uzelf echt even verwennen? Kies dan voor de ruime
Superior kamer met privézwembad en dompel uzelf onder in luxe.

Arrangement

7 Overnachtingen Lindos Sun
Logies met ontbijt
vliegreis en huurauto

vanaf € 791,- p.p.
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RHODOS I GRIEKENLAND

*****

Ceasars Garden

HOTEL & SPA

Dit boutique hotel is een oase van rust waar de onberispelijke
service en het schitterende landschap garant staan voor

een
onvergetelijk verblijf.

SERENE RUST
Pure ontspanning in een elegante, natuurlijke omgeving. Met de
groene heuvels van de omgeving van Lindos en de azuurblauwe zee en het dorp op nog geen kilometer afstand, is het bijna
niet voor te stellen dat hier een serene rust heerst. Toch is het
de belangrijkste troef van dit ‘adults only hotel’ Ceasars Gardens. Dikke onbewerkte stenen muren en gepleisterde witte
gebouwen, wat een zo onmiskenbare Griekse sfeer geeft. Tel
hier de warme inrichting met lokale accessoires bij op en u
heeft de perfecte ingrediënten voor een heerlijk verblijf onder
de Griekse zon.
In de sfeervolle lobby wordt u hartelijk onthaald, waarna uw
oog direct valt op het in typisch Lindian stijl gebouwde zwembad. Hier zijn comfortabele ligbedden en een verwarmde jacuzzi. Ook direct aan het zwembad vindt u Tárate, een award
winning restaurant. Tárate combineert moderne culinaire
technieken met traditie en creativiteit en biedt hierdoor unieke
smaken en aroma’s. Bovendien worden groenten en fruit verbouwt op eigen terrein. Een speciale aanbeveling verdient de
Magnolia Spa, een holistische oase gelegen in de mediterrane
tuin. De behandelingen zijn tevens geïnspireerd door de natuur en worden gecombineerd met lokale producten.

KAMERS EN SUITES
Het hotel heeft 23 elegante kamers en suites met een privébalkon met tuin- of zeezicht. Alle ngericht in een verrassende
combinatie van bohemian en Rhodos-stijl met handgemaakte
meubels en accessoires. De kamers beschikken over airconditioning, smart-tv, minibar, Nespresso-apparaat, theezetfaciliteiten en een badkamer met douche. De 4 Executive Bungalows met privézwembad bevinden zich in de tuinen van de
Magnolia Spa terwijl de 2 exclusieve Mediterranean Suites met
privézwembad te midden van de olijfgaard liggen. Beide met
veel oog voor detail en zeer smaakvol ingericht.

Arrangement

7 Overnachtingen Caesars Garden
Logies met ontbijt
Vliegreis en huurauto

vanaf € 986,- p.p.
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Olijfolie
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DE RIJKE GESCHIEDENIS
VAN GRIEKSE OLIJFOLIE
Olijfolie kennen we natuurlijk allemaal uit de keuken, we gebruiken
het veelvuldig om mee te koken. Anderen kennen het wellicht als
ingrediënt van schoonheidsproducten. Maar er is geen enkel product zo verweven met Griekenland als olijfolie. Een prachtig verhaal
over de diversiteit van olijfolie zou de bladzijde zo gevuld hebben.
Toch is er iets anders waardoor juist olijfolie zo verbonden is met
Griekenland en haar geschiedenis.
De herkomst van de olijfolie wordt al beschreven in de Griekse
Mythologie. Het mythologische verhaal beschrijft de strijd tussen
Athina en Poseidon om wie de beschermer en het symbool van de
stad Athene mocht zijn. Oppergod Zeus gaf de goden de opdracht
om hem te verbluffen met het mooiste geschenk. Poseidon zet zijn
beste beentje voor; slaat met zijn drietand op de grond, waar onmiddellijk een groot gat ontstond dat volliep met water. Hij schenkt
Zeus daarmee een prachtig meer. Athina tovert voorts een olijfboom, vol in bloei en vol olijven. In alle glorie kiest Zeus voor haar
geschenk als teken van leven. Zeewater was immers niet te drinken,
maar de olijven wel te eten.
Niet voor niets werden jaren later de takken van de olijfboom gebruikt om winnaars van de Olympische spelen te eren. Het verhaal
gaat zelfs dat na de verwoesting van de Atheense Akropolis door
de Perzen, de heilige olijfboom van Athina was verwoest, maar als
bij een wonder daarna gewoon weer uitliep en begon te bloeien.
Daardoor werd de olijfboom een symbool van hoop voor de Grieken. En dat olijfolie ook gewoon erg gezond en lekker is, is daarmee
misschien ook geen toeval meer!

Ygeia!
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Blue Carpet

LUXURY SUITES

Boutique hotel in trendy stijl, direct aan een prachtig breed
strand.

PEFKOCHORI
Pefkochori is een klein dorp, op ongeveer 100 kilometer van
Thessaloniki aan de oostelijke zijde van het schiereiland
Kassandra. Het biedt een sfeervol klein oud centrum met een
dorpsplein, een Grieks kerkje en de plaatselijke ‘Kafeneion’,
maar vindt er daarnaast ook een keur aan leuke restaurants,
bars. De stranden zijn uitgestrekt en rustig. Aan één van deze
stranden in de baai van Toroneos, vindt u Blue Carpet Luxury
Suites.

BEACH TIME
Terwijl de obers het strand op lopen met heerlijke cocktails
geniet u van een prachtig uitzicht over de rimpelloze zee. De
verzorgde tuin met leuke hoekjes en ligbedden ligt direct aan
het strand. Hier vindt u ook het zwembad en het kleine moderne hotelgebouw. Op het ruime terras, met binnen- en buitengedeelte, kunt u in de ochtend genieten van een gezond
ontbijt, hoewel u er ook voor kunt kiezen dit in alle rust in uw
suite te doen, en in de avond staat Restaurant Canela klaar
voor een culinaire reis met hoogstaande gerechten.

SUITES
Het hotel heeft 25 elegante suites ingericht in 11 unieke designs,
waardoor er een unieke sfeer wordt gecreëerd. De suites zijn
ingericht met oog voor detail en beschikken over airconditioning, tv, minibar, espressoapparaat en theezetfaciliteiten. En
zijn voorzien van een comfortabel en ecologisch verantwoord
Coco-mat bed en kussens, vervaardigd van 100% natuurlijke
materialen. De kamers beschikken over een balkon of een terras. Voor extra comfort kunnen wij u van harte de
Suites met privézwembad aanbevelen. Deze zijn te boeken
met uitzicht op de tuin en landschap, maar ook met zeezicht.
Voor het mooiste uitzicht kiest u de Duplex Suite, gelegen op
de bovenste verdieping. Geniet van een subliem zeezicht of
een rustgevend uitzicht over de achterliggende heuvels.

Arrangement

7 Overnachtingen Blue Carpet Luxury Suites
Logies met ontbijt
Vliegreis en huurauto
vanaf € 849,- p.p.
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Mythic Valley
Authentiek robuust hotel in de schaduw van het Olympus
gebergte.

OLYMPUS GEBERGTE
Volgens de Griekse mythologie was het Olympusgebergte
de woonplaats van de twaalf Olympische goden en op
de bergtop Mytikas (2.918) stond de troon van oppergod
Zeus. Het nationale park Olympus met een oppervlakte
van 39 km² staat sinds 1981 op de UNESCO-lijst van Mens
en Biosfeerprogramma. Het authentieke bergdorpje Lithochoro huisvest het Mythic Valley Hotel en is gelegen op de
oostelijke hellingen van het Olympus gebergte. Dit bergdorp is de uitvalsbasis voor wandelaars en bergbeklimmers in de Enipeas kloof.

ACTIEVE VAKANTIE
Lithochoro is een unieke locatie voor de actieve reiziger. In
het Olympusgebergte worden tal van sportieve activiteiten
aangeboden zoals paragliding, kanoën, raften, mountainbiken, crossen of een 4x4 wheeldrive excursie. Een andere
optie is om een van de talloze zandstranden van Plaka
Litochoro te bezoeken waar u tal van watersporten kunt
beoefenen zoals windsurfen, kitesurfen of vissen.

KAMERS
Het hotel heeft 9 authentieke kamers en suites waarin traditionele architectuur gecombineerd wordt met modern
design, voorzien van alle moderne gemakken. Elk van de
kamers draagt de naam van een van de negen Muzen van
Olympus. Calliope was de Muze van de ethische poëzie,
Clio de Muze van de geschiedenis, Erato van de liefdespoëzie, Euterpe van muziek, Melpomene van de tragedie,
Polyhymnia van heilige poëzie, Terpsichore van de dans,
Thalia van de komedie en Urania van de sterrenkunde.
Kies voor de “Muze” die u het meeste aanspreekt.

Arrangement

7 Overnachtingen Mythic Valley
Logies met ontbijt
Vliegreis en huurauto

vanaf € 696,- p.p.
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deluxe

Habitat Mykonos
De unieke combinatie van locatie en pure authentieke Mykonische cultuur komen samen in dit splinternieuwe
hotel.

DELOS
Delos is een klein onbewoond eiland, ca. 2,5 km ten
zuidwesten van Mykonos Chora en een van de belangrijkste archeologische plaatsen van Griekenland. Hier
bevindt zich het Heiligdom van Dionysus uit 300 voor
Christus en het Heilige Meer (nu droog) waar volgens de Griekse mythologie de god Apollo geboren
is. Hoogtepunt is het Leeuwenterras met marmeren
leeuwen waar nog vijf van de oorspronkelijk negen
leeuwen langs het terras staan om het Heilige Meer
te bewaken. Verder zijn er nog het huis van Dionysus ,
de Theaterwijk , het Amfitheater uit 300 voor Christus,
het Huis met de Maskers en het Heiligdom van Apollo
(drie tempels).

HABITAT
Habitat is een gloednieuw authentiek Mykonian All
Suite Hotel dat warme Griekse gastvrijheid biedt in
eenvoudige charme. In Habitat voelt het leven anders.
Het concept van het hotel is gebaseerd op de unieke
combinatie van locatie, pure authentieke Mykonische
cultuur en een moderne bohemien stijl. Hier vindt u
een plek van rust, authenticiteit, inspiratie, spiritualiteit en luxe, alles in harmonie met de natuur. Omringd
door mooie laagbouw, is Habitat een betoverende
plek, vol met speciale accenten en oog voor detail.
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Alle natuurlijke elementen worden weergegeven in
het ontwerp van het hotel, terwijl de eclectische bohemien inrichting en de handgemaakte meubelen
in lijn zijn met de omgeving om u het gevoel van totale ontspanning te bieden. Ze geven een unieke stijl
en persoonlijkheid aan het hotel, beïnvloed door het
eiland met prachtige accenten van Cycladische authenticiteit. Gelegen in het hart van een van de meest
gewilde wijken van Mykonos, kijkt Habitat hotel uit
over het dorp Agios Stefanos, slechts 500 m van het
zandstrand en met gemakkelijke toegang tot alle beroemde stranden en clubs.

SUITES
De 17 authentieke en subtiel elegante suites zijn een
perfecte “hideaway” en bieden een oase van rust en
ontspanning. De volledig uitgeruste Suites hebben
allemaal een privébalkon, al dan niet met jacuzzi of
privézwembad waar u in complete privacy van de
stralende Griekse zon kunt genieten.

