
BOUTIQUE HOTELS
ITALIË • GRIEKENL AND • SPANJE • PORTUGAL • KROATIË • MONTENEGRO 

E D I T I E  2 0 2 3



I   LOCAL COLOURS2

Inhoudsopgave
Welkom  3 
Duurzaam op vakantie  4 
Travel in Style  6 
Geniet in Stijl  8

Italië  10 
Ligurië  12 
Puglia  14 
Sardinië  22 
Sorrento – Napels  26 
Sicilië  27 

Griekenland  28 
Zakynthos  30 
Kefalonia  32 
Kreta  34 
Mykonos  38 
Santorini  44 
Rhodos  47 
Kos  50 
Halkidiki  52 

Spanje  54 
Andalusië  56 
Ibiza  62 
Mallorca  64 

Portugal  66 
Costa de Lisboa  68 
Porto – Douro Vallei  70
Algarve  73 
Madeira  78 

Kroatië  82 
Istrië  84 
Hvar  86 

Montenegro  88 
Herceg Novi  90 
Kotor  92 

Reisinformatie  95 
Algemene voorwaarden  96 

Sfeerverhalen
Italië – La Dolce Vita  18 
Griekenland – Kafeneion  42 
Spanje – Paella  60 
Portugal – Fado  74

LUXE 
CHARME
Bij zonsondergang dineren met verse

streekproducten en uitzicht op de olijf-

gaard, vanuit uw ‘hideaway’-suite met 

privézwembad uitkijken over de azuur 

blauwe zee, óf genieten van een uitge-

breide behandeling in de Spa van uw 

designhotel. Het staat allemaal syno-

niem voor het ultieme genieten van een 

Local Colours-vakantie: charme, klein-

schaligheid, luxe comfort en sublieme 

service.

Voor dit label kozen wij kleinschalige 

accommodaties, waar u even helemaal 

tot rust kunt komen. Elk van deze unie-

ke, veelal boutique hotels, hebben een 

eigen karakter en zijn voornamelijk ge-

legen in een natuurlijke omgeving, weg

van alle drukte. De met zorg geselec-

teerde luxehotels zijn trendy en au-

thentiek en bieden een uitstekend ser-

viceniveau, waardoor niets een zorge-

loze vakantie nog in de weg staat. daar-

naast kunt u bij de meeste hotels te-

recht voor onvergetelijke ervaringen als 

wijnproeven, exclusieve diners of avon-

tuurlijke en culturele excursies. Proef 

de lokale sfeer en ga op ontdekking 

samen met uw partner, vrienden of 

gezin.



Welkom
Hierbij de derde editie Silverjet-editie van Local Co-

lours, speciaal voor de fi jnproevers en levensgenieters. 

Een selectie van hotels welke garant staan voor een 

ontspannen vakantie in een 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 la-

ten wij u graag kennis maken met ons vernieuwde aan-

bod van veelal unieke kleinschalige boutique hotels. 

Elk met een eigen karakter, vaak gelegen in een natuur-

lijke omgeving en weg van alle drukte.

Wat dacht u van een break in de prachtige Champag-

ne streek in Frankrijk? Of geniet u liever van een verblijf 

verscholen aan een baai op Mallorca of juist in de weel-

derig groene heuvels van Toscane in Italië. U kunt ook 

de rustige binnenlanden van Griekenland ontdekken 

en kennis maken met de pure authentieke keuken met 

een vleug Japans of kom helemaal tot rust in de wijn-

gaarden in het hoge noorden van Portugal. Ook onze 

diamantjes in Kroatië en Montenegro verdienen aan-

dacht.

Local Colours wil ook graag laten zien dat luxe en 

duurzaam reizen hand in hand gaan. U ziet aan het 

groene logo welke hotels het milieu een warm hart 

toedragen. 

De door ons met zorg geselecteerde boutique hotels 

zijn niet alleen trendy of authentiek, ze bieden ook 

een uitstekend serviceniveau zoals u van ons mag 

verwachten. Daarnaast kunt u bij de meeste hotels 

terecht voor diverse onvergetelijke belevenissen als 

wijnproeverijen, exclusieve diners of avontuurlijke ex-

cursies. Wij stellen uw reis graag geheel naar uw per-

soonlijke voorkeur samen.

We nodigen u van harte uit kennis te maken met deze 

bijzondere accommodaties en bestemmingen. Proef 

de lokale sfeer en ga op ontdekking, samen met uw 

partner, vrienden of uw gezin.

Wim David

Directeur Silverjet Belgium

Goede reis en geniet!
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Duurzaam genieten 
met Local Colours

De euforie van reizen begint al ver daarvoor. Uitkijken naar het karakteris-
tieke hotel in de glooiende heuvels in Toscane of dat design hotel op San-
torini met vanaf het terras iedere avond de betoverende zonsondergang. 
Spaarzame tijd optimaal beleven met geliefden, welverdiend niets doen, 
genieten van cultuur, heerlijk eten ... Omdat Local Colours weet hoe be-
langrijk het is dat verwachtingen worden waargemaakt, anticiperen we op 
het verlangen om duurzaam te genieten van vakantie. 

We snappen allemaal dat er iets moet gebeuren om de Italiaanse wijnen van
hoge kwaliteit te behouden of het zeewater rondom de Griekse eilanden 
schoon te houden. Maar willen we het reizen er niet voor laten. Daarom voegt 
Local Colours iets tóe. Onze missie om een hoge mate van service, comfort, 
luxe, kwaliteit en fl exibiliteit te bieden, breiden we uit met het doel om ook op
duurzaamheid te excelleren. We noemen dat duurzaam genieten: dat de 
euforie van een vakantie op alle fronten een goed gevoel geeft. In het besef dat
het complex is om duurzaam te reizen, weten wij bij Local Colours dat het kan.
In kleine stapjes, maar toch … Elke dag een stapje duurzamer, dat is onze 
strategie.

V EEL  H OT EL S  W ER K EN  A A N  D U U R Z A A M H EI D
Onze eerste stap is dat we bij het contracteren van hotels hebben onderzocht 
wat het hotel doet aan duurzaamheid. We kunnen zeggen dat nagenoeg 
ieder hotel in deze brochure daar bewust werk van maakt. Hetzij door gebruik
te maken van groene stroom en duurzame energiebronnen, hetzij door 
verspilling van voedsel en water tegen te gaan. Sommigen kiezen voor her-
vulbare fl esjes voor shampoo en conditioner van luxe merken. Een aantal 
heeft zelfs een eigen groente- en kruidentuin zodat de chef en zijn team op 
biologische en duurzame wijze ingrediënten gebruiken die de smaakpapillen 
verwennen. Goed beschouwd is het logisch dat juist de wat meer luxere hotels 
hier volop mee bezig zijn. Het streven naar perfectie, ook op het gebied van 
duurzaamheid, is de manier om zich te onderscheiden.

E X T R A  A A N DAC H T  VO O R  H OT EL S 
D I E  U I T ZO N D ER L I J K  P R E S T ER EN
Onze tweede stap is dat we hotels die uitzonderlijk presteren op het gebied 
van duurzaamheid in het zonnetje zetten. Zo wordt het selecteren van de acco-
mmodatie die het beste aansluit bij uw verwachtingen nog makkelijker. In deze 
brochure zijn deze hotels herkenbaar aan

Met deze stappen dragen wij eraan bij dat we ook in de toekomst die schitte-
rende plekken op aarde kunnen bezoeken. Reizen is van alle tijden en hoe mooi 
is het als we dat, al genietend, zo duurzaam mogelijk kunnen doen. 
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Travel in Style
Relaxed aankomen op uw bestemming na uw vliegreis is een goede start van uw vakantie.

Geniet van meer beenruimte en een bredere stoel door voor een Comfort stoel te kiezen.

Voor de meest persoonlijke service en privileges raden wij u (waar mogelijk) vliegen in de Business Class van harte aan. 

Wat uw wensen tijdens uw vliegreis ook zijn, voor zover mogelijk regelen wij het graag!

RUIME KEUZE EN FLEXIBILITEIT
Bij Silverjet bent u helemaal vrij om zelf uw dag van vertrek en thuis 

komst te kiezen. Wij stellen alles in het werk om uw wensen te reali se-

ren. Onze arrangementen zijn standaard gebaseerd op Economy Class 

vliegen met een door ons geselecteerde vliegmaatschappij, zo moge-

lijk rechtstreeks vanaf Brussels Airport. U bent echter volledig vrij om 

een andere vliegmaatschappij, een andere luchthaven van vertrek of 

waar mogelijk een luxere stoel te kiezen.

Vraag uw reisagent naar de mogelijkheden van een luxere stoel incl. 

een indicatie van de hiervoor geldende toeslag. Daarnaast heeft u op 

een aantal bestemmingen de mogelijkheid Business Class te vliegen, 

waarmee u heerlijk ontspannen en comfortabel van uw vlucht geniet. 

PRIVATE JET
Voor maximale privacy en een volledig flexibele invulling van uw reis 

kunt u kiezen voor het huren van een private jet. U bepaalt zelf vanaf 

waar u vertrekt, op welke tijd u wilt vliegen, wat u geserveerd wilt heb-

ben aan boord en voor hoeveel personen. Wij bieden u toestellen voor 

6 tot 100 personen, zowel turbo machines als snelle jets. Hiermee zijn 

nagenoeg alle Europese luchthavens snel en uitermate comfortabel 

bereikbaar. Silverjet-reizen op maat!

EXTRA SERVICES AAN BOORD
Bij steeds meer luchtvaartmaatschappijen is het niet meer mogelijk 

vooraf uw stoelen te kiezen, tenzij u hiervoor betaalt. Met name wan-

neer u met een groep of met kleine kinderen reist, raden wij u aan toch 

stoelen bij te boeken. Tijdens het inchecken kort voor vertrek loopt u 

anders het risico niet meer bij elkaar te kunnen zitten. Daarnaast heeft 

u veelal de mogelijk heid om stoelen met extra beenruimte of een zo-

geheten ‘2-seater’ te reserveren. Zo ervaart u net even meer reiscom-

fort naar uw vakantie bestemming. Wij helpen u graag bij het maken 

van de juiste keuze.

VIP AANKOMSTSERVICE
Hoe heerlijk is het als u lange wachtrijen voor de paspoortcontrole en 

douaneformaliteiten kunt omzeilen door van een VIP Aankomstservice 

gebruik te maken. Bij aankomst wordt u bij de gate opgewacht, naar 

een lounge begeleid waar een hapje en drankje voor u klaar staan, ter-

wijl intussen de formaliteiten versneld plaatsvinden. Op nagenoeg alle 

bestemmingen kunnen wij deze exclusieve service voor u verzorgen. 

COMPLEET VERZORGDE 
REISDOCUMENTEN
Weinig regelen, veel genieten. Daarom ontvangt u gemiddeld twee 

weken voor vertrek de reisdocumenten, die u worden toegezonden in 

een fraai lederen ticket mapje aangevuld met kofferlabels.

EXECUTIVE LOUNGES
INBEGREPEN IN DE REIS
Bij Silverjet mag u voor vertrek vanaf Brussels Airport, Oostende, Schip-

hol, Parijs en Düsseldorf altijd gratis gebruik maken van een luxe exe-

cutive lounge. U vermijdt hiermee de drukte en brengt uw wachttijd 

ontspannen in een rustige omgeving door. Drankjes, hapjes en dag-

bladen staan gratis ter beschikking. Ook vanaf veel luchthavens op de 

bestemming kunnen wij een lounge voor u reserveren. Zo ontspannen 

kan een vakantie beginnen!
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Geniet in Stijl

WINE -  Een aantal hotels in deze brochure biedt 

een bijzondere ervaring op het gebied van wijn. 

Sommige beschikken over een uitgebreide wijn-

kelder, andere over een topsommelier die wijnen 

fantastisch weet te combineren 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 culi-

nair genieten van “fi ne-dining” of gourmetres-

taurants. Enkele mogen zelfs één of meerdere 

Michelin-sterren voeren, wat garant staat voor 

een culinaire ervaring op topniveau. 

WELLNESS -  Ontspannen genieten in een  ac-

commodatie met speciale aandacht voor welzijn. 

De hotels met deze vermelding bieden spa- en 

wellnes faciliteiten. Enkele bieden ook schoon-

heidsbehandelingen en massages.

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’s. Denk aan 

workshops en/of excursies met uiteenlopende 

thema’s. Van kookworkshops met lokale produc-

ten, tot wandeltochten door de wijnvelden met 

een proeverij als kers op de taart.

DUURZAAM GENIETEN – Dit icoontje zetten wij 

bij hotels die met vlag en wimpel geslaagd zijn 

als het gaat om duurzaam ondernemen. Denk 

aan groene stroom en duurzame energiebron-

nen zoals zonnepanelen die het hotel gebruikt 

maar ook de eigen groente- en kruidentuin waar 

de chef naar hartenlust gebruik van maakt. Her-

vulbare fl esjes in de badkamer van luxe merken 

komen ook in aanmerking. Al deze kenmerken 

tesamen maken dat deze hotels van ons het 

icoontje duurzaam genieten hebben ontvangen.

LEADING HOTELS OF THE WORLD
Van oude paleizen tot intieme “hideaways” waar gast-

vrijheid wordt gezien als kunst en passie. Topkwaliteit op 

alle fronten; dat is wat u kunt verwachten bij één van de 

”Leading hotels of the World”.

SMALL LUXURY HOTELS 
OF THE WORLD
Voor een luxe hotelervaring in een intieme setting zit u 

bij Small Luxury Hotel of the World goed. Van mondaine 

design-hotels tot 18e eeuwse herenhuizen en van histori-

sche landhuizen tot afgelegen masseria’s. 

RELAIS & CHATEAUX
Werelds en uniek; dat zijn de Hotels van Relais & Cha-

teaux. 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.

DESIGN HOTELS
Alle hotels met het label DESIGN HOTEL imponeren met

hun unieke en bijzondere architectuur. 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 de betekenis:

Met grote regelmaat bezoeken wij onze bestemmingen, voortdurend op zoek naar de mooiste en beste accommoda-

ties. 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.nl Uiteraard kunt u voor meer 

informatie ook bij onze Luxury Travel Consultants terecht.
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SICILI

Italië is meer dan La Dolce Vita! Van het           

Merengebied 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 ont-

dekken. 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.

 DE KUNST VAN   
GENIETEN

La Vita e Bella!

Bella 
   Italia
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Verken de middeleeuwse dorpjes van Ligurië of de witte zandstranden van de Rivièra, ga een dagje winkelen 

door de geplaveide steegjes van Alassio of geniet van de zon aan het zwembad in dit aantrekkelijke hotel.

GARLENDA
Ingebed in het groene heuvellandschap van Ligurïe, 

niet ver van de Italiaanse Rivièra met zijn prachtige 

kustlijn en het glinsterende blauw van de Middel-

landse 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 ver-

borgen juweeltje in de schilderachtige vallei van het 

Ligurische achterland.

AUTHENTIEK & CULINAIR
Aan het grote rotszwembad met hydromassage kunt 

u ontspannen dagen doorbrengen. Verken het ge-

bied tijdens een wandeling door de dennenbossen 

en maak een uitstapje naar de Levante Rivièra met 

zijn lange, fijne zandstranden en pittoreske en roman-

tische 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 ver-

fijnde Ligurische keuken, vergezeld van een selectie 

van de beste Italiaanse wijnen. Probeer de Ligurische 

Arrangement

ITALIË  I  LIGURIË  I  GARLENDA

5 Overnachtingen

Logies met ontbijt

Fles wijn en aperitief bij het diner 

Vliegreis en huurauto                              vanaf € 1.495,- p.p.

HOTEL & GOLF RESORT 

specialiteiten zoals focaccia, verse truffelpasta en een 

frittura met garnalen, sardines en pulpo. In de zo-

mer dineert u op het terras bij kaarslicht. ‘s Ochtends 

wordt een uitgebreid ontbijt geserveerd. Shuttleser-

vice naar het nabijgelegen zandstrand (tegen beta-

ling). 

K AMERS & SUITES
De 25 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 ingerich-

te badkamer. Een aanrader is de Deluxe Suite met een 

gecombineerde woon-/slaapkamer, een open haard, 

gezellige zithoek en een hemelbed.

U vliegt naar Genua en vervolgens is het nog ca. 70 au-

tominuten tot het hotel.

   La Meridiana  
* * * * * 
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Ondergedompeld in het spectaculaire landschap buiten het kleine stadje Pezze di Greco, is deze typische 

Masseria volledig gerestaureerd met behoud van het karakter en de charme van het oorspronkelijke gebouw. 

DE ENTREE
De ingang leidt door een aantal indrukwekkende 

poorten en langs een lange oprijlaan die meteen 

een voorproefje geeft van de masseria. De vijf hec-

tare land staat vol met een mix van palmen, olijven, 

citrusboomgaarden, amandelbomen, cactussen, 

bloeiende struiken, rozemarijn en wijnstokken, de ty-

pische vegetatie van dit mooie gebied. Stenen muren 

bepalen de eigendomsgrens en de imposante Masse-

ria staat trots midden in deze schitterende natuurlijke 

omgeving. Er worden talloze activiteiten op maat aan-

geboden als kooklessen, wijnproeverijen, olieproeve-

rijen, druiven- en olijvenoogstervaringen, fietstochten, 

Vespa-tochten, boogschieten en paardrijden. 

DE MASSERIA 
Het kleine wellnesscenter verzorgt schoonheidsbe-

handelingen. De tuinen zijn liefdevol onderhouden 

met grote terrassen verspreid om te ontspannen in de 

zon of onder een schaduwrijke vijgenboom. U kunt 

een van de fietsen van de Masseria gebruiken om het 

landschap te verkennen. Het riante zwembad ligt op 

een verhoogd terras met een fantastisch uitzicht over 

de toppen van de zilverkleurige olijfbomen en de 

blauwe Adriatische zee. Drankjes en snacks worden 

de hele dag door geserveerd in de bar bij het zwem-

Arrangement

ITALIË  I PUGLIA I  PEZZE DI GRECO

5 Overnachtingen 

Logies met ontbijt

Schaaltje tapas per verblijf

Vliegreis en huurauto                               vanaf € 1.425,- p.p.

bad, samen met informele lunches aan de zware hou-

ten tafels. Het personeel, samen met de immer aan-

wezige eigenaar Giuliano, zorgen voor een geweldig 

verblijf. Montenapoleone op slechts 5 km van de zee, 

is het ideale startpunt voor een bezoek aan de regio, 

de stranden van Salento en de wonderen van de Itria-

vallei. De luchthaven van Bari ligt op ca. 80 km.

LOK ALE KEUKEN
Masseria Montenapoleone is zich zeer bewust van het 

milieu en gebruikt uitsluitend haar eigen vers geteelde 

producten, zelfgebakken taarten en brood en zelfge-

maakte pasta bij alle maaltijden. Een volledig uitgerus-

te landelijke keuken met eettafel staat tot uw beschik-

king, en u bent van harte welkom om verse tomaten 

en andere seizoengebonden groenten of fruit uit de 

tuinen te plukken, als u een lichte lunch voor uzelf wilt 

maken. De 20 kamers en suites liggen verspreid over 

het hoofdgedeelte van de Masseria en elke kamer is 

uniek ingericht.

Masseria Montenapoleone
* * * *  deluxe
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Puglia is de parel van Zuid-Italië, doordrenkt van geschiedenis met een schat aan wijngaarden en een 

oogverblindende kustlijn om te verkennen. 

MASSERIA
Midden in eeuwenoude olijfvelden is het contrast met 

de witgekalkte Masseria duidelijk zichtbaar. Torre Maiz-

za 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 ongeëve-

naarde service. Van de schitterende kamers en suites 

tot de romantische zonsondergang op het dakterras. 

Volledig gerestaureerd door Olga Polizzi, die traditio-

nele 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. 

HET RESORT
Een korte tocht per shuttlebus brengt u naar de beach-

club van het hotel en het schilderachtige vissersdorpje 

Savelletri. Het riante buitenzwembad wordt geflan-

keerd door pergola’s met wijnranken. Het hotel be-

schikt ook over een 9-holes golfbaan, een kookschool 

en een heerlijke Spa met gezichts- en lichaamsbehan-

delingen die allemaal worden uitgevoerd door een 

deskundige team van therapeuten en specialisten. 

Dineren in Masseria Torre Maizza is een typisch Zuid-

Italiaanse aangelegenheid. Fulvio Pierangelini, culinair 

directeur, heeft een verfijnd menu gecreëerd dat on-

Arrangement

ITALIË  I  PUGLIA  I  SAVELLETRI DI FASANO

4 Overnachtingen

Logies met ontbijt

Fles wijn bij aankomst op de kamer

Vliegreis en huurauto                              vanaf € 1.899,- p.p.

Deze schitterend gerenoveerde Masseria is een perfecte match tussen design en lokale traditie!

miskenbaar Apulisch van aard is, met ingrediënten uit 

de eigen tuin. De bijbehorende 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. 

K AMERS & SUITES
De 40 elegante kamers en suites zijn ingericht in ei-

gentijdse stijl met een verzameling van lokale kunst-

artikelen. Een kingsizebed, moderne voorzieningen, 

luxueus  beddengoed en badkamers bekleed met 

Trani-steen behoren standaard tot de inrichting. De-

luxe Suites beschikken over originele gewelfde pla-

fonds maar het beste van alles is het zonovergoten 

terras met een zwembad met uitzicht op de tuinen en 

olijfgaarden.

U vliegt naar Bari en vervolgens is het nog ca. 50 auto-

minuten tot de Masseria.

