luxe-ervaringen onder
de zuiderse zon
Zomer 2020

V.U.: Jeroen Decroos p.a. Pegase, Tramstraat 67, 9052 Gent. Publicatie: 14/10/2019

Spanje / Por tugal / Malta
Cyprus / Griekenl and / Kroatië
Montenegro / Italië / Marokko
Turkije / Tunesië / Egyp te

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

“Reizen is zowel
voor u als ons een
levensstijl. Een vorm
van expressie die
inspireert tot nieuwe
uitdagingen en
ervaringen.”
- Jeroen Decroos

Welkom in de wereld
van Pegase

M

eer dan ooit zijn we vandaag op zoek naar
welbehagen. We willen onszelf verrijken. Met al
onze zintuigen genieten van het leven en ontdekken wat
ons beter maakt.
Net die nieuwsgierigheid brengt u bij Pegase. Reizen
is zowel voor u als ons een levensstijl. Een manier om
uzelf te uiten. Een vorm van expressie die inspireert
tot nieuwe uitdagingen en ervaringen. Want alleen
dan is een vakantie geslaagd: als ze u meesleept in een
onverhoopt avontuur.
Bij Pegase zijn wij maximaal gericht op service, op de
superieure kwaliteit van onze hotels en de gemoedsrust
van onze klanten. Dat is al dertig jaar zo en die focus
blijft onveranderd. Bezegelt u graag een bijzondere
gebeurtenis met een onnavolgbare reis? Of gaat u
resoluut voor luxe, zonder compromissen? Dan rekent
u op ons. Omdat u weet dat elk aspect van uw vakantie
perfect verzorgd wordt, zodra u de deur thuis dichttrekt.
Trakteer uzelf op zon en welzijn, en herbron samen met
ons. Ga langs bij uw vertrouwde reisagent, surf naar onze
website of contacteer onze Pegase luxe reisadviseurs via
09 248 67 06 of contact@pegase.be.
We wensen u een onvergetelijke reis
– ook langs deze bladzijden!

Jeroen Decroos
Head of Pegase
JeroenDecroos@pegase.be
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Ervaring, expertise en
een hart voor luxereizen,
30 jaar lang

Al dertig jaar één passie
Pegase is al dertig jaar de onbetwiste referentie
voor luxueuze reiservaringen. Dat is om diverse
redenen speciaal. Wat we vandaag doen verschilt in
essentie weinig van toen we begonnen. De wereld
mag dan veranderd zijn, onze filosofie is dat niet.
De passie van destijds is nog altijd even sterk
aanwezig. Misschien is ze zelfs sterker geworden.
Nog steeds is het onze bedoeling om alle unieke
reismomenten in uw leven te ondersteunen. We
willen uitzonderlijke belevingen creëren. En dat doen
we door exclusieve locaties, hotels en activiteiten
samen te brengen in een veelzijdig aanbod waarin
u als pure levensgenieter uw ding vindt. Al die
bijzondere elementen samen, dat is waar echte luxe
om draait. Dat is waar ons team elke dag voor gaat.
Want Pegase is vooral dit: mensen met een hart voor
kunst en cultuur, voor natuur en avontuur, voor
gastronomie en welzijn. Voor het mooie in het leven
dus. Stuk voor stuk zijn wij zelf reizigers die uw unieke
vakantie toetsen aan onze eigen ervaringen. Van zowat
elke regio zijn we thuis, overal ter wereld hebben we
contacten. Dat netwerk wordt uitgebreid met onze
Pegase luxe reisadviseurs die uw bestemming door
en door kennen. Ze reiken ideeën en inside info aan,
organiseren uw reis en regelen elk aspect. En dat
allemaal met de grootste zorg en toewijding.
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Wat maakt reizen
met Pegase zo uniek?

Pegase, een exclusieve
manier van reizen
Pegase staat synoniem voor unieke reiservaringen
die tot in de puntjes verzorgd zijn. U kiest voor een
exclusieve manier van reizen met oog voor de fijnere
dingen in het leven. Wij hechten enorm veel belang aan
details en extra’s die totale gemoedsrust creëren. Alles
regelen we voor u, zodat u kunt genieten van ultieme
luxe en comfort.
Waaier aan privileges
Luchthavenvervoer, voorrang op de luchthaven, alle
comfort aan boord, privétransfer ter plaatse: u reist
zorgeloos, zonder tijdverlies en met zoveel mogelijk
comfort, zodra u de deur thuis dichttrekt.
Reizigers voor reizigers
Bij Pegase kunt u rekenen op de passie en expertise van
pure reizigers met een reiskoffer die dertig jaar ervaring
bevat en contacten over de hele wereld.
Service met finesse
Service betekent voor ons een persoonlijke en exclusieve
aanpak. We willen u zoveel mogelijk comfort bieden,
zodat u zorgeloos kunt genieten van een vakantie in stijl.
24/7 voor u paraat
Uw gemoedsrust is voor ons cruciaal. Wat er ook
gebeurt, er wordt voor u gezorgd. Voor, tijdens en na uw
verblijf, 24/7.
Uw welbehagen op één
Luchtvaartmaatschappijen en hotels leggen u graag
extra in de watten. Alleen maar omdat u Pegase-klant
bent.
Droomreizen die u verder leiden
Met Pegase kijkt u verder en beleeft u méér. Omdat we
uw nieuwsgierigheid delen en die doortrekken in een
luxueuze reiservaring die alle verwachtingen overtreft.
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Altijd genieten
van grote luxe

Een compromisloze reiservaring
met maximaal comfort
WELLNESS
Zen voor het leven
Uw welzijnsgevoel krijgt van ons de volle aandacht. Zet
uw gedachten op nul en laat de rust neerdalen. Wellness
en mindfulness, yogasessies, detoxprogramma’s
en gezonde maaltijden. U vindt de lichamelijke en
geestelijke balans terug in een omgeving waarvan elk
aspect inspireert tot zen-zijn.
FIJNPROEVERS
Gastronomie met gouden randje
U proeft van een culinaire ervaring met op het menu
meer dan alleen een onnavolgbare hotelkeuken.
Gourmet- en foodmarkten, workshops en proeverijen
vormen mee de ingrediënten van uw vakantie. U gaat
voor topgastronomie, vaak geïnspireerd door lokale
tradities, maar ook met zin voor nieuwe smaken,
technieken en ontwikkelingen.

Uw slag slaan op
GOLF
de mooiste golfoorden
Wie liefde voelt voor het witte balletje, staat een
weergaloze belevenis te wachten. Uitgelezen locaties en
superieure banen staan garant voor optimaal spelplezier.
Terwijl u geniet van een betoverend landschap, oefent
u uw swing op innoverende parcours, niet zelden
ontworpen door de groten in het vak.
FAMILIE
Luxe die verbindt
Momenten delen met de mensen die u het dierbaarst
zijn. Ook daarin schuilt het geluk van reizen. Ontdek
de wereld samen met uw partner, met uw ouders en
grootouders, kinderen en kleinkinderen. U verblijft in
suites met aanpalende kamers, ruim bemeten lodges
of villa’s. Samen, maar ook met voldoende individuele
ruimte, zodat u toch uw privacy behoudt.

De perfecte vakantie heeft voor iedereen een andere
invulling. Daarom tonen wij onderaan de hotelpagina’s
een aantal labels. Dankzij deze labels ziet u in een
oogopslag op welk vlak een hotel zich onderscheidt.
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Unieke gebeurtenissen
te vieren?

Beleef de uitzonderlijke
hoogtepunten in uw leven op de
meest luxueuze manier
Bekroon uw liefde voor elkaar op honeymoon
Een betoverende setting, niet aflatende luxe, romantische
attenties en oneindig veel tijd en ruimte voor elkaar.
Daar zegt u ‘ja’ tegen op uw honeymoon met Pegase.
Als pasgetrouwd koppel geniet u van pure verwennerij,
absolute rust en heel wat leuke extra’s. En als kers op de
huwelijkstaart: een exclusieve kamerupgrade.
Nog één keer me-time op babymoon
Is er een kindje op komst? Dan verandert uw leven intens.
Het uitgelezen moment om uw aandacht nog eens
integraal te richten op elkaar. Geniet van een dromerige
watervilla met hemelbedden en fluwelen lakens. Kies
voor een culinaire of culturele ontdekkingsreis. Ga
voor een ervaring tussen strand en tropische tuinen. Of
combineer het allemaal. Aan u de keuze.
Vier uw jubileum zoals het hoort
Tien, twintig of dertig jaar getrouwd? Of evenveel jaren
gelukkig samen? Welke mijlpaal u en uw partner ook
bereikt hebben, een jubileum moet gevierd worden.
Dankzij Pegase doet u dat op onnavolgbare wijze: op
een unieke locatie die al uw zintuigen tot rust brengt.
Verjaardagscadeau zonder grenzen
Een strandsuite met privézwembad, een persoonlijke
butler die uw drankje tot aan de loungestoel brengt,
een massage met zicht op rijstvelden en bergpieken. Er
zijn slechtere manieren om uw verjaardag te vieren. De
enige vraag die komt kijken: waar wilt u precies heen?
Voor al de rest wordt gezorgd.
Ontvlucht de dagelijkse hectiek
Er een weekend lang tussenuit. Even het leven vieren.
Meer hoeft het soms niet te zijn om de routine van elke
dag te breken. Stap uit het vaste patroon, en doe het in
stijl: zonder beperkingen, met zoveel mogelijk luxe en
comfort om u heen. U schenkt zichzelf ruimte en voelt
de stress zo van u afglijden.
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Buenavista

Puerto
de la Cruz

Garachico
Los Gigantes

Tenerife

Guia de Isora

Aangename temperaturen, een adembenemende natuur, een
excellente gastronomie, uitstekende golfterreinen en tal van
hoogwaardige luxehotels, welkom op Tenerife, het eiland van
de eeuwige lente.

TENERIFE

Santa Cruz

Pico de
Teide

Playa Paraiso
Costa Adeje
Playa de Fañabe

Playa de
las Americas

El Medano

Los Cristianos

ATLANTISCHE OCEAAN

Onze tips
Combineer een strandvakantie met een
verblijf in Santa Cruz, de bruisende
hoofdstad van Tenerife. U verblijft hier in
het koloniale Iberostar Grand Mencey, een
uniek stadshotel met een uitzonderlijke tuin.

Maak een spectaculaire wandeling van
5 km door de Barranco de Masca. Tijdens
deze avontuurlijke tocht bewandelt u een
ongerept pad dat tussen steile rotswanden
naar het strand slingert.

Beklim de Teide, de hoogste berg van Spanje
en één van de machtigste vulkanen ter
wereld. Voor wie dit liever niet te voet wil
doen, is er een kabelbaan aanwezig.

Praktisch
WANNEER BEZOEKEN Hele jaar • VLIEGTIJD Ca. 4 u. 30 • TIJDSVERSCHIL 1 u vroeger dan in België
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Tussen magie en
romantiek op de Teide
Unieke Pegase ervaring
Nergens in Europa kunt u zo mooi naar de sterren
kijken als op de Teide in Tenerife. Bestorm de hemel
tijdens een avondexcursie en laat u betoveren door
zuivere lucht, magische vergezichten en heel veel stilte.

stilte. Ronduit romantisch. En terwijl de dag langzaam
overgaat in de nacht maakt ook de telescoop zich klaar.

Zen met de ondergaande zon

Op de Teide is er heel weinig lichtvervuiling. Die schone
lucht biedt buitengewone condities voor astronomisch
onderzoek. Of om simpelweg met open ogen en mond
naar de sterren te staren. De immensiteit van een
fonkelende hemel verheft het vulkanisch landschap
tot een magische omgeving. En met een professionele
astronoom aan uw zijde, wordt de beleving alleen
maar groter. Bezwijk voor Mars, de maan en het
Zevengesternte. Met wat geluk komt er zelfs even een
ruimtestation aan de horizon piepen.

Als u Tenerife bezoekt, kunt u niet om de Teide heen, een
uitkijktoren over het eiland en meteen de hoogste piek
van Spanje. Vooral bij valavond wordt u er deel van een
fascinerend schouwspel. Dan legt de ondergaande zon
een roodgouden sluier over het maanachtige landschap
en lijkt de wereld even te stoppen met draaien. De grillige
rotsformaties veranderen in prachtige silhouetten vol
warme kleuren, begeleid door een indrukwekkende

Astronomische schoonheid
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STAR PRESTIGE:
exclusieve service bij Iberostar
Unieke Pegase ervaring
De STAR PRESTIGE service, enkel voor volwassenen,
werd speciaal ontworpen om u met alle mogelijke
details te verwennen. Zo wordt uw verblijf bij Iberostar
nóg exclusiever en luxueuzer. In de hotels met STAR
PRESTIGE verblijft u in de meest exclusieve kamers,
geniet u toegang tot private zonneterrassen met jacuzzi
of zwembad en ontvangt u een exclusieve service gericht
op een gepersonaliseerd verblijf.

De meest exclusieve kamers
U verblijft in de ruimste en meest comfortabele kamers
van het hotel en geniet van exclusieve services, zoals
een gevulde minibar bij aankomst, een Nespresso®
koffiemachine, een hoofdkussenmenu,…
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Gepersonaliseerde service
STAR PRESTIGE staat voor een uiterst persoonlijke
service met onder meer een bevoorrechte check-in/-out,
voorrang bij reservaties in de à-la-carterestaurants, late
check-out (volgens beschikbaarheid), bagageservice en
een privélounge met open bar.

Private zones
Als STAR PRESTIGE gast geniet u in alle rust en
comfort van uw welverdiende vakantie. U heeft toegang
tot een private zone met zonneterras, Balinese bedden,
jacuzzi of zwembad en een ontspanningsruimte met
gratis kranten en tijdschriften.

Sla uw slag op Tenerife en La Gomera
Unieke Pegase ervaring
Zonzekerheid, dramatische landschappen en spectaculaire
views. Nergens in Europa zijn de condities om te golfen
zo aanlokkelijk als op Tenerife en het nabijgelegen
La Gomera. Perfectioneer uw swing op banen die het
signatuur dragen van toppers in het vak zoals Pepe
Gancedo, John Jacobs en Dave Thomas.

Golf Costa Adeje
Deze baan van de hand van golfbaanarchitect Pepe Gancedo
is prachtig geïntegreerd op oude landbouwterrassen
met zicht op zee. U speelt er op een natuurlijk golvend
terrein, bezaaid met waterhindernissen en bunkers in
zwarte lavasteen.

Abama Golf
De Abama Golf is een adembenemend mooie baan
op het domein van The Ritz-Carlton Abama aan de
Atlantische Oceaan. Elke hole is anders, elk uitzicht op

zijn manier uniek. Het terrein verandert constant en
herbergt uitdagende hindernissen zoals zandbunkers,
watervallen en 22 meren.

Golf Las Américas
Deze 18-holes par-72 golfbaan is een klassieker, waar
regelmatig nationale en internationale wedstrijden
gespeeld worden. De vorm heeft wat weg van een
amfitheater en het zacht glooiende parcours loopt
tussen tuinen met palm- en drakenbomen, waterlopen
en lagunes.

Tecina Golf
Deze spektakelbaan vlakbij het hotel Jardin Tecina op
La Gomera is de enige ter wereld waar u 18 holes lang
alleen maar downhill speelt. Daarnaast maakt de locatie
de ervaring: door de ligging op een hoge klif aan zee is
het ene vergezicht nog mooier dan het andere.
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TENERIFE | CANARISCHE EILANDEN

iberostar selection anthelia
COSTA ADEJE

Vlak aan de gezellige promenade ligt dit vijfsterrenresort. U geniet ’s avonds, met zicht op
zee, van het meest uitgebreide buffet dat u op Tenerife vindt. De in 2017 gerenoveerde kamers, het indrukwekkende zwembad en de bekroonde ‘SPA Sensations’ bezorgen zowel
koppels als gezinnen hun welverdiende vakantie.
LIGGING • rustig gelegen aan de promenade

• ca. 25 m van het zandstrand van Playa de Fañabe • ca. 2 km van het centrum van Playa de las
Américas • dicht bij winkeltjes, restaurants en bars
• ca. 20 km van de luchthaven Zuid Tenerife
FACILITEITEN • 367 kamers • 5 gebouwen met
3-5 verdiepingen • 11 liften • wifi in het hele hotel • internethoek • tuin (ca. 60.000 m²) • zonneterrassen • 3 zwembaden: 1 zout water en 2 verwarmd
• ligbedden, matrasjes, parasols en handdoeken aan
het zwembad RESTAURANTS EN BARS • ontbijt-,
en dinerbuffet • halfpension: 1x per verblijf diner
in een à-la-carterestaurant, m.u.v. SeaSoul Restaurant & Lounge (dranken €, met reservering) • buffetrestaurant met terras, show-cooking en dieetkeuken • 4 à-la-carterestaurants: SeaSoul Restaurant
& Lounge (zeevruchten), gourmet, Italiaans, lokale keuken • 4 bars: o.a. lobbybar en 2 poolbars • gepaste kleding verplicht voor het diner SPORT EN
ONTSPANNING • gratis: • fitness • tafeltennis
• tennis (verlichting €) • aerobics • internationale
animatie • tegen betaling: • wellnesscenter SPA
Sensations: sauna, bubbelbad, hamam, massages
en schoonheidsbehandelingen • biljart • in de omgeving: o.a. bowling, watersporten ca. 1 km, minigolf ca. 1 km, golf ca. 3 km en paardrijden ca. 2 km
KINDEREN • gratis: • Aquafun: 3 aparte kinderbaden (zoet- en zoutwater) • 'Fun Park' speeltuin
• Star Camp: 'Monkey' van 4 t/m 7 jaar, 'Dolphin'
van 8 t/m 12 jaar en 'Eagle' van 13 t/m 17 jaar • kindermenu (op aanvraag) • minidisco • kinderanimatie, ook in het Nederlands • flessenverwar-

mer • babybad • tegen betaling: • babyvoeding
LOGIES • A1F, A2F (30 m²): kamers met douche,
haardroger, badjassen en slippers, telefoon, satelliet-tv, koffie- en theezetfaciliteiten, wifi, bluetooth
geluidssysteem, USB en HDMI connectie, minibar (€), kluisje, airconditioning, tegels, strijkijzer en
-plank (op aanvraag) en balkon of terras met tuinzicht • A1B, A2B (30 m²): kamers met lateraal zeezicht • A1K, A2K (30 m²): kamers op de 2 bovenste verdiepingen met balkon en lateraal zeezicht
• A2A (30 m²): kamers met frontaal zeezicht • E2C,
E3C (35 m²): superiorkamers met bevoorrechte ligging en frontaal zeezicht • A2G, A3G (70 m²): duplex kamers met woon-/slaapkamer met sofabed
op het gelijkvloers, slaapkamer op de verdieping,
bad en lateraal zeezicht • A2J, A3J (70 m²): suites
met bad en frontaal zeezicht • A2N, A3N, A4N
(60 m²): familiekamers: 2 kamers met verbindingsdeur en tuin- of lateraal zeezicht • A2M, A3M,
A4M (60 m²): familiekamers: 2 kamers met verbindingsdeur en frontaal zeezicht • geen babybed mogelijk bovenop maximumbezetting ALL INCLUSIVE met toeslag Eten & drinken: • ontbijtbuffet,
lunch à la carte, dinerbuffet • 1x per verblijf diner
in elk à-la-carterestaurant (m.u.v. SeaSoul Restaurant & Lounge) • afternoon tea 16:00-18:00 • snacks
10:00-18:00 • ijsjes voor kinderen • gebak en
minisandwiches 16:00-18:00 • lokale en internationale (alcoholische) dranken 10:00-1:00 • minibar dagelijks gevuld met water, frisdranken en bier
HONEYMOON • 1x/verblijf gratis toegang tot de
Spa Sensations (exclusief behandelingen)

PEGASE BEOORDELING
WELLNESS

ALL INCLUSIVE

BUITEN ETEN

FIJNPROEVERS

EXCELLENTE SERVICE

15155A/E - www.pegase.be/vlieg-15155
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TENERIFE | CANARISCHE EILANDEN

iberostar grand salomé
COSTA ADEJE

Dit recent volledig gerenoveerde suitehotel vormt een luxueus onderdeel van het gerenommeerde Iberostar Selection Anthelia. Een klein stukje hemel op aarde, waar u met z’n twétjes ten volle geniet. Niet alleen de ruime luxesuites met adembenemend zeezicht zullen u
bekoren, ook de buffetten en à-la-carterestaurants doen zelfs fijnproevers met verstomming slaan. Hier ontwaakt u tijdens het ontbijt, op het buitenterras met zicht op zee. Een
butler die voor u klaarstaat en de SPA Sensations, maken uw droomvakantie compleet.
LIGGING • rustig gelegen • direct aan de promena-

de • ca. 25 m van het zandstrand van Playa de Fañabe • ca. 4 km van het centrum van Playa de las
Américas • ca. 16 km van de luchthaven Tenerife
Zuid FACILITEITEN • volledig gerenoveerd in
2016 • enkel voor volwassenen vanaf 16 jaar • apart
suitehotel met 33 suites • privégebied met verwarmd privézwembad en infinity pool met bubbelbad • premium wifi in het hele hotel en in de kamers • 3 zwembaden en tuin (ca. 60.000 m²) in
Iberostar Selection Anthelia • ligbedden, matrasjes,
parasols en handdoeken aan het zwembad • gasten
mogen gebruikmaken van de faciliteiten van Iberostar Selection Anthelia (opmerking: kinderen zijn
daar wel toegelaten) RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet of à la carte, lunch à la carte en dinerbuffet met show-cooking (en dieetkeuken) of à la carte
• halfpension: diner in de à-la-carterestaurants van
Iberostar Selection Anthelia zonder toeslag (dranken niet inbegrepen, met reservering, m.u.v. 'SeaSoul' Restaurant & Lounge) • hoofdrestaurant met
terras • 4 à-la-carterestaurants: Beach Club Salomé
(lunch), Portofino, Poseidon en SeaSoul Restaurant
& Lounge • 4 bars: pianobar en 3 poolbars • lange
broek voor heren verplicht voor het diner SPORT
EN ONTSPANNING • gratis: • wellnesscenter SPA
Sensations: sauna, bubbelbad en hamam • fitness

• tafeltennis • paddle tennis • tennis • aerobics • internationale animatie • tegen betaling: • wellnesscenter: diverse massages en behandelingen • biljart
• in de omgeving: o.a. bowling, watersporten op ca.
1 km, minigolf op ca. 1 km, golf op ca. 3 km en
paardrijden op ca. 10 km LOGIES • 1G, 2G (36 m²):
suites op de 1e, 2e of 3e verdieping met salon, hydromassagebad, douche, badjassen en slippers, aparte
slaapkamer, telefoon, wifi, haardroger, kluisje, mini-maxibar (zie all inclusive, €), satelliet-tv, koffieen theezetfaciliteiten, bluetooth geluidssysteem,
USB en HDMI connectie, hoofdkussenmenu, butlerservice, late check-out (volgens beschikbaarheid),
toegang tot het panoramisch ontbijtterras (met zeezicht), balkon en zeezicht • 1I, 2I (36 m²): suites op
het gelijkvloers met terras en zeezicht • 1E, 2E
(47 m²): ruimere superiorsuites op het gelijkvloers,
de 1e of de 2e verdieping met groot terras of balkon
en zeezicht ALL INCLUSIVE met toeslag Eten &
drinken: • ontbijtbuffet of à la carte, lunch à la carte met 3-gangenmenu, dinerbuffet of à la carte in
het Italiaanse restaurant Portofino of in het gourmet
restaurant Poseidon • dranken inbegrepen bij de
maaltijden • dranken 9:00-1:00 • snacks in de poolbar 10:30-18:00 • cakes en gebakjes 16:3018:00 • minibar dagelijks gevuld, exclusief alcoholische dranken

PEGASE BEOORDELING
ADULTS ONLY
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BUITEN ETEN

FIJNPROEVERS

ALL INCLUSIVE

MOMENT MET TWEE

WELLNESS

EXCELLENTE SERVICE

15480A - www.pegase.be/vlieg-15480

17/09/19 08:28

TENERIFE | CANARISCHE EILANDEN

iberostar selection sábila
COSTA ADEJE

Dit adults only-hotel werd volledig gerenoveerd in 2018 en mocht daarmee een ster extra
verwelkomen. De ligging is fantastisch, centraal aan de promenade in Costa Adeje, vlakbij
het strand. Van de verschillende types kamers en suites springt de Star Prestige er bovenuit.
Zij biedt u een aparte receptie en exclusieve toegang tot het rooftop-terras met zwembad
dat uitkijkt over de zee.
LIGGING • centraal gelegen • ca. 350 m van het
commerciële centrum San Eugenio met winkels,
bars en restaurants • ca. 400 m van het zandstrand
van Torviscas • ca. 3 km van het centrum van Playa de las Americas • bushalte op ca. 150 m • ca.
17 km van de luchthaven Tenerife Zuid FACILITEITEN • 472 kamers • hoofdgebouw met 9 verdiepingen • liften • premium wifi in het hele hotel
• tuin • zonneterrassen • 3 zwembaden (verwarmd) • apart zwembad met zonneterras op de
6e verdieping enkel voor Star Prestige gasten (verwarmd november-april) • ligbedden, parasols en
handdoeken (borg) aan het zwembad • tegen betaling: • ligbedden en parasols aan het strand
• winkeltjes • kapper • wasserijservice RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet • dinerbuffet
(halfpension) • buffetrestaurant met showcooking en thema-avonden • gastronomische
markt (gourmetmarkt) met standjes, livemuziek
en mooi uitzicht, open woensdag tot zondag
• snackbar (lunch) • bars: lobbybar, poolbar, Café
bar • open bar Star Prestige: snacks 10:30-18:30 en
dranken 12:00-22:00 • lange broek voor mannen
bij diner • roomservice 24/7 SPORT EN ONTSPANNING • gratis: • aerobics • fitness • animatie

overdag en 's avonds met o.a. shows en livemuziek
• tegen betaling: • exclusieve SPA Sensations zone: o.a. massages en schoonheidsbehandelingen
• in de omgeving: watersporten, minigolf op ca.
2 km, paardrijden en golf op ca. 3 km LOGIES
• A2I (19 m²): kamers met douche, haardroger,
badjassen en slippers, airconditioning, telefoon,
kluisje, minibar (€), koffie- en theezetfaciliteiten,
satelliet-tv, Bluetooth-connectie, tegels, balkon
• A1A, A2A (19 m²): kamers met lateraal zeezicht
• A1D, A2D (19 m²): kamers met zeezicht • A2J
(19 m²): superiorkamer met balkon of terras en
zeezicht • A1G, A2G (19 m²): Star Prestige kamers
met lateraal zeezicht • E1C, E2C (19 m²): Star
Prestige kamers met zeezicht • A2N, A3N (25 m²):
Star Prestige suites met zeezicht • Star Prestige:
gelegen op de 5e en 6e verdieping, gevulde minibar
bij aankomst voor klanten in all inclusive, privé
check-in en check-out, exclusief zwembad en zonneterras met open bar, conciërge service, gereserveerd gedeelte in het hoofdrestaurant ALL INCLUSIVE Eten & drinken: • ontbijt-, lunch- en
dinerbuffet in het hoofdrestaurant • dranken bij
de maaltijden • lokale (alcoholische) dranken in de
bars EXTRA INFO • minimumleeftijd 16 jaar
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bahia del duque
COSTA ADEJE

Een verblijf in deze klassieker onder de luxeresorts op Tenerife is niet enkel vakantie, het is
een ervaring. De kamers zijn ongeëvenaard en toch gaan de Casas Ducales nog dat stapje
verder dankzij een uitmuntende butlerservice. De prachtige zwembaden en tuinen bezorgen u keer op keer de ultieme ontspanning die u verdient. De culinaire ervaring in dit hotel
is excellent en de variatie ongezien dankzij maar liefst 7 à-la-carterestaurants. Wanneer de
zon ondergaat en de lichtjes van het hotel langzaam aangaan, dan weet u plots hoe magie
echt aanvoelt.
LIGGING • direct aan het witzandstrand van El Duque • ca. 100 m van een winkelcentrum • ca. 20 km
van de luchthaven Zuid Tenerife FACILITEITEN
• 288 kamers en 58 suites • 20 traditionele gebouwen
• wifi in het hele hotel • leesruimte • 5 zwembaden,
o.a. 2 verwarmd • ligbedden, parasols, matrasjes en
handdoeken aan het zwembad • tegen betaling:
• winkeltjes • kapper • ligbedden en parasols aan het
strand RESTAURANTS EN BARS • ontbijt- en dinerbuffet • buffetrestaurant met terras • 7 à-la-carterestaurants: o.a. gourmet, vis, Italiaans, Frans, Spaans,
Latijns-Amerikaans, Japans • diner in halfpension:
buffet in het hoofdrestaurant of à la carte menu voor
halfpension inbegrepen in alle à-la-carterestaurants
(m.u.v. Japans) • dieetkeuken op aanvraag • 6 snackbars • 6 bars: o.a. pianobar, poolbars, tapasbar SPORT
EN ONTSPANNING • gratis: • fitness • aerobics
• aquafit • livemuziek en shows • tegen betaling:
• wellnesscenter 'Bahia Wellness Retreat' (16+):
openlucht thalassotherapie zwembad met zonneterras, hamam, sauna, schoonheidssalon, behandelingskamers, fysiotherapieruimte, studio voor pilates, yoga
en meditatie, privésuites met terras, Turks- en hydrotherapiebad en 'Garden Café' restaurant • tennis

(2 courts) • squash (1 court) • biljart • fietsen • watersporten: bananenboot, kanoën, waterfietsen, zeilen,
windsurfen, jetski, waterski • in de omgeving: vissen
ca. 2 km, paardrijden ca. 15 km en 5 golfterreinen
KINDEREN • gratis: • apart verwarmd kinderbad
• kindermenu • speeltuin • miniclub 3 t/m 12 jaar
• moderne lounge voor tieners met internet, Wii® en
Playstation® • tegen betaling: • babysitservice
LOGIES • 1A, 2A, 3A (30 m²): kamers met bad/douche, haardroger, telefoon, kabel-tv, wifi, minibar (€),
kluisje, koffie- en theezetfaciliteiten, airconditioning,
tegels, zithoek, balkon of terras met tuinzicht • 1C,
2C, 3C (30 m²): kamers met zeezicht • 2D, 3D
(48 m²): ruimere juniorsuites met aparte zithoek en
zeezicht • 2H, 3H (70 m²): suites met aparte slaapkamer en tuinzicht • 2E, 3E (70 m²): suites met zeezicht
• 1I, 2I, 3I (25 m²): Casas Ducales in een aparte vleugel met VIP-service: apart ontbijt, aparte receptie met
loungebar en gratis dranken, butlerservice, bibliotheek, leesruimte, vroege check-in en late check-out
(volgens beschikbaarheid), geen zeezicht • 2F, 3F
(25 m²): Casas Ducales met zeezicht PRIVILEGES
• aardbeien met chocolade en fles cava bij aankomst
HONEYMOON • 10% korting voor de bruid
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las villas bahia del duque
COSTA ADEJE

Als het sprookjesachtige hotel Bahia del Duque de taart is, dan zijn deze exclusieve villa’s de
kers erop. Nergens anders combineert u zo veel privacy met de schat aan faciliteiten die dit
topresort rijk is. Uw villa is ruim en modern ingericht, en gedecoreerd in rustgevende
crèmekleurige tinten. U geniet er van een zee van absolute privacy, en beschikt over een
eigen tuin en een eigen privézwembadje. 24 uur op 24 kunt u beroep doen op butlerservice.
Ontbijten doet u als villa-gast in een apart loungerestaurant. Daarnaast kunt u uiteraard
ook gebruik maken van de andere restaurants en de fabelachtige spa.
LIGGING • direct aan het witzandstrand van El Duque • ca. 100 m van winkelcentrum Plaza del Duque
• ca. 20 km van de luchthaven Tenerife Zuid FACILITEITEN • apart villa-gedeelte: 40 villa's met privézwembad • aparte ingang en receptie met leesruimte
• wifi in het hele resort en in de villa's • 5 zwembaden (2 verwarmd) in hotel Bahia del Duque,
1 zwembad exclusief voor klanten van het villa-gedeelte • ligbedden, parasols, matrasjes en handdoeken aan het zwembad • klanten kunnen gebruikmaken van de faciliteiten van hotel Bahia del Duque
• tegen betaling: • kapper • winkeltjes • ligbedden
en parasols aan het strand RESTAURANTS EN BARS
• ontbijtbuffet, lunch à la carte (visspecialiteiten, lichte maaltijden, snackbar), dinerbuffet met showcooking of à la carte, ontbijtterras en lounge exclusief
voor klanten van het villa-gedeelte • buffetrestaurant
met terras • 7 à-la-carterestaurants: gourmet, Italiaans, Frans, Spaans, Latijns-Amerikaans, steakhouse
en Japans • diner in halfpension: buffet in het hoofdrestaurant of à la carte menu voor halfpension inbegrepen in alle à-la-carterestaurants • dieetkeuken (op
aanvraag) • gepaste kledij verplicht in alle restaurants
• 6 bars: o.a. pianobar, poolbars, tapasbar • 6 snackbars SPORT EN ONTSPANNING • gratis: • fitness

• aerobics • aquafit • live muziek en shows • tegen
betaling: • wellnesscenter (16+): openlucht Thalassotherapie zwembad met zonneterras, hamam,
sauna, schoonheidssalon, behandelingskamers, fysiotherapieruimte, studio voor pilates, yoga en meditatie, privésuites met terras, Turks- en hydrotherapiebad en 'Garden Café' restaurant • tennis (2 courts)
• squash (1 court) • paddle (2 courts) • biljart • fietsen
• watersporten: bananenboot, kanoën, waterfietsen,
zeilen, windsurfen, jetski, waterski • in de omgeving:
vissen (op ca. 2 km), paardrijden (op ca. 15 km) en
5 golfterreinen KINDEREN • gratis: • apart kinderbad • kindermenu • speeltuin • miniclub 3 t/m
12 jaar • moderne lounge voor tieners met internet,
Wii® en Playstation® • tegen betaling: • babysitservice (op aanvraag) LOGIES • 2A, 3A (103 m²): Villa
Las Palmeras met 1 slaapkamer, woonkamer, privétuin, verwarmd privézwembad, butlerservice 24/7,
bad, douche, haardroger, Aqua di Parma producten,
minibar, kluisje, Nespresso®-apparaat, airconditioning, satelliet-tv, telefoon, wifi, hoofdkussenmenu,
strijkijzer en -plank, selectie nationale en internationale kranten en terras • 2C, 3C (170 m²): duplex Villa
Las Retamas met 1 slaapkamer (13+) • handdoek- en
lakenwissel: dagelijks
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iberostar grand el mirador
COSTA ADEJE

Vlakbij het beroemde Playa del Duque strand ligt dit „Grand Luxe” vijfsterrenresort met
een schitterend uitzicht op de Atlantische Oceaan. Dit pareltje van een adults only hotel is
een aanrader voor koppels die willen genieten van hun moment met twee. Samen vertoeven in één van de landschapszwembaden, op de zonneterrassen, in het wellnesscentrum
Spa Sensations, of gewoon in uw luxueuze juniorsuite of suite. De kwaliteit van de maaltijden doet de naam van Iberostar alle eer aan, dat merkt u tijdens het gezellige ontbijt, in het
buffetrestaurant of tijdens een romantisch diner in één van de à-la-carterestaurants.
LIGGING • direct aan het zandstrand Playa del
Duque • ca. 50 m van El Mirador winkelcentrum
met winkeltjes, bars en restaurants • ca. 3 km van
het centrum van Costa Adeje • ca. 20 km van de
luchthaven Zuid Tenerife FACILITEITEN • 124 kamers • hoofdgebouw met 6 verdiepingen • liften
• high speed wifi in het hele hotel • tv-ruimte
• tuin (12.000 m²) • zonneterrassen • 2 zwembaden, o.a. 1 in VIP zone La Balconada Star Prestige
• bubbelbad (verwarmd) • ligbedden, parasols en
handdoeken aan de zwembaden • tegen betaling: • ligbedden en parasols op het strand • wasserijservice RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet, diner buffet/à la carte • buffetrestaurant 'El
Mirador' met terras en thema-avonden
• 2 à-la-carterestaurants: 'La Pérgola' met Mediterraanse keuken (lunch en diner) en 'El Cenador'
met Canarische gourmet keuken (ontbijt voor La
Balconada Star Prestige gasten, gourmet diner van
dinsdag tot zaterdag) • lobbybar • snackbar • lange broek voor de heren verplicht voor het diner
• roomservice 24/7 SPORT EN ONTSPANNING
• gratis: • fitness • squash • beperkte animatie:
o.a. livemuziek • tegen betaling: • 'Spa Sensations' wellnesscenter: binnenzwembad, sauna, ha-

mam, hydromassagebad, massages en schoonheidsbehandelingen • in de omgeving: • golf (ca.
5 km, 18 holes) LOGIES • 1F, 2F (40 m²): juniorsuites met bad en aparte douche, haardroger, badjassen en slippers, airconditioning, telefoon, wifi, satelliet-tv, zithoek met sofabed, minibar (€),
koffie-en theezetfaciliteiten, kluisje en balkon
• 1B, 2B (40 m²): juniorsuites met zeezicht • 2E, 3E
(50 m²): superior juniorsuites met zeezicht • 2C,
3C (58 m²): suites met living, aparte slaapkamer,
hoofdkussenmenu, groter balkon en zeezicht • 2I,
3I (40 m²): juniorsuites met VIP service La Balconada Star Prestige inbegrepen en zeezicht • 2H,
3H (50 m²): superior juniorsuites met bevoorrechte
ligging, VIP service La Balconada Star Prestige inbegrepen en zeezicht • Boek een extra service bij
kamertype A2C/A3C: VIP zone La Balconada
Star Prestige (H 15419 G): aparte zone met zwembad en bubbelbad, balinese bedden en ligbedden,
open bar met diverse dranken (incl. champagne)
en snacks (o.a. sandwiches, fruit, yoghurt,...), vroege check-in en late check-out (volgens beschikbaarheid) en gratis toegang tot de 'Spa Sensations'.
Op aanvraag, contacteer hiervoor uw reisagent.
EXTRA INFO • minimum leeftijd 16 jaar
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sheraton la caleta resort & spa
COSTA ADEJE

Dit uitstekende hotel van de gerenommeerde Sheraton-keten is een aanrader voor zowel families als koppels. Er heerst een ongedwongen, rustige sfeer. U kunt hier gezellig ontbijten
en dineren op het buitenterras van het restaurant. Een reservatie in het Japans à-la-carterestaurant mag u zeker niet aan u laten voorbij gaan. De onberispelijke service maakt uw vakantie gegarandeerd tot een beleving die voor herhaling vatbaar is. De kids kunnen ten volle genieten van hun vakantie dankzij de grote kids club en junior club, en dit terwijl u zich
laat verwennen in het mooie wellnesscentrum.
LIGGING • rustig gelegen • direct aan zee • direct
aan de promenade • ca. 150 m van het Playa el
Duque Norte strand • ca. 200 m van restaurants,
bars en winkeltjes • ca. 20 km van de luchthaven
Tenerife Zuid FACILITEITEN • 284 kamers • 6 verdiepingen • 7 liften • wifi in het hele hotel
• internethoek • zonneterrassen • 3 zwembaden:
2 verwarmbaar, 1 zoutwater • ligbedden, parasols
en handdoeken aan de zwembaden • tegen betaling: • kapper • wasserijservice RESTAURANTS
EN BARS • ontbijt-, lunch- en dinerbuffet • buffetrestaurant 'Parador' met terras • 2 à-la-carterestaurants: Japans 'Kamakura', Spaans 'La Venta'
(halfpension/volpension: diner met krediet) • restaurant aan het zwembad (lunch, met krediet voor
klanten in volpension) • 2 bars: lobbybar, pool-/
snackbar • roomservice 24/7 SPORT EN ONTSPANNING • gratis: • tafeltennis • minigolf • fitness
• livemuziek (min. 5x/week) • tegen betaling:
• tennis • biljart • wellnesscenter (16+): thalassozwembad, sauna, bubbelbad, stoombad, ice iglo, diverse schoonheidsbehandelingen • in de omgeving:
golf KINDEREN • gratis: • apart verwarmd kin-

derbad • speeltuin • miniclub van 4 t/m 12 jaar
• juniorclub vanaf 8 jaar • PlayStation® • tegen betaling: • babysitservice (op aanvraag, externe leverancier) LOGIES • 1A, 2A, 3A: deluxe kamers met
bad, douche, haardroger, telefoon, satelliet-tv, minibar (op aanvraag, €), kluisje, wifi, koffie- en theezetfaciliteiten, badjassen en slippers (op aanvraag),
strijkijzer en -plank, airconditioning, balkon of terras en tuinzicht • 1D, 2D, 3D: premium kamers
met zeezicht vanop het terras • 1B, 2B, 3B: Club
kamers met frontaal zeezicht en toegang tot de
Club Lounge (extra toeslag ter plaatse, ca. € 25 per
persoon per dag): dagelijkse krant in de Club
Lounge, privé-ontbijt aan het zoutwaterzwembad,
patisserie in de namiddag, koffie, thee en frisdranken gedurende de hele dag in de Club Lounge,
snacks en een selectie van alcoholische dranken in
de Club Lounge 18:00-20:00 • 2C, 3C, 4C: deluxe
suites met zithoek, terras met ligbedden en zeezicht, toegang tot de Club Lounge (extra toeslag ter
plaatse, ca. € 25 per persoon per dag) PRIVILEGES
• 1x/verblijf gratis toegang tot de spa per volwassene (16+, exclusief behandelingen)
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baobab suites
COSTA ADEJE

Dit stijvolle resort is dankzij zijn uitgekiend design een ware streling voor het oog. De ruime appartementen, de meeste met zeezicht en sommige met privézwembad, verwennen u
met eigentijdse decorelementen en een compleet uitgeruste keuken inclusief trendy wok en
tepanyaki-plaat. In de luxueuze appartementen geniet u bovendien van hotelservice. Zo
heeft u bijvoorbeeld de keuze uit ontbijtbuffet of een uitgebreid ontbijt op de kamer.
LIGGING • rustig gelegen • ca. 1 km van het zand-

strand (1x/dag/kamer taxitransfer naar Playa del Duque 09:00-17:00) • ca. 500 m van het centrum • ca.
22 km van de luchthaven Tenerife Zuid FACILITEITEN • 125 luxueuze appartementen/suites • liften
• wifi in het hele hotel • 2 zwembaden (zoetwater, verwarmd) • ligbedden, parasols en handdoeken aan het
zwembad • tegen betaling: • kapper RESTAURANTS EN BARS • ontbijt in het appartement (uitgebreid aanbod aan ontbijtproducten inbegrepen) of
ontbijtbuffet, dinerbuffet in Bite restaurant, volpension: lunch in BB Restaurant of Fuel RestoBar (3-gangenmenu à la carte) • buffetrestaurant (thema) 'Bite'
voor diner • BB Restaurant: poolbar en restaurant
(brunch en lunch), Spaanse gerechten • Fuel RestoBar: restaurant/bar aan de Sports Club (ontbijt en
lunch) • Sucas: à-la-carterestaurant (diner), Frans-Belgische gerechten met Spaanse producten SPORT EN
ONTSPANNING • gratis: • Activate Sports Club: fitness, yoga initiatie, zumba, spinning, beach volleybal,
jeu de boules, squash (1 court) • tegen betaling:
• Activate Sports Club: paddletennis, personal training, pilates • Baobab Wellness: diverse massages en
schoonheidsbehandelingen, kapper, manicure en
pedicure KINDEREN • gratis: • 2 aparte kinderbaden
(verwarmd) • kids club (3 t/m 12 jaar) • Activate
Sports Club: klein zandstrand en speeltuin • tegen be-

taling: • babysitservice en kinderopvang (0-12 jaar)
LOGIES • 1A, 2A (46 m²): Divinity Bliss XS: studio

met bad, douche, haardroger, badjassen, airconditioning, keuken met koelkast, microgolf, wasmachine,
Nespresso®-apparaat, zithoek, telefoon, wifi, kluisje,
satelliet-tv met Vlaamse zenders, tegels, balkon of terras • 1B, 2B, 3B (64 m²): Divinity Bliss: appartementen
met aparte slaapkamer, afwasmachine, strijkijzer en
-plank, met lateraal zeezicht • 1H, 2H, 3H (64 m²):
Divinity Bliss: appartementen met speciale korting
voor 55+ met lateraal zeezicht • 1S, 2S, 3S (66 m²):
Divinity Eden: beperkt aantal appartementen tegen
promotieprijs, zonder zeezicht • 1F, 2F, 3F (64 m²): Divinity Lago: appartementen met aparte slaapkamer en
bubbelbad met lateraal zeezicht • 1D-5D (68 m²): Serenity Bliss: ruimere appartementen met 2 aparte slaapkamers en lateraal zeezicht, geen bubbelbad • 1G-5G
(97 m²): Serenity Lago: ruimere appartementen met
2 aparte slaapkamers, en bubbelbad met lateraal zeezicht • 1E-5E (85 m²): Serenity Rio: appartementen
met 2 aparte slaapkamers, 2 badkamers en verwarmd
privézwembad met lateraal zeezicht, geen bubbelbad
• 1I-7I (156 m²): Infinity Rio: appartementen met
3 aparte slaapkamers, 2 badkamers, verwarmd privézwembad en terras met lateraal zeezicht • handdoekwissel en schoonmaak: dagelijks, lakenwissel: 3x/
week PRIVILEGES • fles wijn en water bij aankomst

PEGASE BEOORDELING
DESIGN

PRIVÉZWEMBAD

TRENDY

15516A - www.pegase.be/vlieg-15516

Peg_Vlieg_S20 (25).indd 25

FAMILIE

25

6/09/19 10:58

TENERIFE | CANARISCHE EILANDEN

dream gran tacande
COSTA ADEJE

In dit Dreamplace hotel staat het woord relaxen centraal. Er heerst hier dan ook een intieme, rustige sfeer. De kamers zijn mooi en ruim en afgewerkt in lichte tinten. U geniet van
een uitstekend ontbijt en diner op het buitenterras van het restaurant, en fijnproevers kunnen zich laten verrassen door de kok tijdens de show-cooking! De bediening en service in
dit hotel zijn absolute top. Een reservatie in het uitgebreide Vitanova Spa & Wellness Center maken uw verblijf compleet.
LIGGING • rustig gelegen • direct aan de boulevard

• ca. 50 m van het zandstrand • in de directe omgeving: winkelcentrum 'Plaza del Duque' • ca.
2,5 km van het centrum van Playa de las Americas
• ca. 20 km van de luchthaven Tenerife Zuid FACILITEITEN • gerenoveerd in 2017 • 250 kamers
• 4 gebouwen • 8 liften • wifi in het hele hotel
• tv-ruimte • zonneterrassen • 2 zoutwaterzwembaden (1 verwarmbaar) • bubbelbad • ligbedden,
parasols en handdoeken (borg) aan de zwembaden
• tegen betaling: • internethoek • kapper • wasserijservice • winkeltjes RESTAURANTS EN BARS
• ontbijt- en dinerbuffet • buffetrestaurant met terras en show-cooking (ontbijt, diner) • dieetkeuken
(op aanvraag) • beach club (lunch) • rooftop snackbar (diner) • 3 bars: poolbar, pianobar en lobbybar
• roomservice 24/7 • gepaste kleding verplicht bij
het diner SPORT EN ONTSPANNING • gratis:
• fitness • animatie: o.a. livemuziek en shows • tegen betaling: • tennis (1 court) • paddle tennis
• yoga • pilates • 'Vitanova Thalasso Spa & Wellness Center': sauna, bubbelbad, binnenzwembad,

diverse massages en schoonheidsbehandelingen
• in de omgeving: golf op ca. 5 km KINDEREN
• gratis: • apart kinderbad (zoutwater, verwarmd)
• speeltuin • miniclub van 4 t/m 12 jaar • tegen betaling: • babysitservice LOGIES • 2M, 3M: kamers
met bad, multijet douche, haardroger, badjassen en
slippers, telefoon, wifi, tv, kluisje, minibar (€), sofabed, tegels, airconditioning, balkon of terras en
tuin- of zwembadzicht • 1J, 2J, 3J: kamers met
lateraal zeezicht • 2L, 3L: kamers met frontaal zeezicht • 2P, 3P: 'Gold Level' kamers met bubbelbad
en lateraal zeezicht • 2O, 3O: 'Gold Level' kamers
met directe toegang tot het zwembad (geen bubbelbad en lateraal zeezicht) • 2F, 3F: deluxe juniorsuites met living en slaapkamer (open ruimte), bubbelbad en balkon (geen directe toegang tot het
zwembad) • 2H, 3H: deluxe juniorsuites met
lateraal zeezicht • kredietkaartgegevens of een
waarborg van € 300 wordt gevraagd per kamer
PRIVILEGES • fles wijn en fruitmand op de kamer
bij aankomst • halfpension: 1x/persoon/verblijf
gratis toegang tot de Vitanova spa

PEGASE BEOORDELING
BUITEN ETEN

26

Peg_Vlieg_S20 (26).indd 26

FIJNPROEVERS

WELLNESS

CENTRALE LIGGING

15771A - www.pegase.be/vlieg-15771

6/09/19 11:01

TENERIFE | CANARISCHE EILANDEN

europe villa cortés gl
PLAYA DE LAS AMÉRICAS

Dit tophotel in Mexicaanse stijl ligt vlak aan de zee én aan het bruisende centrum van Playa
de las Americas. Ideaal voor wie op zoek is naar ontspanning in een oase van luxe. Het
decor van dit toonaangevende hotel voert u terug naar het verleden, toen de Spaanse
conquistadores Zuid-Amerika veroverden. Toch zijn de stijlvolle kamers, de verfijnde keuken en een feilloos oog voor detail meer dan ooit van deze tijd. De uiterst luxueuze kamers
zijn allemaal verschillend ingericht in een aristocratische en koloniale stijl.
LIGGING • centraal gelegen • direct aan de zee en
de promenade • ca. 350 m van het zandstrand
• klein strandje met beachclub direct aan het hotel
• ca. 18 km van de luchthaven Zuid Tenerife FACILITEITEN • 151 kamers, juniorsuites en suites
• hoofdgebouw met 5 verdiepingen • 5 liften
• wifi in de openbare ruimtes • verwarmd zwembad • ligbedden, matrasjes, parasols en handdoeken aan het zwembad • ligbedden en parasols aan
het strandje van het hotel • tegen betaling:
• kapper • Balinese bedden op het strand RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet in Veracruz • diner: keuzemenu in de specialiteitenrestaurants (afwisselend geopend) • buffetrestaurant 'Veracruz'
met patio voor ontbijt • 5 specialiteitenrestaurants
(afwisselend geopend): gourmet 'Tiziano' en
'1973 Taste Restaurant', Mexicaans 'Pancho Villa',
Duits 'Bräuhaus', Mediterraans 'La Sirena', Beach
Club met snacks • 3 bars: o.a. lobbybar en Maui
bar • roomservice 24/7 SPORT EN ONTSPANNING
• gratis: • fitness • tennis (1 court) • tegen beta-

ling: • wellnesscenter • mountainbike • duiken
• in de omgeving: golf ca. 2 km KINDEREN • gratis: • apart kinderbad • miniclub 4 t/m 12 jaar in

hoogseizoen, bij een minimum aantal kinderen
• tegen betaling: • babysitservice LOGIES • A1A,

A2A, A3A (30 m²): standaardkamers met bad/
douche, badjassen en slippers, telefoon, tv, wifi (€),
kluisje, minibar (€), tapijt, airconditioning en balkon of terras, aan tuinzijde • A2S, A3S (30 m²):
beperkt aantal kamers tegen promotieprijs, met
beperkt zicht • A1B, A2B, A3B (30 m²): kamers
met zeezicht • A2D, A3D (45 m²): ruimere juniorsuites met zithoek en zeezicht • A2F, A3F (55 m²):
suites met aparte slaapkamer, bad, aparte douche
en zeezicht • bij verblijf in juniorsuites en suites:
1x/verblijf gratis toegang tot de spa (16+, exclusief
behandelingen) HONEYMOON • 10% korting
voor de bruid • kamer van een hogere categorie
(volgens beschikbaarheid) • 1x/verblijf gratis toegang tot de spa (exclusief behandelingen) PRIVILEGES • water en chocolade bij aankomst
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royal hideaway corales suites
LA CALETA

Royal Hideaway Corales Suites is een architecturaal meesterwerk waarvan de geometrie en
kleuren geïnspireerd zijn op de koraalriffen rond de Canarische Eilanden. Dit familiehotel
aan de zuidkust van Tenerife opende z'n deuren in 2018 en stelt u 114 luxueuze appartementen voor met zicht op de Atlantische Oceaan en het eiland La Gomera. Alles aan het
hotel is op maat van families, van de restaurants tot de ontspanningsmogelijkheden en
zwembaden. In de buurt kunt u ook golfen en een bezoek brengen aan het Teide Nationaal
Park, het grootste van Tenerife.
LIGGING • rustig gelegen • direct aan zee • ca. 50 m

van het strand • ca. 300 m van bars, restaurants en
winkeltjes • ca. 3 km van een commercieel centrum
• ca. 23 km van de luchthaven van Tenerife Zuid
FACILITEITEN • 114 deluxe suites (appartementen)
• 6 verdiepingen • wifi in het hele hotel • bibliotheek • 3 verwarmde zwembaden (waarvan
2 adults only), zoutwater • ligbedden, parasols en
handdoeken aan de zwembaden • volwassenen
vanaf 16 jaar kunnen gebruikmaken van de faciliteiten van zusterhotel Royal Hideaway Corales
Beach (adults only) • tegen betaling: • kapper
• winkeltjes • wasserijservice • doktersservice RESTAURANTS EN BARS • ontbijt- en dinerbuffet • buffetrestaurant 'Olivia' (Mediterraans) • à-la-carterestaurant 'Starfish' met terras: grill (vlees en vis)
• à-la-carterestaurant 'Il Bocconcino di Olivia' (Mediterraans, Italiaans) • pool-/snackbar • ijssalon
• restaurants/bars enkel voor 16+: 2 à-la-carterestaurants (Aziatisch, rooftop) en 2 poolbars • roomservice 24/7 SPORT EN ONTSPANNING • gratis:

• fitness • tegen betaling: • wellnesscenter: sauna,
stoombad, diverse massages en schoonheidsbehandelingen (16+) • in de omgeving: golf, watersporten
KINDEREN • tegen betaling: • babysitservice LOGIES • 1A, 2A, 3A (65 m²): deluxe suites: appartementen met bad, douche, haardroger, badjassen en
slippers, airconditioning, Smart-tv, minibar (€),
kluisje, wifi, koffiezetapparaat, uitgeruste keuken,
eetplaats, salon, ruim terras (28 m²) en zeezicht
• 1C, 2C, 3C, 4C, 5C (110 m²): deluxe suites met
twee slaapkamers en zeezicht • 1D, 2D, 3D, 4D, 5D
(100 m²): deluxe suites met twee slaapkamers, privézwembad (verwarmd, zout water) en zeezicht • 1E,
2E, 3E (80 m²): villa suites met aparte slaapkamer,
privézwembad (verwarmd, zout water) en zeezicht
• 1F, 2F, 3F, 4F, 5F (125 m²): villa suites met twee
aparte slaapkamers, privézwembad (verwarmd,
zout water) en zeezicht • 1G, 2G, 3G, 4G, 5G
(130 m²): duplex villa suites met twee aparte slaapkamers, privézwembad (verwarmd, zout water) en
zeezicht
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royal hideaway corales beach
LA CALETA

Met een adembenemend uitzicht op de Atlantische Oceaan en het eiland La Gomera, geniet
dit gloednieuw adults only hotel een uitstekende ligging aan de Zuidkust van Tenerife. In
de verschillende restaurants verwent u uw smaakpapillen met het beste uit de mediterraanse, Aziatische en Atlantische keuken. Vanuit uw stijlvolle juniorsuite met modern design en
lichte tinten heeft u een prachtig uitzicht op zee. Wie nood heeft aan ontspanning, vindt die
ongetwijfeld aan een van de zwembaden of in het uitgebreide wellnesscenter.
LIGGING • rustig gelegen • direct aan zee • ca.