Arrangement

7 Overnachtingen Habitat Mykonos
Logies met ontbijt
Vliegreis en huurauto
vanaf € 999,- p.p.
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Istoria Santorini
Gelegen direct aan het 3 km lang vulkanisch zwarte zandstrand van Perivolos en omgeven door eeuwenoude
olijfbomen, wilde kruiden en aloëplanten.
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SANTORINI

ISTORIA

Volgens de Griekse mythologie was Atlantis eigendom van de god Poseidon, zijn vrouw en hun tien
kinderen, het eiland was vernoemd naar hun eerste
zoon Atlantis. Poseidons huis lag in het midden van
het majestueuze eiland en de grond was zeer vruchtbaar. Alle inwoners leefden er vele jaren gelukkig en
in grote rijkdom. Helaas veroorzaakte deze buitensporige rijkdom op een gegeven moment ijdelheid en
hebzucht. Ze besloten Azië en Europa te veroveren
om hun rijkdom nog verder uit te breiden. Ze werden
echter verslagen door de Atheners en daardoor hield
hun glorie voor altijd op te bestaan. Zeus en de overige goden besloten als straf het hele eiland te laten zinken wat ook gebeurde na een krachtige aardbeving
waarbij Atlantis voor altijd in zee verdween.
Veel mensen geloven dat Santorini het voormalige
Atlantis is, omdat het eiland oorspronkelijk rond was
maar in ca. 1450 v.Chr. vond er een gigantische vulkaanuitbarsting plaats en veranderde het plotseling
in een halvemaanachtig vorm. Wat er van het eiland
overbleef, is het huidige Santorini met nog twee eilandjes. In het midden van deze drie eilanden ligt nu
de caldera (krater) gevuld met zeewater oftewel het
verzonken Atlantis.

Istoria ontleent zijn naam aan het Griekse woord voor
verhaal. De architectuur van het hotel is bedoeld om
gasten het gevoel te geven dat ze in een authentiek
Santorijns herenhuis verblijven en herinnert aan het
landgoed dat ooit op deze plaats stond.
Het landgoed omvatte 5 stallen waar de voormalige
eigenaresse haar geliefde paarden hield. De bouwelementen van het oorspronkelijke landgoed zijn
verwerkt in het interieur van de suites, waardoor een
spectaculaire combinatie van authentiek en eigentijds
interieur ontstaat.

SUITES
De 12 Suites geven een gevoel van intimiteit, ontspanning en vooral comfort en voelen aan als een thuis
ver van huis. Alle suites zijn uitgerust met een volledig
gemeubileerd privé balkon of terras, al dan niet met
jacuzzi en/of privézwembad.

Arrangement

7 Overnachtingen Istoria Santorini
Logies met ontbijt
Vliegreis en huurauto

vanaf € 1.692,- p.p.

KRETA I GRIEKENLAND

****

Eleonas

COUNTRY VILLAGE

Het resort ligt in de schaduw van de berg Psiloritis, de hoogste berg van Kreta, waar volgens de Griekse mythologie de
God Zeus werd grootgebracht!

KRETAANSE KEUKEN
Het Kretaanse dieet is niet alleen een lijst met gerechten.
Het weergeeft de geschiedenis, het temperament, de Kretaanse natuur en levensstijl van de Kretaners. Ze haalden
gemiddeld een derde van hun dagelijkse energie uit olijfolie en hun belangrijkste voedsel bestond uit groenten,
fruit, granen, peulvruchten, fruit, kaas en vlees. Het voedsel werd op smaak gebracht met lokale kruiden vergezeld
van wijn en zoete lekkernijen door het gebruik van natuurlijke zoetstoffen zoals honing.
In de begin jaren negentig hebben tal van medische studies aangetoond dat het een uitermate gunstige invloed
heeft op de menselijke gezondheid.

ELEONAS COUNTRY VILLAGE
Het resort bestaat uit 22 alleenstaande chalets en ligt in het
bergdorpje Zaros een ware oase voor elke bezoeker die op
zoek is naar eco- en agrotoerisme of een vakanties midden
in de Kretaanse natuur.
Eleonas heeft zijn eigen organische boerderij, olijf- en wijngaard. Ontdek “het ongerepte Kreta” terwijl je paden volgt
met wilde bloemen, oude olijfboomgaarden, kleine rivieren, kloosters, kloven, geheime bossen, verborgen dorpjes
en oude paden. Bij elke stap ontwaken aromatische kruiden, planten en kleurrijke bloemen uw zintuigen.

KAMERS
De 22 alleenstaande chalets zijn door lokale ambachtslieden uit steen gehouwen en bieden ruime kamers voorzien
van moderne faciliteiten die voldoen aan de behoeften
van de moderne reiziger. Alle chalets hebben een eigen
terras of balkon en bieden een adembenemend uitzicht
over het uitgestrekte landschap.

Arrangement

7 Overnachtingen Eleonas Country Village
Logies met halfpension
Vliegreis en huurauto
vanaf € 1.061,- p.p.
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Spanje

D E V E E L Z I J D I G H E I D VA N
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CATALONI

SPAANSE
VERGEZICHTEN
Met mijn arm losjes uit het open raam en een
glimlach van oor tot oor rijd ik door het Spaanse landschap. Overal zie ik schilderachtige witte
dorpjes en het decor lijkt elke minuut te veranderen. Direct realiseer ik mij; hoe bekend en
onbekend tegelijk kan een land zijn?
Voor Spanje geldt dit zeker; het uitgestrekte
land biedt naast alle bekende toeristische
plaatsen een prachtig alternatief voor vakantiegangers die de drukte willen ontvluchten.
Boutique hotels waar u Spanje op een andere
manier leert kennen, rustieke plekken waar het
lijkt of de tijd heeft stilgestaan, lokale ‘bares’
waar u van de heerlijkste tapas kunt geniet; dat
is de kracht van Spanje. Weg van de snelweg
blijf ik genieten van al het moois om mij heen
en denk alvast aan de avond; dineren onder
het genot van een Tempranillo met op de achtergrond duizend schitterende lichtjes die de
avond nét even wat meer cachet geven.

La Vida
es Magica!
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La Bobadilla

A ROYAL HIDEAWAY HOTEL

Verblijf in dit unieke hotel om te onthaasten, op te gaan in de
natuur en kennis te maken met de Andalusische cultuur!

ANDALUSIË
Verscholen in het Andalusische heuvellandschap en omgeven door 350 hectare bossen, amandel- en olijfbomen ligt
La Bobadilla. Een prachtig domein waar u wordt gesust door
de geluiden van de natuur en ‘s ochtends zachtjes ontwaakt
met vogelgezang. Een bijzondere locatie om te delen met
vrienden en te genieten van het leven. Maar ook de omgeving is het ontdekken waard. Het wereldberoemde Alhambra
(Granada) en het moderne Málaga met haar bijzondere musea liggen beide op slechts ca. 60 minuten rijden.

AUTHENTIEK & VERANTWOORD
La Bobadilla is een voorbeeld van Spaanse Eco-Charm en
Slow Travel op zijn best. Daarnaast is het in 2019 uitgeroepen
tot een van de beste boutique hotels in Spanje. Dagelijks kunt
u deelnemen aan een gevarieerd aanbod aan experiences
en activiteiten. Ontdek meer over olijfolie tijdens een proeverij, leer de geheimen van de chef tijdens een kookworkshop
voor jong en oud of laat u uitgebreid verwennen tijdens een
weldadige spabehandeling. Andalusië is een regio van verfijnde smaken, geuren en een ruime keuze aan regionale ingrediënten. U heeft dan ook de opties uit verfijnde restaurants,
waarbij La Finca een van de beste restaurants in de regio is en
El Cortijo voornamelijk lokale gerechten serveert.

KAMERS & SUITES
De uniek ingerichte kamers ademen de sfeer van Andalusië.
Uiteraard behoren wifi en airconditioning tot de standaard
kamerfaciliteiten. Afhankelijk van het kamertype heeft u een
balkon met fraai uitzicht over de tuin en het heuvellandschap.
Voor gezinnen zijn er familiekamers beschikbaar.
Uw voordeel:
- 7=6 bij verblijf van 1-4 t/m 31-10, indien geboekt voor 31-3.

Arrangement

7 Overnachtingen La Bobadilla
Logies met ontbijt
Vliegries en huurauto

vanaf € 1.135.- p.p.
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El Cortijo de Zahara
Een Oase van rust en ruimte, op een unieke en bevoorrechte locatie, waar de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee elkaar ontmoeten.

ZAHARA
El Cortijo de Zahara, is schitterend gelegen op de hellingen van de Sierra del Retín dichtbij het trendy vissersdorp Zahara de los Atunes. Het fraaie hotel wordt
gevormd door een oud Andalusisch landhuis (cortijo)
uit de negentiende eeuw dat is getransformeerd tot
een hotel waar het aangenaam vertoeven is.
Op slechts 5 minuten lopen bevindt zich het uitgestrekte goudgele Zahara zandstrand.

EL CORTIJO
El Cortijo de Zahara zit vol charmante hoekjes met witgepleisterde muren, Moorse dakpannen en een binnenplaats met waterbron, omringd door geurende
jasmijn en bloeiende bougainville. Hier hoeft u zich
maar over weinig dingen zorgen te maken. Laat u verleiden door de sfeer en geniet. De oude cortijo wordt
vandaag de dag vergezeld door een aantal nieuwere
gebouwen. Sevilla bevindt zich op ca. 200 km afstand
wat zich uitermate goed leent voor een dagtrip.
Restaurant La Bodega brengt de een combinatie van
de typisch mediterrane keuken met exotische smaken.
Overdag geniet u van een drankje bij het zembad in
Café del Sol. De Balinese bedden vormen de ideale plek
om te ontspannen, een kopje koffie of een heerlijke
cocktail te drinken en smakelijke gerechten te proeven.
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Of wat dacht u van een verfrissende cocktail in de
Sky Bar, terwijl u van de zonsondergang geniet. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om in de relax zone
te genieten van schoonheidsbehandelingen en massages.

ZAHARA
De 78 comfortabele kamers en suites, verdeeld over
meerdere gebouwen, zijn ingericht met de karakteristieke warmte van Andalusië gecombineerd met oosterse elementen. Alle kamers beschikken over airconditioning, tv, kluisje, minibar en wifi en natuurlijk een
badkamer met douche en haardroger.
Voor extra comfort kiest u de Junior Suite Superior,
gelegen in de oude toren, wat u een unieke en authentieke ervaring zal geven.

Arrangement

7 Overnachtingen El Cortijo de Zahara
Logies met Ontbijt
Vliegreis en huurauto
vanaf € 657.- p.p.

IBIZA I SPANJE

*****

Siau Ibiza Hotel
Het Siau Ibiza Hotel is een uniek adres voor een ontspannen vakantie in een trendy setting.

SAN MIGUEL
Gelegen aan de noordkust van Ibiza, net buiten het voormalige vissersplaatsje San Miguel. Het witte kerktorentje
ziet u al van ver en de authentieke omgeving is heerlijk
ontspannen, terwijl de drukte van Ibiza-Stad, dat op
slechts 25 km ligt, binnen handbereik is. En om het af te
maken: het strand ligt op slechts een paar minuten lopen.