Masseria Torre Maizza
* * * * *
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 La Dolce Vita
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Italië is… in een cabrio toeren langs de wondermooie Bloemenri-

viera, een wandeling door het openluchtmuseum van Rome, luxe 

shoppen in Milaan, en een romantische gondel door Venetië. Italië 

is stijlvol geklede bevolking, een snelle ‘caffè’ en ‘brioche’ als ontbijt, 

en de ontelbare Vespa-scooters in de steden. Italië is het land van 

geloof en bijgeloof, waar de paus op handen wordt gedragen, en 

het gepassioneerde volk zo hartstochtelijk het volkslied zingt als de 

‘squadra azzurra’ de wereldtitel winnen. Het is het land van kunst 

en cultuur, en van de grootste namen uit de geschiedenis: Caesar, 

Dante, Michelangelo, Galilei, Pythagoras, Marco Polo en Leonardo 

da Vinci.

Italië is een terrasje langs het sprookjesachtige Lago di Como, een 

glaasje Chianti op het grandioze Piazza del Campo in Siena, de 

glooiende heuvels van Toscane en een volmaakte zonsondergang 

in Amalfi . Italië is limoncello, sambuca en prosecco, waar Matia Ba-

zar’s zomerhit ‘Ti sento’ zorgt voor het ultieme vakantiegevoel en Al 

Bano & Romina Power doen terugverlangen naar de jaren zeventig. 

Italië is ‘piano piano’, ‘la dolce vita’, handgebaren en heetgebakerde 

bestuurders in het verkeer. Het land, waar de trotse bevolking haar 

tricolore-vlag in het hart draagt. 

Italië is de Etna, Vesuvius en Pompeï. Het land van Ferrari, Maserati 

en Fiat 500, en van maffi osi, carabinieri, tifosi en Super Mario. Waar 

een man altijd een mama’s kindje blijft en tegelijkertijd de charman-

te macho uithangt. Het land van pizza, pasta, pesto, bruschetta, es-

presso, schepijs en olijfolie. Het land van Antonio Vivaldi, Guiseppe 

Verdi, Luciano Pavarotti en Andrea Bocelli, waar iedereen druk kan 

zijn om niks, en ‘commedia dell’arte’ is verweven in het dagelijks le-

ven. Italië is ‘tutto’, ‘perfetto’, ‘ultimo’, ‘bellissimo’, ‘fantastico’. Italië 

is gewoonweg… ‘il grande amore’!

IL GRANDE AMORE La Dolce Vita



Diep in het hart van Puglia’s glooiende, romantische Valle d’Itria, waar de beroemde trulli het landschap bepalen, 

bevindt zich het Ottolire Resort. Een idyllisch landgoed met fruit- en olijfbomen, poortjes en stenen trappetjes.

TRULLI
Alberobello is een van de bekendste plaatsen van 

Puglia. Gelegen op het Murgia-plateau en sinds 1996 

op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Het staat be-

kend als de ‘stad van Trulli’. Eeuwenlang bouwden 

de inwoners van Puglia hun sprookjesachtige huisjes 

van steen en gedroogde klei. Locorotondo wordt ge-

noemd als een van de mooiste plaatsen van Italië en 

is zeker een bezoek waard. Vlakbij ligt Cisternino, een 

middeleeuws stadje met een labyrint van straten en 

open ruimtes met witgekalkte huizen versierd met ge-

raniums, trappen, loggia’s en mooie bogen. 

HET HOTEL
Dit gerestaureerde en moderne boutique hotel ligt op 

een heuvel  in een sprookjesachtig landschap dat be-

staat uit eeuwenoude olijfbomen en wijngaarden. Een 

uitstekend uitgangspunt om de aantrekkelijke omge-

ving te leren kennen. Het zwembad, omgeven door 

olijfbomen en lokale wijnranken, is de ideale plek om 

ontspannen dagen door te brengen. In de Trullo Spa, 

voorzien van een jacuzzi en stoombad, vindt men 

ontspanning en welzijn. Tevens een breed aanbod 

aan schoonheidsbehandelingen. In de tuin bestaat de 

mogelijkheid om deel te nemen aan yoga, pilates en 

meditatie. Kooklessen en wijnproeverijen mogelijk.

Arrangement

ITALIË  I  PUGLIA  I  LOCOROTONDO

3 Overnachtingen 

Logies met ontbijt

Fles wijn bij aankomst op de kamer

Vliegreis en huurauto                               vanaf € 955,- p.p.

Een kleinschalig & karakteristiek hotel waar service en kwaliteit centraal staan.

CULINAIR GENIETEN
De chef-kok biedt elke dag authentieke en verfijnde 

gerechten bereid met groenten uit de biologische tuin 

en producten van de hoogste kwaliteit. Kleuren en 

smaken komen samen in een fantastische, pure culi-

naire beleving waar de Italianen om bekend staan. Bij 

mooi weer wordt buiten op het terras gedineerd.

K AMERS & SUITES
De 20 kamers zijn voorzien van alle comfort en met 

aandacht voor de kleinste details. Voorzien van een 

flatscreen-tv, airconditioning, kluisje, minibar en 

schrijftafel. Badkamer met douche/bad. Aan te raden 

is een overnachting in de Trullo Executive. Deze bijzon-

dere kamer is ingericht met originele elementen, open 

haard en een patio met jacuzzi.

U vliegt naar Bari en vervolgens is het nog ca. 50 auto-

minuten tot de Masseria.

Ottolire Resort
* * * *  deluxe
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Cascioni is een vruchtbare vlakte met glooiende heuvels, vol wilde bloemen en olijfbomen. 

Onderdeel van een uitgestrekt natuurreservaat. 

HET HOTEL
Het Cascioni Eco Retreat is een parel van gastvrijheid 

en authenticiteit gelegen in het hart van de Costa Sme-

ralda tussen de aromatische planten, fruit-en olijfbo-

men. Een exclusief toevluchtsoord voor een ontspan-

nen verblijf in contact met de natuur. Het landgoed 

ligt in een 36 ha groot gebied op slechts een paar kilo-

meter van de populaire bestemmingen aan de Costa 

Smeralda. Het resort heeft verschillende paden die te 

voet of met de fiets kunnen worden gevolgd en met 

verschillende rustpunten waar u vogels kunt kijken of 

gewoon kunt ontspannen.

AUTHENTIEK & CULINAIR
Het Spacenter is geïnspireerd op de harmonie van na-

tuurlijke elementen. Voorzien van sauna, stoombad, 

verwarmd zwembad, hydromassagebad en thalasso-

therapie. Yoga en pilates mogelijk. Het hoofdgebouw 

herbergt de receptie, het restaurant, bibliotheek en 

een grote mezzanine. Panoramisch zwembad met lig-

stoelen, parasols en een loungebar onder de bomen 

met hangmatten. Tevens een wijnkelder en wijnproe-

verijen. De chef-kok stelt een menu samen, gebaseerd 

op het gebruik van de beste producten, vaak afkom-

stig van het landgoed zelf, de moestuin en de boom-

gaard. Het resort produceert haar eigen olijfolie. De 

Arrangement

ITALIË I SARDINIË  I  BAJO SARDINIË

4 Overnachtingen. Logies met ontbijt

10% korting op de Spabehandelingen

Honeymooners ontvangen gebak en prosecco

Vliegreis en huurauto                         vanaf € 2.190,- p.p.

Een heerlijke plek om tot rust te komen en nieuwe energie op te doen.

maaltijden worden vergezeld door buitengewone 

lokale wijnen. Verder organiseert het resort een diner 

bij kaarslicht in de olijfgaard, picknicks in de tuin, work-

shops inmaken van fruit- en groentejam, wijn- en olijf-

olieproeverijen. Fietsen en mountainbikes zijn te huur. 

Het is mogelijk om vanuit het zusterhotel Relais Villa 

del Golfo een excursie te boeken met het privézeiljacht 

BonAria voor tochten in de La Maddalena-archipel. 

Een excursie naar het eiland Corsica per moterboot is 

tevens mogelijk.

SUITES
De charmante suites bieden veel privacy en hebben 

een zithoek, terracottavloeren, een eigen tuin met 

patio, een klein zwembad en uitzicht op zee of het 

omliggende natuurlandschap. Alle voorzien van een 

flatscreen-tv, kluisje, minibar en koffie-/theezetfacilitei-

ten. Badkamer met regendouche en exclusieve bad-

producten.

Cascioni Eco Retreat
* * * * * 
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Een betoverende plek in Barbagia, het hart van Sardinië. Een land dat rijk is aan tradities, geschiedenis, oude olijf-

bomen en wijngaarden. Een mix van ruige natuur en verfijnde kunst, gezellige avonden en stille nachten. 

SUPRAMONTE
Een geraffineerde architectuur, een persoonlijke, war-

me service en een schitterende ligging aan de voet 

van de machtige bergketen Supramonte. ‘Su Golo-

gone is mijn thuis’ riep de popdiva Madonna na haar 

verblijf in dit idyllische landhotel. Geen wonder, het 

traditionele hotel biedt gastvrijheid met stijlvolle Sar-

dijnse 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 kunst- 

en natuurliefhebbers. Tegenwoordig zet ontwerpster 

Giovanna Palimodde het creatieve ethos van het ho-

tel voort met kunst en ambachtelijke workshops en 

een inrichting die is geïnspireerd op de kleuren van 

het Sardijnse landschap. Botteghe d’Arte met kunsta-

teliers (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 geser-

veerd, wat elk seizoen weer andere specialiteiten op-

levert. Het terrazzo dei sogni (terras van de dromen) 

Arrangement

ITALIË  I  SARDINIË  I  OLIENA

4 Overnachtingen 

Logies met ontbijt

1x massage p.p. van 40 min.

Vliegreis en huurauto                               vanaf € 1195,- p.p.

EXPERIENCE HOTEL 

is gewijd aan de sterrenkunde. In de wijnkelder wordt 

wijn, olijfolie en kaas geserveerd. Zwembad met bron-

water uit de bergen, tennisbaan, minivoetbal, mini-

golf, 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 beklim-

men of de archeologische overblijfselen van Tiscali, 

een mysterieuze Nuraghische nederzetting, opsporen. 

De dichtstbijzijnde stad - Oliena, bekend om zijn wijn 

- ligt op 10 minuten rijden. De luchthaven Olbia ligt op 

ca. 97 km.  

K AMERS & SUITES
De 70 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.

Su Gologone
* * * *  deluxe
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Arrangement

ITALIË  I ZUID-ITALIAANSE KUST  I SORRENTO

3 overnachtingen

Logies met ontbijt

Fles Prosecco en 20% korting op de Spabehandelingen

Vliegreis en privétransfer            vanaf € 995,- p.p.

Hotel Mediterraneo ligt op een klif in Sant’Agnello, een rustige 

buitenwijk van Sorrento. Het centrum ligt op ca. 1,6 km en de 

luchthaven van Napels op ca. 50 km.

HET HOTEL
Hotel Mediterraneo is gevestigd in een schitterend 19e-

eeuws pand en heeft een uitstekende ligging op het adem-

benemende schiereiland van Sorrento. Vanuit het ho-

tel kunt u genieten van een panoramisch uitzicht over 

de Golf van Napels en de contouren van de Vesuvius. 

U kunt langs de heuvel naar de waterkant wandelen, het le-

vendige centrum van Sorrento bezoeken of de lift nemen naar 

het strand van La Marinella, waar u een zwemplateau vindt 

met ligbedden en parasols. 

Omgeven door citrus- en palmbomen ligt een riant zwembad 

met jacuzzi en een terras. De nieuwe Le Pietre Spa wordt ver-

licht door een sfeervol sterrenplafond en is uitgerust met een 

jacuzzi, sauna en stoombad. Schoonheidsbehandelingen zijn 

o.a. het kenmerkende ‘Mediterraneo Ritual’, met producten 

van citroen en sinaasappel. Het hotel beschikt tevens over een 

14-meter lang privéjacht, de Princess Valeri, voor een exclusie-

ve dagtocht op zee.

CULINAIR GENIETEN
U kunt genieten van cocktails bij zonsondergang in de skybar, 

loungen naast de bar bij het zwembad en dineren met verse 

lokale gerechten. Het Vesuvio Rooftop Restaurant kijkt uit over 

de baai met op de achtergrond de immense Vesuvius. Het uit-

gebreide menu bestaat uit zeevruchten, zelfgemaakte pasta 

en vegetarische specialiteiten, begeleid met de beste Italiaan-

se wijnen. Voor lunch is de Aqua Pool Lounge de beste plek 

waar heerlijke gegrilde gerechten en houtgestookte pizza’s ge-

serveerd worden. In de zomermaanden verandert deze loca-

tie in een restaurant met thema-menu’s, buffet en live muziek.

K AMERS & SUITES
 De 60 kamers en suites zijn ingericht in een elegante, nautisch 

geïnspireerde stijl met een blauw en wit decor. Voorzien van 

designmeubels, houten vloeren en kunstwerken.

Hotel Mediterraneao
* * * * *

SORRENTO 

  Hotel Metropole 
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Hotel Mediterraneao

Arrangement
3 Overnachtingen

Logies met ontbijt

Fles wijn bij aankomst op de kamer

Vliegreis en luxe privétransfer vanaf € 1.085,- p.p.

 TAORMINA

Hotel Metropole 
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 schit-

terende paleizen en kerken, maar ook de vele winkelmo-

gelijkheden is Taormina een van de mooiste historische 

plaatsen van Sicilië. Bovenal is het panoramische uitzicht 

op de machtige vulkaan de Etna absoluut uniek. Het cen-

trum van Taormina is geheel autovrij.

HET HOTEL
In het hart van de stad Taormina, in de buurt van de klok-

kentoren en de bekende winkelstraat Corso Umberto ligt 

het Hotel Metropole Maison d’Hôtes. Het voormalige pa-

leis uit 1700 waarin het hotel is gevestigd, is een prestigieus 

gebouw, symbool van elegantie uit de periode van de Bel-

le Epoque. Na een ingrijpende restauratie heeft het hotel 

de 17e-eeuwse stijl behouden. Het resultaat is een perfecte 

combinatie tussen moderne en klassieke stijl. Het hotel be-

schikt over een panoramisch zwembad met schitterend 

uitzicht, zonneterrassen en poolbar. Wellnesscenter met 

sauna en stoombad. Schaduwrijk terras voor cocktails en 

afternoon tea. Op 10 minuten ligt de kabelbaan die naar 

de stranden van Taormina Mare leidt. 

AUTHENTIEK & CULINAIR
De elegante en verfijnde Lounge Bar NeoBistrot biedt po-

pulaire gerechten uit de Siciliaanse keuken begeleid door 

jazzmuziek. Het restaurant heeft een schitterend terras 

van waar u kunt genieten van een uniek uitzicht over de 

hele baai van Naxos en het beroemde Griekse theater. De 

bar biedt een ongedwongen sfeer met kleine en lichte me-

nu’s, uitsluitend bereid met seizoengebonden producten.

K AMERS & SUITES
Alle 23 kamers en suites zijn in minimalistische stijl inge-

richt. Voorzien van houten vloeren, design meubels, flat-

screen-tv en minibar. Luxe badkamer met bad of douche.

* * * * * 
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RHODOS

KOS

MYKONOS

SANTORINI

CORFU

KEFALONIA

De Griekse keuken is zoveel meer dan souvlaki, 

moussaka en de zo bekende “choriatiki”-sala-

de met tomaten, feta en komkommer. Verse 

groenten, vis, schaal- en schelpdieren spelen 

een belangrijke rol in de keuken. Vlees daar-

entegen wordt minder bereid; wel zien we dat 

lamsgerechten veelvuldig smakelijk opgediend 

worden. Er zijn vier geheimen van de godde-

lijke Griekse gerechten die we u graag verklap-

pen: de verse ingrediënten, het juiste gebruik 

van de specerijen, de alom befaamde Griekse 

olijfolie en als laatste de eenvoud. Chef-koks 

baseren hun menu’s steeds meer op de au-

thentieke klassieke receptuur van Hellas met 

een smakelijke sprankel uit de Peruviaanse en 

Japanse keuken.

Eten in Griekenland staat gelijk aan één groot 

feest voor de smaakpapillen!

Kali Orexi!

LOUTER GENIETEN

Griekenland



Paliokaliva Village is een rustig privécomplex te midden van een eeuwenoude olijfgaard en ca. 1 km van het 

gezellige badplaatsje Tsilivi.  De perfecte plek voor een luxe vakantie in een natuurlijke omgeving op Zakynthos!

ZAKYNTHOS
Bezienswaardigheid nummer één van Zakynthos zijn 

de fenomenale ‘Blauwe Grotten’, waar een unieke 

lichtinval zorgt voor een bijzonder spektakel. Wat ook 

zeker een bezoek waard is tijdens een verblijf op het 

mooie eiland Zakynthos is Navagio Beach dat met het 

beroemde scheepswrak één van de meest gefotogra-

feerde stranden ter wereld is. 

Paliokaliva Village ligt in het hart van het eiland aan de 

oostkant, in de schilderachtige omgeving van Tragaki. 

Het zandstrand van Gaidaros, op 800 meter, biedt 

een kleine kust met ondiep warm water, en het strand 

is uitgerust met ligstoelen en parasols, waardoor het 

ideaal is voor jonge kinderen.

MODERN & AUTHENTIEK
Paliokaliva Village biedt alles voor een ontspannen, 

rustgevende vakantie maar ook een breed scala aan 

activiteiten zoals yoga, trekking, fietsen of een bezoek 

aan een wijn- of olijfgaard. Het kleinschalige restaurant 

Elia combineert de traditionele Griekse keuken met 

lokale ingrediënten zoals extra virgin olijfolie geoogst 

van de eigen olijfbomen. Er is ook een kindermenu 

beschikbaar voor de kleine gasten. Daarnaast  worden 

Arrangement

 GRIEKENLAND | ZAKYNTHOS | TRAGAKI

7 overnachtingen Paliokaliva Village

Logies met ontbijt

Vliegreis en huurauto                               vanaf € 1.155,- p.p.

HIDEAWAY IN EEUWENOUDE OLIJFGAARD

regelmatig thema-avonden georganiseerd waar u ty-

pisch lokale gerechten en wijnen kunt proeven. 

STUDIO’S
Paliokalive Village bestaat ui 18 traditionele studio’s, 

villa’s en appartementen. Paliokaliva Village is een zeer 

sfeervol onderkomen, met handgemaakt meubilair.

Door plafonds met houten balken en stenen muren 

vormt dit alles een charmant geheel. Silverjet Vakan-

ties biedt alleen de studio’s aan. Deze zijn voorzien 

van een open woon- en slaapkamer met kingsizebed 

of twee aparte bedden met Coco-Mat-matras voor ul-

tiem comfort en ontspanning.

Vanzelfsprekend is de studio uitgerust met aircondi-

tioning, wifi, kluisje, koffie-/theezetfaciliteiten, minibar 

en flatscreen-tv. Badkamer met douche/bad, badjas-

sen, slippers en haardroger. Privé veranda met zitje.

Paliokaliva Village
* * * *
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Arrangement

GRIEKENLAND I KEFALONIA I PLATIS GIALOS

7 overnachtingen White Rocks Luxury Hotel & Resort

Logies met ontbijt

Vliegreis en huurauto      vanaf € 1.658,- p.p.

Het White Rocks Resort Hotel kijkt uit over het zandstrand van 

Platis Gialos en ligt  temidden van hoge pijnbomen aan de 

zuid-oostkust van Kefalonia op steenworp afstand van het pri-

véstrand. De luchthaven van Kegalonia ligt op ca. 5 km.

ONGEREPT PARADIJS
Kefalonia is het grootste van de Ionische eilanden, de ide-

ale bestemming voor een romantische strandvakantie. Het is 

een prachtig bewaard gebleven, ongerept paradijs, beroemd 

vanwege zijn exotische stranden, middeleeuwse kastelen, 

pittoreske dorpjes en rustige vissersdorpjes. Vergeet tijdens 

uw bezoek aan Kefalonia niet een bezoek te brengen aan het 

klooster van Agios Gerasimos. Dit dateert uit de 16e eeuw met 

een bont scala aan kleuren, bogen en decoraties. Vanaf deze 

plek is er een schitterend uitzicht over de omgeving met fris-

groene wijngaarden en bossen. 

DINEREN IN ALLE VORMEN EN MATEN
Dineren in het White Rocks Hotel draait om het kiezen van 

het juiste restaurant dat past bij uw stemming. U kunt genie-

ten van een lichte lunch op blote voeten in de Vrahinari Beach 

Bar. Of een meer verfijnde à la carte lunch of romantisch diner 

in restaurant Lungamare. Buffetrestaurent The Dining Room 

serveert pure Griekse gerechten met lokale ingredienten. Er 

wordt vooral gebruik gemaakt van de eigen moestuin, de ech-

te Local Colours!

K AMERS, BUNGALOWS & SUITES
Alle door ons aangeboden kamertypes hebben zeezicht en 

zijn stijlvol en comfortabel ingericht, voorzien van flatscreen-

tv, schrijftafel, minibar, koffie- en theezetfaciliteiten, aircondi-

tioning, kluisje, en suite badkamer met bad en regendouche, 

haardroger en strandlakens. De standaardkamers werden 

onlangs gerenoveerd en liggen in het hoofdgebouw. De luxe 

bungalows zijn gebouwd in split-level stijl met een open plan 

badkamer. De Suite met infinitypool is bij uitstek geschikt voor 

honeymooners, of voor diegene die zichzelf een beetje extra 

luxe gunt door middel van een privézwembad  én een heerlijk 

uitzicht. 

White Rocks
* * * * deluxe

LUXURY HOTEL & RESORT

Electra
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Arrangement
7 overnachtingen in Electra Boutique Hotel & Spa

Logies met ontbijt

Vliegreis en huurauto vanaf € 1.271,- p.p.