100 m van het strand • ca. 300 m van bars, restaurants en winkeltjes • ca. 3 km van een commercieel
centrum • ca. 23 km van de luchthaven van Tenerife Zuid FACILITEITEN • minimumleeftijd 16 jaar
• 121 deluxe juniorsuites • 5 verdiepingen • wifi in
het hele hotel • 3 verwarmde zwembaden (waarvan
2 adults only), zoutwater • ligbedden, parasols en
handdoeken aan de zwembaden • gasten kunnen
gebruikmaken van de faciliteiten van zusterhotel
Royal Hideaway Corales Suites (in dit hotel zijn
kinderen wel toegelaten) • tegen betaling: • kapper • winkeltjes • wasserijservice • doktersservice
RESTAURANTS EN BARS • ontbijt- en dinerbuffet
• buffetrestaurant enkel voor 16+ (Atlantisch) • restaurants/bars enkel voor 16+: 2 à-la-carterestaurants

(Aziatisch, rooftop) en 2 poolbars • 2 à-la-carterestaurants (grill/vlees/vis en mediterraans/Italiaans)
en pool-/snackbar in Royal Hideaway Corales Suites (kinderen toegelaten) • ijssalon • roomservice
24/7 SPORT EN ONTSPANNING • gratis: • fitness
• tegen betaling: • wellnesscenter: sauna, stoombad, diverse massages en schoonheidsbehandelingen • in de omgeving: golf, watersporten LOGIES
• 1A, 2A (55 m²): deluxe juniorsuites met bad, douche, haardroger, badjassen en slippers, zithoek,
satelliet-tv, airconditioning, wifi, koffiezetapparaat,
minibar (€), kluisje, balkon of terras en zeezicht
• 1B, 2B (65 m²): deluxe juniorsuites op de bovenste
verdiepingen met balkon en panoramisch zeezicht
• 1C, 2C (55 m²): deluxe juniorsuites met bubbelbad, balkon of terras en zeezicht

PEGASE BEOORDELING
TRENDY

PANORAMA

WELLNESS

DESIGN

15091A - www.pegase.be/vlieg-15091

Peg_Vlieg_S20 (29).indd 29

ADULTS ONLY

FIJNPROEVERS

29

6/09/19 11:10

Peg_Vlieg_S20 (30-31).indd 30

18/09/19 07:49

TENERIFE | CANARISCHE EILANDEN

the ritz-carlton, abama
GUÍA DE ISORA

Het in zalmroos gedoopte The Ritz-Carlton, Abama is gelegen in Guía de Isora, aan de
zuidwestkust van Tenerife. Het spectaculaire complex is geïnspireerd op de Moorse architectuur en bevindt zich middenin een tropische tuin op een klif, vanwaar u met de kabelbaan kunt afdalen naar een schitterend privéstrand. Dit resort is speciaal in al zijn facetten.
Tot het aanbod behoren onder meer zeven zwembaden, verschillende restaurants, een
luxespa in Afrikaanse stijl en één van de meest gerenommeerde golfbanen van Spanje. Verplicht voer voor fijnproevers: de restaurants Abama Kabuki en M.B. hebben respectievelijk
één en twee Michelinsterren en garanderen een onnavolgbare gastronomische ervaring.
LIGGING • rustig gelegen • direct aan zee • aan
het goudkleurig zandstrand • ca. 4 km van Playa
de San Juan • ca. 33 km van de luchthaven Tenerife Zuid FACILITEITEN • 459 kamers, deluxe kamers, juniorsuites en suites in de citadel of villa's
(exclusief gedeelte van het hotel) • tuin • beach
club • wifi in het hele hotel • 7 verwarmde zwembaden (waarvan 4 in het villagedeelte) • 2 natuurlijke zwembaden in zee • ligbedden, parasols en
handdoeken aan de zwembaden en aan het strand
• tegen betaling: • winkeltjes • kapper • wasserijservice RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet
en diner à la carte in alle à-la-carterestaurants (behalve in El Mirador, Abama Kabuki en M.B.)
• buffetrestaurant met terras voor ontbijt
• 9 à-la-carterestaurants: M.B (gourmet, 2 Michelinsterren, terras), Kabuki (Japans, 1 Michelinster),
El Mirador (mediterraans, terras), Txoko (Spaans,
terras), 20/20 Steakhouse (terras), Verona (Italiaans, terras), Club House (lunch), Los Chozos (aan
het zwembad), Beach Club (snacks, lichte lunch)
• 2 bars: lobbybar en sportbar • roomservice
24/7 SPORT EN ONTSPANNING • gratis: • fitness
• tegen betaling: • tennis (7 courts) • paddletennis (4 courts) • yoga • tai chi • pilates • golf

(18 holes) • wellnesscenter: o.a. sauna, stoombad,
solarium, pedicure, manicure en schoonheidsbehandelingen KINDEREN • gratis: • miniclub 'Ritz
Kids' 4 t/m 12 jaar (activiteiten €) • tegen betaling: • babysitservice LOGIES • 2R, 3R (50 m²):
deluxe kamers in het hoofdgebouw met zithoek,
bad, douche, haardroger, badjassen en slippers, sateliet-tv, telefoon, airconditioning, minibar (€),
kluisje, wifi, Nespresso®-apparaat, strijkijzer en
-plank, balkon of terras en uitzicht op het resort
• 2T, 3T (50 m²): deluxe kamers in het hoofdgebouw met zeezicht • 1N: deluxe kamers in het
hoofdgebouw voor alleengebruik met uitzicht op
het resort • 2M, 3M (50 m²): deluxe kamers in het
villa-gedeelte met uitzicht op het resort • 2Q, 3Q
(50 m²): deluxe kamers in het villa-gedeelte met
zeezicht • 2P, 3P (65 m²): juniorsuites in het hoofdgebouw met ruime zithoek en uitzicht op het resort • 2U, 3U (65 m²): juniorsuites in het hoofdgebouw met zeezicht • 2S, 3S (80 m²): suites met
aparte slaapkamer en ruime living met uitzicht op
het resort • 2V, 3V (80 m²): suites met zeezicht
• 2L, 3L (80 m²): suites in het villa-gedeelte met
uitzicht op het resort • 2O, 3O (80 m²): suites in het
villa-gedeelte met zeezicht
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hard rock hotel tenerife
PLAYA PARAISO

Het gloednieuwe Hard Rock Hotel op Tenerife ligt vlak bij Adeje aan de zuidkust en is een
zusje van het succesvolle Hard Rock Hotel op Ibiza. De 624 luxekamers en –suites zijn verdeeld over twee torens, en zowel families als koppels komen hier aan hun trekken. Relaxen
doet u in de spa, aan de zwembaden of bij een schitterende natuurlijke zoutwaterlagune.
LIGGING • ca. 100 m van het zandstrand • dicht bij

winkeltjes, bars en restaurants • ca. 9,5 km van het
centrum van Costa Adeje • ca. 30 km van de luchthaven Zuid Tenerife FACILITEITEN • 624 kamers
• 2 gebouwen: 'Oasis' en 'Nirvana' • 10 liften • wifi
in het hele hotel • 4 zwembaden • ligbedden, parasols en handdoeken aan het zwembad • tegen betaling: • ligbedden, parasols en handdoeken aan het
strand • kapper • winkeltjes • wasserijservice
RESTAURANTS EN BARS • ontbijt- en dinerbuffet
• halfpension: 1 drankje per persoon inbegrepen tijdens het diner in het buffetrestaurant (water, frisdrank of lokaal bier/wijn) • halfpension: korting in
de à-la-carterestaurants • buffetrestaurant met terras
• 5 à-la-carterestaurants: sport bar '3Rd Half', Italiaans 'Capolavoro', steakhouse 'Montauk', Aziatisch
'Narumi' en 'The Beach Club' • 5 bars: 2 lobbybars,
2 poolbars en loungebar • gepaste kleding verplicht
voor het diner SPORT EN ONTSPANNING • gratis:
• volleybal • multisportterrein • Zumba® • basketbal • voetbal • yoga • tegen betaling: • wellnesscenter 'Rock Spa': glijbanen, bubbelbad, Finse sauna,
hamam, koud zwembad, thermisch zwembad, fitness, massage en schoonheidsbehandelingen • duiken KINDEREN • gratis: • apart kinderbad • miniclub: 'Lullaby' 6 maanden t/m 3 jaar, 'Roxity' 4 t/m
11 jaar en 'Teen Spirit' 12 t/m 17 jaar • tegen betaling: • babysitservice LOGIES • A1A, A1E, F1A,

A2A, F2A (35 m²): deluxe 'Silver' kamers met douche, haardroger, airconditioning, badjassen en slippers, iPod®-docking station, flatscreen-tv, telefoon,
koffie- en theezetfaciliteiten, kluisje, wifi, maxibar (€), balkon of terras • A1B, F1B, A2B, F2B
(35 m²): deluxe 'Gold' kamers met lateraal zeezicht
• A1C, F1C, A2C, F2C, A3C, F3C (50 m²): studio
suites 'Silver' met bubbelbad, sofabed, geen zeezicht
• A1D, A2D, A3D (50 m²): studio suites 'Gold' met
bubbelbad en lateraal zeezicht • B1C, B2C, B3C
(50 m²): studio suites 'Rock Royalty' met bubbelbad,
dagelijks gratis toegang tot de Rock Spa® (exclusief
behandelingen), 15% korting op behandelingen en
lateraal zeezicht • C1I, C2I (35 m²): deluxe 'Platinum' kamers met dagelijks gratis toegang tot de
Rock Spa® (exclusief behandelingen), 15% korting
op behandelingen en panoramisch zeezicht • C1D,
C2D, C3D, C4D (80 m²): suites 'Rock Platinum' met
bubbelbad, dagelijks gratis toegang tot de Rock Spa®
(exclusief behandelingen), 15% korting op behandelingen en panoramisch zeezicht ALL INCLUSIVE met
toeslag Eten & drinken: • all inclusive (met toeslag) alleen mogelijk in F-types • ontbijtbuffet, lunch
à la carte, dinerbuffet • diner: € 30 korting/volwassene (€ 15 korting/kind) in de a-la-carterestaurants
(met reservering) • ijsjes 12:00-17:00 • lokale (alcoholische) dranken 10:00-00:00 Sport & ontspanning: • 1x/persoon/verblijf circuit in de Rock Spa
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red level at gran melia palacio de isora
GUÍA DE ISORA

Decennialang al verwent Meliá zijn gasten met een stijlvolle ontvangst in een luxueuze
omgeving. Maar met de exclusieve adults-only Red Level van Gran Meliá Palacio de Isora
overtreft het label zichzelf. Bij het betreden van de loft style villa’s met zeezicht merkt u meteen wat die exclusiviteit betekent. Voelt u de aandrang om even weg te soezen, dan maakt
uw persoonlijke butler het bubbelbad voor u klaar of wordt u in de watten gelegd met
in-room aromatherapie. Ondertussen lonken buiten het zwembad en de lounge, voorbehouden aan de gasten van de Red Level-accommodatie.
LIGGING • rustig gelegen • direct aan zee • ca.
100 m van het strand • ca. 200 m van het dorpje
Alcala • ca. 40 km van de luchthaven Tenerife
Zuid FACILITEITEN • 120 kamers en 5 garden villa’s • Red Level receptie • exclusieve Red Level
lounge • Red Level zwembadzone met hydromassagezone • wifi in het hele hotel • internethoek
• ligstoelen en parasols aan het zwembad en aan
het strand • toegang tot alle faciliteiten van hotel
Gran Melia Palacio de Isora RESTAURANTS EN
BARS • ontbijt-, lunch- en dinerbuffet of à la carte
• buffetrestaurant • 7 à-la-carterestaurants: o.a.
Aziatisch, creatief, mediterraans, Italiaans, grillrestaurant (snacks voor de lunch, ‘s avonds gegrild
vlees en vis) • halfpension/volpension: dine around
in 8 restaurants (exclusief dranken) • gepaste kledij vereist • 6 bars: poolbar, cocktailbar, loungebar,
lobbybar, pianobar, beachbar • elke avond: 1u aperitief met selectie van (alcoholische) dranken en
hapjes • roomservice 24/7 • butlerservice (1 butler
voor meerdere kamers) SPORT EN ONTSPANNING • gratis: • tafeltennis • fitness • yoga • taichi • spinning • meditatie • pilates • avondanimatie met liveshows en livemuziek • tegen betaling:

• wellnesscenter 'Spa by Clarins': binnenzwembad, stoombad, sauna, bubbelbad en diverse massages en schoonheidsbehandelingen • tennis
(3 courts) • biljart • duiken LOGIES • 2A, 3A
(48 m²): deluxe kamers met bad, spa douche, haardroger, badjassen en slippers, individuele airconditioning, zithoek met sofabed, kluisje, minibar
(gevuld bij aankomst, dagelijks hervuld, €), satelliet-tv, wifi, iPod®-docking station, koffiezetfaciliteiten, waterkoker, strijkijzer en -plank (op aanvraag), balkon of terras • 2B, 3B (48 m²): deluxe
kamers met lateraal zeezicht • 2C, 3C (48 m²): deluxe kamers met privéterras met bubbelbad en lateraal zeezicht • 2D, 3D (48 m²): deluxe kamers
met privéterras met bubbelbad en frontaal zeezicht • 2E, 3E (89 m²): deluxe kamers op de benedenverdieping met groot terras (42 m²) met bubbelbad, zicht op het Red Level zwembad of
tuinzicht • 2F (120 m²): Garden Villa in loft stijl
met slaapkamer met kingsizebed, bubbelbad in de
badkamer, salon met sofabed, 2 tv's, privétuin
(120 m²) met verwarmd zwembad en eetplaats, ligstoelen en balinees bed, beperkt zeezicht EXTRA
INFO • minimumleeftijd 18 jaar
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H10

big sur

LOS CRISTIANOS

Dit adults only-boetiekhotel in een frisse, hedendaagse stijl heeft een prachtige ligging aan
de promenade van Los Cristianos vlakbij het centrum en de haven. In de strak ingerichte
kamers en suites domineert wit en treft u luxueuze details aan zoals een Nespresso-koffiemachine en een iPod-docking station. Bovendien krijgt u een eigen terras dat uitkijkt op de
bergen. Op het zonneterras vergast de chef u op de fijnste gerechten uit de internationale en
hedendaagse mediterrane keuken, met op de achtergrond het ruisen van de Atlantische
Oceaan. Na de maaltijd wacht u een liveconcert op het chill-out dakterras.
LIGGING • gelegen aan de promenade • ca. 50 m
van de zee • ca. 400 m van het korrelig zandstrand
• ca. 400 m van het centrum en de haven van Los
Cristianos • ca. 15 km van de luchthaven van Zuid
Tenerife FACILITEITEN • 166 kamers • hoofdgebouw met 8 verdiepingen • 2 liften • wifi in het hele hotel • internethoek • tuin • chill-out terras op de
8e verdieping • zwembad • ligbedden, parasols en
handdoeken aan het zwembad • tegen betaling:
• kapper RESTAURANTS EN BARS • ontbijt- en dinerbuffet • buffetrestaurant met terras en showcooking • à-la-carterestaurant met terras • à-la-carterestaurant 'Blue Bay Night' • poolbar, Mike's

Coffee • gepaste kleding verplicht bij het diner
SPORT EN ONTSPANNING • gratis: • sauna en ha-

mam in het wellnesscenter • tafeltennis (borg) • jeu
de boules • yoga • aquagym • beperkte animatie
• tegen betaling: • massages en schoonheidsbehandelingen • minigolf • biljart LOGIES • 1A, 2A
(19 m²): kamers met bad/douche, Nespresso®-apparaat met dagelijks 4 capsules, satelliet-tv, telefoon,
wifi, kluisje (€), airconditioning, minibar (€), balkon
• 1B, 2B (19 m²): kamers met zeezicht • 2E (19 m²):
superiorkamers op de 2e verdieping, met terras en
zeezicht EXTRA INFO • minimumleeftijd 18 jaar
HONEYMOON • 5% korting voor de bruid
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arona gran hotel & spa
LOS CRISTIANOS

Dit in 2015 volledig gerenoveerde adults only-hotel ligt direct aan de promenade van Los
Cristianos met zicht op de zee en de vissershaven. Die ideale ligging combineert het hotel
met een uitstekende service en keuken. ’s Middags geniet u in het grillrestaurant à-la-carte
van het beste vlees, terwijl u ’s avonds in het hoofdrestaurant wordt verrast met heerlijke
buffetten, showcooking en regelmatige thema-avonden. Daarnaast biedt het hotel een exclusieve formule aan voor wie in een UP!-kamer verblijft. UP! is een speciaal en uitgebreid
upgradepakket waarmee u onder andere exclusieve toegang krijgt tot het spectaculaire
UP!-terras met chill-out zone, infinity pool en uitzicht over de baai.
LIGGING • direct aan zee • ca. 800 m van het
strand • direct aan de promenade • ca. 800 m van
het centrum van Los Cristianos via de promenade • ca. 14 km van de luchthaven Zuid Tenerife
FACILITEITEN • 391 kamers • 7 verdiepingen
• 6 liften • wifi in het hele hotel • disco • tuin
• zonneterrassen • 2 zwembaden: o.a. 1 verwarmd • ligbedden, parasols en handdoeken
(max. 1 wissel per dag) aan het zwembad • tegen betaling: • kapper • winkeltjes • wasserijservice RESTAURANTS EN BARS • ontbijt- en dinerbuffet • lunchmenu • buffetrestaurant met
show-cooking • à-la-cartegrillrestaurant (lunch)
• bars: o.a. pianobar en pool-/snackbar • roomservice 8:00-24:00 • gepaste kleding verplicht bij het
diner SPORT EN ONTSPANNING • gratis: • fitness • tafeltennis • animatie overdag en 's avonds:
o.a. livemuziek en shows • tegen betaling: • spa-

center met thalasso circuits, sauna, hamam, massages en schoonheidsbehandelingen • biljart • bowling • fietsverhuur • in de omgeving: golf ca. 3 km
LOGIES • 2C, 3C (26 m²): kamers met bad of douche, haardroger, badjassen, airconditioning, telefoon, wifi, satelliet-tv, kluisje (€), minibar (€), parket vloer, balkon en zwembadzicht • 1B, 2B, 3B
(26 m²): kamers met lateraal zeezicht • 1A, 2A, 3A
(26 m²): kamers met zeezicht • 2E (26 m²): 'Up!'
kamers met Nespresso®-apparaat, hoofdkussenmenu, persoonlijke check-in en check-out, 1x per
verblijf spa circuit + 30 min. massage (verblijf min.
7 nachten), romantisch diner voor 2 (verblijf min.
7 nachten), toegang tot het Up! level zonneterras
op het dak met zwembad en bubbelbad, tv- en internethoek, bar service met selectie (alcoholische)
dranken en snacks, zeezicht EXTRA INFO • minimumleeftijd 16 jaar
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botánico
PUERTO DE LA CRUZ

Dit luxehotel, omgeven door machtig groene landschappen en een botanische tuin, behoort met recht en reden tot ‘The Leading Hotels of the World’. Uw deluxe kamer zou net
zozeer de naam suite kunnen dragen, de bediening en service zijn onberispelijk, het zwembad is groot en de tropische tuin is een beleving op zich, de restaurants zijn van culinair
topniveau en het wellnesscentrum (3.500 m²) is er eentje zoals u nog nooit heeft gezien.
LIGGING • rustig gelegen • ca. 1,5 km van het Martianez strand • ca. 1,5 km van het centrum van Puerto de la Cruz (shuttleservice) • ca. 90 km van de
luchthaven Tenerife Zuid FACILITEITEN • 252 kamers en juniorsuites • 3 liften • groot zwembad
(verwarmd) • tropische tuin (25.000 m²) • ligbedden, parasols en handdoeken aan het zwembad
• tegen betaling: • kapper • winkeltjes RESTAURANTS EN BARS • 3 à-la-carterestaurants (diner):
oosters, Italiaans, Spaans • halfpension: 3-gangendiner (zonder dranken), keuze tussen de 3 à-la-carterestaurants • openluchtrestaurant aan het zwembad voor lunch, gepaste kleding verplicht • bars:
o.a. pianobar, poolbar • roomservice 24/7 SPORT
EN ONTSPANNING • gratis: • tafeltennis • biljart
• tegen betaling: • wellnesscenter (16+): o.a. thermaal circuit met binnen- en buitenzwembad, hamam, bubbelbaden, sauna, fitness en aromatherapie • schoonheids- en gezondheidsbehandelingen
• massages • tennis (2 courts met verlichting) • in
de omgeving: golf op ca. 20 km KINDEREN • gratis: • apart kinderbad • tegen betaling: • babysitservice • kindermenu's in alle restaurants LOGIES
• A1D, A2D (30 m²): deluxe kamers met bad, douche, haardroger, badjassen, slippers, telefoon, satelliet-tv, wifi, minibar (€), kluisje (€), airconditioning,
balkon en tuinzicht • A1I, A2I (30 m²): deluxe kamers met zicht op de Teide • A1J, A2J (30 m²): de-

luxe kamers met zeezicht • A1W, A2W (30 m²): spa
kamers (min. verblijf van 6 nachten): dagelijks gratis toegang tot de spa en 1x/persoon/verblijf gratis
relax massage (30 min.), zicht op de Teide • A2G,
A3G (30 m²): familiekamers: twee kamers met verbindingsdeur, met zeezicht of zicht op de Teide
• A2E, A3E: juniorsuites met tuinzicht • A2B, A3B
(60 m²): juniorsuites met lounge, luxueuze inrichting en zeezicht • B1C, B2C (30 m²): deluxe kamers
met 'Slim & Wellness' pakket, zeezicht of zicht op
de Teide (verblijf: 7 nachten) • B1D, B2D (30 m²):
deluxe kamers met 'Slim & Wellness Spa' pakket,
zeezicht of zicht op de Teide (verblijf: 7 nachten)
• Slim & Wellness pakket: dagelijks ontbijt op de
kamer, lunch en diner in dieetrestaurant, opvolging
door een voedingsdeskundige en lichaamsanalyse,
wandel- en activiteitenprogramma, ongelimiteerde toegang tot het spa circuit (exclusief behandelingen), gratis wifi • Slim & Wellness Spa pakket:
zelfde services als Slim & Wellness pakket, aangevuld met 4 dagen schoonheidsbehandelingen en activiteiten (o.a. tai chi, yoga, pilates) HONEYMOON
• 10% korting voor de bruid (niet in kamertypes
A2G, B2C en B2D) PRIVILEGES • verblijf van min.
5 nachten: gratis toegang tot de spa (16+, exclusief
behandelingen) • bij boeking in juniorsuite: 1x/verblijf van min. 7 nachten lunch à la carte (of diner
voor klanten in logies & ontbijt), dranken exclusief
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iberostar heritage grand mencey
SANTA CRUZ

Dit luxueuze stadshotel is centraal gelegen aan La Rambla, de belangrijkste promenade in
het Noorden van Tenerife. Het hotelgebouw is cultureel erfgoed en onderging een stijlvolle
renovatie. Dankzij de prachtige tuinen van maar liefst 7000 m² en de geslaagde architectuur
komt u hier terecht in een oase van rust, midden in de stad. Maak kennis met de Canarische keuken dankzij unieke kookworkshops of in het restaurant Los Menceyes waar overheerlijke Spaanse specialiteiten u verleiden. Wie graag gaat shoppen vindt vlakbij een winkelcentrum.
LIGGING • centraal • levendig gelegen • ca. 500 m
van bars, restaurants en winkeltjes • ca. 8,5 km van
het zandstrand • ca. 65 km van de luchthaven Tenerife Zuid FACILITEITEN • 261 kamers • 5 verdiepingen • 7 liften • premium wifi in het hele hotel • tuin • zwembad • ligbedden, parasols en
handdoeken aan het zwembad • tegen betaling:
• wasserijservice RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet, lunch à la carte, dinerbuffet of à la carte
• buffetrestaurant Los Menceyes • 4 à-la-carterestaurants: Papa Negra (diner), Los Laureles (lunch),
Niqqei (lunch en diner, niet elke dag geopend),
Aborigen (lunch en diner, niet elke dag geopend)
• 3 bars: Iballa Cocktail Bar, poolbar Los Laureles

en Casino Bar SPORT EN ONTSPANNING • gratis: • fitness • tegen betaling: • SPA Sensations:
o.a. hydromassagebad, sauna, bubbelbad, diverse
schoonheidsbehandelingen en massages (18+) KINDEREN • tegen betaling: • babysitservice LOGIES
• 1C, 2C: kamers met bad of douche, haardroger,
airconditioning, telefoon, satelliet-tv, kluisje, minibar (€), wifi • 1F, 2F: kamers met tuinzicht • 1G,
2G, 3G: superiorkamers met bevoorrechte ligging
aan straatzijde • 1K, 2K: kamers op de hogere verdiepingen, aan straatzijde • 1B, 2B, 3B: ruimere
juniorsuites met zithoek aan straatzijde of met
zicht op de patio • 2L, 3L, 4L: familiekamers:
2 kamers met verbindingsdeur
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jardin tecina
PLAYA SANTIAGO - LA GOMERA

Jardin Tecina ligt hoog op een klif boven de Atlantische Oceaan, pal naast de golfclub van
La Gomera, en is het gedroomde toevluchtsoord voor wie even genoeg heeft van de alledaagse drukte. Niet alleen het eindeloze blauwe oceaanpanorama doet u naar adem happen. Bij helder weer doemt de majestueuze Teide, de vulkaan van het naburige Tenerife, op
uit de golven. In de tuin van 7 hectare vermengen meer dan 50 soorten bloemen en planten
hun Afrikaanse geurenpalet met de zilte geur van de zee.
LIGGING • op het eiland La Gomera • rustig ge-

legen met panoramisch zicht • gelegen direct aan
zee, op een ca. 50 m hoge rots • het keienstrand bereikbaar via lift • ca. 700 m van het Playa Santiago strand • transfer: van de luchthaven van Zuid
Tenerife naar de haven van Los Cristianos (ca.
17 km), overtocht naar La Gomera met de jetfoil (ca. 45 min.), van de haven San Sebastian op
La Gomera naar Playa Santiago (ca. 35 km). Indien de uren van de jetfoil niet overeenstemmen
met die van de vluchten, wordt een nacht op Tenerife voorzien (hotelcategorie niet gegarandeerd)
FACILITEITEN • 434 kamers • hoofdgebouw
met 2 verdiepingen • lift • wifi in het hele hotel
• tv-ruimte • botanische tuin • 4 zwembaden: o.a.
3 verwarmd • ligbedden, matrasjes, handdoeken
en parasols aan de zwembaden • beach club: verwarmbaar zoutwaterzwembad met ligbedden en
parasols • tegen betaling: • Balinese bedden in
Club Laurel • winkeltje • minimarkt • kapper RESTAURANTS EN BARS • buffetrestaurant
• 4 à-la-carterestaurants: 'Gara', 'Tasca Fandango',
'El Laurel ' in de beachclub (korting in halfpension)
en 'Trattoria Restaurant' • 3 bars: poolbar (snacks,
paella), pianobar en Bar Salon (shows) • volpension: water, frisdrank, lokaal bier en 1/2 fles huiswijn
per tafel per maaltijd • gepaste kleding verplicht

SPORT EN ONTSPANNING • gratis: • bubbelbad • fitness • tafeltennis • beachvolleybal • jeu de
boules • animatie • tegen betaling: • openlucht
wellnesscenter 'Ahemon' (16+): massages en sauna
• tennis (5 courts) • squash (2 courts) • paddle tennis (3 courts) • minigolf • in de omgeving: Tecina golf (18-holes) op ca. 500 m KINDEREN • gratis:
• apart verwarmd kinderbad • speeltuin • miniclub van 4 t/m 12 jaar • flessenverwarmer • tegen
betaling: • babysitservice LOGIES • 1A, 2A, 3A
(32 m²): kamers met bad/douche, haardroger, airconditioning, minibar (€), telefoon, satelliet-tv, wifi, huurkluisje (€), waterkoker (€, op aanvraag),
tegels en balkon of terras met tuinzicht • 1B, 2B,
3B (32 m²): comfortkamers met lateraal zeezicht
• 1C, 2C, 3C (32 m²): superiorkamers met frontaal zeezicht • 1V, 2V (32 m²): select superiorkamers met extra services (o.a. vroege check-in, late check-out, fruitmand en glas cava bij aankomst,
koffie-en theezetfaciliteiten) en zeezicht • 2W, 3W
(59 m²): select juniorsuites met lateraal zeezicht
• 2E, 3E (59 m²): juniorsuites met salon en aparte
slaapkamer, geen zeezicht • 2D, 3D, 4D (109 m²):
duplex suites (16+) in een apart gedeelte met gemeenschappelijk zwembad met balinese bedden en
bubbelbad: duplex met 2 woon-/slaapkamers (met
elk 2 bedden), 2 badkamers, salon en tuinzicht
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ATLANTISCHE OCEAAN
LLas Palmas

Tejeda

Gran Canaria

Teelde

GRAN CANARIA
GRA

Een veelvoud aan zandstranden en prachtig groene
landschappen: Gran Canaria is verrassend veelzijdig!

Puerto
uer de Mogán
o
Puerto Rico

Salobre
b
Playa del Inglés
Maspalomas/Meloneras

Onze tips
De duinen van Maspalomas in het zuiden
zijn adembenemend mooi

Hoe meer westwaarts u gaat, hoe groener
Gran Canaria wordt. Verschillende parken
vormen er een groot biosfeerreservaat, waar
u fantastische wandelingen kunt maken
tussen de Canarische dennenbossen

Gran
Canaria
golfbestemming

is

een

fantastische

Praktisch
WANNEER BEZOEKEN Hele jaar • VLIEGTIJD Ca. 4 u. 30 • TIJDSVERSCHIL 1 u vroeger dan in België
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UNIQUE by Lopesan:
unieke en exclusieve ervaringen
Unieke Pegase ervaring
Lopesan verrast u met een nieuw en exclusief
concept: dankzij ‘UNIQUE by Lopesan’ geniet
u van exclusieve faciliteiten en services die
voor een onvergetelijke vakantiebeleving
zorgen. Als UNIQUE-gast kunt u rekenen op
de beste kamers in de hotels, krijgt u toegang
tot de meest exclusieve zones en zijn er tal van
uitnemende privileges voor u weggelegd.

Unique faciliteiten en services voor
Unique gasten
Als u op vakantie gaat volgens het ‘Unique
by Lopesan’-concept wordt u op een
uitzonderlijke manier in de watten gelegd.
U staat op met een VIP-ontbijt in een
gereserveerde ruimte. Bovendien kunt u

40

ook overdag rekenen op een waaier aan
privileges. In gereserveerde zwembadzones
staan ligbedden of Balinese bedden voor u
klaar. Daarnaast heeft u exclusieve toegang
tot de VIP-lounges in de beste gedeeltes van
de hotels, waar uw persoonlijke butler er als
de pinken bij is om u in de watten te leggen.

het reserveren in de à-la-carterestaurants,
dankzij de ongelimiteerde dine-around kunt
u gaan ontbijten en dineren in alle ‘Unique
by Lopesan’-hotels.

‘Unique by Lopesan’-services in
uw hotel

Als ‘Unique by Lopesan’-gast krijgt u de
beste kamers in de hotels toebedeeld. Wifi,
een kluis, een kussenmenu, een Nespresso©
met pads en een waterkoker met thee zijn
niet meer dan de basisvoorzieningen. U kunt
rekenen op exclusieve badkamerproducten
van internationale luxemerken, terwijl u per
verblijf ook een bad met aromatische kaarsen,
badolie of badzout en bloemen kunt aanvragen.

Vanaf het begin tot het einde van uw reis
geniet u van talloze voordelen. Zo krijgt u bij
aankomst een welkomstdrankje aangeboden
en kunt u prioritair in- en uitchecken. Op
culinair vlak zijn uw mogelijkheden eigenlijk
onbegrensd. Niet alleen heeft u voorrang bij

‘Unique by Lopesan’-services in
uw kamer

GRAN CANARIA | CANARISCHE EILANDEN

Maquette

Maquette

faro lopesan collection hotel
MASPALOMAS

Dit hotel beschikt in de eerste plaats over een fantastische locatie in het mondaine Meloneras.
Het ligt vlakbij de zee, op het einde van de promenade in de schaduw van de iconische vuurtoren waaraan het hotel zijn naam ontleent. Het werd recent volledig gerenoveerd en oogt nog
luxueuzer en gracieuzer dan voorheen. Natuurlijke materialen zoals hout, natuursteen, beton
en zachte aardse kleuren zorgen voor een heel serene look-and-feel. Daarnaast is de rooftopbar met zwembaden een van de allermooiste nieuwe verwezenlijkingen: op bijna symbolische
wijze richten die de blik op vuurtoren, zee en omgeving.

Maquette

Maquette

LIGGING • gelegen aan het zandstrand van Maspalomas, vlak bij de Faro (vuurtoren) • ca. 100 m van
het centrum van Meloneras • ca. 5 km van het centrum van Playa del Inglés met tal van winkels, restaurants en bars • bushalte op ca. 200 m • ca. 40 km
van de luchthaven van Las Palmas FACILITEITEN
• 182 kamers en juniorsuites • hoofdgebouw met
5 verdiepingen • 3 liften • wifi in de lobby • tuin
• zonneterrassen • 3 zwembaden, verwarmd tijdens winter, waarvan 2 zwembaden op het dakterras met zeezicht • ligbedden, parasols en handdoeken aan de zwembaden • tegen betaling:
• kluisjes aan de receptie • winkeltje • wasserijservice • doktersservice RESTAURANTS EN BARS
• ontbijt- en dinerbuffet • regelmatig thema-avonden • buffetrestaurant • à-la-carterestaurant • Infinity snackbar en bar op het dakterras • 2 bars:
Faro bar (lobbybar) en Erizo bar (poolbar) • dieetkeuken (op aanvraag) • gepaste kleding verplicht
voor het diner (lange broek verplicht voor heren)

SPORT EN ONTSPANNING • gratis: • fitness • yoga • tegen betaling: • in de omgeving: o.a. tennis,

watersporten, fietsen, paardrijden en golf (2x
18 holes, korting op greenfee) LOGIES • D1A, D2A
(36 m²): deluxe kamers met bad of douche, haardroger, badjassen, zithoek, telefoon, flatscreen satelliet-tv, wifi (€), minibar (€), kluisje (€), vasttapijt,
airconditioning en balkon • D2S (30 m²): beperkt
aantal kamers tegen promotieprijs • S1A, S2A
(36 m²): deluxe kamers voor 60+ met seniorenkorting • D1B, D2B (34 m²): deluxe kamers met lateraal zeezicht • S1C, S2C (34 m²): deluxe kamers
voor 60+ met seniorenkorting, lateraal zeezicht
• D1C, D2C (34 m²): superior kamers met lateraal
zeezicht • D1D, D2D (31 m²): superior view kamers met zeezicht • D1J, D2J, D3J (60 m²): juniorsuites met bad, badslippers, woonkamer met sofabed en aparte slaapkamer, 2 tv's, balkon met
ligbedden en zeezicht EXTRA INFO • voorziene
heropeningsdatum: 20/12/19

Maquette

Maquette
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lopesan costa meloneras resort, spa & casino
MELONERAS

In dit resort krijgt uw vakantie een actief tintje: van ’s ochtends met de kids een frisse duik
nemen in de oogverblindende infinity pool, tot ’s avonds genieten van een heerlijk diner.
Het hoogtepunt van uw verblijf is ongetwijfeld de spa met ondermeer een echte hamam en
een Himalaya zoutgrot. Buiten komt u helemaal tot rust in een magistraal tropisch landschap met zwembaden en dompelbaden.
LIGGING • gelegen aan de promenade • ca. 300 m
van de duinen en het zandstrand van Maspalomas
• ca. 100 m van het centrum van Meloneras • ca.
4,5 km van Playa del Inglés • bushalte op ca. 200 m
• ca. 35 km van de luchthaven van Las Palmas FACILITEITEN • 1136 kamers en suites • hoofdgebouw met 8 verdiepingen en liften • wifi aan
de receptie • geldautomaat • tuin • zonneterras
• 4 zwembaden (waarvan 2 verwarmd) • ligbedden en parasols aan het zwembad • 2 bubbelbaden
bij de zwembaden • tegen betaling: • winkeltje
• casino • handdoeken aan het zwembad (eerste
gratis) • wasserijservice • doktersservice RESTAURANTS EN BARS • ontbijt- en dinerbuffet • 2 buffetrestaurants • thema-avonden • 3 à-la-carterestaurants (met reservering): vis/zeevruchten, grill
en Italiaans • 6 bars: o.a. poolbars, pianobar (livemuziek) en bar • gepaste kleding verplicht voor
het diner • bediening bij het zwembad • roomservice 07:00-23:00 SPORT EN ONTSPANNING • gratis: • aerobics • aquagym • jeu de boules • darts
• tafeltennis • fitness • waterpolo (mei-september) • animatie • tegen betaling: • wellnesscenter (18+, op zondag 12+ indien vergezeld door
een ouder): 4 binnenzwembaden, sauna, hamam,
massage en schoonheidsbehandelingen • tennis
• minigolf • biljart • in de omgeving: Meloneras
Golf (op ca. 3 km) KINDEREN • gratis: • apart
kinderbad (verwarmd) • speeltuin • speelkamer
• miniclub van 4 t/m 12 jaar • minidisco (maandag t/m zaterdag) • kinderbuffet (in het Italiaans
à-la-carterestaurant) • tegen betaling: • babysitservice LOGIES • A1A, C1O, A2A, C2O, A3A,

C30 (35 m²): standaardkamers met bad, douche,
haardroger, badjassen, telefoon, satelliet-tv (LCD/
USB), minibar (€), huurkluisje, tegels, individuele airconditioning en balkon of terras • A2W
(35 m²): beperkt aantal kamers tegen promotieprijs
met beperkt zicht • S1A, S2A, S3A: standaardkamers voor 60+ met seniorenkorting • A1B, C1M,
A2B,C2M, A3B, C3M: standard view kamers met
zwembad- of tuinzicht • S1B, S2B, S3B: standard
view kamers voor 60+ met seniorenkorting met
zwembad- of tuinzicht • D2H, D3H (42 m²): familiekamers met landzicht • A1O, A2O, A3O: de
luxe view kamers met zeezicht • A1D, A2D, A3D
(70 m²): junior suites met met woon-/slaapkamer
met sofabed, aparte slaapkamer, zonder zeezicht
• A1F, A2F, A3F (80 m²): senior suites met hydromassagebad, (gratis) kluisje, woon-/slaapkamer
met sofabed, aparte slaapkamer en balkon of terras
met zeezicht • G1G, G2G (140 m²): superior suites
met VIP-service, hydromassagebad, (gratis) kluisje, woon-/slaapkamer met sofabed, aparte slaapkamer en balkon of terras met zeezicht • G1H,
G2H, G3H, G4H (240 m²): royal suite met 2 slaapkamers, 2 badkamers, ruim terras met ligbedden,
VIP-service • belangrijk: roken niet toegestaan
op terras/balkon PRIVILEGES • bij reservaties
in types A2O, A2D, A2F, G2G, G2H: UNIQUE
by Lopesan services inbegrepen (o.a. VIP ontbijtruimte, gereserveerde zwembadzone, VIP lounge
met snacks & dranken, gratis wifi, e-concierge, dine-around, spa circuit, 2 flessen wijn bij aankomst,
UNIQUE zwembadhanddoeken en badjassen,
Nespresso®,...)
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lopesan baobab resort
MELONERAS

Vlakbij winkeltjes en restaurants verblijft u in de moderne kamers van dit vijfsterrenhotel
in Afrikaanse stijl. Denk aan tropische tuinen, 7 zwembaden, een zandstrand, overheerlijke restaurants en voeg daar een excellente service aan toe. Dankzij een resem aan avontuurlijke buitenactiviteiten voor de kinderen, weet u dat uw vakantie hier niet meer stuk kan.
LIGGING • ca. 700 m van het zandstrand Dunas de

Deluxe pool kamer (voorbeeld)

Maspalomas • ca. 300 m van het winkelcentrum
Varadero • bushalte vlakbij het hotel • ca. 35 km
van de luchthaven van Las Palmas FACILITEITEN
• 677 kamers, familiekamers, juniorsuites en suites
• 8 gebouwen tot 5 verdiepingen • liften • wifi in
de lobby en 1 bar • zonneterrassen • 7 verwarmde
zwembaden • ligbedden, parasols en handdoeken
aan het zwembad • tegen betaling: • wifi in de
kamers • winkeltje • wasserijservice RESTAURANTS EN BARS • ontbijt-, lunch- en dinerbuffet
• 2 buffetrestaurants • 2 à-la-carterestaurants:
Afrikaans en mediterraans • 5 bars • roomservice
(op aanvraag) • gepaste kleding verplicht bij het
diner (lange broek en gesloten schoenen voor heren) SPORT EN ONTSPANNING • gratis: • sportprogramma (kan variëren): o.m. aerobics,
aquagym, waterpolo • basket • tafeltennis • voetbal • multisportterrein • fitness (16+, ook lessen)
• tennis in het buurthotel Lopesan Costa Meloneras Resort Spa & Casino • animatie overdag en 's
avonds • tegen betaling: • biljart • minigolf in
het buurthotel Lopesan Costa Meloneras Resort
Spa & Casino • wellness in het buurthotel Lopesan
Costa Meloneras Resort Spa & Casino • watersporten • in de omgeving: golf (2 km) KINDEREN
• gratis: • verwarmd apart kinder- en babybad
• verwarmd apart openluchtkinderbad met glijbaan • miniclub Panchi World 4-12 jaar • kindermenu in de à-la-carterestaurants • minidisco
• speeltuin • speelkamer • tegen betaling: • babysitservice LOGIES • A1A, A1N, A2A, A2N,
A3A, A3N (34 m²): standaardkamers met bad,

douche, haardroger, telefoon, HD plasma-tv, wifi (€), sofabed voor de 3de persoon, minibar (€),
huurkluisje, airconditioning en balkon of terras
• A2W (34 m²): beperkt aantal kamers tegen promotieprijs met beperkt zicht • S1A, S2A, S3A
(34 m²): standaardkamers voor 60+ met seniorenkorting • A1B, A2B, A3B (34 m²): standard view
kamers met tuin- of zwembadzicht • S1B, S2B,
S3B (34 m²): standaardkamers view kamers voor
60+ met seniorenkorting, met tuin- of zwembadzicht • A2E, A3E (34 m²): de luxe pool kamers met
terras en directe toegang tot het privézwembad
• A2H, A3H (51 m²): ruimere superiorkamers
zonder privézwembad • A2F, A3F, A4F (42 m²):
familiekamers met 2 queensize bedden en 1 sofabed, balkon • A2M, A3M, A4M (42 m²): familie
poolkamers met 2 queensize bedden en 1 sofabed,
terras met directe toegang tot het zwembad • A2C,
A3C (56 m²): juniorsuites met woonkamer, visueel
gescheiden slaapkamer met 2de tv-toestel, dressing
• A2D, A3D (70 m²): seniorsuites met woonkamer,
visueel gescheiden slaapkamer met 2de tv-toestel,
dressing, panoramisch zicht • C1X, C2X, C3X,
C4X: royal suite met woonkamer, 2 slaapkamers,
2 badkamers, ruim terras met bubbelbad, ligbedden, panoramisch zicht PRIVILEGES • bij reservaties in types A2E, A2H, A2C, A2D, C2X: UNIQUE by Lopesan services inbegrepen (o.a. VIP
ontbijtruimte, gereserveerde zwembadzone, VIP
lounge met snacks & dranken, gratis wifi, e-concierge, dine-around, spa circuit, 2 flessen wijn bij
aankomst, UNIQUE zwembadhanddoeken en
badjassen, Nespresso®,...)

PEGASE BEOORDELING
FIJNPROEVERS

BUITEN ETEN

FAMILIE

13850A/C/S - www.pegase.be/vlieg-13850

Peg_Vlieg_S20 (44-45).indd 45

PRIVÉZWEMBAD

45

12/09/19 10:33

Peg_Vlieg_S20 (46-47).indd 46

12/09/19 10:50

GRAN CANARIA | CANARISCHE EILANDEN

lopesan villa del conde resort & thalasso
MELONERAS

Vanaf het onthaal in Lopesan Villa del Conde wordt u hier ondergedompeld in pure luxe.
U betreedt een stressvrij paradijs met magisch zicht op de Atlantische Oceaan, een lagunezwembad dat doorloopt tot aan de boulevard, culinaire verwennerijen en heerlijke thalasso-behandelingen. Kortom: de absolute top van Gran Canaria.
LIGGING • centraal gelegen • direct aan de promenade en het strand • ca. 300 m van het strand van
Meloneras • ca. 800 m van het zandstrand van Maspalomas • ca. 4,5 km van Playa del Inglés • shuttleservice naar het golfterrein LOPESAN Meloneras
Golf en de golfterreinen van Maspalomas (plaatsen
beperkt) • ca. 35 km van de luchthaven van Las
Palmas FACILITEITEN • 561 kamers, juniorsuites
en suites • hoofdgebouw met 7 verdiepingen en
10 liften • wifi op het binnenplein en de lobby
• tuin • zonneterras • zoutwaterzwembad
• 5 zwembaden • 3 bubbelbaden • ligbedden,
handdoeken en parasols aan het zwembad • tegen
betaling: • wifi (behalve op het middenplein en de
lobby) RESTAURANTS EN BARS • ontbijt- en dinerbuffet • buffetrestaurant met terras • 2e buffetrestaurant in hoogseizoen, volgens bezetting
• à-la-carterestaurant Alpendre aan het zwembad
• à-la-carterestaurant 'Ovo' • 6 bars: o.a. poolbar
• roomservice SPORT EN ONTSPANNING • gratis: • fitness • tafeltennis • putting green • avondanimatie elke dag • daganimatie 6 d./ week • tegen
betaling: • wellnesscenter 'Corallium Thalasso
Villa del Conde': o.a. 'Thalasso Experience' circuit,
schoonheidsbehandelingen en massages • tennis
(met verlichting) • biljart • in de omgeving: LOPESAN Meloneras Golf (18 holes, par 72,
520.000 m2, korting voor hotelgasten), wellnesscenter 'Corallium Spa' in LOPESAN Costa Meloneras, duiken, windsurfen, zeilen KINDEREN
• gratis: • apart kinderbad • miniclub van 4 t/m
12 jaar (6 d./week) • babyvoeding verkrijgbaar
• tegen betaling: • babysitservice LOGIES • A1A,
A1N, A2A, A2N, A3A, A3N (43 m²): standaardka-

mers met bad, douche, haardroger, telefoon, satelliet-tv, wifi (€), zithoek, minibar (€), kluisje (€), tegels, individuele airconditioning en balkon of
terras, tuinzijde • A2W (43 m²): beperkt aantal kamers tegen promotieprijs, sommige op de benedenverdieping met beperkt zicht en/of zonder balkon
• S1A, S2A, S3A: standaardkamers voor 60+ met
seniorenkorting • A1B, A2B, A3B (43 m²): standard view kamers met zeezicht • S1B, S2B, S3B:
standard view kamers voor 60+ met seniorenkorting, zeezicht • A1F, A2F, A3F (43 m²): deluxe kamers op de hoogste verdieping, met panoramisch
zeezicht, balkon met ligbedden en parasols • A1C,
A2C, A3C (83 m²): junior suites met met woonkamer, aparte slaapkamer, DVD-speler, VIP service
(o.a. dagelijks lokale krant, gratis wifi), tuinzicht
• A1D, A2D, A3D (96 m²): senior suites met woonkamer, aparte slaapkamer, DVD-speler, VIP service (o.a. dagelijks lokale krant, gratis wifi), ruim
balkon of terras met zeezicht, ligbedden en parasols
• B1E, B2E, B3E (96 m²): superior suites met zelfde
faciliteiten als de senior suites, maar op een gepriviligeerde locatie nabij de zee, met douche met hydromassage, bubbelbad, lateraal zeezicht • B1F,
B2F, B3F, B4F (240 m²): royal suite met 2 slaapkamers, woonkamer, 2 badkamers, centrale locatie,
ruim terras met ligbedden, zeezicht PRIVILEGES
• bij reservaties in types A2F, A2C, A2D, B2E,
B2F: UNIQUE by Lopesan services inbegrepen
(o.a. VIP ontbijtruimte, gereserveerde zwembadzone, VIP lounge met snacks & dranken, gratis wifi, e-concierge, dine-around, spa circuit, 2 flessen
wijn bij aankomst, UNIQUE zwembadhanddoeken en badjassen, Nespresso®,...)
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seaside grand hotel residencia
MASPALOMAS

Dit Leading Hotel of the World telt slechts 94 kamers en juniorsuites en combineert een
idyllische omgeving en een persoonlijke service met een zee van rust. Nergens anders op
het eiland vindt u een kleinschalig hotel waar u zo in de watten wordt gelegd. U verblijft in
kamers ontworpen door toparchitect Alberto Pinto, relaxen doet u aan de mooie openluchtzwembaden, en het wellnesscenter is absoluut ook een bezoekje waard. 's Morgens
wacht u een kraakvers ontbijt op en ook het diner en de barbecue-avonden worden alom
geprezen. Dit pareltje aan de beroemde zandduinen van Maspalomas is ideaal voor een exclusieve vakantie met z’n tweetjes.
LIGGING • ca. 200 m van het zandstrand van Mas-

palomas • ca. 300 m van restaurants en bars • ca.
5 km van het centrum van Playa del Inglés • ca.
38 km van de luchthaven FACILITEITEN • 94 kamers en juniorsuites in Spaanse/koloniale stijl
(hotel niet aanbevolen voor families met kinderen) • 2 verdiepingen • lift • wifi • internethoek
• dvd-menu aan de receptie • 2 zoutwaterzwembaden (verwarmd), waarvan 1 met hydromassage • ligbedden, parasols en handdoeken aan het
zwembad • gebruik van alle faciliteiten van hotel Seaside Palm Beach, op ca. 100 m • tegen betaling: • kapper RESTAURANTS EN BARS • onbijtbuffet, diner: 4- of 5-gangen menu (5x per week),
bbq- of themabuffet (2x per week) • restaurant
met terras met zicht op de duinen • koffie, thee en
gebak in de namiddag (2 x per week, gedurende
1 uur) • snack-/poolbar en pianobar • dine around:
diner of bbq in Seaside Hotel Palm Beach (volgens beschikbaarheid, met reservering) • roomservice 8:00-24:00 SPORT EN ONTSPANNING • gratis: • fitness, aquagym, sauna, zoutgrot, ijsfontein,
avonturendouche en stoombad 16:00-20:00 • in de

omgeving: Seaside Hotel Palm Beach op ca. 100 m:
yoga en tai chi • tegen betaling: • personal trainer
(op aanvraag), fysiotherapie, behandelingen in het
wellnesscenter • in de omgeving: o.a. tennis en andere sporten in Seaside Hotel Palm Beach KINDEREN • gratis: • apart babybad • tegen betaling:
• babysitservice LOGIES • 1A, 2A (33 m2): standaardkamers met bad/douche, haardroger, badjassen, slippers, telefoon, satelliet-tv, dvd/cd-speler,
wifi, minibar (€), Nespresso®-machine, gratis water
en fruit, dagbladen, kluisje, tegels, airconditioning,
balkon of terras, landzijde • 1B, 2B, 2D (37 m2):
superiorkamers met tuinzicht of aan de duinzijde
• 1E, 2E (37 m2): kamers met zwembadzicht • 2C,
3C (50 m2): juniorsuites met bad met massagejets
en aparte douche, zithoek, gemeubeld terras of balkon met zicht op de tuin of het zwembad of aan de
duinzijde EXTRA INFO • geen check-in/check-out
op dinsdag & donderdag HONEYMOON • bij een
verblijf van min. 5 nachten: fles cava en aardbeien
bij aankomst, VIP services tijdens het verblijf, 1x
Honeydreams stoombad, 1x continentaal ontbijt op
de kamer geserveerd
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bohemia suites & spa
PLAYA DEL INGLÉS

Modern design en exclusieve luxe staan centraal in dit resort, dat zeer centraal gelegen is in
Playa Del Inglés. De ruime, in warme kleuren ingerichte suites zijn voorzien van trendy
meubilair en een balkon dat uitkijkt op de omgeving. Een echte eyecatcher is het prachtige
360° loungerestaurant op de bovenste verdieping. Hier geniet u van voortreffelijke à-la-cartegerechten en een adembenemend panorama op de duinen van Maspalomas. Tussen de
fonkelende waterpartijen en wuivende palmbomen van de tuin vindt u de Aziatisch geïnspireerde Siam Spa, waar u samen met uw partner zalig kunt relaxen.
LIGGING • ca. 400 m van het strand van Playa del
Inglés • ca. 300 m van een shopping center • bushalte op ca. 150 m • ca. 35 km van de luchthaven
van Las Palmas FACILITEITEN • minimum leeftijd
18 jaar • 67 kamers, juniorsuites en suites • 7 verdiepingen • 3 liften • tuin • wifi • 2 zwembaden
en bubbelbad • ligbedden, parasols en handdoeken (borg) aan het zwembad • tegen betaling:
• wasserijservice RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet • halfpension: lunch of diner à la carte
met 3-gangen menu • hoofdrestaurant '360°' op de
hoogste verdieping met 360° zicht op de bergen, de
duinen, het strand en de zee (Mediterrane keuken)
• poolbar, panoramabar • roomservice 24/7 SPORT
EN ONTSPANNING • tegen betaling: • yoga
• personal trainer • wellnesszone (200 m²): o.a.
fitness, 2 sauna's, stoombad, koudwaterbad, ijsfontein, diverse douches, relaxruimte, binnenzwembad • wellnesscenter Siam Spa (600 m²): o.a.
Thaise massage in 5 tenten in openlucht, massage
en behandelingen (7 behandelingskamers) • in de
omgeving: o.a. golf en watersporten aan het strand
LOGIES • 1P, 2P (28 m²): deluxe kamers op ver-

dieping 1-3 met regendouche, haardroger, badjassen, slippers, telefoon, 40” Bang & Olufsen, wifi,
koffie- en theezetfaciliteiten, minibar (€), kluisje, parketvloer, airconditioning, balkon, tuin- of
lateraal zeezicht • 1S (28 m²): beperkt aantal kamers tegen promotieprijs • 1Q, 2Q (28 m²): deluxe
wellnesskamers inclusief toegang tot de wellness
(1x/dag per persoon) • 1I, 2I (28 m²): deluxe kamers met zeezicht • 1M, 2M (59 m²): juniorsuites
op verdieping 4-7, met dressing, Illy® koffiezetapparaat, 49” Bang & Olufsen smart TV, groter balkon met ligbed en tuinzicht • 1N, 2N (59 m²): juniorsuites met zeezicht • 1G, 2G (70 m²): corner
juniorsuites in een hoek op de 3e, 4e of 5e verdieping, bad, 2 balkons, met lateraal zeezicht • 2H,
3H (105 m²): sky suites in een hoek op de 6de of
7de verdieping, met woonkamer en aparte slaapkamer, bad, frigo, 2 tv's, 2 balkons met ligbed, zeezicht HONEYMOON • schuimwijn en pralines in
de kamer SIGNATURE PRIVILEGES • bij verblijf in
types A2M/A2N/A2G: 6 items uit de minibar (1x/
week) • bij verblijf in type 2H: Audi A1 voor het
ganse verblijf
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radisson blu resort & spa
PUERTO DE MOGÁN

Dit hotel ligt bij Puerto de Mogan, ‘het Venetië van Gran Canaria’, en is dankzij een leuke
kidsclub met animatie ideaal voor families. Een boottocht met het hele gezin, afkoelen in
een van de buitenzwembaden en zelfs genieten van de geuren en kleuren van de snoepwinkel: het kan allemaal. De ruime kamers en suites zijn erg modern ingericht en kijken uit op
de bergen, de hoteltuin of het zwembad, dat prachtig contrasteert met het felle groen. De
restaurants vergasten u op internationale klassiekers en Italiaanse en Siciliaanse delicatessen, zoals pizza uit de houtoven met een ‘gelato’ achteraf.
LIGGING • ca. 800 m van het zandstrand Playa de

Mogán • ca. 800 m van het centrum en vlakbij de
haven van Puerto de Mogán • winkelcentrum en
supermarkt nabij het hotel • bushalte op ca. 400 m
• ca. 53 km van de luchthaven van Las Palmas FACILITEITEN • 422 kamers en suites • 4 verdiepingen • 11 liften • wifi in het hele hotel • 2 zwembaden (verwarmd, zoet en zout water) • ligbedden,
parasols en handdoeken aan het zwembad • tegen
betaling: • wasserijservice RESTAURANTS EN
BARS • ontbijt- en dinerbuffet • à-la-cartediner
mogelijk met toeslag en met reservering • buffetrestaurant 'The Larder' met thema-avonden
• à-la-carte restaurant 'Filini' (Italiaans voor lunch,
internationaal voor diner) • pool-/snackbar 'Il Taglio' • pool/lounge bar • bar met animatie • roomservice 24/7 SPORT EN ONTSPANNING • gratis:

• fitness 24/7 • Tufteparken® (multifunctioneel
trainingspark) • klimmuur • beachvolley • jogging
piste • yoga • multisportterrein • tegen betaling:
• tennis • paddle tennis • wellnesscenter: stoombad, sauna, bubbelbad, diverse massages en schoonheidsbehandelingen KINDEREN • gratis: • apart
kinderbad (zout water) • miniclub 4 t/m 12 jaar
• speeltuin LOGIES • 1A, 2A (35 m²): kamers met
bad, douche, haardroger, airconditioning, badjas,
slippers,wifi, koffie- en theezetfaciliteiten, minibar (€), kluisje, balkon/terras, bergzicht • 4G, 5G,
6G (70 m²): 2 kamers met verbindingsdeur met
bergzicht • 1B, 2B, 3B (35 m²): superiorkamers met
zwembadzicht • 2H, 3H, 4H: superior familiekamers: 2 kamers met verbindingsdeur met zwembad- of bergzicht • 4E, 5E, 6E (68 m²): suites met
2 slaapkamers, woonkamer, zwembadzicht
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salobre hotel resort & serenity
SALOBRE

Aardekleurige architectuur, verbluffende uitzichten op bergen en rotsen, een spectaculair
design in glas en graniet en een spa van formaat: dat zijn de hemelse ingrediënten die ervoor zorgen dat u een verblijf in dit golfhotel niet licht vergeet. De kamers en suites liggen
net zoals de 7 zwembaden op verschillende niveaus en zijn opgetrokken in dezelfde strakke natuurstijl. Die legt een harmonieuze verbinding met de glorieuze 36 holes van de Salobre Golf. Het paradepaardje is de minimalistische Aloe Spa, met zonneterrassen en een
zwembad dat felblauw contrasteert met de rode rotsen op de achtergrond. Dit is niet zomaar een hotel, dit is een belevenis.
LIGGING • rustig gelegen, naast Salobre golf • ca.

8 km van het strand en het centrum van Maspalomas • shuttleservice naar het beach point • ca.
42 km van de luchthaven van Las Palmas FACILITEITEN • 313 kamers en suites • liften • wifi in het
hele hotel • internethoek • 6 zwembaden waarvan
1 voor families, 1 op het dakterras (16+) en 2 verwarmd • ligbedden, parasols en handdoeken aan
het zwembad • privé beach point (op ca. 2 min.
wandelen van het strand) met bar, verkleedruimte,
douches en zwembad • tegen betaling: • Balinese
bedden op het dakterras (16+) • wasserijservice
RESTAURANTS EN BARS • ontbijt-, lunch- en dinerbuffet • buffetrestaurant 'Sens' met showcooking • à-la-carterestaurants 'Sidecar' (diner, gepaste kleding verplicht), 'Casa Salobre' (op ca.
1,5 km van hotel, lunch en diner) • 4 bars: poolbar
'La Palmera' (lunch: salades, paellas), 'Sunset' (16+,
rooftop bar met snacks), 'S-Club' bar (lunch, cocktailbar) • roomservice SPORT EN ONTSPANNING
• gratis: • fitness 24/7 • basketbal • yoga • pilates
• aquagym • pool bike • Eco fitness (op ca. 500 m)
• wandelroutes • tegen betaling: • golf 'Salobre

Golf Resort' (2 terreinen van 18 holes) met academy,
oefenterrein, putting green, pro shop • wellnesscenter 'Be Aloe Wellness' (16+): o.a. Turks bad, stoombad, sauna, verwarmd relaxzwembad, relaxruimtes
en massage • beautycenter • fietsverhuur • in de
omgeving: watersporten aan het strand KINDEREN
• gratis: • apart kinderbad • speeltuin • speelruimte 'Panchurro' van 4 t/m 12 jaar • kindermenu in alle restaurants • tegen betaling: • babysitservice
LOGIES • 1A, 2A (42 m²): de luxe kamers met bad
en douche, haardroger, telefoon, wifi, interactieve
plasma satelliet-tv, minibar (€), kluisje, individuele
airconditioning en balkon of terras • 2P, 3P, 4P
(42 m²): kamer met verbindingsdeur • 2N, 3N
(45 m²): triple de luxe kamers met bad of douche, extra bed • 1O, 2O (42 m²): superiorkamers met bad,
douche • 2B: superiorkamers met golfzicht • 2Q,
3Q: juniorsuites • 2D (77 m²): de luxe suites met regendouche, design bad, woonkamer, aparte slaapkamer HONEYMOON • fles schuimwijn • 1x/toegang tot de spa PRIVILEGES • 2x gratis toegang tot
de spa (min. verblijf 1 week) • 1x gratis massage van
40 min. per volw.
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cordial mogán playa
PUERTO DE MOGÁN

Aan de voet van de bergen, op een prachtlocatie vlakbij het haventje van Mogán verblijft u
in een Canarisch decor met patio’s, houten bruggen en watervalletjes. De trots van dit resort is de weelderige tuin met tropische bloemen en planten rond een blauw zwembad. ‘s
Middags is het er heerlijk lunchen onder de stralende zon met een zacht briesje.

Kamer (voorbeeld)

LIGGING • ca. 500 m van het zandstrand • ca.
400 m van het centrum en vlakbij de haven van Puerto de Mogán • winkelcentrum en supermarkt
voor het hotel • bushalte op ca. 200 m • ca. 55 km
van de luchthaven van Las Palmas FACILITEITEN
• 487 kamers • 9 gebouwen met 2 tot 5 verdiepingen en 11 liften • wifi in het hele hotel • grote
subtropische tuin (10.300 m2) • 2 verwarmde zwembaden (weersafhankelijk) met kunststrand en bubbelbaden • ligbedden, parasols en handdoeken aan
het zwembad • tegen betaling: • wasserijservice
• minimarkt RESTAURANTS EN BARS • ontbijt- en
dinerbuffet • lunchbuffet of vast menu (volgens bezetting) • formule halfpension plus (met toeslag, kamercodes B-) dranken inbegrepen bij de maaltijden:
water, lokaal bier, tafelwijn, frisdranken en fruitsap
(automaat) • buffetrestaurant met show-cooking en
terras • restaurant 'Los Guayres' (2 degustatiemenus, Canarische keuken en fusion) • gepaste kleding verplicht voor het diner • 2 bars • 2 poolbars
SPORT EN ONTSPANNING • gratis: • multisport-

terrein • fitness • aerobics • darts • waterpolo • jeu
de boules • tafeltennis • archeologisch parkje • animatie overdag en 's avonds • tegen betaling:
• wellnesscenter (18+): met binnenzwembad, massage, stoombad, sauna, bubbelbad en schoonheidsbehandelingen • duiken (duikcenter in het hotel)
• bowling • biljart • tennis (1 court, gemeenschappelijk met hotel Cordial Mogán Valle) • bike center
met fietsverhuur, begeleide fietstochten • in de omgeving: golf op ca. 7 km KINDEREN • gratis: • apart
kinderbad • speeltuin • miniclub van 4 t/m 12 jaar
LOGIES • 2A (37 m2) : standaardkamers met bad/
douche, haardroger, telefoon, satelliet-tv, wifi, minibar (€), huurkluisje, tegels en airconditioning of verwarming (weersafhankelijk), balkon of terras • 2S:
beperkt aantal kamers tegen promotieprijs zonder
balkon of terras • 1B (30 m2): 1-persoonskamers met
balkon of terras • 2C (47 m2): juniorsuites met
woonkamer, bad, aparte douche en aparte slaapkamer HONEYMOON • 10% korting voor de bruid
PRIVILEGES • wijn, fruit en water bij aankomst

PEGASE BEOORDELING
TUIN

52

Peg_Vlieg_S20 (52).indd 52

WELLNESS

FAMILIE

13453A/B - www.pegase.be/vlieg-13453

11/09/19 07:58

GRAN CANARIA | CANARISCHE EILANDEN

santa catalina, a royal hideaway hotel
LAS PALMAS

Dit hotel is een icoon, dat al sinds 1890 de levende geschiedenis van Las Palmas vertegenwoordigt. Het is gelegen vlak naast het Parque Doramas, de groene long van de stad. Dat dit
hotel op leeftijd is, merkt u overigens nergens. Royal Hideaway Santa Catalina onderging in
2019 een volledige make-over, met veel respect voor de ziel en traditie van het gebouw.
Vandaag oogt het fonkelnieuw en etaleert het nog steeds de klasse, glamour en grandeur
die in het verleden ook talloze nationale en internationale beroemdheden heeft aangetrokken. U verblijft hier in een klassiek hotel, waar u als gast op handen wordt gedragen en waar
verfijning, kwaliteit en exclusiviteit van fundamenteel belang zijn. Het schitterend zicht op
de jachthaven krijgt u er gratis bij.
LIGGING • in het centrum van Las Palmas • aan
het Doramas Park • ca. 23 km van de luchthaven
FACILITEITEN • 204 kamers, juniorsuites en suites
• wifi in het hele hotel • zwembad • ligbedden,
parasols en handdoeken aan het zwembad • tegen
betaling: • wasserijservice RESTAURANTS EN
BARS • Poemas à la-carterestaurant • Doramas
restaurant: ontbijtbuffet met showcooking • Carabela bar • 1890 La Bodeguita: tapas, wijnen • Camarote poolbar & restaurant • Alis: rooftopbar &

vip service voor juniorsuites & suites SPORT EN
ONTSPANNING • gratis: • fitness • tegen betaling: • wellnesscenter met indoor pool, sauna,
Turks bad, bubbelbad LOGIES • 1A, 2A (23 m²):
deluxe kamers met douche, haardroger, wifi, airconditioning, telefoon, smart-tv, koffie- en theezetfaciliteiten, badjassen en slippers, balkon • 1F,
2F (25 m²): superior kamers • 1D, 2D (30 m²):
superior juniorsuites • 1E, 2E (32 m²): premium
juniorsuites • 2G, 3G (40 m²): superior suites
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ATLANTISCHE OCEAAN

LANZAROTE
Nationaal Par
Park
Timanfay
faya

Lanzarote

Costa Teguise
C

Arrecife
A
Puerto del Carmen
Puerto Calero

Het vuureiland Lanzarote is een unieke plaats met een
maanachtig landschap en ongerepte stranden

Playa Blanca

FUERTEVENTURA
UERTEVENTUR

Onze tips
De Montañas del Fuego (bergen van vuur)
bevinden zich in het Parque Nacional de
Timanfaya, waar u kan genieten van het
spectaculaire landschap.