SIAU
Direct bij binnenkomst voelt u de trendy vibe. De modern
vormgegeven receptie en lobbybar zijn een lust voor het
oog. Buiten een ruim zonneterras met zwembad en voor
gasten van de My Favorite Club is er een exclusieve infinitypool met Balinese bedden. ’s Avonds is het heerlijk chillen
met dj’s en livemuziek. Op culinair gebied is het ook goed
toeven; er wordt gebruik gemaakt van verse producten
van de hoogste kwaliteit. Naast het hoofdrestaurant zijn er
de Kentia Pool Club, gelegen bij het zonneterras, de casual
Gastrobar en het Aziatische restaurant Gohan.
Nog zo’n trendy item: De Foodtruck, exclusief voor My Favorite Club gasten. Naast ontbijt en diner kunt u in SIAU
ook de Unlimited Experience bijboeken. U geniet dan tevens van maaltijden in de à la carte restaurants (drankjes
inclusief). Ook zijn bier en fris uit de minibar inbegrepen.

KAMERS EN SUITES
De 95 kamers; allemaal hip en trendy en beschikken over
o.a. airconditioning, minibar, Nespresso-apparaat en natuurlijk wifi. Badkamer met regendouche, haardroger,
badjassen en –slippers. Balkon of terras met zitje. Er zijn
kamers met tuinzicht en zeezicht, maar ook My Favourite
Club kamers te boeken. Gasten die een My Favourite Club
arrangement bijboeken genieten van extra privileges zoals
conciërge services, een kamer op de mooiste lokaties in
het hotel. En dat geeft natuurlijk een extra luxe gevoel!
Nog niet genoeg? Boek dan de My Favourite Club kamer
met directe toegang tot het zwembad. Genieten maar!

Arrangement

7 Overnachtingen Siau Ibiza Hotel
Logies met ontbijt
Vliegreis en huurauto

vanaf € 1.522,- p.p.
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Tapas!
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ONTDEK DE SPAANSE
LIEFDE VOOR ETEN
Deze kleine hapjes uit de Spaanse keuken zijn sinds jaren ingeburgerd in ons eigen land, maar waar de tapa zijn oorsprong heeft is bij
de meesten niet bekend. Het wordt dus maar eens tijd een kijkje in
de traditie van de tapa te nemen! Een tapa wordt in Spanje gezien
als een aperitiefhapje. Traditioneel geserveerd Spaanse cafés bij
een drankje als wijn of sherry. Soms worden in Spaanse cafés (met
name in Andalusië en in het binnenland) bij het bestelde drankje
automatisch één of meerdere tapas gratis geserveerd.
Tot zover is het wel bekend. Maar wist u dat het woord tapa is afgeleid van het werkwoord ‘tapar’, wat afdekken betekend. Een ‘tapa’
is dan ook het Spaanse woord voor deksel! Niet zo gek, dat men
er vanuit gaat dat het woord is ontstaan doordat de kleine hapjes
werden afgedekt om de vliegen op afstand te houden.
Daarnaast gaat het verhaal dat Keizer Karel V alle herbergen de opdracht gaf om voedsel bij drank te serveren aan zijn ruiters, om te
voorkomen dat ze dronken op het paard verder trokken, zonder
iets te eten.
Vandaar het gebruik om kleine hapjes, tapas, bij de drank te serveren. Hoewel de tapa dus oorspronkelijk alleen als aperitief werd
gegeten, zie je tegenwoordig veel restaurant die een scala aan tapas bieden om bij het diner te genieten van een volledige maaltijd.
Onze favoriet? Albóndigas! Ofwel gehaktballetjes in tomatensaus.

Albondigas

INGREDIËNTEN:
• 500 gr gehakt • 1 ei
• 500 ml gezeefde tomaten
• 1/2 ui • peper en zout
• 2 teentjes knoflook
• 1 theelepel paprikapoeder
• 5 eetlepels paneermeel
• olijfolie • 1 rode peper • suiker
BEREIDING:
Voeg bij het gehakt één ei, het paneermeel, één teen knoflook, de paprikapoeder, zout en peper toe. Meng dit en maak er daarna balletjes van.
Verhit nu de olijfolie en bak de gehaktballetjes rondom bruin. Begin met
een hoog vuur, als de balletjes dan een mooi korstje hebben zet je het
vuur lager en laat je de gehaktballetjes verder garen. Nu ga je verder met
de saus. Verhit opnieuw wat olie in een pan. Fruit de rode peper en een
teen knoflook aan. Voeg dan de gezeefde tomaten toe en laat dit warm
worden. Voeg als laatst nog wat suiker, zout en peper toe om de saus naar
wens op smaak te brengen. Doe de gehaktballetjes bij de saus en laat nog
even sudderen.

Buen Provecho!
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Can Lluc

BOUTIQUE COUNTRY HOTEL & VILLAS
Kom tot rust op een authentiek landgoed in het hart van Ibiza.
Can Lluc is omgetoverd tot een agriturismo waar u geniet van
charmante gastvrijheid.

IBIZA
Bij een vakantie op Ibiza denkt u waarschijnlijk niet direct aan
ontspanning en rust, maar Can Lluc is bij uitstek geschikt voor
een vakantie waarin u de andere kant van Ibiza ontdekt.
Bezoek de hippiemarkt in de buurt van Santa Eulalia of dwaal
door de pittoreske straatjes van Ibiza-stad. Met uw huurauto
ontdekt u gemakkelijk de vele adembenemende strandjes die
Ibiza rijk is. De locatie is dan ook een van de sterke punten van
Can Lluc; dicht bij alle highlights, maar aan het einde van de
dag trekt u zich terug in een oase van rust.

CAN LLUC
Zodra de poorten van Can Lluc opengaan, komt u in een klein
paradijs. Onberispelijke tuinen, knusse terrassen om te dineren en een zwembad met Balinese bedden waar u geniet van
zon en privacy.
Wat Can Lluc verder zo bijzonder maakt? De intieme persoonlijke sfeer; yoga met Donna staat 2x per week op het programma en restaurant Olea laat u in een sfeervolle ambiance kennis maken met de authentiek Spaanse keuken, waar gerechten
bereid worden met lokale producten veelal uit eigen tuin.
Klinkt goed vindt u niet?

KAMERS & SUITES
De kamers van Can Lluc zijn bijzonder en bevinden zich in
het authentieke hoofdgebouw met dikke stenen muren, wat
zo typerend is voor Ibiza en de geschakelde villa’s zijn nieuw,
modern met een lichte sfeer. Alle zijn uniek en sfeervol ingericht, voorzien van moderne faciliteiten als airconditioning,
flatscreen-tv, wifi en een Nespresso-apparaat. De badkamers
zijn voorzien van badjassen en slippers.

Arrangement

5 Overnachtingen Can LLuc
Logies met ontbijt
Vliegreis en huurauto
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Cap Rocat
Ervaar ultieme luxe op een unieke locatie en in een bijzondere omgeving!

FORTIFICATIE CAP ROCAT
Ooit gebouwd als laatste verdedigingslinie voor de baai
van Palma, echter nooit voor dit doel gebruikt. Vandaag
de dag verblijft u in een met oog voor detail gerestaureerd,
bijzonder en luxueus hotel. Cap Rocat is omgeven door
een 36.000 m2 natuurpark en door de verhoogde klifligging heeft u een uniek en weids uitzicht over de kustlijn
en de lagergelegen baai. Ook de historische en sfeervolle
hoofdstad Palma de Mallorca ziet u op afstand liggen.
Deze is in ca. 25 minuten met de auto te bereiken.

UNIEKE ERVARING
Zodra u de poorten van dit voormalig fort bent gepasseerd stapt u een wereld van rust binnen. Bij binnenkomst
ervaart u direct de sfeervolle algemene ruimte en comfortabele lounges. In de zomermaanden is het aangenaam
vertoeven op de binnenpleinen waar u kunt genieten van
zwoele zomeravonden. Uw verblijf bij Cap Rocat is het perfecte excuus om de verwennerij te krijgen die u verdient en
om alle spanningen of stress die u elke dag kunt ervaren,
weg te nemen. De hamam of Ayurveda zijn slechts twee
opties van een breed scala aan massages en behandelingen waarbij u zich kunt opladen.
In het restaurant La Fortaleza kunt u proeven van mediterrane en lokale ecologische gerechten. Daarnaast biedt het
openluchtrestaurant The Sea Club vlees- en visgerechten
van de grill- of houtskooloven.

KAMERS & SUITES
Cap Rocat beschikt over luxe kamers en suites welke van
alle moderne gemakken zijn voorzien. Om de intieme sfeer
te waarborgen wordt het ontbijt op de kamer geserveerd.
Door haar unieke karakter, is het hotel niet geschikt voor
mensen welke slecht ter been zijn.

Arrangement

7 Overnachtingen Cap Rocat
Logies met ontbijt
Vliegreis en huurauto

vanaf € 1.724,- p.p.
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Finca Serena
Exclusief adults only hotel, gelegen op een uitgestrekt landgoed in het binnenland van Mallorca.

SERENA
Wanneer u de oprijlaan oprijdt, weet u direct waarom deze
prachtige oude Finca, de naam ‘Serena’ heeft gekregen. Het
weids opgezette hotel, straalt een serene rust uit en biedt u
mooi opgezette tuinen met wandelpaden en wordt omringt
door wijngaarden. Hier komt u echt tot rust. De oorspronkelijke boerderij heeft eigen boomgaarden met fruit- en olijfbomen en biedt u alles wat het leven goed maakt. De hoofdstad
Palma biedt een fijne afwisseling en ligt op slechts 25 km.

ÚNICO
Het hotel beschikt overeen groot buitenzwembad dat wordt
omringd door een zonneterras met ligbedden en parasols
waar u heerlijk kunt ontspannen en genieten van de stilte.
De fraaie Único Spa heeft een belangrijke plek in de Finca. Een
binnenzwembad, open haard, relaxruimte, sauna, hamam en
meerdere behandelkamers waar u terecht kunt voor verschillende schoonheidsbehandelingen en massages. Verder is er
een fitnessruimte en worden privélessen yoga en andere workshops aangeboden. In het Jacaranda Restaurant kunt u genieten van verse lokale producten die in de eerlijke en gezonde
keuken worden gecombineerd tot heerlijke gerechten voor
ontbijt, lunch en diner. Geniet van een ‘al fresco’ diner onder
de palmbomen met spectaculaire vergezichten over het platteland van Mallorca.

KAMERS & SUITES
De 25 kamers en suites zijn gedecoreerd met natuurlijke stoffen, katoen, linnen, steen, hout en andere lokale natuurlijke
materialen zorgen voor een unieke sfeer van warmte en hedendaagse elegantie. Alle kamers beschikken over airconditioning, hoofdkussenmenu, wifi, satelliet-tv, kluisje, minibar,
Nespresso-apparaat en waterkoker. De badkamers hebben
een bad en/of regendouche, badjassen en haardroger.
U heeft de keuze uit kamers met diverse prachtige uitzichten;
bergen, het landgoed, de olijfgaard. Gesteld op veel privacy?
Kies een suite of villa met een ruim privéterras.

Arrangement

7 Overnachtingen Finca Serena
Logies met Ontbijt
Vliegreis en huurauto
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CastellSon Claret
Een Oase van rust waar u geniet van een excellente gastronomie in een sfeervolle ambiance, met een authentiek
Moors herenhuis als decor. Dit is genieten met een grote G.