BOUTIQUE HOTEL & SPA

Electra
Ervaar de schoonheid van Kefalonia en de Ionische Zee  

bij dit mooie hotel met uitzicht op zee en de majestueuze 

zonsondergangen. Slechts een paar kilometer verwijderd 

van de luchthaven en op enkele minuten rijden van Argo-

stoli, de hoofdstad van het eiland.

WEG-VAN-DE-MASSA EILAND
Het bescheiden hoofdstadje Argostoli verraadt direct de 

gemoedelijke sfeer van Kefalonia. Het doet idyllisch aan 

net als de vele dorpjes die dit eiland rijk is. Ongerept en 

onbedorven, want het massatoerisme is ver weg gebleven. 

Boutique hotel Electra ligt op een prachtige plek, ca. 150 

m van het witte strand van Ammes en is een verademing 

voor rustzoekers en strandliefhebbers die onder het genot 

van alle luxe deze Ionische vakantieparel willen ontdekken.

SPA & WELLNESS CENTER
De Aegeo Spa is één van de weinige luxe spa’s op het ei-

land. De zen-sfeer die oud Grieks minimalisme combi-

neert met een modern ontwerp maakt dat dit de ultieme 

setting vormt voor een bijzondere wellnesservaring. Al met 

al dé plek voor een ontspannen vakantie waar u de relax-

stand écht aan kunt zetten.

K AMERS & SUITES
Electra Kefalonia beschikt over slechts 34 luxe en volledig 

uitgeruste kamers, maisonnettes en suites, allemaal met 

uitzicht over de diepblauwe Ionische Zee. Alle beschikken 

over airconditioning, flatscreen-tv, kussenmenu, minibar 

en een Nespresso-apparaat. En natuurlijk een badkamer 

met douche en/of bad. Voor een extra comfortabele erva-

ring zijn er Duplex Kamers over 2 verdiepingen en met een 

spectaculair uitzicht over zee. Bovendien zijn er Executive 

Kamers met privézwembad hetgeen de bijzondere erva-

ring die u hier zult hebben nog eens extra onderstreept! 

* * * * *

SVORONATA I KEFALONIA I GRIEKENLAND
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Arrangement

GRIEKENLAND | KRETA | RETHYMNON 

7 overnachtingen in Grecotel Caramel Boutique Resort

Logies met ontbijt

Vliegreis en privétransfer vanaf € 1.246,- p.p.

Grecotel Caramel is een charmant boutiquehotel met suites 

en villa’s in een idyllische omgeving aan het strand. Rhethym-

non ligt op ca. 5 km afstand. 

RETHYMNON
De op twee na grootste stad op Kreta is een intrigerende mix 

van ouderwetse charme en levendig Kretenzisch leven. De 

levendige sfeer van de oude stad nodigt uit tot een wande-

ling. Van de namiddag tot diep in de avond is Rethymnon één 

groot openluchtrestaurant. Van culinaire proeverijen, luxe 

wijnbars met heerlijke mezes op de kaart tot authentieke ta-

verna’s met dagverse vis en uitmuntende etablissementen 

waar verse lokale ingrediënten de boventoon voeren. Eten in 

Rethymnon is één groot feest, ook bij Grecotel Caramel.

MINI-CELEBS
Achter de hoge gietijzeren toegangspoort doemt het met bou-

gainvillea gedrapeerde Grecotel Caramel op. Gelegen aan zee 

en ook dichtbij het oude monumentale centrum van Rethym-

non is het een gewilde vakantieplek voor cultuurzoekers die 

graag luxe en klasse omarmen. Het hoge serviceniveau is al 

direct voelbaar bij binnenkomst. Zo geniet u hier van show-

cooking bij het buffet, maar ook van een fine-dining ervaring 

in het al fresco gedeelte. Gezinsvakanties bij Caramel Boutique 

Resort staan   in het teken van kinderen die zich vermaken en 

ouders die kunnen ontspannen. En uw (klein-)kinderen... ? Die 

worden hier behandeld als mini-celebs! Grecoland kinderclub 

is ontworpen met kinderen in het achterhoofd. Van kleurpot-

loden en speelgoed tot knutselwerkjes, minidisco, thema-acti-

viteiten en spelletjes voor kinderen van 4-12 jaar.

SUITES
De 69 suites, bungalows, villa’s en maisonettes zijn voorzien 

van handgemaakte vloertegels, designerstoffen, ingericht met 

antiek en eigentijds meubilair, ruime spa-geïnspireerde bad-

kamers, waardoor een eclectische stijl ontstaat. Een verblijf 

in Caramel voelt als vakantie op een rijke, warme en huiselijke 

plek met een snufje grandeur en allure.

GrecotelCaramel
* * * *  deluxe

BOUTIQUE RESORT
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GrecotelCaramel

Arrangement
7 overnachtingen Paralos Venus Suites

Logies met ontbijt

Vliegreis en privétransfer                               vanaf €  985,- .p.p.

ADULTS ONLY MET RELAXTE SFEER

Paralos Venus Suites
Paralos Venus Suites is een modern toevluchtsoord waar 

design en comfort samenkomen in verfijnde, alledaagse 

luxe. Paralos Venus Suites is een volledig gerenoveerd 

complex met comfortabele suites en richt zich op gasten 

vanaf 16 jaar en ouder. Het complex ligt in een rustige en 

verkeersvrije omgeving in Analipsi, Chersonissos, ca. 20 km 

van  de luchthaven van Heraklion.

ANALIPSI
Het gezellige dorpje Analipsi heeft een kleine oude dorps-

kern. Het dorpje ademt een authentieke Griekse atmosfeer 

en u vindt hier knusse taverna’s, diverse barretjes en een 

aantal winkeltjes. Wilt u liever de drukte opzoeken? Cher-

sonissos ligt op ca. 5 km. Het strand van Analipsi ligt op ca. 

200 m van Venus Suites. Kom volledig tot rust en geniet op 

het zandstrand van de zon en het helderblauwe water!

WIJNKELDER
Een van de unieke aspecten van Venus Suites is de Nectar 

wijnkelder. Zoals zij het zelf noemen: een secret getaway. 

En dit geheim delen ze graag met de gasten. Wekelijks 

vindt hier een wijnproeverij plaats (tegen betaling, reserve-

ren verplicht). Elke Griekse wijn is een verhaal op zich, elke 

slok is een reis naar de lange geschiedenis van de Griekse 

regio’s en eilanden. Laat u verrassen door de Griekse 

wijnen!

K AMERS & SUITES
De 64 kamers en suites beschikken over een prachtig in-

terieur dat gekenmerkt wordt door kalmte en rust, design 

en luxe. De kamers zijn voorzien van smart LED-tv, aircon-

ditioning, koelkast, kluisje, espresso-apparaat, theezetfa-

ciliteiten en strijkfaciliteiten. De badkamer is voorzien van 

een moderne inloopdouche en luxe toiletartikelen, haar-

droger, badjas en slippers. De 1 slaapkamer suites met pri-

vézwembad liggen in het annex gebouw, welke zich aan 

de overzijde van de autoluwe straat bevindt en bieden uit-

zicht op zee. Ook de junior suites zeezicht bevinden zich in 

dit gebouw.

* * * * *

ANALIPSI I KRETA I GRIEKENLAND
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Arrangement

GRIEKENLAND I KRETA I AGIOS NIKOLAOS

7 overnachtingen The Island Concept Boutique Hotel 

Logies met ontbijt

Vliegreis en huurauto                                              vanaf € 1.936    p.p.

The Island Concept ligt op zijn eigen afgelegen mini-schierei-

land en is de belichaming van elegante luxe in minimalistische 

stijl en Griekse gastvrijheid. Klassieke lijnen, witte muren en 

aardetinten vormen een harmonieus geheel met als bonus 

een prachtig uitzicht op de Egeïsche Zee. De luchthaven van 

Heraklion ligt op 62 km.

DE WIJNROUTES VAN KRETA
Op Kreta worden meerdere druivensoorten verbouwd maar 

de exclusieve Liatiko-druif en de Romelko-druif zijn de be-

kendste. De Liatiko-druif geeft een bloemige, kruidige geur 

en een zachte zoete smaak. De Romelko die na de oogst in 

de zon droogt geeft een nog rijker aroma. Voor wijnliefheb-

bers zijn er interessante routes uitgezet die langs eeuwenoude 

wijngaarden, historische dorpen, oude kloosters en moderne 

wineries leiden.

LUXE, ALLURE, COMFORT EN SCHOONHEID
Om het The Island Concept te omschrijven, passen alleen 

maar superlatieven. De persoonlijke service is van zeer hoog 

niveau, net als het uitgebreide ontbijt dat iedere ochtend à la 

carte wordt geserveerd op het terras bij het zwembad. Zowel 

het interieur als het exterieur is met oog voor detail ingericht.

De spierwitte buitenmuren steken fantastisch af tegen de 

strakblauwe lucht en de kleurrijke bougainvillea. Naast het 

zwembad - omringd door luxe ligbedden - serveert Blue Fish 

Restaurant traditionele gerechten met een moderne twist. In 

de White Seal Bar geniet u met het geluid van zachte muziek 

en de zee op de achtergrond van de signature cocktails. Ook 

het lager gelegen kleine privéstrand, omzoomd door olijfbo-

men is een oase van rust. 

K AMERS & SUITES
De 12 kamers en suites, vernoemd naar Griekse eilanden zoals 

Anafi, Kimolos, Syros en Delos, zijn elegant en stijlvol ingericht 

en van alle gemakken voorzien. Door de grote hoge ramen is 

er altijd zicht op de Egeïsche Zee. Verfijnd ontwerp met oog 

voor detail, geen wonder dat gasten hier graag terugkomen! 

The Island Concept
* * * * *

LUXURY BOUTIQUE HOTEL 
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Arrangement
4 overnachtingen Acro Suites

Logies met ontbijt

Vliegreis en huurauto vanaf € 1.278,- p.p.

BOHO-CHIC PARADIJS

Acro Suites
Acro betekent in het oud-Grieks “rand”. En juist daar op 

die hoge rand, boven op en over de zee kijkend, ligt dit bo-

ho-chique adults only vakantieparadijsje met luxe spa, een 

restaurant met verfijnde keuken en sensationeel zeezicht.

KROONJAAR - 3X GOUD
Het jaar 2022 is een uiterst succesvol jaar voor het team 

van Acro Suites geweest. Ze hebben in de Greek Hotel of 

the Year competitie maar liefst 4 prijzen in de wacht ge-

sleept; 3x goud (nieuw hotel, design én duurzaamheid) 

en 1x brons (wellness). Een schitterende prestatie welke 

naadloos aansluit bij het motto van de eigenaren: zij willen 

graag dat hun gasten zoveel mogelijk uit hun verblijf halen. 

Of dat nu is door aan de stress van alledag te ontsnappen 

vanwege een heerlijke Spa-behandeling, door een dage-

lijkse yogasessie, door deel te nemen aan één van de hikes 

óf door even helemaal niets te doen.

CHEF’S MENU
Het ontbijt wordt geserveerd in het restaurant, alwaar het 

uitzicht schitterend is. U kunt er bij Acro Suites ook voor 

kiezen om het ontbijt in uw kamer geserveerd te krijgen, 

of kiest u eens voor het populaire floating-breakfast? Ook 

voor lunch en diner hoeft u dit hotel niet te verlaten. Chef-

kok Yannis Rokanas en zijn team van restaurant Cremnos 

baseren de menu’s op de authentieke Kretenzer keuken 

met klassieke recepten waar ze vervolgens een twist van 

new-age overheen strooien. Zorgvuldig worden biologi-

sche verse ingrediënten van kleine lokale boeren geselec-

teerd en met passie bereid. Het adembenemende uitzicht 

van het restaurant zal de kers op de taart vormen van deze 

gastronomische ervaring. 

SUITES & VILLA’S
De 49 suites en villa’s zijn ingericht in een zacht en warm 

kleurenpalet, gecombineerd met natuurlijke materialen en 

minimalistische inrichting, welke tezamen een boho-chi-

que, warme atmosfeer creëren. De suites en villa’s liggen 

geschakeld, en hebben alle een privézwembad.

* * * * *

PELAGIA | KRETA I GRIEKENLAND
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Arrangement

GRIEKENLAND I MYKONOS I AGIA ANNA

7 overnachtingen The WILD by Interni

Logies met ontbijt

Vliegreis en huurauto    vanaf € 1.980,- p.p.

Luxe, authenticiteit en professionaliteit worden bij The WILD 

gecombineerd met vriendelijkheid en stijl. 

DESIGN BY INTERNI
De familie Varveris - broers Philip en Alex - zijn het creatieve 

brein achter zowel het ontwerp als het concept van The WILD 

by Interni. “We wilden de sfeer en het gevoel die het eiland 

ademt behouden. Om de ervaring van “ons” Mykonos op te 

nemen in een plek - wild van hart, betoverend, ongerept, non-

chalant en tegelijkertijd gevuld met cultuur, opwinding en kos-

mopolitische flair.” De twee broers leerden van jongs af aan 

kwaliteit, luxe en design op waarde te schatten. Hun vader is al 

meer dan 30 jaar bekend in de designwereld, hij is de oprich-

ter van Moda Bagno en Interni, vertegenwoordigers van zowel 

high-end merken als exclusieve handgemaakte stukken.

IT’S ALL ABOUT THE FEELING
Het is de locatie, een natuurlijk amfitheater op een klif boven 

het strand van Kalafatis. Het zijn de natuurlijke texturen en de 

organische vormen, de eclectische mix van design, de geur 

van de avondbloemen en de kleuren van de bougainvilleas 

die zich vermengen met het gips en de lokale steen. Ook op 

culinair vlak zit u goed bij The WILD. Bij Taverna worden Griek-

se specialiteiten geserveerd, het nieuwe restaurant RAW is een 

feest voor de zintuigen met mediterrane en Japanse smaken. 

Het zwembad met uitzicht op de Egeïsche Zee is ideaal voor 

diegenen die willen ontspannen met cocktails, versgeperste 

sappen of uitstekende koffie. Ontspannen kunt u ook in de 

Spa waar diverse behandelingen worden aangeboden.

SUITES & VILLA’S
Het geheim van ontspanning schuilt in de details. Elke van 40 

suites en villas kijken uit op zee en bieden adembenemende 

uitzichten. The WILD is een meesterwerk van design: hoog-

waardige designmeubels worden gecombineerd met hand-

gemaakte lampen, ambachtelijke voorwerpen met antiek, 

katoenen en linnen stoffen met zacht leer en fijne tegels van 

handgemaakte vloeren. 

The Wild 
* * * * *

HOTEL BY INTERNI
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Arrangement
7 overnachtingen Grecotel Mykonos Blu

Logies met ontbijt

Vliegreis en privétransfer                                vanaf € 1.425,- p.p.

BOUTIQUE HOTEL

Grecotel Mykonos Blu
PLATIS GIALOS BEACH

De tientallen stranden die Mykonos rijk is behoren tot de 

beste van Griekenland. Eén van deze duizelingwekkend 

mooie stranden is Platis Gialos Beach, gelegen op ca. 4km 

afstand van Mykonos stad. Het mooie gouden zandstrand 

en het kristalheldere zeewater oefenen een grote aantrek-

kingskracht uit, het is dan ook een populaire plek met 

exclusieve beach clubs, restaurants en watersportmo-

gelijkheden. Grecotel Mykonos Blu is gebouwd boven de 

Psarou baai en biedt met typisch Cycladische trappen di-

recte toegang tot het strand. Alwaar op een privégedeelte  

ligbedden met zachte matrassen, strandhanddoeken en 

parasols ter beschikking gesteld worden voor hotelgasten.

Uiteraard kunt u ook genieten in één van de infinity zwem-

baden die het hotel rijk is, of van uw privézwembad.

LEKKER GENIETEN

U verblijft op basis van logies en ontbijt, halfpension is te-

vens mogelijk. Het buffet restaurant is geopend voor ont-

bijt. Daarnaast heeft u de keuze uit de à la carte L’Archipel 

Pool brasserie voor lunch. Voor het diner is er het à la carte 

The Aegean Poets Grill Steak & Seafood restaurant. In de 

cocktailbar kunt u terecht voor heerlijke alcoholische en 

non-alcoholische drankjes waar ook zomerse cocktails 

en gin & tonics op de kaart staan. De 24-uurs roomservice 

completeert een ongedwongen vakantie. Maar ook voor 

een romantisch diner aan het strand met zonsondergang 

bent u hier aan het juiste adres! 

KAMERS & SUITES

De 103 witgekalkte stenen bungalows, suites en villa’s, 

sommige met privézwembad, zijn stijlvol ingericht met 

kingsizebedden en beschikken over airconditioning, kluis-

je, minibar, theefaciliteiten. Voor vakantiecomfort zorgen 

telefoon, radio, flatscreen-tv en wifi. Comfortabele bad-

kamer met bad of douche, haardroger, badjassen en slip-

pers. Alle kamers en suites beschikken over een balkon of 

een terras met zitje. 

* * * * *

PSAROU | MYKONOS I GRIEKENLAND
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Het is een plek waar rust heerst en waar de gastvrijheid, service en de warme uitstraling van het goed onderhou-

den complex maken dat Habitat voelt als thuiskomen!

DELOS EILAND
Habitat is gelegen op één van de beste uitzichtplekken 

op het eiland Mykonos, met een verbluffend uitzicht 

op de Egeïsche Zee en het oude eiland Delos. Een klein 

onbewoond eiland, ca. 2,5 km ten zuidwesten van 

Mykonos Chora en één van de belangrijkste archeo-

logische plaatsen van Griekenland.  Op Delos bevindt 

zich het Heiligdom van Dionysos uit 300 v.Chr. en het 

Heilige Meer (nu droog) waar volgens de Griekse my-

thologie 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 Dionysos , de Theaterwijk, het Amfi-

theater uit 300 v.Chr., het Huis met de Maskers en het 

Heiligdom van Apollo (drie tempels). 

BETOVEREND CHARMANT
In Habitat voelt het leven relaxed, niets moet en het 

gastvrije team staat klaar om u volledig te ontzorgen. 

Hier heerst inspiratie, een tikkeltje spiritualiteit, maar 

bovenal rust en geen massa en dit alles in volledige 

harmonie met de natuur. De natuurlijke elementen 

komen terug in het ontwerp van het hotel. Omringd 

door mooie laagbouw is Habitat een betoverende va-

kantieplek. 

Arrangement

GRIEKENLAND | MYKONOS | AGIOS STEFANOS

7 overnachtingen Habitat Mykonos All Suite

Logies met ontbijt 

Vliegreis en huurauto                              vanaf  € 1.199,- p.p.

HOME AWAY FROM HOME

Habitat hotel ligt in het hart van een van de meest 

gewilde wijken van Mykonos. Het mooie zandstrand 

met beroemde stranden en clubs ligt op ca. 500 m. 

Vanzelfsprekend is een pendeldienst naar het Agios 

Stefanos-strand inbegrepen tijdens uw verblijf.

SUITES
Habitat biedt 17 ingetogen luxe suites met moderne 

voorzieningen en hedendaags comfort welke stijlvol 

en minimalistisch ingericht zijn met Boho-elementen 

en zorgen voor rust en ontspanning. De suites zijn 

voorzien van airconditioning, Illy koffiezetapparaat en 

flatscreen-tv. Op de bedden ligt bedlinnen van 100% 

katoen en in de badkamer met inloopdouche staan 

toiletartikelen van Aqua Di Parma. De suites beschik-

ken alle over een privéterras, met een jacuzzi of met 

een privézwembad. 

Habitat Mykonos
* * * *  deluxe
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 Kafeneion
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Istrios, Rhodos, hartje zomer. De temperatuur is halverwege de 

morgen al gestegen tot boven de dertig graden. De bloesem van 

sterjasmijn, citroengeraniums en kamperfoelie voorziet de nauwe 

straatjes van het bergdorp van een overweldigend geurenpalet. 

Een groepje pensionado’s zoekt er beschutting op het met wijn-

bladeren afgedekte terras van het ‘kafeneion’. Ze roken stevig, dis-

cussiëren onophoudelijk, drinken frappé en spelen backgammon. 

Eén van hen slingert voortdurend met een komboloi, een traditio-

nele kralenketting om zijn hand, een schooiende straatkat zoekt er 

nieuwsgierig naar restjes eten. Istrios lijkt een zorgeloos Grieks dorp 

als vele andere; een plaats waar de tijd heeft stilgestaan. 

Als een roestige pick-up luid toeterend het dorpsplein oprijdt, lijkt 

er toch leven te komen in het slaperige oord. De chauffeur loopt 

naar een bejaarde man op het terras en overhandigt hem een 

goedgevulde plastic tas. De eigenaar van de naastgelegen ‘taverna’ 

krijgt twee piepschuimdozen overhandigd. Zo doet hier de visboer 

zijn verse vangst van de hand. Terwijl het hoge toerental van de 

rammelbak langzaam in het dal wegebt, keert de serene rust terug 

in Istrios. Alleen op zondag loopt het pleintje vol, wanneer de dor-

pelingen een bezoek brengen aan de 17e-eeuwse orthodoxe Saint 

Merkourios-kerk. 

Halverwege de dag wagen een paar toeristen zich aan de verzen-

gende hitte tijdens een wandeling in de omgeving. Vanaf de dorre 

bergrug kijken ze vol bewondering uit op de uitgestrekte stranden 

van Limni Beach. De bloesem heeft hier plaatsgemaakt voor de 

geur van bergkruiden, zoals kamille, eucalyptus en marjolein. Ha-

gedisjes zoeken haastig beschutting onder een kei. Wanneer de 

sportievelingen uren later moe maar voldaan plaatsnemen op het 

schaduwrijke terras van het ‘kafeneion’, is er aan de samenstelling 

van het gezelschap pensionado’s nog weinig veranderd. Alleen is 

de frappé ingewisseld voor Metaxa. 