La Graciosa is het eiland ten noorden van
Lanzarote. Het is een van de laatste plaatsen
in Europa zonder geasfalteerde wegen. Het
is het minst verkende en meest serene van
de Canarische eilanden.

Praktisch
WANNEER BEZOEKEN Hele jaar • VLIEGTIJD Ca. 4 u. • TIJDSVERSCHIL 1 u vroeger dan in België

54

Wijnproeven in het unieke landschap van
Le Geria, ga langs bij de wijnhuizen van
Bermejo of Stratus en proef één van hun
bekroonde wijnen.

Lanzarote en het signatuur
van César Manrique
Unieke Pegase ervaring
Als één man zijn stempel heeft gedrukt op Lanzarote, dan
wel César Manrique. Hij creëerde er een inspirerende
vorm van duurzaam toerisme, waarbij architectuur,
kunst en natuur op sublieme wijze samenkomen.

Behoud lokale cultuur
Als u op Lanzarote aankomt, merkt u het meteen:
het eiland heeft veel van zijn oorspronkelijke charme
behouden. Dat is vooral te danken aan de inspanningen
van architect, kunstenaar en milieuactivist César
Manrique. Tot aan zijn dood in 1992 deed hij er alles
aan om de cultuur en natuur intact te houden. Dat de
woningen wit zijn, dat hoogbouw beperkt is gebleven,
dat er geen reclameborden zijn langs de weg: het
is allemaal aan hem te danken. Een bezoek aan de

Fundación César Manrique geeft een eerste indruk van
zijn inzichten, maar u moet zijn levenswerken toch
vooral live ervaren.

Kunst en natuur in harmonie
De bouwsels van César Manrique zijn uniek omdat ze
ontstaan zijn in totale harmonie met de natuur. Zo is er
het Mirador del Rio, een uitkijkpost op de top van een
indrukwekkende klif. James del Agua is een vulkanische
grot die van het binnenland tot de oceaan reikt en dienst
doet als een natuurlijk auditorium met restaurant,
cocktailbar en zwembad. Wat u ook niet links kunt laten
liggen: Casa Museo del Campesino met zijn typisch
witte architectuur, een museum waar moderne kunst en
de tradities van Lanzarote elkaar omarmen.
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princesa yaiza suite hotel resort
PLAYA BLANCA

Een breed, geelgouden zandstrand voor de deur maakt dit hotel uniek op Lanzarote. Het
leent zich uitstekend voor een familievakantie, terwijl ook de typische inrichting, de wellness en de gastronomie in de smaak vallen.
LIGGING • direct aan het zandstrand • ca. 500 m van
het centrum van Playa Blanca • ca. 35 km van de
luchthaven van Lanzarote FACILITEITEN • 385 kamers • wifi in het hele hotel • tuin • 4 zwembaden:
o.a. 1 zoutwaterzwembad • ligbedden, parasols en
handdoeken aan het zwembad • tegen betaling:
• winkeltjes • kapper • wasserijservice RESTAURANTS EN BARS • logies&ontbijt: ontbijtbuffet
• halfpension: ontbijt- en dinerbuffet • halfpension
deluxe: ontbijtbuffet, dinerbuffet of à la carte, dagelijks gevulde minibar (B-types) • 3 buffetrestaurants
• 4 à-la-carterestaurants • 5 bars • roomservice
24/7 • gepaste kleding verplicht (lange broek voor
mannen) SPORT EN ONTSPANNING • gratis: • fitness • kleine sauna • 1 uur tennis (verlichting €)
• beachvolleybal • multisportterrein • avondanimatie • tegen betaling: • Thalasso Spa Center met verschillende behandelingen, binnenzwembad (zout
water), hamam, sauna KINDEREN • gratis: • Kikoland: 3 kinderbaden • 4 speeltuinen • animatie van
3 t/m 16 jaar • Kikopark (indoor speeltuin) • tegen
betaling: • Baby Kikoland van 4 t/m 35 maanden
LOGIES • 1D, 2D (43 m²): superiorkamers met bad,
telefoon, satelliet-tv, minibar (€), waterkoker, microgolf, kluisje, airconditioning, balkon of terras, zwembad- of tuinzicht • 2G: superiorkames met zeezicht
• 2Z: 'Relax' superiorkamers (18+) met zwembad- of
tuinzicht • 2U: 'Relax' superiorkamers (18+) met

zeezicht • 2I (45 m²): juniorsuite met zwembad- en
zeezicht • 2B, 3B (65 m²): suites met woonkamer,
aparte slpk., badkamer met bad en douche, zwembad- of tuinzicht • 2F, 3F: suites met zeezicht • 2X:
'Relax' suites (18+) met zwembad- of tuinzicht • 2S,
3S: beperkt aantal suites tegen promotieprijs • 2C, 2Y,
3C, 4C(88 m²): familiesuites met 2 slpk., 2 badkamers,
gelegen in een hotelgedeelte aan de andere kant van
de straat, ondergronds verbonden, balkon, zwembad- of tuinzicht • 2W, 3W: beperkt aantal familiesuites tegen promotieprijs • 2T: familiesuites met balkon of terras • 2H, 3H, 4H: 'Royal Kiko' familiesuites
met zwembad- en lateraal zeezicht, gratis producten
in de minibar voor de kinderen, babyset, 2u gratis
babysitting indien de ouders een behandeling boeken
in het Thalassocenter of dineren in het gourmet restaurant • C2A, C3A, C4A (99 m²): presidentiële suites gelegen op de bovenste verdieping met beperkt
zeezicht, woonkamer, 2 slpk., 2 badkamers, gepersonaliseerde check-in, fles cava bij aankomst, dagelijkse
extra's (fruitmand, kaasplank, fles wijn,...), dagelijkse
krant, spelconsole, dvd-speler, 1x toegang tot het
thalassocenter • C2C, C3C, C4C: presidentiële suites
met zeezicht • 'Relax': dagelijks toegang tot het
thalassocenter, à-la-carte ontbijt in gourmet restaurant en dagelijkse aromatherapie tijdens de turndown-service HONEYMOON • 10% korting voor de
bruid in kamertypes 2B en 2D
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the volcán lanzarote
PLAYA BLANCA

Dit schitterende luxeresort met een familiaal karakter ligt aan de jachthaven Marina Rubicón van het gezellige stadje Playa Blanca, dat deel uitmaakt van een prestigieus biosfeerreservaat van Unesco. Het is opgetrokken in de typisch Canarische stijl, met talloze idyllische
binnenplaatsen. De ingang is een prachtige replica van de kerk in Teguise. De kamers bevinden zich in twintig pittoreske huisjes met uitzicht op het eiland Fuerteventura, het
strand, de jachthaven en de tropische hoteltuin. Met twee is het zalig relaxen aan het zwembad of op het strand, waar het warme zand uw voeten streelt.
LIGGING • naast de jachthaven van Rubicon • ca.
700 m van het strand • ca. 900 m van Playa Blanca
met winkeltjes, restaurants en bars • ca. 10 km van
Timanfaya Nationaal Park • ca. 33 km van de luchthaven van Lanzarote FACILITEITEN • 251 kamers en
suites • 5 verdiepingen • lift • wifi in het hele hotel
• tuin • 4 zwembaden • ligbedden, parasols en handdoeken aan de zwembaden • tegen betaling: • winkeltje • kapper • wasserijservice RESTAURANTS EN
BARS • ontbijt- en dinerbuffet • buffetrestaurant 'La
Florida' • 2 à-la-carterestaurants: o.a. Italiaans
• 4 bars: (snack)bar 'Las Coloradas', lobbybar 'La
Habana', bar 'Pub' en poolbar 'Club Volcan' (18+)
SPORT EN ONTSPANNING • gratis: • fitness
• squash • animatie overdag en 's avonds • tegen betaling: • wellnesscenter: massages, stoombad, sauna
en bubbelbad • tennis KINDEREN • gratis: • apart
kinderbad • speelruimte • miniclub van 5 t/m 12 jaar
LOGIES • 2T(38 m²): kamers met bad/douche, haardroger, badjas en slippers, telefoon, satelliet-TV, koffie- en theezetfaciliteiten, zithoek, minibar (€), kluis-

je, airconditioning, balkon of terras • 1A, 2A, 3A:
kamers met zeezicht • 1K, 2K, 3K: kamers op de bovenste verdiepingen, zeezicht • 1S, 2S, 3S: beperkt
aantal kamers tegen promotieprijs, zonder zeezicht
• 2Y: beperkt aantal familiekamers tegen promotieprijs • 2B, 3B (44 m²): juniorsuites met bubbelbad,
aparte douche, zwembadzicht • 2C, 3C (56 m²): suites met aparte slaapkamer, bubbelbad, aparte douche, zeezicht • 2D, 3D (38 m²): clubkamers (18+) met
'Club Volcán Service' (vroege check-in/late checkout (volgens beschikbaarheid), welkomstcocktail, geschenk op de kamer, hoofdkussenmenu, privé ontbijt, een selectie van gratis dranken/snacks in de
'Club Volcán', gratis sauna en stoombad, 10% korting op massages en andere behandelingen, gratis
tennis, privézonneterras met uitzicht op Fuerteventura, ...), zeezicht • 2E, 3E (56 m²): clubsuites (18+)
met aparte slaapkamer, bubbelbad, 'Club Volcán Service', zeezicht HONEYMOON • 5% korting voor de
bruid PRIVILEGES • fles wijn en water bij aankomst
(min. 7 nachten verblijf)
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iberostar selection lanzarote park
PLAYA BLANCA

De Iberostar Selection Lanzarote Park ligt aan de promenade, vlakbij het centrum van
Playa Blanca. Sinds 2016 zit het volledig in het nieuw. Het hotel zorgt er op heel specifieke
wijze voor dat u kan genieten op de manier die u wil. Zo is er een speciale zone voor families en een Star Prestige enkel toegankelijk voor volwassenen. Kinderen kunnen zich dan
weer laten gaan in drie zwembaden, op de speeltuin en in de miniclub. De zwembadzone
biedt u overigens een prachtig uitzicht over Fuerteventura.
LIGGING • gelegen op een landtong • aan een baai

met een klein wit zandstrand (licht aflopend
strand) • gelegen aan de boulevard • ca. 300 m van
het centrum van Playa Blanca • ca. 600 m van winkels • ca. 400 m van restaurants en bars • ca. 15 m
van het Playa Flamingo-strand • ca. 30 km van de
luchthaven van Lanzarote FACILITEITEN • 388 kamers • 3 halfronde gebouwen (Laguna, Bahia, Star
Prestige) met 4 verdiepingen • 6 liften • wifi in het
hele hotel • salons • tuin • verschillende zonneterrassen met hangmatten en parasols • 3 zwembaden • 'Star Prestige' zone: apart zwembad met
bubbelbad • ligbedden, handdoeken en parasols
aan de zwembaden • tegen betaling: • wasserijservice RESTAURANTS EN BARS • ontbijt- en dinerbuffet • buffetrestaurant met 'Starchef' (showcooking) • snackbar 'El Mirador' • food truck
• 2 bars: 'Jameos Bar' en 'Sports Bar' • 'Star Prestige' zone: à-la-carterestaurant 'Star Prestige',
snackbar 'Star Prestige Lounge' en poolbar 'Star
Prestige' met terras • gepaste kleding verplicht bij
het diner SPORT EN ONTSPANNING • gratis:
• aerobics • tafeltennis • tennis (1 court, mits reservatie) • fitness • volleybal • gevarieerde animatie:
o.a. sport, shows en dans • tegen betaling: • wellnesscenter 'Spa Sensations' met massages en
schoonheidsbehandelingen • biljart • fietsen
• mountainbiken • tafelvoetbal • in de omgeving:
watersporten, paardrijden ca. 25 km, golf ca.

40 km KINDEREN • gratis: • waterpark
'AQUAFUN' met waterspeeltoestellen en glijbanen • 'FUNPARK' speeltuin • Star Camp: 'Monkey' van 4 t/m 7 jaar, 'Dolphin' van 8 t/m 12 jaar,
'Eagle' van 13 t/m 17 jaar • minidisco LOGIES
Code B: • 1C, 2C (30 m²): standaardkamers met
douche, airconditioning, satelliet-TV, telefoon,
kluisje, wifi, minibar (€), tegels, zithoek, terras of
balkon, lateraal zeezicht • 1D, 2D: standaardkamers met zeezicht • 2K: standaardkamers gelegen
op de bovenste verdiepingen, zeezicht • 1S, 2S: beperkt aantal kamers tegen promotieprijs Code A:
• 2G, 3G (36 m²): familiekames met aparte slaapkamer, sofabed in de woonkamer, tuinzicht • 2D,
3D: familiekamers met lateraal zeezicht • 2E, 3E:
familiekamers met zeezicht Code R: • 1B, 2B:
'Star Prestige' kamers voor volwassenen (16+),
rustig gelegen kamers met toegang tot de 'Star
Prestige' zones (apart zwembad met bubbelbad,
terras met open bar, snackbar, lounge bar) • 1A,
2A: 'Star Prestige' kamers met zeezicht • 1C, 2C:
'Star Prestige' juniorsuites • 1D, 2D: 'Star Prestige'
juniorsuites met zeezicht ALL INCLUSIVE met toeslag Eten & drinken: • ontbijt-, lunch- en dinerbuffet • snacks 11:00-13:00/16:00-18:00 • schepijs
• dranken inbegrepen bij de maaltijden: water,
tafelwijn, lokaal bier en frisdranken • (alcoholische) dranken 10:30-24:00 (volgens openingsuren
bars) • dagelijks water op de kamer
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H10

rubicón palace
PLAYA BLANCA

H10 Rubicón Palace is rustig gelegen langs de boulevard van Playa Blanca, in het zuiden
van Lanzarote. De inrichting is prachtig en vermengt de typisch Canarische stijl met trendy designelementen. Daarnaast is deze plek een absolute aanrader voor families. En ook
wat betreft eet- en drinkgelegenheden zit H10 Rubicón Palace om weinig verlegen. U kunt
terecht in zes restaurants en vier bars.
LIGGING • direct aan zee • op ca. 1,5 km van het

kiezelstrand • ca. 3 km van het centrum van Playa
Blanca • ca. 35 km van de luchthaven van Lanzarote FACILITEITEN • 584 kamers • wifi in het hele hotel • disco • 5 zwembaden • ligbedden, parasols en
handdoeken (borg, handdoekwissel (€)) aan de
zwembaden • tegen betaling: • winkeltje RESTAURANTS EN BARS • ontbijt- en dinerbuffet
• 2 buffetrestaurants: 'Janubio', 'Tabaiba' • snackbar • 4 à-la-carterestaurants met reservering (€)
• Oh! Dinner: diner show en thema-avonden
• bars: o.a. Mike's Coffee, Bistro, 'Daisy' foodtruck
en 'Privilege' foodtruck SPORT EN ONTSPANNING • gratis: • gym • boogschieten • volleybal
• aquagym • danslessen • tennis en minigolf (met
reservering) • internationale animatie overdag en 's
avonds • tegen betaling: • 'Despacio Thalasso
Centre' (16+) met zwembad, stoombad, massage,
sauna, bubbelbad en verschillende behandelingen
• biljart • fietsen • duiken KINDEREN • gratis:
• 2 babybaden • 1 apart kinderbad met piratenship
• speeltuin • babyclub van 1 t/m 3 jaar en miniclub
van 4 t/m 8 jaar, 10:00-13:00/15:00-17:00 • juniorclub van 8 t/m 12 jaar in het zomerseizoen 10:3013:00/15:00-17:00 • kinderanimatie „Daisy Adventure” • tegen betaling: • babysitservice LOGIES
• 1A, 2A, 3A: kamers met bad/douche, haardroger,

telefoon, airconditioning, satelliet-tv, minibar (€),
kluisje (€), wifi, waterkoker, balkon of terras, tuinof zwembadzicht • 1B, 2B, 3B: kamers met zeezicht
• 2C, 3C: juniorsuites met zithoek, badjas, gedeeltelijk zeezicht • 2G, 3G: superiorkamers met slippers,
Nespresso®-apparaat, kussenmenu, zeezicht • 2M,
3M: privilegekamers met privilegeservices: kluisje,
dagelijkse krant, welkomstcadeau, gratis wifi (volgens beschikbaarheid, op aanvraag), ontbijt en diner
in het à-la-carterestaurant, toegang tot de Privilege
Lounge met bar, 1x gratis toegang per persoon tot
„Despacio Thalasso Centre”, aparte ruimte voor
lunch, late check-out (volgens beschikbaarheid),
zeezicht • 2H, 3H: privilege juniorsuites: faciliteiten
als de juniorsuite, privilege services, zonder zeezicht
ALL INCLUSIVE met toeslag Eten & drinken:

• buffetten • laat continentaal ontbijt in de snackbar
• in de poolbar en het restaurant 'La Choza': fast
food en snacks 12:00-18:00 • snack in de Bistro
• Daisy foodtruck • Oh! Dinner • 1 à-la-cartediner
bij min. verblijf van 3 dagen: 'Dolce Vita', 'Steak
House', 'Sakura' (met reservering, volgens beschikbaarheid) • dranken tijdens de maaltijden: water,
fruitsappen, frisdranken, bier en wijn • frisdranken
en alcoholische dranken 9:30-1:00 HONEYMOON
• 10% korting van de bruid, enkel geldig voor kamertypes 2A, 2B, 2M
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la isla y el mar, hotel boutique
PUERTO DEL CARMEN

U vindt dit vijfsterren design boetiekhotel in het vissersdorpje Puerto del Carmen, een populaire badplaats in het zuiden van Lanzarote. Het strand ligt vlakbij, net als het grootste
shoppingcentrum van het eiland en het Timanfaya National Park. De ruime kamers en suites zijn strak ingericht, met hier en daar een kleuraccent, en bieden u onder meer gratis wifi, een Nespresso-koffiemachine en een terras met zicht op de oceaan of het zwembad. Drie
verfijnde restaurants serveren het allerbeste uit de lokale en internationale keuken, terwijl
de snackbar huisgemaakte ijsjes en sapjes serveert. Relaxen doet u in de chill-out zone, met
fantastisch uitzicht over de blauwe oceaan.
LIGGING • ca. 400 m van het zandstrand van Pla-

ya Chica • ca. 50 m van winkeltjes • ca. 500 m
van het winkelcentrum • ca. 20 km van het nationaal park Timanfaya • ca. 10 km van de luchthaven van Lanzarote FACILITEITEN • 81 suites
• hotel is gericht op volwassenen • wifi in het hele hotel • zwembad: verwarmd (weersafhankelijk) • ligbedden, parasols, matrasjes en handdoeken (borg) aan het zwembad RESTAURANTS EN
BARS • ontbijtbuffet • halfpension: dinerbuffet
of vast keuzemenu (3 gangen) • buffetrestaurant
• à-la-carterestaurant • snack-/poolbar • chill out

area SPORT EN ONTSPANNING • gratis: • fitness
• tegen betaling: • wellnesscenter: diverse massages en schoonheidsbehandelingen LOGIES • 1D,
2D, 3D (50 m²): 'Classic' suites met regendouche,
bad, airconditioning, haardroger, wifi, satelliet-tv,
telefoon, docking station, minibar (€), kluisje (€),
Nespresso®-machine, balkon of terras met gedeeltelijk zeezicht • 2C, 3C, 4C (64 m²): deluxe suites met kussenmenu, outdoor bubbelbad, zeezicht
• 1G, 2G, 3G (50 m²): juniorsuites met zwembadzicht en gedeeltelijk zeezicht EXTRA INFO • minimum leeftijd 16 jaar
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lava beach
PUERTO DEL CARMEN

Lava Beach is een gloednieuw hotel in Puerto del Carmen. Het opende in februari 2019 de
deuren en valt vooral op door zijn uitgekiende design. Strakke lijnen, veel wit en accenten
van hout, marmer en pastel zorgen voor een elegante moderne uitstraling. Verder is de ligging ideaal: het hotel geeft direct uit op de boulevard en het strand van Los Pocillos. Op die
manier bent u ook maar enkele minuten verwijderd van het gezellige stadscentrum. Puerto del Carmen staat bekend om enkele geweldige visrestaurants en bars.
LIGGING • direct aan het fijzandstrand van Los Pocillos • ca. 200 m van bars en restaurants • ca. 2 km
van het centrum van Puerto del Carmen • ca. 6 km
van de luchthaven van Lanzarote FACILITEITEN
• 154 kamers • 2 tot 4 verdiepingen • lift • wifi in
het gehele hotel • zwembad • ligbedden, handdoeken en parasols aan het zwembad • tegen betaling: • kapper • wasserijservice RESTAURANTS EN
BARS • ontbijt- en dinerbuffet • buffetrestaurant
• à-la-carterestaurant • 2 bars: pianobar, poolbar
SPORT EN ONTSPANNING • gratis: • klein wellnesscenter: sauna, hamam, bubbelbad • fitness • pi-

lates • yoga • tafeltennis • minigolf • paddle-tennis
• tegen betaling: • klein wellnesscenter: massage

en behandelingen • personal training (op aanvraag)
KINDEREN • gratis: • kinderbad LOGIES 1A, 2A
(28 m²): standaardkamers met douche, haardroger,
telefoon, smart-tv met muziekkanaal, zithoek, minibar (op aanvraag, €), Nespresso®-apparaat, kluisje, zithoek, balkon of terras 2B: standaardkamers
met zeezicht 2C, 3C (40 m²): ruimere juniorsuites
met douche of hydromassagebad, aparte woonkamer HONEYMOON • fles cava en fruitmand op de
kamer • gratis toegang tot de spa
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Fuerteventura

Caleta
leta de Fussste

FUERTEVENTURA
UERTEVENTUR

Door haar parelwitte stranden en felblauwe zee wordt
Fuerteventura ook wel de Caraïben van Europa genoemd.

Costa Calma
C
Morro Jable
M

Onze tips
Het meest zuidelijke punt van Fuerteventura
bestaat uit het schiereiland Jandia waar
de bounty-achtige stranden zo lijken
weggeplukt uit de Caraïben

Fuerteventura is een walhalla voor
windsurfen. Het strand van Sotavento is dé
plaats bij uitstek voor zowel beginnende als
professionele windsurfers.

Bezoek de 70 miljoen jaar oude grotten
van Ajuy. Het is een fascinerende ervaring
om hier binnen te gaan, indrukwekkende
basaltrotsen badend in een groenachtige
kleur.

Praktisch
WANNEER BEZOEKEN Hele jaar. • VLIEGTIJD Ca. 4 u. 30. • TIJDSVERSCHIL 1 u vroeger dan in België

63

Combineer Lanzarote en Fuerteventura
Unieke Pegase ervaring

64

Ze liggen op een zucht van elkaar en zijn dus
gemakkelijk in één adem te bezoeken: Lanzarote en
Fuerteventura, die heel verschillend zijn van aard en op
die manier zorgen voor twee totaal andere ervaringen.

vulkanische grond. En vergeet vooral de fascinerende
‘natuurlijke’ architectuur van César Manrique niet,
die mens en natuur op onnavolgbare wijze met elkaar
verbindt.

Lanzarote: vulkanisch en maanachtig

Fuerteventura: zon, zee, strand en wind

Uitgedoofde vulkanen en afgekoelde lavavelden. Kokers,
kraters en vulkaankegels. Landschappen waarvan de
kleuren variëren van rood over bruin tot zwart. Dat
mag u verwachten in het nationaal park Timanfaya en
eigenlijk in heel Lanzarote. De vulkanische oorsprong
van het eiland bezorgt het een bijna filmisch karakter.
Verken prachtig witte dorpjes zoals Teguise en Yaiza.
Of trek richting wijnstreek La Geria voor heerlijke
wijnen waarvan de smaak beïnvloed is door de

Op amper twintig minuten vaart u van Lanzarote naar
Fuerteventura, dat befaamd is bij surfers vanwege de
strakke winden en metershoge golven. U wisselt er
bountystranden af met parken zoals Dunas Corralejo,
een prachtig wit duinlandschap met de turquoise zee
als achtergrond. Maar het meest idyllische plaatsje is
waarschijnlijk het onbewoonde Isla de los Lobos, een
prachtig eiland om actief of in alle rust te genieten van
fauna en flora die nergens anders voorkomen.

FUERTEVENTURA | CANARISCHE EILANDEN

elba palace golf & vital
COSTA CALETA

Zowel de architectuur als het stijlvolle interieur zijn traditioneel Canarisch, en combineren
warme kleuren harmonieus met natuurlijke materialen als hout, steen en terracotta. Alle
51 klassevolle kamers en 10 suites hebben een privéterras of een houten balkon met uitzicht
op de zee en de zacht glooiende golfbaan. Aan het zwembad kunt u in volstrekte rust bekomen van uw golfdag. Tijdens de zwoele avonden waant u zich op de patio tussen de palmbomen in een koloniale hacienda. Het gastronomische restaurant St. Andrews serveert traditionele gerechten maar ook de geraffineerde nieuwe Spaanse keuken, vergezeld van een
uitgebreide selectie wijnen.
LIGGING • rustig gelegen • direct aan het golfter-

rein • ca. 1,5 km van het licht aflopend zandstrand
• shuttleservice naar het strand • ca. 1,8 km van
het centrum met winkeltjes, restaurants en bars
• ca. 8 km van de luchthaven van Fuerteventura
FACILITEITEN • 62 kamers en suites • wifi in het
hele hotel • internethoek • bibliotheek • tuin • wifi in het hele hotel • zwembad • ligbedden, handdoeken, matrasjes en parasols aan zwembad • tegen betaling: • golfwinkeltje RESTAURANTS EN
BARS • ontbijtbuffet in restaurant Hoyo 19 • diner
in restaurant St. Andrews: saladbar, voorgerechten- en dessertbuffet, hoofdgerecht à-la-carte (menu) • buffetrestaurant 'Hoyo 19' • à-la-carterestaurant 'St. Andrews' • pianobar met buitenpatio
• wijnkelder 'Cellar' • roomservice 24/7 SPORT
EN ONTSPANNING • tegen betaling: • sauna

• bubbelbad • golf (18 holes) • in de omgeving:
Sheraton Spa met massages, gezichtsbehandelingen, sauna en bubbelbad (shuttleservice 1x per uur)
LOGIES • 1D, 2D (34 m²): deluxe kamers met bad,
douche, haardroger, badjassen, satelliet-tv, telefoon, minibar (€), koffie- en theezetfaciliteiten, zithoek, kluisje, airconditioning, frans balkon of terras • 2I: deluxe kamers met zicht op het golfterrein
• 2L: deluxe 'comfort' kamers met gratis toegang
tot de spa, gratis minibar, welkomstgeschenk,
zicht op het golfterrein • 1B, 2B, 3B (45 m²): suites
met aparte slaapkamer, woonkamer en grotere
badkamer EXTRA INFO • minimum leeftijd
16 jaar HONEYMOON • fruitmand bij aankomst
• fles cava bij aankomst • vanaf een verblijf van
2 dagen, 1 uur gratis toegang tot de sauna en het
bubbelbad
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sheraton fuerteventura
NUEVO HORIZONTE

Het hele gezin beleeft een wonderlijke tijd in dit hotel van de gerenommeerde Sheraton keten. De kinderen vertoeven in de miniclub of in het afzonderlijk zwembad… Terwijl u geniet van het indrukwekkende witte zandstrand, een partijtje golf op de 18-holes green, of
van één van de vele behandelingen in de wellness.
LIGGING • direct aan het zandstrand • ca. 2 km

van het centrum van Caleta de Fuste • ca. 200 m
van een winkelcentrum • ca. 8 km van de luchthaven FACILITEITEN • 266 kamers • 5 verdiepingen
• wifi in openbare ruimtes en in de kamers
• 3 zwembaden • ligbedden, parasols en handdoeken aan de zwembaden • tegen betaling: • ligbedden en parasols aan strand • binnenzwembad
met hydrotherapie (zout water, in het spacenter)
RESTAURANTS EN BARS • ontbijt- en dinerbuffet
• lunchbuffet in restaurant Los Arcos of à-la-carte
in La Veranda (volgens de bezetting) • buffetrestaurant met terras • 2 themarestaurants (diner, tegen betaling, met reservatie): El Faro (spaanse
keuken) en Wok-N-Zen Pan Asian (Oosters)
• lange broek verplicht voor heren tijdens diner
• pianobar (lobby) en poolbar • roomservice 07:0022:30 SPORT EN ONTSPANNING • gratis: • beachvolleybal • basketbal • fitness (16+) • regelmatig live pianomuziek • tegen betaling: • minigolf
• tennis (1 court) • spacenter (18+, ca. 1000 m²):
o.a. sauna, hamam, massages en verschillende
schoonheidsbehandelingen • in de omgeving: o.a.
Fuerteventura Golf Club (18 holes, shuttleservice,
met reservering) KINDEREN • gratis: • apart kinderbad • speeltuin • miniclub 4 t/m 12 jaar, meer-

dere uren per dag, 6 dagen per week • tegen betaling: • kindermenu in La Veranda Pool
Restaurant LOGIES • 22608A: logies en ontbijt
• 22608B: half- en vol pension • 2B, 3B (40 m²):
premium kamers met bad of douche, haardroger,
badjassen, satelliet-tv, telefoon, minibar (€), koffieen theezetfaciliteiten, kluisje, strijkfaciliteiten,
ventilator, airconditioning, zithoek en balkon of
terras, tuinzijde • 2K, 3K: premium kamers gelegen op de bovenste verdiepingen, 1x gratis toegang
tot het spacenter per verblijf, zeezicht • 2A, 3A:
deluxe kamers met bad/douche, zeezicht • 2T:
premium familiekamers tegen promotieprijs
• 2W: 'wellness' deluxe kamers gelegen op de bovenste verdiepingen, 3x gratis toegang tot het spacenter per week (behandelingen tegen betaling),
1 gratis relax-massage (60 min.) per verblijf • 2C,
3C, 4C, 5C (80 m²): prestige familiekamers bestaande uit 2 deluxe kamers met verbindingsdeur,
zeezicht • 2D, 3D (50 m²): juniorsuites met bubbelbad in de badkamer, salon, zeezicht • 2J, 3J: beperkt aantal juniorsuites zonder zeezicht tegen
promotieprijs • 2I: familiekamers met 1 slaapkamer (1 groot bed en 2 bijzetbedden) • 2E, 3E, 4E
(75 m²): executive suites met aparte slaapkamer en
woonkamer, groot balkon, zeezicht
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gran hotel atlantis bahia real
CORRALEJO

Luxe en romantiek zijn de troeven van dit vijfsterrenhotel. U mag zich dan ook verwachten
aan stijlvolle kamers, sublieme service en gastronomie van een klasse apart. Dat bewijst het
à-la-carte gourmetrestaurant waar de Spaanse sterrenchef Carles Gaig u culinair verwent.
LIGGING • rustig gelegen • directe toegang tot het
zandstrand met beach club • ca. 1,5 km van het centrum van Corralejo • ca. 35 km van de luchthaven
van Fuerteventura FACILITEITEN • 242 kamers en
suites • 3 verdiepingen • 7 liften • wifi in het hele
hotel • tropische tuinen • 2 zwembaden • ligbedden, parasols en handdoeken aan de zwembaden en
aan het strandgedeelte direct vóór het hotel • tegen
betaling: • kapper • 2 winkeltjes • wasserijservice
RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet • halfpension: dinerbuffet (in restaurant 'La Alacena'): nationale en internationale specialiteiten, show-cooking,
vegetarische keuken en dieetmaaltijden • buffetrestaurant „La Alacena Real” • 3 à-la-carterestaurants
(met reservering): „Las Columnas” (Spaans), „La
Cupula” (gourmet) en „Yamatori” (Japans) • „Beach Club Las Palmeras” (lunch en à-la-cartesnacks)
en à-la-carterestaurant aan het strand „Coco Bahia
Lounge & Club” • „Coco Bahia Bar Playa” • lobbybar „El Mirador” • roomservice 24/7 SPORT EN
ONTSPANNING • gratis: • fitness (16+) • „Bahia
Vital Spa” (3000 m², 16+) met overdekt zwembad,
bubbelbad, sauna, hamam, groot openluchtbubbelbad in het „adults only” gedeelte, gym • tegen betaling: • beautycenter • behandelingen en massages
in ' Spa Bahia Vital' (17 behandelingskamers) • in
de omgeving: o.a. wind- en kitesurfen, duiken,
mountainbiken, vissen, zeilen KINDEREN • gratis:

• apart kinderbad (verwarmd) • speeltuin • miniclub van 4 t/m 12 jaar (10:00-13:00/14:00-18:00) • babypakket: o.a. babybed, babystoel, badje en flessenwarmer • Wii®-zone (7+) • kinderbadjassen
• tegen betaling: • babysitservice LOGIES Code B:
• 1A, 2A (36 m²): deluxe kamers met bad/douche,
haardroger, badjassen en slippers, telefoon, satelliet-tv, cd-speler, wifi, minibar (€), turndown service, kluisje, airconditioning, koffie- en theezetfaciliteiten, tegels, balkon met zwembad of tuinzicht
• 1B, 2B: deluxe kamers met zeezicht Code A:
• 2N, 3N (72 m²): familiekamers: 2 deluxe kamers
met verbindingsdeur en zwembadzicht Code C:
• 2A, 3A (47 m²): juniorsuites op gelijkvloers met
dubbel sofabed (voor 3de en 4de persoon), aparte douche en terras met tuinzicht • 2B, 3B: juniorsuites
met dvd-speler, zeezicht en zicht op de eilanden
Lanzarote en Lobos Code D: • 2A, 3A (74 m²): Atlantico suites met bubbelbad, aparte slaapkamer,
Nespresso®-apparaat en zeezicht, met Royal Service (bloemen bij aankomst, dagelijks vers fruit en
krant, extra toiletartikelen, strandtas en automatische upgrade van halfpension naar royal halfpension) HONEYMOON • 5% korting voor de bruid
• fles schuimwijn op de kamer bij aankomst • 1x/
verblijf ontbijt op bed PRIVILEGES • 1x gratis toegang tot de Vital Spa per volw. per verblijf (min.
16 jaar, behandelingen/massages met supplement)
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sentido H10 playa esmeralda
COSTA CALMA

Dit klassevol strandhotel is rustig gelegen aan het kilometerslange Sotavento-strand en is
dankzij tal van faciliteiten ideaal voor koppels. De hedendaagse kamers en suites hebben
een prachtige lichtinval en bieden u een eigen terras of balkon, vanwaar u uitkijkt op de surfers en kiters op de Atlantische Oceaan. Het buffetrestaurant, waar het witte decor is opgefleurd met kleurrijke accenten, vergast u op verfijnde gerechten én show cooking.
LIGGING • ca. 25 m van het strand van Costa Calma

• strand bereikbaar via trappen • ca. 2 km van het
centrum van Costa Calma • ca. 70 km van de luchthaven van Fuerteventura FACILITEITEN • 333 kamers • 7 gebouwen met max. 7 verdiepingen • lift
• wifi in het hele hotel • tuin • zonneterras • zwembad met bubbelbad • ligbedden, parasols en handdoeken (borg) aan zwembad • tegen betaling:
• wasserijservice • doktersservice RESTAURANTS
EN BARS • ontbijt- en dinerbuffet • buffetrestaurant • 2 à-la-carterestaurants (met reservering): o.a.
1 met gezonde keuken • pool-/snackbar met bediening aan het zwembad • 3 bars: lobbybar, discobar
en koffiebar • gepaste kleding verplicht • roomservice 8:00-22:00 SPORT EN ONTSPANNING • gratis: • wellnesscenter: verwarmd binnenzwembad
(16+), bubbelbad, sauna en hamam • fitness • tafeltennis (borg) • avondanimatie • tegen betaling:
• wellnesscenter: schoonheidsbehandelingen • biljart • minigolf • tennis • in de omgeving: golf ca.
18 km LOGIES • 1A, 2A, 3A (30 m²): kamers met
bad/douche, haardroger, telefoon, satelliet-tv, minibar (€), kluisje (€), tegels, airconditioning, terras/balkon, zeezicht • 1G, 2G, 3G: superiorkamer met bad
• 2D, 3D (40 m²): juniorsuites met zithoek • 2V, 3V

(18 m²): 'SENTIDO plus' kamers in het hoofdgebouw, beter gelegen, 1 ruimte, badjas, slippers, fruitmand bij aankomst, koffie- en theezetfaciliteiten,
keuze van tijdstip voor schoonmaak kamer • 1M,
2M, 3M (30 m²): 'Privilege' kamers met een betere
ligging, badjassen, slippers, hoofdkussenmenu, Nepresso® machine (gratis capsules), exclusieve badhanddoeken, 2x per dag schoonmaak, persoonlijke
check-in/check-out, concierge service, toegang tot
de 'Privilege lounge' (open bar, Nespresso® machine, thee, dagelijkse krant, led-tv en computer met
gratis internet en printer), ontbijt en diner in apart
restaurant, gratis krant in het winkeltje • 2J, 3J
(45 m²): 'Privilege' juniorsuites ALL INCLUSIVE met
toeslag Eten & drinken: • ontbijt-, lunch- en dinerbuffet • lichte lunch in de pool-/snackbar 12:0016:00 • afternoon tea 16:00-18:30 • snacks en ijsjes
16:00-18:30 • dranken tijdens de maaltijden • lokale (alcoholische) dranken 09:00-24:00 • dranken in
de disco 20:00-24:00 Sport & ontspanning: • minigolf: 1 u. per kamer per verblijf (borg) • tennis
(met materiaal): 1 u. per kamer per verblijf (borg)
EXTRA INFO • minimumleeftijd 18 jaar HONEYMOON • 5% korting voor de bruid • fruitmand en
cava bij aankomst
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sol beach house at meliá fuerteventura
COSTA CALMA

Gelegen aan het idyllische strand van Sotavento, Sol Beach House Fuerteventura vernieuwt
zowel lichaam en geest. Met een toplocatie in het natuurpark Jandía in Fuerteventura en
een prachtig uitzicht op de oceaan, is dit adults-only hotel een magische plek vol positieve
energie. Geniet van een ontspannende vakantie in een natuurlijke, elegante en chique sfeer.
Welkom in uw eigen strandhuis!
LIGGING • gelegen in een natuurreservaat • direct aan het zandstrand van Sotavento • ca. 4 km
van het centrum van Costa Calma met winkeltjes,
restaurants en bars • ca. 70 km van de luchthaven
van Fuerteventura FACILITEITEN • 142 juniorsuites • 4 gebouwen met 3 verdiepingen • 2 liften
• wifi in het hele hotel • inifinity zwembad • ligstoelen, handdoeken en parasols aan het zwembad
• tegen betaling: • ligstoelen en parasols aan het
strand RESTAURANTS EN BARS • ontbijt- en dinerbuffet met natuurlijke en biologische maaltijden • restaurant 'The Kitchen' • poolbar 'Shack',
bar 'Ginger' SPORT EN ONTSPANNING • gratis:
• beperkte animatie 's avonds • livemuziek 's

avonds • tegen betaling: • wellnesscenter in Hotel Melia Fuerteventura: o.a. massage en schoonheidsbehandelingen • Wind & Kite Surfing Center René Egli LOGIES • 1A, 2A, 3A: juniorsuites
'Beach House' zijn ingericht door Desigual en beschikken over bad/douche, airconditioning, wifi,
minibar (€), kluisje, tegels, telefoon, balkon of terras • 1E, 2E, 3E: juniorsuites 'Beach House' met
zeezicht • 1B, 2B, 3B: juniorsuites 'Xtra Beach
House' met minibar (gratis gevuld bij aankomst,
extra aanvulling (€)), Nespresso®-apparaat, badjassen en slippers, strandtas, yogamat en terras
met zeezicht EXTRA INFO • minimum leeftijd
16 jaar
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iberostar selection fuerteventura palace
JANDIA

Dit gerenoveerde hotel gelegen aan het 25 km lange zandstrand van Jandía is het perfecte
toevluchtsoord voor wie tot rust wil komen onder een altijd blauwe hemel. De service is
hier van hoge kwaliteit, de compleet gerenoveerde kamers zijn ruim en modern, de buffetten uitgebreid en gevarieerd. Geniet er van de Star Prestige, die een privélounge met zonneterras, Balinese bedden en tal van exclusieve voordelen biedt.
LIGGING • direct aan het zandstrand • strand bereikbaar via verschillende trappen • strand en hotel gescheiden door promenade • ca. 1,5 km van
het centrum van Jandia • ca. 3 km van het vissersdorpje Morro Jable • ca. 80 km van de luchthaven
van Fuerteventura FACILITEITEN • 437 kamers
• hoofdgebouw met 8 verdiepingen • 6 liften
• high speed wifi in het hele hotel • zonneterrassen • 2 zwembaden • ligbedden en parasols aan
het zwembad • tegen betaling: • winkeltje
• wasserijservice • ligbedden en parasols aan
strand RESTAURANTS EN BARS • ontbijt- en dinerbuffet • buffetrestaurant • Teppanyaki restaurant • 3 bars: lobbybar, pool-/snackbar en salonbar
• dieetmaaltijden (op aanvraag) • gepast kleding
verplicht tijdens het diner • roomservice 24/7 (€)
SPORT EN ONTSPANNING • gratis: • aerobics
• aquagym • fitness • internationale animatie
overdag en 's avonds • tegen betaling: • 'SPA
Sensations' wellnesscenter: o.a. watercircuit en behandelingen • tennis (1 court, Iberostar Playa Gaviotas) • in de omgeving: o.a. duiken (duikcentrum), zeilen, jetski en windsurfen KINDEREN

• gratis: • 'Star camp' activiteiten LOGIES • 1G,

2G, 3G (32 m²): standaardkamers met douche,
haardroger, badjas, slippers, kussenmenu, wifi, telefoon, satelliet-tv, kluisje, airconditioning, minibar (€), koffiezetapparaat, balkon/terras, bergzicht
• 1B, 2B, 3B: kamers met lateraal zeezicht • 1A,
2A, 3A: kamers met frontaal zeezicht • 1K, 2K,
3K: kamers op de 6de, 7de of 8ste verdieping, frontaal zeezicht • 1V, 2V: kamers met gedeeld zwembad, zonder zeezicht Star Prestige • 1H, 2H, 3H
(32 m²): Star Prestige kamers met badjas en slippers met VIP card voor toegang tot de adults only
VIP-zone met zwembad, open bar, chill-out zone
met Balinese bedden, balkon en zeezicht • 2N, 3N
(32 m²): Star Prestige juniorsuites met zeezicht
• 2C, 3C (55 m²): Star Prestige suites met aparte
slaapkamer ALL INCLUSIVE met toeslag Eten &
drinken: • ontbijt-, lunch- en dinerbuffet met
show-cooking • laat continentaal ontbijt 10:3013:00 • 1x per verblijf diner mogelijk in het Teppanyaki restaurant • snacks: cake 16:00-18:00 • afternoon tea 16:00-18:00 • lokale en internationale
(alcoholische) dranken 10:30-01:00
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Sevilla

COSTA DE LA LUZ
Rota

Andalusië

Málaga

Jerez de la Frontera

Cádiz
Novo Sancti Petri

Temperamentvolle steden, een zonovergoten kustlijn en een heerlijk mediterraan
klimaat. Deze Zuid-Spaanse streek kent veel contrasten waar genoeg te beleven
valt. Van een bezoek aan het wereldberoemde Alhambra in Granada tot shoppen
in Marbella of een wandeling in de Sierra Nevada.

Marbella
Chiclana de la Frontera
Benalup

ATLANTISCHE
OCEAAN

Gibraltar

Tarifa

MIDDELLANDSE
ZEE

MAROKKO

Onze tips
Ronda, de indrukwekkende stad gelegen als
adelaarsnest op een rots, die in tweeën wordt
gesplitst door een diepe kloof.

Kuier in het gezellige centrum van Nerja en
geniet van de zonsondergang op het balkon
van Europa.

Praktisch
VLIEGTIJD Ca. 2u. 45. • WANNEER BEZOEKEN Hele jaar
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Van de geest van Dani Garcia komt een
dynamische draai aan tapas. Restaurant
Bibo, in Marbella, is gemaakt voor diegenen
die hunkeren naar het avontuurlijke.

De vervaarlijke schoonheid
van de Caminito Del Rey
Unieke Pegase ervaring
Een waaghals hoeft u er niet voor te zijn, maar even
slikken is de Caminito Del Rey zeker wel. Dit dramatisch
wandelpad, opgehangen in de rotsen op 100 meter
boven een helderblauwe rivier, leidt u doorheen de
Desfiladero de los Gaitanes, een fascinerend natuurpark
met gigantische kliffen en kloven.

Dodelijk mooi
De Caminito del Rey is sinds 2015 opnieuw open voor
het publiek. Meer dan twintig jaar was dat niet het geval,
aangezien het oorspronkelijke pad in zo’n bouwvallige
staat verkeerde dat de veiligheid op geen enkel vlak
nog gegarandeerd kon worden. Sinds de sluiting is
menige durfal er naar beneden gestort. Over het nieuw

aangelegde wandelpad hoeft u zich echter geen zorgen te
maken. Dat is bijzonder veilig, met leuningen, trappen
en verankeringen als extra steunpunten.

Glazen vloer
Drie kilometer lang bewandelt u een weg van één meter
breed langs kliffen en dalen, met turquoise wateren
onder u. Op elk moment is er afleiding, achter elke
bocht schuilt een andere verrassing. Het pad bestaat
hoofdzakelijk uit hout, maar bepaalde stukken zijn
bedekt met glas, zodat u recht de 100 meter diepe kloof
inkijkt. Het spannendste behoudt de tocht evenwel voor
het einde. Dan mag u een wiebelende hangbrug over
boven de Balconcillo de los Gaitanes.
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ikos andalusia
ESTEPONA

Dit hotel is het eerste van het bekroonde Ikos Resorts op Spaanse bodem. Bestemming is
dit keer hartje Andalusië, aan de Spaanse Costa del Sol, vlakbij Marbella en Estepona. De
minimalistische stijl van de kamers, het mooie evenwicht tussen privacy en ambiance, de
eindeloze tuinen, de goudgele stranden voor de deur. Allemaal zijn ze aanwezig, terwijl het
Infinity Lifestyle-concept andermaal de troefkaart is: zowat alles is tijdens uw verblijf inbegrepen. Vooral de gastronomie verdient een extra vermelding. Zeven restaurants nemen u
mee op een fantastische culinaire reis langs alle uithoeken van de wereld. In enkele daarvan
draagt het menu zelfs het signatuur van een Michelin-chef.
Maquette

Maquette

Maquette

LIGGING • rustig gelegen • direct aan het licht
aflopend kiezelstrand • ca. 10 km van het centrum van Estepona met bars, restaurants en winkeltjes • ca. 75 km van de luchthaven van Malaga
FACILITEITEN • 411 kamers en suites • hoofdgebouw met 5 verdiepingen en bijgebouwen met
3 verdiepingen • wifi in het hele hotel • tuin • zonneterrassen • 7 zwembaden • 1 binnenzwembad • ligbedden, parasols, matrasjes en handdoeken aan zwembad en strand • tegen betaling:
• winkeltjes • wasserijservice RESTAURANTS EN
BARS • mediterraans buffetrestaurant 'Flavors'
• 6 à-la-carterestaurants (mits reservatie): 'Ouzo'
(Grieks, menu gecreërd door Michelin sterrenchef
Lefteris Lazarou), 'Fresco' (Italiaans, menu gecreërd door Michelin sterrenchef Ettore Botrini),
'Provence' (Frans, menu gecreërd door Michelin
sterrenchef Anthony Jehanno), 'Anaya' (Aziatisch,
menu gecreërd door chef Katsu), 'Oliva' (Spaans),
'Beach Club' • 5 bars: 'Teatro Club', 'Beach Club
Bar', 'Night Club', 'Main Pool Bar', 'Deluxe Pool
Bar', 'Main Bar' • roomservice 24/7 • gepaste kleding verplicht SPORT EN ONTSPANNING • gratis: • zie all inclusive • tegen betaling: • 'adults
only' wellnesscenter (16+): diverse massages en behandelingen • privé bootexcursies • privé jachtverhuur • waterskiën • voetbal-, tennis-, zeil-,
windsurfacademie KINDEREN • gratis: • aparte
kinder- en babyzwembaden • miniclub van 4 t/m
11 jaar • teenclub van 12 t/m 17 jaar • 30 min./
dag kinderopvang op het strand van 4 t/m 12 jaar
• buitenspeeltuin • babyfoon (op aanvraag, volgens beschikbaarheid) • kindermenu • tegen beta-

ling: • crèche (4 maand tot 4 jaar) • babysitservice
LOGIES • A1A, A2A, A3A (33 m²): superiorkamers

met douche, haardroger, badjassen en slippers, airconditioning, smart tv, wifi, telefoon, kluisje, minibar (zie ook all inclusive), Nespresso®-apparaat,
koffie-en theezetfaciliteiten, tegels, balkon met
tuinzicht • A1B, A2B, A3B: superiorkamers met
zwembadzicht • A1C, A2C, A3C: superiorkamers
met zeezicht • A2S: beperkt aantal kamers tegen
promotieprijs met landzicht • A2D, A3D (57 m²):
juniorsuites met zithoek, terras en tuinzicht • A2E,
A3E: juniorsuites met balkon en zwembadzicht
• A2F, A3F: juniorsuites met zeezicht • B2A, B3A
(68 m²): suites met aparte slaapkamer, privé-tuintje, terras met tuinzicht • B2B, B3B (68 m²): suites
met balkon en zwembadzicht ALL INCLUSIVE Eten
& drinken: • ontbijtbuffet, lunch- en dinerbuffet
of à la carte • diner in de 6 à-la-carterestaurants
(met reservering) • Dine Out Service: diner in lokale restaurants (met reservering) • lokale en internationale (alcoholische) dranken in de bars • dranken in de minibar (dagelijks aangevuld) Sport &
ontspanning: • 'adults only' wellnesscenter (16+):
binnen- en buitenzwembad, bubbelbad, stoombad,
sauna • tennis (2 courts met verlichting) • aerobic • aquagym • basketbal • beachvolleybal • yoga • kanoën (1x/dag 20 min) • fitness • duiklessen
in het zwembad • minivoetbal • mountainbiken
• paddle (1x/dag 20 min) • waterfietsen (1x/dag
20 min) • pilates • snelwandelen op het strand • tafeltennis • waterpolo • windsurfen (1u/verblijf,
met certificaat) • Zumba® • livemuziek en shows
EXTRA INFO • voorziene openingsdatum mei 2020.

Maquette

Maquette

Maquette
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kempinski hotel bahía marbella - estepona
ESTEPONA

Tijdens een verblijf in dit schitterende Leading Hotel of The World ervaart u Andalusië in
grote luxe en stijl. Uw kamer heeft een klassevol interieur en prachtig uitzicht op de subtropische tuin van maar lieft 4,5 hectare of op de zee. De weelderige tuin met 3 zwembaden is
een echte oase van rust en relaxatie. In het midden van al dat groen staan de tafeltjes van El
Mirador, waar u gezellig ontbijt en geniet van het verfijnde buffet, of laat uw smaakpapillen
verwennen in één van de à-la-carterestaurants. Terwijl u kiest voor een heerlijke behandeling in het wellnesscentrum, leven de kids zich uit in de miniclub.
LIGGING • direct aan het zand/kiezelstrand • ca.
1,5 km van het centrum van Estepona met winkeltjes, restaurants en bars • ca. 75 km van de luchthaven van Málaga FACILITEITEN • 145 de luxe kamers, juniorsuites en grand suites • 5 verdiepingen
• 5 liften • wifi in de openbare ruimtes • tuin
• binnenzwembad in het wellnesscenter (verwarmd tot ca. 30/4) • 3 zwembaden (1 verwarmd)
• ligbedden, parasols en handdoeken aan de
zwembaden en aan het strand • tegen betaling:
• internethoek • kapper (op aanvraag) • winkeltjes • ligbedden aan de beachclub RESTAURANTS
EN BARS • ontbijtbuffet • diner à la carte • halfpension: krediet voor 's avonds (€ 55,- pp/per
nacht, niet cumulatief met voorgaande dagen) te
gebruiken in de restaurants (excl. dranken) • restaurant 'El Mirador' (ontbijtbuffet) • 2: à-la-carterestaurants (volgens bezetting): 'Spiler beach
Club', 'Baltazár Bar & Grill' • 2 bars: 'Black Rose
The Bar', 'Spiler Pool Bar' • roomservice
24/7 SPORT EN ONTSPANNING • gratis: • gym
• tennis (1 court) • beachvolleybal • sauna • tegen

betaling: • wellnesscenter: massage en verschil-

lende lichaams- en schoonheidsverzorgingen
• watersporten: o.a. jetski, bananenboot, parasailing • in de omgeving: o.a. paardrijden en golf
(ca. 5 km) KINDEREN • gratis: • miniclub 4 t/m
12 jaar (april-oktober) • tegen betaling: • babysitservice • babybed LOGIES • 1F, 2F, 3F (40 m²):
superiorkamers in het hoofdgebouw met bad,
douche, badjassen, haardroger, internetaansluiting
en wifi, telefoon, satelliet-tv, zithoek, kussenmenu,
kluisje, vast tapijt, verwarming, airco, balkon of
terras • 1H, 2H, 3H: deluxe kamers, tuinzijde
• 2G, 3G: 'Mediterranean' kamers met lateraal
zeezicht • 2L, 3L: 'Grand Mediterranean' kamer
met frontaal zeezicht • 2J, 3J (80 m²): juniorsuites
met bureau, terras met ligstoelen, zeezicht • 2D,
3D (100 m²): grand suites met aparte slaapkamer
en woonkamer, zeezicht PRIVILEGES • vroege
check-in en late check-out (volgens beschikbaarheid) • welkomstgeschenk in de kamer • kamer
van hogere categorie (enkel geldig in laagseizoen
en volgens beschikbaarheid)
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gran meliá don pepe
MARBELLA

Dit tophotel heeft een prachtige ligging, direct aan het strand en op wandelafstand van de
haven en het centrum van het glamoureuze Marbella. Een warme gastvrijheid en een uitmuntende service gaan hier hand in hand. Al even verfijnd is de gastronomische keuken
waarin de beste ingrediënten en tradities van Andalusië verwerkt worden tot culinaire pareltjes. De ruime, stijlvolle kamers dragen alleen maar bij tot het exclusieve gevoel. Twee
openluchtzwembaden onder de Spaanse zon, tal van sportfaciliteiten en een wellnesscentrum bieden u een grote waaier aan ontspanningsmogelijkheden.
LIGGING • aan het strand en de promenade • ca.