MOORSE HISTORIE
Gelegen in het binnenland van Mallorca, dichtbij het dorp
Es Capdellà, op een 325 ha groot landgoed, verrijst een
uniek hotel; Castell Son Claret. Door de bouwstijl en historische elementen doet het misschien nog het meest denken
aan een klein middeleeuws dorp. Al wanneer u de oprijlaan
betreedt voelt u de charme van de omgeving en de warme
sfeer. Het omliggende natuurgebied van de Tramuntana
Mountains mag gezien worden als een van de mooiste culturele landschappen van Spanje en is daarom niet voor
niets aangemerkt als Unesco World Heritage Site. Geniet
daarnaast van de vele prachtige baaien op Mallorca. Resultaat? Een veelzijdig toevluchtsoord voor levensgenieters!

BEST OF PEP
Niet alleen de historie maakt Castell Son Claret bijzonder;
ook de gastronomie is perfect. Al bij het ontbijt begint de
ervaring. Chef Pep Forteza blaast traditionele gerechten
nieuw leven in en brengt smaaksensaties op topniveau.
Verse smaken eren de traditie, zoals hij het zelf benadrukt.
In balans blijven na verrukkelijke diners?
Sportactiviteiten als fietsen en wandelen, een balletje slaan
op de tennisbaan, een yogales volgen of stoom afblazen in
de gym dragen hier aan bij. Daarna genieten van een goed
boek bij het ruime zwembad of een welverdiende massage of schoonheidsbehandeling in de Spa, één ding is zeker:
u komt heerlijk uitgerust thuis.

KAMERS & SUITES
Alle 38 luxe, elegante kamers en suites zijn verschillend,
vanwege het historische karakter van de gebouwen, hetgeen iedere kamer en suite een bijzondere charme geeft.
Natuurlijk van alle moderne gemakken voorzien.
Op zoek naar een nóg unieker ervaring? Kies dan voor een
Suite in het ‘torentje’ van het kasteel, of voor de Pool Suite,
waar u geniet van een privétuin met plungepool.

Arrangement

7 Overnachtingen Castell Son Claret
Logies met ontbijt
Vliegries en huurauto

vanaf € 1.170,- p.p.
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BALEARIC ISLANDS

Verblijf in één van de mooiste gebouwen van Mallorca; Zoëtry
Mallorca is gebouwd rondom een historische Finca.

LLUCMAJOR
Zoëtry Mallorca heeft iets sprookjesachtigs; vanwege het gebouw en de kapel, maar niet in de laatste plaats door zijn bijzondere verschijning in de vlakke landelijke omgeving.
Niet ver van het hotel ligt Llucmajor, een historische stad met
een rijke geschiedenis. Strandliefhebbers vinden het dichtstbijzijnde strand op ca. 15 minuten rijden. Een heerlijk hotel
voor een ontspannen vakantie, waarbij de hoofdstad Palma
dat op ca. 35 km ligt, afwisseling biedt voor vertier.

HERITAGE
Het Zoëtry Mallorca Balearic Islands ligt op een groot terrein
de uitgestrekte tuinen die het hotel omringen creëren een
oase van rust. In de tuin bevindt zich het fijne zwembad met
een zonneterras met ligbedden. Voor de sportliefhebbers zijn
er twee tennisbanen, een fitnessruimte en diverse golfbanen
in de omgeving. In de fraaie Pure Spa wordt kunt u even ontsnappen aan daagse beslommeringen al dan niet af te sluiten
met een enerverende yoga- of meditatieles. Het Es Mercat restaurant zal u verrassen met lokale specialiteiten en het elegante gourmetrestaurant Giró Ros biedt een verfijnde cuisine met
de laatste snufjes en technieken. Liever genieten van tapas op
het terras? Gastrobar Ses regelt het voor u. Natuurlijk zijn er
diverse bars waar u terecht kan voor drankjes en cocktails.

KAMERS & SUITES
Het hotel telt 90 kamers en suites. Alle combineren een klassieke inrichting met een moderne stijl en beschikken over
alle moderne gemakken. Er zijn kamers te boeken in het historische hoofdgebouw of in de omringende gebouwen met
landzicht en frans balkon of uitzicht op de patio. Tevens zijn er
kamers met terras en zitje.
Boekt u een Endless Privileges arrangement dan geniet u van
diverse extra’s als conciërgeservice, drankjes en maaltijden
inclusief, in-suite dining, dagelijks aanvulling in de minibar,
was-service, dagelijks thee in de middag, welkomstgeschenk
en 1 maal 20 minuten wellnessexperience. Op en top genieten
in luxe!

Arrangement

7 Overnachtingen Zoëtry Heritage
Logies met ontbijt
Vliegreis en huurauto
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Mas deTorrent

HOTEL & SPA

Ooit een boerderij uit de 18e eeuw, nu een elegant, luxe
hotel dat exclusiviteit en rust uitstraalt.

BETOVEREND MIDDELEEUWS
Bij het lezen van bovenstaande titel denkt u waarschijnlijk
niet direct aan de Costa Brava. Toch heeft deze populaire
kust alles in huis om zelfs de meest verwende gast te bekoren. Met historische, honingkleurige stadjes als Pals in
de directe omgeving en prachtige steden als Gerona en
Figueras valt er genoeg te ontdekken buiten de gebaande
paden. Prachtige baaien, een rijke keuken en wijnhistorie
zijn de ingedriënten van een luxe vakantie; juist aan de
Costa Brava!

TERRACOTTA
Weelderige tuinen en schaduwrijke terrassen verwelkomen u als een warme deken. De originele okerkleurige
stenen muren, gewelfde plafonds en originele handgemaakte terracotta tegelvloeren van de boerderij geven een
gracieus aanzien aan de lobby, leeszaal en het restaurant.
Buiten tal van schaduwrijke veranda’s en intieme hoekjes.
Te midden van dit alles vindt u een heerlijk zwembad. Mas
Spa beschikt over een binnenbad, sauna en hamam en
een keur aan schoonheidsbehandelingen. Verder is er een
fitness en worden er yogalessen aangeboden.
Ontbijten en dineren is mogelijk in het sfeervolle restaurant, maar tevens rond het zwembad en in de fraaie tuin.
De Catalaanse chef Ramón Freixa is trots op zijn roots en
hij laat dit graag tot uiting komen in zijn authentiek Catalaanse gerechten. The Cellar biedt een fraaie selectie wijnen uit de regio, de Empordá. Innerlijk en uiterlijk komt u
hier niets te kort!

KAMERS & SUITES
De 39 kamers en suites ingericht in mediterraan minimalistische stijl, vormen een smaakvol geheel. Ze zijn gelegen in
het historische gedeelte van de boerderij of in de tuin en
hebben moderne voorzieningen als airco, wifi, tv, Nespresso-apparaat en een balkon of terras met zitje. Naar keuze
ook suites met een prachtig uitzicht over Pals of zelfs, als
kers op de taart, met privézwembad.

Arrangement

7 Overnachtingen Mas de Torrent
Logies met ontbijt
Vliegreis en huurauto

vanaf € 1.520,- p.p.
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MasTapiolas

& SUITES NATURA

Mas Tapiolas trakteert u op vergezichten, perfecte gastronomie, rust en kalmte in een uiterst charmante omgeving.

EMPORDÁ
Het is niet zo vreemd dat Dalí inspiratie putte uit de Empordá,
want deze veelzijdige regio biedt een scala aan ervaringen.
Waar uw interesse ook ligt; historie, natuur, gastronomie en
active-life zijn ruimschoots vertegenwoordigd.
Op korte afstand van Santa Christina D’Aro, met ontelbare
mooie stranden in de omgeving. Ook Gerona met haar rijke
Joodse historie en authentieke centrum, heerlijk voor een
dagje cultuursnuiven, draagt bij aan de veelzijdigheid. Dit alles
onder de rook van wereldstad Barcelona.

FARM HOUSE PUR SANG
Wanneer u het erf betreedt kunt u alleen maar blij zijn dat
de charmante oude boerderij, ondergedompeld in een oase
van rust, in zijn volle glorie is hersteld. Het is bijna niet voor te
stellen dat er, nog niet eens zo lang geleden, kippen over het
erf liepen. Vandaag de dag is deze Catalaanse boerderij een
uniek hotel, die eigentijdse ervaringen biedt. Lekker luieren op
een van de Balinese bedden bij het zwembad, met poolbar,
of genieten van het uitzicht over de Solius-vallei op het ruime
terras. Diezelfde vallei biedt tal van wandel- en fietsroutes.
Voor golfliefhebbers ligt er een 18-holes Pitch & Putt baan te
wachten. In het restaurant gaat de liefde van Chef Josep Ayats
u door de maag. Vergezeld met een goed glas wijn, natuurlijk
uit eigen wijnmakerij, genieten u van de Catalaanse en mediterrane keuken. In de Spa, met een keur aan behandelingen,
vindt u tevens een verwarmd zwembad, sauna en fitness.

KAMERS EN SUITES
De kamers gelegen in het woongebouw naast de originele
boerderij zijn elegant, ruim en licht gedecoreerd. Ze bieden
hedendaags comfort zoals een kingsizebed, wifi, tv en een
Nespresso-apparaat. Meestal met balkon of zelfs met een
privétuin. De Suites Natura Mas Tapiolas zijn rustig gelegen in
een gedeelte van het resort, exclusief voor volwassenen. In de
tuin een zonneterras met ligbedden.
En wat dacht u van een eigen zwembad of jacuzzi?

Arrangement
7 Overnachtingen Mas Tapiolas
Logies met ontbijt
Vliegreis en huurauto

vanaf € 874 ,- p.p.
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LAND VAN DE FADO
Ongerepte stranden, indrukwekkende natuur, wereldsteden en bovenal bourgondisch van top tot
teen. Dat is Portugal. Luister naar een fado en u
voélt dat de Portugezen met passie leven. Gastvrijheid en service staan hoog in het vaandel, of u nu
de weg vraagt of het verhaal achter de azulejos wil
horen; het zorgt ervoor dat Portugal u omarmt.
Elke regio heeft een ander karakter; de Douro vallei
met haar prachtige heuvels en wijnvelden, de Alentejo met uitgestrekte vlaktes en rustige stranden,
maar ook de Algarve – zonovergoten, met goudgele
stranden en authentieke dorpen. Voor de vakantieganger die op zoek is naar een lokaal gevoel staat
er in elke streek een bijzondere ervaring te wachten.
Optimaal genieten van alles wat Portugal u te bieden heeft? U kunt alle regio’s door de relatief kleine
afstanden ook heel goed met elkaar combineren.

Boa Viagem!
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Fazenda Nova
COUNTRY HOUSE

Kom tot rust in deze authentieke fazenda met fraaie moderne kamers en ontdek het authentieke en vriendelijke
Portugal, ver weg van drukte en de massa.
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TAVIRA

COZINHA

Wanneer u op zoek bent naar een plek waar u in alle
rust kan genieten van het fijne weer, prachtige dorpen
en stranden van de Algarve dan zit u bij Fazenda Nova
goed. Dit prachtige country house is landelijk gelegen
en heeft juist deze serene rust als belangrijkste troef.
Niet ver weg van de kustplaatsen Tavira en Olhão en
het bijzondere natuurgebied Ria Formosa. En op
slechts een half uur rijden van de luchthaven van Faro.

Restaurant A Cozinha, wat letterlijk ‘in de keuken’ betekent, verrast u met bijzondere seizoensgerechten,
waarvan de ingrediënten rechtstreeks uit de biologische tuin of de lokale vismarkt in Olhão komen.
Bijzondere authentieke smaken die het goede leven
van de Algarve verklappen. Een aperitief drinkt u in de
knusse bar, uitgerust met de beste Portugese wijnen
en natuurlijk de beste koffie.