ZORGELOOS GENIETEN Kafeneion
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Arrangement

GRIEKENLAND | SANTORINI | OIA

7 overnachtingen Katikies Kirini 

Logies met ontbijt

Vliegreis en privétransfer    vanaf € 2.641,- p.p.

Katikies Kirini hotel in Santorini, Oia belooft uw zintuigen te 

betoveren met zijn prachtige omgeving en wonderbaarlijke 

uitzicht op de Caldera. In dit sprookjesachtige hotel, of u nu 

wordt betoverd door het majestueuze uitzicht of de luxe ser-

vice, zal uw bezoek een unieke ervaring zijn om te koesteren.

CYCLADISCHE ARCHITECTUUR
Eenvoudig en met een minimum aan detail, maar toch zo on-

gelooflijk mooi en uniek. Dat is kort beschreven de beeldscho-

ne sneeuwwitte Cycladische architectuur die zo kenmerkend 

is voor de eilanden van deze fantastische archipel in de zuide-

lijke Egeïsche Zee. De belangrijkste kenmerken zijn de kubus-

vormige gebouwen met platte daken en oogverblindend witte 

muren. Voeg hier aan toe het altijd warme mediterrane weer 

en helderblauwe water en het paradijselijke plaatje is daar! 

CULINAIR SPROOKJE
De culinaire prestaties van Anthos restaurant zijn gebaseerd 

op de Griekse keuken en ook beïnvloed door andere mediter-

rane regio’s met als resultaat een grandioos menu vol verse 

ingrediënten, kruiden en specerijen, aroma’s en volle smaken.  

The Pool Lounge & Cocktail Bar verzorgt het heerlijke ont-

bijt en serveert verfrissende drankjes. Op de wijnkaart staan 

prachtige wijnen van o.a. de Tassyrtiko druif; de edelste witte 

druif van Santorini. De wijnranken op Santorini liggen laag en 

in een stenen kommetje. Zo worden ze tegen de sterke wind 

en de felle zon voldoende beschermd. Deze kennis wordt al 

eeuwenlang gebruikt en resulteert in de uitstekende wijnen 

van Santorini. U kunt deze proeven tijdens een ceremoniële 

wijnproeverij in Katikies Kirini. 

SUITES
De 26 sfeervolle en luxe ingerichte suites hebben allemaal uit-

zicht op de zo magische Caldera en de blauwe zee. De suites 

zijn voorzien van airconditioning, kluisje, flatscreen-tv, iPod-

dockingstation, minibar en Nespresso-apparaat. Voor extra 

comfort raden wij u van harte de suites met privézwembad 

aan. Iets te vieren? Kies dan de Honeymoon Suite met chic de-

sign, jacuzzi op het ruime terras en subliem zeezicht!

Katikies Kirini
* * * * *  deluxe

LUXURY SUITES 
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Arrangement
7 overnachtingen Katikies Garden

Logies met ontbijt

Vliegreis en privétransfer                               vanaf € 2.202,- p.p.

EXCLUSIEF & VERFIJND

Katikies Garden
Katikies Garden was ooit een katholiek klooster, afge-

schermd door dikke muren en vormt nu een oase van rust 

in het levendige en bruisende centrum van Thira. Het ho-

tel heeft de mystiek van reeds lang vervlogen tijden en is 

meer dan een accommodatie; het is een introductie van 

de ‘art de vivre .́

VINSANTO WIJN
In de sfeervolle tuin van dit 18e-eeuws katholieke klooster 

met een onmiskenbaar mystieke sfeer, wacht de intieme 

wijnbar Selene. Een paradijs voor wijnliefhebbers en deze 

antieke wijnkelders van Selene in Katikies Garden zijn voor-

bestemd om indruk te maken op zelfs de meest bereisde 

en verfijnde wijnkenner. Dit unieke etablissement dat ooit 

zelfs wijn naar het Vaticaan exporteerde, heeft een uitge-

breide collectie waaronder zeldzame labels van Griekse en 

internationale wijngaarden. Master of Wine Yiannis Karak-

asis zal een schitterende selectie samenstellen. 

WELLNESS BIJ A.SPA
Voor een unieke holistische Spa-ervaring brengt u een be-

zoek aan de A.SPA. Schilderachtig omlijst door bougainvil-

lea is het een toevluchtsoord van elegantie en sereniteit 

voor energieke ervaringen. Men biedt op uw lichaam af-

gestemde behandelingen en massages gebaseerd op de 

oude leer en tradities van weleer, een persoonlijke renais-

sance van lichaam en geest.

SUITES
De 40 luxueuze suites zijn alle elegant en verfijnd ingericht 

en voorzien van parketvloeren, kingsizebed, airconditi-

oning, wifi, kluisje, satelliet-tv, iPod, minibar, magnetron, 

Nespresso-apparaat en theezetfaciliteiten. Badkamer met 

bad/douche, haardroger en badjassen. 

* * * * *   deluxe

  THIRA I SANTORINI I GRIEKENLAND
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Arrangement

GRIEKENLAND I SANTORINI I FIROSTEFANI

5 overnachtingen Sun Rocks

Logies met ontbijt

Vliegreis en privétransfer    vanaf € 1.909,- p.p.

“Wat een geweldige plek en wat een fantastisch uitzicht”, dit 

is wat vrijwel iedere gast schrijft in het gastenboek bij het uit-

checken na hun verblijf bij Sun Rocks. En terecht, want Sun 

Rocks is een luxe pareltje, midden in het hart van Santorini! 

Het magnifieke uitzicht kent geen grenzen, en is adembene-

mend te noemen. Zet uw offline-modus aan en wissel af tus-

sen een verfrissende duik in het zwembad, een verkwikkende 

cocktail aan de bar én een spectaculair uitzicht! De zonson-

dergangen zijn hier fantastisch te noemen, kortom: romantiek 

hangt hier in de lucht! De luchthaven ligt op ca. 10 min. rijden. 

FOTOGENIEKE DORPJES
Het dorpje Firostefani, waar Sun Rocks is gelegen, heeft een 

gezellig plein met taverna’s, restaurants, winkeltjes en er heerst 

dan ook een gemoedelijke sfeer. Op ca. 10 minuten wandelen 

door de voor Santorini kenmerkende steegjes vindt u Fira, de 

hoofdstad van Santorini. Op ca. 15 minuten wandelen vindt u 

het fotogenieke Imerovigli. Dit is het hoogste dorp op de rot-

sen van de krater van Santorini, het bevindt zich 300 meter bo-

ven de zeespiegel en is een bezoek meer dan waard!

ULTIEM GENIETEN
In dit kleinschalige hotel draait het om genieten: van de uit-

zichten, van de wellness en zeker ook van de gastronomie. 

Bij restaurant AQUAZ bestaat het uitstekende menu uit een 

mix van traditionele en moderne gastronomie. De wellness- 

en spafaciliteiten van Sun Rocks bieden meer dan alleen een 

verfrissende ervaring en stellen u in staat om volledig los te 

koppelen van de drukte van uw dagelijkse leven.

SUITES
De suites, volledig gerenoveerd in 2021, combineren minima-

listische esthetiek met elegante luxe en zijn zo ontworpen dat 

u rechtstreeks vanuit uw kamer kunt genieten van het meest 

magnifieke uitzicht op zee. Het wit en de aardse kleuren die 

het interieur domineren, geven een Cycladische sfeer aan de 

plek. De slechts 18 kamers en suites zijn luxe ingericht en heb-

ben een gedeelde veranda met een prachtig uitzicht op de 

Egeïsche Zee.

Sun Rocks
* * * * *

LUXURY SUITES
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Arrangement
7 overnachtingen Absolute Kiotari Resort

Logies met ontbijt

Vliegreis en huurauto    vanaf €   999,- p.p.

 STYLISH BOUTIQUE HOTEL

Absolute Kiotari
Absolute Kiotari biedt alles wat de zomers in het zuiden 

van Rhodos te bieden hebben; een ontspannende relaxte 

levensstijl, kristalhelder water, heldere sterrennachten en 

heerlijk eten. Het zuidelijke deel van Rhodos staat bekend 

om zijn ongerepte stranden en authentieke ervaringen. 

Slechts ca. 150 meter van het strand, 17 km van Lindos en 

65 km van de luchthaven van Rhodos.

ABSOLUUT RHODOS
Griekenland steelt ieders hart, een land met een vriende-

lijke gastvrije bevolking, schitterende natuur en ongekende 

culturele rijkdom. Aan vrijwel elk stukje grond is een mythe 

verbonden, vaak met een kern van historische waarheid. 

Rhodos heeft ook een rijke historie, zo heeft Rhodos-stad 

een schitterende middeleeuwse binnenstad, welke op de 

Werelderfgoedlijst van UNESCO staat. De smalle straatjes 

en de oude stadsmuren vormen een contrast met de mo-

derne winkelstraten en vele gezellige taverna’s.

OPENING MEI 2023
Het hotel ondergaat momenteel een complete renovatie 

en zal worden gemoderniseerd tot stijlvol boutique hotel 

met zwembad, omgeven door palmbomen en ligbedden. 

Hier vindt u ook een poolbar en restaurant met terras. 

Begin uw dag met een ontbijt van het uitgebreide buffet. 

Breng de dag ontspannen door op de ligbedden terwijl u 

geniet van een verfrissende cocktail of een heerlijke Griek-

se salade of snack. Het vriendelijke personeel staat klaar 

om u te helpen bij het verkennen van het eiland en te ge-

nieten van een ontspannen verblijf.  

K AMERS
80 stijlvolle en knusse kamers temidden van prachtige, 

weelderige tuinen, zijn voorzien van satelliet-tv, aircondi-

tioning, koelkastje, kluisje, koffie- en theezetfaciliteiten en 

balkon. De pool suite is een split level suite met woonka-

mer en aparte slaapkamer. Terras met ligbedden en toe-

gang tot het privézwembad.

* * * *

KIOTARI BEACH I RHODOS I GRIEKENLAND
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Op iets minder dan 1 km afstand van Lindos is een oase van rust en sereniteit te vinden: 

romantisch, eigentijds, een prachtig landschap, een weelderige tuin met bloeiende flora, 

onberispelijke service én adults only. 

Het motto hier is: genieten. Veelal gebeurt dit rondom 

het zwembad, waar ligbedden en parasols klaar staan 

om tijdens een zonnige dag in alle rust van te genieten. 

LINDOS
Aan de zuidkust ligt het pittoreske badplaatsje Lindos.

De witte huisjes in smalle straatjes met roze bougainvil-

lea. Lindos voldoet precies aan dit beeld en is daardoor 

misschien wel het meest sfeervolle plaatsje op Rhodos, 

aan de voet van de Akropolis van Lindos, de nederzet-

ting die zo kenmerkend is voor het dorpje. De befaam-

de Akropolis van Lindos is dan ook een ‘must see’. 

Het is nauwelijks voor te stellen dat het hier zo rus-

tig is; maar het is toch echt zo. De onbewerkte mas-

sief stenen muren, de gepleisterde witte gebouwen 

en de knalroze bougainvillea ademen onmiskenbaar 

de Griekse ambiance. Tel daarbij op de warme gast-

vrijheid van de eigenaren en u heeft alle ingrediënten 

voor een romantisch en ongestoord verblijf onder de 

Griekse zon.

RESTAURANT TÁRATE
In de sfeervolle lobby wordt u hartelijk onthaald, 

waarna uw blik direct valt op het in typerende Lindi-

an stijl gebouwde zwembad. Hier zijn ligbedden met 

heerlijk dikke matrassen en een verwarmde jacuzzi. 

Arrangement

 GRIEKENLAND | RHODOS | LINDOS

7 overnachtingen Caesars Gardens

Logies met ontbijt

Vliegreis en huurauto                               vanaf € 1.295,- p.p.

HOTEL & SPA

De Balinese bedden completeren het geheel. Direct 

aan het zwembad vindt u restaurant Tárate dat mo-

derne culinaire kooktechnieken combineert met tra-

ditie en creativiteit. De beste bekroonde wijnen bij de 

bijzondere gerechten kunt u samen met de somme-

lier selecteren. De eigenaren hebben duurzaam on-

dernemen hoog in het vaandel staan. Zo worden alle 

groenten en fruit verbouwd op eigen terrein. Een spe-

ciale aanbeveling verdient de Magnolia Spa: een holis-

tische oase gelegen in de mediterrane tuin vol geurige 

kruiden.

K AMERS EN SUITES
Het hotel heeft 23 elegante kamers en suites met een 

privébalkon en tuin- of zeezicht. Alle accommodaties 

zijn ingericht in bohemien Rhodos-stijl met handge-

maakte meubels en accessoires en beschikken over 

airconditioning, flatscreen-tv, kluisje, minibar, espres-

soapparaat, theezetfaciliteiten en een badkamer met 

douche. 

Caesars Gardens
* * * * *
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Nieuw adults only resort ideaal voor gasten die op zoek zijn naar rust en ontspanning in een stijlvolle omgeving.

Met fijne loungemuziek op de achtergrond bij het zwembad is het vakantiegevoel compleet!

Kos is één van de grotere eilanden van de archipel Do-

dekanesos, in de Egeïsche Zee pal voor de zuidwest-

kust van Turkije. D’Andrea Lagoon ligt aan de noord-

kust van het eiland ca. 10 km van de luchthaven en 13 

km van Kos stad. Dit hotel is een perfecte uitvalsbasis 

voor de vakantieganger die ultiem wil ontspannen en 

hooguit de afwisseling zoekt tussen een dag aan het 

strand, het zwembad of in de wellness.

KOS - FIETSEILAND
Het is er vrij vlak en veel toeristen verkennen het ei-

land per fiets. Of u nu een stadsfiets wilt huren, een 

e-bike, een tandem of een bakfiets, alles is er mogelijk! 

Een leuke route om te fietsen is de 30 km tocht die u 

brengt van Kos stad,via Psalidi naar Embros Thermea. 

U fietst tussen eucalyptusbomen door, langs de schit-

terende stranden en de haven van Kos. U zult overal 

fietspaden langs de kust zien en de oude ‘fietsborden’ 

van de ANWB doen hier nog goed werk. 

LAGUNEZWEMBAD
Centraal in de tuin van dit hotel is het lagunezwem-

bad van 1.800 m². Omringd door palmbomen en 

luxe ligbedden brengt het een serene sfeer en ultiem 

vakantiegevoel. Service staat bij dit hotel hoog in het 

vaandel en het personeel zal haar uiterste best doen u 

een onbezorgelijke vakantie te laten beleven. 

Arrangement

 GRIEKENLAND | KOS | MARMARI

7 overnachtingen D’Andrea Lagoon

Logies met ontbijt

Vliegreis en huurauto                               vanaf € 1.375,- p.p.

LUXURY SUITES

SUITES
De trendy suites zouden niet misstaan in een woon-

magazine en zijn stijlvol ingericht in typerende Griekse 

stijl - veel wit en natuurtinten. De suites beschikken 

over comfortabele bedden, knusse sofa’s, grote in-

loopdouches en diepe badkuipen. Door de kamer-

hoge ramen en de swim-up terrassen wordt u wakker 

met de weerspiegeling van het water en valt u in slaap 

met de omringende atmosfeer van het lagunezwem-

bad. Wilt u uw verblijf nog meer optimaliseren of 

heeft u iets te vieren? Kies dan voor het romantische 

floating breakfast, of laat uw kamer versieren met bal-

lonnen op uw verjaardag. Zowel ons team van Luxury 

Travel Consultants als het team van D’Andrea Lagoon 

denkt graag met u mee om uw verblijf onvergetelijk te 

maken.

D'Andrea Lagoon
* * * * *
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Arrangement

GRIEKENLAND | HALKIDIKI | PEFKOCHORI

7 overnachtingen Blue Carpet Luxury Suites

Logies met ontbijt

Vliegreis en huurauto    vanaf € 1.099,- p.p.

Geniet van de ultieme ontspanning onder de heerlijke Griekse 

zon, in een magische omgeving, direct aan zee. 

PEFKOCHORI
Pefkochori is een klein dorp, ca. 100 kilometer van Thessaloniki 

aan de oostelijke zijde van het groene en uitgestrekte schier-

eiland Kassandra. Het vissersdorpje met een sfeervol klein 

centrum met dorpsplein heeft meerdere ‘kafeneions’ en leuke 

restaurants en bars. Gezelligheid is tevens te vinden op de pier 

langs het water. De stranden zijn uitgestrekt en rustig. Aan één 

van deze stranden, in de baai van Toroneos, vindt u Blue Car-

pet Luxury Suites.

BEACH TIME
Terwijl de obers het strand oplopen met heerlijke cocktails ge-

niet u van een prachtig uitzicht over de rimpelloze blauwe zee. 

Op de loungebedden met dikke comfortabele matrassen is 

het gemakkelijk genieten van zon en strand. De verzorgde tuin 

met sfeervolle hoekjes, ligbedden en hier en daar een gazebo 

tussen de palm- en olijfbomen, ligt direct aan het strand. Hier 

is ook het zwembad. Op het ruime terras kunt u in de ochtend 

genieten van een gezond ontbijt dat u ook in alle rust in uw 

suite kunt gebruiken. ‘s Avonds is Restaurant Canela de plek 

voor een heerlijke culinaire reis met hoogstaande gerechten.

SUITES
Het hotel heeft 25 elegante suites ingericht in 11 originele de-

signs, waardoor er een unieke en warme sfeer wordt gecre-

eerd. De suites zijn ingericht met oog voor detail en beschik-

ken over airconditioning, tv, minibar, Nespresso-apparaat en 

theezetfaciliteiten. Bovendien zijn ze voorzien van een comfor-

tabel en ecologisch verantwoord Coco-matbed en kussens, 

vervaardigd van 100% natuurlijke materialen. De kamers be-

schikken over een balkon of een terras. Voor extra comfort ra-

den wij u van harte de suites met privézwembad aan. Deze zijn 

te boeken met uitzicht op de tuin maar ook met zeezicht. Wilt 

u het allermooiste uitzicht? Kies dan de Duplex Suite, gelegen 

op de bovenste verdieping én met jacuzzi op het terras! Ge-

niet hier van een subliem zeezicht of een rustgevend uitzicht 

over de groene heuvels.

Blue Carpet
* * * * *

LUXURY SUITES

Villa D'Oro
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Arrangement
7 overnachtingen Villa D’Oro Suites & Villa’s

Logies met ontbijt

Vliegreis en huurauto             vanaf € 851,- p.p.

SUITES & VILLA’S

Villa D'Oro
Villa D’Oro is een resort bestaand uit 4 gebouwen op een 

prachtige locatie dichtbij het dorpje Paliouri en de zee. 

Voor liefhebbers van rust en kleinschalige luxe is Villa 

d‘Oro een heerlijke vakantiebestemming. De kalme tur-

quoise zee van Toroneos Bay en de zeebries in de ochtend 

dragen bij aan het gevoel van een luxe hideaway!

PALIOURI EN RUSTIGE BAAIEN
Paliouri ligt op het schiereiland Kassandra en staat bekend 

om zijn charmante stenen huizen, ongerepte beboste heu-

vels, relaxte sfeer en prachtige strand met blauwe vlag. De 

kustlijn is lang en heeft ontelbare baaien met zandstran-

den. Zelfs in het drukke seizoen zult u verbaasd zijn over de 

verlaten strandjes. De beroemde kloosters van Meteora, 

die gebouwd zijn op de toppen van de enorme, steile rot-

sen zijn adembenemend en verdienen een bezoek tijdens 

uw verblijf. Deze UNESCO-site met zijn kenmerkende geo-

logie en 10 eeuwen religieuze traditie is absoluut indruk-

wekkend. In Petralona zijn immens grote druipsteenforma-

ties te bewonderen. 

PRETTIGE AMBIANCE
U wordt hier met open armen ontvangen en helemaal in 

de watten gelegd door de  vriendelijke eigenaren. Iedere 

ochtend verzorgen ze een heerlijk uitgebreid ontbijt dat 

op het terras van uw suite of villa geserveerd wordt. Een 

mooier begin van de dag is nauwelijks voor te stellen. 

Daarna is het aan u. Slentert u naar het strandje voor een 

koele duik in het heldere water? Of neemt u de huurauto 

en verkent u het achterland met traditionele dorpjes? 

SUITES EN VILLA’S
Klein maar fijn; zo beschrijven we Villa D’Oro het beste. Villa 

D’Oro telt 7 villa’s en 22 suites. De Junior Suites liggen naast 

het zwembad, de moderne duplex suites liggen iets hoger 

op het resort en hebben 2 etages én een privézwembad. 

De villa’s met suites genieten stuk voor stuk van een meer 

klassieke en elegante inrichting en beschikken alle over een 

privézwembad en tuin met ligbedden en zithoek.

* * * * *  deluxe

PALIOURI | HALKIDIKI | GRIEKENLAND

Exterieur Villa’s
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Spanje
D E  T R A D I T I E S  V A N
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Met mijn arm losjes uit het open raam en 

een glimlach van oor tot oor rijd ik door het   

Spaanse landschap. Overal zie ik schilderach-

tige witte dorpjes en het decor lijkt elke minuut 

te veranderen. Direct realiseer ik mij; hoe be-

kend 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 vakan-

tiegangers 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 genieten; 

dat is de kracht van Spanje. Weg van de snel-

weg 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.