200 m van het centrum van Marbella • ca. 6 km
van Puerto Banús • ca. 50 km van de luchthaven
van Málaga FACILITEITEN • 194 kamers, juniorsuites en suites • hoofdgebouw met 8 verdiepingen, 3 liften • wifi in het hele hotel • tuin • binnenzwembad met bubbelbad (16+, verwarmd:
24°C) • 2 zwembaden • ligbedden, parasols en
handdoeken aan de zwembaden • exclusieve
lounge met terras, voorbehouden aan 'Red Level'
gasten met drankjes/snacks, internethoek, concierge, bibliotheek • tegen betaling: • kapper • wasserijservice • winkeltjes • Balinese bedden aan de
zwembaden RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet • ontbijtbuffetrestaurant 'Veranda' met
show-cooking en terras • à-la-carterestaurants:
'Tahini Restaurante & Sushi Bar' (Japans, met terras en zeezicht), 'ERRE Winery Grill&Errechu'
(vleesspecialiteiten), poolbar/restaurant, 'Cappuccino' Grand Café (cocktails en snacks), 'Bardot'

grill aan het zwembad (lunch), 'Salazonia Terrace'
(Spaans specialiteiten en cocktails) • poolbar
• roomservice 24/7 SPORT EN ONTSPANNING
• gratis: • sportcomplex met fitness (24/7) • sauna
• bubbelbad • hamam • 1 avond per week: dans,
livemuziek en avondshows, dagelijks in augustus
• tegen betaling: • wellnesscenter 'Spa by Clarins': o.a. massages en kuren • tennis (2 courts)
• paddle tennis (2 courts) • in de omgeving: o.a. casino (gratis toegang) en golf (korting op green fees)
KINDEREN • gratis: • apart kinderbad • tegen betaling: • babysitservice LOGIES • standaardkamers met bad en douche, badjassen, haardroger,
wifi, telefoon, flatscreen satelliet-tv, zithoek, kluisje, minibar (€), tegels (marmer), airco, verwarming, bergzicht. (babybed niet mogelijk bij maximale bezetting van de kamer) • standaardkamers
met balkon en zeezicht • juniorsuites 'Red Level'
met extra service in de 'Red Level' lounge, balkon
met zeezicht
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iberostar marbella coral beach
MARBELLA

Dit resort met een topligging vlakbij het strand en op slechts één kilometer van Puerto
Banús. U geniet van een uitstekende service en bent overal omringd door palmbomen, exotische binnenpleintjes en tropische vijvertjes. De met warme pastelkleuren afgewerkte kamers en suites zijn erg stijlvol gerenoveerd en bieden u een balkon dat uitkijkt op de omgeving. De gemeenschappelijke ruimtes zijn een harmonieuze mix van Arabische en
Andalusische invloeden. Geniet van de gastronomische buffetten, showcooking en het beste uit de mediterrane en Aziatische keuken.
LIGGING • ca. 50 m van het korrelig zandstrand
• ca. 4 km van het centrum van Marbella • ca. 1 km
van Puerto Banús • ca. 55 km van de luchthaven
van Málaga FACILITEITEN • 172 kamers, juniorsuites en suites • 4 verdiepingen • 2 liften • wifi in het
hele hotel • 2 zwembaden: 1 in de tuin (verwarmd)
en 1 in de 'Seasoul beachclub' • ligbedden, handdoeken en parasols aan het zwembad • tegen betaling: • wasserijservice • ligbedden en handdoeken
aan het zwembad in de 'Seasoul Restaurant & Beach
Club' • ligbedden aan het strand RESTAURANTS EN
BARS • ontbijt- en dinerbuffet • buffetrestaurant:
'Alhambra' met show-cooking, gepaste kleding gewenst • 'Seasoul Restaurant & Beach Club' met terras (mediterraans en vis): lunch en diner (weersafhankelijk) • snackbar aan het zwembad met terras,
met bar voor gasten in all inclusive • bar • roomservice 08:00-23:00 SPORT EN ONTSPANNING
• gratis: • avondanimatie met livemuziek • tegen
betaling: • wellnesscenter 'Spa Sensations': o.a.
massage, sauna, stoombad en bubbelbad • in de omgeving: golf ca. 2 km, watersporten aan het strand
KINDEREN • gratis: • kinderbad LOGIES • 2A:
standaardkamers met bad, haardroger, airconditioning/verwarming, kluisje, telefoon, radio, satel-

liet-tv, wifi, minibar (€, zie all inclusive), zithoek, tegels, balkon of terras • 1H, 2H (39 m²):
superiorkamers met douche • 1D, 2D: kamers met
lateraal zeezicht • 2G: kamers met gedeeld zwembad, zonder zeezicht • 2M: 'Do Nothing' kamers
met 30% korting op spabehandelingen, 50% korting
op balinese bedden, speciaal ontbijt op de kamer (1x
per verblijf, min verblijf van 3 nachten) • 2L: 'Cinema' kamers met 65” smart tv, Dolby Surround
Sound, popcorn machine en filmmagazines • 1N,
2N: kamers met toegang tot terras met bubbelbad
(gedeeld met slechts 6 kamers) • 2P: 'Penthouse' kamers op de hoogste verdieping met bubbelbad op
het terras, lateraal zeezicht • 1C, 2C: juniorsuites
met lateraal zeezicht • 2E: suites met woonkamer
en aparte slaapkamer ALL INCLUSIVE met toeslag
Eten & drinken: • ontbijt- en dinerbuffet • lunchbuffet of à la carte volgens bezetting • dranken inbegrepen bij de maaltijden: water, tafelwijn, lokaal
bier en frisdranken • snacks 10:30-13:30/15:3019:00 • (alcoholische) dranken 10:30-24:00 (volgens
openingsuren bars) • ijsjes • water, bier en frisdranken in de minibar • dranken, maaltijden en ligbedden in de 'Seasoul Restaurant & Beach Club' zijn
niet inbegrepen
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marbella club hotel, golf resort & spa
MARBELLA

Het wereldberoemde Marbella Club werd in 1954 gebouwd als privéwoning voor de Duitse aristocraat Prins Alfonso. Sindsdien is de plek bekend geworden als een toevluchtsoord
voor jetsetters en belichaamt ze als geen ander de glamour van destijds. Verblijft u hier, dan
treedt u in de voetsporen van Brigitte Bardot en Audrey Hepburn, die de zonnige zuidkust
van Spanje als de ideale pauzeknop zagen. Het hotel is een van de meest exclusieve verblijfplaatsen ter wereld waar een gevoel van samenhorigheid de gasten bindt en zorgt voor een
onnavolgbare sfeer. De ligging langs de zogeheten ‘Golden Mile’ van Marbella, de prachtige subtropische tuinen, de luxueuze kamers in traditioneel Andalusische stijl en het attente personeel: dit hotel heeft zijn plaats op de prestigieuze lijst van ‘The Leading Hotels of the
World’ meer dan verdiend.
LIGGING • centraal gelegen • gelegen aan de
promenade • strand en hotel gescheiden door
de promenade • ca. 3 km van het centrum van
Marbella • ca. 300 m van bars, restaurants en winkeltjes • ca. 50 km van de luchthaven van Malaga
FACILITEITEN • 129 kamers en suites • 15 villa's
• wifi in het hele hotel • hoofdgebouw en verschillende bijgebouwen • subtropische tuin • zonneterrassen • 2 zwembaden • ligbedden, matrasjes, parasols en handdoeken aan het zwembad
• balinese bedden (€) • tegen betaling: • winkeltjes • kapper • wasserijservice RESTAURANTS
EN BARS • ontbijt,- lunch- en dinerbuffet • ontbijtbuffetrestaurant 'Winter Garden' • buffetrestaurant 'Beach Club' • 3 à-la-carterestaurants:
'MC Beach', 'The Grill' en 'MC Café' • snackbar: 'Garden Pool' • 3 bars: 'Garden Pool Bar',
'Champage Room' en 'Summer Bar' • roomservice 24/7 • gepaste kleding verplicht SPORT
EN ONTSPANNING • gratis: • fitness • sau-

na • stoombad • tegen betaling: • wellnesscenter (18+): binnenzwembad, massages en schoonheidsbehandelingen • in de omgeving: .o.a golf ca.
15 km: Marbella Club Golf Resort (18 holes), tennis ca. 1 km: Puente Romano Tennis Club, paardrijden ca. 15 km: Marbella Club Equestrian Centre
KINDEREN • gratis: • speeltuin • tegen betaling:
• kids club (5000 m²) van 4 t/m 14 jaar met o.a.
danslessen ,kooklessen, pottenbakken,... • babysitservice LOGIES • 1A, 2A, 3A (45 m²): deluxe kamers met bad, inloopdouche, badjas, badslippers,
haardroger, flatscreen-TV, dvd-speler, telefoon,
iPod®-docking station, strijkijzer, zithoek, minibar (€), kluisje, airconditioning, verwarming, balkon met tuinzicht • 1C, 2C, 3C (50 m²): ruimere
juniorsuites met terras • 1D, 2D, 3D (55 m²): deluxe juniorsuites met balkon • 1E, 2E, 3E (60 m²):
Garden suites met aparte slaapkamer en woonkamer • 1F, 2F, 3F (70 m²): deluxe Garden suites met
aparte slaapkamer en woon/eetkamer
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nobu hotel marbella
MARBELLA

Nobu Hotel Marbella is de gloednieuwe ster aan het fonkelende firmament van Marbella.
Dit hotel werd opgericht door acteur Robert De Niro en chef Nobu Matsuhisa als onderdeel
van hun Nobu Hospitality Group. Van het privézwembad tot de nachtclub La Suite en het
exclusieve Nobu-zandstrand dat zich uitstrekt op 500m van het hotel. Het is een plek om te
zien en gezien te worden, een magneet voor beroemdheden en al wie op zoek is naar tastbare meerwaarde op vakantie. Bovendien is Nobu Marbella een uitgesproken topbestemming voor fijnproevers. Het restaurant draagt het signatuur van grootmeester Nobu
Matsuhisa, die geldt als de beste sushi-chef ter wereld en algemene bekendheid verwierf om
zijn Japans-Peruaanse fusionkeuken.
LIGGING • toegang tot het zandstrand • ca. 3 km
van het centrum van Marbella met restaurants, bars
en winkeltjes • ca. 55 km van de luchthaven van
Málaga FACILITEITEN • 81 kamers • wifi in het hele hotel • tuin • zonneterras • zwembad • ligbedden, parasols en handdoeken aan het zwembad
• klanten mogen gebruik maken van de faciliteiten
van Puente Romano Marbella • tegen betaling:
• wasserijservice • winkeltjes RESTAURANTS EN
BARS • ontbijtbuffet in 'Nobu Marbella' • Nobu
restaurant & bar • bar 'La Suite' • roomservice
24/7 SPORT EN ONTSPANNING • gratis: • fitness

• sauna • hamam • tegen betaling: • Six Senses
Spa • tennis (10 courts) • paddle tennis (4 courts)
• watersporten: jetski, zeilen, waterfietsen, paddle
surf • in de omgeving: paardrijden, golf ca. 18 km:
Marbella Club Golf Resort KINDEREN • tegen betaling: • babysitservice LOGIES • 1A, 2A (40 m²):
deluxe kamers met regendouche, badjassen, haardroger, telefoon, satelliet-tv, iPad®, minibar, koffieen theefaciliteiten, kluisje, airconditioning, zithoek,
turndown service, balkon met zicht op de Plaza
• 1B, 2B (55 m²): juniorsuites met bad, regendouche,
ruimere zithoek, tuinzicht of zicht op de Plaza
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H10

andalucía plaza
PUERTO BANUS

H10 Andalucía Plaza is gelegen op een paar minuten van het strand in Puerto Banús, een
van de meest exclusieve delen van Marbella. Het hotel is gebouwd in traditioneel Andalusische stijl, maar kreeg vanbinnen een intense make-over. Warme kleuren en strakke lijnen
geven hier vorm aan een eigentijds interieur. Een belangrijke focus ligt op persoonlijk welzijn en culinair genieten. Zo ervaart u een uitzonderlijke keuken en biedt het pas gerenoveerde Despacio Spa Centre een select menu van de allerbeste behandelingen. Bovendien is H10 Andalucía Plaza een adults only-hotel: geen kinderen om u heen, maar wel een
oase van rust, met fantastische faciliteiten en een heerlijke service.
LIGGING • in de wijk Nueva Andalucía • ca. 500 m
van het strand (voetgangerstunnel) • ca. 800 m van
het centrum van Puerto Banús, Marbella's bekende
jachthaven • ca. 7 km van het centrum van Marbella • shuttle service naar het centrum van Marbella
en Puerto Banús • ca. 60 km van de luchthaven van
Málaga FACILITEITEN • 400 kamers, deluxe kamers
en Privilege kamers • hoofdgebouw met 5 verdiepingen, 8 liften • wifi in het hele hotel • internethoek • tuin • zonneterras • lounge terras voorbehouden
aan
gasten
Privilege
kamers
• landschapszwembad ca. 200 m2 • ligbedden, parasols en handdoeken (borg) aan het zwembad • tegen betaling: • winkeltje • kapper • beautycenter
• casino (naast het hotel, gratis toegang) • wasserijservice RESTAURANTS EN BARS • ontbijt- en dinerbuffet • lunchbuffet of vast menu (volgens bezetting) • buffetrestaurant 'Córdoba' met
show-cooking • à-la-carterestaurant 'La Brasserie'
• 'Naturalia Bar' naast het zwembad • lobbybar
'Toledo' • 'Chill-Out Terrace Bar • roomservice
08:00-22:00 SPORT EN ONTSPANNING • gratis:
• fitness • tafeltennis • livemuziek • tegen beta-

ling: • wellnesscenter 'Despacio Spa': o.a. verwarmd binnenzwembad (16+, ca. 50 m2), hamam,
sauna en kuren • in de omgeving: tennis (2 courts),
golf (speciale tarieven) LOGIES • 1A, 2A (22 m²):
standaardkamers met bad/douche, haardroger, airconditioning, verwarming, telefoon, tegels, flatscreen satelliet-tv, wifi, minibar (€), kluisje (€) en balkon. • 2S: beperkt aantal kamers tegen promotieprijs
• 1B, 2B: standaardkamers met zwembadzicht
• 2P: Privilegekamers met extra diensten: toegang
tot de Privilege lounge (internet, kranten, drankjes),
toegang tot het Privilege terras aan het zwembad
(met bubbelbad), ontbijt à la carte in restaurant 'La
Brasserie (gesloten op maandag), 1 x per verblijf diner in het à-la-carterestaurant 'La Brasserie' (degustatiemenu, dranken niet inbegrepen), Privilege service in restaurant Córdoba (naargelang het geboekte
regime), gepersonaliseerde check-in/out, late checkout (volgens beschikbaarheid), 2x per dag schoonmaak van de kamer, Nespresso® apparaat, iPod® lader, kussenmenu, gratis kluisje • 2C, 3C (38 m²):
ruimere deluxe kamers met salon EXTRA INFO
• minimum leeftijd 16 jaar
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iberostar selection andalucia playa
NOVO SANCTI PETRI

Iberostar Selection Andalucia Playa is een uitnemend vijfsterrenhotel in Andalusische stijl,
gelegen aan La Barrosa beach. Slechts een smalle boulevard scheidt het hotel van het stand
en de zee. U geniet hier van een uitgebreide all-inclusive waar u zelden genoeg van krijgt.
De keuken van het hotel is namelijk uitmuntend. Met tal van bars en restaurant zorgt Iberostar Selection Andalucia Playa ervoor dat u nooit of te nimmer op uw honger hoeft te zitten. Gastronomie gaat in dit hotel overigens hand in hand met weelderige sportfaciliteiten.
Vooral golfliefhebbers kunnen hun slag oefenen aan het 36 holes terrein.
LIGGING • direct aan het fijnzandstrand van Novo Sancti Petri • ca. 8 km van het vissersdorpje
Chiclana • ca. 500 m van winkels en restaurants
• lijnbus (€) • ca. 65 km van de luchthaven van Jerez de la Frontera FACILITEITEN • 274 kamers
• hoofdgebouw met 3 verdiepingen • 6 liften • wifi in het hele hotel • tv-ruimte • tuin • zonneterras
• verwarmd binnenzwembad • 2 zwembaden
• 2 zwembaden voorbehouden aan gasten van de
kamers 'gedeeld zwembad' (zie kamerbeschrijving) • ligbedden, handdoeken (borg) en parasols
aan het zwembad • tegen betaling: • winkeltje
• kapper • wasserijservice • Balinese bedden aan
het strand • ligbedden en parasols aan het strand
(in het hoogseizoen) RESTAURANTS EN BARS
• ontbijt- en dinerbuffet • buffetrestaurant met
show-cooking Iberostar-chef, in marktstijl, met
terras • à-la-carterestaurants 'Cataria' (Andalusische keuken/grill) met reservering, 'La Bodega'
(lunch, Andalusische keuken) • gepaste kleding
verplicht voor het diner • 2 bars: lobbybar en poolbar • bodega/wijnkelder • SeaSoul Beach Club
(dranken en snacks), hoogseizoen • roomservice
24/7 SPORT EN ONTSPANNING • gratis: • fitness
• sportprogramma (mei-oktober in Iberostar Royal Andalus): o.a. beachvolleybal, waterpolo, boogschieten en begeleide activiteiten (nordic walking,
aerobics, steps, yoga, enz.) • avondanimatie: livemuziek • tegen betaling: • wellnesscenter 'Spa
Sensations': o.a. sauna, hamam, bubbelbad, ijsfontein, relaxruimte, massages en schoonheidsbehandelingen • in de omgeving: Real Golf Club Novo
Sancti Petri ca. 500 m (36 holes), fietsen, water-

sporten, tennis (ook lessen), paddle-tennis, paardrijden KINDEREN • gratis: • apart kinderbad
• 'Aquafun' in Iberostar Royal Andalus: vikingboot, glijbanen, waterspuwende draak, waterval
en 2 waterkanonnen • Star Camp in Iberostar Royal Andalus: 'Monkey' van 4 t/m 7 jaar, 'Dolphin'
van 8 t/m 12 jaar, (juli en augustus), 'Eagle' van
13 t/m 17 jaar (juli en augustus); in mei, juni, september en oktober enkel 'Monkey' LOGIES • 1A,
2A (25 m²): standaardkamers met bad/douche,
haardroger, telefoon, satelliet-tv, wifi, minibar (€),
kluisje (€), tegels, airconditioning/verwarming en
balkon of terras • 1B, 2B: kamers met lateraal zeezicht • 1D, 2D: kamers met zeezicht • 1C, 2C: kamers met toegang tot gedeeld zwembad • 1H, 2H
(40 m²): juniorsuites met laminaat, aparte slaapkamer, woon-en slaapkamer, bad met bubbelbad,
badjassen en zeezicht • 2M (51 m²): suites met laminaat, aparte slaapkamer, woon-/slaapkamer,
bad met bubbelbad, badjassen en zeezicht • 2E,
3E, 4E: superiorsuites met laminaat, aparte slaapkamer, woon-/slaapkamer, bad met bubbelbad,
badjassen en groot balkon met panoramisch zeezicht ALL INCLUSIVE met toeslag Eten & drinken: • ontbijt- en dinerbuffet • lunch à la carte in
restaurant 'Bodega' • dranken inbegrepen bij de
maaltijden: water, tafelwijn, lokaal bier en frisdranken • snacks en ijsjes 10:30-19:00 in de poolbar of lobbybar • niet-alcoholische, lokale en een
selectie van internationale (alcoholische) dranken
10:30-24:00 (volgens menukaart en openingsuren
bars) • 'SeaSoul Beach Club' en restaurant
'Cataria' niet inbegrepen
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MIDDELLANDSE ZEE
Portinatx

Puerto de San Miguel

Es Figueral

IBIZA

Ibiza

Sant Rafael
de Sa Creu

Cala Tarida

Steile rotskusten, talloze baaien met helderblauw water, een
eindeloos natuurpanorama en een unieke hoofdstad met
pittoreske straatjes en gezellige restaurants, laat u verrassen
door de veelzijdigheid van Ibiza.

Es Cana
Santa Eulalia

San Antonio

Figueretas

Ibiza-stad

Playa d’en Bossa

Onze tips
Eindig uw dag met een romantische
zonsondergang bij Cala D’Hort, met zicht op
de magische rots Es Vedra. Vergeet uw flesje
wijn niet!

Bezoek de hippiemarkten van Es Canar
en Las Dalias en snuister er in de vele
zelfgemaakte sierraden, kledingstukken en
andere prularia.

Huur een wagen en verken het eiland: van
het levendige zuiden en het unieke oude
centrum van Ibiza-stad naar het groene
landschap en de rustige baaitjes in het
noorden.

Praktisch
VLIEGTIJD ca. 2u. 15. • TAKSEN Sinds 1 juli 2016 moet er voor verblijven op de Balearen een eco-taks worden betaald, deze varieert afhankelijk van
de hotelcategorie en dient ter plaatse betaald te worden aan de hotelier. Niet van toepassing voor kinderen jonger dan 16 jaar.
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Formentera:
Caraïben nabij Ibiza
Unieke Pegase ervaring

Authentiek, ongeschonden, kleinschalig. Stille dorpjes, blauwe wateren, witte stranden.
Dat is Formentera, het kleinste bewoonde eiland van de Balearen, 7 km ten zuiden van
Ibiza. Door zijn omvang leent het zich perfect voor een daguitstap. Neem ’s ochtends
vroeg de ferry in Ibiza-stad en nog geen half uurtje later bent u al op uw bestemming.

Op ontdekking per fiets
Formentera is amper 82 km² groot en 20 km lang. Houdt u van hiken, dan kunt u het
eiland op een dag rondwandelen. Of u doorkruist het met de scooter of fiets. Overal
op Formentera zijn ze te huur. Verscheidene fietsroutes leiden u bovendien naar de
mooiste plekjes: de pittoreske hoofdstad San Francisco, de ontelbare stranden die zo
lijken weggeplukt uit de Caraïben, en natuurlijk de zoutvlaktes van Las Salinas, een
prachtig natuurpark met een unieke flora en fauna.
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hard rock hotel ibiza
PLAYA D'EN BOSSA

Wie van muziek houdt, trekt naar Ibiza. Wie nog meer van muziek houdt, trekt naar het Hard
Rock Hotel op Ibiza. Het hele hotel staat garant voor muziek, de faam van de live- optredens
die hier worden georganiseerd reikt tot ver buiten de grenzen van het eiland. Zowel families
als koppels komen hier aan hun trekken. Uw designkamer is eigentijds rock-’n-roll ingericht
en heeft tal van funky snufjes. Ook de restaurantkeuze is impressionant, van ongedwongen
strandterrassen tot de gastronomische hoogstandjes van sterrenchef Paco Roncero. Relaxen
doet u in de indrukwekkende beachclub met een kleurrijk designinterieur, herbronnen kan in
de spa of in de ultramoderne fitnesszaal.
LIGGING • levendig gelegen • direct op het lange zandstrand van Playa d'en Bossa • ca. 5 km van
Ibiza-stad • ca. 300 m van het centrum van Playa
d'en Bossa • ca. 3 km van de luchthaven van Ibiza
FACILITEITEN • 493 kamers, juniorsuites en suites
• liften • wifi in het hele hotel en in de kamers, juniorsuites en suites • internethoek • Rock Shop®
• Hard Rock Beach Club • 2 zwembaden met massagejets (Eden Pool en Splash Pool) • ligbedden,
parasols en handdoeken aan het zwembad • handdoeken aan het strand • tegen betaling: • ligbedden, parasols, Balinese bedden aan het strand
RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet • 5 restaurants: buffetrestaurant, specialiteitenrestaurant,
Hard Rock Beach Club Restaurant & Bar (mediterraans), Munchies Snackbar met grill en sandwiches
• 6 bars: Constant Grind Coffee Shop, Skylounge,
2 poolbars en 2 Main Stage Bars • roomservice
24/7 SPORT EN ONTSPANNING • gratis: • fitness Body Rock® • op ca. 300 m: Fiesta Sport Center met vele sportfaciliteiten en waterpark Aguamar (€) • tegen betaling: • wellnesscenter: 'Rock

Spa®': o.a. met sauna, binnenzwembad, massage
en schoonheidsbehandelingen KINDEREN • gratis: • geïntegreerd kinderbad • speeltuin • The
Crib Baby Club (63 m²) van 6 maand t/m 3 jaar: 2u/
dag met reservatie • Roxity Kids Club van 4 t/m
11 jaar (103 m²) • Teen Spirit met spelletjesruimte
(vanaf 11 jaar, 130 m² + 150 m² terras) • tegen betaling: • babysitservice LOGIES • 1A, 2A (28 m²):
'Deluxe Silver' kamers met douche, chromotherapie, haardroger, badjassen en slippers, wifi, satelliet-tv, kluisje, maxibar (€), airconditioning en balkon • 1C, 2C, 3C (36 m²): juniorsuites 'Studio Suite
Silver' op het gelijkvloers in het club-gedeelte met
zithoek, sofabed en hydromassagebad • 1F, 2F, 3F
(36 m²): juniorsuites 'Studio Suite Gold Tower' in
het tower-gedeelte met lateraal zeezicht • 1G, 2G,
3G (36 m²): juniorsuites 'Studio Suite Platinum Tower' met zeezicht • 1D, 2D, 3D, 4D (50 m²): ruimere suites 'Rock Suite' in het club-gedeelte met aparte slaapkamer, leefruimte, Nespresso®-apparaat,
zwembadzicht of tuinzicht • Waarborg kamer:
kredietkaart (of € 200 per dag, ter plaatse te betalen)
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ushuaïa ibiza beach hotel
PLAYA D'EN BOSSA

Dompel uzelf onder in het ultieme spektakel van hét partyhotel op Ibiza. Design, muziek,
bubbels… wie houdt van exclusieve feestjes in een ultramoderne setting, maakt van dit supertrendy adults only-hotel zijn uitvalsbasis. Hier komen de partyliefhebbers op Ibiza samen om te genieten van wilde nachten en uitgerekte zonsopgangen. De hippe kamers hebben mysterieuze namen als ‘The Oh My God suite’ en ‘The anything can happen suite’ en
dat is niet gelogen. Ook de exquise restaurants en bars, van steakhouse tot cocktailbar, prikkelen al uw zinnen.
LIGGING • levendig gelegen • direct op het lange
zandstrand van Playa d'en Bossa • ca. 5 km van Ibiza-stad (shuttleservice, €) • ca. 300 m van het centrum van Playa d'en Bossa • ca. 3 km van de luchthaven
van
Ibiza
FACILITEITEN
• 415 superiorkamers en suites • 2 delen: The
Ushuaïa Club en The Ushuaïa Tower • wifi in het
hele hotel • tuin • 2 zwembaden (The Ushuaïa
Club): landschapszwembad, zwembad voor de
swim up kamers • 1 zwembad: infinity pool (The
Ushuaïa Tower) • bubbelbad • ligbedden, balinese
bedden, handdoeken en parasols aan de zwembaden en aan het strand • tegen betaling: • kapper
• winkeltjes • ligbedden en parasols tijdens evenementen RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet
• buffetrestaurant voor het ontbijt • Japans
à-la-carterestaurant • beach club restaurant (mediterraanse keuken) 'Magic & Chill Garden' aan het
zwembad (ook voor ontbijt, à la carte), 'Infinity
Restaurant/Bar' aan het zwembad (The Ushuaïa
Tower) • poolbar, cocktailbar, loungebar 'Sky Up
Society' (op het dak van The Ushuaïa Tower)
• roomservice 24/7 SPORT EN ONTSPANNING
• gratis: • op ca. 300 m: Fiesta Sport Center met
vele sportfaciliteiten en het waterpark Aguamar

(toegang €) • podium met optredens van wereldberoemde DJ's • poolparty's, beachparty's, fashion
shows en concerten • afhankelijk van de periode
bijna dagelijks events • verblijf is inclusief toegang
tot de events • tegen betaling: • wellnesscenter:
o.a. met massage, yoga en schoonheidsbehandelingen • watersporten aan het strand LOGIES • 1B,
2B, 3B: 'The Club' superiorkamers met regendouche, haardroger, badjassen, wifi, kluisje, satelliet-tv,
telefoon, maxibar, airconditioning, balkon of terras
en tuin- of zwembadzicht • 1C, 2C, 3C: 'swim-up
The Club' superiorkamers met directe toegang tot
het zwembad, bemeubeld terras en tuinzicht • 1E,
2E, 3E: 'The Club' superiorsuites: ruimer met
bar (€), bubbelbad, iPod/iPad® docking station,
balkon of terras • 1G, 2G: 'The Tower' superiorkamers met lateraal zeezicht • 1F, 2F, 3F: 'The anything can happen The Tower' suites: ruimer met
zithoek en bubbelbad op het balkon of terras • 1M,
2M, 3M: 'The Tower Stage View' superiorsuites
met balkon of terras en zicht op het podium • 1L,
2L: 'Fashion Victim The Tower' kamers met rond
kingsize bed, bubbelbad en zeezicht EXTRA INFO
• minimumleeftijd 18 jaar (aanbevolen leeftijd
vanaf 22 jaar) • 'adults friendly' en 'gay friendly'
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iberostar santa eulalia ibiza
ST EULALIA DEL RIO

Dit moderne adults only-hotel ligt direct aan het strand van S’Argamassa en op wandelafstand van de hippiemarkt van Punta Arabi. U logeert in ruime, strak ingerichte kamers met
gratis premium wifi. Tijdens de show-cooking kan u de creativiteit van de Iberostarchefs
aanschouwen die u daarbij het beste uit de internationale en mediterrane keuken zullen laten ontdekken. U kan volledig relaxen in de zwembadzone met zonneterras, in de Seasoul
Beachclub of de Spa Sensations. De absolute eyecatcher van dit hotel is het nieuwe Star
Prestige solarium met zwembad en Balinese bedden, waar u de mooiste zonsondergangen
zal aanschouwen.

Star Prestige kamer (voorbeeld)

LIGGING • direct aan het zandstrand van 's Argamassa • ca. 600 m van diverse bars en restaurants
• ca. 4 km van het centrum van Santa Eulalia • ca.
18 km van het centrum van Ibiza-Stad • ca. 20 km
van de luchthaven van Ibiza FACILITEITEN
• 229 kamers • high-speed wifi in het hele hotel
• tv-ruimte • zonneterras • zwembad • ligbedden,
parasols en handdoeken aan het zwembad • tegen
betaling: • 'SeaSoul Restaurant & Beach Club' met
terras op het strand (o.a. restaurant, drankjes, ligbedden, parasols) RESTAURANTS EN BARS • ontbijt- en dinerbuffet • buffetrestaurant met 'Iberostarchef' show-cooking • pool-/snackbar
• à-la-carterestaurant in 'SeaSoul Restaurant & Beach Club' (€) • 3 bars SPORT EN ONTSPANNING
• gratis: • fitness • yoga • Pilates • aquagym • gevarieerd animatieprogramma • tegen betaling:
• wellnesscenter 'SPA Sensations' met behandelingen en massages • in de omgeving: paddle surf en
kajakken LOGIES • 1A, 2A (20 m²): kamers met
douche, haardroger, minibar (€, op aanvraag)), sa-

telliet-tv, kluisje (€), wifi, telefoon, airconditioning,
balkon of terras • 1S, 2S (20 m²): beperkt aantal kamers tegen promotieprijs • 1B, 2B (20 m²): kamers
met zwembadzicht • 1C, 2C (20 m²): kamers met lateraal zeezicht • 2L (20 m²): kamers met frontaal
zeezicht • 2K, 3K 20 m²): kamers met bevoorrechte
ligging en zeezicht • 2G, 3G: juniorsuites met zithoek en zeezicht • 2H (20 m²): premium Star Prestige kamers met koffiezetfaciliteiten, gevulde minibar bij aankomst voor klanten in all inclusive,
hoofdkussenmenu, badjas en slippers, toegang tot
de 'Star Prestige Lounge' met zwembad en hangmatten/balinese bedden op het dak, zonder zeezicht
• 2M: premium Star Prestige kamers met lateraal
zeezicht • 2N: premium Star Prestige kamers
met bevoorrechte ligging en frontaal zeezicht ALL
INCLUSIVE met toeslag Eten & drinken: • ontbijt-, lunch- en dinerbuffet • fruit en cake 10:3013:00/15:00-18:30 • sandwiches 10:30-13:00/15:0018:30 • lokale (alcoholische) dranken 10:3024:00 EXTRA INFO • minimumleeftijd 16 jaar

Star Prestige dakterras
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nobu hotel ibiza bay
TALAMANCA

Nobu Hotel Ibiza maakt deel uit van de Small Luxury Hotels of the World en mag u gerust
tot de top van het eiland rekenen. Het gaat uit van een spectaculaire setting aan de baai van
Talamanca, op slechts 2 km van Ibiza-stad. De architectuur is minimalistisch en puur, met
veel zin voor natuurlijke materialen zoals marmer, natuursteen en keramiek. Die worden
prachtig gecombineerd met tinten van beige, taupe en goud om het echte Ibiza-gevoel te
onderstrepen. Een gevoel dat alleen maar versterkt wordt door de glimlach van het personeel. Werkelijk niets is teveel. Dezelfde toewijding vindt u ook in de keuken, die enorm hoge standaarden haalt. Eerder hongerig naar relaxatie? Het strand ligt pal voor de deur, of u
gaat me-timen in de wereldbefaamde Six Senses Spa.
LIGGING • rustig gelegen • ca. 50 m van het zandstrand • ca. 200 m van restaurants en bars • ca.
2 km van Ibiza-stad • ca. 8 km van de luchthaven
FACILITEITEN • 152 kamers, juniorsuites en suites
• lift • wifi in het hele hotel • 2 zwembaden • ligbedden, parasols en handdoeken aan de zwembaden • tegen betaling: • kapper • winkeltje • wasserijservice RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet
• 2 à-la-carterestaurants: Japans en mediterraans
• 3 bars: lobbybar (o.a. glutenvrij en smoothies),
loungebar met tapas en cocktails en poolbar
• roomservice SPORT EN ONTSPANNING
• gratis: • fitness • yoga • tai chi • wellnesscenter:
sauna, stoombad • tegen betaling: • duiken

• snorkelen • kajak • stand-up paddle • wellnesscenter: diverse massages en behandelingen
KINDEREN • gratis: • geïntegreerd kinderbad
• tegen betaling: • miniclub (4-12 jaar), 10:0018:00 LOGIES • 1H, 2H (34 m²): deluxe kamers
met douche, haardroger, airconditioning, satelliet-tv, telefoon, wifi, kluisje, minibar (€), koffieen theezetfaciliteiten, balkon of terras en tuinzicht
• 1A (29 m²): 'Cool Seaview' eenpersoonskamers
met zeezicht • 1B, 2B (31 m²): deluxe kamers met
zeezicht • 1J, 2J, 3J (38 m²): juniorsuites met terras
en tuinzicht • 1C, 2C, 3C (41 m²): juniorsuites met
terras en zeezicht • 1D, 2D, 3D (42 m²): deluxe juniorsuites met terras en zeezicht
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bless hotel ibiza
ES CANÁ

Dit boetiekhotel in Es Canar is gloednieuw. Toch heeft het zijn plaatsje op de prestigieuze
lijst van The Leading Hotels of the World al beet. Wie het interieur gadeslaat, beseft meteen
waarom: de stijl is een fusie van retro en modern, waarbij de gedachte aan Coco Chanel
nooit ver weg is. Elegantie, verfijning en luxe, dat zijn hier de kernwoorden. Nergens
komen die overigens beter tot uiting dan in de keuken van hotelrestaurant Etxeko Ibiza.
Daar is het menu van de hand van Martín Berasategui, een van de belangrijkste chefs van
Spanje en eigenaar van liefst 10 Michelin-sterren.
LIGGING • rustig gelegen • ca. 50 m van het strand

van Es Cana • ca. 600 m van het centrum van Es
Cana (shuttle service €) • ca. 5 km van het centrum
van Santa Eulalia • ca. 35 km van de luchthaven
van Ibiza FACILITEITEN • 151 kamers • 5 verdiepingen • 3 liften • wifi in het hele hotel • 2 zwembaden • ligbedden, matrasjes, parasols en handdoeken aan de zwembaden • tegen betaling:
• wasserijservice • doktersservice • kapper RESTAURANTS EN BARS • ontbijt à la carte • 2 à-la-carterestaurants: mediterraans, gourmet • pool-/
snackbar • 2 bars: lobbybar, sky lounge (adults only) • roomservice 24/7 SPORT EN ONTSPANNING
• gratis: • fitness • yoga • pilates • tegen beta-

ling: • wellnesscenter: o.a. sauna, stoombad, bubbelbad, ijsgrot, binnenzwembad, diverse massages
en behandelingen • in de omgeving: o.a. watersporten op het strand, golf ca. 8 km (shuttle service
€), paardrijden ca. 10 km en mountainbikes
KINDEREN • gratis: • apart kinderbad • tegen
betaling: • babysitservice LOGIES • 1A, 2A: deluxe kamers met kingsizebed, douche, haardroger,
badjassen en slippers, satelliet-tv, telefoon, wifi,
kluisje, minibar (€), airconditioning, koffie- en
theezetfaciliteiten, strijkijzer en -plank, hoofdkussenmenu, butlerservice, balkon of terras • 1B, 2B:
deluxe kamers met zeezicht • 1C, 2C, 3C: studio
suites met woon-/slaapkamer, geen zeezicht
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barceló portinatx
PORTINATX

Barcelo Portinatx is een mooi adults-only hotel aan een rustige baai, afgetekend door een
grillig landschap. Die locatie maakt het meteen een ideaal toevluchtsoord voor watersporters, fietsers en wandelaars. Het hotel werd recent gerenoveerd met een strakke inrichting
in Ibiza-stijl tot gevolg. De kamers zijn elegant vormgegeven, waarbij de meeste ook uitzicht bieden op zee. Sommige beschikken zelfs over een hottub op het terras. Wie op zoek
is naar stilte en rust, maar die relaxmomenten graag breekt met een activiteit in de natuur,
is hier aan het juiste adres.
LIGGING • rustig gelegen • ca. 30 m van het zandstrand van Portinatx • ca. 400 m van het centrum
van Portinatx met restaurants, bars en winkeltjes
• ca. 27 km van Ibiza-stad • ca. 34 km van de
luchthaven van Ibiza FACILITEITEN • 134 kamers
• hoofdgebouw met 6 verdiepingen • 2 bijgebouwen met 4 en 5 verdiepingen • wifi in het hele
hotel • zonneterras • 2 zwembaden • ligbedden,
parasols en handdoeken aan de zwembaden • tegen betaling: • wasserijservice RESTAURANTS
EN BARS • ontbijt- en dinerbuffet • buffetrestaurant • beach club (bar/restaurant) • lobbybar
• pool-/snackbar SPORT EN ONTSPANNING • tegen betaling: • wellnesscenter: diverse massages
en behandelingen • fietsverhuur • kajak • paddle

surf LOGIES • 1G, 2G (32 m²): superiorkamers met
regendouche, satelliet-tv, telefoon, haardroger, airconditioning, wifi, minibar (€), kluisje en balkon
• 1A, 2A (32 m²): superiorkamers met zeezicht
• 2B (32 m²): superiorkamers met bubbelbad op
het balkon en zeezicht • 2D, 3D (45 m²): juniorsuites met slaapkamer, woonkamer met sofabed (niet
afgescheiden), geen zeezicht • 2E, 3E (45 m²):
juniorsuites met zeezicht • 2F, 3F (45 m²): deluxe
juniosuites met bubbelbad op het balkon en
zeezicht EXTRA INFO • minimumleeftijd 18 jaar
HONEYMOON • kamer met zeezicht (volgens beschikbaarheid) • fles cava en fruit bij aankomst
• 1x/verblijf (min. 2 nachten) in LO gratis diner in
het buffetrestaurant (dranken exclusief)
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amàre beach hotel ibiza
SAN ANTONIO

Dit complex is gloednieuw en bevindt zich aan het zandstrand van Cala de Bou met panoramisch zicht op de Middellandse Zee. Als adults-only hotel is het perfect voor een verblijf
met uw partner of vrienden. De animatie is daar ook volledig op afgestemd: koppel of single, er zijn aangepaste programma’s voor iedereen. In de Belvue Rooftop Bar geniet u met
een verfrissende cocktail in de hand van een schitterende zonsondergang.
LIGGING • direct aan het zandstrand van Cala de
Bou • ca. 4 km van winkelcentrum • ca. 4 km van
San Antonio (bereikbaar per bus of boot) • ca.
18 km van de luchthaven van Ibiza FACILITEITEN
• 366 kamers • hotel enkel voor volwassenen (16+)
• 2 hotelgebouwen met 9 verdiepingen en 5 verdiepingen • 7 liften • wifi in het hele hotel
• 3 zwembaden, o.a. infinity pool • bubbelbad
• ligbedden, parasols en handdoeken aan het
zwembad en het strand • tegen betaling: • wasserijservice RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet, dinerbuffet of à la carte • buffetrestaurant met
terras • à-la-carterestaurant 'Amàre Lounge' (internationaal) • 5 bars: rooftopbar, poolbar (met
snacks), beachbar (met snacks), lobbybar, loungebar • takeaway service 'Grab & Go' 24/7 • roomservice 8:00-0:00 SPORT EN ONTSPANNING
• gratis: • fitness • DJ, live muziek • animatie

overdag en 's avonds • tegen betaling: • wellness:
diverse massages en schoonheidsbehandelingen
• in de omgeving: fietsverhuur, watersporten aan
het strand, golf ca. 20 km LOGIES • B1A, B2A
(16 m²): 'I was here' kamers met douche, haardroger, airconditioning, kluisje, minibar (€), satelliet-tv, telefoon, wifi, waterkoker, balkon of terras
• B1B, B2B (23 m²): 'Keep the secret' kamers met
zwembad- en zeezicht • C1B, C2B (23 m²): 'Keep
the secret' kamers met The One services (badjassen en slippers, Nespresso®-koffiemachine,
privéterras voor The One gasten (11:00-23:00) met
(alcoholische) dranken, krant, TV en computer),
zwembad- en zeezicht • B1C, B2C (16 m²): 'Make
it happen' kamers met zeezicht en zicht op de
zonsondergang, zonder The One services • B1D,
B2D (23 m²): 'Oh là là' kamers met zicht op de baai
en zeezicht
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casa cook ibiza
CALA GRACIÓ

Veel hout en beton. Aardse kleuren en authentieke elementen. Soberheid in zijn maximale
vorm. Casa Cook Ibiza openbaart het soort ingetogen luxe waar een mens meteen rust in
vindt. In dit boetiekhotel gaat gevoel voor design samen met een hartelijke, oprechte sfeer.
De plek ademt levenslust. Elk aspect, van de vormgeving tot de faciliteiten en dienstverlening, is afgestemd op de lifestyle van de trendy reiziger. Houdt u van verse, gezonde producten? Dan zal de keuken u betoveren. Had u het graag nog een tikkeltje exclusiever? Kies
dan voor een swim-up-kamer met privézwembad.
LIGGING • ca. 150 m van het strand van Cala

Gracio • ca. 1 km van het centrum van San Antonio
met winkeltjes, restaurants en bars • ca. 18 km van
de luchthaven van Ibiza FACILITEITEN • 189 kamers • 3 gebouwen met 7 verdiepingen en lift • wifi in het hele hotel • tuin • zonneterras • 3 zwembaden (verwarmd) • ligstoelen, handdoeken en
parasols aan het zwembad • tegen betaling:
• kluisjes aan de receptie • winkeltje • wasserijservice • doktersservice RESTAURANTS EN BARS
• ontbijtbuffet • diner met 3-gangenmenu
• 2 à-la-carterestaurants (Mediterraanse keuken en
vegetarische keuken) • 1 buitenbar SPORT EN ONT-

SPANNING • gratis: • fitness • tegen betaling:
• klein wellnesscenter: hamam, massages en
schoonheidsbehandelingen • fitnesslessen • yoga
• in de omgeving: golf (ca. 25 km) LOGIES • A1A,
A2A (20 m²): kamers met douche, haardroger, badjassen en slippers, airconditioning, satelliet-tv, wifi,
kluisje, minibar (€), waterkoker (€), Nespresso®-apparaat (6 capsules incl.), theezetfaciliteiten, balkon
of terras • A1E, A2E (20 m²): kamers met zeezicht
• C1B, C2B (35 m²): superiorkamers met sofabed,
geen zeezicht • C1F, C2F (45 m²): premium juniorsuites met sofabed, zwembadzicht of tuinzicht
EXTRA INFO • minimum leeftijd 16 jaar
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MIDDELLLANDSE ZEE

Formentor

Pollença
Puerto de Pollensa

Puerto de Soller
Deia
Valldemossa

Mallorca
Mallorca, magneet van de Middellandse Zee, verovert haar
bezoekers met een gevarieerd landschap van romantische
stranden, weidse berglandschappen en een bruisende
culturele hoofdstad.

Alcudia
Soller
Alaró

Puigpunyent
Palma
Calvia
Costa
D’en Blanes

Playa de Muro
Ca'n Picafort

MALLORCA

Porto Cristo

Llucmajor
Porto Petro

Onze tips
Breng een bezoek aan de historische
hoofdstad Palma de Mallorca. De prachtige
gothische kathedraal domineert het
stadsbeeld en is een bezoek meer dan waard.
Ook in de typisch Spaanse straatjes is het
heerlijk flaneren.

Met een huurwagen of per fiets bereikt
u het schiereiland Formentor, in het
uiterste noorden. Op de route ontdekt
u schilderachtige baaien en prachtige
vergezichten.

Mallorca is een fietsbestemming bij uitstek.
Het landschap is zeer afwisselend: van groen
laagland tot hoge pieken in de Serra de
Tramuntana. Hier vindt zowel de recreatief
fietser als de geoefende sporter zijn gading.

Praktisch
VLIEGTIJD ca. 2u. 15. • TAKSEN Sinds 1 juli 2016 moet er voor verblijven op de Balearen een eco-taks worden betaald, deze varieert afhankelijk van
de hotelcategorie en dient ter plaatse betaald te worden aan de hotelier. Niet van toepassing voor kinderen jonger dan 16 jaar.
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Topgastronomie op Mallorca
Unieke Pegase ervaring

Bent u een onvervalste fijnproever? Dan moet u beslist
in Spanje zijn, waar de gastronomie de laatste jaren
almaar hogere toppen scheert. Staan er steevast op
het menu: streekgebonden specialiteiten en eerlijke,
dagverse producten die voor een heel gevarieerde
keuken zorgen. Ook op Mallorca behoort het eten tot
het absolute summum. Vooral in deze hotels treft u het
beste van het beste.

VORO in Park Hyatt Mallorca
Hier maakt u kennis met Álvaro Salazar, jong maar
internationaal geroemd en al ettelijke jaren in het bezit
van een Michelin-ster. In VORO brengt hij een pure
terroirkeuken die de culinaire tradities van de streek op
inventieve wijze herdefinieert. Een ronduit magische
ervaring.

Astir in Iberostar Portals Nous
Vanaf het terras heeft u uitzicht op het mediterrane
landschap met als hoogtepunt het beroemde kunstwerk
van Marcel Wanders, ‘The Tree of Life’. Het decor van
Astir is verrukkelijk, topchef Iván Crespo doet daar nog
een smakelijk schepje bovenop. Door het lokale te eren,
vertaalt hij de culinaire en culturele geschiedenis van
Mallorca op sublieme wijze naar uw bord.

Es Castell in Castillo Son Vida
Franse haute cuisine naar mediterraan recept. Daarvoor
moet u in Es Castell zijn van Juan López Perez. Hier
treft u een intuïtieve chef die zijn repertoire graag breed
opentrekt: internationale specialiteiten, dagverse vis,
thema-barbecues, het menu evolueert constant. Blijf ook
voor de wijn: meer dan honderd Spaanse schoonheden
sieren de kaart.
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be live collection son antem
LLUCHMAJOR

Dit schitterende resort is rustig gelegen midden in de overweldigende natuur, en omgeven
door een prachtige tuin met groot zwembad. Uw kinderen worden in de watten gelegd met
een aparte kids’ pool en miniclub, en golfers komen aan hun trekken met twee 18-holes banen. De ruime kamers en suites zijn voorzien van alle comfort en de meeste bieden tuin- of
golfzicht. Op de sfeervolle patio's geniet u van een cocktail, waarna u in het hoofdrestaurant
Es Olivar verwend wordt met een gevarieerd buffet. Het gratis shuttle busje brengt u bovendien rechtstreeks naar het strand!
LIGGING • rustig gelegen • ca. 3 km van het centrum van Lluchmajor • ca. 10 km van het strand
van El Arenal/Playa de Palma, 20 km van het
strand van Es Trenc • shuttleservice naar Playa de
Palma (mei tot half september) • ca. 15 km van de
luchthaven van Palma FACILITEITEN • 151 superiorkamers en suites • hoofdgebouw met 2 verdiepingen, 4 liften • wifi in het hele hotel • internethoek • tuin • verwarmd binnenzwembad in het
wellnesscenter • zwembad • ligbedden, parasols
en handdoeken aan het zwembad • tegen betaling: • winkeltje • minimarkt • kapper • wasserijservice RESTAURANTS EN BARS • ontbijten dinerbuffet • buffetrestaurant 'El Olivar' met
show-cooking • brunch op zondag (met toeslag)
• grill restaurant (van juni tot september) • lobbybar met tapas en snacks • poolbar met snacks
• roomservice 07:00-23:00 SPORT EN ONTSPANNING • gratis: • fitness 24/7 • sport-/fitness activiteiten (o.a. yoga, tai-chi) • basketbal • volleybal

• tafeltennis • joggingparcours • wellnesscenter: o.a. o.a. bubbelbad, stoombad, ijsbad en sauna
• avondanimatie: live muziek • tegen betaling:
• wellnesscenter: diverse massages en behandelingen • golf: 2 terreinen van 18 holes (met PGA
academy: lessen op elk niveau, driving range, putting green, pro shop en verhuur materiaal) • tennis (4 courts) KINDEREN • gratis: • apart kinderbad • speeltuin • kinderanimatie (naargelang de
bezetting) • tegen betaling: • golflessen voor
kinderen • splash park • miniclub LOGIES • superiorkamers (32 m2) met bad, haardroger, strijkijzer en -plank, telefoon, satelliet-tv, wifi, kluisje,
minibar (zie ook all inclusive), airconditioning,
Nespresso®-apparaat met welkomstpakket en
balkon of terras • superiorkamers met tuinzicht
• superiorkamers met zicht op het golfterrein
• superiorkamers met zwembadzicht • juniorsuites (58 m²) met zithoek • suites (75 m²) met ruime
living met sofabed
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blau privilege porto petro resort
PORTO PETRO

Dit luxeresort vlakbij de pittoreske jachthaven van Porto Petro wordt zowel gedefinieerd
door rust, stilte en relaxatie, als door actie, avontuur en ervaringen. Kindvriendelijkheid
staat hier centraal dankzij het aparte kinderzwembad en een Kids Club. Gastronomisch
wordt u verwend door de verschillende restaurants die voor elke smaak wat wils bieden.
LIGGING • rustig gelegen aan een bos • direct aan
het fijnzand-/rotsstrand en dicht bij de jachthaven
van Porto Petro • ca. 200 m van restaurants en bars
• ca. 200 m van het centrum van Porto Petro • ca.
55 km van de luchthaven van Palma FACILITEITEN
• 309 kamers, juniorsuites, suites en 10 villa's
• hoofdgebouw met 2 verdiepingen, bijgebouwen
met 3 verdiepingen • resort verdeeld in 2 zones:
1 actief en animatie, 1 relax en stilte • lift • tv-ruimte • wifi in het hele hotel • internethoek • tuin
• 3 zwembaden (o.a. 1 voorbehouden voor volwassenen; 1 verwarmbaar) • ligbedden en handdoeken (borg) aan het zwembad • tegen betaling:
• chill out zone met Balinese bedden • kapper
• beautycenter • winkeltjes RESTAURANTS EN
BARS • ontbijt- en dinerbuffet • dieetmaaltijden
bij de buffetten • buffetrestaurant Ran de Mar met
terras met panoramisch zeezicht • restaurants: La
Finca (mediterraans), Midori (Japans, degustatiemenu), Galani (gourmet, degustatiemenu) • gepaste kleding verplicht voor het diner: voor heren
lange broek, hemd met mouwen en gesloten
schoenen • Bar Embat (geanimeerd), Bar Ponent
(chill out, enkel voor volwassenen), lobbybar en
poolbar • roomservice 24/7 SPORT EN ONTSPANNING • gratis: • wellnesscenter met binnenzwembad, sauna, hamam, bubbelbad • indoor en
outdoor fitness • biljart • fietsen • volleybal • jeu
de boules • multisportterrein • tafeltennis • kajak-

ken • snorkelen • yoga • internationale animatie
• tegen betaling: • massage en behandelingen in

het wellnesscenter • tennis (8 courts, ook verhuur
materiaal en lessen) • paddle tennis (2 courts) • in
de omgeving: o.a. paardrijden op ca. 2 km, golf op
ca. 7 km KINDEREN • gratis: • geïntegreerd kinderbad • speeltuin • miniclub 3 t/m 12 jaar (6x per
week) • teenagerclub 13 t/m 17 jaar tijdens de
schoolvakanties • speciaal kindergedeelte in het
buffetrestaurant in hoogseizoen • tegen betaling:
• babysitservice LOGIES • 1A, 2A (35 m2): kamers
met bad, douche, badjassen, slippers, haardroger,
telefoon, satelliet-tv, wifi, kluisje, zithoek, minibar (€), Nespresso®-koffiemachine, tegels, verwarming, airconditioning en balkon of terras
• 1G, 2G (35 m²): kamers met frontaal zeezicht
• 2B (42 m2): ruimere juniorsuites met zeezicht
• 2C, 3C (52 m2): suites met woonkamer, sofabed
en lateraal zeezicht • 2H, 3H (52 m²): suites met
frontaal zeezicht • 2E, 3E, 4E (100 m²): villa's met
twee aparte slaapkamers (een met dubbel bed en
een met twee eenpersoonsbedden), 2 badkamers,
grote woonkamer, bemeubeld terras met ligbedden, privézwembad, lateraal zeezicht en tuinzicht
ALL INCLUSIVE met toeslag Eten & drinken:

• ontbijtbuffet, lunch- en dinerbuffet of à la carte
• diners in de à-la-carterestaurants (volgens beschikbaarheid, met supplement) • lokale (alcoholische) dranken 10:00-24:00
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iberostar selection playa de muro village
PLAYA DE MURO

Dit recent gerenoveerde 5* hotel in mediterrane stijl ligt aan het uitgestrekte zandstrand
van Playa de Muro aan de noordkust van Mallorca. Dankzij een resem aan faciliteiten zoals
de ruime, luxueus ingerichte familiesuites, tal van sport- en ontspanningsfaciliteiten, miniclub en maxiclub voor de kids, drie openluchtzwembaden en drie kinderzwembaden, is dit
hotel een absolute aanrader voor families. De all inclusive formule zorgt ervoor dat u ten
volle geniet van de culinair hoogstaande restaurants en de vele bars. De SPA Sensations met
sauna, bubbelbad en Turks bad maakt het plaatje compleet.
LIGGING • gelegen in een resort met ca. 200 m
strandlijn en veel pijnbomen • direct aan het zandstrand van Playa de Muro • ca. 5 km van het centrum van Puerto de Alcudia • ca. 6 km van het centrum van Ca'n Picafort • ca. 55 km van de
luchthaven van Palma FACILITEITEN • 190 superiorkamers en familiesuites verdeeld over 7 gebouwen
met 1 verdieping • wifi in het hele hotel • iPad®
(borg) • verwarmd binnenzwembad • 2 zwembaden • zonneterras • ligbedden, parasols en handdoeken aan het zwembad • gebruik van de faciliteiten
(ook restaurants) van hotel Iberostar Playa de Muro
• tegen betaling: • ligbedden en parasols aan het
strand RESTAURANTS EN BARS • ontbijt- en dinerbuffet • buffetrestaurant 'Gregal' met show-cooking
(ontbijt en diner) • buffetrestaurant 'Embat Beach'
(ontbijt, lunch en diner) met à-la-cartegedeelte • in
het resort (Iberostar Playa de Muro): 2 buffetrestaurants, a-la-carterestaurant 'Gust', foodtruck • 5 bars
o.a. poolbar, beachbar SPORT EN ONTSPANNING
• gratis: • aerobics • aquagym • pilates • spinning
• tennis (1 court, juni tot september) • tafeltennis
• beachvolleybal • fitness • sauna • bubbelbad
• darts • internationale animatie overdag en 's
avonds • tegen betaling: • wellnesscenter: SPA
Sensations: o.a. massage • biljart • in de omgeving:

o.a. fietsen, minigolf, golf ca. 6 km, watersporten
KINDEREN • gratis: • 3 aparte kinderbaden in het

resort • speeltuin • Star Camp: 'Monkey' van 4 t/m
7 jaar (mei t/m oktober), 'Dolphin' van 8 t/m 12 jaar
(juni t/m september), 'Eagle' van 13 t/m 17 jaar (juli
en augustus) • tegen betaling: • babysitservice
LOGIES • A1A, A2A (20-25 m²): superiorkamers
met bad/douche, haardroger, telefoon, satelliet-tv,
wifi, kussenmenu, minibar (€, zie all inclusive), microgolf, kluisje, parketvloer, airconditioning en balkon of terras • A2D (35 m²): suites met woonkamer
met sofabed en aparte slaapkamer met tuinzicht
• A2E (35 m²): suites met zwembadzicht • A2B,
A3B (35 m²): familiesuites met 2 sofabedden en aparte slaapkamer, geen zwembadzicht • A2S, A3S: beperkt aantal familiesuites tegen promotieprijs • A2F,
A3F: familiesuites met zwembadzicht • C2K, C3K:
premium familiesuites met zeezicht ALL INCLUSIVE
met toeslag Eten & drinken: • ontbijt-, lunch- en
dinerbuffet • dranken tijdens de maaltijden: water,
tafelwijn, lokaal bier en frisdranken • snacks en ijsjes 10:30-13:00/16:00-18:00 • (alcoholische) dranken
10:30-24:00 (volgens openingsuren bars, vers fruitsap
en top merkdranken niet inbegrepen) • dagelijks
water op de kamer PRIVILEGES • fruitmand en fles
water op de kamer bij aankomst
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viva suites & spa adults only hotel
CALA MESQUIDA

Dit suitehotel is speciaal ontworpen om uw zintuigen te strelen en is, dankzij de adults-only
formule, ideaal voor honeymooners en iedereen die een romantische relaxvakantie wil beleven. De stijlvolle juniorsuites zijn uiterst gezellig ingericht en creëren een gevoel van luxe. ’s
Avonds met z’n tweetjes genieten in het bubbelbad, overdag lekker luieren aan het prachtige
landschapszwembad en tussendoor elk spoortje van stress laten wegnemen door een ervaren
masseur. Hier doet u echt alles waar u de rest van het jaar alleen maar kan van dromen!
LIGGING • rustig gelegen, aan de rand van bossen
en duinen • ca. 300 m van het zandstrand van Cala
Mesquida • gescheiden van het strand door een
wandelweg • ca. 100 m van restaurants en bars • ca.
7 km van het centrum van Cala Ratjada • ca. 75 km
van de luchthaven van Palma FACILITEITEN • minimumleeftijd 16 jaar • 189 juniorsuites, verdeeld
over 6 bijgebouwen van 3 verdiepingen • wifi
• landschapszwembad (700 m2) met bubbelbad
• tuin met Balinese bedden • ligbedden, parasols en
handdoeken aan het zwembad RESTAURANTS EN
BARS • ontbijtbuffet, lunch à la carte en dinerbuffet
met show-cooking en thema-avonden • buffetrestaurant met show-cooking • laat continentaal ontbijt op terras (tot 11:30) • roomservice: continentaal
ontbijt in de kamer (€) • themarestaurant (Aziatisch) • bar • poolbar/à-la-cartebistro • swim-upbar in het zwembad • gepaste kleding verplicht
voor het diner SPORT EN ONTSPANNING • gratis: • sauna, aerobics, pilates en yoga (bij de animatie) • jeu de boules • tafeltennis • boogschieten
• putting green • volleybal • bubbelbad • fitness
• internationale animatie overdag en 's avonds •
tegen betaling: • massage • fietsen • paardrijden

• duiken (PADI) • in de omgeving: golf op ca.
8 km (korting op green fees) LOGIES • 1A, 2A, 3A
(37 m²): juniorsuites in het bijgebouw met bad,
douche, haardroger, badjassen, telefoon, satelliet-tv, wifi, zithoek, minibar (€), Senseo®-koffieapparaat, kluisje (€), tegels, airconditioning en balkon • 2C, 3C: premium juniorsuites op de hogere
verdiepingen met kingsize bed, balkon en tuin-/
zwembadzicht • 2E, 3E: privilege juniorsuites met
kingsize bed, tuinterras met ligbedden • 2B, 3B
(50 m²): executive suites met salon, aparte slaapkamer en balkon • 2D: 'royal terrace' juniorsuites met
ruim terras met 2-persoons bubbelbad, Balinees
bed en 2 ligbedden ALL INCLUSIVE met toeslag
Eten & drinken: • ontbijtbuffet, lunch à la carte en
dinerbuffet met show-cooking • laat continentaal
ontbijt op het terras tot 11:30 • lunch ook mogelijk
à la carte aan de poolbar • dranken inbegrepen bij
de maaltijden: water, frisdranken, lokaal bier en
een selectie Spaanse wijnen • fruit, sandwiches
en ijsjes 10:30-23:30 • lokale en een selectie van internationale (alcoholische) dranken 10:30-23:30
PRIVILEGES • fruit en fles water op de kamer bij
aankomst
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finca ca n'ai
SÓLLER

Finca Ca n'Ai ligt te midden van beboste berghellingen, in het dal van Soller, ook wel het
dal van de sinaasappelbomen genoemd. Het landgoed, zo uit de 18e eeuw geplukt, werd
omgebouwd tot een kleinschalig en exclusief vakantiejuweeltje voor mensen met finesse en
gevoel voor romantiek.
LIGGING • rustig gelegen, in het Sierra de Tra

muntana gebergte • ca. 2,5 km van het zandstrand
van Puerto de Sóller • ca. 3 km van het pittoreske
dorpje Sóller (antieke trein stopt voor de deur)
• ca. 35 km van de luchthaven van Palma FACILITEITEN • minimumleeftijd 16 jaar • 30 junior
suites in 5 gerestaureerde traditionele Mallorcaan
se huisjes • bibliotheek • wifi in het hele hotel en
in de kamers • grote tuin en boomgaard met
eeuwenoude sinaasappel en citroenbomen, fruit
bomen en aromatische planten • parking
• 2 zwembaden (geopend van 1/04 tot 1/11, afhan
kelijk van de weersomstandigheden) • ligbedden,
matrassen, parasols, handdoeken en balinese bed
den aan het zwembad • tegen betaling: • wasse
rijservice RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet
• diner met vast menu (lokale/mediterrane keu

ken) • ontbijtbuffet • àlacarterestaurant met
terras en panoramisch uitzicht (Mallorcaans)
• poolbar SPORT EN ONTSPANNING • gratis:
• uitstekend vertrekpunt voor bergwandelingen
• live muziek in de zomerperiode • tegen betaling: • massage (op aanvraag) • fietsverhuur
• paragliding • in de omgeving: o.a. golf (korting),
watersporten in Puerto de Sóller LOGIES • 1A, 2A,
3A (45 m2): superior juniorsuites met bad of dou
che, haardroger, badjassen en slippers, telefoon, sa
telliettv, wifi, living, tegels, minibar (€), kluisje,
airconditioning en bemeubeld terras • 2D, 3D
(55 m²): premium juniorsuites met groot terras of
privétuin en mooi uitzicht • 2C, 3C (80 m²): suites
met aparte slaapkamer, Nespresso®apparaat,
groot terras met privétuin HONEYMOON • fles
cava • fruit
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castillo hotel son vida,
a luxury collection hotel
PALMA DE MALLORCA

In dit luxueuze en klassevolle kasteelhotel uit de 13e eeuw hangt de grandeur van lang vervlogen dagen. Uw kamer is prachtig ingericht, en rijkelijk gedecoreerd met schilderijen en
kostbaar antiek. De weelderige kasteeltuin biedt zicht op de golfbanen, waar u naar believen een balletje kan slaan. Een buffetrestaurant, een wijnrestaurant met groot buitenterras,
een binnen- en buitenzwembad en een wellnesscenter zijn de kers op de taart in dit aristocratische vakantieverblijf.
LIGGING • rustig gelegen, in een groene omgeving
• gelegen op een heuvel net buiten Palma stad • ca.
8 km van de stranden van Palma • ca. 15 km van de
luchthaven van Palma FACILITEITEN • 164 kamers
en suites in een 13de eeuws kasteel • 8 verdiepingen • wifi • binnenzwembad met bubbelbad
• 2 zwembaden • ligbedden, parasols, matrassen en
handdoeken aan het zwembad • tegen betaling:
• kapper • wasserijservice RESTAURANTS EN
BARS • hoofdrestaurant Es Castell, met terras
• gourmetrestaurant Es Vi (in bodegastijl, enkel diner) • George Sand lounge (70 merken whisky op
de kaart) • bar • pool bar • terrasbar met zicht op
de baai van Palma • roomservice 24/7 SPORT EN
ONTSPANNING • gratis: • stoombad • sauna
• bubbelbad • fitness • tegen betaling: • wellnesscenter 'Castillo Hotel Son Vida Spa': diverse massages en behandelingen • in de omgeving: o.a. Ara-

bella Golf Son Vida, Son Quint Executive Course,
Arabella Golf Son Quint, Arabella Golf Son
Muntaner (shuttleservice, korting op green fees)
KINDEREN • gratis: • apart kinderbad • speeltuin
• miniclub 3 t/m 12 jaar, tijdens de schoolvakanties
LOGIES • classic kamers (26-32 m²) met bad, aparte
douche, haardroger, badjassen, slippers, telefoon,
satelliet-tv, wifi, queensize bedden, minibar (€),
kluisje, strijkijzer en -plank, airconditioning en
groot raam • classic kamers met balkon • deluxe
kamers (36-42 m²) met kingsize bed en groot raam
of balkon • grand deluxe kamers (41-50 m²) op de
4de tot de 7de verdieping, met balkon en panoramisch zeezicht • classic suites (69-79 m²) met ruim
salon en aparte slaapkamer, groot raam of balkon
• deluxe suites met aparte slaapkamer, balkon en
zeezicht • familiesuites (54 m²) met twee aparte
slaapkamers en tuinzicht
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iberostar bahía de palma
PLAYA DE PALMA

Ontspannen in minimalistische designkamers met uitzicht op het witte zandstrand van
Playa de Palma. Nippen van een kleurrijke cocktail in een van de sfeervolle loungebars, of
genieten van een behandeling in de SPA Sensations met massages en schoonheidsbehandelingen: in dit recent volledig gerenoveerde luxeresort kan het allemaal. Het paradijselijke
zwembad wordt omzoomd door luxueuze ligbedden en voor een duik in de azuurblauwe
zee hoeft u enkel de promenade over te steken. Het adults only-concept garandeert u bovendien de weldadige rust waar u op vakantie zo naar verlangt. Een perfecte plek voor koppels en singles die zich in de watten willen laten leggen.

Juniorsuite (voorbeeld)

LIGGING • gescheiden van het zandstrand door de
promenade • centraal gelegen in Playa de Palma,
omringd door winkels, restaurants en bars • bushalte vlakbij • ca. 6 km van de luchthaven van Palma
FACILITEITEN • 217 kamers, superiorkamers en juniorsuites • hoofdgebouw met 7 verdiepingen, 3 liften • tv-ruimte • wifi in het hele hotel • zwembad
• dakterras met zoutwater infinity zwembad • ligbedden, handdoeken en parasols aan het zwembad
• tegen betaling: • Balinese bedden aan het zwembad • wasserijservice RESTAURANTS EN BARS
• ontbijt- en dinerbuffet • buffetrestaurant met
show-cooking • 'SeaSoul Restaurant & Lounge'
• bar 'Cosmopolitan' • 'Sky Bar' op het dakterras
• gepaste kleding verplicht voor het diner SPORT
EN ONTSPANNING • gratis: • fitness • 'Fit & Fun'
programma: o.a. pilates, yoga, aquaspinning, fit
jumping • avondanimatie: live muziek • tegen betaling: • wellnesscenter 'SPA Sensations': met
massage en schoonheidsbehandelingen • in de omgeving: o.a. tennis en paddle-tennis (in hotel Iberostar Cristina, ca. 50 m), golf ca. 8 km, watersporten LOGIES • B2F: kamers met douche, 26”

flatscreen satelliet-tv (o.a. met Nederlandstalige kanalen), telefoon, wifi, kluisje, airconditioning, verwarming en balkon of terras • B2S: beperkt aantal
kamers tegen promotieprijs • B1E, B2E: kamers
met lateraal zeezicht • B1A, B2A: kamers met frontaal zeezicht • B2K: 'Comfort Plus' kamers met bevoorrechte ligging op de 4e of 5e verdieping met
zeezicht • B2C: ruimere superiorkamers met zeezicht • B2W: ruimere superiorkamers op de 4e tot
de 7e verdieping met zeezicht • B1L, B2L: juniorsuites met gunstige ligging, groot balkon of terras en
zeezicht • B2B: superior juniorsuites met zeezicht
ALL INCLUSIVE met toeslag Eten & drinken:

• ontbijt-, lunch- en dinerbuffet • dranken inbegrepen bij de maaltijden: water, tafelwijn, lokaal bier
en frisdranken • snacks 10:30-13:00/16:0018:00 • (alcoholische) dranken 10:00-24:00 (volgens
openingsuren bars, vers fruitsap en top merkdranken niet inbegrepen) • dagelijks water op de kamer
• dranken en maaltijden in de 'SeaSoul Restaurant
& Lounge' zijn niet inbegrepen EXTRA INFO • minimum leeftijd 16 jaar PRIVILEGES • fruitmand en
fles water op de kamer bij aankomst
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iberostar selection playa de palma
PLAYA DE PALMA

Dit recent gerenoveerde 5* resort geniet een uitstekende ligging, direct aan de promenade en
het strand en slechts op korte afstand van de hoofdstad Palma. U kan heerlijk genieten aan het
grote zwembad, op het Star Prestige dakterras of in het SPA Sensations wellnesscenter. Met
zijn ligging vlakbij winkels, restaurants en bars is Iberostar Selection Playa de Palma de ideale uitvalsbasis voor een ontspannende vakantie. Dineren doet u in het buffetrestaurant, waar
u geniet van een uitgebreide keuze aan smaakvolle gerechten.