Op het ruime perceel van Fazenda Nova wordt u direct duidelijk dat u hier na een aantal dagen al niet
meer weg wil. De rust die deze plek uitstraalt is bijzonder. Er zijn enkele relax ruimtes in de zeer ruime tuin,
met Balinese bedden evenals een zwembad met ligbedden en parasols. In diezelfde tuin kunt u heerlijk
wandelen, genieten van de olijfboomgaard en deelnemen aan workshops als kooklessen. Ook bijzonder
is de experience waarbij u alles leert over de olijfolie
die de Fazenda nog steeds produceert. Toe aan even
heel wat anders? Draai dan een plaatje in de ‘vinyl
library’, of ontdek de omgeving, waar u zich kan vermaken met vogel spotten, paardrijden, boottochten
door het door UNESCO uitgeroepen Ria Formosa of
een picknick in de ruime tuinen van de fazenda.

SUITES
De ruime suites zijn van alle moderne gemakken voorzien en verwennen u met eengoed met, Egyptisch bedlinnen, luxe badkamers en op een privétuin met zitje.
De loftsuites hebben geen tuin, maar zijn bijzonder
ruim en gelegen op de bovenste verdieping van de
oude boerderij. Natuurlijk zijn alle kamers voorzien
van airconditioning, wifi en tv.

Arrangement

7 Overnachtingen Fazenda Nova
Logies met ontbijt
Vliegreis en huurauto

vanaf € 1.339,- p.p.
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The Magnolia

HOTEL

Pasteltinten en kleurrijke cottages, sieren dit boutiquehotel in
Palm Springs-stijl. Een uniek adres aan de Algarve!

QUINTA DO LAGO
Dit kleurrijke boutique hotel is onderdeel van het Quinta do
Lago luxury resort aan de Algarve. Het hotel brengt een hommage aan de Amerikaanse Palm Springs stijl, met palmbomen
en pasteltinten. Niet ver van het Ria Formosa National Park en
op slechts korte afstand van Faro en de luchthaven en diverse
authentieke dorpen.
De receptie met lounge vormt het centrale deel en daarnaast
zijn er tal van kleine ruimtes waar u kunt relaxen. Buiten een
zoutwaterzwembad met ligbedden en parasols. Binnen een
spelletjesruimte met een x-box en tafeltennis en een kleine
cinema. De actieveling komt hier tevens niets te kort. Met
een tennisbaan, gratis gebruik van fietsen en een uitgebreide
fitnessruimte heeft u alle mogelijkheden om sportief uw vakantie door te brengen. In de zomer worden er tal van activiteiten georganiseerd als BBQ-avonden met DJ en ‘Dive In’ bioscoopavonden bij het zwembad. In de kleine spa met jacuzzi,
stoomcabines en een sauna kunt u heerlijk ontspannen.

CATAPLANA
De keuken van het Magnolia Hotel zorgt ervoor dat de liefde
van de Portugese keuken door de maag gaat. Met mediterrane gerechten, maar ook traditioneel Portugese gerechten als
Cataplana (traditioneel eenpansgerecht met zeefruit) en verse
tonijn uit Sagres, is het hier culinair ook genieten.
Voor een drankje en een cocktail kunt u terecht bij de poolbar. Alles natuurlijk in de ‘laidback’ sfeer die het hotel aan alle
kanten ademt!

KAMERS & COTTAGES
De 84 kamers en cottages van The Magnolia zijn comfortabel
ingericht en beschikken over moderne faciliteiten. Queensize
of twinbedden met bedlinnen van het fijnste katoen, een en
suite badkamer met een ruime inloopdouche. Verder is er een
tv, telefoon, wifi, kluisje en airconditioning. De kamers hebben
een balkon en de cottages een klein terras met zitje.

Arrangement
7 Overnachtingen The Magnolia
Logies en ontbijt
Vliegreis en huurauto

vanaf € 939,- p.p.
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DE PORTUGESE LIEFDE
VOOR TEGELTJES
Wanneer u aan Portugal denkt, komen er waarschijnlijk een aantal
dingen in u op. Wellicht is de Fado-muziek wel het eerste waar u aan
denkt, of gewoon het lekkere weer en de prachtige stranden. Maar
minstens zo beroemd zijn de Portugese Azulejos [Aa.zoe.lezj.zjoes],
ofwel tegeltjes. De naam komt oorspronkelijk uit het Arabisch, waar
het woord Al Zulaydj zoiets betekent als geglazuurde tegel.
Inmiddels is de Azulejo al 500 jaar verbonden met Portugal, door
de Moren meegenomen en nooit meer verdwenen. De geglazuurde tegels zijn zelfs vandaag de dag nog een populaire vorm van
decoratie. Soms zelfs zo bijzonder dat de tegels op zich een ware
bezienswaardigheid zijn.
De geglazuurde tegels waren van oudsher niet altijd beschilderd;
maar werden geprezen om hun isolerende waarde. Later door
verbeterde technieken, konden er volledige schilderijen op tegels
gemaakt worden. Hierdoor werden de tegels meer en meer als
kunst gezien. En het leuke is; u kunt op zoek gaan naar de meest bijzondere gebouwen welke gedecoreerd zijn met azulejos; zo is het
treinstation São Bento in Porto een prachtig voorbeeld, de tegels in
de stationshal laten een volledig tafereel zien uit de Portugese geschiedenis. Maar ook zo heel onverwacht, in een klein dorp, of in
een verlaten straatje in de grote stad, word u overvallen door de
schoonheid en diversiteit van de azulejos. Gewoon op de muur van
een kerk, een pracht aan tegeltjes, en is de vitrine van de ambachtelijke slager ineens rijkelijk versierd.
In steeds meer hotels komen de tegels terug, vooral de trendy
boutique hotels zijn er dol op en dan niet alleen in Portugal. Ook in
onze eigen Hollandse huizen zijn de Portugese tegels aan een opmars begonnen. Geglazuurde handgebakken tegels in de keuken,
of Portugese tegels met een bijzonder patroon in de hal.
Tijdloos en bijzonder dus:

Azulejos
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Vila Monte

FARM HOUSE

RIA FORMOSA
Overal in de omgeving twinkelen lampjes en als u met uw
ogen knijpt, ziet u zelfs de oceaan die zich als een spiegel in de
verte uitstrekt. Voor u staat een traditioneel Portugees gerecht
uit de ‘forno’ vergezeld door een heerlijke Portugese wijn.
Na een filmavond in de openlucht, zakt u nog even onderuit
op uw terras. Morgen misschien nog even naar het Ria Formosa National Park, of naar het Spaanse Sevilla, deze vakantie is
nog beter dan u zich had voorgesteld.

MOORSE INVLOEDEN
Vila Monte is gelegen in een oude ‘Fazenda’ en dat is goed te
zien aan de bouwstijl. Omgeven door uitgestrekte tuinen bevinden zich diverse gebouwen op het terrein. Allemaal met
een eigen stijl, met Moorse invloeden, waarbij patio’s en smalle laantjes zo kenmerkend zijn. Het zwembad biedt u verkoeling terwijl de kinderen lekker spelen op het gazon. Meer rust
vindt u bij het adults only zwembad. Geniet van eendrankje bij
de poolbar of in de trendy lobby, waar u ook terecht kunt voor
tapas en fingerfood.
Kortom: Vila Monte Farm House is een pareltje waar u ontspannen kunt genieten, ver weg van de massa. Met uw huurauto liggen interessante plaatsen als Tavira en Olhão binnen
handbereik.

KAMERS EN SUITES
De kamers welke wij selecteerden voor uw verblijf zijn allemaal voorzien van een terras en zijn licht en trendy maar met
authentieke decoraties ingericht. De Deluxe Suites hebben bovendien een extra terras met veel privacy aan de achterzijde.
Natuurlijk kunt u rekenen op comfort op uw kamer met o.a. een
Nespresso-apparaat, wifi, airconditioning en een tv. De badkamers hebben een inloopdouche, badjassen en slippers.

Arrangement

7 Overnachtingen Vila Monte
Logies met ontbijt
Vliegreis en huurauto

Vanaf € 1.199,- p.p.
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DOURO VALLEI I PORTUGAL

****

Douro 41
HOTEL & SPA

Ruimte, rust, natuur, wijn. Het noorden van Portugal is een lust voor het oog en een verademing voor lichaam en
geest. De vele bijzondere quinta’s en porthuizen zijn een must om te ontdekken!

DOURO VALLEI
De Douro vallei is precies één van die plekken die u
eens in uw leven gezien moet hebben. Vanaf Porto
doorkruist u een betoverend mooi landschap.
De Douro kronkelt door de met wijnranken beklede
heuvels en aan de oevers komt u af en toe dorpjes
tegen waar de tijd lijkt te hebben stilgestaan. Een bezoek aan een van de wijn- en porthuizen mag niet
ontbreken, geniet hier van een proeverij én van de
prachtige vergezichten, de vallei is niet voor niets
door UNESCO uitgeroepen tot werelderfgoed.

oven bereid. De sommelier van Douro 41 weet de
juiste paren te maken met fantastische streekwijnen.
Zodat de culinaire ervaring gecombineerd met het
prachtige uitzicht niet snel vergeten wordt.
En wat dacht u van een tocht met cultureel gids Luís
in de veelzijdige vallei met een lunch in een authentiek
lokaal restaurant? In de Spa, wederom met een geweldig uitzicht, geniet u van een massage of schoonheidsbehandeling.

KAMERS & SUITES
MODERN
Douro 41 is een moderne oase van rust waar de nadruk ligt op ontspanning en genieten van alles wat
de natuur u te bieden heeft. De inrichting is minimalistisch, zodat niets u kan afleiden van de prachtige
omgeving. Het zwembadterras direct aan de rivier
biedt ieder seizoen een ander spectaculair uitzicht;
in het voorjaar weelderig groen en in het najaar bontgekleurd.

À TERRA
Restaurant À Terra serveert moderne cuisine gebaseerd op lokale keukentradities. Alle gerechten worden op biologische wijze en in de traditionele steen-
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De kamers zijn comfortabel en voorzien van grote
raampartijen zodat de natuur ook hier het decor blijft.
Naar keuze met balkon. Daarnaast voorzien van o.a.
een Nespresso-apparaat, wifi, airconditioning en een
tv. De badkamers hebben een bad met douche, badjassen en slippers.