HET WEELDERIGE 
SPANJE

Buenas noches

Spanje
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LOJA I ANDALUSIË I SPANJE

La Bobadilla
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 omge-

ven 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 ont-

dekken 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 wel-

dadige spabehandeling. Andalusië is een regio van verfijnde 

smaken, geuren en een ruime keuze aan regionale ingrediën-

ten. U heeft dan ook de opties uit verfijnde restaurants, waar-

bij La Finca een van de beste restaurants in de regio is en El 

Cortijo voornamelijk lokale gerechten serveert.

K AMERS & SUITES
De 74 kamers zijn allemaal uniek ingericht en 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 heu-

vellandschap. Voor gezinnen zijn er familiekamers beschik-

baar.

7 overnachtingen La Bobadilla a Royal Hideaway Hotel

Logies met ontbijt

Dagelijks toegang tot het Spa Water Circuit

Flesje likeur bij aankomst op de kamer

Vliegreis en huurauto                                              vanaf € 2449.- p.p

* * * * *

Arrangement

A ROYAL HIDEAWAY HOTEL 
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Boho Club betekent genieten van een fijne service in een smaakvolle informele setting in het mondaine, zeer 

geliefde Marbella.  Gelegen aan de beroemde Golden Mile van de stad, ca. 45 autominuten van de luchthaven.

KOM IN DE BOHO SFEER
Boho Club brengt een nieuwe dimensie, een die zich 

concentreert op relaxte luxe en het creëren van een 

gevoel van verbondenheid. Bij aankomst ervaart u  

een eclectische sfeer en een gevoel van opwinding.

Van een roze onyx receptiebalie tot een weelderige 

tuin die zich ontvouwt rond een turquoise zwembad.  

Een resort dat de gebruikelijke clichés vermijdt.

BOHO LEVEN
Heerlijk zwemmen en genieten van de Spaanse zon in 

één van de twee zwembaden met  Bernies Pool Bar bij 

de hand voor een hapje en een drankje. Meer op zoek 

naar de ‘powerful you’? Dan is er een buitenfitness-

ruimt of u kunt meedoen met een van de reguliere 

yoga- en meditatielessen in de buitenlucht. De scha-

duwrijke pergola beschermt u tegen al te felle zon-

neschijn, terwijl u geniet van de frisse lucht en luistert 

naar muziek. Door de handen van enkele lokale top-

professionals kunt u in Boho Club genieten van een 

scala aan schoonheidsbehandelingen en massages. 

Een genot voor de smaakpapillen is het Boho Club 

Restaurant met menu’s aangepast aan elk moment 

van de dag met ontbijt, lunch en diner, cocktails en 

een uitgebreide wijnkelder. Op warme zomeravonden 

kunt u ook genieten van tapas op de Andalusische 

Arrangement

 SPANJE | COSTA DEL SOL | MARBELLA

7 overnachtingen Boho Club

Logies met ontbijt

Vliegreis en privétransfer                        vanaf € 3.087,-p.p.

patio Solera. Op speciale momenten biedt Boho Club 

Restaurant alternatieven voor totaal verschillende en 

unieke gastronomische ervaringen. Of u nu de dag 

door wilt brengen met een picknick in de tuinen van 

Boho Club met alle aankleding en toegang tot het 

zwembad, of een   onvergetelijke avond door wilt bren-

gen in een van de gereserveerde VIP-ruimtes in de 

Tipi.

K AMERS & BUNGALOWS
Het resort biedt 20 moderne kamers, plus 10 luxe 

bungalows gebouwd in de stijl van Scandinavische 

en Boheemse architectuur, verspreid over het terrein. 

De Boho kamers en bungalows zijn uitgerust met een 

Nespresso-apparaat, een gevulde minibar, een smart-

tv met Chromecast, een stereo met de “Boho Club” 

playlist en een domoticasysteem om de verlichting en 

airconditioning te bedienen.De badkamers hebben 

een inloopdouche en zijn voorzien van badjassen en 

slippers.

Boho Club 
* * * * *
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Volgens een legende stamt deze traditionele rijstschotel al uit de 

8e eeuw. De Moorse koningen, die toen in grote delen van Spanje 

de dienst uitmaakten, lieten regelmatig kliekjes rijst, kip en groen-

ten over, waar hun knechten thuis een maaltijd van bereidden. Het 

woord ‘paella’ zou dan ook afkomstig zijn van het Arabische woord 

‘baqiyah’: restanten. Een meer romantische theorie is dat ‘paella’ 

een verbastering is van de Spaanse woorden ‘para ella’, dat zoveel 

betekent als ‘voor haar’, en erop zou duiden dat mannen het ge-

recht regelmatig voor hun vrouwen klaarmaakten. Aangezien in 

Spanje het eten traditioneel door de vrouw wordt klaargemaakt, 

wellicht iets minder geloofwaardig.

De moderne paella is pas halverwege de 19e eeuw ontstaan, in het 

gebied rondom het zoetwatermeer van Albufera, onder de rook 

van Valencia. Tijdens de lunch bereidden de werknemers van de 

rijstvelden de schotel in een platte pan boven een vuur. Ze ver-

mengden de paellarijst met alles wat ze maar konden vinden, zoals 

slakken, en lokale groenten en kruiden, waaronder olijven, doperw-

ten en saffraan. Bij speciale gelegenheden werden later ook exclu-

sievere ingrediënten als konijn, zeevruchten en kip toegevoegd.

Niet alleen in restaurants staat het smaakvolle gerecht in vele vari-

aties op de kaart; gedurende de feestdagen, bijvoorbeeld tijdens 

de ‘Fallas’, bereiden buurtgenoten op straat paella’s op houtskool. 

Oudere ‘madres’ staan dan met meterslange pollepels te roeren in 

gigantische pannen, en voegen literpakken witte wijn toe om de rijst 

op smaak te brengen. Bij veel families is het nog altijd de traditie om 

op zondag met z’n allen paella te eten. Zo’n lunchmaaltijd duurt ge-

rust tot half vijf in de middag. Wilt u ook eens een authentieke pa-

ella proberen? Zorg dan wel voor een metgezel, want in de meeste 

restaurants is het nationale gerecht van Spanje enkel vanaf twee 

personen te bestellen. 

HET NATIONALE GERECHTPaella
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SPANJE | IBIZA I SAN RAFAEL

5 overnachtingen Can Lluc Boutique Country Hotel

Logies met ontbijt

Vliegreis en huurauto                                                vanaf € 1.527,- p.p.

Kom tot rust op een authentiek landgoed in het hart van Ibiza, 

op slechts 17 km van de luchthaven. 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. Be-

zoek 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 dine-

ren 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?

K AMERS & VILLA’S
De 20 kamers en villa’s van Can Lluc zijn bijzonder en bevinden 

zich in het authentieke hoofdgebouw met dikke stenen mu-

ren, wat zo typerend is voor Ibiza. De geschakelde villa’s zijn 

nieuw, modern met een lichte sfeer. Alle zijn uniek en sfeervol 

ingericht, voorzien van moderne faciliteiten als airconditio-

ning, flatscreen-tv, wifi en een Nespresso-apparaat. De badka-

mers zijn voorzien van badjassen en slippers.

* * * *

BOUTIQUE COUNTRY HOTEL & VILLAS

Can Lluc
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5 overnachtingen The Standard Ibiza

Logies met ontbijt

Vliegreis en privétransfer                                  vanaf € 1.701,- p.p.

BOUTIQUE HOTEL

THE IBIZA VIBE

Van dichters tot piraten en discohertoginnen in glamou-

reuze ballingschap, The Standard is de nieuwste in een 

lange reeks gedurfde personages die zijn stempel drukt 

op Ibiza. Gelegen middenin Ibiza-stad met een spectacu-

lair uitzicht op het kasteel en op ca. 15 autominuten van 

de luchthaven. Het hippe en trendy hotel is exclusief voor 

volwassenen (18+). Winkeltjes, heerlijke terrasjes, straatjes 

vol met restaurants, een leuke haven en niet te vergeten 

de vriendelijke mensen, ontspannen sfeer en alles mag en 

kan. Lang leve de vrijheid!

HET HOTEL

Zowel overdag als ‘s nachts biedt ‘Up’, één van Ibiza’s 

weinige zwembaden met poolbar op het dak, een prach-

tig uitzicht op het kasteel; plezier verzekerd tot in de late 

uurtjes. Hapje eten? Dat kan in ‘Jara’, het restaurant dat zijn 

deuren tevens opent voor publiek van buiten het hotel, 

om te genieten van (h)eerlijke gerechten en verse cocktails. 

Voor wat meer sportiviteit en activiteit biedt het hotel een 

fitnessruimte en werkt men samen met de beste gidsen en 

experts op het eiland om u tijdens uw verblijf te verrassen 

met bijvoordbeeld proeverijen in de stad, ballonvaarten, 

snorkeltochten en nog veel meer.

KAMERS & SUITES

Het gestroomlijnde, witte hotel, gelegen op een steenworp 

van de jachthaven, beschikt over 53 kamers en suites die 

stuk voor stuk met hun rustgevende setting uitnodigen 

tot luie ochtenden in bed. Alle kamers zijn voorzien van 

comfortabele bedden met luxe lakens , airconditioning, 

Bluetooth-luidspreker, grote flatscreen-tv, minibar en bad-

kamer met regendouche en/of ligbad en badjassen.

* * * * *

IBIZA-STAD I IBIZA I SPANJE

The Standard Ibiza
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SPANJE I MALLORCA I MONTUÏRI

7 overnachtingen Finca Serena Hotel & Resort

Logies met ontbijt

Vliegreis en huurauto vanaf € 2.587,- p.p.

Exclusief adults only hotel, gelegen op een uitgestrekt land-

goed 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, biedt u 

mooie tuinen met wandelpaden en wordt omringd door wijn-

gaarden. Hier komt u echt tot rust. De oorspronkelijke boerde-

rij heeft eigen boomgaarden met fruit- en olijfbomen en biedt 

u alles wat het leven goed maakt. De hoofdstad Palma ligt op 

slechts 25 km.

ÚNICO
Het hotel beschikt over een 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 ver-

schillende 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 ge-

zonde 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. 

K AMERS & SUITES
De 25 kamers en suites zijn gedecoreerd met natuurlijke 

stoffen katoen, linnen, steen, hout en andere lokale natuur-

lijke materialen zorgen voor een unieke sfeer van warmte en          

hedendaagse elegantie. Alle kamers beschikken over aircon-

ditioning, 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. 

Finca Serena
* * * * *

HOTEL & RESORT 

  Zoetry Mallorca
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7 overnachtingen Zoëtry Mallorca

Logies met ontbijt

Vliegreis en huurauto                                       vanaf € 1.645,- p.p.

  Zoetry Mallorca
Een intiem toevluchtsoord, gelegen in Llucmajor op onge-

veer 15 autominuten van de luchthaven, waar u geniet van 

een excellente gastronomie in een sfeervolle ambiance, 

met een traditioneel  Mallorcaans landhuis als decor. Dit is 

genieten met een grote G.

DE ZOËTRY ERVARING
Zoëtry brengt op kunstzinnige wijze luxe en persoonlijk 

welzijn in evenwicht. Elke ruimte is ontworpen om u te 

inspireren en te verbinden met de kenmerkende cultuur, 

het erfgoed, de natuurlijke schoonheid en de locatie van 

dit boutiqueresort. Met een menu van unieke ervaringen, 

authentieke gastronomische gerechten, herstellende spa-

behandelingen en toegewijde persoonlijke service worden 

al uw wensen vervuld.

HET HOTEL
Zoëtry Mallorca neemt u mee terug in de tijd, naar de 

grootsheid en het erfgoed van het 14e-eeuwse Spaanse 

platteland. Dit luxe boutiquehotel, gebouwd op het histo-

rische landgoed Sa Torre, is kunstig gerestaureerd tot een 

traditioneel landhuis dat van alle moderne gemakken is 

voorzien zoals een intieme Spa met verwarmd zwembad 

en watercircuit, volledig uitgeruste fitness en een jogging-

parcours van 1,4 km. Temidden van 56.000 m² aan prachti-

ge tuinen vindt u twee heerlijke buitenzwembaden (waar-

van één adults only) en heeft u de keuze uit verschillende 

bars en restaurants. Trek er op uit met de fiets of pak de 

auto naar een van de beroemde stranden van Es Trenc of 

Cala Pi. Nog even een balletje slaan? Dat kan op de nabijge-

legen golfclubs Maioris en Son Antem.

K AMERS & SUITES
101 perfect ingerichte kamers en suites. Een verfijnde en 

grenzeloze luxe vindt u terug in de elegant ingerichte, 

ruime kamers en suites met moderne voorzieningen en    

privéterrassen met uitzicht op het Spaanse platteland. 

* * * * *   

LLUCMAJOR I MALLORCA I SPANJE
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MADEIRA
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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 pas-

sie leven. Gastvrijheid staat hoog in het vaan-

del, of u nu de weg vraagt of het verhaal ach-

ter de azulejos wil horen; Portugal omarmt u!

Elke regio heeft een ander karakter; de Douro 

vallei met haar prachtige heuvels en wijnvel-

den, de Algarve met goudgele stranden en au-

thentieke dorpen. Het bloemeneiland Madeira  

met een zacht klimaat, vriendelijke bevolking 

en overweldige natuur.

Voor de vakantieganger die op zoek is naar een 

lokaal gevoel staat er in elke streek een bijzon-

dere ervaring te wachten. Optimaal genieten 

van alles wat Portugal u te bieden heeft? U 

kunt verschillende regio’s door de relatief klei-

ne afstanden ook heel goed met elkaar com-

bineren.Boa Viagem!

LAND VAN DE PORT

Portugal



Gelegen direct aan zee op de kliffen van Cascais met uitzicht over de Atlantische Oceaan slaat dit hotel een brug 

tussen historie en hedendaags design.

CASCAIS
Cascais is een oud vissersdorp waar de lokale bevol-

king van Lissabon in de weekenden naar toe gaat om 

aan de drukte van de stad te ontsnappen. De char-

mante bloemrijke steegjes, witte huizen en mooie 

stranden maken het een geliefde bestemming voor 

ontspanning. Het is leuk om de trein te pakken voor 

een dagtripje naar Lissabon met een korte stop-over 

in de mondaine badplaats Estoril. Maak ook zeker een 

dagtrip naar het werelderfgoed van Sintra, met kaste-

len, sprookjespaleizen en mooie tuinen.

IBIZA STYLE
Dit design hotel is ondergebracht in een landhuis uit 

de 19e eeuw en kent door haar zorgvuldig gebalan-

ceerde inrichting in combinatie met een warm onthaal 

een huiselijke sfeer. Door de kleinschaligheid van het 

hotel geeft men hier nog echt persoonlijke aandacht 

aan de gasten. Al lopend door het hotel treft u overal 

moderne kunstobjecten aan, gecombineerd met een 

typerende stijl zoals bekend van Marilyn Monroe. Van-

uit de lobby trekt het uitzicht meteen de aandacht en 

wandelt u de tuin in dan lijkt het of u op Ibiza bent. 

Neem een duik in het zwembad of ga heerlijk loungen 

op een van bedden met uitzicht op zee, begeleid door 

de klanken van rustgevende loungemuziek. Op het 

Arrangement

 PORTUGAL | COSTA DE LISBOA | CASCAIS

7 overnachtingen Farol Hotel

Logies met ontbijt

Vliegreis en privétransfer                        vanaf € 1.620,- p.p.

ON THE WATER

terras geniet u van een heerlijke koffie in de ochtend-

glorie of een cocktail bij ondergaande zon. Voor het 

diner is er The Mix waar chef Hugo Silva de naam van 

het restaurant eer aan doet door mediterrane smaken 

en verse lokale producten samen te brengen in een 

gastronomische ervaring voor alle zintuigen. Voor ver-

se sushi hoeft u niet naar Japan te reizen want Sushi 

Master Nuande Pekel bereidt de meest verse sushi en 

sashimi terwijl de zon in Cascais langzaam in zee zakt.

K AMERS
De kamers zijn gelegen in het 19e-eeuwse landhuis of 

de aangrenzende nieuwe vleugel, alle in een moderne 

individuele stijl. De standaard kamers bieden tuinzicht 

waarvan enkele met terras maar voor een echte Farol 

ervaring kiest u voor een kamer met zeezicht of één 

van de junior suites. De Designer kamers zijn ontwor-

pen door lokale ontwerpers en dompelen u onder in 

de wereld van haute couture.

Farol Hotel
* * * * *
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Arrangement

PORTUGAL | PORTO

3 overnachtingen The Yeatman

Logies met ontbijt

Vliegreis en privétransfer    vanaf € 1.015,- p.p.

De Yeatman is een luxe wijnhotel en biedt zonder twijfel het 

beste panoramische uitzicht over de historische stad Porto en 

de Douro rivier.

HET HOTEL
De Yeatman werd vernoemd naar een Britse familie van wijn-

handelaars. Het hotel wordt omringd door maar liefst 2,5 hec-

tare aan exotische tuinen en is rustig gelegen aan de oevers 

van de Douro in het oude centrum van Vila Nova de Gaia. De 

Yeatman is een toevluchtsoord voor wijnliefhebbers en fijn-

poevers, die in het restaurant bekroond met twee Michelin 

sterren, getrakteerd worden op gastronomische gerechten. 

Tradionele Portugese smaken met een moderne twist waarbij 

vis en specialiteiten uit de regio de boventoon voeren. Het ho-

tel is een perfecte keuze voor koppels die van een romantisch 

verblijf in Porto willen genieten. Maar ook gezinnen met kin-

deren zijn van harte welkom. Het hotel heeft een kinderclub, 

binnen- en buitenzwembad en de riante tuinen bieden volop 

gelegenheid voor plezier binnen en buiten.

EXPERIENCES & WELLNESS
De kelders van The Yeatman herbergen een van de meest 

uitgebreide collecties van Portugese wijnen. Het hotel werkt 

samen met veel van Portugals beste producenten die actief 

deelnemen aan The Yeatman’s programma van proeverijen, 

seminars en wijndiners. In aanvulling hierop is het tevens 

mogelijk om wijngaarden in de Douro-vallei te bezoeken.

In de Caudalie Vinotherapie Spa worden behandelingen aan-

geboden waarbij gebruik wordt gemaakt van extracten van de 

wijnstok. Een prachtig wellnesscenter waar u zich kunt opla-

den om vervolgens de stad Porto te gaan verkennen.

K AMERS & SUITES
De 109 ruime, klassiek ingerichte kamers van The Yeatman 

hebben elk een ander wijnhuis als thema en zijn door het be-

treffende wijnhuis van leuke details voorzien. Alle kamers zijn 

voorzien van balkon met zitje en prachtig uitzicht op de stad 

of de rivier de Douro. Voor een bijzondere ervaring kunnen wij 

u een verblijf in een van de suites aanbevelen, hier slaapt u in 

een heus wijnvat.

The Yeatman
* * * * *

 WIJNHOTEL

Vinha Boutique Hotel
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3 overnachtingen Vinha Boutique Hotel

Logies met ontbijt

Vliegreis en privétransfer                                   vanaf € 1.191,- p.p.

JOURNEY OF SENSES

Vinha Boutique Hotel
LEVENDIG & GASTVRIJ

Op slechts 15 autominuten van het historische centrum 

van Porto arriveert u bij het Vinha Boutique Hotel. Een le-

vendig hotel waar de kunst van gastvrijheid, culinair ge-

nieten, wellness en mode centraal staan. U overnacht in 

het historische herenhuis of in de moderne vleugel die is 

toegevoegd. Het biedt uitzicht over de bloemrijke tuin met 

zwembad en over de oevers van de rivier de Douro. Het 

hotel kenmerkt zich door het opvallende en eigentijdse 

interieur, met invloeden van internationale mode- en inte-

rieurhuizen, wat u terugziet in zowel het decor van de res-

taurants en de bar als in de hotelkamers.

CULINAIR GENIETEN

Het gastronomische aanbod van het hotel staat onder lei-

ding van de Portugese 2 Michelin-sterren chef Henrique Sá 

Pessoa. Het hoogtepunt is Vinha, het fine dining restau-

rant, waar de gerechten zijn geïnspireerd op de authentie-

ke Portugese keuken in combinatie met internationale in-

vloeden. Na een bezoek aan de historische stad Porto kunt 

u ontspanning en rust zoeken in de ultramoderne spa van 

Sisley Paris. Dit spacenter heeft een oppervlakte van maar 

liefst 500 m² en is volledig gewijd aan welzijn met onder 

andere een binnenzwembad, een vitaliteitszwembad, vier 

behandelkamers, een Vichydouche, sauna, Turks bad, 

hamam, ijsfontein, sensatiedouche, ontspanningsruimtes 

en een fitnessstudio. Tijdens uw verblijf in Vinha is een ro-

mantische picknick in de tuin of een uitgebreide high tea 

zeer aan te beleven. Dit zijn voorbeelden van “experien-

ces” die het hotel graag voor u regelt. Ook een wijnproeve-

rij aan boord van een jacht vanaf de privépier van het hotel 

behoort tot de mogelijkheden. Of wat dacht u van het hu-

ren van een fiets om de omgeving van de Douro vallei op 

unieke wijze te ontdekken?

KAMERS & SUITES

De 38 hotelkamers zijn comfortabel ingericht in een stijl 

die is geïnspireerd op grote internationale mode- en interi-

eurhuizen zoals o.a. Hermès, Etro, Kenzo en Ralph Lauren. 

Iedere kamer heeft hierdoor een uniek karakter.

* * * * *

 PORTO I PORTUGAL
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PORTUGAL I DOURO VALLEI I CASTELO DE PAIVA 

4 overnachtingen Octant Douro 41

Logies met ontbijt

Vliegreis en huurauto    vanaf € 1.205,- p.p.