Star Prestige kamer (voorbeeld)

LIGGING • gescheiden van het zandstrand door de
promenade • centraal gelegen in Playa de Palma,
omringd door winkels, restaurants en bars • bushalte vlakbij • ca. 3 km van de luchthaven van Palma FACILITEITEN • 182 kamers, familiekamers en
suites • hoofdgebouw met 8 verdiepingen, 3 liften
• internethoek • wifi in het hele hotel • dakterras
(15+) met infinity zwembad op de 8ste verdieping,
enkel voor Star Prestige gasten • zwembad • zonneterras met ligbedden, parasols en handdoeken
• tegen betaling: • winkeltjes • wasserijservice
• ligbedden en parasols aan het strand RESTAURANTS EN BARS • ontbijt -en dinerbuffet • buffetrestaurant 'Playa Blanca' met show-cooking
• à-la-carterestaurant 'Marea' (met reservering)
• gepaste kleding verplicht voor het diner • loungebar met snacks en live muziek • poolbar met snacks
• champagnebar SPORT EN ONTSPANNING
• gratis: • wellnesscenter SPA Sensations: o.a. bubbelbad, sauna, hamam en 'sensations' douche • fitness • internationale animatie, o.a. sportactiviteiten
• tegen betaling: • wellnesscenter SPA Sensations: massage (ook voor koppels, volgens beschikbaarheid) en behandelingen • in de omgeving: in
Iberostar Cristina op ca. 50 m: tennis (2 courts) en
paddle-tennis (3 courts), watersporten aan het
strand, golf LOGIES • B1E, B2E, B3E: kamers met

douche, haardroger, telefoon, satelliet-TV, airconditioning, verwarming, premium wifi, minibar (€),
kluisje, balkon en zwembadzicht • B1S, B2S, B3S:
beperkt aantal kamers tegen promotieprijs • B1B,
B2B, B3B: kamers met lateraal zeezicht • B2C,
B3C: kamers met zeezicht • B2K, B3K: 'Comfort
Plus' kamers met bevoorrechte ligging en lateraal
zeezicht • B2J, B3J: juniorsuites met zithoek en
zeezicht • B2F: familiekamers (een ruimte) met
2 extra sofabedden, zonder zeezicht • B2G: familiekamers met zwembadzicht • B2I: familiekamers
met zeezicht • B2L: Star Prestige kamers op de hogere verdiepingen met extra diensten o.a. toegang
tot het dakterras met infinity pool en zeezicht (16+)
• B2N, B3N: Star Prestige juniorsuites op de hoogste verdieping met zithoek, bubbelbad op het terras
en zeezicht (16+) ALL INCLUSIVE met toeslag
Eten & drinken: • ontbijt-, lunch- en dinerbuffet
• dranken inbegrepen bij de maaltijden: water, tafelwijn, lokaal bier en frisdranken • snacks 10:3013:00/15:00-18:00 • (alcoholische) dranken 10:3024:00 (volgens openingsuren bars, vers fruitsap en
top merkdranken niet inbegrepen) • dagelijks water op de kamer EXTRA INFO • hoewel kinderen
zijn toegelaten richt het hotel zich eerder op een
volwassen publiek. PRIVILEGES • fruitmand en
fles water op de kamer bij aankomst
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iberostar selection llaut palma
PLAYA DE PALMA

In dit hotel geniet u op vijfsterrenniveau van de Middellandse Zee en omgeving. Het ligt op
wandelafstand van het strand en op amper vijftien minuten rijden van Palma. Vlakbij zijn
er bovendien drie geweldige golfbanen. Verder stelt deze Iberostar gewoonweg geen grenzen aan het comfort. Het wellnesscentrum is maar liefst 1300 m² groot, terwijl de drie restaurants tekenen voor hoogstaande gastronomie. Wat u niet mag overslaan: de rooftopbar
met prachtig zicht op zee. Kiest u bovendien voor een Star Prestige-kamer, dan ondergaat
u een absolute luxe-ervaring in een exclusieve zone van het hotel.
LIGGING • ca. 200 m van het fijnzandstrand van

Playa de Palma • ca. 200 m van winkels, restaurants en bars • ca. 6 km van de luchthaven van Palma FACILITEITEN • 186 kamers • gebouw van
7 verdiepingen • wifi in het hele hotel • tuin
• zwembad met bubbelbad • ligbedden, parasols,
matrasjes en handdoeken aan het zwembad • Star
Prestige zone (16+): lounge met snacks, fruit, dranken en koffie (10:00-24:00), zonneterras op het dak,
apart gedeelte in het à-la-carterestaurant • tegen
betaling: • wasserijservice • Balinese bedden aan
het zwembad RESTAURANTS EN BARS • ontbijten dinerbuffet • buffetrestaurant met showcooking en thema-avonden • à-la-carterestaurant
'Katagi Blau' (Aziatisch/fusion, met reservering)
• gepaste kleding verplicht voor het diner • lobbybar met panoramisch zicht over de baai van Palma
• poolbar 'Norai Bistro' met snacks • roomservice
SPORT EN ONTSPANNING • gratis: • wellnesscenter (18+): binnenzwembad, sauna, stoombad,
bubbelbad en zonnebank • fitness • fietsgarage
• tegen betaling: • wellnesscenter (18+): massages

en schoonheidsbehandelingen • in de omgeving:
watersporten aan het strand, golf KINDEREN • gratis: • apart kinderbad LOGIES • 1A, 2A (28 m²):
kamers met douche, haardroger, airconditioning,
kluisje, telefoon, minibar (€, zie ook all inclusive),
satelliet-tv, wifi, koffie- en theezetfaciliteiten (€),
badjassen, balkon en landzicht • 1L, 2L (28 m²): kamers met zwembadzicht • 1M, 2M (28 m²): kamers
met lateraal zeezicht • 2B (28 m²): kamers met zeezicht • 2K (28 m²): 'Comfort Plus' kamers met bevoorrechte ligging en zeezicht • 2C (28 m²): 'Star
Prestige' kamers met toegang tot de 'Star Prestige'
zone • 2D (28 m²): 'Star Prestige' kamers met zeezicht • 2E (37 m²): juniorsuites met bad, douche en
landzicht • 2F (37 m²): juniorsuites met zwembadzicht • 2G (37 m²): juniorsuites met zeezicht • 2H
(41 m²): suites met bubbelbad in openlucht en
zwembadzicht ALL INCLUSIVE met toeslag Eten
& drinken: • ontbijt-, lunch- en dinerbuffet
• snacks 10:30-13:00/15:00-18:30 • lokale (alcoholische) dranken: 09:00-24:00 • minibar in de kamer
(dagelijks bijgevuld; geen alcoholische dranken)
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iberostar jardín del sol suites
SANTA PONSA

Iberostar Jardin del Sol Suites is een romantisch hotel op Mallorca dat een eindeloos panorama biedt over de baai van Santa Ponsa, een van de meest idyllische plaatsen op de Balearen. Als Pegase-klant verblijft u in de Star Prestige, een hotelgedeelte waar u geniet van een
resem exclusieve diensten. Bovendien beschikt u in uw suite over een eigen bubbelbad, de
perfecte afsluiter van een dagje relaxen of net de prelude van een bezoekje aan de fantastische Spa Sensations.
LIGGING • rustig gelegen, direct aan zee • ca. 1 km

gen betaling: • wellnesscenter 'SPA Sensations':

van het strand van Santa Ponsa • ca. 300 m van bars,
restaurants en winkels • ca. 1,5 km van het centrum van Santa Ponsa • ca. 31 km van de luchthaven van Palma FACILITEITEN • 260 juniorsuites
en suites • 2 gebouwen met 8 verdiepingen, 5 liften
• exclusief voor Star Prestige-gasten: 92 gerenoveerde juniorsuites en suites en 8 penthouse juniorsuites, privézone: o.a. met nieuw solarium, zwembad
met verwarmd bubbelbad, regendouche en Balinese bedden, bar met loungegedeelte en terras, dagelijks krant, korting in 'SPA Sensations' • tv-ruimte • wifi in het hele hotel • zwembad • ligbedden
en parasols aan het zwembad • tegen betaling:
• wasserijservice RESTAURANTS EN BARS • ontbijt- en dinerbuffet • buffetrestaurant met showcooking • Japans restaurant 'Teppanyaki' • snackbar • poolbar • gepaste kleding verplicht voor het
diner SPORT EN ONTSPANNING • gratis: • verwarmd binnenzwembad • sauna • hamam • bubbelbad • yoga • aquagym • fitness • wandeltochten
(1x per week) • avondanimatie: livemuziek • te-

o.a. met massage, gezondheids- en schoonheidsbehandelingen • watersporten • in de omgeving:
o.a. golf LOGIES • 1H, 2H, 3H: gerenoveerde 'Star
Prestige' juniorsuites met bad/bubbelbad, douche,
haardroger, salon, telefoon, satelliet-tv, wifi, minibar (€, zie ook all inclusive), koffiezetfaciliteiten,
kluisje, tegels, airconditioning, toegang tot de 'Star
Prestige' zone en zeezicht • 2J, 3J: 'Star Prestige'
penthouse juniorsuites op de hoogste verdieping,
met groot terras met bubbelbad en zeezicht • 1E,
2E, 3E: 'Star Prestige' suites met aparte slaapkamer,
balkon en zeezicht ALL INCLUSIVE met toeslag
Eten & drinken: • ontbijt-, lunch- en dinerbuffet • dranken inbegrepen bij de maaltijden: water,
tafelwijn, lokaal bier en frisdranken • gebak 10:3012:00/16:00-18:30 • (alcoholische) dranken 10:0024:00 (volgens openingsuren bars, fruitsap en top
merkdranken niet inbegrepen) • dagelijks gevulde
minibar in de kamer EXTRA INFO • minimum leeftijd 16 jaar PRIVILEGES • fruitmand en fles water
op de kamer bij aankomst
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iberostar grand portals nous
PORTALS NOUS

Luxueus dineren, herbronnen in de exquise spa, tot rust komen in de prachtige suites met
een spectaculair uitzicht én een persoonlijke butler die aan al uw wensen tegemoetkomt: dit
gloednieuwe hotel is het eerste op het eiland dat behoort tot ‘The Grand Collection’ van
Iberostar, de meest luxueuze hotels met de beste service en gastronomie. Het exclusieve
jachthavenstadje Portals Nous is een echte place to be, op slechts 10 kilometer van de
hoofdstad Palma. Zelfs Juan Carlos I van Spanje kiest ervoor om zijn jacht hier aan te leggen. U geniet er van een azuurblauwe kust met een heerlijk hagelwit zandstrand.
LIGGING • in de inham van Portals Nous, direct

aan het strand • ca. 2 km van de haven Puerto Portals • ca. 11 km van het centrum van Palma • ca.
20 km van de luchthaven van Palma FACILITEITEN
• 66 kamers in een hoofdgebouw en een bijgebouw aan het strand • wifi premium in het hele
hotel • zwembad met waterval • butlerservice
• ligbedden, handdoeken en parasols aan het
zwembad • tegen betaling: • ligbedden en parasols aan het strand RESTAURANTS EN BARS • ontbijt • gastronomisch restaurant 'Astir' met
bio-keuken • loungebar • Champagnebar • Wellnessbar • roomservice 24/7 SPORT EN ONTSPANNING • gratis: • fitness • wellnesscenter: hamam
en sauna • avondanimatie: live muziek • tegen betaling: • wellnesscenter 'Physica Spa' (ca. 650 m²):

diverse massages en behandelingen • in de omgeving: watersporten, golf o.a. Royal Bendinat
(9 holes) ca. 1 km, Son Vida, Son Muntaner en Son
Quint ca. 10 km LOGIES • B1A, B2A: 'Marcel
Wanders' kamers met bad, douche, haardroger,
badjassen en slippers, satelliet-tv, airconditioning,
telefoon, wifi, kluisje, minibar (€) en balkon • B1B,
B2B: 'Beach Level' kamers met terras • B1C, B2C:
juniorsuites met balkon en lateraal zeezicht
• B1D, B2D: juniorsuites met zeezicht • A1H,
A2H (60 m²): 'spa' suites met sauna, geen zeezicht
• A2U: 'penthouse' suite met terras • A1F, A2F
(46 m²): 'naughty' suite met rond bed en balkon
• A1J, A2J (50 m²): 'games' suite met ultramodern
interieur en videogames • A2L (43 m²): 'stargazer'
suite met fictieve sterrenhemel
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Maquette

Maquette

iberostar heritage llum portocolom
PORTOCOLOM

Een authentiek kader, ultramoderne faciliteiten en een heel mooie service. Dat mag u verwachten in Iberostar Heritage Llum Portocolom. Dit hotel is gehuisvest in een prachtig historisch gebouw in Portocolom dat werd omgetoverd tot een luxueus vijfsterrencomplex. Het
interieur oogt strak en minimalistisch, maar weerspiegelt ook op subtiele wijze de geschiedenis van het pand. Verder geniet u hier van alle voorzieningen die een ervaring met Iberostar kenmerken: een sublieme keuken, prima wellness in de Spa Sensations en een breed
aanbod van kamers en suites. Vooral de Penthouse Suites bieden het toppunt van comfort.
LIGGING • direct aan het strand • ca. 60 km van de
luchthaven van Palma FACILITEITEN • 60 kamers
Maquette

• wifi in het hele hotel • zwembad • ligbedden,
parasols en handdoeken aan het zwembad RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet • buffetrestaurant • bar • roomservice SPORT EN ONTSPANNING • gratis: • livemuziek • tegen betaling:
• 'Spa Sensations' wellnesscenter: sauna, stoombad, diverse massages en schoonheidsbehandelingen • fietsverhuur • in de omgeving: surfen, duiken, bootexcursies LOGIES • 1A, 2A (20 m²):

kamers met bad/douche, haardroger, telefoon, satelliet-tv, kluisje, minibar (€), wifi, airconditioning,
badjassen en slippers, koffiezetapparaat, balkon of
terras • 1B, 2B (20 m²): deluxe kamers • 1C, 2C
(20 m²): kamers met zwembadzicht • 2D, 3D
(20 m²): premium kamers, zonder zwembadzicht
• 2E, 3E (33 m²): juniorsuites • 2I (31 m²): penthouse juniorsuites met ruim balkon met ligbedden • 2G (34 m²): suites • 2L (34 m²): penthouse
suites met ruim balkon met ligbedden EXTRA INFO • voorziene opening: april 2020
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sentido mallorca palace
SA COMA

Dit stijlvolle hotel met een all inclusive-formule van hoog niveau bevindt zich op het schiereiland Punta de n’ Amer, aan de oostkust van Mallorca. De verzorgde kamers en suites bieden u een ruim terras en kijken uit op het prachtige landschapszwembad. Dat ligt in een
aangename en rustige tuin waarin het heerlijk verdwalen is. Op wandelafstand vindt u het
fijne zandstrand van Sa Coma, een van de grootste uit de streek. Voor watersporten hebt u
de keuze uit onder meer kanoën, windsurfen en zeilen. Daarna vergast de chef u in zijn
open keuken op mediterrane, Indische en Aziatische specialiteiten.
LIGGING • ca. 250 m van het strand van Sa Coma
• ca. 500 m van het centrum van Sa Coma • ca.
4 km van het centrum van Cala Millor • ca. 70 km
van de luchthaven van Palma FACILITEITEN
• 114 kamers en suites • 3 gebouwen met 3 verdiepingen, 4 liften • wifi in het hele hotel • tuin
• landschapszwembad • ligbedden, parasols en
handdoeken aan het zwembad • tegen betaling:
• wasserijservice • Balinese bedden aan het
zwembad RESTAURANTS EN BARS • ontbijt- en
dinerbuffet • buffetrestaurant 'Sa Font' met showcooking (Mediterrane en internationale specialiteiten) en terras • laat continentaal ontbijt t/m
12:00 • à-la-carterestaurant 'Cinco Sentidos' (enkel
diner, met reservering) • gepaste kleding verplicht
voor het diner • 3 bars: o.a. poolbar • roomservice

11:00-22:00 SPORT EN ONTSPANNING • gratis:
• wellnesscenter: o.a. verwarmd binnenzwembad,
sauna, hamam • fitness • aerobics • pilates • yoga
• Tai Chi • tafeltennis • avondanimatie: regelmatig
live muziek • tegen betaling: • wellnesscenter:
o.a. massage en schoonheidsbehandelingen • biljart
• in de omgeving: watersporten aan het strand, golf
ca. 10 km LOGIES • 1A, 2A (31 m²): kamers met
bad, haardroger, telefoon, kluisje (€), airconditioning, minibar (€, zie ook all inclusive), satelliet-tv,
wifi en balkon • 2S (31 m²): beperkt aantal kamers
tegen promotieprijs • 2K (31 m²): 'Comfort Plus'
kamers op de benedenverdieping met kingsize bed
en terras • 2B, 3B (63 m²): suites met ruim salon en
groot terras (21 m2) met ligbedden EXTRA INFO
• minimumleeftijd 16 jaar
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park hyatt mallorca
CANYAMEL

Park Hyatt Mallorca is gelegen in een rustige vallei en weerspiegelt de stijl van de traditioneel Mallorcaanse heuveldorpen. Verwacht een cluster van honingkleurige gebouwen verdeeld door waterpartijen en paden en geconcentreerd rond een centraal plein. De sfeer is
hier warm en gastvrij, terwijl de faciliteiten en service niets aan het toeval overlaten. Vooral op culinair vlak gooit dit complex hoge ogen. Zo werkt de chef in het restaurant Balearic
uitsluitend met topproducten van lokale boerderijen en staat er met David García een
Michelin-chef aan het roer van de Tapas Gastrobar.
LIGGING • rustig gelegen • ca. 1 km van het strand

van Canyamel (shuttleservice) • ca. 8 km van het
centrum van Arta • ca. 75 km van de luchthaven van
Palma FACILITEITEN • 142 kamers en suites • wifi
in het hele hotel • 2 zwembaden • ligbedden, parasols en handdoeken aan de zwembaden • tegen betaling: • wasserijservice RESTAURANTS EN BARS
• ontbijtbuffet, diner: 4-gangenmenu • buffetrestaurant • 3 à-la-carterestaurants: tapas, Aziatisch, lokaal en lichte snacks • gastronomisch restaurant
„VORO” (Michelin sterrenchef) • poolbar met
snacks • roomservice 7:30-22:30 SPORT EN ONTSPANNING • gratis: • fitness • fietsverhuur • wellnesscenter: sauna, relaxatiezone, zwembad • toegang tot Cap Vermell Country Club
(semi-Olympisch binnenzwembad, fitness en wellnesscenter) • tegen betaling: • wellnesscenter: diverse massages en schoonheidsbehandelingen • in de
omgeving: golf (4 golfterreinen, shuttleservice),
mountainbike, kajak, pedalo, paardrijden, duiken,
tennis, watersporten KINDEREN • gratis: • apart
kinderbad • miniclub (4-12 jaar) LOGIES • D1L,
D2L (50 m²): kamers op het gelijkvloers met bad,
douche, haardroger, badjassen en slippers, satelliet-tv, telefoon, airconditioning, wifi, kluisje, minibar (€), koffie- en theezetfaciliteiten, strijkijzer en

-plank en terras • C1M, C2M (50 m²): juniorsuites
op het gelijkvloers met directe toegang tot de tuin,
minibar inbegrepen • C1N, C2N (50 m²): juniorsuites met uitzicht op het resort • C1W, C2W (50 m²):
juniorsuites met uitzicht op de vallei • D1G, D2G,
D3G (100 m²): Park suites met aparte slaapkamer, living, kingsizebed en terras • D1F, D2F, D3F
(100 m²): Park suites op het gelijkvloers met directe
toegang tot de tuin • F2F, F3F, F4F, F5F (150 m²):
Park suites met twee aparte slaapkamers op het gelijkvloers met directe toegang tot de tuin • D1H,
D2H, D3H (100 m²): Park suites met aparte slaapkamer, 1x/verblijf diner voor 2 in VORO restaurant,
balkon en panoramisch uitzicht • F2H, F3H, F4H,
F5H (150 m²): Park suites met twee aparte slaapkamers, 1x/verblijf diner voor 2 in VORO restaurant,
balkon en panoramisch uitzicht • D1J, D2J, D3J
(150 m²): presidentiële suites met aparte slaapkamer,
kitchenette en eetplaats, 1x/verblijf diner voor 2 in
VORO restaurant, 50 min/verblijf massage voor het
koppel in het wellnesscenter, groot balkon met bubbelbad en panoramisch uitzicht • F2J, F3J, F4J, F5J
(200 m²): presidentiële suites met twee aparte slaapkamers HONEYMOON • upgrade naar Park suite
(volgens beschikbaarheid) • chocolade • fruit • cava
• bij boeking in suite: ontbijt op de kamer
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viva golf adults only hotel
PUERTO DE ALCUDIA

In dit romantische adults only hotel kunt u als koppel gegarandeerd genieten van een rustig verblijf en een uitstekende centrale ligging vlakbij het zandstrand, de winkels en het haventje van Alcudia. U wordt hier verwend met een mooi zwembad met Balinese bedden,
overheerlijke gerechten en een zeer vriendelijke service. Talloze relaxmomenten wachten u
op in de sauna, op de massagetafel, in de lounge bar en op de putting green, om u nadien
terug te trekken in uw lichte kamer voorzien van alle comfort en luxe. U overweegt beslist
om hier nog eens terug te komen.
LIGGING • direct aan het fijnzandstrand van Alcudia • ca. 100 m van het centrum, omringd door winkels, restaurant en bars • ca. 65 km van de luchthaven van Palma FACILITEITEN • minimumleeftijd
18 jaar • 117 kamers • 4 verdiepingen • 2 liften
• tuin • wifi • internethoek • verwarmbaar landschapszwembad • ligbedden, matrasjes, parasols en
handdoeken aan het zwembad • tegen betaling:
• ligbedden en parasols aan het strand RESTAURANTS EN BARS • ontbijt- en dinerbuffet met
show-cooking • buffetrestaurant Adagio • gepaste
kleding verplicht voor het diner • Bluemoon lounge
bar met snacks • poolbar, mei t/m oktober • beach-/

snackbar SPORT EN ONTSPANNING • gratis:
• fitness • sauna • biljart • tegen betaling: • massages • fietsen • in de omgeving: o.a. watersporten
aan het strand en golf LOGIES • 1E, 2E: superiorkamers met douche, haardroger, badjassen, telefoon,
satelliet-tv, wifi, kussenmenu, minibar (€, gratis bij
aankomst: 2 pils, 2 water en 2 frisdranken), koffieen theezetfaciliteiten, kluisje, tegels, airconditioning
en balkon • 1A, 2A: superiorkamers met lateraal
zeezicht • 2K: kamers op de hogergelegen verdiepingen met zeezicht • 2F: Royal Terrace kamers
met kingsize bed en groot dakterras met bubbelbad,
Balinees bed, ligbedden en zeezicht

PEGASE BEOORDELING
ADULTS ONLY

114

Peg_Vlieg_S20 (114).indd 114

MOOI STRAND

MOMENT MET TWEE

CENTRALE LIGGING

FIJNPROEVERS

11156C - www.pegase.be/vlieg-11156

9/09/19 09:07

MALLORCA | BALEAREN

caprice alcudia port by ferrer
PUERTO DE ALCUDIA

Caprice Alcudia Port is een gloednieuwe boetiekhotel met een uitstekende ligging. Het bevindt zich op enkele tientallen meters van het historisch centrum van Alcudia, vlakbij de
haven en het strand. Een strakke lijnvoering gecombineerd met wit en hout domineren de
architecturale taal, wat zorgt voor een heel Scandinavische look-and-feel. De kamers zijn
prachtig vormgegeven en voorzien van alle modern comfort. Relaxen kan aan de ligbedden
rond het zwembad of in de wellnessruimte met sauna, hamam en hottub.
LIGGING • ca. 50 m van het strand • ca. 2 km van

het oude centrum van Alcudia • ca. 65 km van de
luchthaven van Palma FACILITEITEN • 66 kamers en
suites • 5 verdiepingen • liften • wifi in de publieke
ruimtes • zwembad • ligbedden, parasols en handdoeken aan het zwembad RESTAURANTS EN BARS
• ontbijtbuffet, dinerbuffet of à la carte • restaurant
• bar • roomservice 24/7 SPORT EN ONTSPANNING • gratis: • fitness • wellnesscenter (16+):
o.a. hamam, sauna, aromatische douches, ijsfontein

• tegen betaling: • wellnesscenter: diverse massages en schoonheidsbehandelingen LOGIES • 1A, 2A

(22 m²): superiorkamers met bad of douche, haardroger, badjassen en slippers, satelliet-tv, telefoon,
airconditioning, wifi, kluisje, minibar (€), koffie- en
theezetfaciliteiten, balkon of Frans balkon en zwembad- of stadszicht • 2B (42 m²): suites met balkon en
zwembadzicht of stadszicht • 2C (42 m²): suites met
balkon en beperkt zeezicht • 2D (42 m²): Rooftop
suites met bubbelbad, dakterras en zeezicht (18+)
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Ontdek de indrukwekkende rotsformaties en gouden stranden
van Zuid-Portugal, bewonder de baaien en eilanden bij
natuurpark Ria Formosa en struin door het centrum van
Albufeira, een van de plaatsen waar u het échte Portugal nog
kunt ervaren.

ATLANTISCHE OCEAAN

Algarve

ALGARVE

SPANJE

Porches
Albufeira
Carvoeiro
Vilamoura
Almancil
Lagos
Armaçao
de Pêra
Faro

Onze tips
De iconische vuurtoren in Sagres is absoluut
een must-see, net als de nabijgelegen kliffen
die in zee vallen. Mysterieus en wild, dit is
een van de kustschatten van de Algarve.

Van zijn locatie in het ruige natuurpark
Costa Vicentina tot zijn status als
surfparadijs, het stadje Aljezur is een
topplek voor natuurliefhebbers en surfers.

Praktisch
VLIEGTIJD Ca. 3u. • TIJDSVERSCHIL 1 u vroeger dan in België.
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Faro heeft zijn traditionele wortels weten te
behouden. Omringd door een middeleeuwse
stenen muur en vol met Moorse en
Romeinse ruïnes en bezienswaardigheden,
biedt dit historische centrum een kijkje in
het verleden.

Grillige kustlijn, geheimzinnige grotten
Unieke Pegase ervaring

Prachtige stranden, idyllische baaien, imposante kliffen.
De Algarve is niet voor niets Portugals meest aantrekkelijke
regio. Eén ander fenomeen mag u er niet missen: een
aantal grotten, verborgen langs de ruwe kustlijn, behoren
tot de meest opmerkelijke op onze aarde.

ontdekken doet u vanaf het water: per boot, stand-up
paddle of kajak. Op uw tocht passeert u bovendien de
grotten van Zorreira, de tussenstop zéker waard.

Algar de Benagil

Lokale vissers en schippers zijn het er unaniem over
eens: ‘Elefante’ is een van de meest dramatische
oceaangrotten van Portugal. De grot dankt haar naam aan
de karakteristieke olifantenvorm. Ze ligt in Lagos, in het
gebied van Ponta de Piedade in het westen van de Algarve.
Een plek die haar aantrekkingskracht ook ontleent aan de
hoge rotspartijen en verbluffende zonsondergangen.

De Algar de Benagil is volgens velen de mooiste grot
die er is. Door erosie is er namelijk een geperforeerd,
cirkelvormig afdak ontstaan vlak boven het strand. De grot
lijkt wel een ronde kamer met een zandvloer en immense
lichtkoepel die voor een prachtig kleurenspel zorgt. Ze

Elefante
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martinhal sagres beach
family resort & hotel
SAGRES

Deze familievriendelijke en meermaals bekroonde hideaway is fantastisch gelegen in een
prachtig natuurdecor, omgeven door het park Costa Vicentina en vlak bij de historische
vissershaven. U verblijft in modern ingerichte kamers en designhuisjes die uitkijken op het
mooie zwembad of de Atlantische Oceaan. Terwijl de kinderen zich vermaken op de trampoline of in de kids club, geniet u in een van de restaurants van verfijnde Portugese maaltijden bereid met lokale producten. Daarna kunt u zich laten verwennen in de stijlvolle spa of
wegdromen tijdens een heerlijke gelaatsmassage.
LIGGING • rustig gelegen • direct aan het zand-

strand • ca. 3 km van het centrum van Sagres • ca.
30 km van Lagos • ca. 118 km van de luchthaven
van Faro FACILITEITEN • 238 kamers, suites en bungalows • wifi in het hele hotel • 5 zwembaden • ligbedden, parasols en handdoeken aan het zwembad
• tegen betaling: • winkeltje • wasserijservice RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet • lunch en diner
à la carte • 3 à-la-carte restaurants • 4 bars SPORT
EN ONTSPANNING • tegen betaling: • wellnesscenter: o.a. massage en schoonheidsbehandelingen
• zeilen • kajakken • windsurf • duiken • fietsenverhuur • pilates • yoga • tennis • fitness • paardrijden KINDEREN • gratis: • apart kinderbad • speeltuin • tegen betaling: • babyclub 6 maanden t/m

2 jaar • miniclub 2 t/m 5 jaar en 5 t/m 9 jaar • teenclub 9 t/m 16 jaar LOGIES Code A: • 1B, 2B (34 m²):
kamers met bad of douche, badjassen, slippers, haardroger, lcd satelliet-tv, iPod®-docking station, minibar (€), Nespresso®-apparaat, kluisje, airconditioning, balkon of terras, lateraal zeezicht • 1A, 2A:
kamers met zeezicht • 2C (50 m², op aanvraag): suites met mezzanine, zeezicht Code B: • 1B - 4B
(123 m²): 'grand deluxe garden houses' met 2 aparte
slaapkamers, 2 badkamers (1 met bad en 1 met douche), woon- en eetkamer, volledig uitgeruste keuken, terras • 1F - 4F: 'grand deluxe ocean houses'
met lateraal zeezicht • 1D - 4D: 'grand deluxe ocean
houses' met zeezicht • 1G - 4G (123 m²): 'grand deluxe bay houses' met zicht op de baai
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the lake spa resort
VILAMOURA

Dit internationaal gelauwerd prestigeresort heeft een uitgelezen ligging direct aan het zandstrand, tussen de jachthaven van Vilamoura en de zee in, en wordt omringd door zes golfterreinen. De prachtige kamers combineren moeiteloos luxe en eenvoud en bieden panoramische uitzichten. Het allereerste zwembad met natuurlijke zandbodem in Europa vindt u
in dit resort en ook het drijvende restaurant Marenostrum, waar u kennis maakt met de
aroma's van de Algarve, is bijzonder spectaculair. Na een bezoek aan de spa kunt u lekker
loungen in de Jaipur Tea Room, waar u zich in het exotische India waant.
LIGGING • rustig gelegen • gelegen aan een privémeer • naast de jachthaven van Vilamoura • ca.
200 m van het zandstrand van Praia da Falésia
• ca. 150 m van het centrum van Vilamoura • ca.
26 km van de luchthaven van Faro FACILITEITEN
• 192 kamers • 4 verdiepingen • 3 liften • wifi in het
hele hotel • 3 zwembaden (o.a. 1 met zand) • ligbedden, parasols en handdoeken aan het zwembad • tegen betaling: • kapper • wasserijservice
RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet, lunch en
diner à la carte of met vast menu • 2 à-la-carterestaurants: Fusion (mediterraans en oosters), Marenostrum (drijvend restaurant, verse vis en zeevruchten) • 2 bars • roomservice 24/7 SPORT EN
ONTSPANNING • gratis: • basketbal • kajakken/
waterfietsen • fitnessruimte • multisportterrein
• tafeltennis • sauna • biljart • in de blue & green
spa: o.a. sauna, bubbelbad, hamam, Romeins bad

en sensorial shower • tegen betaling: • wellnesscenter: o.a. massage en schoonheidsbehandelingen
• fietsverhuur • in de omgeving: o.a. catamaran,
zeilen, duiken, waterski ca. 150 m en Vilamoura golf ca. 1 km (gratis shuttle service) KINDEREN
• tegen betaling: • miniclub 3 t/m 12 jaar (enkel tijdens de schoolvakanties) • babysitservice
LOGIES • 1E, 2E, 3E (32 m²): deluxe kamers gelegen in het hoofgebouw met bad, douche, badjassen,
slippers, haardroger, lcd satelliet- tv, minibar (€),
Nespresso®-apparaat, theezetfaciliteiten, kluisje,
wifi, aircondtioning, tegels en balkon met tuinzicht
• 1F, 2F, 3F: deluxe kamers met zeezicht • 1G, 2G,
3G: deluxe kamers met panoramisch zeezicht • 2B,
3B (69 m², op aanvraag): suites met aparte slaapkamer, woonkamer met sofabed, panoramisch zeezicht EXTRA INFO • volpension is alleen beschikbaar voor de periode juli en augustus
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epic sana algarve
ALBUFEIRA

Dit designresort ligt vlakbij het zandstrand en garandeert een excellente service. Warme
houttinten en felle kleuraccenten overheersen in de ruime, modern ingerichte kamers en
suites, waar u geniet van de laatste technologische snufjes zoals een sound system met
MP3-speler, Nespresso®- koffiemachine en wifi. Op uw privéterras kijkt u uit over prachtige tuinen met pijnbomen en zwembaden. Meerdere restaurants serveren het beste uit de internationale en Portugese keuken en de zeer uitgebreide Sayanna wellness biedt u o.a. een
Vichy-douche, buitenpaviljoen én een adembenemend uitzicht op de oceaan.
LIGGING • rustig gelegen • direct aan het strand
van Falésia • ca. 10 km van het centrum van Albufeira • ca. 37 km van de luchthaven van Faro FACILITEITEN • 229 deluxe kamers en suites • wifi in
openbare ruimtes en in de kamers • binnenzwembad (verwarmd) • 3 zwembaden • tegen betaling: • wasserijservice RESTAURANTS EN BARS
• ontbijt, lunch en diner • ontbijt, lunch en diner
• 3 restaurants: 'Abyad' (hoofdrestaurant) , 'Al
Quimia' (gourmetrestaurant) en 'Open deck' (lichte maaltijden, weersafhankelijk) • 2 bars • roomservice 24/7 SPORT EN ONTSPANNING • gratis:
• fitness (groepslessen) • tennis (rackets, €) • volleybal • tegen betaling: • schoonheidsbehandelingen en massage in het wellnesscenter • in de
omgeving: o.a. golf, watersporten, waterparken en
voetbal KINDEREN • gratis: • 2 aparte kinderbaden • speeltuin • kids club 4 t/m 12 jaar (seizoensgebonden) LOGIES Code A (deluxe kamers en sui-

tes): • 1A, 2A (32 m²): deluxe kamers in het
hoofdgebouw met bad, douche, airconditioning,
haardroger, telefoon, satelliet-tv, minibar (€),
kluisje, Nespresso®-apparaat, wifi, balkon of terras
• 1B, 2B: deluxe kamers met zwembadzicht • 1C,
2C: deluxe kamers met zeezicht • 2D, 3D: deluxe
suites met woonkamer, ruim terras, aan tuinzijde
• 2F, 3F (op aanvraag): deluxe suites met zeezicht
Code B (resort suites) • 2A (39 m²): studio's met
zithoek, volledig uitgeruste kitchenette (o.a. microgolfoven, vaatwasser, frigo, elektrisch vuur)
• 2B, 3B (79 m²): appartementen met aparte slaapkamer, woonkamer en kitchenette • 2C, 3C: appartementen met zwembadzicht • 2D - 5D
(117 m², op aanvraag): appartementen bestaande
uit een studio communicerend met een appartement met aparte slaapkamer PRIVILEGES • suites:
gratis massage per persoon/verblijf (min. verblijf
van 7 nachten)

PEGASE BEOORDELING
TRENDY

120

Peg_Vlieg_S20 (120).indd 120

BUITEN ETEN

TUIN

WELLNESS

23479A/B - www.pegase.be/vlieg-23479

13/09/19 13:14

ALGARVE | PORTUGAL

vila vita parc
ARMAÇÃO DE PERA

In Vila Vita Parc, één van de Leading Hotels of the World, ontdekt u de Algarve vanuit een exclusief kader. Zowel professionele golfers als families met kinderen beleven hier een zorgeloze vakantie. De villa's, clubhuizen, zwembaden, vijvers en fonteintjes liggen verspreid over
een subtropisch groen domein op een klif aan de Atlantische Oceaan en kennen Moorse invloeden. In het wellnesscenter treedt u een wereld van rust binnen en in het tweesterrenrestaurant ‘Ocean’ met adembenemend zeezicht wordt u gastronomisch verwend.
LIGGING • gelegen op een klif • direct aan het zand-

strand van Tremoços • ca. 2 km van het strand van
Armação de Pêra • ca. 4 km van het centrum van
Porches • ca. 50 km van de luchthaven van Faro FACILITEITEN • luxueus vakantieresort in een park
van ca. 22 ha, met 170 kamers • 3 delen: hoofdgebouw, Oasis Parc en The Residence (enkel voor volwassenen) • wifi overal in het hotel • binnenzwembad (verwarmd) • 3 zwembaden (1 verwarmd en
verbonden met het binnenzwembad, 1 adults only)
• ligbedden, parasols en handdoeken aan het zwembad en aan het strand • tegen betaling: • winkeltje
• kapper RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet
• halfpension: diner à la carte • 10 à-la-carterestaurants (volgens bezetting): o.a. internationaal, grill,
gourmet met 2 Michelinsterren, etc. • wijnkelder
• 6 bars • beachbar en restaurant op het strand van
Armação de Pêra (shuttle service) • roomservice
24/7 SPORT EN ONTSPANNING • gratis: • tafeltennis • biljart • volleybal • minigolf • putting green
(18 holes) • sauna • bubbelbad • hamam • beperkte
animatie overdag en 's avonds • tegen betaling:
• wellnesscenter 'Spa by Sisley' : sauna, bubbelbad,
hamam en behandelingen • tennis • golflessen • in
de omgeving: o.a. golf, duiken, paardrijden, zeilen

en windsurfen KINDEREN • gratis: • 3 aparte kinderbaden • speeltuin • miniclub 4 t/m 11 jaar • tegen betaling: • babyclub 6 maanden t/m 3 jaar
• babysitservice LOGIES • Code N: Vila Vita Parc
• 1A, 2A, 3A (40 m²): deluxe kamers in het hoofdgebouw met douche of bad, haardroger, badjassen, telefoon, flatscreen-tv, minibar (€), kluisje, wifi, airconditioning, zithoek, balkon of terras aan tuinzijde
• 2B (op aanvraag): deluxe kamers met zeezicht
• 2D (80 m²): 'Oasis Suite Premium' gelegen op gelijkvloers met bad en douche, zithoek met sofa en
eettafel, terras of balkon aan tuinzijde • 2H (op aanvraag): 'Oasis Suite Premium Rooftop' (enkel volw.)
gelegen op de 1ste verdieping met dakterras • 2E,
3E, 4E: 'Oasis Family Suites' met bad of douche,
woon-/slaapkamer, 1 aparte slaapkamer • Code B:
Vista Parc Appartements • 2A, 3A (55 m², op aanvraag): 'Vista Parc Garden Studio' gelegen op het
gelijksvloers, douche, woon/slaapkamer, kitchenette,terras, tuinzicht • 2B - 5B (85 m², op aanvraag):
'Vista Parc Duplex Apartment' met woon/eetkamer,
volledig uitgeruste keuken, 2 slaapkamers, 2 badkamers • 2C - 8C (140 m², op aanvraag): 'Vista Parc
Duplex appartement geconnecteerd met een 'Vista
Parc Garden Studio'
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iberostar selection lagos algarve
LAGOS

Iberostar Selection Lagos is een gloednieuw hotel aan Meia Praia, een van de bekendste
stranden in de streek rond Lagos. Dit hotel is ‘Iberostar’ op zijn best: u geniet hier van een
ontegensprekelijke kwaliteitsservice, die zich weerspiegelt in een hoog comfort, heerlijke
gastronomie en ontelbare ontspanningsmogelijkheden. Ontdek de SPA Sensations, een
wellness-centrum waar u geniet van een breed scala aan massages, watertherapieën en behandelingen. Wie de Algarve zegt, zegt overigens ook ‘golf ’. Iberostar Selection Lagos ligt
vlakbij Onyria Palmares Golf, een werkelijk adembenemende 27-holes golfbaan gelegen in
het natuurlijke amfitheater van de Baai van Lagos.
LIGGING • rustig gelegen • ca. 200 m van het

zandstrand 'Meia Praia' • strand en hotel gescheiden door een weg • ca. 3 km van het centrum van
Lagos (shuttleservice) • ca. 80 km van de luchthaven van Faro FACILITEITEN • 220 kamers • hoofdgebouw met 6 verdiepingen • lift • wifi in het hele
hotel • tuin • zonneterras • binnenzwembad (aprokt) • 2 zwembaden (apr-okt) • cabanas, ligbedden, parasols en handdoeken aan zwembad • tegen betaling: • wasserijservice • doktersservice
• cabanas aan het strand RESTAURANTS EN BARS
• ontbijt- en dinerbuffet • buffetrestaurant met
terras • à-la-carterestaurant • snackbar • 2 bars:
lobbybar en poolbar • bediening aan het zwembad
10:30-19:00 (€) • gepaste kleding verplicht SPORT
EN ONTSPANNING • gratis: • fitness • aquagym
• dagelijks animatie: liveshows • tegen betaling:
• wellnesscenter (16+): sauna, hamam, massages
en schoonheidsbehandelingen • in de omgeving:
golf ca. 3 km KINDEREN • gratis: • apart kinderzwembad (apr-okt) • speelruimte • Star Camp:
'Monkey' van 4 t/m 7 jaar, 'Dolphin' van 8 t/m

12 jaar en 'Eagle' van 13 t/m 17 jaar LOGIES • 2A
(32 m²): standaardkamers met bad, douche, badjas,
badslippers, haardroger, telefoon, flatscreen-tv,
koffie- en theezetfaciliteiten, minibar, kluisje, zithoek, tegels, airconditioning, balkon/terras • 1B,
2B (34 m²): standaardkamers met tuinzicht • 1G,
2G: standaardkamers met balinees bed en zwembadzicht • 1C, 2C: standaardkamers met zijzeezicht (zonder balinees bed) • 1D, 2D: standaardkamers met zeezicht • 2H (38 m²): juniorsuites met
extra slaapbank, zonder zeezicht • 2L (56 m²): seniorsuites met aparte slaapkamer en woon-/slaapkamer met slaapbank • 2E: superiorsuites met
ruim balkon/terras, ligbedden, privezwembad,
zeezicht ALL INCLUSIVE met toeslag Eten &
drinken: • ontbijt-, lunch- en dinerbuffet • ontbijt, laat ontbijt en lunch à la carte in de snackbar
• snacks: pasta, salades, sandwiches, ijsjes en gebak
10:30-12:30/15:30-18:00 • dranken tijdens de maaltijden • okale en internationale (alcoholische)
dranken 9:00-24:00 • dagelijks gevulde minibar:
water, frisdranken en bier
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Bloemeiland. Drijvende tuin. Parel van de Atlantische
Oceaan. De roepnamen van Madeira zeggen het helemaal:
de schoonheid en diversiteit van het landschap zijn hier het
absolute handelsmerk.
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MADEIRA
DEIRA
EI
Pico doo Areeiro
eiro

Portela
ortela

Serra d'Agua
d'A
Camara
a
ara
do Lobos

Camachoo

C ç
Caniço
M
Machico
Santa Cruz

Funchal

ATLANTISCHE OCEAAN

Onze tips
Wandel langs de hoogste toppen van o.a Pico
de Ariero. Het is een uitdagend parcours
maar het uitzicht is het dubbel en dik waard.

Geniet van de High Tea in het iconische
hotel Belmond Reid’s Palace

Praktisch
WANNEER BEZOEKEN Hele jaar • VLIEGTIJD Ca. 4 u. • TIJDSVERSCHIL 1 u vroeger dan in België
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Maak een tocht met de kabelbaan van
hoofdstad Funchal naar Monte, waar u de
Toboggan neemt, een avontuurlijk karretje
dat speels over de steile straten schuift.

Actief en avontuurlijk op Madeira
Unieke Pegase ervaring
Op Madeira zorgen de gevarieerde landschappen voor
een unieke ontmoeting met de natuur. Ideaal voor
wie graag actief op vakantie gaat. Te voet, met de fiets
of vanaf het water: het kan allemaal en de ene manier
overtreft al gauw de andere.

langs richels, ravijnen, tunnels, meren en watervallen.
Een must do is Ribeiro Frio, een park in een steile vallei
met prachtige natuurpaden.

Stand Up Paddle in Garajau

Een van de hoogste toppen van Madeira is de Pico do
Arieiro. Dé manier om deze berg te ontdekken: met de
mountainbike, vanaf het zeeniveau tot aan de top, of
omgekeerd. Houdt u het liever iets rustiger? Dan is een
fietstour doorheen Funchal een uitstekende manier
om kennis te maken met de leukste plekken van
de stad.

Het beschermd natuurgebied Garajau mag gewoonweg
niet ontbreken op uw bucketlist. De leukste manier om
het te ontdekken: op het ritme van de golfen via SUP,
oftewel Stand Up Paddle Surfing. Deze sport biedt u de
kans om één te worden met de meest intieme plekjes
van het park, waar u anders nooit zou geraken.

Levada-trekkings
Typisch voor Madeira zijn de levadas, irrigatiekanalen
waarlangs wandelpaden zijn getrokken. Die leiden u tot
diep in de laurierbossen naar stukken ongerepte natuur,

Fietsen en mountainbiken

Canyoning
Klimmen, klauteren, glijden, lopen, zwemmen, abseilen.
Ook dat is Madeira. Op het eiland staat canyoning hoog
aangeschreven. Vooral het Laurassilvabos leent zich
perfect voor een extra adrenalinestoot.
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MADEIRA | PORTUGAL

quinta jardins do lago
FUNCHAL

In dit elegante landhuis zweeft het rijke Portugese, koloniale verleden door de gangen. De
persoonlijke service en stijl van het hotel maken hier een exclusieve logeerervaring van. U
verblijft in luxueuze, charmevolle kamers met uitzicht over de prachtige bloementuin van
maar liefst 2,5 hectare. Te midden van al dat groen ligt een groot zwembad, omgeven door
absolute stilte, mangobomen en een magistraal zicht op de heuvels rond Funchal. Heerlijk
ontbijten doet u in de 18de-eeuwse orangerie of op het buitenterras onder de bananenbomen, en ook het uitstekende à-la-carte diner zal u culinair helemaal bekoren.
LIGGING • rustig gelegen • ca. 1,5 km van de zee

en de haven • ca. 1 km van het centrum van Funchal met restaurants en bars • ca. 200 m van winkeltjes • 6x per dag shuttleservice doordeweeks,
niet in het weekend • ca. 20 km van de luchthaven
van Funchal FACILITEITEN • traditionele quinta
met 41 kamers • hoofdgebouw met 2 verdiepingen
• 'Manor house' gelegen in een botanische tuin
(1 verdieping, geen liften beschikbaar) • herenhuis
• lift • wifi in het hele hotel • internethoek • bibliotheek • botanische tuin (ca. 2,6 ha) • zwembad
(verwarmd, deels overdekt) • ligbedden, matrasjes,
parasols en handdoeken aan zwembad • tegen betaling: • wasserijservice RESTAURANTS EN BARS
• ontbijtbuffet, diner met keuzemenu • ontbijtruimte met veranda • à-la-carterestaurant 'The Beresford' met wintertuin • bistro aan zwembad:
snacks 10:00-18:00 • cocktailbar: 2x per week live
pianomuziek • roomservice 7:00-21:30 SPORT EN
ONTSPANNING • gratis: • biljart • fitness • sauna
• stoombad • bubbelbad • tegen betaling: • in de
omgeving: golf ca. 8 km: Palheiro en ca. 15 km:

Santo Da Serra (30% korting op green fees, shuttleservice op aanvraag) KINDEREN • gratis: • apart
kinderbad • kinderstoelen in het restaurant • kinderen jonger dan 8 jaar mogen niet mee-eten in
Beresford Dining Room, zij hebben een eigen 'Jade
Room': 17:00-18:30 • tegen betaling: • babysitservice (op aanvraag) LOGIES • 1A, 2A (42 m²): standaardkamers met bad/douche, badjas, haardroger,
telefoon, kabel-tv, koffie- en theezetfaciliteiten, zithoek, minibar (€), kluisje, houten vloer, airconditioning, verwarming, terras en tuinzicht • 2B, 3B
(46 m²): ruimere superiorkamers met balkon • 2C,
3C (48 m²): juniorsuites in het Manor House met
bad en inloopdouche • 2D, 3D (op aanvraag): premier suites met aparte slaapkamer en groot balkon
HONEYMOON • kamer van hogere categorie (volgens beschikbaarheid) • 1x diner in 'Beresford Restaurant' (dranken niet inbegrepen) • 1x afternoon
tea in 'Colombo Bistro' • fles schuimwijn, mand
met tropisch fruit en bloemen bij aankomst • min.
verblijf van 7 nachten, alleen geldig gedurende
30 dagen na de dag van het huwelijk

PEGASE BEOORDELING
PANORAMA

126

Peg_Vlieg_S20 (126).indd 126

NATUURDECOR

CULTUUR

TUIN

AUTHENTIEK

KLEINSCHALIG

EXCELLENTE SERVICE

21237A - www.pegase.be/vlieg-21237

4/09/19 14:40
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the cliff bay
FUNCHAL

Dit tophotel ligt op een klif aan de Atlantische oceaan met uitzicht op de baai én op wandelafstand van de gezellige stad Funchal. U beleeft hier een onvergetelijke vakantie door de
elegante kamers, het sterrenrestaurant onder leiding van Benoît Sinthon en de spa waar u
onder meer geniet van een zen-massage.
LIGGING • gelegen op een klif • ca. 100 m van het

strand • ca. 300 m van het Lido • ca. 2,2 km van het
centrum van Funchal • shuttleservice naar het centrum van Funchal • ca. 20 km van de luchthaven
van Madeira FACILITEITEN • 202 kamers • hoofdgebouw met 9 verdiepingen • lift • wifi in het hele
hotel • tuin • zonneterras • verwarmd binnenzwembad met buitengedeelte • zoutwaterzwembad • ligbedden, parasols en handdoeken aan het
zwembad • ligbedden aan het binnenzwembad
• handdoeken aan het strand • tegen betaling:
• wasserijservice RESTAURANTS EN BARS • ontbijt-, lunch- en dinerbuffet • 3 à-la-carterestaurants (reservering noodzakelijk) waarvan 1 met
buffetgedeelte • 4 bars: o.a. poolbar en bar die afternoon tea serveert • roomservice 24/7 • gepaste kleding verplicht in de à-la-carterestaurants • 'Dine
Around PortoBay Hotels': dinerbuffet ook mogelijk in de andere PortoBay hotels, 3x per week, bij
verblijf van min. 7 nachten op basis van halfpension
(€10 krediet (drankjes) bij maaltijden in de 4-sterrenhotels) SPORT EN ONTSPANNING • gratis:
• wellnesscenter (16+): sauna • fitness (16+) • bubbelbad • tafeltennis • biljart • tennismateriaal
• animatie: o.a. een aantal dagen per week livemuziek • tegen betaling: • wellnesscenter (16+):

massage- en schoonheidsbehandelingen • tennis
• aerobics KINDEREN • gratis: • apart kinderbad
• speelkamer LOGIES • 1A, 2A, 3A (30-42 m²): kamers met bad, douche, haardroger, badjas, wifi, telefoon, smart tv, minibar (€), kluisje, thee- en koffiezet, tapijt, zithoek, airconditioning, verwarming,
balkon • 1E, 2E, 3E: kamers met lateraal zeezicht
• 1B, 2B, 3B: kamers met zeezicht • 2H, 3H: kamers met zicht op funchal en zeezicht • 2F, 3F: superiorkamers gelegen op de 6de, 7de of 8ste etage, zeezicht • 2L, 3L: superiorkamers gelegen op de
4 bovenste etages, zicht op funchal, zeezicht • 2C,
3C (40 m²): juniorsuites met woonkamer, aparte
slaapkamer, zeezicht • 2D, 3D (68 m²): 'executive'
suites met ruime marmeren badkamer met bubbelbad, zeezicht • extra's voor de superiorkamers: verse bloemen en fruit bij aankomst, kussenmenu,
ontbijt à la carte (Il Gallo D'Oro restaurant), gratis
minibar (frisdranken en water) EXTRA INFO
• Spa-voucher van €25 per persoon/per verblijf
voor aankomsten 01/07-15/07/20 • 1 uur gratis tennis per kamer/per verblijf PRIVILEGES • fles wijn
in de kamer (bij aankomst) • 1u gratis tennis per
kamer/verblijf HONEYMOON • schuimwijn, fruit
en bloemen op de kamer • kamer van hogere categorie (volgens beschikbaarh.)
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les suites at the cliff bay
FUNCHAL

Les Suites at The Cliff Bay ontvouwt zich ten noordoosten van het gerenommeerde The Cliff
Bay, op een kaap met een eindeloos uitzicht op de baai van Funchal. U verblijft hier in een van
de 23 luxesuites die zorgvuldig zijn ingericht met teakhouten meubilair, zachte tinten en gouden accenten. Vanuit het hotel heeft u toegang tot alle faciliteiten van The Cliff Bay, inclusief
de zwembaden, spa, bars en restaurants. Vergeet vooral geen bezoek te brengen aan het restaurant Il Gallo d'Oro, dat sinds 2017 twee Michelinsterren op het conto heeft staan.
LIGGING • gelegen op een klif, direct aan zee • ca.

SPORT EN ONTSPANNING • gratis: • sauna

2 km van het centrum van Funchal • ca. 200 m van
restaurants, winkels en bars • shuttleservice 7x per
dag • ca. 20 km van de luchthaven van Madeira
FACILITEITEN • 23 suites • tuin • zonneterras • infinity zwembad • ligbedden, matrasjes, parasols en
handdoeken aan het zwembad • toegang tot alle
faciliteiten van hotel The Cliff Bay RESTAURANTS
EN BARS • ontbijtbuffet • vaste menu voor diner
• 'Avista' restaurant & lounge • toegang tot 3 restaurants en 2 bars in The Cliff Bay o.a. Gallo d'Oro
restaurant • roomservice 24/7 • gepaste kleding
verplicht • 'Dine Around PortoBay Hotels': diner
ook mogelijk in de andere PortoBay hotels, 3x per
week, bij verblijf van min. 7 nachten (€10 krediet
(drankjes) bij maaltijden in de 4-sterrenhotels)

• bubbelbad • hamam • fitness • avondanimatie:
o.a. livemuziek • tegen betaling: • wellnesscenter: massage- en schoonheidsbehandelingen (8 behandelingskamers, 2 relaxatieruimtes en 1 spa suite) • tafeltennis • tennis • biljart KINDEREN
• gratis: • The Cliff Bay: apart kinderbad, game
room • tegen betaling: • babysitservice LOGIES
• 1B, 2B, 3B (49 m², op aanvraag): 'Artistic' suites
met douche, haardroger, badjas, wifi, telefoon,
flatscreen-tv, minibar (incl. water en frisdranken),
kluisje, thee- en koffiezet, zithoek, airconditioning, verwarming, balkon, zeezicht • 2A, 3A
(62 m²): suites met bad en inloopdouche. • 2D, 3D
(123 m², op aanvraag): mastersuites met 2 aparte
slaapkamers, 2 badkamers, kitchenette en 2 balkons
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porto mare
FUNCHAL

Als u de lobby met koel marmer bent binnengewandeld en doorloopt tot aan het panoramische terras dan begrijpt u meteen waar het hier om draait: elegantie, veel ruimte en de
Atlantische Oceaan voortdurend in uw blikveld. U vindt altijd wel een rustig plekje om te
bekomen van de drukte van ons gejaagde leven. De gebouwen omarmen het zwembad dat
baadt in een zee van exotische Afrikaanse flora en omringd is met zonneterrassen. De inrichting van de 198 kamers is stijlvol hedendaags-klassiek, met zachte kleuren en licht
grenenhout. Het hotel behoort tot de PortoBay Hotels & Resorts.
LIGGING • geïntegreerd in het 'Vila Porto Mare'

resort • niveauverschillen in de hotelomgeving
• ca. 100 m van het strand • ca. 50 m van het Lido
• ca. 2,5 km van het centrum van Funchal • shuttleservice naar het centrum van Funchal, 7x per dag,
9:00-18:00 • ca. 20 km van de luchthaven van
Madeira FACILITEITEN • 198 kamers • hoofdgebouw met 5 verdiepingen • lift • wifi in het hele
hotel • tuin • zonneterras • 2 verwarmde binnenzwembaden • 2 zwembaden • ligbedden, parasols
en handdoeken aan het zwembad • ligstoelen aan
het binnenzwembad • handdoeken aan het strand
• tegen betaling: • wasserijservice RESTAURANTS
EN BARS • ontbijt- en dinerbuffet • buffetrestaurant • 3 à-la-carterestaurants: o.a. 1 met Portugese
gerechten (reservering noodzakelijk) • 5 bars: o.a.
2 poolbars • ijssalon • roomservice 07:3022:30 • 'Dine Around PortoBay Hotels': dinerbuffet ook mogelijk in de andere PortoBay hotels, 3x
per week, bij verblijf op basis van halfpension van
min. 7 nachten (€10 supplement in hotel 5-sterren)
• lange broek verplicht tijdens het diner SPORT EN

ONTSPANNING • gratis: • bubbelbad • fitness
(16+) • aquagym • fitnesslessen: o.a. yoga en Pilates
• animatie • tegen betaling: • wellnesscenter
(16+): sauna en schoonheidsbehandelingen • biljart
• jeu de boules • minigolf • putting green •
squash • tafeltennis • tennis (materiaal te huur)
KINDEREN • gratis: • apart kinderbad • speeltuin
• speelruimte LOGIES • 1A, 2A, 3A (30-35 m²): kamers met bad, haardroger, smart tv, iPod®-docking station, kluisje, minibar (€), wifi, airconditioning, koffie- en theezetfaciliteiten, vast tapijt,
balkon • 2S, 3S: beperkt aantal kamers tegen promotieprijs • 1B, 2B, 3B: kamers met zeezicht • 2K,
3K: kamers gelegen op de hogere verdiepingen,
zeezicht • 2C, 3C (35-40 m²): ruimere superiorkamers, zeezicht • 2D (56 m²): juniorsuites met aparte slaapkamer, woonkamer met kitchenette en
eethoek gescheiden van de slaapkamer door
een schuifdeur, zeezicht EXTRA INFO • spa-voucher van €15 per persoon/per verblijf voor aankomsten 01/10-31/10/20 • 1x per week gratis sauna
PRIVILEGES • fles wijn in de kamer (bij aankomst)
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estalagem da ponta do sol
PONTA DO SOL

Dit spectaculaire luxehotel van de trendy Designhotel-keten ligt op een klif, wat zorgt voor
een magistrale setting met fantastische uitzichten op de natuurlijke omgeving. Een strakke
infinity pool met een blauwe watervalmuur, eigenzinnige kunstwerken, loungeweides met
heerlijke grote ligkussens en een majestueus uitkijkplatform zorgen voor een relax en
laidback sfeertje. Verder geniet u nog meer met z’n tweetjes in uw smaakvolle kamer, in het
panoramisch restaurant en in het moderne wellnesscentrum. Een dagje cultuur of shoppen
in Funchal plant u probleemloos in dankzij de gratis shuttleservice.
LIGGING • rustig gelegen • ca. 100 m van het kei-

enstrand • ca. 200 m van winkeltjes, restaurants en
bars • ca. 4 km van de levada wandelingen (shuttleservice) • ca. 20 km van het centrum van Funchal
(1x per dag shuttleservice, maandag t/m zaterdag)
• ca. 40 km van de luchthaven van Funchal FACILITEITEN • 54 kamers • 2 verdiepingen • wifi
• TV-ruimte • tuin • verwarmd binnenzwembad
(24 m²) • zwembad (verwarmd van oktober tot
mei) • ligbedden, parasols en handdoeken aan
zwembad • tegen betaling: • ligbedden, parasols
en handdoeken aan strand • wasserijservice RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet • diner met
keuzemenu (in halfpension) of à la carte (in kamer
met ontbijt) • restaurant (internationaal) • 2 bars:

lounge- en tuinbar, poolbar SPORT EN ONTSPANNING • gratis: • biljart • fietsen/mountainbike
• kleine fitnessruimte • stoombad • bubbelbad
• sauna • tegen betaling: • spacenter • in de omgeving: o.a. watersporten ca. 5 km (shuttleservice)
en golf ca. 25 km (Palheiro Golf) LOGIES • 2A:
kamers met douche, haardroger, wifi, telefoon,
kabel-tv, koelkast, thee- en koffiezetfaciliteiten,
kluisje, parket, airconditioning, verwarming en
balkon met tuinzicht • 2B: kamers met zeezicht
HONEYMOON • bloemen en schuimwijn op
de kamer bij aankomst PRIVILEGES • vouchers
per volw./verblijf van min. 7 nachten: € 30 voor
het spacenter, € 10 voor de bar, € 20 voor het restaurant
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In het hart van de Middellandse Zee heeft Malta zich ontpopt
tot een niet te missen reisbestemming.Een uitstekend klimaat,
overheerlijke keuken, een rijke geschiedenis en tal van sport-en
ontspanningsmogelijkheden.
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Onze tips
Als een zondag in uw verblijf valt, raden
wij u een bezoek aan de vismarkt van
Marsaxlokk aan.