Arrangement

7 Overnachtingen Douro 41
Logies met ontbijt
Vliegreis en huurauto

vanaf € 889,- p.p.
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Reisinformatie
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RUIME KEUZE EN FLEXIBILITEIT
Bij Silverjet Vakanties bent u helemaal vrij om zelf uw dag van vertrek en thuiskomst te kiezen.
Flexibiliteit staat bij ons centraal en onze Luxury Travel Consultants stellen alles in het werk om
uw wensen te realiseren. Daarbij gaan wij voor zover mogelijk uit van rechtstreeks vliegen vanaf
Brussel.
Wilt u liever met een andere vliegmaatschappij of heeft u voorkeur voor een andere luchthaven?
Deel uw wensen met ons en wij nemen de mogelijkheden met u door. De in deze uitgave vermelde prijzen zijn indicatieprijzen, gebaseerd op rechtstreeks vliegen vanaf Brussel in de goedkoopste boekingsklasse (inclusief belastingen en brandstofheffing) van de op de volgende pagina’s
eerstgenoemde luchtvaartmaatschappij. Deze zijn gebaseerd op de gegevens, zoals bekend op
10 december 2020 en zijn onder voorbehoud van wijzigingen.
KIES UW STOEL VOORAF
Vooraf uw stoelen (specifieke nummers) reserveren in het vliegtuig is bij Economy Class geen
vanzelfsprekendheid meer, tenzij u hiervoor wilt betalen. Wij raden aan om, ondanks de toeslag,
uw stoelen vooraf te reserveren, al dan niet met extra beenruimte om zo net even meer comfort
tijdens de vlucht te ervaren.
HUURAUTO OF TRANSFERS TER PLAATSE
Alle arrangementen in deze brochure worden aangeboden inclusief huurauto (m.u.v. Marpunta
Resort op Alonissos en Porto Zante op Zakynthos, waar standaard een privétransfer inbegrepen
is). Uw comfortabele middenklasse huurauto heeft u direct bij aankomst op de luchthaven tot
uw beschikking, u levert de auto hier aan het einde van de vakantie ook weer in. Heeft u voorkeur
voor een verzorgde privétransfer naar uw accommodatie in plaats van een huurauto, dan is dit
uiteraard ook mogelijk. Desgewenst laten wij de huurauto, voor zover mogelijk, de volgende dag
of later bij uw vakantieadres afleveren. Onze Luxury Travel Consultants adviseren u graag.

ALGEMENE REISVOORWAARDEN VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN
VOOR PAKKETREIS-OVEREENKOMSTEN.
Artikel 1: Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van reisdiensten die vanaf 1 juli 2018 worden geboekt
en worden geregeld door de Wet betreffende de verkoop
van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten van 21 november 2017.
Artikel 2: Informatie van de organisator en doorverkoper
voor de sluiting van de pakketreisovereenkomst
2.1 
De organisator en ook de doorverkoper verstrekken
aan de reiziger, voordat deze is gebonden door een
ket
reisovereenkomst de wettelijk voorgeschreven
pak
standaardinformatie, alsook, voor zover deze van toepassing is op de pakketreis:
1 de voornaamste kenmerken van de reisdiensten:
a) 	Algemene reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen voor pakketreis-overeenkomsten, de reis bestemming(en), de route en de verblijfsperioden, met de
data en het aantal nachten;
b) 	 de vervoermiddelen, hun kenmerken en categorieën, de
plaatsen en data en tijdstippen van vertrek en terugkeer, de duur en plaats van tussenstops en de aansluitingen; indien het exacte tijdstip nog niet vaststaat,
wordt dit bij benadering meegedeeld
c) 	 de ligging, de voornaamste kenmerken en de categorie
van de accommodatie volgens de regels van het land bestemming;
d) de verstrekte maaltijden;
e) 	 de bezoeken, de excursies of de andere diensten die zijn
begrepen in de voor de pakketreis overeengekomen
totaalprijs;
f) 	ingeval het niet duidelijk is, uitsluitsel of de reisdiensten
worden verleend aan de reiziger als lid van een groep;
g) 	de taal waarin andere toeristische diensten desgevallend worden verricht;
h) 	 of de reis in het algemeen geschikt is voor personen met
beperkte mobiliteit;
2 	 de totaalprijs van de pakketreis, en voor zover toepasselijk, opgave van de soort bijkomende kosten die voor
rekening van de reiziger kunnen zijn;
3 de betalingsmodaliteiten;
4 	 het minimumaantal personen dat nodig is voor de
uitvoering van de pakketreis en de uiterste datum voor
de eventuele opzegging van de overeenkomst wanneer
dit aantal niet wordt behaald;
5 	 algemene informatie over de vereisten in het land van
bestemming inzake paspoort- en visumverplichtingen,
met inbegrip van de bij benadering benodigde termijn
voor het verkrijgen van een visum en informatie over
formaliteiten op gezondheidsgebied;
6 	 de vermelding dat de reiziger de overeenkomst kan opzeggen tegen betaling van een opzegvergoeding;
7 	inlichtingen over de annulerings- en/of bijstandsverze
keringen.
2.2 De professioneel draagt er zorg voor dat het juiste standaardinformatieformulier wordt verstrekt aan de reiziger.
2.3 De precontractuele informatie die aan de reiziger wordt
verstrekt, vormt een integraal onderdeel van de pakketreisovereenkomst. Zij kan niet worden gewijzigd, tenzij
wederzijds akkoord van de partijen.
Artikel 3: informatie door de reiziger
3.1 	De persoon die de pakketreisovereenkomst afsluit,
moet aan de organisator en de doorverkoper alle nuttige
inlichtingen verstrekken omtrent hemzelf en zijn medereizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of
de uitvoering van de overeenkomst.
Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt
3.2 
en dit tot extra kosten leidt voor de organisator en/of
doorverkoper, mogen die kosten in rekening worden
gebracht.
Artikel 4: de pakketreisovereenkomst
4.1 B ij het sluiten van de pakketreisovereenkomst of binnen
redelijke termijn verstrekt de organisator of indien
er een doorverkoper bij betrokken is deze laatste
de reiziger een bevestiging van de overeenkomst op
een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail,
een papieren document of een pdf. Ingeval de pakketreisovereenkomst in de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de partijen wordt gesloten, heeft de reiziger het
recht een papieren kopie te vragen.
4.2 De pakketreisovereenkomst of bevestiging ervan bevat
de volledige inhoud van de overeenkomst, met inbegrip
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van alle informatie zoals vermeld in artikel 2 en de
volgende informatie:
1 	 de bijzondere wensen van de reiziger waarop de organisator is ingegaan;
2 	 dat de organisator aansprakelijk is voor de goede uitvoering van de pakketreis, en een bijstandsverplichting
heeft;
3 	 de naam en de contactgegevens van de entiteit die
instaat voor de bescherming bij insolventie;
4 	 de naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres van de
lokale vertegenwoordiger van de organisator of van een
andere dienst voor het geval de reiziger in moeilijkheden verkeert of zijn beklag wenst te doen over de
mogelijke non-conformiteit;
5 	 de verplichting van de reiziger om de non-conformiteit
tijdens de reis te melden;
6 	 informatie op basis waarvan rechtstreeks contact kan
worden opgenomen met een niet vergezelde minderjarige of met de persoon die op zijn verblijfplaats voor
hem verantwoordelijk is;
7 	informatie over de interne klachtenbehandeling;
8 	 informatie over de Geschillencommissie Reizen en het
platform van de E.U. voor online geschillenbeslechting;
9 	 informatie over het recht van de reiziger om zijn overeenkomst over te dragen.
4.3 Tijdig voor het begin van de pakketreis verstrekt de
organisator de reiziger:
1 de nodige ontvangstbewijzen
2 de vouchers en vervoerbewijzen
3 	 informatie over de geplande vertrektijden en, indien van
toepassing, over de uiterste tijd om in te checken, de
geplande tijden van tussenstops, aansluitingen en aankomst.
Artikel 5: De prijs
5.1 Na het sluiten van de pakketreisovereenkomst kunnen
de prijzen alleen worden verhoogd indien de overeenkomst daar uitdrukkelijk in voorziet. In dat geval wordt
in de pakketreisovereenkomst aangegeven hoe de prijsherziening wordt berekend.
Prijsverhogingen zijn alleen toegestaan als rechtstreeks gevolg van veranderingen in:
1 	 de prijs van passagiersvervoer die is toe te schrijven
aan de toegenomen kostprijs van brandstof of van
andere energiebronnen, of
2 	 de hoogte van belastingen of vergoedingen over de in de
overeenkomst begrepen reisdiensten, die worden geheven door niet direct bij de uitvoering van de pakketreis betrokken derden, met inbegrip van toeristenbelastingen en vertrek- of aankomstbelasting in havens
en op vliegvelden, of
3 	 de wisselkoersen die voor de pakketreis van belang zijn.
Indien een prijsverhoging wordt voorzien heeft de
reiziger recht op een prijsvermindering bij een daling
van de hierboven opgesomde kosten.
5.2 
Indien de verhoging 8% van de totaalprijs te boven
gaat, kan de reiziger de overeenkomst opzeggen zonder
opzeggingsvergoeding.
5.3 Een prijsverhoging is alleen mogelijk indien de organisator de reiziger uiterlijk twintig dagen voor het begin van
de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, zoals
bv. een mail, een papieren document of een pdf, hiervan
in kennis stelt, met opgave van een motivering voor die
prijsverhoging en een berekening.
5.4 In geval van een prijsvermindering heeft de organisator
het recht de administratieve kosten af te trekken van de
aan de reiziger verschuldigde terugbetaling. Indien de
reiziger hierom verzoekt staaft de organisator die kosten.
Artikel 6: Betaling van de reissom
6.1 	Behalve anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij
het afsluiten van de pakketreisovereenkomst als voorschot een gedeelte van de totale reissom zoals in de
bijzondere voorwaarden bepaald.
6.2 Behalve indien in de pakketreisovereenkomst anders
wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo van
de prijs uiterlijk 1 maand voor de vertrekdatum.
6.3 
Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd
gesteld, nalaat het voorschot of de reissom te betalen
die van hem wordt geëist, zal de organisator en/of
doorverkoper het recht hebben de overeenkomst met
de reiziger van rechtswege te beëindigen, met de kosten
ten laste van de reiziger.

Artikel 7: Overdraagbaarheid van de pakketreis
overeenkomst
7.1 	 De reiziger kan de pakketreisovereenkomst overdragen
aan een persoon die voldoet aan alle voorwaarden die
voor die overeenkomst gelden op voorwaarde dat hij:
1 	 de organisator en eventueel de doorverkoper zo snel
mogelijk en uiterlijk 7 dagen voor het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, zoals bv.
een mail, een papieren document of een pdf, op de
hoogte stelt, en
2 	 de eventuele bijkomende kosten draagt die voortvloeien
uit de overdracht.
7.2 Degene die de pakketreis overdraagt en degene die de
overeenkomst overneemt, zijn hoofdelijk aansprakelijk
voor de betaling van het nog verschuldigde bedrag en
voor eventuele bijkomende vergoedingen die voortvloeien uit de overdracht. De organisator stelt degene die
de overeenkomst overdraagt in kennis van de kosten van
de overdracht.
Artikel 8: Andere wijzigingen door de reiziger
Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de
organisator en/of de doorverkoper die daarop kan ingaan
alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.
Artikel 9: Wijziging door de organisator voor de afreis
9.1 	De organisator kan de bepalingen van de pakketreisovereenkomst, met uitzondering van prijswijzigingen
vóór het begin van de pakketreis niet eenzijdig veranderen, tenzij:
1 	 de organisator zich dit recht in de overeenkomst heeft
voorbehouden, en
2 het om een onbeduidende verandering gaat, en
3 	 de organisator de reiziger daarvan via een duurzame
gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf in kennis stelt.
9.2 1. Indien, vóór het begin van de reis, de organisator zich genoodzaakt ziet een van de voornaamste kenmerken van
de reisdiensten ingrijpend te wijzigen of niet aan de bevestigde bijzondere wensen van de reiziger tegemoet kan
komen, of voorstelt de prijs van de pakketreis met meer
dan 8 % te verhogen, dient de organisator de reiziger hiervan in te lichten en hem op de hoogte te brengen:
1  van de voorgestelde wijzigingen en het effect ervan op de
prijs van de pakketreis;
2 	 van de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen
zonder kosten, tenzij hij de voorgestelde wijzigingen
aanvaardt;
3 	 van de termijn waarbinnen hij de organisator in kennis
moet stellen van zijn besluit;
4 	 van het feit dat indien hij de voorgestelde wijziging binnen
de opgegeven termijn niet uitdrukkelijk aanvaardt, de
overeenkomst automatisch beëindigd wordt, en
5 	in voorkomend geval, van de voorgestelde vervangende
pakketreis en de prijs ervan.
9.3 Wanneer de wijzigingen van de pakketreisovereenkomst
of de vervangende pakketreis tot gevolg hebben dat de
kwaliteit of de kosten van de pakketreis verminderen,
heeft de reiziger recht op een passende prijsvermindering.
9.4 Indien de pakketreisovereenkomst op grond van artikel
9.2 wordt opgezegd en de reiziger geen vervangende
pakketreis aanvaardt, betaalt de organisator alle betaalde bedragen uiterlijk veertien dagen nadat de overeenkomst is opgezegd, aan de reiziger terug.
Artikel 10: Opzegging door de organisator voor afreis
10.1 
De organisator kan de pakketreisovereenkomst opzeggen:
1 	 indien het aantal personen dat zich voor de pakketreis
heeft ingeschreven, kleiner is dan het in de overeenkomst vermelde minimumaantal en de reiziger door
de organisator van de opzegging van de overeenkomst
in kennis wordt gesteld binnen de in de overeenkomst
bepaalde termijn, maar uiterlijk:
a) 	 twintig dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen
van meer dan zes dagen;
b) 	 zeven dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen
van twee à zes dagen;
c) 	 48 uur voor het begin van de pakketreis bij reizen die
minder dan twee dagen duren, of
2 	indien hij de overeenkomst niet kan uitvoeren als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden en hij de reiziger er vóór het begin van de pakketreis van in kennis stelt dat de overeenkomst wordt
opgezegd.