In de Douro vallei draait het om ruimte, rust, natuur en wijn. 

Het noorden van Portugal is een lust voor het oog en een ver-

ademing voor lichaam en geest. 

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 be-

zoek 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 We-

relderfgoed.

MODERN
Douro 41 gelegen op ca. 45 km van Porto 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 minima-

listisch, 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 steenoven bereid. De sommelier 

van Douro 41 weet de juiste combinaties te maken met fantas-

tische streekwijnen, zodat de culinaire ervaring in combinatie  

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.

K AMERS & SUITES
De 61 kamers zijn voorzien van grote raampartijen zodat de na-

tuur ook hier het decor blijft. Voorzien van o.a. een Nespresso-

apparaat, wifi, airconditioning en een flatscreen-tv.

* * * *

OASE VAN RUST  

Octant Douro 41   Octant Vila Monte
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7 overnachtingen Octant Vila Monte

Logies met ontbijt

Zomerse hoed en een seizoengebonden streekproduct

Vliegreis en huurauto                                       vanaf € 2.135,- p.p.

 FARM HOUSE

Een warm welkom in een ongerept stukje van de Algarve 

op nog geen 30 minuten van Faro. 

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 Portuge-

se 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 tui-

nen bevinden zich diverse gebouwen op het terrein. Al-

lemaal met een eigen stijl, met Moorse invloeden, waarbij 

patio’s en smalle laantjes zo kenmerkend zijn. Het zwem-

bad biedt u verkoeling terwijl de kinderen lekker spelen 

op het gazon. Meer rust vindt u bij het adults only zwem-

bad. Geniet van een drankje bij de poolbar of in de trendy 

lobby, waar u ook terecht kunt voor tapas en fingerfood. 

Kortom Vila Monte is een pareltje waar u ontspannen kunt 

genieten samen met z’n tweeën of met uw gezin, ver weg 

van de massa. Voor de actieve gasten is er een fitnessruim-

te en tennisbaan of wellicht speekt een yogales of culture-

le wandeling u aan? Met uw huurauto liggen interessante 

plaatsen als Tavira en Olhão binnen handbereik. Of pak de 

fiets om het stadje Moncarapacho te ontdekken. 

K AMERS & SUITES
Van de in totaal 55 kamers van Vila Monte Farm House se-

lecteerden wij voor uw verblijf kamers, alle voorzien van 

een terras, licht en trendy en 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 Nespres-

so-apparaat, airconditioning en een flatscreen-tv. 

* * * *  superior   

MONCARAPACHO I ALGARVE I PORTUGAL

  Octant Vila Monte
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De schilderachtige Moorse wijk Alfama ligt op één van de zeven 

heuvels van Lissabon, romantisch ingeklemd tussen het machtige 

Castelo de São Jorge en de rivier de Taag. In het begin van de 19e 

eeuw is Alfama echter armoedig, en ontpopt het zich als bakermat 

voor het Portugese levenslied. De oorsprong van deze zangkunst 

ligt in de kroegen en bordelen waar de minderbedeelden samen-

kwamen. Fado, afgeleid van het Latijnse ‘fatum’, betekent zoveel 

als ‘lot’, of beter gezegd: ‘noodlot’. In muziek en zang vertalen de 

fadistas op dramatische wijze hun lotsbeschikking. In geen andere 

muziekgenre op aarde worden melancholie en fatalisme zo gecul-

tiveerd als in fado.

Veel liederen gaan aanvankelijk over prostitutie, misdaad en drank-

lokalen, maar aan het begin van de 20e eeuw krijgen ook andere 

culturele gemeenschappen, zoals dichters en intellectuelen, in-

teresse in de muzieksoort, waarna fado een erkende zangkunst 

wordt, die vaak wordt uitgevoerd in de betere uitgaansgelegenhe-

den. Inmiddels neemt fado een bijzondere plek in in het leven van 

vele Portugezen. De muziek is deel geworden van hun identiteit, en 

geeft stem aan de gemoederen van het leven: verdriet, melancho-

lie, blijheid, weemoed, en ‘saudade’: een mengeling van gevoelens 

van verlies, gemis, afstand en liefde. 

De meest invloedrijke fadozangeres was Amália Rodrigues (1920-

1999). Met haar virtuoze zangtechniek wist ze als geen ander de pijn 

van het leven in zang om te zetten. Toen de koningin van de fado 

stierf was Portugal drie dagen in nationale rouw. Sinds 2011 heeft 

fado een vermelding op de lijst van immaterieel erfgoed van Unes-

co. Wie ook eens diep in de Portugese ziel wil kijken, mag een diner 

in een traditioneel fado-restaurant eigenlijk niet overslaan. Terwijl 

u geniet van port en ‘bacalhau’ brengen de professionele, in sober 

zwart geklede fadistas, hun zo weemoedige zang en gitaarmuziek 

ten gehore, die onlosmakelijk verbonden is met Portugal en het on-

afwendbare noodlot. 

FADOPortugese 
melancholie



Verscholen in de ongerepte natuur van natuurpark Costa Vicentina ligt Praia do Canal, ideaal voor wie houdt 

van authentieke Portugese gastvrijheid en culinaire verwennerij gecombineerd met (sportieve) activiteiten.

COSTA VICENTINA
Costa Vicentina, gelegen in het uiterste zuidwesten 

van de Alentejo, is zonder twijfel het best bewaarde 

stukje Europese kustlijn dat de thuisbasis vormt van 

verschillende unieke dier- en plantensoorten. U vindt 

in dit natuurpark tevens de best bewaarde stranden 

van zuidwest Europa. Het park strekt zich uit over een 

hoogvlakte, door een vallei naar de oceaan, waar 

de golven breken op de kust van het Praia do Canal 

strand. Het heeft wel wat weg van Australië; “The Out-

back.” Aljezur is de dichtstbijzijnde stad op slechts ca. 

10 km. Sportievelingen kunnen hun energie kwijt op 

een van de nabijgelegen surfstranden of verkennen 

de omgeving per mountainbike. Ook suppen, vissen, 

dolfijnen spotten, wandelen en paardrijden kan. Ont-

spanning zult u vinden in de Esteve Spa & Health Club-

die een oase van rust biedt met een serene sfeer.

CULINAIR GENIETEN
In Praia do Canal maakt u een reis door het culinaire 

erfgoed van de Alentejo en de Algarve tijdens een 

diner in één van de twee restaurants. De ingrediën-

ten zijn afkomstig van lokale producenten: worst en 

pinda’s uit Rogil (Feiterinha) en Serra de Monchique, 

kazen uit Odemira, Serpa en Évora, vis uit de Atlanti-

sche Oceaan, zeevruchten uit Ria Formosa en Ria de 

Arrangement

PORTUGAL I COSTA VICENTINA I ALJEZUR

7 overnachtingen Praia do Canal Nature Resort

Logies met ontbijt

Wijn- of olijfolieproeverij naar keuze inbegrepen

Vliegreis en huurauto                              vanaf € 1.360,- p.p.

NATURE RESORT

Alvor en ossenvlees uit São Teotónio. Restaurant Azei-

tona biedt een regionaal geïnspireerde fijne keuken, 

met lokale biologische ingrediënten uit de zee en van 

het platteland. Bij het hoofdzwembad geniet u van 

panoramisch uitzicht over het natuurreservaat met 

in de verte de oceaan en serveert Restaurant Zimbro, 

vernoemd naar de lokale jeneverbes, in informele am-

biance o.a. pizza’s uit de oven. Medronho is een plek 

om bij het haardvuur op te warmen. De bar dankt zijn 

naam aan vruchten gelijkend op een lychee afkomstig 

van een lokale aardbeienplant waarvan likeur wordt 

gestookt. 

K AMERS
Alle 56 kamers zijn sfeervol ingericht met veel natuur-

lijke (hout)tinten en bieden uitzicht over de ongerepte 

wildernis, de vallei en de Atlantische Oceaan. De ka-

mers hebben een balkon of terras en een ruime bad-

kamer in marmer. De Deluxe Kamers liggen op de 1e 

verdieping en de Junior Suites op de begane grond.  

Praia do Canal
* * * * *
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Sfeervol boutique hotel midden in het hart van het historische centrum van Funchal. Vanaf het dakterras geniet 

u van het panoramische uitzicht over de stad.

FUNCHAL BRUIST
Laat u verrassen door de hoofdstad van Madeira! 

Struin door het levendige centrum van Funchal waar 

genoeg te beleven is. Neem vooral een kijkje in Rua 

de Santa Maria waar straatartiesten de deuren vrolijk 

hebben beschilderd en volop kunst en street art te 

bewonderen is. In het nieuwe deel van de stad kunt u 

uitgebreid shoppen en vergeet vooral niet op een van 

de terrassen in de stad een lekker glaasje Poncha te 

drinken en te genieten van de gemoedelijke sfeer. De 

kabelbaan brengt u naar de top van de stad vanwaar 

het uitzicht spectaculair is. Een leuke manier om weer 

beneden te komen is met de Tobbogan slee, hiermee 

roetsjt u in een rieten mand de berg af onder begelei-

ding van mannen in traditionele klederdracht.

HET HOTEL
Dit sfeervolle boutique hotel ligt in het hart van het 

levendige centrum van Funchal. Castanheiro bestaat 

uit vijf authentieke gebouwen, zo is er een gebouw uit 

de 18e eeuw, waar eens ambachtswinkels waren ge-

huisvest, een 19e eeuws herenhuis van een rijke han-

delsfamilie en drie gebouwen uit het begin van de 20e 

eeuw waar eens een drukkerij en een atelier gevestigd 

waren. In het hele hotel vindt u kleine binnenplaatsen 

en sfeervolle patio’s, wat een knusse en sfeervolle am-

Arrangement

PORTUGAL I MADEIRA I FUNCHAL

3 overnachtingen Castanheiro

Logies met ontbijt

Welkomstdrankje op het dakterras, 1x dessert bij diner

Vliegreis en privétransfer                            vanaf € 715,- p.p.

biance creëert. Moderne meubels en antiek zijn aan-

eengesmeed tot een fraai en uniek hotel, met een van 

de mooiste vergezichten over de stad en de oceaan.

Het hotel beschikt over een zwembad op het dakter-

ras met fraai uitzicht over de baai van Funchal. Hier 

bevindt zich ook een jacuzzi. Castanheiro beschikt 

over een Spa met een hydrotherapiebad, sauna, Turks 

bad en twee behandelkamers. De belangrijkste win-

kels, musea, restaurants en bars van de stad bevinden 

zich op loopafstand. De luchthaven ligt op ca. 20 km 

afstand.

K AMERS & SUITES
Het hotel beschikt over 81 stijlvolle kamers en suites 

gelegen in verschillende gebouwen waarvan de mees-

te met balkon en uitzicht op de binnenplaatsen en de 

stad. De kamer zijn voorzien zijn van airconditioning, 

flatscreen-tv, wifi, kluisje, koffie-/theezetfaciliteiten en 

minibar. 

Castanheiro Boutique Hotel
* * * *
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FUNCHAL | MADEIRA | PORTUGAL



FUNCHAL | MADEIRA | PORTUGAL

Een heerlijke plek om van de rust, natuur en het aangename 

klimaat te genieten!

AUTHENTIEK MADEIRA
In de historische binnenstad van Funchal is het vooral in de 

ochtend op de Mercado dos Lavradores een drukte van be-

lang en gaat u helemaal op in de lokale sfeer. Laat u betove-

ren door de combinatie van kleuren, aroma’s en tradities van 

deze markt. Op deze markt vindt u het beste dat het eiland 

te bieden heeft: de meest verse en exotische vruchten, aller-

lei groenten en de prachtige bloemen van deze “Bloementuin 

van de Atlantische Oceaan”, zoals dit mooie eiland vaak wordt 

genoemd. Vriendelijke, zachtmoedige bevolking, uitbundige 

en overweldigende natuur en een zeer zacht klimaat, u treft 

het allemaal op Madeira. Vergeet ook zeker niet een bezoek te 

brengen aan een van de wijnhuizen.

BOTANISCHE TUINEN
Quinta da Casa Branca is een intiem boutique hotel gelegen 

in het hart van een weelderige botanische tuin dat zich onder-

scheidt door de verrassende combinatie van historische en 

moderne architectuur. De oude 19e eeuwse Britse plantage 

is verbouwd tot een uniek designhotel dat prachtig mengt 

met de tropische omgeving. Quinta da Casa Branca met haar 

moderne bouwstijl, veel aardetinten en houtelementen biedt 

prima faciliteiten in een aangename en ontspannen sfeer. Het 

Manor House, het originele woonhuis van de familie,  ademt 

de adellijke sfeer van weleer. In het midden van de tuin ligt een 

fraai (verwarmd) zwembad. De bijzondere botanische tuin 

wordt regelmatig bezocht door botanici vanwege de enorme 

wereldse verscheidenheid aan planten en bloemen. Het cen-

trum van Funchal ligt op 2 km afstand en in ca. 30 autominu-

ten bereikt u de luchthaven.

K AMERS & SUITES
De 49 warm gedecoreerde kamers en suites liggen in het 

hoofdgebouw, bijgebouw of de Manor House. Tuin Kamers 

zijn gelegen op het zuiden op de begane grond van het hoofd-

gebouw. Premium Kamers zijn ruimer. Deluxe Suites hebben 

een aparte woon- en slaapkamer.

7 overnachtingen Quinta da Casa Branca

Logies met ontbijt

Afternoon tea per persoon per verblijf

Vliegreis en huurauto                                              Vanaf € 1.065,- p.p.

* * * * *

Arrangement

te

QUINTA 
Casa Branca
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Kroatie  
M E D I T E R R A N E  F L A I R

ADRIATISCHE PAREL

ADRIATISCHE ZEE

ISTRIË

DUBROVNIK

BRAC

HVAR
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Het gevarieerde landschap van Kroatië is tijd-

loos en de Kroaten zetten zich in voor het be-

houd van de buitengewone schoonheid van 

de Dalmatische kust; ondersteund door hoge 

bergen met honderden eilanden is het een van 

Europa’s populairste vakantiehotspots aan het 

worden.

U zult zien dat elk eiland in Dalmatië zijn eigen 

karakter heeft en dat de kust bezaaid is met 

van alles, van grote steden als Split en Zadar 

tot prachtige stranden zoals het mooie Brela-

strand. Er zijn meer dan 1200 eilanden in Kroa-

tië, samen duizenden kilometers kustlijn, soms 

rotsachtig, soms zandbaaien, vaak omzoomd 

met weelderige groene dennen. Hier draait 

zoveel om zwemplezier en watersport, en de 

beste hotels van het land liggen aan of vlakbij 

de zee. Met name in het luxe segment is er veel 

gebeurd, zijn er de afgelopen jaren tal van pa-

reltjes bijgekomen.

ADRIATISCHE PAREL

Kroatie  
ADRIATISCHE PAREL

ADRIATISCHE ZEE

ISTRIË

DUBROVNIK

BRAC

HVAR
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Arrangement

KROATIË I  ISTRIË I  BUJE

5 overnachtingen

Logies met ontbijt

Fles wijn bij aankomst en 15% korting op Spabehandelingen

Vliegreis en huurauto   vanaf € 1.575  ,- p.p.

ISTRIË
Istrië is een verborgen tuin van schoonheid. Het grootste Kro-

atische schiereiland heeft een rijke geschiedenis, cultureel 

erfgoed, ongerepte dorpjes, mooie westkust en een heerlijke 

gastronomie. Het groene hart van Istrië is het mekka van de 

beste olijfolie, uitmuntende truffels en excellente wijnen.

SAN CANZIAN
Een stijlvol ingericht boutique hotel met een ideale ligging 

voor de ontdekking van Istrië in al haar aspecten; een perfecte 

plek om de authentieke sfeer te ervaren. Gelegen in een mid-

deleeuws dorp is San Canzian omringd door niets anders dan 

olijfgaarden, wijngaarden en schitterende natuur. Het hotel 

bevindt zich in het middeleeuwse dorp Mužolini Donjii in een 

Venetiaans fort uit de 14de eeuw. Het omliggende platteland 

van San Canzian is ideaal voor fietsen en wandelen. U kunt op 

avontuur in dagelijkse bekroonde olijfolieproeverijen of deel-

nemen aan een truffeljachtexpeditie in de nabijgelegen bos-

sen. Omringd door schaduwrijke olijfgaarden en de gevierde 

wijngaarden van San Canzian, kunt u uw dagen op de per-

fecte plek doorbrengen bij het zwembad of de nabijgelegen 

dorpjes op een heuvel verkennen. De sauna en een wellness-

zone met een jacuzzi zijn gratis toegankelijk. Het hotel ligt op 

slechts 18 km van de zee en op 89 km van Trieste (Italië). De 

luchthaven Pula ligt op ca. 84 km.

GASTRONOMISCH DINEREN
De gastronomische menu’s met 4- en 7-gangen in het Noel 

Restaurant zijn zorgvuldig ontworpen door het team achter 

het gelijknamige Michelin-sterrestaurant in Zagreb. Seizoens-

gebonden ingrediënten komen uit de eigen moestuin van het 

hotel of zijn lokaal geproduceerd, de olijfolie wordt geperst uit 

de eigen olijven. Het menu omvat ingrediënten in plaats van 

gerechten: lekkernijen zoals makreel, Adriatische tonijn, kavi-

aar en witte truffels.

K AMERS & SUITES
De 24 kamers, suites en villa zijn ontworpen en ingericht in een 

eigentijdse stijl. Houten vloerplanken, zachtgrijze muren, mini-

malistisch zwart meubilair creëren een elegante look.

San Canzian
* * * * *

VILLAGE & HOTEL
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Arrangement
5 Overnachtingen

Logies met ontbijt

Vliegreis en huurauto  vanaf € 1.185,- p.p.

 WINE HOTEL & WINERY

Meneghetti 
HET HOTEL
Meneghetti Wine Hotel & Winery is een oase van rust om-

ringd door wijngaarden en olijfboomgaarden met zijn 

wijnmakerij, bekroonde wijnen, olijfolie en een uitstekend 

restaurant. Dit elegante boutique hotel is favoriet bij na-

tuurliefhebbers & liefhebbers van lekker eten. Het hotel 

ligt in een landelijke omgeving op ca. 1,5 km van het strand. 

Breng een ontspannende zomerdag door op het pri-

véstrand en verfris uzelf in de Boho Beach Club. De Beach 

Club is tijdens de zomermaanden dagelijks geopend met 

een brede selectie premium drankjes en snacks. Gratis 

toegang tot het Spacenter met sauna, riant binnenzwem-

bad en fitnessruimte. De stad Pula en de luchthaven liggen 

op 35 minuten rijden en de historische stad Rovinj kan in 

30 minuten worden bereikt. De regio is tevens een schit-

terend gebied om per fiets of te voet te verkennen (fietsen 

ter beschikking).

DE WIJNGAARD
Tijdens een rondleiding door de olijf- en wijngaarden ont-

dekt u waarom Istrië is uitgeroepen tot een van ‘s werelds 

beste olijfolieregio’s en waarom Kroatische wijn zo po-

pulair is. Sluit uw dag af met een olijfolieproeverij en een 

diner in combinatie met een selectie van de beste wijnen 

van het eigen landgoed. De gerechten in het gastronomi-

sche restaurant worden creatief gepresenteerd en bereid 

met verse en lokale ingrediënten die seizoengebonden 

worden gekozen. Elk gerecht is vakkundig afgestemd op 

het eigen assortiment wijnen van het hotel en een van de 

vier soorten olijfolie die het landgoed produceert. In het 

Oliveto-restaurant en loungebar kunt u genieten van een 

aperitivo of een informele lunch bij het zwembad in een 

ontspannen sfeer.

K AMERS & SUITES
De 58 kamers en suites zijn ontworpen in traditionele en 

eigentijdse stijl, en elk met uitzicht op de  wijn- en olijf-

boomgaarden. Tevens Residences en Villa’s met 1-3 slaap-

kamers met privézwembad beschikbaar.

* * * * *

BALE I  ISTRIË  I  KROATIË
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Maslina Resort is een verborgen pareltje omgeven door een rijke geschiedenis, ongerepte natuur, culinaire 

smaken en cultureel erfgoed gelegen op het eiland Hvar, voor de kust van Split. 

STARI GRAD
Het resort ligt in de schitterende baai van Maslinica 

op het eiland Hvar en strekt zicht uit over twee hec-

tare weelderig dennenbos met de kristalheldere Adri-

atische Zee binnen handbereik. Een wandeling van 15 

minuten langs de kust leidt u naar de door UNESCO 

beschermde stad Stari Grad, één van de oudste ste-

den in de Adriatische Zee. Het resort ligt op twee uur 

varen met de veerboot vanaf Split.

Het hotel zet zich in voor het behoud van de ongerep-

te omgeving en het culturele erfgoed van het eiland 

Hvar. De duurzaam gebouwde paviljoens strekken 

zich uit langs de Adriatische Zee, waar betoverende 

wijngaarden en olijfgaarden stralen onder de blauwe 

hemel. De baai van Maslina heeft verschillende kiezel-

stranden in de schaduw van pijnbomen en houten 

dekken die in de rotsen zijn gebouwd om te zwem-

men. Op warme zomerdagen geniet deze elegante 

omgeving van een verfrissend briesje dat een on-

miskenbaar gevoel van kalmte en rust met zich mee-

brengt.

HET HOTEL
In de lobby doet een spectaculaire 12 ton zware brok 

gehouwen rots van het eiland Braç dienst als receptie. 