Struin door de oude hoofdstad Mdina, met
zijn middeleeuwse trekjes en dineer in ‘de
Mondion’, een van de beste restaurants van
het eiland.

Ontdek op Malta de oudste door mensen
gebouwde constructie, vóór Stonehenge,
vóór de piramides: de Ggantija tempel
dateert van 3600 jaar voor Christus.

Praktisch
WANNEER BEZOEKEN Hele jaar • VLIEGTIJD Ca. 2 u. 4 • TIJDSVERSCHIl Geen tijdsverschil • TAKSEN Er wordt een toeristentaks gehoffen die
ter plaatse aan het hotel betaald dient te worden.
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Een korte reis naar een
lange geschiedenis
Unieke Pegase ervaring

Hoe klein de Maltese archipel ook moge zijn, de ligging
is wel erg strategisch in het Middellandse Zeegebied.
Niet te verwonderen dus dat er al sinds 7.000 jaar
beschaving gekend is op de eilanden.

7.000 jaar geschiedenis
De eerste bewoners van de Maltezer eilanden vestigden
er zich rond 5.000 v. Chr. Doorheen de eeuwen
ontwikkelde zich hier een grote beschaving. Daarvan
getuigen enkele bijzondere megalithische monumenten,
zoals de tempels van Hagar Qim en Ggantija. Deze
bouwwerken zijn ouder dan de Egyptische piramiden en
ouder dan Stonehenge.
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Erfenis van het verleden
Malta heeft maar liefst 3 monumenten op de UNESCO
werelderfgoedlijst: het Hal Saflieni Hypogeum (een
unieke, prehistorische ondergrondse tempel en
begraafplaats, die dateert van 3.600-2.400 v.Chr. ), de
megalithische tempels en de hoofdstad Valletta. Dankzij
de erfenis van de Maltezer Ridders is Malta een van
de meest indrukwekkende barokke bestemmingen.
Hoogtepunten zijn o.a. de architectuur en andere
kunstwerken, te vinden in de paleizen en kerken van
Valletta, Mdina en de Drie Steden.

MALTA

hilton malta
ST. JULIAN'S

In het pittoreske St. Julian’s, aan de jachthaven van Portomaso, ligt dit elegante resort waar
het attente personeel u met de glimlach ontvangt. Vanuit uw klassieke de luxe kamer of uw
executive kamer, heeft u een prachtig zicht over de haven, de Middellandse Zee of de tuin
met palm- en olijfbomen. Na een heerlijk uitgebreid ontbijt, vindt u de nodige verkoeling
in de verschillende zwembaden of geniet u van verkwikkende behandelingen in de Myoko
Spa. Het absolute hoogtepunt is echter ‘The Blue Elephant’, het bekroonde Thaise restaurant met uitzicht op de jachthaven.
LIGGING • gelegen op een rotsplateau (geen eigendom van het hotel) en aan de jachthaven van Portomaso • ca. 200 m van het centrum van St. Julians, winkels, restaurants en bars • ca. 20 km van
de luchthaven van Malta FACILITEITEN • 413 kamers • 11 verdiepingen • 7 liften • wifi in het hele hotel • binnenzwembad (verwarmd) • 4 zwembaden (weersafhankelijk) • ligbedden, parasols en
handdoeken aan het zwembad (weersafhankelijk)
• tegen betaling: • winkeltjes • casino • kapper
• wasserijservice RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet, dinerbuffet of vast menu • hoofdrestaurant Oceana • à-la-carterestaurant: Blue Elephant:
Thais, diner • dieetkeuken (op aanvraag) • 3 bars
• Merkanti Bistro (weersafhankelijk) • roomservice

24/7 SPORT EN ONTSPANNING • gratis: • wellnesscenter '5 Senses Myoka Spa': binnenbad, bubbelbad (openlucht), sauna, stoombad, fitness • tennis
(1 court, materiaal €) • squash (2 courts, materiaal €)
• tegen betaling: • wellnesscenter '5 Senses Myoka
Spa': massages, hamam, schoonheidsbehandelingen
• aerobics • waterski • duiken • surfen • waterfiets
• zeilen • in de omgeving: golf ca. 9 km KINDEREN
• tegen betaling: • babysitservice • crèche club
van 6 maanden t/m 6 jaar LOGIES • 'king' de luxe
kamers met bad, haardroger, badjas, telefoon, tv,
wifi (€), minibar (€), kluisje, zithoek, tegels, verwarming, airconditioning, koffie- en theezetfaciliteiten,
en balkon met zicht op de jachthaven of op de tuin
• 'king' de luxe kamers met zeezicht
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MALTA

the westin dragonara resort
ST. JULIAN'S

Op Dragonara Point, een hoge rotspunt aan de Maltese Oostkust, vindt u het indrukwekkende Westin Dragonara Resort op een privéschiereiland. Overdag ontspant u aan het
zwembad, verkent u het historisch eiland of gaat u duiken in het kristalheldere water van de
Middellandse Zee. U heeft de keuze uit uitstekende restaurants.
LIGGING • gelegen aan zee • klein privézandstrand van 30 m (open van juni tot september,
weersafhankelijk) • ca. 200 m van zandstrand St.
George's Bay • gelegen op een privéschiereiland
van 74.000 m² • ca. 500 m van het centrum van St.
Julian's • ca. 50 m van winkeltjes, restaurants en
bars • ca. 10 km van de luchthaven van Malta FACILITEITEN • 340 kamers en suites • 8 verdiepingen • 6 liften • wifi in de lobby, restaurants en in
de Executive Club Lounge • tuin • zonneterras
• binnenzwembad (verwarmd) • 2 zwembaden
(1 open van juni t/m september, weersafhankelijk)
• ligbedden, parasols en handdoeken aan het
zwembad en het strand • tegen betaling: • kapper • internethoek in het businesscenter • casino
RESTAURANTS EN BARS • restaurant met terras
• 3 à-la-carterestaurants: (Palio's, Quadro, Terrace): vis en Mediterraans, Italiaans en vis • dieetkeuken (op aanvraag) • bars: o.a. beachbar, loungebar, pool-/snackbar • roomservice 24/7 • bars en
restaurants: seizoensgebonden SPORT EN ONTSPANNING • gratis: • fitness • basketbal • tafel-

tennis • bubbelbad • sauna • stoombad • tegen betaling: • massages & schoonheidsbehandelingen
• watersporten het hele jaar door: duiken • watersporten van mei t/m sept.: bananenboot, waterski,
catamaran, windsurfen • live pianomuziek (tijdens het weekend) • in de omgeving: aerobics, fietsen/mountainbiken, paardrijden, vissen, bowling,
golf (ca. 8 km) KINDEREN • gratis: • apart kinderbad • speeltuin • tegen betaling: • miniclub van
3 t/m 12 jaar LOGIES • deluxe kamers met bad/
douche, centrale verwarming/airconditioning,
haardroger, telefoon, kabel tv, wifi (€), minibar (€),
kluisje, vast tapijt, zithoek, balkon, zeezicht • 'tower' kamers met ruim terras (20 m²) met ligbedden, zeezicht • superior suites met 2 badkamers,
aparte slaapkamer, woonkamer, kitchenette, zeezicht • clubkamers met toegang tot de Westin
Executive Club Lounge met wifi in de lounge,
aparte ontbijtruimte, aperitief 18:00-20:00, balkon,
zeezicht • kinderen jonger dan 12 jaar zijn niet
toegelaten in de Westin Executive Club Lounge
tussen 18:00-20:00
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MALTA

Maquette

malta marriott hotel & spa
ST. JULIAN'S

Het Malta Marriott Hotel & Spa ligt op enkele meters van het strand van Balluta, langs een
rustige boulevard in het bruisende St. Julians, niet ver van de hoofdstad Valletta. Het werd
zopas volledig gerenoveerd. Zoals u dat gewoon bent van een Marriott-hotel komt u ook
hier niets tekort. Zo kunt u terecht in een grootschalige mediterrane spa, drie bars en vijf
restaurants, waarvan vooral The Villa een bijzonder geraffineerde keuken brengt. Genieten
van omgeving en zon is waarschijnlijk het allerleukst aan het zwembad op het dak.
LIGGING • centraal gelegen aan de promenade

Maquette

van Balluta Bay • ca. 50 m van het strand • ca.
100 m van restaurants, bars en winkeltjes • ca.
900 m van het centrum van St. Julian's • ca. 12 km
van de luchthaven van Malta FACILITEITEN
• 301 kamers • 14 verdiepingen • 4 liften • wifi
• dakterras • verwarmd binnenzwembad
• zwembad op het dak (weersafhankelijk) • lig
bedden, parasols en handdoeken aan het zwembad
• tegen betaling: • winkeltje • kapper • wasserij
service RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet
• dinerbuffet of à la carte • buffetrestaurant
• 3 àlacarterestaurants: Mediterraans, Aziatisch,
Italiaans • lobbybar • poolbar op het dakterras
(weersafhankelijk) • roomservice 24/7 SPORT EN

ONTSPANNING • gratis: • fitness • tegen betaling: • Lotus Spa: sauna, stoomkamer, 9 behande

lingsruimtes, massages & diverse behandelingen
• squash • in de omgeving: golf ca. 10 km KINDEREN • tegen betaling: • babysitservice LOGIES
• 1A, 2A, 2I, 3A, 3I, 4I: superiorkamers met bad,
douche, airconditioning, haardroger, telefoon, wi
fi, kabeltv met Chromecast, minibar (€), kluisje,
badjassen, slippers, koffie en theezetfaciliteiten,
balkon, stadszicht • 1C, 2C, 2L, 3C, 3L, 4L: deluxe
kamers met zeezicht • 1D, 2D, 2J, 3D, 3J, 4J: club
kamers met douche, toegang tot de m Club
Lounge • 1F, 2F, 3F: executive kamers met toe
gang tot de m Club Lounge EXTRA INFO • voor
ziene openingsdatum november 2019
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MALTA

the palace
SLIEMA

In het levendige centrum van Sliema aan de oostkust van Malta vindt u dit trendy en modern
ingerichte vijfsterrenhotel. In de knappe rooftopbar geniet u, een drankje in de hand, van het
prachtige uitzicht op de haven en hoofdstad Valletta. Twee stijlvolle restaurants vergasten u op
het allerbeste uit de mediterrane en Aziatische keuken. In uw kamers of suite zorgen houttinten voor de nodige warmte. U hebt er een onbeperkt uitzicht op de binnentuin, de stad of de
zee. Heerlijk cocoonen kan niet alleen in een buiten- maar ook in een binnenzwembad , en u
kunt zich ook in de watten laten leggen in de spa met sauna en stoomcabine.
LIGGING • centraal gelegen • ca. 250 m van het

rotsstrand • ca. 300 m van het centrum van Sliema
• ca. 200 m van winkeltjes, restaurants en bars • ca.
10 km van de luchthaven van Malta FACILITEITEN
• 149 kamers • 2 liften • wifi in het hele hotel • binnenzwembad • zwembad (1/4-1/10) • ligbedden en
handdoeken (borg) aan het zwembad • tegen betaling: • wasserijservice RESTAURANTS EN BARS
• ontbijtbuffet • dinerbuffet of à-la-carte volgens
bezetting • buffetrestaurant 'The Tabloid' • Aziatisch/sushi à-la-carterestaurant op het dakterras
'TemptAsian' • bars: o.a. 'Lounge 360' op het dakterras en koffie-/snackbar 'Talk of Town' SPORT
EN ONTSPANNING • gratis: • wellnesscenter:

stoombad, sauna en fitness • tegen betaling:
• wellnesscenter: massages LOGIES • 1B, 2B, 3B
(38 m²): deluxe kamers met bad of douche, airconditioning/centrale verwarming, haardroger, telefoon, kluisje, badjas, minibar, satelliet-tv, wifi, koffie- en theezetfaciliteiten • 1D, 2D, 3D (44 m²):
superiorkamers met zeezicht • 2C (46 m²): juniorsuites op de hogere verdiepingen, zonder zeezicht
• 2E (55 m²): suites op de hogere verdiepingen • 2F:
executive kamers EXTRA INFO • minimumleeftijd
16 jaar • t/m 31/3: renovatie van de kamers - lichte
hinder mogelijk HONEYMOON • kamer van hogere categorie (volgens beschikbaarheid) • schuimwijn bij aankomst
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MALTA

the phoenicia
VALLETTA

Dit karaktervolle hotel nabij de stadsmuren van Valletta charmeert al sinds 1947 talrijke
gasten met zijn idyllische ligging, de uitstekende service en het stijlvolle art-deco-interieur.
In ‘Phoenix’, een van de tien beste restaurants van het eiland, proeft u van verfijnde regionale gerechten overgoten met een Frans sausje. Maar het meest bijzondere is de 2,8 hectare
grote parktuin waar u tot rust komt tussen de kleurrijke en bloeiende flora. Bovendien werd
het hotel recent volledig gerenoveerd, gerestaureerd én werd het beloond met het prestigieuze label 'Leading Hotels of the World'.
LIGGING • centraal gelegen • omringd door tuinen
• ca. 12 km van het zandstrand • dichtbij winkeltjes, bars en restaurants • shuttleservice naar het
strand van Golden Bay op ca. 13 km (1x per dag,
01/06 t/m 30/09) • ca. 7 km van de luchthaven van
Malta FACILITEITEN • 136 kamers • hoofdgebouw
met 5 verdiepingen • 2 liften • wifi in het hele hotel • zwembad • ligbedden, parasols en handdoeken aan het zwembad • tegen betaling: • kapper
RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet • Phoenix
restaurant (mogelijkheid tot buiten eten) • Café

Phoenicia • poolbar met snacks • palmcourt lounge
bar • rooftopbar Sky Suites • roomservice
24/7 SPORT EN ONTSPANNING • tegen betaling:
• massage KINDEREN • tegen betaling: • babysitservice LOGIES • superiorkamers met bad of douche, haardroger, badjas, airconditioning, centrale
verwarming, telefoon, kluisje, minibar (€), tegels,
wifi, satelliet-tv, koffie- en theezetfaciliteiten, zicht
op de stad • kamers met zicht op de haven • executive kamers met balkon • suites met aparte zithoek,
balkon, zicht op de stad
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Cyprus

Nicosia
Polis

Ontdek de veelzijdigheid van het ‘Eiland van de Godin van
de liefde’. Antieke overblijfselen zoals de Koningsgraven in
Paphos, het strand in Limassol of het Troödosgebergte maken
Cyprus uniek.

CYPRUS
Paphos

Pissouri

Larnaca

Limassol

MIDDELLANDSE ZEE

Onze tips
De rots van Aphrodite is niet enkel bekend
als geboorteplaats van de godin van de
liefde, het is de uitgelezen plaats om van de
zonsondergang te genieten.

Cape Greco is een prachtig Cypriotisch
nationaal park met talloze zeegrotten en
opmerkelijke rotsformaties.

Praktisch
VLIEGTIJD Ca. 4 u. • TIJDSVERSCHIL 1 u later dan in België
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Gelegen op een bergtop, is het Kykkosklooster het meest welvarende en weelderige
orthodoxe klooster van het eiland.

Oudheid met allure:
archeologisch Cyprus
Unieke Pegase ervaring

Een hartverwarmende zon en beminnelijke gastvrijheid
zijn niet de enige troeven van Cyprus. Het archeologisch
park van Paphos is de trotse eigenaar van enkele van de
best bewaarde Romeinse mozaïeken ter wereld. En die
moet u gezien hebben.

tot site ontdekt u er eeuwenoude tempels, zuilen en
catacomben die op een unieke manier inzicht bieden in
de geavanceerde samenleving van destijds.

Oude tempels en rotsgraven

Het hoogtepunt van uw uitstap in Paphos zijn de
reusachtige en rijkelijk gedecoreerde Romeinse villa’s
van de toenmalige elite. Die waren stuk voor stuk
voorzien van prachtige mozaïekvloeren met scènes uit
de Griekse mythologie. Vier van deze enorme woningen
zijn opgegraven, gerestaureerd en opengesteld voor het
publiek. De enorme detaillering van de tekeningen laat
nog altijd niemand onbewogen.

Paphos heeft een geschiedenis die inmiddels meer
dan achtduizend jaar oud is. Tijdens de Romeinse tijd
was het de hoofdstad van Cyprus. Vandaag is het een
door UNESCO beschermde plek die een schat aan
rijkdommen etaleert. Elke dag nog worden er nieuwe
vondsten gedaan. In het archeologische park kunt
u het grootste deel van de oude stad zien. Van site

Mozaïeken in Romeinse villa’s

1 39

CYPRUS

elysium
PAPHOS

Met een naam als Elysium mag het niet verwonderen dat één van de kuurprogramma's in
de sfeervolle spa „Hemels Geluk” heet. In dit stijlvolle hotel vinden zowel koppels als families een rijkelijke portie reizigersgeluk. De Opium Health Spa brengt u in een roes van ontspanning, en ook de accommodatie bezorgt u een hemels gevoel. Zo is er het weidse landschap van de zwemzone, de statige bouwstijl met arcaden, zuilen en mozaïeken, en het
luxueuze karakter van de klassieke binneninrichting, vol licht en warme kleuren.
LIGGING • direct aan de baai met een zandstrand-

je • naast de site van de koningsgraven • ca. 200 m
van winkeltjes, restaurants en bars • ca. 3 km van
het centrum van Paphos • ca. 20 km van de luchthaven van Paphos FACILITEITEN • 250 units, waaronder juniorsuites en Family Cyprian maisonettes
in het hoofdgebouw, Royal Studio's (enkel volwassenen) en Royal Garden Villa's met privézwembad
(families toegelaten) in de 'Royal' vleugel • 4 liften
in het hoofdgebouw • winkeltjes • multimediakamer • internethoek • wifi (in het ganse hotel) • bibliotheek • amfitheater • binnenzwembad • landschapszwembad aan het hoofdgebouw (2 niveaus,
met hydromassagehoek) • zwembad in de 'Royal'
vleugel (enkel voor volwassenen die in de Royal
Wing verblijven) • ligbedden, matrasjes, parasols
en handdoeken aan de zwembaden en het strand
• tegen betaling: • kapper RESTAURANTS EN
BARS • ontbijtbuffet, lunch en dinerbuffet of keuzemenu • hoofdrestaurant Lemonia Piazza
• 3 à-la-carterestaurants (diner): Bacco (Italiaans,
authentieke Toscaanse keuken), O'Shin en Epicurean • taverne Mediterraneo (mei tot oktober,
lunch, lokale specialiteiten) • meerdere bars: o.a.
poolbar, lobbybar • roomservice 24/7 SPORT EN

ONTSPANNING • gratis: • tennis (2 courts, verlichting €) • fitness • sauna • stoombad • bubbelbad • tafeltennis • tegen betaling: • spacenter:
Opium Health Spa: o.a. massage en verzorgingen
door ESPA • pilates studio met privéleraar • duikcenter PADI • in de omgeving: 4 golfterreinen
KINDEREN • gratis: • 2 aparte kinderbaden, waarvan 1 deels in de schaduw (1 met glijbaan) • speeltuin • kids club 3 t/m 12 jaar • tegen betaling:
• babysitservice LOGIES • 2A, 3A (34 m²): deluxe
kamers met bad, douche, haardroger, badjassen,
zithoek, telefoon, LCD satelliet-tv, minibar (€),
koffie- en theezetfaciliteiten, kluisje, airconditioning en balkon, aan landzijde • 2D, 3D: deluxe kamers met lateraal zeezicht • 2C, 3C: deluxe kamers
met zeezicht • 2G (53 m²): 'Family' Cypriotische
maisonettes (duplex), iPod®-docking station, terras,
aan tuinzijde • 2J, 3J (40 m², 16+): Royal Studio's
met espressomachine, balkon en tuinzicht • 2P, 3P
(16+): Royal Studio's met privézwembadje • 2F
(60 m²): Royal Garden duplex villa's met 2 badkamers en privézwembadje HONEYMOON • 10%
korting voor de bruid PRIVILEGES • fles wijn en
fruit bij aankomst • vroege check-in en late checkout (volgens beschikbaarheid)
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CYPRUS

constantinou bros athena royal beach
PAPHOS

Constantinou Athena Royal ligt langs de promenade op een boogscheut van het centrum
van Paphos, een historische havenstad in het zuidwesten van Cyprus. U kan er rustig
loungen aan een van de zwembaden of darten, tafeltennissen, fitnessen en tennissen.
LIGGING • direct aan het zandstrand • vlakbij

winkeltjes, restaurants en bars • ca. 1,5 km van het
centrum • ca. 2,5 km van de haven • ca. 15 km van
de luchthaven van Paphos FACILITEITEN • 208 kamers • wifi in het hele hotel • binnenzwembad met
bubbelbad • 3 zwembaden met bubbelbaden • parasols ligbedden, matrasjes en handdoeken aan de
zwembaden en aan het strand • tegen betaling:
• kapper • minimarkt RESTAURANTS EN BARS
• ontbijtbuffet en dinerbuffet • restaurant 'Oasis'
met terras: ontbijtbuffet en lunch • restaurant
'Olive Tree': lunch en à la carte diner (met reservatie, weersafhankelijk) • restaurant 'Pygmalion'
met terras: laat ontbijt tot 11u voor Elite Class kamers en dinerbuffet of table d'hôte (met reservering) • restaurant 'Aphrodite' met terras: à la carte
of table d'hôtel (met reservering, volgens beschikbaarheid) • restaurant 'Evelina': mediterraans ontbijtbuffet • gepaste kleding verplicht voor het diner • bar 'Dionysos' SPORT EN ONTSPANNING
• gratis: • aerobics • tafeltennis • tennis (verlichting €) • Elixir Spa: o.a. fitness, 2 sauna's en stoombad • animatie (o.a. live muziek) • tegen betaling:
• massages en thalassotherapie in de Elixir Spa
• green bowling LOGIES • 2A (21 m²): standaardkamers met bad/regendouche, haardroger, badjassen en slippers, verwarming (nov.-april), airconditioning (mei-okt.), lcd-tv, telefoon, wifi, kluisje,
espressomachine, koffie- en theezetfaciliteiten (dagelijks bijgevuld), vers fruit en wijn bij aankomst,

strijkijzer en -plank, minibar (op aanvraag, €, zie
ook all inclusive), gebruik van sauna en stoombad,
balkon, landzijde • 2S: beperkt aantal kamers tegen promotieprijs • 2B: kamers met lateraal zeezicht • 2C: kamers met frontaal zeezicht • 2G
(21 m²): Elite Class superiorkamers met aparte
check-in en zeezicht • 2D (33 m²): Elite Class deluxe kamers met aparte check-in, zeezicht en cabana met ligbedden en zithoek aan het zwembad of
strand • 2M (35 m²): Elite Class juniorsuites met
aparte check-in, zithoek, zeezicht, cabana met ligbedden en zithoek aan het zwembad of strand ALL
INCLUSIVE met toeslag Eten & drinken: • ontbijtbuffet, lichte lunch en diner (buffet of table
d'hôte) • 2x per week: 4-gangendiner in het
à-la-carterestaurant Aphrodite (met reservering) of
Olive Tree • snacks en ijsjes in het Olive Tree
12:00-15:30 • minibar gevuld bij aankomst (bier,
water, frisdranken en 1 fles wijn) • dagelijks aanvulling van koffie en thee • lokale (alcoholische)
dranken en een selectie geïmporteerde dranken
10:00-24:00 • snacks na het diner tot 23:00 extra
voor Elite Class: • onbeperkt 4-gangendiners in
de à-la-carterestaurant Aphrodite of Olive Tree,
volgens beschikbaarheid • 1 fles champagne 1 dag
voor vertrek • 1 fles mineraalwater per dag • dagelijkse bijvulling thee, koffie en frisdranken • late
check-out tot 18:00, volgens beschikbaarheid EXTRA INFO • minimum leeftijd 16 jaar PRIVILEGES
• late check-out (volgens beschikbaarheid)
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CYPRUS

constantinou bros athena beach
PAPHOS

In dit idyllische resort direct aan een zandstrand wordt u absoluut als een god of een godin
behandeld. Uw kamer is voorzien van alle hedendaags comfort en biedt een mooi uitzicht op
de azuurblauwe zee of de diepgroene tuin. De ultieme ontspanning vindt u in de excellente
spa, in één van de drie glooiende buitenzwembaden met bubbelbad of op het tennisveld.
LIGGING • direct aan het strand • ca. 1,5 km van

het centrum • ca. 15 km van de luchthaven van Paphos FACILITEITEN • 429 kamers • wifi in het hele hotel • tuin • binnenzwembad met bubbelbad
• 3 zwembaden, 2 met bubbelbad • parasols, ligbedden en handdoeken aan de zwembaden en aan
het strand • tegen betaling: • winkeltje • kapper
RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet • dinerbuffet of vast menu (met reservering) of à la carte (met supplement en reservering), lunch: lichte snacks • halfpension: ontbijt- en lunch of diner
• hoofdrestaurant met buffet • 4 à-la-carterestaurants: internationale keuken (Zephyr), mediterraans (Adonis), Italiaans (Leda), al fresco (Palm
Tree) • gepaste kleding verplicht voor het diner
• 3 bars SPORT EN ONTSPANNING • gratis: • fitness • bubbelbad in de zwembaden • jeu de boules
• minigolf • tennis (1 court, verlichting €) • tafeltennis • beperkt animatieprogramma: o.a. livemuziek
• tegen betaling: • bubbelbad, 2 sauna's, 2 stoombaden en massages in de Elixir Spa wellnesscenter • biljart • green bowling in openlucht • indoor green bowling KINDEREN • gratis: • 2 aparte
kinderbaden • waterglijbaan • speeltuin • miniclub (mei-oktober) LOGIES • 1A, 2A, 3A (24 m²):
kamers met bad/regendouche, haardroger, airconditioning, telefoon, satelliet-tv, huurkluisje, koelkastje (gevuld op aanvraag, €), koffie- en theezetfa-

ciliteiten, wifi, tapijt, strijkijzer en -plank en balkon
• 2S, 3S: beperkt aantal kamers tegen promotieprijs
• 2C, 3C: kamers met lateraal zeezicht • 1E, 2E, 3E:
kamers met zeezicht • 2G, 3G: Elite Class superiorkamers met espressomachine, zeezicht • 2F, 3F
(30 m²): Elite Class juniorsuites met privézwembad,
espressomachine, zeezicht en terras • 2M, 3M, 4M
(45 m²): Elite Class familiesuites met aparte slaapkamer en woonkamer, 2 badkamers, espressomachine, zeezicht ALL INCLUSIVE met toeslag Eten &
drinken: • ontbijtbuffet, lunch (à la carte of snacks)
en dinerbuffet (of keuzemenu of 4-gangenmenu) in
1 van de à-la-carterestaurants (2x per week, met reservering en volgens beschikbaarheid)) • snacks of
keuze uit een aantal à-la-cartegerechten in de namiddag 12:00-16:00 • middernachtsnacks 22:0023:00 (laatste bestelling om 22:30) • minibar (gevuld bij aankomst: 2x bier, 2x water, 6x frisdranken
en een fles wijn) • dagelijkse aanvulling van koffie
en thee • selectie lokale en internationale (alcoholische) dranken 10:00-24:00 extra voor Elite class
superiorkamers en suites: • ontbijt in Zephyr tot
11:00 • dinerbuffet of 4-gangenmenu in alle à la carte restaurants (met reservering) • dagelijks aanvulling van koffie, thee, espresso, gebruik van sauna en
stoombad, late check-out (volgens beschikbaarheid)
HONEYMOON • 10% korting voor de bruid • vers
fruit en schuimwijn bij aankomst
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CYPRUS

constantinou bros asimina suites
PAPHOS

Dit volledig gerenoveerde adults only-hotel aan Kato Beach bezorgt koppels en honeymooners de tijd van hun leven, met zeer stijlvol ingerichte suites en een uitstekende en persoonlijke service. Als u tijdens uw vakantie met z’n tweetjes behoefte heeft aan absolute
rust, dan is dit vijfsterrenhotel geknipt voor u. De 110 mooie suites zijn ruim en zeer elegant gedecoreerd in een hedendaags-luxueuze stijl.
LIGGING • direct aan het zandstrand • ca. 300 m

van winkeltjes, restaurants en bars • ca. 2.5 km van
het toeristisch centrum van Paphos • ca. 4 km van
het stadscentrum van Paphos • ca. 15 km van de
luchthaven van Paphos FACILITEITEN • 111 suites
• 2 liften • wifi in het hele hotel • binnenzwembad
met bubbelbad • 2 onderling verbonden zwembaden met bubbelbad • ligbedden, parasols en handdoeken aan de zwembaden en aan het strand • tegen betaling: • minimarkt • kapper
RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet • halfpension: lunch à-la-carte of dinerbuffet/table
d'hôte • hoofdrestaurant 'Estia' met terras, ontbijten dinerbuffet • restaurant en bar aan het zwembad, lunch en lichte maaltijden • à-la-carterestaurant, met reservering • restaurant 'Kymata' aan
het strand: lunch en diner, à la carte met reservering of 4-gangen diner • gepaste kleding verplicht
• loungebar aan de lobby, Vip's Bar, sportbar
• roomservice 24/7 SPORT EN ONTSPANNING
• gratis: • stoombad, 2 sauna's, bubbelbaden (binnen en buiten) • tafeltennis • gym • tennis (met
verlichting) • tegen betaling: • massages in de
Spa • in de omgeving: o.a. duiken en 4 golfterreinen LOGIES • 2A, 3A (33 m²): juniorsuites met
bad, aparte regendouche, haardroger, badjassen en

slippers, indiv. airco (mei - okt.), lcd satelliet-tv en
radio, dvd-speler, wifi, espressomachine, koffie-en
theezetfaciliteiten (dagelijks bijvulling), kluisje,
minibar (€), strijkplank en -ijzer, balkon, landzicht
• 2M, 3M (38 m²): suites met 1 aparte slaapkamer,
2 lcd satelliet-tv's en balkon, zwembadzijde, landzicht • 2L, 3L (38 m²): suites met lateraal zeezicht
• 2C, 3C: suites met frontaal zeezicht • 2E, 3E
(44 m²): ruimere superiorsuites, inrichting identiek
aan suites, frontaal zeezicht • 2F, 3F: mastersuites
met hydromassagebad, privézwembad (6.60 m x
3m), parketvloer ALL INCLUSIVE met toeslag
Eten & drinken: • ontbijtbuffet, à-la-cartelunch
en dinerbuffet of 4-gangendiner in één van de restaurants (met reservering) • frisdranken, selectie
lokale en internationale (alcoholische) dranken,
warme dranken 11:00-01:00 (afhankelijk van de
openingsuren van de bars) • minibar gevuld met
frisdranken, bier en alcoholische dranken • fles
wijn op de kamer bij aankomst • dagelijks bijvulling van koffie, thee, espresso en frisdranken in de
suites • dagelijks een fles water in de suites • een
fles champagne 2 dagen vóór vertrek EXTRA INFO
• min. leeftijd: 16 jaar HONEYMOON • 10% korting voor de bruid PRIVILEGES • vroege check-in
en late check-out (volgens beschikbaarheid)
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CYPRUS

amavi
PAPHOS

Amavi is een splinternieuw hotel op wandelafstand van het centrum van Paphos dat specifiek ontworpen is voor koppels. Het biedt u een rustige, intieme omgeving waar u kan ontsnappen en ontspannen, om de balans te vinden tussen sublieme gastronomie, wellness en
recreatie. Of u nu geniet van de uit marmer opgetrokken spa of simpelweg de geluiden van
de Middellandse Zee opvangt op het balkon van uw kamer, luxe en relaxatie schuilen hier
om elke hoek. Laat overigens de uitgebreide halfpensionformule niet aan u voorbijgaan.
Met vier prachtig vormgegeven thema-restaurants biedt het hotel een meer dan rijke en gevarieerde eet- en drinkervaring.
LIGGING • centraal gelegen • gelegen aan de promenade • direct aan het licht aflopend zandstrand
• op wandelafstand van verscheidene toeristische
attracties • ca. 200 m van bars, restaurants en winkeltjes • ca. 4 km van het centrum van Paphos • ca.
2 km van de Koningsgraven • ca. 15 km van de
luchthaven van Paphos FACILITEITEN • 155 kamers
• hoofdgebouw met 6 verdiepingen • wifi in het hele hotel • tuin • binnenzwembad • 2 zwembaden
• ligbedden, matrasjes, parasols en handdoeken aan
zwembad • tegen betaling: • kapper • wasserijservice • winkeltjes RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet, lunch en dinerbuffet of keuzemenu
• buffetrestaurant 'Ezaria' met open keuken, showcooking en terras • 3 à-la-carterestaurants: 'Nocturne' (mediterraans), 'Immenso' (aziatisch), 'Fortolana' (moderne lokale keuken) • 3 bars: 'Selene'

cocktailbar, 'Saffire' poolbar en swim up bar, 'Amavi Bar & Café' loungebar • roomservice 24/7 • gepaste kleding verplicht SPORT EN ONTSPANNING
• gratis: • wellnesscenter: binnenzwembad en sauna • fitness • tegen betaling: • wellnesscenter:
massages en schoonheidsbehandelingen • tennis
• in de omgeving: golf ca. 10 km LOGIES • 1A, 2A
(32 m²): deluxe kamers met bad, badjas, badslippers,
cosmeticaspiegel, haardroger, flatscreen-tv, koffieen theezetfaciliteiten, strijkfaciliteiten, telefoon, zithoek, minibar (€), kluisje, airconditioning, balkon
of terras, zeezicht • 2B: 'Superior Cabana' kamers
met bad en aparte inloopdouche, gelegen op het gelijksvloers met privétuin • 2C:'Superior Cabana'
kamers met privézwembad • 2S: beperkt aantal kamers tegen promotieprijs EXTRA INFO • minimumleeftijd 18 jaar
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CYPRUS

anassa
POLIS

'Anassa' betekent koningin. Koninklijk is dan ook de perfecte kwalificatie voor dit veelbekroonde wellnesshotel. Romantisch, exclusief en geraffineerd: Anassa is een absolute aanraders voor zowel koppels als families. Het bestaat uit verschillende gebouwen die verspreid
liggen op een afgezonderd schiereiland aan één van de mooiste kuststroken van Cyprus. Dit
hotelpareltje is niet alleen visueel, maar ook culinair een topper, en dan heeft u zich nog
niet laten verwennen in het gerenommeerde wellnesscentrum. Dankzij de talrijke sport- en
ontspanningsfaciliteiten merkt u meteen dat het plaatje hier compleet is.
LIGGING • rustig gelegen • direct aan het strand

• ca. 2 km van het vissersdorpje Latchi • ca. 4,5 km
van Polis • ca. 60 km van de luchthaven van Paphos
FACILITEITEN • 166 kamers • hoofdgebouw (3 verdiepingen) en 4 residenties • Byzanthijnse kapel
• 4 liften • wifi • 1 binnenzwembad • 2 zwembaden • ligbedden, matrasjes, parasols en handdoeken
aan de zwembaden en aan het strand • tegen betaling: • kapper • winkeltje RESTAURANTS EN
BARS • ontbijtbuffet, lunch à la carte, diner à la carte, buffet of suggestie van de chef • buffetrestaurant
'Amphora' met terras • 3 à-la-carterestaurants: 'Helios' met terras (geen kinderstoeltjes beschikbaar),
'Basiliko' (fusion van Aziatische en mediterrane
keuken (12+)), 'Pelagos' (aan het zwembad, vis en
Cypriotische specialiteiten) • dieetmaaltijden op
aanvraag • 3 bars: o.a. poolbar • roomservice
24/7 SPORT EN ONTSPANNING • gratis: • fitness

• squash (1 court) • tennis (2 courts) • bubbelbad,
sauna, stoombad • regelmatig livemuziek 's avonds
• tegen betaling: • Thalassa spa: massages en verzorgingen • verhuur van mountainbikes • aan het
strand: watersporten (lokale aanbieders) KINDEREN • tegen betaling: • crèche: 4 maanden t/m
3 jaar • activiteiten 3 t/m 12 jaar (april-oktober) LOGIES • 1A, 2A: kamers met bad, douche, haardroger, badjassen, telefoon, satelliet-tv, wifi, minibar (€), zithoek, kluisje, tegels, airconditioning,
terras of balkon met tuinzicht • 1B, 2B, 3B (47 m²):
'Studio suites' met zeezicht • 2D, 3D: Garden Studio Suites in één van de residenties in de tuin •
2F, 3F: juniorsuites in het hoofdgebouw of in één
van de residenties in de tuin • 2G, 3G: juniorsuites
met zwembadje (4x4 m) • 2L (94 m²): familiestudio's met verbindingsdeur in het hoofdgebouw
HONEYMOON 10% korting voor de bruid
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CYPRUS

columbia beach resort
PISSOURI

Direct aan het strand en omringd door groen vindt u dit authentieke luxeresort dat een volledige renovatie onderging in 2017. Het is resort is volledig opgetrokken in Cypriotische
stijl. Het zwembad doet denken aan een tropische lagune, en op de achtergrond rijzen rotsen op uit het heldere zeewater. Vanuit de suites kijkt u uit op de strak onderhouden hoteltuin met palm- en olijfbomen, het zwembad of de baai. Genieten van Griekse en Italiaanse
specialiteiten doet u 's avonds naast het verlichte zwembad of in de elegante setting van het
restaurant. De dag erna gaat u watersporten, een balletje slaan op de golf course of relaxen
in de bekroonde spa.
LIGGING • rustig gelegen • direct aan het licht aflopend zand-/kiezelstrand • 4 km van het centrum
van Pissouri • 100 m van winkeltjes, restaurants en
bars • 20 km van de luchthaven van Paphos FACILITEITEN • 169 juniorsuites en suites • 2 verdiepingen • 4 liften • wifi in het hele hotel • 1 binnenzwembad • 2 zwembaden: o.a. een lagunezwembad
(85m) • ligstoelen, parasols, matrasjes en handdoeken aan het strand en aan het zwembad • tegen
betaling: • wasserijservice RESTAURANTS EN
BARS • ontbijtbuffet, lunch à la carte, diner: buffet
of à la carte • 'Apollo' restaurant met terras (Cypriotische meze, internationaal, vis) • 'Atrium'
restaurant: ontbijtbuffet • 'Bacchus Gourmet Restaurant': Italiaans à-la-carte restaurant • 'Cape Aspro': dinerbuffet of à-la-carte (seizoensafhankelijk) • 7 bars: o.a. beachbar en poolbar
• roomservice 24/7 • gepaste kleding verplicht
• sommige restaurants en bars zijn seizoensgebonden en zijn tijdelijke gesloten in de zomer SPORT
EN ONTSPANNING • gratis: • squash (2 courts)
• tennis (2 courts) • tafeltennis • sauna • bubbel-

bad • aerobics • tegen betaling: • wellnesscenter:
behandelingen • biljart • watersporten: o.a. kitesurfen, windsurfen, zeilen, waterski, jetski • in de
omgeving: 4 golfcourses: Elea Estate, Secret Valley,
Aphrodite Hills en Minthis Hills KINDEREN
• gratis: • afzonderlijk kinderbad • miniclub van
3 t/m 12 (april-oktober) • tegen betaling: • babyclub van 3 maand t/m 3 jaar (vereist prereservatie)
LOGIES • 2A, 3A (35 m²) juniorsuites met bad,
douche, badjassen, badslippers, haardroger, telefoon, wifi, flatscreen-tv, Nespresso®-apparaat,
waterkoker, zithoek, minibar, kluisje, airconditioning, balkon of terras, tuinzicht • 2R, 3R: beperkt
aantal juniorsuites aan promotieprijs • 2C, 3C
(43 m²): juniorsuites met lateraal zeezicht of
zwembadzicht • 2B, 3B: juniorsuites met zeezicht
• 2D: (47 m²): 'Executive' suites met tuinzicht
• 2E: 'Executive' suites met zwembadzicht of lateraal zeezicht • 2G: (60 m²): ruimere 'Executive'
suites met zeezicht HONEYMOON • kamer van
hogere categorie (volgens beschikbaarheid)
• champagne bij aankomst • diner bij kaarslicht
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CYPRUS

amathus beach hotel limassol
LIMASSOL

Dit recent gerenoveerde klassehotel draagt het exclusieve Leading Hotels of the World-label en garandeert u dan ook een uitstekende service. Mooie zeezichten wachten op u in de
modern ingerichte en luxueuze kamers en suites, waar u o.a. geniet van wifi en een
iPod-docking station. Bovendien logeert u op 5 minuten van de Amathus-ruïnes, een historische site met onder meer prachtige tempels gewijd aan Aphrodite. Verschillende bars en
restaurants serveren plaatselijke delicatessen en internationale gerechten in een open keuken, terwijl de spa het grootste indoor zoutwaterzwembad van Cyprus voor u in petto heeft.
LIGGING • direct aan het zandstrand • ca. 50 m
van winkeltjes, restaurants en bars • ca. 8 km van
het centrum van Limassol (shuttleservice, €) • ca.
58 km van de luchthaven van Larnaca FACILITEITEN • 239 kamers • hoofdgebouw (4 verdiepingen) en bijgebouw (4 verdiepingen) • 3 liften
• 1 binnenzwembad • 2 zwembaden: o.a. 1 voor
families met 2 glijbanen • ligbedden, parasols en
handdoeken aan de zwembaden en aan het strand
• tegen betaling: • internethoek • winkeltjes
• kapper • wasserijservice RESTAURANTS EN
BARS • ontbijt-, lunch- en dinerbuffet • halfpension: keuze uit lunch- of dinerbuffet • 2 buffetrestaurants • 2 à-la-carterestaurants • 4 bars • roomservice 24/7 SPORT EN ONTSPANNING • gratis:
• stoombad, bubbelbad • aerobics • fitness • tennis

(verlichting €) • tegen betaling: • wellnesscenter:
verzorgingen • in de omgeving (op aanvraag): kajak, zeilen, windsurfen, waterski, duiken, bananenboot, paardrijden KINDEREN • gratis: • miniclub van 4 t/m 12 jaar • speeltuin LOGIES • 2B
(31 m²): superiorkamers met bad/douche, haardroger, badjassen, satelliet-tv, radio, thee- en koffiezetfaciliteiten, zithoek, minibar (€), kluisje, airconditioning, verwarming, landzijde • 2J, 3J (26 m²):
superiorkamers met balkon en zeezicht • 2E
(37 m²): juniorsuites met zithoek, ligbed op het balkon en zeezicht PRIVILEGES • vroege check-in en
late check-out (tot 18:00, volgens beschikbaarheid)
• fruit bij aankomst • afscheidsgeschenk HONEYMOON • diner bij kaarslicht, incl. fles schuimwijn
(min. verblijf van 7 nachten)
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CYPRUS

four seasons
LIMASSOL

In dit prestigieuze hotel wordt de hele familie in de watten gelegd. Daarvoor zorgt niet alleen de prachtige Spa, maar ook een warme, luxueuze sfeer en een kindvriendelijk karakter.
De gastronomie staat op hoog niveau. In de verschillende restaurants eet u verfijnde, lichte
gerechten, met verse ingrediënten waarvoor de chef het hele eiland uitkamt. Na het eten relaxt u in een sfeervol kader waar vijvers, groen en terrassen op pontons een afwisselend
landschap uittekenen.
LIGGING • direct aan zee en het zandstrand • ca.

50 m van winkeltjes, restaurants en bars • ca. 8 km
van het centrum van Limassol • ca. 70 km van de
luchthaven van Paphos FACILITEITEN • 302 kamers • hoofdgebouw (6 verdiepingen) en bijgebouw
(2 verdiepingen) • 4 liften • wifi • binnenzwembad
(verwarmd) • 2 zwembaden (1 voorbehouden aan
volwassenen) • ligbedden, matrasjes, parasols en
handdoeken aan de zwembaden en aan het strand
• tegen betaling: • kapper • winkeltjes RESTAURANTS EN BARS • ontbijt-, lunch- en dinerbuffet • 5 restaurants: 'Café Tropical' met terras (buffet en à la carte, van juni t/m oktober: wekelijkse
themabuffetten), 'Vivaldi by Mavrommatis' (mediterraans), 'Seasons Oriental' (Chinees, kind. - 5 jaar
niet toegelaten) en 'Seafood Bar' (mei tot oktober) • Vivaldi: buiten dineren, van mei tot oktober
• Colors Café (bar, patisserie, ijssalon) • 4 bars: o.a.
2 poolbars (weersafhankelijk, 1 voorbehouden aan
volwassenen) • roomservice 24/7 SPORT EN ONTSPANNING • gratis: • tennis (2 courts) • tafeltennis • fitness • sauna, stoombad, hydrotherapie • tegen betaling: • wellnesscenter: o.a. massage en
hydromassage • zeilen • windsurfen • duiken (PADI) KINDEREN • gratis: • apart kinderbad met
glijbaan • miniclub 3 t/m 8 jaar, 09:00-22:00 • ki-

ds club 7 t/m 13 jaar (enkel tijdens de schoolvakanties) LOGIES • 2A, 3A (28 m²): superiorkamers met
bad, inloopdouche, haardroger, badjassen en slippers, verwarming, airconditioning, telefoon, flatscreen-tv, in kamertechnologie met tablet, wifi,
kluisje, minibar (€), Nespresso®-apparaat, koffie- en
theezetfaciliteiten, tapijt, zonder balkon • 2C, 3C:
superiorkamers met balkon, zeezicht • 2K, 3K: superiorkamers gelegen op de bovenste verdiepingen,
zeezicht • 2E, 3E (39 m²): familiekamer met sofabed, zeezicht • 2F: 'Garden' studio's in een apart gedeelte (enkel voor volwassenen, 18+) met bad en afzonderlijke douche, privébubbelbad in openlucht,
aparte check-in, bloemen, schuimwijn en fruitsap
bij aankomst • 2B, 3B: 'Beach' studio's op de bovenste verdiepingen met tuinzicht en zeezicht • 2G, 3G
(56 m²): 'Penthouse' suites met bubbelbad/douche,
aparte slaapkamer, woonkamer met sofabed, inloopkast, zeezicht HONEYMOON • 15% korting
voor de bruid • fles schuimwijn op de kamer • diner bij kaarslicht PRIVILEGES • 1 Rasul-verzorging
(modderbad) per koppel/min.verblijf van 5 nachten • dagelijks een fles water per persoon op de kamer • 1 buffetlunch per persoon/verblijf • Gratis
gebruik van binnenzwembad, fitnessruimte, sauna,
bubbelbad en ijskamer
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amara
LIMASSOL

Dit gloednieuwe hotel in Limassol ontleent zijn naam aan het Griekse woord Amarantos,
wat ‘eeuwig’ betekent. Daarmee verwijst het naar het unieke panorama waarover het beschikt: een eindeloze horizon vormt het machtige decor van de Amara-ervaring. Van de
prachtige kamers tot de infinity pools, van de rooftopbar tot de restaurants waar sterrenchefs Nobu Matsuhisa en Giorgio Locatelli de menu’s cureren. Elke ruimte biedt een 180°
uitzicht over het water. Wilt u de ultieme beleving: ga dan resoluut voor de rooftop duplex
suite met privézwembad
LIGGING • direct aan het zandstrand • ca. 1 km
van winkeltjes, bars en restaurants • ca. 70 km van
de luchthaven van Paphos FACILITEITEN • 207
kamers • 9 verdiepingen • 6 liften • wifi in het
hele hotel • zonneterrassen • 2 zwembaden: o.a.
1 met zoutwater • ligbedden, matrasjes, parasols
en handdoeken aan de zwembaden • tegen betaling: • wasserijserivce • kapper • winkeltje RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet of à la carte
(afhankelijk van bezetting), lunch à la carte, diner buffet/à la carte • ontbijtbuffet 'The Breakfast
Room' • buffet- en à-la-carterestaurant 'The Dining Room' • 2 à-la-carterestaurants: 'Matsuhisha Limassol' (Japans, menu samengesteld met kenmerkende gerechten van 'NOBU'), 'Armyra by
Papaioannou' (vis en zeevruchten) • 4 bars: cocktailbar, lobbybar, poolbar, rooftopbar • roomservice

• gepaste kleding verplicht SPORT EN ONTSPANNING • gratis: • wellnesscenter: binnenzwembad, sauna, fitness, bubbelbad • aerobics • tennis
• tafeltennis • biljart • tegen betaling: • wellnesscenter: massages en schoonheidsbehandelingen
KINDEREN • gratis: • miniclub van 3 t/m 11 jaar
• tegen betaling: • babysitservice LOGIES • 1A,
2A (45 m²): deluxe kamers met bad, douche, haardroger, slippers, airconditioning, telefoon, smart tv,
zithoek, minibar (incl. frisdranken, fruitsap, water,
dagelijk aangevuld), koffie- en theezetfaciliteiten,
kluisje, balkon, zeezicht • 2B (80 m²): juniorsuites
met aparte slaapkamer, woonkamer, ruim balkon
• 2C (110 m²): deluxe suites met aparte slaapkamer,
woon/eetkamer, ruim balkon • 2E (55 m²): bungalows met aparte slaapkamer, woon/eetkamer, privé-zwembad, terras

PEGASE BEOORDELING
BUITEN ETEN

FIJNPROEVERS

DESIGN

PRIVÉZWEMBAD

27171A - www.pegase.be/vlieg-27171

Peg_Vlieg_S20 (149).indd 149

MOMENT MET TWEE

149

23/09/19 16:08

Heraklion
Chersonissos
Anissaras
Panormo
Sissi
Rethymnon
Elounda
Knossos
Agios
KRETA
Nikolaos Daios

Platanias

Kreta
Het grootste eiland van Griekenland heeft alles voor een
heerlijke vakantie: een bijzonder rijk erfgoed, indrukwekkende
berglandschappen, prachtige stranden, charmante dorpjes &
de verrukkelijke Kretenzische keuken!

Chania

MIDDELLANDSE ZEE

Onze tips
Een van de meest uitdagende wandelingen
op Kreta is de Samaria kloof!

Chania en Rethymno zijn 2 charmante
havendorpjes met Griekse & Venetiaanse
elementen.

Het Minoïsche paleis Knossos toont de
prachtige overblijfselen van het grote paleis
van Koning Minos ca. 6000 jaar v. Chr. Voor
de liefhebbers is het Archeologisch Museum
in Heraklion ook een echte aanrader!

Praktisch
VLIEGTIJD Ca. 3 u. 30. • TIJDSVERSCHIL 1 u later dan in België. • TAKSEN Er wordt door de Griekse regering een belasting geheven op ieder
verblijf. De heffing is afhankelijk van de hotelclassificatie (variërend van € 1,5 tot € 4 per nacht/kamer) en dient ter plaatse betaald te worden.

150

Vulkanisch dagje uit:
Santorini
Unieke Pegase ervaring

Wie op Kreta vertoeft, kijkt zelden verder dan het eiland zelf. En toch, met de ferry bent
u vanuit hoofdstad Iraklion maar enkele uren verwijderd van het prachtige Santorini.
Onze tip: verken het vulkaaneiland een dag lang per bus. Doet u dat via Pegase, dan
bent u verzekerd van een trip met alle hoogtepunten én voldoende vrije tijd om er ook
echt van te genieten.

Oia: witter dan wit
Het vulkanische Santorini staat bekend om zijn schilderachtige dorpen bovenop
steile kliffen. Oia, gelegen langs de kraterwand in het uiterste zuidwesten is daarvan
het allermooiste: smalle straatjes met alleen maar witte huisjes, kerken met blauwe
koepeldaken, charmante winkeltjes, barretjes en restaurants. Dit plekje is volledig
postkaart- of Instagramproof. De zonsondergang is er overigens adembenemend en
een attractie op zich.
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st.nicolas bay resort & villas
AGIOS NIKOLAOS

Dit intieme hotel heeft alles in huis voor een authentieke Griekse vakantie: gelegen in een
charmante baai op wandelafstand van het gezellige dorpje Agios Nikolaos, sfeervolle kamers, attent personeel, een Poseidon Spa en verschillende restaurants die u heerlijke gerechten serveren met lokale en pure ingrediënten. Zo geniet u van een uitgebreid ontbijt op
het terras vanwaar u een prachtig uitzicht heeft over het infinity pool, de vele olijf- en citroenbomen en enkele idyllische eilandjes in de Middellandse Zee. Dit hotel behoort tot de
Small Luxury Hotels of the World.
LIGGING • direct aan een privézand-/ kiezel-

strandje • ca. 500 m van restaurants en bars • ca.
1,5 km van het centrum van Agios Nikolaos • bushalte ca. 500 m • ca. 69 km van de luchthaven van
Heraklion FACILITEITEN • 107 kamers • wifi in het
hele hotel • internethoek • tv-ruimte • tuin • binnenzwembad • 2 zoutwaterzwembaden • ligbedden, parasols en handdoeken aan zwembad en
strand RESTAURANTS EN BARS • Amerikaans ontbijt • diner: voorgerecht en dessert in buffetvorm,
hoofdgerecht (keuzemenu) bediend aan tafel • dine around met toeslag: diner met keuzemenu
(voorgerecht, hoofdgerecht, dessert) in de à-la-carterestaurants (dranken niet inbegrepen) • buffetrestaurant 'Labyrinthos' • ontbijtrestaurant 'Club
House' • Mediterraans à-la-carterestaurant 'Blue
Bay' (lunch) • à-la-carterestaurant 'Kafenion'
(Grieks en Kretenzisch) • à-la-carterestaurant 'Minotaure' (Aziatisch, internationaal, sushi) • dieetkeuken (op aanvraag) • maaltijden in openlucht tijdens het hoogseizoen (weersafhankelijk) • bars:
o.a. cocktailbar, pianobar, poolbar, beachbar • occasioneel in hoogseizoen: thema-avonden met livemuziek en folkloredans (met supplement) • roomservice 7:45-23:00 SPORT EN ONTSPANNING
• gratis: • Poseidon Spa met binnenzwembad (enkel voor spa gasten), hamam, sauna • fitness • tafeltennis • openluchtcinema • tegen betaling:
• Poseidon Spa: bubbelbad, massage, lichaamsbehandelingen • watersporten (weersafhankelijk):
waterski, windsurfen, zeilen KINDEREN • gratis:
• apart zoutwaterkinderbad • kindermenu in alle
restaurants • PlayStation® en Homecinema • mini-

club van 4 t/m 11 jaar (6 x per week, april-oktober)
• tegen betaling: • luiers • babysitservice LOGIES
• A1C, A2C (29 m²): kamers in bungalows gesitueerd in 2e linie met bad, douche, haardroger, telefoon, satelliet-tv, minibar (€), zithoek, individuele
airconditioning, kluisje, wifi, tegels, Nespresso®,
balkon of terras en beperkt zeezicht • A2H (32 m²):
classic juniorsuites met badjas, bad met bubbelbad
of bad en aparte douche, dvd-speler, zeezicht
• A2D (40 m²): classic suites zoals de classic juniorsuites, maar met aparte douche, bubbelbad, apart
salon, slaapkamer, zeezicht • A2E (40 m²): classic
studio’s zoals de classic juniorsuites, maar met privézwembad (zout water; verwarmd in april, mei en
oktober), bubbelbad, aparte douche, dvd-speler,
groot terras met ligbedden en parasol, zeezicht
• A2G (45 m²): familiekamers met slaapkamer,
apart salon met 2 kinderbedden, zonder privézwembad, tuinzijde • C2A (65 m²): club suites, zeezijde, privézwembad, terras, zeezicht • C2B
(60 m²): club studio suites bungalow style, zeezijde,
privézwembad, terras, zeezicht • C2C (100 m²):
club suites, zeezijde, privézwembad, 3 slaapkamers, zeezicht • B2D (155 m²): Thalassa villa's met
3 slaapkamers, hydromassagebad, keuken, privézwembad, tuin, zeezicht HONEYMOON • champagne, fruit, cake op de kamer bij aankomst • ontbijt op de kamer • gratis sauna en stoombad
• 1 massage/persoon in het Poseidon Spa • 1 de luxe
diner in het à-la-carterestaurant (dranken niet inbegrepen) • kamer van hogere categorie (volgens
beschikbaarheid) SIGNATURE PRIVILEGES • fles
wijn en water bij aankomst
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minos beach art hotel
AGIOS NIKOLAOS

De architectuur van dit Small Luxury Hotel of The World is geïnspireerd op een traditioneel Kretenzisch vissersdorpje en bestaat uit verschillende witte huisjes die minimalistisch
zijn ingericht. In de tuinen van het hotel worden 45 kunstwerken tentoongesteld van Griekse en internationale artiesten. In ‘La Bouillabaise’ kan u terecht voor een gastronomisch en
romantisch diner met Franse specialiteiten. Terwijl u op een terras aan het water bij kaarslicht dineert, komt de maan langzaam op achter de Sitiaheuvels tot ze de zeilschepen in de
baai van Mirabello gracieus verlicht.
LIGGING • direct aan zee met solarium op plat-

forms • 2 kleine zandstrandjes • ca. 100 m van restaurants en bars • ca. 1 km van het centrum van
Agios Nikolaos • lijnbus • ca. 65 km van de luchthaven van Heraklion FACILITEITEN • 129 bungalows en villa's • wifi in het hele hotel • tv-ruimte
• tuin met avant-garde kunstwerken • zwembad
(verwarmd weersafhankelijk) • ligbedden, parasols
en handdoeken aan het zwembad en aan het strand
• tegen betaling: • wasserijservice RESTAURANTS
EN BARS • ontbijtbuffet • diner: buffet of keuzemenu (5 gangen) met tafelbediening • restaurant met
terras • 2 à-la-carterestaurants • Modern Grieks
restaurant (open van half mei t/m half oktober, 1x
per week gesloten) • 1x per week thema-avond
• Kretenzische taverne • bars: o.a. poolbar, loungebar aan het strand • sommige bars en restaurants
serveren in openlucht (weersafhankelijk) • roomservice 24/7 • sommige faciliteiten kunnen gesloten
zijn in het begin of op het einde van het seizoen
SPORT EN ONTSPANNING • gratis: • kleine fitness • tennis (1 court) • tegen betaling: • massage
• sauna • bananenboot • kayakken • waterfietsen
• zeilen • duiken • waterski KINDEREN • tegen be-

taling: • babysitservice LOGIES • A2M, 26 m²:
bungalowkamers met bad of douche, haardroger,
telefoon, satelliet-tv, minibar (€), kluisje, wifi, individuele airconditioning, terras, tegels, zeezicht
• A2I, 26 m²: waterfront bungalowkamers • A2J,
A3J, 40 m²: superior bungalowkamers aan tuinzijde
• A2L, A3L, 40 m²: superior bungalowkamers met
zeezicht • A2Q, A3Q, 40 m²: superior beachfront
bungalowkamers met zeezicht • A2C: waterfrontbungalowkamers met terras met gereserveerde ligbedden en parasols (niet privé), 0-15 m van de zee,
zeezicht • A2E, A3E, 40 m²: superior waterfrontbungalowkamers met gereserveerde ligbedden en
parasols, 0-15 m van de zee • B2G, B3G, 40 m²: seafront superior bungalowkamers met privézwembad en groot terras • B2V: seafront villa's met met
aparte slaapkamer en verbindingsdeur, woonkamer
• B2W, B3W, B4W: seafront villa suites met met
2 slaapkamers en verbindingsdeur, woonkamer,
2 badkamers HONEYMOON • schuimwijn, fruit
en bloemen bij aankomst • gratis diner (dranken
niet inbegrepen) PRIVILEGES • 15 min. gratis massage (1x/verblijf p.p.) • signature cocktail (1x/verblijf p.p.) in een bar naar keuze
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domes of elounda, autograph collection
ELOUNDA