10.2 In deze gevallen betaalt de organisator aan de reiziger
alle bedragen die hij voor de pakketreis heeft ontvangen,
terug zonder een bijkomende schadevergoeding verschuldigd te zijn.
Artikel 11: Opzegging door de reiziger
11.1 De reiziger kan te allen tijde de pakketreisovereenkomst
opzeggen vóór het begin van de pakketreis. Bij opzegging kan de reiziger worden verplicht tot betaling van
een opzegvergoeding aan de organisator. In de pakketiseerde opzegreisovereenkomst kunnen gestandaard
vergoedingen worden bepaald op basis van het tijdstip
van de opzegging vóór het begin van de pakketreis
en de verwachte kostenbesparingen en inkomsten
uit alternatief gebruik van de reisdiensten. Indien er
geen gestandaardiseerde opzegvergoedingen zijn vastgesteld, stemt het bedrag van de opzegvergoeding
overeen met de prijs van de pakketreis verminderd
met de kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief
gebruik van de reisdiensten.
11.2 De reiziger heeft echter, indien zich op de plaats van
bestemming onvermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen die aanzienlijke gevolgen hebben
voor de uitvoering van de pakketreis of die aanzienlijke
gevolgen hebben voor het passagiersvervoer van de
reizigers naar de plaats van bestemming, het recht de
pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding op te zeggen. In geval van opzegging
van de pakketreisovereenkomst op grond van dit artikel
heeft de reiziger recht op een volledige terugbetaling van
alle voor de pakketreis betaalde bedragen, maar kan hij
geen aanspraak maken op een bijkomende schadevergoeding.

12.6 Indien er, als gevolg van onvermijdbare en buitengewone

omstandigheden, niet kan worden gezorgd voor
de terugkeer van de reiziger zoals afgesproken in de
pakketreisovereenkomst, draagt de organisator de
kosten van de nodige accommodatie, voor ten hoogste
drie overnachtingen per reiziger.
12.7 De beperking van de kosten zoals bedoeld in 12.6 is niet
van toepassing op personen met beperkte mobiliteit, op
personen die hen begeleiden, op zwangere vrouwen,
op alleenreizende minderjarigen en op personen
die specifieke medische bijstand behoeven, mits de
organisator ten minste 48 uur voor het begin van de
pakketreis in kennis is gesteld van hun bijzondere
behoeften.
12.8 
De organisator mag zich niet beroepen op onvermijdbare en buitengewone omstandigheden om aansprakelijkheid te beperken indien de betrokken
vervoerder zich daarop krachtens het toepasselijke
recht van de Unie niet kan beroepen.
12.9 De reiziger kan berichten, verzoeken of klachten in verband met de uitvoering van de pakketreis rechtstreeks
richten tot de doorverkoper bij wie hij de pakketreis
heeft gekocht. De doorverkoper geeft deze berichten,
verzoeken of klachten zonder vertraging aan de organisator door.
Artikel 13: Aansprakelijkheid van de reiziger
De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de organisator
en of doorverkoper, hun aangestelden en/of vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, of wanneer hij zijn contractuele
verplichtingen niet is nagekomen.

Artikel 17: Klachtenregeling
17.1 	 Indien de reiziger een klacht heeft vóór de afreis moet
hij deze zo snel mogelijk op een bewijskrachtige manier
melden bij de organisator of de doorverkoper.
17.2 	Klachten tijdens de uitvoering van de pakketreisovereenkomst moet de reiziger zo spoedig mogelijk
ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier,
melden aan de organisator of doorverkoper, zodat naar
een oplossing kan worden gezocht.
17.3 Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost

of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht
formuleren, dan moet hij na het einde van de reisovereenkomst zonder vertraging bij de organisator of
de doorverkoper een klacht indienen op een bewijskrachtige manier.
Artikel 18: Verzoeningsprocedure
18.1 	Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven.
18.2 	Mislukt deze poging tot minnelijke regeling, dan kan elk
van de betrokken partijen aan de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te
stemmen.
18.3 	Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een verzoeningsreglement en een “overeenkomst tot verzoening”
bezorgen.
18.4 	Overeenkomstig de in het reglement beschreven procedure, zal een onpartijdige verzoener daarna contact
opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na te streven.
18.5 	Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende
schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden.
Artikel 19: Arbitrage of rechtbank

11.3 De organisator betaalt uiterlijk binnen veertien dagen
alle bedragen terug die door of namens de reiziger zijn
betaald, verminderd met de opzegvergoeding.
Artikel 12: Non–conformiteit tijdens de reis
12.1 
De reiziger stelt de organisator zonder vertraging in
kennis van een eventuele non-conformiteit die hij tijdens
de uitvoering van een in de pakketreisovereenkomst
opgenomen reisdienst heeft vastgesteld.
12.2 	 Indien een van de reisdiensten niet conform de pakketreisovereenkomst wordt uitgevoerd, verhelpt de organisator aan die non-conformiteit, tenzij dat:
onmogelijk is, of
1
2 	 onevenredig hoge kosten met zich brengt, rekening
houdend met de mate van non-conformiteit en de
waarde van de desbetreffende reisdiensten.
Indien de organisator de non-conformiteit niet verhelpt,
heeft de reiziger recht op een prijsvermindering of een
schade-vergoeding overeenkomstig artikel 15.
12.3 Indien de organisator de non-conformiteit niet binnen
een door de reiziger bepaalde redelijke termijn verhelpt,
heeft de reiziger de mogelijkheid dit zelf te doen en om
terugbetaling van de nodige uitgaven te verzoeken. Het
is niet nodig dat de reiziger een termijn bepaalt indien de
organisator weigert de non-conformiteit te verhelpen,
of indien een onmiddellijke oplossing is vereist.
12.4 Indien een aanzienlijk deel van de reisdiensten niet kan
worden verricht, biedt de organisator, zonder bijkomende
kosten voor de reiziger, andere arrangementen aan
van, indien mogelijk, gelijkwaardige of hogere kwaliteit.
Indien de andere voorgestelde arrangementen leiden tot
een pakketreis van lagere kwaliteit, kent de organisator
aan de reiziger een passende prijsvermindering toe.
De reiziger kan de andere voorgestelde arrangementen
slechts afwijzen indien zij niet vergelijkbaar zijn met
hetgeen in de pakketreisovereenkomst is afgesproken, of
indien de toegekende prijsvermindering ontoereikend is.
12.5 Indien de non-conformiteit aanzienlijke gevolgen heeft
voor de uitvoering van de pakketreis en de organisator deze niet binnen een door de reiziger bepaalde
redelijke termijn heeft verholpen, kan de reiziger de
pakketreisovereenkomst zonder betaling van een
opzegvergoeding opzeggen en, in voorkomend geval,
om een prijsvermindering en/of een schadevergoeding
verzoeken. Indien de pakketreis passagiersvervoer omvat
voorziet de organisator ook in repatriëring van de reiziger.
Indien er geen andere arrangementen kunnen worden
voorgesteld of de reiziger de andere voorgestelde
arrangementen verwerpt, heeft de reiziger, in voorkomend geval, ook zonder opzegging van de pakketreisovereenkomst, recht op prijsvermindering en/ of
schadevergoeding.

Artikel 14: Aansprakelijkheid van de organisator en de
professioneel
14.1 	 De organisator is aansprakelijk voor de uitvoering van
de reisdiensten die in de pakketreisovereenkomst zijn
begrepen, ongeacht of deze diensten door de organisator of door andere reisdienstverleners worden
verricht.
14.2 I ngeval de organisator buiten de Europese Economische
Ruimte is gevestigd gelden voor de doorverkoper
die in een lidstaat is gevestigd de verplichtingen voor
organisatoren, tenzij de doorverkoper bewijst dat de
organisator aan de door de wet van 21 november 2017
voorgeschreven voorwaarden voldoet.
Artikel 15: Prijsvermindering en schadevergoeding
15.1 	De reiziger heeft recht op een passende prijsvermindering voor iedere periode waarin er sprake was
van non-conformiteit van de verleende diensten, tenzij
de organisator bewijst dat de non-conformiteit aan de
reiziger te wijten is.
15.2 	 De reiziger heeft recht op passende schadevergoeding
van de organisator voor alle schade die hij oploopt als
gevolg van non-conformiteit. De schadevergoeding
wordt zonder vertraging uitbetaald.
15.3 	De reiziger heeft geen recht op schadevergoeding, indien de organisator aantoont dat de non-conformiteit
te wijten is aan:
1
de reiziger;
een derde die niet bij de uitvoering van de in de pakket2
reisovereenkomst begrepen reisdiensten is betrokken,
en de non-conformiteit niet kon worden voorzien of voorkomen, of
3
onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

19.1 Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt

deze, dan kan de eisende partij desgewenst een
arbitrageprocedure instellen voor de Geschillencommissie Reizen of een procedure aanhangig maken voor
de rechtbank.
19.2 	De reiziger kan nooit verplicht worden de bevoegdheid
van de Geschillencommissie Reizen te aanvaarden, noch
als eisende noch als verwerende partij.
19.3 	De organisator of doorverkoper die verwerende partij
is kan de arbitrage slechts weigeren indien het door
de eisende partij geëiste bedrag méér dan 1.250 euro
bedraagt. Hij beschikt hiervoor over een termijn van 10
kalenderdagen na ontvangst van de aangetekende
brief of e-mail met ontvangstbewijs waarin wordt
aangegeven dat een dossier met een vordering vanaf
1.251 euro werd geopend bij de Geschillencommissie
Reizen
19.4 	Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een
geschillenreglement, en kan slechts worden opgestart
na het indienen van een klacht bij de onderneming zelf
en wel zodra vaststaat dat het geschil niet minnelijk kon
geregeld worden of zodra 4 maanden zijn verstreken
na het (voorziene) einde van de reis (of eventueel
vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil).
Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door
de rechtbanken beslecht worden.
19.5 	Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschillenreglement, op een bindende
en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk.
Secretariaat van de Geschillencommissie Reizen:
Telefoon: 02 277 62 15 of 02 277 61 80 (9u tot 12 u) ;
Fax: 02 277 91 00
City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel
E-mail: reisgeschillen@clv-gr.be
1/1/2021