De Pharomatique Spa biedt een scala aan behande-

Arrangement

KROATIË  I DALMATIË I   HVAR

4 overnachtingen Maslina Resort

Logies met ontbijt 

1x 30 minuten olijfolie-proeverij tijdens verblijf                                                             

Vliegreis, transfer en overtocht vanaf € 1.225,- p.p.

NATURAL RESERVE

lingen, een fitnessruimte, een Finse sauna en een Turk-

se hamam. Yoga in de vroege ochtend is gratis. U kunt 

kunstzinnige boeken lenen uit de bibliotheek, een ei-

genzinnige houten fiets nemen om het eiland te ver-

kennen, of wijn proeven via de conciërgeservice van 

The Club. Het restaurant wordt bemand door de met 

een Franse Michelin-ster bekroonde chef-kok Serge 

Gouloumès, die u zal trakteren op culinaire avonturen 

op basis van lokale seizoenproducten, sommige uit 

Maslina’s eigen biologische tuin. The Bar serveert de 

hele dag koffie en cocktails, terwijl de Bay Beach Bar 

aan zee verse visdelicatessen serveert - ceviche, tar-

taar en carpaccio - met champagne.

K AMERS, SUITES & VILLA’S
De 53 kamers zijn ruim en hebben een eigen terras 

met zeezicht, comfortabele bedden met natuurlijke 

Coco-Mat-matrassen, houten vloeren, vloerkleden en 

funky hanglampen van geblazen glas. Een minibar ge-

vuld met zelfgemaakte sappen.

Maslina Resort
* * * * *
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Montenegro
D E  U I T Z O N D E R L I J K E  S C H O O N H E I D  V A N
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Montenegro is een kleine schatkist die wordt 

begrensd door het kristalheldere water van 

de Adriatische Zee en de hoge bergen van de 

Balkan. Langs de bijna 30 km lange kust liggen 

kleine, onbekende badplaatsen en mooie ge-

heimen zoals Herceg Novi, Tivat, Kotor, Budva 

en Bar. Kotor, is een schitterend bewaard ge-

bleven stad met middeleeuwse architectuur 

die dateert uit de 12e eeuw. De talrijke monu-

menten en de rijkdom aan artistiek en cultu-

reel erfgoed hebben ervoor gezorgd dat het 

op de werelderfgoedlijst van UNESCO staat. 

Montenegro zit vol geschiedenis en elk klein 

dorp voelt nog steeds als een kleine tijdreis 

tussen prachtige stenen huizen en weelde-

rige tuinen. Omringd door kristalhelder water, 

stralen de steden Perast en Kotor de Italiaan-

se charme uit, door hun oude paleizen met 

grootse gevels en kenmerkende rode terracot-

tadaken.

EEN KLEINE SCHATKIST

Montenegro
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Lazure Hotel & Marina bestaat uit een 18e-eeuws historisch gebouw met een fascinerend verleden en een 

nieuwe hedendaagse inrichting; en is tegelijkertijd vol karakter, charme en heeft een eigentijdse stijl.

MONTENEGRO
Een combinatie van adembenemende natuur, zon en 

cultuur. Men zal misschien niet snel denken aan Mon-

tenegro. Toch heeft dit Balkanlandje alles te bieden; 

van een ruig gebergte tot historische steden en een 

schitterende kustlijn. Bezoek het oude centrum van 

de middeleeuwse stad Herceg-Novi, maak een boot-

tocht en duik in het intens blauwe water of ontdek het 

groene binnenland tijdens een wandeling.

HET HOTEL
Dit boutiquehotel in de baai van Kotor is gevestigd in 

een 18e-eeuws Venetiaans gebouw met uitzicht op 

de jachthaven van Lazure. Originele selementen wor-

den gecombineerd met een stijlvolle, eigentijdse in-

richting, de ramen hebben traditionele witte houten 

luiken en designmeubels afkomstig uit Italië. Aan de 

muren hangen gedurfde abstracte doeken in blauw 

en groen (geïnspireerd door de zee) van de Montene-

grijnse schilder Ljubomir Popadiç en studenten van 

de Cetinje Art Academy. Het vriendelijke en gastvrije 

personeel regelt graag lokale activiteiten. De focus van 

het hotel ligt op de volledig uitgeruste jachthaven van 

Lazure. Vanaf hier leidt een promenade naar een kie-

zelstrand met ligbedden, parasols en een beachbar. 

Het mooie Spacenter heeft naast de diverse schoon-

Arrangement

MONTENEGRO I KOTOR  I  MELJINE

7 Overnachtingen. Logies met ontbijt

10% korting op de Spabehandelingen

Honeymooners ontvangen gebak en prosecco

Vliegreis en huurauto                         vanaf € 1.229,- p.p.

heidsbehandelingen, een binnenzwembad, vijf soor-

ten sauna’s, stoombad en fitnessruimte (inclusief). De 

luchthaven van het buurland Kroatië ligt op ca. 29 km.

CULINAIR
Het gourmetrestaurant Rosemarine ligt in de scha-

duw van eeuwenoude torenhoge dennenbomen. 

Het biedt een à la carte ontbijt, gevolgd door creatieve 

mediterrane gerechten voor lunch en diner. De favo-

riete gerechten van de chef zijn risotto met kreeft en 

gegrilde zeebaars. Restaurant Augusto serveert een 

uitgebreid ontbijtbuffet op de binnenplaats en Franse 

brasseriegerechten. Voor drankjes heeft de Wine Bar 

een fijne selectie wijnen uit Montenegro en ver daar-

buiten. Tevens wijnproeverijen. 

K AMERS & SUITES
Er zijn 25 stijlvolle kamers en suites die uitkijken op de 

zee of op de centrale binnenplaats. Alles is in minima-

listisch wit ingericht en voorzien van alle faciliteiten.

* * * *   deluxe

Lazure Hotel & Marina
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Heritage Grand Perast is een vijfsterrenhotel dat niet alleen uniek is vanwege de onberispelijke service en 

comfort, maar ook vanwege de rijke historie & cultuur en de buitengewone schoonheid van de omgeving. 

PERAST
Perast is een beeldschoon middeleeuws dorpje aan 

de Baai van Kotor. Een stukje Venetiaanse ‘La Dolce 

Vita’. Met slechts één hoofdstraat is Perast misschien 

klein, maar het staat vol met barokke kerken en ver-

vaagde palazzo’s. Dit laat zien hoe rijk Perast was in de 

geschiedenis. Het plaatsje kende vele handelaren die 

in deze mooie palazzo‘s leefden. De brede kade geeft 

een geweldig uitzicht op de tegenover gelegen kloos-

tereilandjes die per boot bereikbaar zijn.

HET HOTEL
Het hotel is gevestigd in een cluster van 3 gebouwen, 

waaronder een gerestaureerd 18e-eeuws paleis. Grote 

ramen en balkons bieden uitzicht op de baai en twee 

eilandjes: St George, de thuisbasis van een 12e-eeuws 

klooster en Lady of the Rocks. De barokke architec-

tuur is een eerbetoon aan de geschiedenis van de 

idyllische locatie waarnaar het vernoemd is. Al met al 

een ideaal hotel dankzij de combinatie van uitstekend 

architectuur en een weergaloze locatie aan zee. De 

luchthaven Dubrovnik van het buurland Kroatië ligt 

op ca. 60 km.

Kom tot rust aan zee, duik in het buitenzwembad of 

relax op een ligstoel. Actieve gasten kunnen trainen 

Arrangement

MONTENEGRO  I  KOTOR  I  PERAST

5 Overnachtingen 

Een 2-gangen lunch p.p. per verblijf

Logies met ontbijt

Vliegreis en huurauto                               vanaf € 1.169,- p.p.

  

in de fitness en zwemmen in het verwarmde bin-

nenzwembad. Voor ultieme ontspanning is er ook 

een wellnesscenter met sauna en stoombad. Dagen 

worden besteed met het dwalen door de geplaveide 

steegjes van het autovrije Perast, varen per speedboot 

over de baai, wandelen door de bossen of het verken-

nen van de steden langs de kust. 

CULINAIR GENIETEN
Begin de ochtend goed met een ontbijt in het Pano-

ramic restaurant, waar warme croissants uit de oven 

en vers fruit geserveerd worden. Riva is de hele dag 

geopend voor lichte hapjes en drankjes. Piazza is het 

à la carte restaurant. U kunt hier genieten van de beste 

gerechten die de regio te bieden heeft.

K AMERS & SUITES
Het hotel heeft 130 stijlvolle kamers en suites verdeeld 

over de 3 gebouwen en die met veel smaak zijn inge-

richt. Voorzien van alle moderne faciliteiten.

Heritage Grand Perast Hotel 
* * * * *
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REIZEN MET LOCAL COLOURS BETEKENT, NET ALS BIJ 

SILVERJET VAK ANTIES, REIZEN IN STIJL. 

GRA AG VERZORGEN WIJ UW REIS GEHEEL NA AR 

UW EIGEN WENSEN TOT IN HET KLEINSTE DETAIL!

RUIME KEUZE EN FLEXIBILITEIT

Bij Local Colours bent u helemaal vrij om zelf uw dag van vertrek en thuiskomst te kiezen. Flexi-

biliteit staat bij ons centraal en onze Luxury Travel Consultants stellen alles in het werk om uw 

wensen te realiseren. Op de volgende pagina’s stellen wij u de dichtstbijzijnde luchthavens bij 

de diverse bestemmingen voor met de meest aanbevolen luchtvaartmaatschappij(-en). Daarbij 

gaan wij voor zover mogelijk uit van rechtstreeks vliegen vanaf Amsterdam. Wilt u liever met een 

andere vliegmaatschappij of heeft u voorkeur voor een andere luchthaven van vertrek? 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 

Amsterdam in de goedkoopste boekingsklasse van de eerstgenoemde luchtvaartmaatschap-

pij op de volgende pagina’s en altijd incl. één stuk ruimbagage. Alle genoemde prijzen zijn ge-

baseerd op de gegevens, zoals bekend op 30 december 2021 en zijn onder voorbehoud van 

wijzigingen.

KIES UW STOEL VOORAF

Vooraf uw stoelen reserveren in het vliegtuig is bij Economy Class geen vanzelfsprekendheid 

meer, tenzij u hiervoor wilt betalen. Wij raden u aan om, ondanks de hiervoor te betalen toeslag, 

uw stoelen toch vooraf te reserveren om er zo zeker van te zijn dat u naast elkaar zit tijdens de 

vlucht. Eventueel met extra beenruimte voor net even meer comfort tijdens de vlucht. Boekt u 

vluchten met Transavia dan zijn de kosten voor een standaard stoelreservering inbegrepen en 

zullen wij altijd in overleg met u stoelen direct bij boeking reserveren.

EXECUTIVE LOUNGE INBEGREPEN

Hoe heerlijk is het om de drukte op de luchthaven te vermijden door in een rustige omgeving de 

wachttijd door te brengen? Bij een Local Colours vakantie mag u, zelfs indien u Economy Class 

vliegt, voor vertrek vanaf Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Düsseldorf of Brussel Airport altijd 

gratis gebruik maken van een Executive Lounge. Geniet van gratis drankjes, hapjes, Internet en 

diverse dagbladen.

Ook voor de terugreis vanaf de bestemming kunnen wij op veel luchthavens een Executive 

Lounge voor u reserveren voor € 25,- per persoon. 

HUURAUTO OF TRANSFERS TER PLAATSE

Alle arrangementen in deze brochure worden aangeboden inclusief huurauto (m.u.v. Katikies 

Kirini op Santorini, hotel Mediterraneo en The Ashbee in Italië, alle accommodaties in Kroatië en 

Les Jardins de la Koutoubia in Marrakech, 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 afl everen. Onze Luxury Travel Consultants adviseren u graag!

SILVERJET SERVICE DESK

Voor al uw bijzondere wensen staan onze toegewijde medewerkers van de Local Colours 

Service Desk tot uw beschikking. Wilt u uw partner verrassen met bloemen op de kamer ter gele-

genheid van het vieren van een bijzondere datum? Champagne? Wilt u een reservering voor een 

bijzonder diner maken? Wij reserveren het graag voor u. Vraag onze Luxury Travel Consultants 

naar de mogelijkheden.
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Artikel 1:  Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de ver-
koop van reisdiensten die vanaf 1 juli 2018 worden geboekt 
en worden geregeld door de Wet betreffende de verkoop 
van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reis-
diensten 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 
pakketreisovereenkomst de wettelijk voorgeschreven 
standaardinformatie, alsook, voor zover deze van toe-
passing is op de pakketreis:

1 de voornaamste kenmerken van de reisdiensten:
a)   Algemene reisvoorwaarden van de Geschillencommis-

sie Reizen voor pakketreis-overeenkomsten, de reis be-
stemming(en), de route en de verblijfsperioden, met de 
data en het aantal nachten;

b)   de vervoermiddelen, hun kenmerken en categorieën, de
plaatsen en data en tijdstippen van vertrek en terug-
keer, de duur en plaats van tussenstops en de aan-
sluitingen; indien het exacte tijdstip nog niet vaststaat,
wordt dit bij benadering meegedeeld

c)   de ligging, de voornaamste kenmerken en de categorie
van de accommodatie volgens de regels van het land be-
stemming;

d) de verstrekte maaltijden;
e)   de bezoeken, de excursies of de andere diensten die zijn

begrepen in de voor de pakketreis overeengekomen
totaalprijs;

f)   ingeval het niet duidelijk is, uitsluitsel of de reisdiensten 
worden verleend aan de reiziger als lid van een groep;

g)   de taal waarin andere toeristische diensten desgeval-
lend worden verricht;

h)   of de reis in het algemeen geschikt is voor personen met
beperkte mobiliteit;

2   de totaalprijs van de pakketreis, en voor zover toepas-
selijk, opgave van de soort bijkomende kosten die voor
rekening van de reiziger kunnen zijn;

3 de betalingsmodaliteiten;
4   het minimumaantal personen dat nodig is voor de

uitvoering van de pakketreis en de uiterste datum voor
de eventuele opzegging van de overeenkomst wanneer
dit aantal niet wordt behaald;

5   algemene informatie over de vereisten in het land van
bestemming inzake paspoort- en visumverplichtingen,
met inbegrip van de bij benadering benodigde termijn 
voor het verkrijgen van een visum en informatie over
formaliteiten op gezondheidsgebied;

6   de vermelding dat de reiziger de overeenkomst kan op-
zeggen tegen betaling van een opzegvergoeding;

7   inlichtingen over de annulerings- en/of bijstandsverze-
keringen.

2.2 De professioneel draagt er zorg voor dat het juiste stan-
daardinformatieformulier wordt verstrekt aan de reiziger. 

2.3 De precontractuele informatie die aan de reiziger wordt
verstrekt, vormt een integraal onderdeel van de pak-
ketreisovereenkomst. Zij kan niet worden gewijzigd, tenzij 
wederzijds akkoord van de partijen. 

Artikel 3: informatie door de reiziger
3.1   De persoon die de pakketreisovereenkomst afsluit, 

moet aan de organisator en de doorverkoper alle nuttige
inlichtingen verstrekken omtrent hemzelf en zijn mede-
reizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of 
de uitvoering van de overeenkomst.

3.2 Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt
en dit tot extra kosten leidt voor de organisator en/of
doorverkoper, mogen die kosten in rekening worden
gebracht.

Artikel 4: de pakketreisovereenkomst
4.1 Bij het sluiten van de pakketreisovereenkomst of binnen

redelijke termijn verstrekt de organisator of indien
er een doorverkoper bij betrokken is deze laatste
de reiziger een bevestiging van de overeenkomst op
een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail,
een papieren document of een pdf. Ingeval de pakket-
reisovereenkomst in de gelijktijdige fysieke aanwezig-
heid van de partijen wordt gesloten, heeft de reiziger het 
recht een papieren kopie te vragen.

4.2 De pakketreisovereenkomst of bevestiging ervan bevat 
de volledige inhoud van de overeenkomst, met inbegrip 

van alle informatie zoals vermeld in artikel 2 en de 
volgende informatie:

1   de bijzondere wensen van de reiziger waarop de orga-
nisator is ingegaan;

2   dat de organisator aansprakelijk is voor de goede uit-
voering van de pakketreis, en een bijstandsverplichting 
heeft;

3   de naam en de contactgegevens van de entiteit die
instaat voor de bescherming bij insolventie;

4   de naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres van de
lokale vertegenwoordiger van de organisator of van een
andere dienst voor het geval de reiziger in moeilijk-
heden verkeert of zijn beklag wenst te doen over de
mogelijke non-conformiteit;

5   de verplichting van de reiziger om de non-conformiteit
tijdens de reis te melden;

6   informatie op basis waarvan rechtstreeks contact kan
worden opgenomen met een niet vergezelde minder-
jarige of met de persoon die op zijn verblijfplaats voor
hem verantwoordelijk is;

7   informatie over de interne klachtenbehandeling;
8   informatie over de Geschillencommissie Reizen en het

platform van de E.U. voor online geschillenbeslechting; 
9   informatie over het recht van de reiziger om zijn over-

eenkomst over te dragen.

4.3 Tijdig voor het begin van de pakketreis verstrekt de
organisator de reiziger:

1 de nodige ontvangstbewijzen 
2 de vouchers en vervoerbewijzen
3   informatie over de geplande vertrektijden en, indien van

toepassing, over de uiterste tijd om in te checken, de
geplande tijden van tussenstops, aansluitingen en aan-
komst.

Artikel 5: De prijs
5.1 Na het sluiten van de pakketreisovereenkomst kunnen

de prijzen alleen worden verhoogd indien de overeen-
komst daar uitdrukkelijk in voorziet. In dat geval wordt 
in de pakketreisovereenkomst aangegeven hoe de prijs-
herziening wordt berekend.

Prijsverhogingen zijn alleen toegestaan als rechtstreeks ge-
volg van veranderingen in:
1   de prijs van passagiersvervoer die is toe te schrijven

aan de toegenomen kostprijs van brandstof of van
andere energiebronnen, of

2   de hoogte van belastingen of vergoedingen over de in de
overeenkomst begrepen reisdiensten, die worden ge-
heven door niet direct bij de uitvoering van de pakket-
reis betrokken derden, met inbegrip van toeristen-
belastingen en vertrek- of aankomstbelasting in havens
en op vliegvelden, of

3   de wisselkoersen die voor de pakketreis van belang zijn. 
Indien een prijsverhoging wordt voorzien heeft de
reiziger recht op een prijsvermindering bij een daling
van de hierboven opgesomde kosten. 

5.2 Indien de verhoging 8% van de totaalprijs te boven 
gaat, kan de reiziger de overeenkomst opzeggen zonder 
opzeggingsvergoeding.

5.3 Een prijsverhoging is alleen mogelijk indien de organi-
sator de reiziger uiterlijk twintig dagen voor het begin van 
de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, zoals 
bv. een mail, een papieren document of een pdf, hiervan 
in kennis stelt, met opgave van een motivering voor die 
prijsverhoging en een berekening.

5.4 In geval van een prijsvermindering heeft de organisator 
het recht de administratieve kosten af te trekken van de 
aan de reiziger verschuldigde terugbetaling. Indien de 
reiziger hierom verzoekt staaft de organisator die kosten.

Artikel 6: Betaling van de reissom
6.1   Behalve anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij

het afsluiten van de pakketreisovereenkomst als voor-
schot een gedeelte van de totale reissom zoals in de
bijzondere voorwaarden bepaald.

6.2 Behalve indien in de pakketreisovereenkomst anders 
wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo van 
de prijs uiterlijk 1 maand voor de vertrekdatum.

6.3 Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd 
gesteld, nalaat het voorschot of de reissom te betalen 
die van hem wordt geëist, zal de organisator en/of
doorverkoper het recht hebben de overeenkomst met
de reiziger van rechtswege te beëindigen, met de kosten
ten laste van de reiziger.

Artikel 7: Overdraagbaarheid van de pakketreis-
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 pak-
ketreis via een duurzame gegevensdrager, zoals bv.
een mail, een papieren document of een pdf, op de 
hoogte stelt, en

2   de eventuele bijkomende kosten draagt die voortvloeien
uit de overdracht. 

7.2 Degene die de pakketreis overdraagt en degene die de 
overeenkomst overneemt, zijn hoofdelijk aansprakelijk 
voor de betaling van het nog verschuldigde bedrag en 
voor eventuele bijkomende vergoedingen die voort-
vloeien uit de overdracht. De organisator stelt degene die 
de overeenkomst overdraagt in kennis van de kosten van 
de overdracht. 

Artikel 8: Andere wijzigingen door de reiziger
Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de 
organisator en/of de doorverkoper die daarop kan ingaan 
alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.

Artikel 9: Wijziging door de organisator voor de afreis
9.1   De organisator kan de bepalingen van de pakketreis-

overeenkomst, met uitzondering van prijswijzigingen
vóór het begin van de pakketreis niet eenzijdig veran-
deren, tenzij: 

1   de organisator zich dit recht in de overeenkomst heeft 
voorbehouden, en 

2 het om een onbeduidende verandering gaat, en 
3   de organisator de reiziger daarvan via een duurzame

gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren docu-
ment of een pdf in kennis stelt. 

9.2 1. Indien, vóór het begin van de reis, de organisator zich ge-
noodzaakt ziet een van de voornaamste kenmerken van
de reisdiensten ingrijpend te wijzigen of niet aan de beves-
tigde bijzondere wensen van de reiziger tegemoet kan
komen, of voorstelt de prijs van de pakketreis met meer
dan 8 % te verhogen, dient de organisator de reiziger hier-
van in te lichten en hem op de hoogte te brengen:

1 van de voorgestelde wijzigingen en het effect ervan op de
prijs van de pakketreis;

2   van de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen
zonder kosten, tenzij hij de voorgestelde wijzigingen
aanvaardt;

3   van de termijn waarbinnen hij de organisator in kennis
moet stellen van zijn besluit; 

4   van het feit dat indien hij de voorgestelde wijziging binnen
de opgegeven termijn niet uitdrukkelijk aanvaardt, de
overeenkomst automatisch beëindigd wordt, en 

5   in voorkomend geval, van de voorgestelde vervangende
pakketreis en de prijs ervan. 