Domes of Elounda is een van de topresorts van Kreta en combineert comfort en luxe met
een idyllische ligging bij de Middellandse Zee. Vanuit de suites met zeezicht kijkt u uit op
het eiland Spinalonga aan de overkant van de baai. Als u houdt van lekker eten, bent u bij
deze culinaire topper aan het juiste adres. Italiaans, zeevruchten of Japanees-Peruviaans:
het staat allemaal op de kaart, net als BBQ-nights en een gourmetfestival. Terwijl u verpoost aan het zwembad, vermaken uw kinderen zich in de kidsclub & crèche Domesland,
de speeltuin of de speciale games area voor tieners.
LIGGING • rustig gelegen • aan het strand • ca.
1,5 km van het centrum van Plaka • ca. 2,5 km van
het centrum van Elounda • ca. 12 km van Agios
Nikolaos • ca. 75 km van de luchthaven van Heraklion FACILITEITEN • 118 kamers • 2 verdiepingen • 2 liften • internethoek • wifi in het hele hotel
• binnenzwembad • zoutwaterzwembad • ligbedden, parasols en handdoeken aan het zwembad
en aan het strand • tegen betaling: • winkeltjes
• minimarkt RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet, lunch en diner à la carte • buffetrestaurant
• 3 à-la-carterestaurants: Italiaans, zeevruchten,
Japans/Peruviaans • BBQ night • 4 bars • roomservice 24/7 SPORT EN ONTSPANNING • gratis:
• fitness • tennis • bubbelbad • tegen betaling:
• aquafit • wellnesscenter: diverse massages en
schoonheidsbehandelingen • watersporten: dui-

ken, zeilen, banana, waterski, snorkelen • in de
omgeving: golf, paardrijden, fietsen KINDEREN
• gratis: • afzonderlijk kinderbad • miniclub
4-12 jaar 10:00-13:00/15:00-18:00 • tegen betaling: • crèche 4 maanden t/m 4 jaar • babysitservice LOGIES • 2A (80 m²): suites met bad, douche,
airconditioning, haardroger, telefoon, minibar (€),
kluisje, wifi, satelliet-tv, tegels, 1 slaapkamer, bubbelbad op het balkon/terras, tuinzicht • 2B (80 m²):
suites met zeezicht • 2C (80 m²): suites met privézwembad en zeezicht • 2D, 3D: familiesuites met
privézwembad en zeezicht • 2L, 3L, 4L: de luxe
familiesuites met 2 slaapkamers, bubbelbad, zeezicht • 2E, 3E, 4E: private residences met keuken,
tuinzijde • types 2L en 2E: toegang tot haute living
selection concept met à la carte dine around (met
reservering), lounge toegang
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elounda bay palace
ELOUNDA

Op een fabelachtige droomplek aan de oostkust, de baai bij Elounda, ligt een van de meest
betoverende vakantieresorts van Kreta. Het gevoel is familiaal en charmant-intiem, de setting is pure luxe tot in alle details. Terwijl u in de Sail-in bar nipt van een cocktail, gaat de
zon langzaam onder in zee. Of u daarna kiest voor Griekse gerechten in Aretoussa of voor
het romantische terras van het seafoodrestaurant: overal liggen baai en bergen sprookjesachtig te fonkelen voor uw ogen. De mooiste bungalows en villa’s hebben infinity pools die
duizelingwekkend doorlopen tot in zee. Een ruim aanbod watersporten, twee privé-zandstranden en een superieure service maken uw Griekse vakantie helemaal gedenkwaardig.
LIGGING • rustig gelegen • direct aan het strand

• tegen betaling: • zeilen • waterski • jetski • ba-

• ca. 1 km van Elounda • ca. 7 km van Agios Nikolaos • ca. 65 km van de luchthaven van Heraklion
FACILITEITEN • 262 kamers, bungalows en suites
• 2 hoofdgebouwen • 4 verdiepingen • 2 liften • tuin
• tv-ruimte • bridge ruimte • wifi in de publieke
ruimtes • overdekt zwembad (200 m²) • zoutwaterzwembad (250 m²) • ligbedden, matrasjes, parasols
en handdoeken aan het zwembad en het strand
• tegen betaling: • kiosk • winkels • juwelier
RESTAURANTS EN BARS • ontbijt- en dinerbuffet
• lunch à la carte • dine-around (met krediet): diner
in de à-la-cartes (excl. dranken) • 4 à-la-carterestaurants: Aretoussa (Griekse en internationale keuken),
Ariadne (Griekse taverne), Thalassa Waterfront, F
restaurant (lunch snacks) • wekelijks Kretenzische
avond (met supplement) • bars: onder andere „Erato” pianobar, „Poseideon” poolbar, „Sail In” beachbar • roomservice 24/7 SPORT EN ONTSPANNING
• gratis: • basketbal • volleybal • badminton • hamam • sauna • fitness • tafeltennis • tennis court
(verlichting €) • studio voor yoga, pilates en aerobics

nanenboot • kanovaren • duiken • vissen (op aanvraag) • biljart • in het hotel Elounda Beach: Espace
Vitalite Chenot spa, minigolf (gratis) KINDEREN
• gratis: • apart kinderbad • speeltuin • babyvoeding (op aanvraag) • miniclub van 4 t/m 12 jaar
• tegen betaling: • luiers • babysitservice LOGIES
• alle kamers met bad of douche, haardroger, badjas,
slippers, telefoon, kluisje, minibar (€), satelliet-tv,
airconditioning • A2A, 28 m²: Prestige Club Classic
kamers met balkon of terras, bergzicht • A2C:
Splendid Club Classic kamers met lateraal zeezicht
• A2B: Splendid Club Classic kamers met zeezicht
• A2F, 28 m²: Splendid Club Classic bungalows met
gedeeld zwembad, zeezicht • A2H, 30 m²: Splendid
Club deluxe kamers met zeezicht • A2I, 30 m²:
Splendid Club deluxe bungalows met zeezicht
• A2J, 55 m²: familiekamers met 2 kamers, tuinzicht
• B2J, 30 m²: Gold Club kamers, seafront, gedeeld
zwembad, zeezicht PRIVILEGES • wijn en fruit bij
aankomst HONEYMOON • 5% korting voor de
bruid
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elounda beach hotel & villas
ELOUNDA

Het meest exclusieve resort van Kreta koppelt een paradijselijke locatie in de idyllische baai
van Elounda aan een once in a lifetime-ervaring. De glamoureuze suites en villa’s van dit
Leading Hotel of the World zijn de mooist gedecoreerde van het hele eiland. Langs de lange kuststrook liggen ze verborgen, als glinsterende pareltjes in dichtbegroeide bloementuinen. Allemaal hebben ze butlerservice, soms ook een privé infinity pool met adembenemende uitzichten op de baai. De vijf gourmetrestaurants, variërend van mediterraans tot
Polynesisch-Japans, vervullen samen met een imposante wijnkelder uw stoutste culinaire
dromen. U kunt zelfs een zeiljacht met skipper huren, of een limousinetaxi met chauffeur
om u over het eiland te voeren.
LIGGING • direct aan 2 zandstranden en een haventje • ca. 1,5 km van Elounda • ca. 7 km van
Agios Nikolaos • ca. 65 km van de luchthaven van
Heraklion FACILITEITEN • 244 kamers in 2 hoofdgebouwen en een reeks bungalows op een domein
van 120.000 m² • 2 liften • salons • tv-ruimte • amfitheater • wifi in de publieke ruimtes • tuin
• zoutwaterzwembad • parasols, ligbedden, matrasjes en handdoeken aan het zwembad en
aan het strand • tegen betaling: • kiosk
• kunstgallerij • winkeltjes • juwelier • kapper
RESTAURANTS EN BARS • buffetrestaurant Artemis (ontbijt) • 5 à-la-carte-restaurants: kafenion
(traditionele Griekse keuken), specialiteitenrestaurant Argonaut (lunch, diner: Italiaanse specialiteiten), gourmetrestaurant Dionysos met livemuziek
(mediterraans), waterfront restaurant Blue Lagoon met Japanse/Peruaanse keuken en sushibar,
Thalassa restaurant (in Elounda Bay Palace) • wekelijks: Kretenzische avond • Veghera Jetty Bar,
Neraida poolbar, Lito lobby bar, Beach bar • roomservice 24/7 SPORT EN ONTSPANNING • gratis:
• basketbal • volleybal • tafeltennis • badminton

• minigolf • tennis (5 courts) (verlichting €) • sauna • hamam • fitness • studio voor yoga, pilates en
aerobics • tegen betaling: • zeilen • duiken • waterski • jetski • catamaran • bananenboot • vissen
• fietsen • wellnesscenter Espace Vitalité Chenot
Spa Elounda Beach KINDEREN • gratis: • kindermenu • speeltuin • miniclub van 4 t/m 12 jaar,
10:00-19:00 • tegen betaling: • babyvoeding • babysitservice LOGIES • alle kamers met bad en/of
douche, haardroger, badjas, slippers, telefoon, satelliet-tv, kluisje, wifi, minibar (€) en individuele
airconditioning, express check-in • E2A, 28 m²:
classic kamers in het hoofdgebouw met balkon of
terras, zeezicht • E2B, 45 m²: deluxe kamers aan
tuinzijde • E2C, 45 m²: deluxe kamers met zeezicht • E2D, 45 m²: deluxe kamers met gedeeld
zwembad, zeezicht • F2A, 28 m²: bungalows met
zeezicht • F2C, 35 m²: bungalows met privézwembad, zeezicht • F2D, 60 m²: Island suites met privézwembad, zeezicht • G2B, 55 m²: Waterfront
Dream Line suites met fitness, zeezicht HONEYMOON • 5% korting voor de bruid • fles champagne of wijn, fruit en bloemen
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sentido elounda blu
ELOUNDA

Op zoek naar de ideale plek voor een relaxvakantie met zijn tweetjes? Dit schitterend gelegen resort met panoramisch uitzicht op het eiland Spinalonga ligt op vijftig meter van het
strand en is toegankelijk voor gasten vanaf zestien jaar, waardoor rust gegarandeerd is. U
verblijft in luxueuze kamers en suites die typisch mediterraan zijn ingericht, met warme
aardekleuren en houten meubilair. Sommige bieden u een privézwembad. Stenen paadjes
en naar bloemen geurende tuinen leiden u naar het wellnesscenter of het Aziatische
à-la-carterestaurant Yellow Sea op het dak, waar u het diner afsluit met een dessert onder
de fonkelende sterrenhemel.
LIGGING • rustig gelegen op een helling • ca.

100 m van het keienstrand • hotel en strand gescheiden door een weg • ca. 1 km van het centrum
van Elounda met winkeltjes, restaurants en bars
• ca. 12 km van Agios Nikolaos • niet geschikt
voor mensen die slecht te been zijn • shuttleservice naar het strand • ca. 70 km van de luchthaven van Heraklion FACILITEITEN • 9 gebouwen
tot 2 verdiepingen • 148 kamers • wifi in het hele hotel • zonneterras • tuin • zoutwaterzwembad
• ligbedden, parasols en handdoeken aan zwembad en strand • tegen betaling: • wasserijservice
• superette RESTAURANTS EN BARS • ontbijt- en
dinerbuffet • buffetrestaurant • à-la-carterestaurant op het dak: Aziatisch • à-la-carterestaurant
aan het zwembad: grill • bars: o.a. beachbar, lobby-/snackbar • gepaste kleding verplicht SPORT
EN ONTSPANNING • gratis: • fitness, ook lessen • animatie • aerobics • aquagym • tegen betaling: • wellnesscenter: binnenbad, sauna, stoom-

bad, bubbelbad en massages • in de omgeving:
watersporten LOGIES • 2B, 3B: kamers met douche, airconditioning, telefoon, wifi, haardroger,
kluisje, satelliet-tv, koelkast, balkon of terras, tuinzijde • 2S, 3S: beperkt aantal kamers tegen promotieprijs • 1A, 2A, 3A: kamers met zeezicht
• 2L, 3L: kamers met gedeeld zwembad, tuinzijde • 2C, 3C: kamers met gedeeld zwembad, zeezicht • 2D, 3D: juniorsuites met bad, zeezicht
• 2E: suites met bad, douche, koffie-en theezetfaciliteiten, privézwembad, bij aankomst: water, fruit,
fles wijn, zeezicht • 2H: suites met douche, gedeeld zwembad, zeezicht • 2G: suites met douche,
bubbelbad, zeezicht ALL INCLUSIVE met toeslag
Eten & drinken: • ontbijt-, lunch- en dinerbuffet • 1x per verblijf diner in een à-la-carterestaurant • snacks 10:30-12:30/15:00-17:00 • ijsjes 10:0018:00 • dranken tijdens de maaltijden • lokale
en internationale (alcoholische) dranken 10:0024:00 EXTRA INFO • minimumleeftijd 16 jaar
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elounda mare
ELOUNDA

Jaren geleden kreeg Elounda Mare als eerste Griekse hotel de eer lid te worden van de selecte club van tophotels van Relais & Châteaux. Nog altijd is een vakantie in dit juweel van
design en traditionele architectuur een unieke belevenis. Zo werd de Six Senses Spa, waar u
kunt kiezen uit heilzame behandelingen uit oost en west, bekroond tot de beste spa van
Griekenland. Op gastronomisch vlak beschikt u over een verfijnde waaier aan mogelijkheden en voor wie graag een balletje slaat, is Porto Elounda Golf niet veraf.
LIGGING • rustig gelegen • direct aan het privézandstrand • ca. 2 km van het centrum van Elounda, restaurants en bars • ca. 70 km van de luchthaven van Heraklion • gratis shuttleservice naar Six
Senses Spa en de Golf van hotel Porto Elounda Golf
& Spa Resort FACILITEITEN • 80 kamers, bungalows
en suites • 6 verdiepingen • 2 liften • tv-ruimte
• wifi in openbare ruimtes en in de kamers/bungalows • tuin • zoutwaterzwembad • ligbedden, parasols en handdoeken aan het zwembad en aan het
strand • tegen betaling: • winkeltje • wasserijservice RESTAURANTS EN BARS • 3 à-la-carterestaurants • loungebar • dieetkeuken en vegetarische
maaltijden (op aanvraag) • roomservice 24/7 SPORT
EN ONTSPANNING • gratis: • stoombad • sauna
• fitness • tafeltennis • tegen betaling: • vissen (op
aanvraag) • bananenboot • fietsen/mountainbikes
• kajakken/waterfietsen • catamaran • zeilen
• duiken • waterski • tennis (1 court) • in de omge-

ving ca. 500 m: Porto Elounda Golf & Spa Resort
(met 9 holes, Six Senses Spa) KINDEREN • gratis:
• kinderbad • miniclub van 5 tot 12 jaar in Porto
Elounda Golf & Spa Resort (op ca. 500 m, shuttleservice) • tegen betaling: • babybed (ca. € 20 per dag)
• babyvoeding • crèche van 4 maanden t/m 4 jaar in
Porto Elounda Golf & Spa Resort (op ca. 500 m,
shuttleservice) • babysitservice LOGIES • kamers in
het hoofdgebouw met bad/douche, individuele airconditioning, haardroger, telefoon (€), wifi, kluisje,
badjassen, minibar (tegen betaling), satelliet-tv met
muziekkanaal, balkon met ligbedden en zeezicht
• suites in het hoofdgebouw met zithoek • superiorsuites met aparte woonkamer en instapdouche • de
luxe bungalows met privézwembad en zithoek, terras en zeezicht • superiorbungalows met privézwembad en zithoek, terras en zeezicht • superiorbungalows met privézwembad, 2 slaapkamers en
1 woonkamer, zeezicht
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radisson blu beach resort
MILATOS

Aan het strand van het idyllische vissersdorpje Milatos, aan de noordelijke kust van Kreta,
ligt dit uitgestrekte Griekse resort. Het biedt z’n gasten niet alleen een prachtig uitzicht op
de Egeïsche Zee, maar ook een uitstekende keuken. Zowel binnen als buiten proeft u van
Kretenzische verfijndheden en internationale klassiekers. Na een zonovergoten dag herbront u in de spa met hammam, sauna, whirlpool en tal van verwennende behandelingen.
Ontsnap aan de drukte, ontspan en geniet!
LIGGING • rustig gelegen • aan het strand • ca.

1 km van het centrum van Milatos met winkels,
restaurants en bars • ca. 20 km van Agios Nikolaos • lijnbus • ca. 40 km van de luchthaven van
Heraklion FACILITEITEN • 318 kamers • hoofdgebouw en bungalows • wifi in het hele hotel
• 5 zwembaden: o.a. enkele met zout water • bubbelbad • aquapark met 3 glijbanen • ligbedden,
parasols, handdoeken • tegen betaling: • winkeltjes • wasserijservice RESTAURANTS EN BARS
• ontbijt- en dinerbuffet in het buffetrestaurant
'Mosaic' • buffetrestaurant: restaurant 'Mosaic'
(internationale buffetten, showcooking) • 5 themarestaurants: restaurant 'Italian Pool Front'
(mediterrane gerechten, salades, desserts, 5/520/10), 'Ariadni' (lokale Kretenzische en Griekse
keuken, 1/5-20/10), 'Bellevue' (Franse culinaire
ervaring van Yves Mattagne, 1/6-15/10), 'On the
rocks BBQ' (bbq / grill, 7/5-20/10) (à la carte of
vast menu), Payot Bar (grill, 3/5-20/10) • bars: Wet
Bar, Bar Veranda (14+ na 18:30 uur), adults only
bar (18+), Olivia Bar, Payot Bar • gepaste kleding
gewenst • roomservice 8:00-22:00 (€) SPORT EN
ONTSPANNING • gratis: • aerobics • basketbal
• tafeltennis • darts • fitness • minivoetbal • tennis (materiaal met borg) • aquagym • waterpolo

• tegen betaling: • wellnesscenter KINDEREN
• gratis: • 4 aparte kinderbaden • speeltuin • mi-

niclub van 4 t/m 12 jaar, 10:00-18:00 • minidisco
• kindermenu • tegen betaling: • babysitservice
LOGIES • D2A: island junior spa suites bad, douche, haardroger, airconditioning/individuele verwarming, telefoon, kluisje, wifi, minibar (zie ultra
all inclusive), satelliet-tv, koffie- en theezetfaciliteiten, zithoek, terras, aan tuinzijde • D2B: island
suites • D2D: beachfront island suites • D2C: island suites met privézwembad • D2E: beachfront
island suites met privézwembad • D2F, D3F,
D4F: island suites villas met privézwembad
• D4G, D5G: deluxe island suites villas met privézwembad, VIP, 2 slaapkamers ALL INCLUSIVE
met toeslag Eten & drinken: • ontbijt-, lunchen dinerbuffet • 3 x per week diner in 1 van de
themarestaurants (min. verblijf van 7 nachten, behalve Bellevue) • snacks, ijsjes en taarten tot
18:00 (1/6-30/09) • gevulde minibar bij aankomst
(water, frisdranken, bier en wijn) • lokale en een
selectie internationale (alcoholische) dranken
10:00-1:00 PRIVILEGES • ontbijt in het Italiaans
VIP restaurant (vanaf 1/6) • reservaties in halfpension: dine around (in alle restaurants behalve
'Bellevue')
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sentido blue sea beach
STALIS

Het zopas gerenoveerde SENTIDO Blue Sea Beach is rustig gelegen aan de promenade en
het zandstrand van het gezellige Stalis. U verblijft er in stijlvolle bungalows, met of zonder
privézwembad. Het eten is er een must. In de keuken worden vrijwel uitsluitend verse en
lokale producten gebruikt. Bovendien geniet u in het hotel van een uitgebreide all-inclusiveformule.
LIGGING • ca. 25-150 m van het zandstrand
• strand en hotel gescheiden door een weg • ca.
3,5 km van het centrum van Chersonissos • ca.
700 m van centrum van Stalis • ca. 100 m van bars
en restaurants • ca. 28 km van de luchthaven van
Heraklion FACILITEITEN • 225 kamers • hoofdgebouw en bijgebouwen met 2 verdiepingen • wifi in het hele hotel • zwembad • ligbedden, parasols en handdoeken aan het zwembad • ligbedden
en handdoeken aan het strand • tegen betaling:
• minimarkt • wasserijservice RESTAURANTS EN
BARS • ontbijt- en dinerbuffet • buffetrestaurant
(internationaal en Kretenzisch) met thema-avonden • à-la-carterestaurant (mediterraans en Kretenzisch) • 3 bars: hoofdbar, loungebar en pool-/
snackbar SPORT EN ONTSPANNING • gratis:
• wellnesscenter: verwarmd binnenzwembad
(apr-okt) en bubbelbad • fitness • aerobics • tafeltennis • tegen betaling: • wellnesscenter: sauna,
stoombad, massages en schoonheidsbehandelingen
• biljart • watersporten: o.a. kanoën en waterski

KINDEREN • gratis: • miniclub van 4 t/m 12 jaar
LOGIES • 1A, 2A, 3A: standaardkamers met bad

of douche, individuele airconditioning, haardroger, kluisje, wifi (€), satelliet-tv, koelkast, tegels,
balkon of terras, aan tuinzijde • 2S: beperkt aantal
kamers tegen promotieprijs • 2B, 3B: standaardkamers met zeezicht • 2V, 3V: SENTIDO Plus
kamers met badjas, slippers, fruitmand bij aankomst, zwembad- of zeezicht • 2C, 3C: juniorsuites aan tuinzijde • 2D, 3D: juniorsuites met
privézwembad, tuinzijde • 2F: familiekamers met
2 kamers (woonkamer en slaapkamer) met verbindingsdeur, zeezicht • 2H: familiekamers bestaande uit 1 grote kamer met 2 slaapruimtes (met
schuifdeur), zonder zeezicht ALL INCLUSIVE met
toeslag Eten & drinken: • ontbijt-, lunch- en
dinerbuffet • laat ontbijt 10:30-11:30 • 1x per verblijf diner in het à-la-carterestaurant • snacks
11:30-17:30 • dranken tijdens de maaltijden: water, frisdranken, lokaal bier en lokale wijn • lokale
(alcoholische) dranken 10:00-24:00

PEGASE BEOORDELING
FAMILIE

PRIVÉZWEMBAD

WELLNESS

ALL INCLUSIVE

53538A - www.pegase.be/vlieg-53538

Peg_Vlieg_S20 (165).indd 165

BUITEN ETEN

FAMILIE

165

20/09/19 10:47

Peg_Vlieg_S20 (166-167).indd 166

16/09/19 15:02

KRETA | GRIEKENLAND

stella island luxury resort & spa
ANALIPSIS

Fonkelnieuw, volledig omgeven door palmbomen en stijlvol en minimalistisch afgewerkt:
dat zijn de grote troeven van dit luxeresort aan de Middellandse Zee. De prachtige lagunezwembaden lopen door het hele resort, en daarnaast is er veel oog voor natuurlijke elementen als bloemen en hout. Vanuit uw swim-up room duikt u vanop uw terras zó het zwembad in. Enkele van de paradijselijk ingerichte kamers en suites hebben een privétuin met
een eigen zwembad. Dat maakt ze ideaal voor koppels die op zoek zijn naar een echte hideaway. De culinaire restaurants serveren alleen het allerbeste uit de vier windstreken.
LIGGING • rustig gelegen • door de weg gescheiden van een klein strand (met enkele treden) • ca.
400 m van het zandstrand (privé-gedeelte voor gasten van Stella Hotels) • ca. 500 m van het centrum
van Analypsis met winkels, restaurants en bars • ca.
4 km van het centrum van Chersonissos • ca. 22 km
van Heraklion • ca. 19 km van de luchthaven van
Heraklion FACILITEITEN • 172 kamers • 22 gebouwen • wifi in het hele hotel • 2 zwembaden, waarvan 1 lagunezwembad • overdekt zwembad • ligbedden, parasols en handdoeken aan zwembad en
strand • tegen betaling: • minimarkt • dokterservice • roomservice • wasserijservice RESTAURANTS
EN BARS • ontbijt- en dinerbuffet • buffetrestaurant met terras • à-la-carterestaurants en themarestaurants: Mediteraans, Aziatisch en Amerikaans
(met reservering) • 3 bars: 2 poolbars en 1 lobbybar • gepaste kleding verplicht • oberservice aan
het zwembad SPORT EN ONTSPANNING • gratis: • fitness • tennis • aerobics • voetbal • minigolf • animatieprogramma: 3 x per week • tegen

betaling: • wellnesscenter: sauna, massage, manicure en pedicure • in de omgeving: • golf (15 km)
LOGIES • 2A (27 m²): de luxe kamers met douche,
airconditioning, haardroger, telefoon, kluisje, satelliet-tv, wifi, minibar (€), koffie- en theezetfaciliteiten, tegels, balkon, zwembadzicht • 2B, 3B (34 m²):
premium kamers met zwembadzicht • 2C (27 m²):
de luxe swim-up kamers met met directe toegang
tot het zwembad • 2D, 3D (34 m²): premium swimup kamers met met directe toegang tot het zwembad • 2E (25 m²): over-water bungalows met directe
toegang tot het zwembad • 2V (35 m²): island villa's
met privézwembad ALL INCLUSIVE met toeslag
Eten & drinken: • ontbijt-, lunch- en dinerbuffet
• 1 ontbijt, lunch of dinner in 1 van de à-la-carterestaurants (min. verblijf van 7 nachten, met reservering) • snacks 12:30-17:30 • koffie en thee
10:00-18:30 • een selectie van (alcoholische) dranken 10:00-23:00 • dagelijks gevulde minibar EXTRA
INFO • minimum leeftijd 15 jaar HONEYMOON
• 10% korting voor de bruid
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mitsis laguna resort & spa
ANISSARAS

Dit luxeresort in doet met zijn bladgouden decoratie, sierlijke rondbogen en marmeren
vloeren denken aan een paleis. De bungalows, kamers en suites zijn bijna volledig wit en afgewerkt met hout en klassiek meubilair. Ze bieden u een balkon of terras en bij aankomst
staan bloemen voor u klaar. Verschillende zwembaden, een groot lagunezwembad en een
zeer uitgebreid spacomplex garanderen dat u hier weer helemaal op krachten komt.
LIGGING • gescheiden van het strand door een

weg • ca. 3 km van het centrum van Chersonissos
• ca. 22 km van de luchthaven van Heraklion
FACILITEITEN • 351 kamers, bungalows en suites
• wifi in het hele hotel • 4 zoutwaterzwembaden
en 1 zoetwaterzwembad o.a. 1 hoofdzwembad en
1 met glijbaan • ligbedden, handdoeken en parasols
• tegen betaling: • high speed wifi in het hele hotel
RESTAURANTS EN BARS • buffetrestaurant met
show-cooking en thema-avonden • themarestaurants: Italiaans, Aziatisch, Kretenzisch, Mexicaans,
vis, creperia & gelateria (sommige met reservering)
• 5 bars: o.a. poolbar en champagne-, wijn & sushi
bar (enkel voor volw.) • roomservice 24/7 • gepaste kleding verplicht (lange broek en gesloten schoenen voor mannen) SPORT EN ONTSPANNING
• gratis: • zie all inclusive • tegen betaling:
• wellnesscenter met schoonheidsbehandelingen,
binnenzwembad (zout water) en thalassotherapie
(16+) • gemotoriseerde watersporten KINDEREN
• gratis: • apart kinderbad • glijbaan • speeltuin
• miniclub van 4 t/m 12 jaar, 10:00-13:00/15:0018:00 • minidisco • tegen betaling: • game room
LOGIES • 1A, 2A, 3A: kamers in het hoofdgebouw
met bad of douche, haardroger, badjassen, slippers, individuele airconditioning, telefoon, gratis

minibar (dagelijks gevuld, zie all inclusive), satelliet-tv, kluisje, wifi (€), balkon of terras • 2S, 3S: beperkt aantal kamers tegen promotieprijs met balkon • 2B, 3B: kamers in het hoofdgebouw met
balkon of terras, zeezicht • 2C, 3C: bungalowkamers zonder zeezicht • 2D, 3D: bungalowkamers
met zeezicht • 2F, 3F, 4F: familiebungalowkamers
met schuifdeur, zonder zeezicht • 2E, 3E, 4E: suites in het hoofdgebouw met privézwembad, zeezicht • 2G: familiebungalowkamers met gedeeld
zwembad, zonder zeezicht • 2X: familiebungalowkamers zonder gedeeld zwembad, met zeezicht
ULTRA ALL INCLUSIVE Eten & drinken: • ontbijt-, lunch- en dinerbuffet (gepaste kleding verplicht) • vroeg ontbijt 4:30-6:45 • à la carte brunch
in de themarestaurants 09:00-12:00 • laat diner tot
3:00 • themarestaurants (met reservering, volgens
beschikbaarheid) • wafels, pannenkoeken 10:001:45 • ijsjes en dessert 10:00-1:45 • afternoon tea
17:00-19:00 • popcorn, suikerspin, hot dogs, slush
ijs • internationale/nationale (alcoholische) dranken 8:00-1:00 • minibar: bier, frisdranken en fles
water • all inclusive service 24/7 in hoofdrestaurant (dranken en buffetten) Sport & ontspanning: • tennis • minivoetbal • beachvolleybal • fitness • internationale animatie overdag en 's avonds
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sentido aegean pearl
RETHYMNON

‘s Avonds de zon die rozig ondergaat boven de Egeïsche Zee, ’s morgens kraaknet geplooide servetten die u opwachten aan het uitgebreide ontbijtbuffet: de beelden van dit zonovergoten Griekse resort kunnen zo op een postkaart. De luxueuze, eigentijdse kamers zijn licht
en strak ingericht, het zwembad is omringd door palmbomen en luilekkerstoelen. Ook wie
van fitness, wellness of entertainment houdt, wordt hier op zijn wenken bediend. Bovendien ligt dit resort zowel aan een goddelijk zandstrand, als vlakbij het historische Venetiaanse centrum van het prachtig pittoreske havenstadje Rethymon.
LIGGING • gescheiden van het zand-/kiezelstrand
door een weg (trappen naar het strand) • ca. 2 km
van het centrum van Rethymnon • ca. 150 m van
winkeltjes • bushalte op ca. 150 m • ca. 72 km van de
luchthaven van Heraklion • ca. 65 km van de luchthaven van Chania FACILITEITEN • 112 kamers en
maisonettes • hoofd- en bijgebouw met 3 verdiepingen • 2 liften • wifi in het hele hotel • binnenzwembad (verwarmd weersafhankelijk, gelegen in het naburige
hotel
SENTIDO
Pearl
Beach)
• 2 zwembaden • zonneterras • ligbedden, handdoeken (borg) en parasols aan zwembad en aan
strand • tegen betaling: • wasserijservice
RESTAURANTS EN BARS • ontbijt- en dinerbuffet
• laat ontbijt 10:00-12:00 • buffetrestaurant met terras • à-la-carterestaurant met terras • bars: pool-/
snackbar, loungebar • roomservice 24/7 • gepaste
kleding verplicht tijdens het diner (lange broek
verplicht) SPORT EN ONTSPANNING • gratis:
• tafeltennis • fitness (gedeeld met SENTIDO Pearl

Beach) • aquagym • aerobics • 1 x per week wandeling in de omgeving • dag- en avondanimatie
• tegen betaling: • in hotel SENTIDO Pearl Beach: stoombad, massage, sauna, schoonheidsbehandelingen • in de omgeving: watersporten, fietsen
KINDEREN • gratis: • 2 geïntegreerde kinderbaden
• tegen betaling: • babysitservice LOGIES • 1A,
2A: kamers met bad/douche, individuele airconditioning, haardroger, badjas, slippers, telefoon (€), wifi,
kluisje, deels tegels, deels houten vloer, minibar,
dvd-speler, mini hifi-keten met cd-speler, koffie- en
theezetfaciliteiten, balkon of terras • 2C: kamers
met lateraal zeezicht • 2F: kamers met privézwembad, zeezicht • 2B, 3B, 4B: maisonettes met 2 verdiepingen, 2 slaapkamers (visueel afgescheiden) en
2 badkamers, (1 met douche, 1 met douche of bad),
zonder privézwembad en zonder zeezicht • 2D, 3D,
4D: maisonettes met bad en douche, zeezicht • 2E,
3E, 4E: suites met zeezicht PRIVILEGES • vroege
check-in, late check-out (volgens beschikbaarheid)
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anemos luxury grand resort
GEORGIOUPOLIS

In dit luxeresort in Chania, in het noordwesten van het eiland, heeft u de azuurblauwe Kretenzische Zee permanent in uw blikveld. Maar ook de architectuur brengt u tot rust met een
geslaagde combinatie van een moderne en lokale Griekse stijl, met heel veel wit, marmeren
elementen en sierlijke rondbogen. Dankzij deluxe familiekamers en een miniclub met waterpark is het hotel bij uitstek geschikt voor families. Na een cocktail in de leuke Roof Garden Bar, waar u uitkijkt op de omgeving, geniet u van een heerlijke maaltijd met mediterrane zeevruchten in een van de restaurants.
LIGGING • rustig gelegen • aan het fijnzandstrand
(bereikbaar via een tunnel) • ca. 2,5 km van het centrum van Georgioupolis • ca. 600 m van het strand
van Peristeras • ca. 50 km van de luchthaven van
Chania • ca. 95 km van de luchthaven van Heraklion FACILITEITEN • 313 kamers • meerdere gebouwen met 2 verdiepingen • lift alleen in het hoofdgebouw • wifi in het hele hotel • tuin • verwarmd
binnenzwembad • 2 zwembaden • zonneterras
• ligbedden, parasols en handdoeken aan zwembad
en strand • tegen betaling: • minimarkt • wasserijservice RESTAURANTS EN BARS • ontbijt-, lunchen dinerbuffet • buffetrestaurant • Grieks à-la-carterestaurant • Mediterraans à-la-carterestaurant:
zeevruchten • Italiaans à-la-carterestaurant • Aziatisch à-la-carterestaurant • brasserie: lokale en mediterraanse gerechten • bars: loungebar, poolbar,
beachbar, bar op het dakterras • roomservice
24/7 SPORT EN ONTSPANNING • gratis: • tennis
• fitness (16+) • beachvolleybal • minigolf • wellnesscentrum (16+) met o.a. binnen- en buitenzwembad en bubbelbad • animatie (shows 's
avonds) • tegen betaling: • wellnesscenter (16+):

sauna, massages en schoonheidsbehandelingen KINDEREN • gratis: • apart kinderbad met glijbanen
• speeltuin • miniclub vanaf 3 jaar • tegen betaling: • babysitservice LOGIES • A2A (30 m²): de
luxe kamers met bad, individuele airconditioning,
haardroger, badjas, slippers, telefoon (€), kluisje, wifi, satelliet-tv, koffie- en theefaciliteiten, minibar (€),
balkon of terras, tuinzijde • A2B (30 m²): de luxe
kamers met bad of douche, zee- of zwembadzicht
• A2C (30 m²): de luxe kamers in bungalows met
gedeeld zwembad, zonder zee- of zwembadzicht
• A2D (30 m²): de luxe kamers in bungalows met
privézwembad • A2S (30 m²): de luxe promokamers in bungalows zonder privézwembad • A2E,
A3E, A4E (65 m²): maisonnettes met 2 verdiepingen, benedenverdieping met woon-/slaapkamer,
bovenverdieping met 2 aparte bedden, terras, zeeof zwembadzicht • A2F, A3F, A4F (65 m²): bungalowsuites met woon-/slaapkamer, een ruime slaapkamer, aan tuinzijde • A2G, A3G, A4G (65 m²):
bungalowsuites met zee- of zwembadzicht • A2H,
A3H, A4H (65 m²): bungalowsuites met privézwembad, zonder zee- of zwembadzicht
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domes noruz chania, autograph collection
CHANIA

Dit adults only-luxeresort met een topservice ligt op twee kilometer van Chania en recht
aan Agioi Apostoloi, een van de meest bekende stranden van de regio. Op het terras in de
tuin vlijt u zich zalig neer in reusachtige kussens, terwijl u uitkijkt op de strakke architectuur en warme kleuren van de gebouwen. De suites hebben allemaal hoge ramen, trendy
houten meubilair en een onvergetelijk zeezicht. Details zoals een uitnodigend ligbed op uw
terras maken het helemaal af. In de restaurants krijgt u Kretenzische gerechten geserveerd
met een moderne touch. Ook de met mozaïeken versierde spa is een oase van genot.
LIGGING • direct aan het zandstrand van Agioi
Apostoloi • aan winkeltjes, restaurants en bars
• ca. 5 km van het centrum van Chania • ca. 23 km
van de luchthaven van Chania FACILITEITEN • enkel voor volwassenen vanaf 16 jaar • 83 kamer en
suites • lift • wifi in het hele hotel • verwarmd binnenzwembad • 2 zwembaden • ligbedden, parasols en handdoeken aan het zwembad en aan het
strand • tegen betaling: • wasserijservice • dokterservice • winkeltjes RESTAURANTS EN BARS
• ontbijtbuffet, lunch en diner à la carte • à-la-carterestaurant Zeen • 2 bars: raw bar, lobbybar
• roomservice 24/7 SPORT EN ONTSPANNING
• gratis: • fitness • sauna • bubbelbad • tennis
• tegen betaling: • fietsen • yoga • watersporten:
zeilen, banana, waterski, snorkelen, duiken • wellnesscenter (500 m²): diverse massages en schoonheidsbehandelingen • in de omgeving: paardrijden LOGIES • A1A, A2A (55 m²): Upbeat Retreat
superior kamers met douche, airconditioning,

haardroger, badjassen, slippers, wifi, telefoon, satelliet-tv, minibar (€), kluisje, tegels, strijkijzer en
-plank, koffie- en theezetfaciliteiten, kussenmenu,
verwarmd plunge pool, terras met bad, zwembadzicht • A2B (55 m²): Upbeat Retreat superior kamers met verwarmd plunge pool, terras met bad,
zeezicht • A2C, A3C, A4C (75 m²): Wellness Loft
suites met terras met verwarmd bubbelbad, zwembadzicht • B2D, B3D, B4D (75 m²): Sublime Loft
suites met verwarmd plunge pool, zeezicht • B2E
(55 m²): Pure Haven suites met verwarmd privézwembad, terras met bad, zeezicht • B2F, B3F,
B4F (85 m², op aanvraag): Absolute Haven loftsuites met vewarmd privézwembad, zeezicht • opmerking: opties om te verwarmen 31/03-15/05,
01/10-10/11 • types B2D, B2E, B2F verblijven in
halfpension & hebben toegang tot de 'Haute Living Room' (loungetoegang, strandtas met sarong,
mixology ervaring, strijkservice (max. 5 items per
kamer per verblijf))
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casa cook chania
CHANIA

Zoals de andere leden van de Casa Cook-familie is dit hotel een paradijs voor de trendgerichte reiziger die cultuur, authenticiteit en een gezonde, relaxte levensstijl omarmt. Het
eten is hier fantastisch. In het restaurant worden bijna uitsluitend dagverse en lokale producten gebruikt. De kamers en suites gaan op in aardse kleuren en bohemiaanse details. Afhankelijk van uw kamerkeuze geniet u bovendien van een privézwembad en een veranda
met hangmat en ligbedden.
LIGGING • direct aan het kiezelstrand • ca. 3,5 km

van het centrum van Chania • ca. 24 km van de
luchthaven van Chania FACILITEITEN • 102 kamers • hoofdgebouw met 2 verdiepingen • wifi in
het hele hotel • zwembad • ligbedden, parasols en
handdoeken aan het zwembad en aan het strand
RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet en diner à
la carte • à-la-carterestaurant • bar • roomservice
7:00-23:00 SPORT EN ONTSPANNING • tegen betaling: • massages • fitness, yoga en functional
training KINDEREN • gratis: • apart kinderzwembad • tegen betaling: • miniclub voor kinderen van 4 maand t/m 9 jaar (o.a. knutselen) • tie-

nerclub (vanaf 10 jaar) met aparte chill out lounge
LOGIES • 2A (30 m²): superiorkamers met douche,
airconditioning, haardroger, badjassen, telefoon,
satelliet-tv, minibar (€), kluisje, wifi, koffie- en
theezetfaciliteiten, balkon • 2B, 3B (37 m²): juniorsuites met zithoek, terras met gedeeld zwembad
• 2E (37 m²): superior familiekamers met gedeeld
zwembad • 2F (47 m²): familiesuites met gedeeld
zwembad • 2C, 3C (47 m²): suites met met gedeeld
zwembad • 2D, 3D, 4D (65 m²): villa's met 2 slaapkamers, kitchenette, privézwembad • 2G, 3G
(65 m²): presidential villa met 1 slaapkamer, privézwembad
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avra imperial resort
KOLYMBARI

Aan het strand van het vissersdorpje Kolymbari ligt dit recente, familievriendelijke vijfsterrenresort te fonkelen in de zon. De design kamers, waarvan een groot aantal met privézwembad, het grote wellnesscentrum en de drie zwembaden in de immense palmentuin
staan garant voor een zorgeloze en trendy luxevakantie. In de drie uitstekende restaurants
met een al fresco terras wordt u culinair verwend met verfijnde gerechten.
LIGGING • rustig gelegen • ca. 50 m van het zand-/
kiezelstrand • ca. 200 m van het centrum van
Kolymbari met enkele restaurants, bars en winkeltjes • ca. 250 m van een kleine haven • ca. 23 km
van het centrum van Chania • lijnbus bij het hotel • ca. 40 km van de luchthaven van Chania FACILITEITEN • 328 kamers • 11 gebouwen, sommige
met lift • wifi in het hele hotel • tuin • 3 zwembaden waarvan 1 enkel voor gasten uit deluxe kamers • ligbedden, handdoeken en parasols aan
zwembad en strand • tegen betaling: • internethoek • winkeltjes en minimarkt • kapper • manicure en pedicure • geldautomaat • stomerij-/wasserij service • doktersservice RESTAURANTS EN
BARS • ontbijt- en dinerbuffet • buffetrestaurant
'Basilico' met terras • restaurant 'Xatheri': Kretenzisch ontbijtbuffet en diner à la carte • 3 à-la-carterestaurants 'Origano' (lunch), 'Al Fresco' (Italiaanse gerechten, diner) en 'Blue Dong' (Aziatisch,
diner) • show-cooking • loungebar/lobbybar 'Le
Bar', 2 poolbars 'Aura en Aura Annex', beachbar
'Blu' • gepaste kleding verplicht tijden het diner
en in 'Le Bar' SPORT EN ONTSPANNING • gratis: • wellnesscenter (14+): binnenzwembad (verwarmd) • sauna • fitness • tenniscourt • tafeltennis • biljart • beperkte animatie • tegen betaling:
• wellnesscenter (14+): massages en schoonheidsbehandelingen KINDEREN • gratis: • 2 aparte

kinderbaden • miniclub van 4 t/m 11 jaar, 10:0018:00 (1/5-30/9) • tienerclub (hoogseizoen) • speelkamer • speeltuin • tegen betaling: • babyclub van 4 maanden t/m 3 jaar (1/5-30/9) • buggy
(te huur) • babysitservice LOGIES • 1A, 2A, 3A,
32 m²: kamers met bad, douche, individuele airconditioning, telefoon, wifi, satelliet-tv led, cd/
dvd-speler (op aanvraag), haardroger, badjassen,
slippers, zithoek, kluisje, minibar (tegen betaling), balkon of terras, tuinzicht • 2S, 3S: kamers
tegen promotieprijs zonder tuinzicht • 2J, 3J: kamers met zwembadzicht • 2B, 3B: kamers met
zeezicht • 2C, 3C: kamers met gedeeld zwembad
en ligbedden • 2D, 3D: kamers met privézwembad • 2E, 3E, 40 m²: familiekamers met visuele afscheiding, 2 led flatscreens, tuin- of zwembadzicht
• 2F, 3F, 60-70 m²: suites met 1 slaapkamer, woonkamer, Espresso®-apparaat, zeezicht of zwembadzicht • 2G, 3G, 60 m²: suites met privézwembad
en ligbedden • 2H, 3H, 4H, 85 m²: ruimere executive suites met privézwembad en ligbedden ALL
INCLUSIVE met toeslag Eten & drinken: • ontbijt-, lunch- en dinerbuffet • snacks en ijsjes 10:0018:00 • een selectie van (alcoholische) dranken
10:00-1:00 HONEYMOON • 10% korting voor
de bruid • fles schuimwijn • kamer van hogere
categorie (volgens beschikbaarheid) PRIVILEGES
• fruit, fles water, fles wijn bij aankomst
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EGEISCHE ZEE

Kremasti

Ixia Rhodos
Trianta
Faliraki

Rhodos
Het grootste eiland van Griekenland heeft alles voor een
heerlijke vakantie: een bijzonder rijk erfgoed, indrukwekkende
berglandschappen, prachtige stranden, charmante dorpjes &
de verrukkelijke Kretenzische keuken!

RHODOS
Lardos

Kalathos
Lindos

Onze tips
Zeil naar het eiland Symi en bezoek de
verhoogde stad met prachtige uitzichten over
de haven.

De acropolis van Lindos geeft het mooiste
zicht op het stadje en de kustlijn.

Het Monolithos fort is een van de mooiste
middeleeuwse forten, gelegen op de top van
een berg.

Praktisch
VLIEGTIJD Ca. 3 u. 30. • TIJDSVERSCHIL 1 u later dan in België. • TAKSEN Er wordt door de Griekse regering een belasting geheven op ieder
verblijf. De heffing is afhankelijk van de hotelclassificatie (variërend van € 1,5 tot € 4 per nacht/kamer) en dient ter plaatse betaald te worden.
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Casa Cook:
yogaparadijs
Unieke Pegase ervaring

Vindt u in yoga de balans die u zo hard nodig heeft in het leven? Dan hoeft u ook op
vakantie uw zen-moment niet te missen. In heel wat van onze hotels kunt u terecht
voor inspirerende yogasessies. Waar het welzijnsgevoel primeert boven al het overige,
is Casa Cook Rhodes. Alles staat er in het teken van gezondheid en vitaliteit, met yoga
bovenaan het lijstje.

Yoga & Health
Casa Cook Rhodes is een geweldige nieuwe hideaway op het Griekse eiland: strakke
gebouwen die rust uitstralen, tropische planten en een heel ontspannen sfeer.
Authenticiteit, relaxatie en gezondheid zijn er kernbegrippen. Meer bepaald ligt het
accent er op de Bohemian lifestyle en lokale cultuur. Zowel ’s ochtends als ’s avonds
kunt u er terecht voor yogasessies, ofwel in groep, ofwel privé. Lerares Stavroula maakt
die momenten tot een ware beleving, anders dan elders.
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mayia exclusive resort & spa
KIOTARI

Het idyllische Mayia Exclusive Resort & Spa bevindt zich aan de zuidoostkust van Rhodos.
Dit hotel richt zich uitsluitend op volwassenen en belooft een inspirerende omgeving aan
de meest gepassioneerde luxereizigers. Hier ervaart u unieke gastronomische concepten en
high-end wellness, terwijl u geniet van een buitengewoon aanbod aan recreatieve voorzieningen tegen de achtergrond van de Egeïsche Zee. Neem deel aan activiteiten zoals yoga,
beachvolleybal en verschillende watersporten, of kom ’s avonds tot rust bij livemuziek.
LIGGING • ca. 50 m van het strand • gescheiden
van het strand door een weg • ca. 4 km van het centrum van Kiotari • ca. 15 km van Lindos
• ca. 58 km van de luchthaven van Rhodos
FACILITEITEN • enkel voor volwassenen vanaf
16 jaar • 250 kamers • wifi in het hele resort • verwarmd binnenzwembad • 2 zwembaden • ligbedden, parasols en handdoeken aan het zwembad en
aan het strand • tegen betaling: • balinese bedden
• wasserijservice • dokterservice op aanvraag
RESTAURANTS EN BARS • hoofdrestaurant
• 3 à-la-carterestaurants • 5 bars • disco • roomservice 24/7 SPORT EN ONTSPANNING • gratis: • zie
all inclusive • tegen betaling: • watersporten: jetski, waterski • wellnesscenter met hamam, diverse
massages en schoonheidsbehandelingen, 7 behandelingsruimtes, 1 koppelbehandelingsruimte LOGIES • 1A, 2A, 3A (30 m²): deluxe kamers met bad/
douche, airconditioning, haardroger, Nespresso®,
minibar (zie all inclusive), badjassen, kussenmenu,
wifi, kluisje, telefoon, satelliet-tv, balkon, zeezicht
• 2B, 3B (30 m²):premium kamers met zeezicht
• 2C (30 m²): deluxe bungalowkamers met 1 slaapkamer in het bijgebouw • 2D (30 m²): deluxe swimup bungalowkamers met 1 slaapkamer in het bijge-

bouw, met terras, tuinzicht • 2E, 3E (30 m²): deluxe
swim-up kamers in het hoofdgebouw, zeezicht
• 2F (38 m²): juniorsuites met douche in het bijgebouw, salon, zeezicht • 2G (38 m²): swim-up juniorsuites in het bijgebouw, zeezicht • 2H, 3H, 4H
(40 m²): premier bungalows suites met bad/douche
in het bijgebouw, maxi-bar, schuifdeur, zeezicht
• 2I, 3I, 4I (40 m²): premier bungalow swim-up suites in het bijgebouw, zeezicht • 2J, 3J (48 m²): Mayia suites met aparte woonkamer, bad, douche, privé-zwembad, in het bijgebouw, 2 badkamers,
zeezicht • alle gedeelde- en privézwembaden zijn
verwarmd ALL INCLUSIVE PREMIUM Eten &
drinken: • ontbijt-, lunch- en dinerbuffet in het
hoofdrestaurant Waterfront, met thema-avonden
• à-la-carte lunch & diner in Thymari (Grieks)
• à-la-carte lunch & diner in Al Dente (Italiaans)
• à-la-carte diner in Wasabi (Aziatisch) • snacks
aan het zwembad 12:00-17:00 • snacks & sandwiches 11:00-18:00 • ijsjes & gebak 10:00-02:00 • internationale (alcoholische) dranken 10:0002:00 • minibar: dagelijks hervuld Sport &
ontspanning: • fitness • sauna • aerobics • tennis
• beachvolleybal • darts • yoga • pilates • kookles
• dansles • livemuziek
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aquagrand exclusive resort
LINDOS

In dit trendy klassehotel voor volwassenen in de baai van Navarone beleeft u in een ontspannen sfeer een droomvakantie. De familie Kambouropoulos, de eigenaars, creëerden samen
een stijlvol gastenverblijf waarin pure materialen primeren, en smaakvolle meubels en kunstwerken van beroemde Griekse artiesten het geheel afmaken. Of u nu relaxt onder een cabana
aan het zwembad aan de zee, geniet van verfrissende cocktails in de loungebar of uw zintuigen prikkelt in de restaurants: overal wordt u getrakteerd op een hemelse rust en sereniteit.
LIGGING • direct aan het kiezelstrand van het

hotel • ca. 1,5 km van het centrum van Lindos
• ca. 50 km van de luchthaven van Rhodos FACILITEITEN • 136 kamers en juniorsuites • hoofgebouw
met 3 verdiepingen • 7 bijgebouwen met 2 verdiepingen • 4 liften • wifi in openbare ruimtes • zonneterrassen • 3 zwembaden • ligbedden en parasols
aan het zwembad en aan het strand • tegen betaling: • internethoek • winkeltje RESTAURANTS
EN BARS • ontbijt- en dinerbuffet • buffetrestaurant met Griekse en Mediterraanse keuken en
showcooking • 2 à-la-carterestaurants: Italiaans en
vis • 3 bars: poolbar, loungebar en beachbar • gepaste kleding verplicht • roomservice 24/7 SPORT EN
ONTSPANNING • tegen betaling: • wellnesscenter: o.a. met schoonheidsbehandelingen, massage en

sauna • fitness LOGIES • 1A, 2A, 3A: kamers met
douche, bad, airconditioning, haardroger, badjassen, slippers, koffie- en theezetfaciliteiten, kluisje,
minibar (€), wifi, tegels, balkon/terras, lateraal zeezicht of tuinzicht • 2B, 3B: kamers met balkon, zeezicht • 2C, 3C: kamers aan zeezijde • 2D, 3D: kamers aan waterfront • 2H, 3H: kamers met terras,
gedeeld zwembad • 2F, 3F: juniorsuites met privézwembad, zeezijde • 2G, 3G: juniorsuites met privézwembad, waterfront EXTRA INFO • minimum
leeftijd 16 jaar HONEYMOON • gratis gebruik van
hamam, sauna, zwembad in het wellnesscentrum
• kamer van hogere categorie (volgens beschikbaarheid) • schuimwijn en fruit bij aankomst in de kamer • Bali-bedden op het strand (met reservering)
• gedecoreerde tafel in het VIP-restaurant
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mitsis lindos memories resort & spa
LINDOS

In de buurt van het pittoreske Lindos ligt dit kleinschalige en charmante vakantiehotel in
mediterrane stijl. Na het ontbijt geniet u met z’n tweetjes van het idyllische strandje aan de
appelblauwzeegroene baai, waar het heerlijk snorkelen is tussen de indrukwekkende kliffen, terwijl u een adembenemend uitzicht heeft op het eilandje in de verte. Daarna proeft u
van een mediterrane lunch in de taverna waar persoonlijke service centraal staat. ’s Avonds
smelt u helemaal weg tijdens het diner, met op de achtergrond het verlichte zwembad en de
reflectie van de maan in het zeewater.
LIGGING • rustig gelegen • direct aan een korrelig

zandstrand • ca. 1 km van Lindos • bushalte voor
het hotel • ca. 45 km van het centrum van Rhodos-stad • ca. 50 km van de luchthaven van Rhodos
FACILITEITEN • 70 kamers, superiorkamers, maisonettes en suites • 2 verdiepingen • televisieruimte
• wifi in het hele hotel • zwembad met bubbelbad
• ligbedden, parasols en handdoeken aan het zwembad en aan het strand • tegen betaling: • wasserijservice • minimarkt RESTAURANTS EN BARS
• ontbijtbuffet • diner: à la carte en buffet (4x/week)
en themabuffet (3x/week) • 'Navarone' restaurant:
ontbijtbuffet, diner: à la carte of buffet, gepaste kleding verplicht voor diner • 'Lindia' taverne/poolbar,
met terras: à-la-cartelunch • 'Apollo' bar 17:0001:00 • roomservice 07:00-22:30 voor maaltijden en

t/m 01:00 voor dranken SPORT EN ONTSPANNING
• gratis: • bubbelbad • enkele gymtoestellen • biljart • tafeltennis • tegen betaling: • wellnesscenter: diverse massages en schoonheidsbehandelingen
LOGIES • 2A, 3A: kamers met bad en douche, haardroger, badjassen en -slippers, airconditioning, verwarming, telefoon, plasma satelliet-tv, wifi, minibar (€), kluisje, koffie- en theezetfaciliteiten, balkon
of terras met lateraal zeezicht • 2B, 3B: superiorkamers met bad, zithoek en zeezicht • 2C, 3C: maisonettes met woonkamer op het gelijkvloers en bereikbaar via trap: slaapkamer en badkamer, lateraal
zeezicht • 2D, 3D, 4D: maisonettes-suites met extra
badkamer op het gelijkvloers, zeezicht EXTRA INFO • minimumleeftijd 16 jaar HONEYMOON
• 10% korting voor de bruid
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lindos blu
LINDOS

In dit adults only-vakantiehotel genieten koppels en honeymooners van een eindeloze rust,
met als achtergrond het weergaloze decor van de Egeïsche Zee. Dit Small Luxury Hotel of
the World is adembenemend aangebouwd tegen een klif en biedt u verbazingwekkende
vergezichten op de baai. De bezienswaardigheden van Lindos liggen vlakbij. Maar de liefde
gaat ook door de maag, en dus schotelen het gastronomische Five Senses en het restaurant
Smeraldo u het beste voor uit de wereldkeuken. Twee zwembaden, een reeks strak ontworpen zonneterrassen en een spa maken dit tot een uitzonderlijk geraffineerd vakantieadres.
LIGGING • rustig gelegen • direct aan het zandstrand • ca. 200 m van winkeltjes en restaurants • ca.
2,5 km van het centrum van Lindos • ca. 50 km van
de luchthaven van Rhodos FACILITEITEN • minimum leeftijd 17 jaar • 70 kamers • 4 liften • wifi in
het hele hotel • binnenzwembad • 2 zwembaden,
1 verwarmd • ligbedden, parasols en handdoeken
aan het zwembad en aan het strand • tegen betaling: • wasserijservice • winkeltje RESTAURANTS
EN BARS • ontbijtbuffet • halfpension: dinerbuffet • hoofdrestaurant • à-la-carterestaurant • 2 bars
• gepaste kledij gewenst voor het diner • roomservice 24/7 SPORT EN ONTSPANNING • gratis:
• stoombad • sauna • fitness • tennis • tegen betaling: • wellnesscenter: diverse massages en behandelingen LOGIES • 1A, 2A (30 m²): kamers met

douche, bubbelbad, airconditioning, haardroger, telefoon, Nespresso®-machine, wifi, kluisje, badjas,
minibar (€), satelliet-tv, balkon of terras, zeezicht
• 2B (38 m²): juniorsuites met zithoek • 2C (30 m²):
kamers met gedeeld zwembad • 2D (38 m²): juniorsuites met zithoek, gedeeld zwembad • 2E (40 m²):
deluxe kamers met bubbelbad op het balkon • 2V
(op aanvraag, 50 m²): villa's met aparte slaapkamer, woonkamer, privézwembad • 2F, 3F, 4F
(op aanvraag, 80 m²): maisonettes met aparte slaapkamer, woonkamer, privézwembad PRIVILEGES
• schuimwijn en fruit bij aankomst • kamertype
2V: 1x/verblijf diner in het à-la-carterestaurant inbegrepen (excl. dranken) • kamertypes 2C, 2D, 2E,
2V, 2F: 1x/verblijf massage (koppel of aroma) van
30 min. (min. verblijf 7 nachten)

PEGASE BEOORDELING
MOMENT MET TWEE

184

Peg_Vlieg_S20 (184).indd 184

ADULTS ONLY

FIJNPROEVERS

KLEINSCHALIG

PRIVÉZWEMBAD

WELLNESS

52027A - www.pegase.be/vlieg-52027

18/09/19 08:21

RHODOS | GRIEKENLAND

lindian village
LARDOS

Tussen de bergen en de Egeïsche Zee ligt dit luxueuze topresort, gebouwd als een hedendaags Grieks dorpje, waar al uw dromen werkelijkheid worden. Omgeven door prachtige
tuinen met kleurrijke bloemen, papyrusplanten, watervalletjes en een riviertje, vindt u in
dit unieke kader ongetwijfeld rust, net zoals in het oriëntaalse wellnesscentrum waar u kan
genieten van massages in openlucht.
LIGGING • rustig gelegen • direct aan het privéstrand (kiezel/zand) • ca. 4 km van het centrum
van Lardos • ca. 11 km van het centrum van Lindos
• ca. 54 km van Rhodos-stad • ca. 64 km van de
luchthaven van Rhodos FACILITEITEN • 82 kamers
en 106 suites • hoofdgebouw met 1 verdieping
• verschillende bijgebouwen • wifi in de publieke
ruimtes en de kamers • zonneterrassen • 2 zwembaden • ligbedden, parasols en handdoeken aan het
zwembad en het strand • strandcabana's • relaxzone in de tuin • tegen betaling: • wasserijservice
• dokterservice (op aanvraag) • minimarkt RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet • halfpension:
dine-around (keuze tussen diner in 1 van de
4 à-la-carterestaurants (vaste menu) of 5-gangendiner in het hoofdrestaurant) • buffetrestaurant met
show-cooking, terras • 4 à-la-carterestaurants:
Grieks, Thais, Italiaans (lunch) en vis • snackbar
• 2 bars: poolbar met strandservice, loungebar
• roomservice 24/7 SPORT EN ONTSPANNING
• gratis: • wellnesscenter: binnenzwembad met hydrojetmassage (enkel voor volwassenen), sauna,
stoombad en bubbelbad • fitness • yoga • tennis
(1 court) • wijnproeven op het strand • dagelijks:
livemuziek • tegen betaling: • massages en lichaamsverzorgingen • watersportcenter : o.a. windsurfen, waterski, wakeboarden, snorkelen, kanoën
• 'experience greece' activiteiten: o.a. zeillessen,
openluchtcinema en Griekse avonden • fiets- en

scooterverhuur KINDEREN • gratis: • apart kinderbad • miniclub 4 t/m 11 jaar • indoor spelletjesruimte • speeltuin • kindermenu • baby-voorzieningen in de kamer (op aanvraag) • tegen betaling:
• babysitservice • crèche 4 maand t/m 4 haar
LOGIES • code A: 1A, 2A (25 m²): standaardkamers
'Mediterraneo' met bad/douche, haardroger, badjassen, slippers, airco, telefoon, satelliet-tv, kluisje,
minibar (€), Nespresso®, wifi, zithoek, tegels en
balkon of terras • 2S (25 m²): kamers tegen promotieprijs • 2D, 3D, 4D (50 m²): familiekamers 'Mediterraneo' met 2 slaapkamers, woonkamer • 2B, 3B
(40 m²): juniorsuites 'River Passage' met zithoek en
bubbelbad in openlucht, terras met ligstoelen • 2C,
3C, 4C (50 m²): suites 'River Passage' met woonkamer en privézwembad • 2M, 3M, 4M (50 m²): suites
'Bohemian Collection' met woonkamer en privézwembad • 2J, 3J, 4J (45 m²): suites 'Bohemian Collection' • 2E: suites 'Honey' zonder privézwembad
maar met bubbelbad in openlucht, aparte woonkamer, mini-wijnbar, espressomachine en balkon
• code B: 2H (40 m²): juniorsuites 'Ottoman' met
bubbelbad in openlucht • 2G, 3G, 4G, 5G (85 m²):
'Ottoman Gardens Familiesuites' met 2 slaapkamers en 2 badkamers • 2F (76 m²): 'Ottoman'
poolsuites met woonkamer en privézwembad, terras aan tuinzijde HONEYMOON • 10% korting
voor de bruid PRIVILEGES • 1 diner bij kaarslicht/
verblijf (min. verblijf 2 weken)
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casa cook rhodes
KOLYMBIA