Artikel 16: Verplichting tot bijstand
16.1 	 De organisator biedt zonder vertraging passende bijstand aan de reiziger die in moeilijkheden verkeert, in
het bijzonder door:
1 	 nuttige informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand;
2 	 de reiziger te helpen bij het gebruik van communicatie
op afstand en bij het vinden van andere reisarrangementen.
16.2 	Indien de moeilijkheden het gevolg zijn van opzet of
nalatigheid van de reiziger, kan de organisator voor deze
bijstand een vergoeding vragen. Die vergoeding bedraagt in geen geval meer dan de werkelijke kosten
gedragen door de organisator.
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ALGEMENE REISVOORWAARDEN VAN
DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN VOOR
REISDIENSTOVEREENKOMSTEN
Artikel 1: Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van reisdiensten die vanaf 1 juli 207 worden geboekt en
worden geregeld door de Wet betreffende de verkoop van
pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten van 21 november 2017.
Artikel 2: Informatie aan de reiziger vooraleer een reisdienstovereenkomst tot stand komt
De organisator of de doorverkoper die als tussenpersoon
afzonderlijk een reisdienst verkoopt verstrekt aan de reiziger
de volgende informatie:
De voornaamste kenmerken van de reisdienst
1
2 	 De identiteit van de onderneming (ondernemingsnummer, handelsnaam, adres en telefoonnummer)
3
De totale prijs van de reisdienst
4 Betalingsmodaliteiten
5
Informatie over de interne klachtenbehandeling
6 	 De bescherming waarop hij aanspraak kan maken in het
geval van insolventie
7 	 De naam van de entiteit die instaat voor die bescherming
en haar contactgegevens.
Artikel 3: Informatie door de reiziger
3.1 De persoon die de reisdienstovereenkomst afsluit, moet
aan de organisator en de doorverkoper alle nuttige
inlichtingen verstrekken omtrent hemzelf en zijn medereizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de
uitvoering van de overeenkomst.
Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt
3.2 
en dit tot extra kosten leidt voor de organisator en/of
doorverkoper, mogen die kosten in rekening worden
gebracht.
Artikel 4: Insolventie
4.1 De organisator of doorverkoper die als tussenpersoon
afzonderlijke reisdiensten verkoopt stelt een zekerheid
voor de terugbetaling van alle bedragen die hij ontvangt
van of namens de reizigers, voor het geval de reisdienst,
door de insolventie niet kan worden verleend.
4.2 Voor niet-uitgevoerde reisdiensten worden terugbeta
lingen op verzoek van de reiziger zonder vertraging
verricht.
Artikel 5: Klachtenregeling
De organisator en/of doorverkoper verstrekt aan de reiziger
informatie over de interne klachtenbehandeling.
Artikel 6: Verzoeningsprocedure
6.1 Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven.
6.2 Mislukt deze poging tot minnelijke regeling, dan kan elk
van de betrokken partijen aan de vzw Geschillen
commissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te
stemmen.
6.3 Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een verzoeningsreglement en een “overeenkomst tot verzoening”
bezorgen.
6.4 Overeenkomstig de in het reglement beschreven procedure, zal een onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening
tussen de partijen na te streven.
6.5 Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende
schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden.
Artikel 7: Arbitrage of rechtbank
7.1 Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt
deze, dan kan de eisende partij desge
wenst een
arbitrageprocedure instellen voor de Geschillencommissie Reizen of een procedure aanhangig maken voor de
rechtbank.
7.2 De reiziger kan nooit verplicht worden de bevoegdheid
van de Geschillencommissie Reizen te aanvaarden, noch
als eisende noch als verwerende partij.
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7.3 De organisator of doorverkoper die verwerende partij
is kan de arbitrage slechts weigeren indien het door
de eisende partij geëiste bedrag méér dan 1250 euro
bedraagt. Hij beschikt hiervoor over een termijn van 10
kalenderdagen na ontvangst van de aangetekende brief
of e-mail met ontvangstbewijs waarin wordt aangegeven
dat een dossier met een vordering vanaf 1251 euro werd
geopend bij de Geschillencommissie Reizen.

3 	

7.4 
Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een
geschillenreglement, en kan slechts worden opgestart
na het indienen van een klacht bij de onderneming zelf
en wel zodra vaststaat dat het geschil niet minnelijk kon
geregeld worden of zodra 4 maanden zijn verstreken na
het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de
prestatie die aanleiding gaf tot het geschil). Geschillen
m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de
rechtbanken beslecht worden.

Artikel 3: Bagage
Bij verlies of beschadiging van bagage moet de reiziger bij de
afdeling verloren bagage van de luchthaven een property
irregularity report invullen. Zonder dit document is het
onmogelijk om een vergoeding te bekomen.

7.5 Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschillenreglement, op een bindende
en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk.
Secretariaat van de Geschillencommissie Reizen:
telefoon: 02 277 62 15 of 02 277 61 80 (9u tot 12 u) ;
fax: 02 277 91 00
City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel
e-mail: reisgeschillen@clv-gr.be
1/2/2018

BIJZONDERE VOORWAARDEN
SILVERJET BELGIUM BVBA
Artikel 1: Prijzen
1 	 De overeengekomen prijs in de pakketreisovereenkomst is – behoudens kennelijke materiële vergissing
- vast en alle verplichte diensten zijn inbegrepen,
behalve deze die, ingevolge lokale reglementeringen,
enkel ter plaatse door de reiziger in contanten kunnen
betaald worden
2 	 De prijs is aangeduid per persoon.
3 	 De prijzen bevatten: vervoer heen en terug, vervoer
tussen de luchthaven van bestemming en de verblijfplaats of huurwagen, verblijf in hotel met maaltijden
zoals voorzien in het programma, de diensten van onze
vertegenwoordiger ter plaatse, de BTW, de luchthaventaksen.
4 	 Niet-inbegrepen zijn: kosten voor reispas, visum, inentingen, verzekeringen; alle persoonlijke uitgaven;
fooien en uitstappen die niet uitdrukkelijk als inbegrepen aangeduid staan.
5 	 Prijzen die mondeling of telefonisch door onze reserveringsdienst worden gegeven zijn steeds onder voorbehoud. Enkel schriftelijke prijsbevestigingen zijn
geldig.
6
De prijzen zijn berekend op basis van
a) 	 wisselkoersen voor het verblijf en de andere diensten
in het buitenland die op 01 juli 2020 bekend waren.
De wijziging van de wisselkoersen zal worden doorgevoerd, indien de koers van (munt, bijv. de dollar) hoger
is dan (munt ten overstaan van de euro)
b) 	 Taksen en heffingen, met inbegrip van de luchthaventaksen, in vergelijking met de toestand op datum van
de te koop aanbieding.
c) 	 de vervoerprijs met inbegrip van de energieprijzen
die een element uitmaken van deze vervoerprijs op
basis van de datum van de tekoopaanbieding.
9 	 Zo de verhoging 8 % van de totaalprijs te boven gaat, kan
de reiziger de pakketreis-overeenkomst zonder vergoeding verbreken. In dit geval heeft de reiziger recht
op terugbetaling van de bedragen die hij aan de organisator heeft betaald.
Artikel 2: Formaliteiten
1 	 De reiziger dient te bevestigen kennis genomen te
hebben van de informatie inzake de te vervullen
formaliteiten die hem in de brochure of door de doorverkoper worden medegedeeld.
2 	 Kinderen dienen over een identiteitskaart met foto te
beschikken. Kinderen die niet door hun ouders vergezeld worden, dienen documenten voor te leggen,
waarop de ouders hun toestemming verlenen om
alleen te reizen en waarbij de datum van aankomst en
van vertrek uit het betrokken land vermeld is, evenals
het adres waar zij hun vakantie doorbrengen en hun
adres in België.

Huisdieren kunnen op reis meegenomen worden mits
rekening te houden met de specifieke richtlijnen die
door de organisator worden verstrekt. Zij moeten in
elk geval in regel zijn met de vaccinatievoorschriften.
De organisator aanvaardt echter geen enkele verantwoordelijkheid bij eventuele schade noch voor
moeilijkheden die voortspruiten uit het meenemen
van huisdieren.

Artikel 4: Dienstregeling
De vermelde dienstregelingen zijn indicatief. De reiziger
dient in alle omstandigheden er rekening mee te houden dat
deze zowel voor als tijdens de reis gewijzigd kunnen worden.
Artikel 5: Annulering en wijzigingen door de reiziger
1 	 De wijzigings- en annuleringskosten zijn variabel volgens het tijdstip van annulering. De juiste datum van
de annulering wordt bepaald door de datum van
ontvangst door de organisator. Alle bedragen zijn aangeduid per persoon.
Annulatie:
2
Tot 60 dagen voor de afreis: 10 % van de reissom,
vermeerderd met de kosten van het uitgegeven
vervoersbiljet.
Tot 30 dagen voor de afreis: 20 % van de reissom,
vermeerderd met de kosten van het uitgegeven
vervoersbiljet.
Tot 20 dagen voor de afreis: 40 % van de reissom,
vermeerderd met de kosten van het uitgegeven
vervoersbiljet.
tTot 9 dagen voor de afreis: 70 % van de reissom,
vermeerderd met de kosten van het uitgegeven
vervoersbiljet.
Tot 8 dagen voor de afreis: 100 % van de reissom.
3 	 Wijzigingen aan een geboekte reis worden aanvaard mits
betaling van onderstaande kosten, naast de normale
prijsaanpassing.
tot 30 dagen voor de afreis: € 150 per persoon,
vermeerderd met de kosten van het uitgegeven
vervoersbiljet.
minder dan 30 dagen voor de afreis: zie annulatie.
Voor annulatiekosten en wijzigingen voor cruises verwijzen wij
naar onze cruise brochure.
Artikel 6: Aansprakelijkheid
1 	 De in dit document opgenomen informatie werd opgemaakt volgens gegevens die ons bekend waren tot zes
maanden voor de publicatie ervan. Indien zich wijzigingen voordoen in exploitatie, faciliteiten en diensten van de aangeboden producten zullen deze onmiddellijk na kennisname door de organisator worden
meegedeeld.
2 	 De prestaties van de organisator nemen een aanvang
en eindigen op de opstapplaats.
Artikel 7: Klachtenregeling
1 	 De reiziger dient, op een bewijskrachtige wijze, de organisator onverwijld op de hoogte te brengen van
iedere non-conformiteit die hij ervaart tijdens de uitvoering van de pakketreis-overeenkomst.
2 	 De tegenwaarde van niet-verkregen diensten wordt
alleen terugbetaald mits het indienen van een geschreven attest uitgaande van de betrokken dienstenverlener en waarin duidelijk vermeld wordt welke
diensten de reiziger niet ontvangen heeft.
3 	 Voor eventuele geschillen die niet via de Geschillencommissie opgelost kunnen worden, is alleen de rechtbank van Brugge bevoegd.
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