9.3 Wanneer de wijzigingen van de pakketreisovereenkomst
of de vervangende pakketreis tot gevolg hebben dat de 
kwaliteit of de kosten van de pakketreis verminderen, 
heeft de reiziger recht op een passende prijsvermin-
dering. 

9.4 Indien de pakketreisovereenkomst op grond van artikel 
9.2 wordt opgezegd en de reiziger geen vervangende 
pakketreis aanvaardt, betaalt de organisator alle betaal-
de bedragen uiterlijk veertien dagen nadat de overeen-
komst is opgezegd, aan de reiziger terug. 

Artikel 10: Opzegging door de organisator voor afreis
10.1 De organisator kan de pakketreisovereenkomst op-

zeggen: 
1   indien het aantal personen dat zich voor de pakketreis

heeft ingeschreven, kleiner is dan het in de overeen-
komst vermelde minimumaantal en de reiziger door
de organisator van de opzegging van de overeenkomst
in kennis wordt gesteld binnen de in de overeenkomst 
bepaalde termijn, maar uiterlijk: 

a)   twintig dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen
van meer dan zes dagen; 

b)   zeven dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen
van twee à zes dagen; 

c)   48 uur voor het begin van de pakketreis bij reizen die
minder dan twee dagen duren, of 

2   indien hij de overeenkomst niet kan uitvoeren als ge-
volg van onvermijdbare en buitengewone omstandig-

heden en hij de reiziger er vóór het begin van de pakket-
reis van in kennis stelt dat de overeenkomst wordt 
opgezegd.

ALGEMENE REISVOORWAARDEN VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN 
VOOR PAKKETREIS-OVEREENKOMSTEN.
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10.2 In deze gevallen betaalt de organisator aan de reiziger 
alle bedragen die hij voor de pakketreis heeft ontvangen, 
terug zonder een bijkomende schadevergoeding ver-
schuldigd te zijn. 

Artikel 11: Opzegging door de reiziger
11.1 De reiziger kan te allen tijde de pakketreisovereenkomst 

opzeggen vóór het begin van de pakketreis. Bij opzeg-
ging kan de reiziger worden verplicht tot betaling van
een opzegvergoeding aan de organisator. In de pakket-
reisovereenkomst kunnen gestandaardiseerde opzeg-
vergoedingen worden bepaald op basis van het tijdstip
van de opzegging vóór het begin van de pakketreis 
en de verwachte kostenbesparingen en inkomsten 
uit alternatief gebruik van de reisdiensten. Indien er
geen gestandaardiseerde opzegvergoedingen zijn vast-
gesteld, stemt het bedrag van de opzegvergoeding 
overeen met de prijs van de pakketreis verminderd 
met de kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief 
gebruik van de reisdiensten. 

11.2 De reiziger heeft echter, indien zich op de plaats van
bestemming onvermijdbare en buitengewone omstan-
digheden voordoen die aanzienlijke gevolgen hebben 
voor de uitvoering van de pakketreis of die aanzienlijke 
gevolgen hebben voor het passagiersvervoer van de 
reizigers naar de plaats van bestemming, het recht de
pakketreisovereenkomst zonder betaling van een op-
zegvergoeding op te zeggen. In geval van opzegging 
van de pakketreisovereenkomst op grond van dit artikel 
heeft de reiziger recht op een volledige terugbetaling van
alle voor de pakketreis betaalde bedragen, maar kan hij
geen aanspraak maken op een bijkomende schade-
vergoeding. 

11.3 De organisator betaalt uiterlijk binnen veertien dagen 
alle bedragen terug die door of namens de reiziger zijn 
betaald, verminderd met de opzegvergoeding. 

Artikel 12: Non–conformiteit tijdens de reis
12.1 De reiziger stelt de organisator zonder vertraging in 

kennis van een eventuele non-conformiteit die hij tijdens 
de uitvoering van een in de pakketreisovereenkomst 
opgenomen reisdienst heeft vastgesteld. 

12.2   Indien een van de reisdiensten niet conform de pakket-
reisovereenkomst wordt uitgevoerd, verhelpt de orga-
nisator aan die non-conformiteit, tenzij dat: 

1 onmogelijk is, of 
2   onevenredig hoge kosten met zich brengt, rekening

houdend met de mate van non-conformiteit en de
waarde van de desbetreffende reisdiensten. 

Indien de organisator de non-conformiteit niet verhelpt, 
heeft de reiziger recht op een prijsvermindering of een 
schade-vergoeding overeenkomstig artikel 15. 

12.3 Indien de organisator de non-conformiteit niet binnen 
een door de reiziger bepaalde redelijke termijn verhelpt, 
heeft de reiziger de mogelijkheid dit zelf te doen en om 
terugbetaling van de nodige uitgaven te verzoeken. Het 
is niet nodig dat de reiziger een termijn bepaalt indien de 
organisator weigert de non-conformiteit te verhelpen, 
of indien een onmiddellijke oplossing is vereist. 

12.4 Indien een aanzienlijk deel van de reisdiensten niet kan 
worden verricht, biedt de organisator, zonder bijkomende 
kosten voor de reiziger, andere arrangementen aan 
van, indien mogelijk, gelijkwaardige of hogere kwaliteit. 
Indien de andere voorgestelde arrangementen leiden tot 
een pakketreis van lagere kwaliteit, kent de organisator 
aan de reiziger een passende prijsvermindering toe. 
De reiziger kan de andere voorgestelde arrangementen 
slechts afwijzen indien zij niet vergelijkbaar zijn met 
hetgeen in de pakketreisovereenkomst is afgesproken, of 
indien de toegekende prijsvermindering ontoereikend is.

12.5 Indien de non-conformiteit aanzienlijke gevolgen heeft
voor de uitvoering van de pakketreis en de organi-
sator deze niet binnen een door de reiziger bepaalde
redelijke termijn heeft verholpen, kan de reiziger de
pakketreisovereenkomst zonder betaling van een 
opzegvergoeding opzeggen en, in voorkomend geval, 
om een prijsvermindering en/of een schadevergoeding 
verzoeken. Indien de pakketreis passagiersvervoer omvat 
voorziet de organisator ook in repatriëring van de reiziger.
Indien er geen andere arrangementen kunnen worden 
voorgesteld of de reiziger de andere voorgestelde 
arrangementen verwerpt, heeft de reiziger, in voor-
komend geval, ook zonder opzegging van de pakket-
reisovereenkomst, recht op prijsvermindering en/ of 
schadevergoeding. 

12.6 Indien er, als gevolg van onvermijdbare en buitengewone 
omstandigheden, niet kan worden gezorgd voor 
de terugkeer van de reiziger zoals afgesproken in de 
pakketreisovereenkomst, draagt de organisator de 
kosten van de nodige accommodatie, voor ten hoogste 
drie overnachtingen per reiziger. 

12.7 De beperking van de kosten zoals bedoeld in 12.6 is niet 
van toepassing op personen met beperkte mobiliteit, op 
personen die hen begeleiden, op zwangere vrouwen, 
op alleenreizende minderjarigen en op personen 
die specifieke medische bijstand behoeven, mits de 
organisator ten minste 48 uur voor het begin van de 
pakketreis in kennis is gesteld van hun bijzondere 
behoeften. 

12.8 De organisator mag zich niet beroepen op onver-
mijdbare en buitengewone omstandigheden om aan-
sprakelijkheid te beperken indien de betrokken 
vervoerder zich daarop krachtens het toepasselijke 
recht van de Unie niet kan beroepen.

12.9 De reiziger kan berichten, verzoeken of klachten in ver-
band met de uitvoering van de pakketreis rechtstreeks 
richten tot de doorverkoper bij wie hij de pakketreis 
heeft gekocht. De doorverkoper geeft deze berichten, 
verzoeken of klachten zonder vertraging aan de or-
ganisator door. 

Artikel 13: Aansprakelijkheid van de reiziger
De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de organisator 
en of doorverkoper, hun aangestelden en/of vertegenwoor-
digers door zijn fout oplopen, of wanneer hij zijn contractuele 
verplichtingen niet is nagekomen. 

Artikel 14: Aansprakelijkheid van de organisator en de 
professioneel
14.1   De organisator is aansprakelijk voor de uitvoering van 

de reisdiensten die in de pakketreisovereenkomst zijn
begrepen, ongeacht of deze diensten door de orga-
nisator of door andere reisdienstverleners worden 
verricht. 

14.2  Ingeval de organisator buiten de Europese Economische 
Ruimte is gevestigd gelden voor de doorverkoper 
die in een lidstaat is gevestigd de verplichtingen voor 
organisatoren, tenzij de doorverkoper bewijst dat de 
organisator aan de door de wet van 21 november 2017 
voorgeschreven voorwaarden voldoet. 

Artikel 15: Prijsvermindering en schadevergoeding
15.1   De reiziger heeft recht op een passende prijsver-

mindering voor iedere periode waarin er sprake was
van non-conformiteit van de verleende diensten, tenzij
de organisator bewijst dat de non-conformiteit aan de
reiziger te wijten is. 

15.2   De reiziger heeft recht op passende schadevergoeding
van de organisator voor alle schade die hij oploopt als 
gevolg van non-conformiteit. De schadevergoeding 
wordt zonder vertraging uitbetaald. 

15.3   De reiziger heeft geen recht op schadevergoeding, in-
dien de organisator aantoont dat de non-conformiteit 
te wijten is aan: 

1 de reiziger; 
2 een derde die niet bij de uitvoering van de in de pakket-

reisovereenkomst begrepen reisdiensten is betrokken, 
en de non-conformiteit niet kon worden voorzien of voor-
komen, of 

3 onvermijdbare en buitengewone omstandigheden. 

Artikel 16: Verplichting tot bijstand
16.1   De organisator biedt zonder vertraging passende bij-

stand aan de reiziger die in moeilijkheden verkeert, in 
het bijzonder door: 

1   nuttige informatie te verstrekken over medische dien-
sten, plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand; 

2   de reiziger te helpen bij het gebruik van communicatie
op afstand en bij het vinden van andere reisarran-
gementen. 

16.2   Indien de moeilijkheden het gevolg zijn van opzet of
nalatigheid van de reiziger, kan de organisator voor deze
bijstand een vergoeding vragen. Die vergoeding be-
draagt in geen geval meer dan de werkelijke kosten
gedragen door de organisator. 

Artikel 17: Klachtenregeling
17.1   Indien de reiziger een klacht heeft vóór de afreis moet 

hij deze zo snel mogelijk op een bewijskrachtige manier
melden bij de organisator of de doorverkoper.

17.2   Klachten tijdens de uitvoering van de pakketreis-
overeenkomst moet de reiziger zo spoedig mogelijk
ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, 
melden aan de organisator of doorverkoper, zodat naar 
een oplossing kan worden gezocht. 

17.3 Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost
of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht 
formuleren, dan moet hij na het einde van de reis-
overeenkomst zonder vertraging bij de organisator of 
de doorverkoper een klacht indienen op een bewijs-
krachtige manier.  

Artikel 18: Verzoeningsprocedure
18.1   Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onder-

ling een minnelijke regeling nastreven. 
18.2   Mislukt deze poging tot minnelijke regeling, dan kan elk

van de betrokken partijen aan de vzw Geschillen-
commissie Reizen vragen om een verzoeningsproce-
dure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te 
stemmen. 

18.3   Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een verzoe-
ningsreglement en een “overeenkomst tot verzoening”
bezorgen. 

18.4   Overeenkomstig de in het reglement beschreven proce-
dure, zal een onpartijdige verzoener daarna contact
opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoe-
ning tussen de partijen na te streven. 

18.5   Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende 
schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden. 

Artikel 19: Arbitrage of rechtbank
19.1 Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt

deze, dan kan de eisende partij desgewenst een
arbitrageprocedure instellen voor de Geschillencom-
missie Reizen of een procedure aanhangig maken voor 
de rechtbank. 

19.2   De reiziger kan nooit verplicht worden de bevoegdheid 
van de Geschillencommissie Reizen te aanvaarden, noch
als eisende noch als verwerende partij. 

19.3   De organisator of doorverkoper die verwerende partij
is kan de arbitrage slechts weigeren indien het door
de eisende partij geëiste bedrag méér dan 1.250 euro
bedraagt. Hij beschikt hiervoor over een termijn van 10 
kalenderdagen na ontvangst van de aangetekende 
brief of e-mail met ontvangstbewijs waarin wordt 
aangegeven dat een dossier met een vordering vanaf 
1.251 euro werd geopend bij de Geschillencommissie
Reizen 

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

 Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door
 de rechtbanken beslecht worden. 

19.5   Het paritair samengesteld arbitraal college doet, over-
eenkomstig het geschillenreglement, op een bindende
en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hier-

tegen 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
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ALGEMENE REISVOORWA ARDEN VAN 
DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN VOOR 
REISDIENSTOVEREENKOMSTEN

Artikel 1:  Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de ver-
koop van reisdiensten die vanaf 1 juli 207 worden geboekt en 
worden geregeld door de Wet betreffende de verkoop van
pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiens-
ten van 21 november 2017.

Artikel 2: Informatie aan de reiziger vooraleer een reis-
dienstovereenkomst tot stand komt

De organisator of de doorverkoper die als tussenpersoon 
afzonderlijk een reisdienst verkoopt verstrekt aan de reiziger 
de volgende informatie:
1 De voornaamste kenmerken van de reisdienst
2   De identiteit van de onderneming (ondernemings-

nummer, 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 mede-
reizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de 
uitvoering van de overeenkomst.

3.2 Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt 
en dit tot extra kosten leidt voor de organisator en/of 
doorverkoper, mogen die kosten in rekening worden 
gebracht.

Artikel 4: Insolventie
4.1 De organisator of doorverkoper die als tussenpersoon 

afzonderlijke reisdiensten verkoopt stelt een zekerheid 
voor de terugbetaling van alle bedragen die hij ontvangt 
van of namens de reizigers, voor het geval de reisdienst, 
door de insolventie niet kan worden verleend. 

4.2 Voor niet-uitgevoerde reisdiensten worden terugbeta-
lingen op verzoek van de reiziger zonder vertraging 
verricht.

Artikel 5: Klachtenregeling
De organisator en/of doorverkoper verstrekt aan de reiziger
informatie over de interne klachtenbehandeling.

Artikel 6: Verzoeningsprocedure
6.1 Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onder-

ling een minnelijke regeling nastreven. 

6.2 Mislukt deze poging tot minnelijke regeling, dan kan elk
van de betrokken partijen aan de vzw Geschillen-
commissie Reizen vragen om een verzoeningsproce-
dure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te 
stemmen. 

6.3 Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een verzoe-
ningsreglement en een “overeenkomst tot verzoening” 
bezorgen. 

6.4 Overeenkomstig de in het reglement beschreven proce-
dure, zal een onpartijdige verzoener daarna contact op-
nemen met de partijen teneinde een billijke verzoening 
tussen de partijen na te streven. 

6.5 Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende 
schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden. 

Artikel 7: Arbitrage of rechtbank
7.1 Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt

deze, dan kan de eisende partij desgewenst een 
arbitrageprocedure instellen voor de Geschillencommis-
sie 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. 

7.3 De organisator of doorverkoper die verwerende partij 
is kan de arbitrage slechts weigeren indien het door 
de eisende partij geëiste bedrag méér dan 1250 euro 
bedraagt. Hij beschikt hiervoor over een termijn van 10 
kalenderdagen na ontvangst van de aangetekende brief 
of e-mail met ontvangstbewijs waarin wordt aangegeven 
dat een dossier met een vordering vanaf 1251 euro werd 
geopend bij de Geschillencommissie Reizen. 

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

7.5 Het paritair samengesteld arbitraal college doet, over-
eenkomstig het geschillenreglement, op een bindende 
en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hier-
tegen 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 VOORWA ARDEN 
SILVERJET BELGIUM BVBA

Artikel 1: Prijzen 
1   De overeengekomen prijs in de pakketreisovereen-

komst is – behoudens kennelijke materiële vergissing
- vast en alle verplichte diensten zijn inbegrepen,
behalve deze die, ingevolge lokale reglementeringen, 
enkel ter plaatse door de reiziger in contanten kunnen
betaald worden

2   De prijs is aangeduid per persoon.
3   De prijzen bevatten: vervoer heen en terug, vervoer

tussen de luchthaven van bestemming en de verblijf-
plaats of huurwagen, verblijf in  hotel met maaltijden
zoals voorzien in het programma, de diensten van onze
vertegenwoordiger ter plaatse, de BTW, de luchthaven-
taksen.

4   Niet-inbegrepen zijn: kosten voor reispas, visum, inen-
tingen, verzekeringen; alle persoonlijke uitgaven;
fooien en uitstappen die niet uitdrukkelijk als inbe-
grepen aangeduid staan.

5   Prijzen die mondeling of telefonisch door onze reser-
veringsdienst worden gegeven zijn steeds onder voor-
behoud. Enkel schriftelijke prijsbevestigingen zijn
geldig.

6 De prijzen zijn berekend op basis van 
a)    wisselkoersen voor het verblijf en de andere diensten

in het buitenland die op 01 januari 2023 bekend waren.
De wijziging van de wisselkoersen zal worden doorge-
voerd, indien de koers van (munt, bijv. de dollar) hoger
is dan (munt ten overstaan van de euro)

b)   Taksen en heffingen, met inbegrip van de luchthaven-
taksen, in vergelijking met de toestand op datum van
de te koop aanbieding.

c)   de vervoerprijs met inbegrip van de energieprijzen
die een element uitmaken van deze vervoerprijs op
basis van de datum van de tekoopaanbieding.

9   Zo de verhoging 8 % van de totaalprijs te boven gaat, kan
de reiziger de pakketreis-overeenkomst zonder ver-
goeding verbreken. In dit geval heeft de reiziger recht
op terugbetaling van de bedragen die hij aan de orga-
nisator heeft betaald. 

Artikel 2: Formaliteiten
1   De reiziger dient te bevestigen kennis genomen te

hebben van de informatie inzake de te vervullen
formaliteiten die hem in de brochure of door de door-
verkoper worden medegedeeld.

2   Kinderen dienen over een identiteitskaart met foto te 
beschikken. Kinderen die niet door hun ouders ver-
gezeld worden, dienen documenten voor te leggen, 
waarop de ouders hun toestemming verlenen om
alleen te reizen en waarbij de datum van aankomst en
van vertrek uit het betrokken land vermeld is, evenals
het adres waar zij hun vakantie doorbrengen en hun
adres in België.

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

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

Artikel 4: Dienstregeling
De vermelde dienstregelingen zijn indicatief. De reiziger 
dient in alle omstandigheden er rekening mee te houden dat 
deze zowel voor als tijdens de reis gewijzigd kunnen worden.

Artikel 5: Annulering en wijzigingen door de reiziger
1   De wijzigings- en annuleringskosten zijn variabel vol-

gens het tijdstip van annulering. De juiste datum van
de annulering wordt bepaald door de datum van
ontvangst door de organisator. Alle bedragen zijn aan-
geduid per persoon.

2 Annulatie:
Tot 60 dagen voor de afreis: 10 % van de reissom, 
vermeerderd met de kosten van het uitgegeven 
vervoersbiljet.
Tot 30 dagen voor de afreis: 20 % van de reissom, 
vermeerderd met de kosten van het uitgegeven 
vervoersbiljet.
Tot 20 dagen voor de afreis: 40 % van de reissom, 
vermeerderd met de kosten van het uitgegeven 
vervoersbiljet.
tTot 9 dagen voor de afreis: 70 % van de reissom, 
vermeerderd  met de kosten van het uitgegeven 
vervoersbiljet.
Tot 8 dagen voor de afreis: 100 % van de reissom.

3   Wijzigingen aan een geboekte reis worden aanvaard mits
betaling van onderstaande kosten, naast de normale
prijsaanpassing. 
tot 30 dagen voor de afreis: € 150 per persoon, 
vermeerderd  met de kosten van het uitgegeven
vervoersbiljet. 
minder dan 30 dagen voor de afreis: zie annulatie.

Voor annulatiekosten en wijzigingen voor cruises verwijzen wij
naar onze cruise brochure.

Artikel 6: Aansprakelijkheid
1   De in dit document opgenomen informatie werd opge-

maakt volgens gegevens die ons bekend waren tot zes 
maanden voor de publicatie ervan. Indien zich wijzi-
gingen voordoen in exploitatie, faciliteiten en dien-
sten van de aangeboden producten zullen deze on-
middellijk na kennisname door de organisator worden 
meegedeeld.

2   De prestaties van de organisator nemen een aanvang
en eindigen op de opstapplaats.

Artikel 7: Klachtenregeling
1   De reiziger dient, op een bewijskrachtige wijze, de or-

ganisator onverwijld op de hoogte te brengen van
iedere non-conformiteit die hij ervaart tijdens de uit-
voering van de pakketreis-overeenkomst.

2   De tegenwaarde van niet-verkregen diensten wordt
alleen terugbetaald mits het indienen van een ge-
schreven attest uitgaande van de betrokken diensten-
verlener en waarin duidelijk vermeld wordt welke
diensten de reiziger niet ontvangen heeft.

3   Voor eventuele geschillen die niet via de Geschillen-
commissie opgelost kunnen worden, is alleen de recht-
bank van Brugge bevoegd. 

Silverjet bvba
Koningin Astridlaan 29
8200 Brugge
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