Een bohemienstijl, lekkers dat u deelt met uw medegasten en yoga bij zonsopgang en –ondergang: dat alles en nog veel meer staat u te wachten in dit verrassende en erg originele eilandresort. Hout, aardekleuren en steen zijn gecombineerd met minimalistisch wit, wat
zorgt voor een uniek decor waarin het zalig wegdromen is. De kamers en suites zijn afgewerkt met rieten meubilair en decoratie. Na een cocktail met verse munt en komkommer
betovert de chef u met een culinaire plejade van regionale bio-gerechten.
LIGGING • ca. 700 m van het zand-/kiezelstrand
van Kolymbia • ca. 1,5 km van het centrum van
Kolymbia • ca. 25 km van Rhodos-stad • ca. 30 km
van de luchthaven van Rhodos FACILITEITEN
• 97 kamers • hoofd- en bijgebouwen (12), 1 verdieping • wifi in het hele hotel • tuin • zonneterras
• hoofdzwembad • gedeelde zwembaden bij de
kamers • ligbedden, parasols en handdoeken aan
het zwembad • tegen betaling: • wasserij-/stomerijservice • doktersservice RESTAURANTS EN
BARS • ontbijtbuffet en diner met keuzemenu (verandert regelmatig) • restaurant/poolbar • à-la-carterestaurant • roomservice 7:30-0:30 (maaltijden tot
22:00) SPORT EN ONTSPANNING • gratis: • fitness (TechnoGym toestellen) • stretching • avon-

danimatie: live muziek met DJ • tegen betaling:
• massages • wellness- en schoonheidsbehandelingen • yogalessen • fietsverhuur (beach cruiser)
LOGIES • 1A, 2A (26 m²): premium kamers met
open badkamer met bad/douche, haardroger, verwarming, airconditioning, satelliet-tv, wifi, telefoon, koelkast, kluisje, tegels, terras (7 m²), 'swim
up' rechtstreeks toegang tot het (gedeelde) zwembad • 2B (28 m²): premium kamers met groter terras • 2C (38 m²): loft suites op 2 verdiepingen, met
zithoek beneden en slaapkamer boven (38 m²) • 2D
(45 m²): split level suites over meerdere niveaus met
zithoek (45 m²) • 2E (op aanvraag, 55 m²): suites
met privézwembad en bubbelbad EXTRA INFO
• minimum leeftijd 16 jaar
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sentido port royal villas & spa
KOLYMBIA

Dit recente vijfsterrenhotel bevindt zich vlak bij het strand, de haven en het middeleeuwse
stadscentrum en is ideaal voor koppels, want er zijn enkel volwassenen toegelaten. U voelt
zich helemaal te gast in de moderne kamers en suites met designmeubelen en een loungegedeelte. De twee prachtige zwembaden en een uniek openluchtrestaurant bieden net dat
tikkeltje meer.
LIGGING • ca. 50 m van het zand-/kiezelstrand

• ca. 25 km van Rhodos-stad • ca. 50 m van de bushalte • ca. 30 km van de luchthaven van Rhodos
FACILITEITEN • 202 bungalows en bungalow-suites • lift • wifi in het hele hotel • internethoek
• zonneterrassen • 2 zwembaden: 1 met bubbelbad
en 1 met lazy river • ligbedden, parasols en handdoeken aan het zwembad en aan het strand • tegen betaling: • kapper • wasserijservice • geldautomaat RESTAURANTS EN BARS • ontbijt- en
dinerbuffet • buffetrestaurant met show-cooking,
thema-avonden en terras • 3 à-la-carterestaurants:
Grieks (snacks), internationaal (met terras, kreeftavond met reservering) en Italiaans • 3 bars: o.a.
2 poolbars • roomservice 24/7 • gepaste kleding
(lange broek) verplicht tijdens het diner SPORT EN
ONTSPANNING • gratis: • aerobics • aqua aerobics • tennis en tafeltennis (materiaal inbegrepen,
met reservering) • SENTIDO Body & Mind programma • animatie overdag en 's avonds met o.a.
livemuziek • tegen betaling: • wellnesscenter:
verwarmd binnenzwembad, sauna, stoombad,
massage en behandelingen • yoga • watersporten
aan het strand: o.a. jetski, waterfietsen en bootver-

huur • in de omgeving: golf op ca. 10 km LOGIES
• 1A, 2A, 3A (30m²): bungalowkamers met bad of
douche, haardroger, badjas, telefoon, satelliet-tv,
wifi, minibar (€), kluisje, airconditioning en balkon of terras, lateraal tuinzicht of zwembadzicht
• 2S, 3S (30 m²): bungalowkamers tegen promoprijs, aan landzijde • 2B, 3B (30 m²): bungalowkamers met zeezicht • 2C, 3C (30 m²): bungalowkamers aan het strand • 2I (30 m²): seafront kamers
met bubbelbad in openlucht, lateraal zeezicht
• 2H (30 m²): seafront kamers met gedeeld zwembad • 2F (40 m²): bungalowsuites met aparte slaapkamer, zeezicht • 2G (47 m²): ruimere bungalowsuites • 2D, 3D, 4D (55 m²): seafront bungalowsuites
met privézwembad, aan het strand • 2E, 3E, 4E
(op aanvraag, 140 m²): ruime presidentiële suite
met terras ALL INCLUSIVE Eten & drinken: • ontbijt-, lunch- en dinerbuffet • lunch en diner in de
à-la-carterestaurants (bepaalde gerechten) • laat
ontbijt 10:30-11:30 • afternoon tea 17:0018:00 • snacks 10:00-18:00/21:00-23:00 • lokale (alcoholische) dranken 10:00-23:00 • water en frisdranken in de minibar: dagelijks aangevuld EXTRA
INFO • minimum leeftijd 16 jaar
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elysium resort & spa
KALITHEA

In dit stijlvolle hotel, vinden zowel koppels als families een rijkelijke portie vakantievreugde. Dankzij de onberispelijke service en de ongedwongen vriendelijkheid van het personeel
waant u zich hier in het paradijs. Uw kamer is luxueus en ruim, in elk van de restaurants geniet u van heerlijke delicatessen en het wellnesscentrum brengt u in een roes van ontspanning. Voeg daar nog eens het weidse landschap van de zwembadzone aan toe en u weet onmiddellijk dat dit een onvergetelijke vakantie wordt.
LIGGING • direct aan het strand • ca. 4 km van het

centrum van Faliraki • ca. 9 km van Rhodos-stad
• ca. 15 km van de luchthaven van Rhodos FACILITEITEN • 329 kamers • hoofdgebouw (8 verdiepingen) en bijgebouwen (6 verdiepingen) • 7 liften, waarvan 3 panoramische • wifi in het hele
hotel • 2 zwembaden • ligbedden, parasols en
handdoeken aan het zwembad en aan het strand
• tegen betaling: • minimarkt • wasserijservice
RESTAURANTS EN BARS • ontbijt- en dinerbuffet,
hoofdgerecht met keuzemenu • 2 à-la-carterestaurants: gourmet en mediterraans • gepaste kleding verplicht voor het diner • 3 bars: o.a. beachbar en poolbar • 2 snackbars • roomservice
24/7 SPORT EN ONTSPANNING • gratis: • fitness
• beachvolleybal • boccia • minigolf • tennis
(1 court, verlichting €) • tegen betaling: • Serenity Spa met Vitality Pool in openlucht: o.a. hamam,
sauna, massage en diverse schoonheidsverzorgingen KINDEREN • gratis: • geïntegreerd kinderbad
• kinderstoelen in het restaurant • kindermenu

• speeltuin LOGIES • code A: 2C (30 m2): kamers
met bad, douche, haardroger, badjassen, slippers,
telefoon, satelliet-tv, wifi, kluisje, koelkast, individuele airconditioning en balkon met lateraal zeezicht • 2S: beperkt aantal kamers tegen promotieprijs, zonder lateraal zeezicht • 1A, 2A, 3A:
kamers met zeezicht • 2K: kamers op de bovenste
verdiepingen • 2B: superiorkamers met zithoek en
hydromassagebad • code B: 2A (30 m2): kamers in
de Elite Club met aparte check-in, internettoegang, dagelijks fles mineraalwater, hoofdkussensmenu, 2x per dag poetsdienst, draadloze telefoon,
satijnen lakens, luxe verzorgingsproducten,
Nespresso®-machine, houten vloertoegang tot de
Elite Club Lounge (koffie, thee, frisdranken, lichte snacks en fruit, dagelijks kranten, panoramisch
restaurant voor het ontbijt), zeezicht • 2B (36 m2):
Elite Club superiorkamers • 2C (45 m2): Elite Club
juniorsuites • 2D (64 m2): Elite Club suites met
aparte woonkamer en slaapkamer, luxueuze inrichting, 2 LCD tv's
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mitsis alila resort & spa
FALIRAKI

Dit all inclusive-resort vervult al uw stoutste vakantiedromen. Na het ontbijt loopt u op blote voeten uw eigentijdse luxekamer uit richting zandstrand, voor een duik in de Middellandse Zee. Uw zinnen worden verwend met het zeezicht vanuit bijna elke kamer, gaan
sprankelen in de wijn- of champagnebar, worden uitgedaagd tijdens de talloze sportactiviteiten en komen tot rust in de deugddoende spa.
LIGGING • direct aan het kiezelstrand • ca. 4 km
van het centrum van Faliraki • ca. 8 km van het
centrum van Rhodos • ca. 20 km van de luchthaven
van Rhodos FACILITEITEN • 314 kamers • hoofdgebouw met 8 verdiepingen • 4 liften • low speed wifi in het hele hotel • 2 zoutwaterzwembaden, 1 met
waterglijbanen • ligbedden, parasols en handdoeken • tegen betaling: • high speed wifi • internethoek • winkeltjes • wasserijservice • dokterservice
RESTAURANTS EN BARS • buffetrestautant met
showcooking en terras • 8 à-la-carterestaurants: Italiaans, Aziatisch/sushi, Grieks, Mexicaans, Ouzeri
(zeevruchten), Burger, Pita corner, crêperie • 5 bars:
o.a. wijnbar (enkel voor volw.), champagnebar (enkel voor volw.), poolbar en beachbar • gepaste kleding verplicht bij het diner • roomservice
24/7 SPORT EN ONTSPANNING • gratis: • zie all
inclusive • tegen betaling: • wellnesscenter: o.a.
binnenzwembad, bubbelbad, schoonheidsverzorgingen, massage, manicure/pedicure en hamam
• duiken • gemotoriseerde watersporten aan het
strand • fietsen KINDEREN • gratis: • apart zoutwaterkinderbad • speeltuin • miniclub van 4 t/m
11 jaar 10:00-18:00 • minidisco • zwemlessen • babyset (op aanvraag ter plaatse) • tegen betaling:
• babysitservice • gameroom LOGIES • 1A, 2A: kamers met bad, douche, haardroger, badjassen, slip-

pers, verwarming, airconditioning, telefoon, lcd satelliet-tv, wifi, minibar (zie all inclusive), kluisje,
Nespresso®-apparaat, marmeren vloer, gedeeltelijk
balkon, bergzijde • 2B, 3B: kamers met zeezicht
• 2C, 3C, 4C: kamer met privézwembad, terras en
zeezicht • 2E: juniorsuites met groot balkon met
2 ligbedden, zonder privézwembad, zeezicht • 2G,
3G, 4G: familiekamers met visueel afgescheiden
slaapkamer (glazen schuifdeur), zeezicht • 2X, 3X,
4X: familiekamers met lateraal zeezicht • 2J, 3J, 4J,
5J: familiekamers met bubbelbad, zeezicht • 2F, 3F,
4F: familiekamers met privézwembad, zeezicht
ULTRA ALL INCLUSIVE Eten & drinken: • ontbijt-,
lunch- en dinerbuffet • laat ontbijt 10:0010:30 • lunch en diner in de à-la-carterestaurants
(met reservering) • vers sinaasappelsap bij ontbijt
• brunch à la carte 8:30-11:30 • snacks en ijsjes overdag • afternoon tea 16:00-19:00 • healthy bar • vegetarische maaltijden mogelijk • lokale en internationale (alcoholische) dranken in de bars
10:00-2:00 • wijn, water, frisdranken en bier in de
minibar dagelijks bijgevuld • all inclusive service
24/7 in hoofdrestaurant (dranken en buffetten)
Sport & ontspanning: • aerobics • tafeltennis
• beachvolleybal • darts • tennis • fitness • kanoën
• kunstlessen • animatie overdag en 's avonds
HONEYMOON • 10% korting voor de bruid
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sentido apollo blue
FALIRAKI

U logeert aan de oostkust van het eiland Rhodos, nabij Faliraki, in dit mooie resort waarvan de Minoïsche stijl knipoogt naar de antieke Griekse bouwkunst. Het zandstrand is
prachtig, en vanuit de leuke SENTIDO Blue Bar kijkt u uit op het water met een drankje bij
de hand.
LIGGING • direct aan het zandstrand • ca. 300 m
van het centrum van Faliraki • ca. 14 km van Rhodos-stad • ca. 20 km van de luchthaven van Rhodos
FACILITEITEN • 154 kamers • hoofdgebouw met
2 verdiepingen • 4 liften • wifi in het hele hotel
• zonneterras • zwembad • ligbedden en parasols
aan het zwembad • handdoeken aan het zwembad
• tegen betaling: • internethoek • minimarkt
• wasserijservice • doktersservice • handdoeken,
ligbedden en parasols aan het strand RESTAURANTS
EN BARS • ontbijt- en dinerbuffet • buffetrestaurant met terras • à-la-carterestaurant met terras
(Grieks, internationaal) • taverna • 2 bars: poolbar
en lobbybar • gepaste kleding verplicht bij het diner
SPORT EN ONTSPANNING • gratis: • tafeltennis
• fitness (14+) • yoga • pilates • beachvolleybal
• avondanimatie (4 dagen per week) • tegen betaling: • wellnesscenter (14+): o.a. binnenzwembad,
stoombad, massage, behandelingen, sauna en bubbelbad • tennis (2 courts, gedeeld met het naburige
hotel Apollo Beach) • biljart KINDEREN • gratis:
• apart kinderbad • speeltuin (gedeeld met het naburige hotel Apollo Beach) • kinderspeelruimte
(6 dagen per week) LOGIES • 1A, 2A, 3A (28 m²):
kamers aan tuinzijde met bad, douche, haardroger,
telefoon, satelliet-tv, internetaansluiting (€), wifi,
minibar (€), kluisje, tegels, airconditioning, koffieen theezetfaciliteiten, balkon of terras, tuinzijde

• 2S, 3S: beperkt aantal kamers tegen promotieprijs
• 1B, 2B, 3B: kamers met lateraal zeezicht • 2D, 3D
(35 m²): juniorsuites met gedeeld zwembad en terras
met zeezicht • 2E, 3E (35 m²): juniorsuites met privézwembad en terras aan tuinzijde • 2H, 3H
(35 m²): juniorsuites met privézwembad, terras en
zeezicht • 2F, 3F (45 m²): superior juniorsuites met
gedeeld zwembad, balkon of terras, zeezicht • 2G,
3G, 4G (op aanvraag, 65 m²): suites met terras en
privézwembad, aan tuinzijde, dicht bij het zwembad • 2V, 3V (28 m²): SENTIDO plus kamers met
badjassen en slippers, fruitmand bij aankomst, keuze van tijdstip voor schoonmaak kamer, toegang tot
de Sentido Sun Lounge: aparte zone, dicht bij
zwembad met ligstoelen en handdoeken, balkon of
terras, zonder privézwembad • 2C, 3C (30 m²): superior kamers op het gelijkvloers met lateraal zeezicht en/of zwembadzicht, schuifdeur, 2 sofabedden
en ligbedden op het terras ALL INCLUSIVE met toeslag Eten & drinken: • ontbijt- en dinerbuffet
• lunch in de taverna • laat ontbijt 10:00-12:00 • 1x
per verblijf diner in het à-la-carterestaurant (met reservering) • snacks 11:00-12:00/16:00-18:00/22:3023:30 • koffie, thee, gebak en ijsjes 12:00-18:00 • lokale (alcoholische) dranken 10:00-24:00 Sport &
ontspanning: • 14+: binnenzwembad, sauna,
bubbelbad en hamam (1x per verblijf) • ligbedden
aan het strand
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Tigaki
Kos

Lambi

Kos

Mastichari
Antimachia

Een van de meest veelzijdige Griekse eilanden, in de Egeïsche
zee, gekend als een van de mooiste fietseilanden. Mooie
stranden, een vleugje cultuur & veel terrassen: genieten!

KOS

Asklepion

Kardamena

EGEISCHE ZEE

Onze tips
Het eiland is vrij vlak: ideaal om te fietsen!
U ontdekt de hoogtepunten van Kos
makkelijk met de fiets.

Jaarlijks vindt in augustus het wijnvestival
plaats in het dorpje Mastichari. Er worden
typische Griekse lokale wijnen geserveerd.

Het grootste evenement op het eiland is het
Hippocratia Festival. Het festival, ter ere van
Hippocrates wordt jaarlijks georganiseerd
tussen juli en september. Tijdens dit festival
zijn er kunstexposities, voorstellingen,
optredens en concerten.

Praktisch
VLIEGTIJD Ca. 3 u. 30. • TIJDSVERSCHIL 1 u later dan in België. • TAKSEN Er wordt door de Griekse regering een belasting geheven op ieder
verblijf. De heffing is afhankelijk van de hotelclassificatie (variërend van € 1,5 tot € 4 per nacht/kamer) en dient ter plaatse betaald te worden.
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Nisyros:
Laveren tussen lava
Unieke Pegase ervaring

Op zo’n 17 km van Kos ligt het eiland Nisyros. Groot is het niet, amper 41 km², en toch
is het een plek die sinds jaar en dag tot de verbeelding spreekt. De belangrijkste reden:
het landschap wordt grotendeels gedomineerd door een vulkaan in slaapmodus. Zo’n
25.000 jaar geleden stortte die in en ontstond er een immense krater. De warmte en
stoom zijn er nog altijd voelbaar.

Borrelende grond en zwaveldampen
Nisyros wekt de indruk van een bevreemdend maanachtig landschap. De kleurrijke
gesteenten zijn fantastisch om te zien. Er zijn een tiental grote en kleinere kraters.
Daarvan is de Stefanos Caldera de meest imposante. Dat de krater nog leeft, merkt u
vanaf het moment dat u erin afdaalt. Uit de gaten in de grond stijgen op verschillende
plekken zwavelachtige dampen op. Op bepaalde momenten voelt u de lava als het ware
borrelen onder uw voeten. Geen nood, de kans dat de vulkaan ook effectief uitbarst is
bijzonder klein. Al maakt de gedachte eraan uw trip natuurlijk nog net iets spannender.
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mitsis blue domes resort & spa
KARDÁMENA

Voor een onvergetelijke all inclusive-vakantie met een hoog serviceniveau bent u aan het
juiste adres in dit resort, een van de meest luxueuze van het Mitsis-label. Dankzij de architectuur met witte gebouwen en blauwe koepels én het fantastische uitzicht waant u zich in
een idyllisch Grieks kustdorpje.
LIGGING • direct aan het strand • ca. 6 km van het
centrum van Kardamena met winkeltjes, restaurants en bars • ca. 30 km van Kos-stad • ca. 11 km
van de luchthaven van Kos FACILITEITEN • 499 kamers verspreid over 30 gebouwen van 2 of 3 verdiepingen • low speed wifi in het hele hotel • tuin
ca. 150 000 m² • openluchtheater • 12 zoutwaterzwembaden • ligbedden, handdoeken en parasols
• tegen betaling: • high-speed wifi in het hele hotel
• winkeltje RESTAURANTS EN BARS • buffetrestaurant met terras en thema-avonden • 6 thema-restaurants: Ouzeri, sushi, pittahoek, healthy corner, Burger Inn, gebak • 4 à-la-carterestaurants: Italiaans,
Aziatisch, Grieks ('Ellinadiko'), Mexicaans (met reservering) • traditionele pita aan het strand • traditionele 'souvlaki' in de poolbar • 6 bars • roomservice
24/7 (€) • lange broek verplicht voor mannen SPORT
EN ONTSPANNING • gratis: • zie all inclusive
• tegen betaling: • wellnesscenter (ca. 1000 m²):
o.a. verwarmd binnenzwembad, kapper, thalassotherapie, massage, fitness en hamam • windsurfen
(zonder brevet) • watersportcentrum op het strand
KINDEREN • gratis: • geïntegreerd kinderbad
• miniclub van 4 t/m 7 jaar, 10:00-17:00 • maxiclub
van 8 t/m 12 jaar (juli en augustus) • juniorclub van
13 t/m 15 jaar (juli en augustus) • minidisco 20:3021:30 • tegen betaling: • game room LOGIES • 1A,
2A, 3A: standaardkamers met bad en douche, haardroger, badjas, slippers, airconditioning, satelliet-tv,
telefoon, kluisje, babybed, minibar (zie all inclusive),

internetaansluiting/wifi (€), balkon, zeezicht • 2P,
3P: kamers met privézwembad • 2C, 3C: bungalows
met balkon of terras, zonder privézwembad • 2H,
3H, 4H: bungalows met zeezicht • 2I, 3I: bungalows met gedeeld zwembad, geen zeezicht • 2F, 3F,
4F: familiebungalows met 2 slaapkamers • 2G, 3G,
4G: maisonettes op het gelijkvloers met leefruimte met sofabad, slaapkamer op het 1e verdiep, terras • 2V, 3V, 4V: villa's met privézwembad, 2 aparte
slaapkamers, zeezicht • 2E, 3E, 4E: familiekamers met 1 kamer, bubbelbad, tuinzijde ULTRA ALL
INCLUSIVE Eten & drinken: • ontbijt-, lunch- en dinerbuffet met show-cooking • Grieks ontbijt mogelijk • vroeg ontbijt 04:00-06:30 • brunch in de thema
restaurants 09:00-12:00 • gepaste kleding verplicht
bij het diner • lunch mogelijk in de 6 thema-restaurants en Italiaans à-la-carterestaurant • diner mogelijk in de 4 à-la-carterestaurants (met reservering)
• ijsjes en snacks 10:00-24:00 • popcorn, suikerspin,
slush ijs, hot dogs • afternoon tea 17:00-19:00 • selectie van lokale en internationale (alcoholische)
dranken 10:00-00:30 • wijncollectie in de 4 à-la-carterestaurants • minibar dagelijks aangevuld (bier,
frisdranken en water) • 'night bar' met selectie van
lokale en internationale dranken 18:00-01:00 • all inclusive service 24/7 in hoofdrestaurant (dranken en
buffetten) Sport & ontspanning: • tennis (2 courts)
• fitness • minivoetbal • tafeltennis • beachvolleybal • uitgebreide animatie overdag en 's avonds
HONEYMOON • 10% korting voor de bruid
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KOS | GRIEKENLAND

aqua blu boutique hotel & spa
LÁMBI

Dit vijfsterren boetiekhotel behoort tot de Small Luxury Hotels of the World en is met zijn
rustige setting, kleinschaligheid en persoonlijke service de perfecte hideaway voor twee. U
logeert vlak bij het historische centrum van Kos en de ongerepte zandstranden van de Egeische Zee. Eigentijds meubilair primeert in de ruime, comfortabele suites, die smaakvol zijn
ingericht in warme kleuren. Het gastronomische restaurant 'Cuvée' serveert uitmuntende
lokale gerechten en organiseert wekelijks verschillende thema-avonden. In de prachtige spa
kunt u zich laten verwennen met diverse behandelingen.
LIGGING • gescheiden van het strand door een
weg • ca. 2 km van Kos-stad met winkeltjes, restaurants en bars • ca. 4 km van de jachthaven • ca.
26 km van de luchthaven van Kos FACILITEITEN
• 53 kamers • wifi in het hele hotel • zwembad
• ligbedden en parasols aan het zwembad en aan
het strand • minimum leeftijd 16 jaar • tegen betaling: • winkeltje RESTAURANTS EN BARS
• ontbijtbuffet • à-la-carterestaurant 'Cuvée': gastronomisch • poolbar 'Sips and Bites': lichte snacks
• service op het strand 'Blu Beach' • roomservice
24/7 SPORT EN ONTSPANNING • tegen betaling: • wellnesscenter: o.a. hydrotherapie, massa-

ge, sauna, hamam, fitness en verschillende schoonheidsbehandelingen LOGIES • 2A: suites met bad
of douche, open badkamer, haardroger, badjas,
slippers, telefoon, wifi, satelliet-tv, minibar (€), zithoek, kluisje, strijkplank en strijkijzer (op aanvraag), koffie- en theezetfaciliteiten, balkon of terras • 2E: suites met zeezicht • 2D: 'pool experience'
suites met privézwembad, geen zeezicht • 2B: de
luxe suites met open haard in de woonkamer, bureau en hydromassagebad, zonder privézwembad
• 2C: pool signature suites met hydromassagebad
en douche, dressing, gedeeld zwembad en ligbedden op het terras of balkon
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KOS | GRIEKENLAND

ikos aria
KEFALOS

Ikos Aria maakt deel uit van het portfolio van de gerenommeerde Ikos-keten. Het hotel koestert zich in de uitnodigende zon van Dodekanesos aan de zuidwestkust van het eiland Kos en
is gelegen op een domein van 47 hectare, aan een prachtig privézandstrand. Net zoals zijn drie
zusterhotels geeft Ikos Aria het all inclusive-begrip een geheel eigen invulling: ‘Infinite lifestyle’ is een ongeëvenaard recept waarbij u geniet van menu's van Michelinchefs, een imposante wijncollectie, uiteenlopende snacks en enkele van de beste lokale restaurants. Het culinaire
behoort overigens tot de hoofdingrediënten van dit resort: u kunt terecht in maar liefst 8 restaurants en 9 bars. Doorspoelen doet u dan weer in een van de vijf zwembaden.
LIGGING • direct aan het strand van 850 meter

• nabij het centrum van Kefalos • ca. 40 km van
Kos stad • ca. 19 km van de luchthaven van Kos FACILITEITEN • 373 kamers en suites • hoofdgebouw
met kamers en suites • bungalow gedeelte • deluxe
collection suite gedeelte • wifi in het hele resort
• 5 zwembaden: 2 hoofdzwembaden, 1 deluxe collection zwembad, 1 adults only pool, 1 binnenzwembad in de spa • ligbedden, parasols en handdoeken aan het zwembad en aan het strand • tegen
betaling: • winkeltje RESTAURANTS EN BARS
• buffetrestaurant • 7 à-la-carterestaurants: Italiaans, Aziatisch, Grieks, Provencaals, Spaans, lokaal, Mediterraans • 9 bars • 300 Griekse & internationale wijnen • Michelin sterrenchef
geïnspireerde menu's SPORT EN ONTSPANNING
• gratis: • zie all inclusive • tegen betaling:
• voetbal academie • duiken • waterski • Ikos spa:
diverse massages en schoonheidsbehandelingen
KINDEREN • gratis: • miniclub 4-12 jaar • teenclub 13-17 jaar • voetbal academie 5-14 jaar • tots
voetbal academie 18 maand-4 jaar • speeltuin
• kindermenu's • tegen betaling: • Hero crèche:
4 maanden - 3 jaar • babysitservice LOGIES • 2A
(30 m²): kamer met bad/douche, airconditioning,
haardroger, wifi, telefoon, satelliet-tv, Nespresso®,
minibar (zie all-in), badjassen, slippers, kluisje, balkon, landzicht • 2B (30 m²): kamer met zeezicht
• 2C, 3C (30 m²): superiorkamers met lateraal zeezicht • 2D, 3D (30 m²): superiorkamers met zeezicht • 2E, 3E (40 m²): juniorsuites met zithoek,
zeezicht • 2F, 3F (40 m²): juniorsuites met privé-

tuin, tuinzicht • 2G, 3G (40 m²): juniorsuites met
privétuin, zeezicht • 2H, 3H (58 m²): suites met
1 slaapkamer, privé tuin, zeezicht • 2J, 3J (50 m²):
deluxe juniorsuites met privétuin • 2L, 3L (50 m²):
deluxe juniorsuites met privétuin • 2M, 3M (62 m²):
deluxe bungalow suites met 1 slaapkamer, zeezijde
• 2N, 3N (77 m²): deluxe bungalow suites met
1 slaapkamer, privézwembad, zeezicht • 2P, 3P, 4P
(90 m²): deluxe bungalow suites met 2 slaapkamers,
zonder privézwembad, zeezicht • deluxe collection: privé-check-in/-out, conciërgeservice, toegang
tot het deluxe collection zwembad, 2 massages per
kamer per verblijf, privégedeelte op het strand,
1 speciaal diner op het strand, fles Champagne bij
aankomst, kussenmenu, Playstation 4® (op aanvraag) ALL INCLUSIVE Eten & drinken: • ontbijt-,
lunch en dinerbuffet of à la carte • lunch en diner:
onbeperkt in de 7 à la cartes (met reservering) • Dine Out service: diner in lokale restaurants (met reservering) • lokale en internationale (alcoholische)
dranken in de bars: 09:00-02:00 • dranken in de minibar (dagelijks hervuld met internationale (alcoholische) dranken) • roomservice 24/7 Sport &
ontspanning: • fitness • aerobic • basket • beachvolleybal • yoga • kanoën • introductie duikles
• minivoetbal • mountainbikes • paddling (1x per
dag 20 min.) • pedalos (1x per dag 20 min.) • pilates
• power beach walks • stretching • tafeltennis
• waterpolo • windsurfen (1 uur/verblijf, licentie
vereist) • Zumba® • verwarmd binnenzwembad
met bubbelbad • sauna HONEYMOON • schuimwijn bij aankomst • romantisch candlelight diner
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KOS | GRIEKENLAND

casa cook kos
MARMARI

Een bohemienstijl, lekkers dat u deelt met uw medegasten en yoga bij zonsopgang en –ondergang: dat alles en nog veel meer staat u te wachten in dit verrassende en erg originele eilandresort. Hout, aardekleuren en steen zijn gecombineerd met minimalistisch wit, wat
zorgt voor een uniek decor waarin het zalig wegdromen is. De kamers en suites zijn afgewerkt met rieten meubilair en decoratie. Na een cocktail met verse munt en komkommer
betovert de chef u met een culinaire plejade van regionale bio-gerechten.
LIGGING • rustig gelegen • direct aan het privéfijnzandstrand • ca. 4 km van het centrum van
Marmari met winkeltjes, restaurants en bars • ca.
16 km van het centrum van Kos-stad • ca. 13 km
van de luchthaven van Kos FACILITEITEN • 58 gebouwen met 2 verdiepingen • 100 kamers • wifi
in het hele hotel • Beach Club • zwembad • binnenzwembad • pergola's, ligbedden, parasols en
handdoeken aan het zwembad • tegen betaling:
• doktersservice (op aanvraag) • wasserijservice
en stomerij RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet en diner met keuzemenu (veranderd regelmatig) • à-la-carterestaurant • restaurantbar
• roomservice 07:00-23:00 (menu), dranken 07:0001:00 SPORT EN ONTSPANNING • gratis: • fitness 08:00-21:00 • tegen betaling: • wellnesscenter: o.a. verwarmd binnenzwembad, sauna,
massage, schoonheidsbehandelingen en hamam

10:00-20:00 • fitnesslessen • yoga • watersporten
op het strand (o.a. motorboten, stand-up paddle
en bodyboarding) • huur materiaal voor stand-up
paddle en bodyboarding LOGIES • 1A, 2A (32 m²):
kamers met douche, airconditioning, haardroger, kluisje, minibar (€), satelliet-tv, telefoon, wifi,
badjassen, slippers, espresso machine, hoofdkussen menu, tegels, balkon/terras • 1B, 2B (32 m²):
bungalowkamers • 1C, 2C (32 m²): premium kamers op de bovenste verdiepingen met zeezicht
• 1D, 2D, 3D (45 m²): split-level suites met zithoek,
strijkijzer- en plank, hangmat, gedeeld zwembad,
zwembadzicht • 1E, 2E, 3E (65 m²): suites met
woonkamer, privézwembad, terras met ligbedden,
lateraal zeezicht • 2F, 3F, 4F, 5F (100 m²): villa-suites met 2 slaapkamers, woonkamer, terras met ligbedden, privézwembad, zeezicht EXTRA INFO
• minimum leeftijd 16 jaar

PEGASE BEOORDELING
FIJNPROEVERS

DESIGN

TRENDY

PRIVÉZWEMBAD

BUITEN ETEN

54515C - www.pegase.be/vlieg-54515

Peg_Vlieg_S20 (198-199).indd 199

MOOI STRAND

WELLNESS

199

17/09/19 10:40

Peg_Vlieg_S20 (200-201).indd 200

17/09/19 10:44

KOS | GRIEKENLAND

neptune hotels resort & spa
MASTICHARI

Dit familieresort op het Griekse eiland Kos heeft werkelijk alles in petto om u en uw kids
een heerlijke zonvakantie in stijl te bezorgen. De vele sportfaciliteiten, het prachtige zandstrand, de verfijnde restaurants - waaronder 3 à-la-carte- en een voortreffelijke spa met
kruidensauna’s zorgen ervoor dat elk moment in dit resort een onvergetelijke ervaring
wordt.
LIGGING • rustig gelegen • direct aan een fijn

zandstrand en een natuurlijke duinengordel • ca.
5 km van het centrum van Mastichari • ca. 100 m
van enkele restaurants en bars • ca. 18 km van
Kos-stad • ca. 8 km van de luchthaven van Kos
FACILITEITEN • 569 kamers, suites en appartementen • hoofdgebouw en bungalows met 2 verdiepingen • salons • 2 liften • wifi in het hele hotel
• geldautomaat • theater • tuin • bubbelbad in
openlucht (verwarmd in april, mei en oktober)
• 4 zwembaden • ligbedden, parasols en handdoeken aan de zwembaden en aan het strand • tegen
betaling: • winkeltjes RESTAURANTS EN BARS
• ontbijt- en dinerbuffet • buffetrestaurant met
terras • gepaste kleding verplicht • 3 à-la-carterestaurants: gastronomie (12+), Grieks en Italiaans
• 8 bars: o.a. 2 poolbars en 2 beachbars • roomservice 7:30-23:00 SPORT EN ONTSPANNING • gratis: • aerobics • basketbal • beachvolleybal • boogschieten • tafeltennis • darts • fitness • animatie
met live muziek en shows • tegen betaling:
• wellnesscenter 'Neptune Spa': o.a. binnenzwembad (16+), verschillende schoonheidsbehandelingen en massages • biljart • tennis (4 courts)
• squash • badminton • mountainbikes • windsurfen • catamaran • minigolf KINDEREN • gratis: • 2 apart kinderbaden: o.a. 1 verwarmd in
april, mei en oktober en 1 overdekt • speeltuin
• miniclub van 4 t/m 12 jaar, 10:00-12:30/15:3017:00 • klein waterpark • tegen betaling: • baby-

sitservice LOGIES • A2B, A3B: kamers met bad of
douche, haardroger, badjas en slippers, telefoon,
satelliet-tv, koelkast (minibar op aanvraag, €), wifi,
koffie- en theezetfaciliteiten, kluisje, airconditioning, balkon of terras • A2S: beperkt aantal kamers tegen promotieprijs, beperkt zicht • A1B:
éénpersoonskamer • A2K: kamers op de bovenste
verdiepingen • A2F, A3F: kamers met zeezicht
• A2H, A3H: deluxe kamers zonder zeezicht
• A2I, A3I: deluxe kamers met zeezicht • A2J,
A3J: deluxe suites met zeezicht • A2L, A3L, A4L:
deluxe suites met 2 slaapkamers, 2 badkamers,
zeezicht • A2C, A3C: suites met aparte slaapkamer, woonkamer met sofabed (schuifdeur), bad of
douche, zonder zeezicht • B2F, B3F, B4F: deluxe
familiekamers met 2 kamers • B2A, B3A, B4A: familie-appartementen: 2 kamers met verbindingsdeur (1slaapkamer en 1 slaapkamer met kitchenette),
2
badkamers
•
B2B,
B3B:
superiorappartementen met 1 aparte slaapkamer,
1 badkamer, woonkamer met sofabed, keuken met
eethoek • B2D, B3D: superiorappartementen op
de 1ste lijn aan zee • B2C, B3C, B4C, B5C: executive-appartementen met met 2 aparte slaapkamers,
2 badkamers (1 met bad en 1 met douche) • B2E,
B3E, B4E, B5E: executive-appartementen met op
de 1ste lijn aan zee HONEYMOON • bloemen, fles
champagne en gebakjes bij aankomst op de kamer
PRIVILEGES • 1x/verblijf diner in het à-la-carterestaurant (incl. fles huiswijn, min. verblijf 2 weken)

PEGASE BEOORDELING
FAMILIE

TUIN

WELLNESS

54539A/B - www.pegase.be/vlieg-54539

Peg_Vlieg_S20 (200-201).indd 201

TENNIS

FIJNPROEVERS

201

17/09/19 10:44

KOS | GRIEKENLAND

diamond de luxe
LÁMBI

Griekse witgekalkte gevels, exquis ingerichte luxekamers in smetteloos wit, moderne designterrassen, zachtjes wuivende stroparasols en een rijkelijk privézandstrand: het Diamond Deluxe is één van de beste vijfsterrenhotels op Kos. In dit trendy resort is elke ruimte glamoureus ingericht en is zelfs het zwembad van een zalige grootsheid. In de restaurants
geniet u van heerlijke en prachtig gestileerde bordjes, in de mooie wellness van tal van ontspannende behandelingen. Bovendien is deze hippe hotspot een garantie op rust, want verblijven kan er pas vanaf 16 jaar.
LIGGING • 50 m van het zandstrand van Lambi • door een weg gescheiden van het strand • ca.
4 km van het Kos-stad • ca. 24 km van de luchthaven van Kos FACILITEITEN • 110 kamers • lift • wifi in het hele resort • binnenzwembad • zwembad
• ligstoelen, handdoeken (borg) en parasols aan het
zwembad • ligstoelen en parasols aan het strand
• tegen betaling: • minimarkt RESTAURANTS EN
BARS • ontbijt- en dinerbuffet • buffetrestaurant
• pool-/snackbar • à-la-carterestaurant • roomservice SPORT EN ONTSPANNING • gratis: • tennis
(1 court, verlichting €) • fitness • tegen betaling:
• wellnesscenter (1200 m²): o.a. sauna, bubbelbad,
hammam, binnenzwembad, massage en behandelingen LOGIES • 2A (30-34 m²): kamers met bad

of douche, haardroger, badjas en slippers, airconditioning, koelkast, satelliet-tv, telefoon, balkon of
terras, zwembadzicht of zeezijde • 2B (32-36 m²):
superiorkamers met zithoek • 2C (34-38 m²): ruimere deluxe kamers • 2D, 3D, 4D (54-60 m²): maisonnettes gelegen op de 1ste verdieping, 1ste niveau
met woon-/slaapkamer met 2 sofabedden, douche,
toilet en balkon. 2de niveau met mezzanine met
slaapkamer, douche en toilet • 2E, 3E (55-60 m²):
diamond suites met aparte slaapkamer, salon met
sofabed, hydromassage-douche, privézwembad,
zeezicht EXTRA INFO • minimum leeftijd 16 jaar
HONEYMOON • fles wijn en fruit PRIVILEGES
• water op de kamer bij aankomst, maisonettes en
suites: fruit en wijn
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Thessaloniki

Chalkidiki

EGEISCHE ZEE

CHALKIDIKI
Ouranoupolis

Geroemd om zijn eindeloze witte zandstranden en
overweldigend natuurschoon, geniet Chalkidiki naam en
faam als een van de mooiste vakantiebestemmingen van
Griekenland.

MOUNT ATHOS
Nea Potidea
Sani

SITHONIA
KASSANDRA

Onze tips
Ga op verkenning in Thessaloniki, de tweede
grootste stad van Griekenland. In deze
metropolische universiteitsstad ontdekt u tal
van archeologische sites, monumenten en
musea.

Maak een daguitstap naar Ammouliani
eiland. Dit mini-eilandje met een doorsnede
van amper 4,5 km laat u genieten van
prachtige stranden en een helderblauwe zee.

Het schiereiland wordt gevormd door
drie landtongen, elk met een geheel eigen
karakter en uitzicht. Trek eropuit met een
huurwagen en ontdek zelf de eigenheid van
elke regio.

Praktisch
VLIEGTIJD ca. 2u 30. • TIJDSVERSCHIL 1 u later dan in België. • TAKSEN Er wordt door de Griekse regering een belasting geheven op ieder
verblijf. De heffing is afhankelijk van de hotelclassificatie (variërend van € 1,5 tot € 4 per nacht/kamer) en dient ter plaatse betaald te worden.
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Een glimp van Mount Athos
Unieke Pegase ervaring

Een bijzonder stukje Griekenland. Zo kunt u Mount
Athos toch wel noemen. Dit bergachtig gebied beslaat
het zuidelijke deel van Athos, gelegen op het meest
oostelijke schiereiland van Chalkidiki. Als vrouw bent u
er niet welkom, als man wel.

Toekijken vanaf het water
Mount Athos wordt ook wel Agio Oros genoemd,
wat ‘heilige berg’ betekent. Het is een autonome
monnikenrepubliek. Tussen de klippen en rotsen
bevinden zich twintig kloosters waar zo’n 1500
monniken in aparte gemeenschappen leven. Vrouwen,
en zelfs vrouwelijke dieren, zijn er niet welkom omdat
ze de monniken zouden afleiden. Wie dan wel? Per
dag worden er 100 tot 120 orthodoxen en tien nietorthodoxen toegelaten. Allemaal meerderjarige mannen
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die op voorhand een speciaal visum moeten aanvragen.
Wat u als vrouw wel mag doen: toekijken vanop de boot,
minstens 500 m verwijderd van de heilige berg, zodat
uw blik de plek zeker niet raakt.

Ouranoupoli: poort naar Mount Athos
Meer gastvrijheid vindt u in Ouranoupoli of ‘Hemelstad’,
een gezellig vissersplaatsje op de grens met Mount
Athos. Hier vertrekken de meeste ferry’s richting de
heilige berg. Want voor de duidelijkheid, ook vanaf 500
m afstand zijn de grillige rotsformaties met mystieke
kloosters de boottocht meer dan waard. Heeft u na
het varen nog tijd over, bezoek dan zeker het eiland
Ammouliani dat vlak voor de kust van Ouranoupoli ligt.
U treft er prachtige stranden en baaien.

CHALKIDIKI | GRIEKENLAND

eagles palace
OURANOPOLIS

Dit luxeresort behoort tot de Small Luxury Hotels of the World en garandeert u een topservice en bijzonder relaxte sfeer. U logeert in een prachtige natuurlijke omgeving, met
zicht op een van de mooiste droomstranden en een zeer heldere turkooize zee. De berg
Athos ligt vlakbij, net als het authentieke stadje Ouranopolis. De kamers en suites zijn
warm ingericht, terwijl de bungalows een privézwembad hebben. De uitstekende restaurants, waaronder het gastronomische Kamares, en de voor alle gasten toegankelijke spa behoren tot de beste van de streek. Actievelingen halen hun hart op tijdens een duik, een zeiltocht met het jacht of kajaktochten naar de omliggende onbewoonde eilanden.
LIGGING • aan het privézandstrand • op het
schiereiland Mount Athos • ca. 4 km van het centrum van Ouranopolis (shuttleservice, €) • ca.
110 km van de luchthaven van Thessaloniki FACILITEITEN • 157 kamers • 7 verdiepingen • 2 liften
• wifi • zwembad (verwarmd) • ligbedden, matrasjes, parasols en handdoeken aan het zwembad
en aan het strand • tegen betaling: • winkeltjes
• beautycenter • kapper RESTAURANTS EN BARS
• ontbijt- en dinerbuffet • ontbijt- en dinner buffet
• buffetrestaurant Melathron met terras
• 3 à-la-carterestaurants: Armyra (mediterraans),
Kamares (gourmet), Vinum (internationaal)
• 4 bars: o.a. beachbar, pool-/snackbar • roomservice 07:00-00:00 SPORT EN ONTSPANNING • gratis: • fitness • tennis • beachvolleybal • tegen betaling: • wellnesscenter: o.a. sauna, hamam en
behandelingen • mountainbikes • windsurfen
• duiken • waterski • parasailing KINDEREN
• gratis: • apart kinderbad • hoge stoeltjes in het
restaurant • tegen betaling: • kids club, leeftijd:

4 maand tot 13 jaar, 10:00-18:00 (met reservering)
• babysitservice LOGIES • A1A, A2A (25 m²): standaardkamers met bad/douche, haardroger, badjas,
slippers, satelliet-tv, telefoon, minibar (€), kluisje,
airconditioning, tegels of laminaat • A2B: superiorkamers met Nespresso®-apparaat en tuinzicht
• A2C (40 m²): familiesuites met woonkamer,
aparte slaapkamer, aan tuinzijde • B2D (25 m²):
superiorkamers met zeezicht • B2A (40 m²): juniorsuites met zithoek, Nespresso®-apparaat en
zeezicht • B2B (40 m²): deluxe sea front juniorsuites met zeezicht • B2C, B3C (55-80 m²): suites met
woonkamer, aparte slaapkamer, balkon of terras
en zeezicht • B2E (100 m²): suites met woonkamer,
aparte slaapkamer, balkon of terras, privézwembad en tuinzicht • C2A (50 m²): bungalows met
zithoek, terras met ligbed en zeezicht • C2B
(50 m²): sea front bungalows met zeezicht • C2C
(50 m²): deluxe bungalows met privézwembad en
zeezicht HONEYMOON • fles champagne en
fruit op de kamer bij aankomst
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sani club
SANI

Gelegen in een prachtig natuurdecor maakt dit luxehotel deel uit van het gerenommeerde
Sani Resort, dat bestaat uit 5 hotels en meermaals verkozen is tot beste hotel van Griekenland. De comfortabele kamers en bungalows met privézwembad, waarin blauw en wit domineren, zijn tegen de heuvel gebouwd en verleiden tal van families. U hebt er een prachtig uitzicht op de azuurblauwe zee. Op het droomstrand kunt u naar hartenlust watersporten
terwijl het personeel u van een persoonlijke topservice voorziet.
LIGGING • aan het 11 km lange zandstrand • in
Sani Resort: domein met 5 hotels (Sani Beach, Sani
Club, Sani Dunes, Porto Sani en Sani Asterias) en
Sani Marina met restaurants, bars en winkeltjes
(shuttleservice) • op het schiereiland Kassandra
• ca. 70 km van de luchthaven van Thessaloniki
FACILITEITEN • 253 kamers • kamers in bungalows of gebouwen met 2 verdiepingen • wifi in publieke ruimtes en kamers • 3 zwembaden (1 hoofdzwembad, 1 infinity pool, 1 binnenzwembad)
• ligbedden, matrasjes, parasols en handdoeken
aan het zwembad en aan het strand • tegen betaling: • winkeltjes • wasserijservice RESTAURANTS EN BARS • dine around in Sani Resort:
keuze uit 22 restaurants voor ontbijt, lunch en diner: buffet, keuzemenu of à la carte (met krediet)
• buffetrestaurant met terras Olympus • 4 à-la-carterestaurants: Cabana (ontbijt: buffet), Ouzerie (taverna), Club Lounge (mediterraans) en Pines (lokaal) • dine around in Sani Resort: keuze uit
22 restaurants voor ontbijt, lunch en diner: buffet,
keuzemenu of à la carte (met krediet) • 3 bars:
loungebar, poolbar, Cabana bar • gebruik van de
restaurants van de 5 hotels van Sani Resort • roomservice 24/7 SPORT EN ONTSPANNING • gratis:
• sauna • hamam • fitness • aerobics • basketbal
• jeu de boules • tafeltennis • beachvolleybal
• aquagym • boogschieten • voetbal • paddle

board yoga • boottocht 's morgens en bij zonsondergang • uitstap: vogels spotten • animatie • tegen betaling: • fietsen • Chelsea F.C. voetbalacademie • Rafael Nadal tenniscenter • duiken
• bananenboot • kajakken • waterfietsen • catamaran • windsurfen • waterski • parasailing
• wellnesscenter: o.a. massage en behandelingen
KINDEREN • gratis: • apart kinderbad • speeltuin
• miniclub van 4 t/m 11 jaar, tienerclub van 12 t/m
17 jaar (reservering aangewezen) • tegen betaling: • babysitservice (op aanvraag) • kinderopvang van 4 maanden t/m 4 jaar (reservering aangewezen) LOGIES • 2M, 3M (40 m²): kamers met
bad, douche, haardroger, badjassen en slippers, telefoon, satelliet-tv, dvd-/cd-speler, minibar (€), Nespresso®-apparaat, kluisje, airconditioning, tegels,
balkon en tuinzicht • 2B, 3B (40 m²): kamers op
het gelijkvloers met terras en zeezicht • 2N, 3N
(40 m²): deluxe kamers met terras en privétuin,
geen zeezicht • 2O, 3O (40 m²): deluxe kamers met
terras, privétuin en zeezicht • 2C, 3C (80 m²): familiekamers: 2 kamers met verbindingsdeur,
2 badkamers, balkon en zeezicht • 2P (40 m²): juniorsuites met groot balkon en zeezicht • 2E, 3E
(45 m²): juniorsuites met terras, privétuin en zeezicht • 2F, 3F (55 m²): suites met terras, privézwembad en zeezicht PRIVILEGES • fles wijn en
fruit op de kamer bij aankomst
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sani dunes
SANI

Omgeven door pijnbomen toont dit luxeresort, dat deel uitmaakt van het gerenommeerde
Sani Resort, zich als een exclusief logeeradres aan de Middellandse Zee. Het hotel heeft
naast een droomstrand een groot aanbod sport- en watersportfaciliteiten, van waterski tot
paddle board yoga. De ruime kamers zijn afgewerkt met prachtige materialen en exquise
details. Handgemaakt meubilair staat garant voor die typisch mediterrane elegantie. Terwijl
u relaxt op het droomstrand of in de luxueuze boetieks van de jachthaven, bekommert de
staf zich om uw kinderen.
LIGGING • aan het 11 km lange zandstrand • in Sani Resort: domein met 5 hotels (Sani Beach, Sani
Club, Porto Sani, Sani Dunes en Sani Asterias) en
Sani Marina met restaurants, bars en winkeltjes
(shuttleservice) • op het schiereiland Kassandra
• ca. 70 km van de luchthaven van Thessaloniki FACILITEITEN • 146 kamers en juniorsuites • 2 verdiepingen (lift) • wifi in de publieke ruimtes en kamers
• zwembad • privéstrand met bediening • ligbedden, matrasjes, parasols en handdoeken aan het
zwembad en aan het privéstrand • tegen betaling:
• winkeltjes • wasserijservice RESTAURANTS EN
BARS • ontbijtbuffet of à la carte, diner à la carte
• 3 à-la-carterestaurants: Fresco (Michelinsterrenchef), Beach House (mediterraans), The Market (lokaal) • dine around in Sani Resort: keuze uit 22 restaurants voor ontbijt, lunch en diner: buffet,
keuzemenu of à la carte (met krediet) • 3 bars: beachbar, loungebar, cocktailbar • roomservice
24/7 SPORT EN ONTSPANNING • gratis: • sauna
• hamam • fitness • aerobics • basketbal • jeu de
boules • tafeltennis • beachvolleybal • aquagym
• boogschieten • voetbal • paddle board yoga
• boottocht 's morgens en bij zonsondergang • uitstap: vogels spotten • animatie • tegen betaling:

• fietsen • Chelsea F.C. voetbalacademie • Rafael
Nadal tenniscenter • duiken • bananenboot • kajakken • waterfietsen • catamaran • windsurfen
• waterski • parasailing • wellnesscenter: o.a. massage en behandelingen LOGIES • 2B (33 m²): kamers
met douche, haardroger, telefoon, satelliet-tv, dvd-/
cd-speler, airconditioning, tegels, kluisje, minibar (€), Nespresso®-apparaat, wifi, bemeubeld terras met ligbedden en privétuin (30 m²), zwembadzicht • 2S (33 m²): beperkt aantal kamers tegen
promotieprijs met balkon of terras, geen zwembadzicht, geen privétuin • 2C, 3C, 4C (66 m²): familiekamers: 2 kamers met verbindingsdeur, privétuin,
terras en zwembadzicht • 2E, 3E (44 m²): deluxe juniorsuites met bemeubeld terras, ligbedden, privétuin en zeezicht • 2H, 3H (44 m²): deluxe juniorsuites dicht bij het strand met bemeubeld terras,
privétuin en zeezicht • 2D, 3D (39 m²): suites met
aparte slaapkamer, bad, groot bemeubeld balkon
(35 m²) en zwembadzicht, geen privétuin • 2F, 3F
(51 m²): deluxe suites met aparte slaapkamer, balkon
en panoramisch zeezicht • 2G, 3G (51 m²): deluxe
suites dicht bij het strand met balkon of terras en
panoramisch zeezicht PRIVILEGES • fles wijn en
fruit op de kamer bij aankomst
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ikos olivia
GERAKINA

Centraal gelegen op het schiereiland Chalkidiki vindt u dit eigentijdse familieresort met
een luxueus design. De ruime kamers, suites en bungalows zijn voorzien van alle moderne
comfort en afgewerkt met azuurblauwe accenten. Met een zachte bries op uw gelaat kijkt u
uit op zee of de perfect getrimde tuin. Dankzij de ultra all inclusive-formule geniet u in de
à-la-carterestaurants van exquise gerechten. De met een Michelinster bekroonde chef Lefteris Lazarou serveert in Ouzo traditionele Griekse specialiteiten met een moderne toets,
terwijl Andrea Fusco u vergast op Italiaanse delicatessen. Relaxen doet u aan de rand van
vier zwembaden of in de uitgebreide spa.
LIGGING • aan het zandstrand van ca. 450 m • ca.
100 m van het centrum van Gerakina, aan de ingang van het schiereiland Sithonia • ca. 70 km van
de luchthaven van Thessaloniki FACILITEITEN
• verkozen tot beste all inclusive hotel ter wereld
(Trip Advisor 2018) • 291 kamers • hoofdgebouw
met 4 verdiepingen en bungalows • wifi in het hele
hotel • binnenzwembad: verwarmd (weersafhankelijk) • 4 verwarmde zwembaden: 2 hoofdzwembaden, 1 binnen-/buitenzwembad, 1 enkel voor
'Deluxe Collection' • ligbedden, parasols en handdoeken aan zwembad en strand • tegen betaling:
• winkeltjes • kapper • wasserijservice RESTAURANTS EN BARS • buffetrestaurant met terras
• 4 à-la-carterestaurants: Grieks, Italiaans, Aziatisch, Provençaals • Michelin sterrenchefs geïnspireerde menu's • 5 bars: o.a. lobbybar, beachbar
• roomservice 24/7 SPORT EN ONTSPANNING
• gratis: • zie all inclusive • tegen betaling: • wellnesscenter: o.a. massage, behandelingen • catamaran • zeilen • duiken • waterski • bananenboot
• jetski • ringo • academie: windsurfen, zwemmen,
voetbal, tennis KINDEREN • gratis: • 3 kinderbaden • kinderbuffet en -menu • speeltuin • miniclub
van 4 t/m 11 jaar (reservatie aangewezen) • tienerclub van 12 t/m 16 jaar (enkel tijdens hoogseizoen)
• babysitservice op het strand 'Babe Watch' • tegen
betaling: • babysitservice • kinderopvang van
4 maanden t/m 3 jaar LOGIES • 2A (30 m²): superiorkamers in het hoofdgebouw met douche, haardroger, badjassen, telefoon, wifi, satelliet-tv, dvd-/
cd-speler, kluisje, minibar (zie all inclusive), Nespresso®-apparaat, airconditioning, tegels, balkon
en landzicht • 2S (25 m²): beperkt aantal kamers tegen promotieprijs met landzicht • 2B (30 m²): superiorkamers met zeezicht • 2Q (25 m²): beperkt aantal kamers tegen promotieprijs met zeezicht • 2E,

3E (37 m²): juniorsuites in het hoofdgebouw, met
panoramisch zeezicht • 2P (25 m²): bungalow kamers aan tuinzijde met tuinzicht • 2F, 3F (50 m²):
bungalow suites, op de bovenste verdiepingen, met
1 aparte slaapkamer, woon-/slaapkamer, balkon en
tuinzicht • 2G, 3G (50 m²): bungalow suites op het
gelijkvloers met terras, privétuin en tuinzicht • 2H,
3H (50 m²): bungalow suites met balkon en zeezicht, geen privétuin • 2I, 3I (60 m²): deluxe bungalow suites met Deluxe Collection services, terras,
privétuin en zwembadzicht • 2J, 3J (60 m²): deluxe
bungalow suites met Deluxe Collection services,
terras, privézwembad en tuinzicht • 2L, 3L, 4L
(85 m²): deluxe beachfront bungalow suites met
2 aparte slaapkamers, 1 woon-/slaapkamer, Deluxe
Collection services en zeezicht • Deluxe Collection
services: o.a. privécheck-in/-out, privéconciërge,
privégedeelte op het strand, 1 privédiner op het
strand, 2 massages per kamer, 1 fles champagne,
Deluxe conciërgeservice, geüpgrade roomservice,
uitgebreide minibar, gedeeld privézwembad, Playstation® en kussenmenu ULTRA ALL INCLUSIVE
Eten & drinken: • ontbijt-, lunch- en dinerbuffet
of à la carte (met reservering) • Dine Out Service:
diner in lokale restaurants (met reservering, shuttleservice) • ijsjes 11:00-18:30 • lokale en internationale (alcoholische) dranken 10:00-2:00 • dranken in
de minibar (dagelijks aangevuld) • roomservice
24/7 Sport & ontspanning: • stoombad • sauna
• bubbelbad • aerobics • aquagym • waterpolo
• biljart • tafeltennis • fitness • cross fit • TRX
• Zumba® • yoga • pilates • beachvolleybal • basketbal • strandvoetbal • strandtennis • squash
• darts • tennis: 2 courts • mountainbikes • minivoetbal • introductieduik in het zwembad • kanoen • snorkelen • waterfietsen • 1 u. per week: windsurfen • animatie
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ikos oceania
NEA MOUDANIA

Aan het zandstrand van de Egeïsche Zee vindt u dit familieresort met een elegante en luxueuze inrichting. Terwijl u wegdroomt tijdens een deugddoende massage in het mooie wellnesscenter, vermaken uw kinderen zich in twee aparte kinderbaden of de miniclub.
LIGGING • gescheiden van het zandstrand door

een weg • ca. 1 km van het centrum van Nea Moudania • ca. 55 km van de luchthaven van Thessaloniki FACILITEITEN • 290 kamers • 3 liften • wifi
in het hele hotel • bioscoop • disco • binnenzwembad: verwarmd (weersafhankelijk) • 3 verwarmde
zwembaden: o.a. 1 infinity (12+), 1 voor deluxe juniorsuite-gasten • ligbedden, parasols en handdoeken • tegen betaling: • winkeltjes • kapper
• wasserijservice RESTAURANTS EN BARS • buffetrestaurant • 4 à-la-carterestaurants: Grieks, Italiaans, Aziatisch, Provençaals • Michelin sterrenchefs geïnspireerde menu's • 6 bars: o.a. lobbybar,
beachbar • roomservice 24/7 SPORT EN ONTSPANNING • gratis: • zie all inclusive • tegen betaling: • wellnesscenter: o.a. massage, behandelingen • catamaran • zeilen • duiken • waterski
• bananenboot • jetski • ringo • academie: windsurfen, zwemmen, voetbal, tennis KINDEREN
• gratis: • 2 aparte kinderbaden: 1 voor 'Deluxe
Collection' • kinderbuffet en -menu • speeltuin
• miniclub (4 t/m 11 jaar) • tienerclub (12 t/m
16 jaar) (enkel in hoogseizoen) • babysitservice op
het strand 'Babe Watch' • tegen betaling: • babysitservice • kinderopvang van 4 maanden t/m
3 jaar LOGIES • 2A (30 m²): superiorkamers met
douche, haardroger, badjassen, slippers, telefoon,
wifi, satelliet-tv, dvd-/cd-speler, kluisje, minibar
(zie all inclusive), Nespresso®-apparaat, airconditioning, tegels, terras, met lateraal zeezicht • 2S:
beperkt aantal kamers tegen promotieprijs, geen

uitzicht • 2B (30 m²): superiorkamers met bad/
douche, balkon en zeezicht • 2C, 3C (35 m²): juniorsuites met zithoek, balkon of terras en zeezicht
• 2D, 3D (35 m²): juniorsuites met privétuin, terras
en zeezicht • 2E, 3E (35 m²): juniorsuites met balkon en panoramisch zeezicht • 2F, 3F (37 m²): deluxe juniorsuites met bad, douche, Deluxe Collection services, balkon en zeezicht • 2G, 3G (48 m²):
familiekamers met aparte slaapkamer, woon-/
slaapkamer met terras en zeezicht, geen Deluxe
Collection services • Deluxe Collection services:
o.a. privécheck-in/-out, privéconciërge, privégedeelte op het strand, 1 privédiner op het strand,
2 massages per kamer, 1 fles champagne, Deluxe
conciërgeservice, geüpgrade roomservice, uitgebreide minibar, gedeeld privézwembad, Playstation® en kussenmenu ULTRA ALL INCLUSIVE Eten
& drinken: • ontbijt-, lunch- en dinerbuffet
• lunch en diner in de à-la-carterestaurants (met
reservering) • Dine Out Service: diner in lokale
restaurants (met reservering, shuttleservice) • ijsjes 11:00-18:30 • lokale en internationale (alcoholische) dranken 10:00-2:00 • dranken in de minibar
(dagelijks aangevuld) • roomservice 24/7 Sport &
ontspanning: • stoombad • sauna • bubbelbad
• waterpolo • tafeltennis • fitness • Zumba® • yoga • pilates • beachvolleybal • basketbal • strandvoetbal • strandtennis • squash • darts • tennis
• squash • mountainbikes • minivoetbal • introductieduik in het zwembad • kanoën • snorkelen
• waterfietsen • windsurfen • animatie
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Corfu
Corfu staat bekend als het groenste eiland van Griekenland,
maar een prachtige natuur is lang niet het enige wat Corfu
te bieden heeft. Een rijke geschiedenis, cultureel erfgoed en
goudgele stranden maken het plaatje compleet.

Moraitika

IONINSCHE ZEE

Agios Ioannis
Messonghi

Agios Georgios

Onze tips
Het historisch centrum van Corfu-stad werd
door Unesco erkend als werelderfgoed.
U ontdekt er mooie religieuze gebouwen
en kunt er flaneren op de Esplanade of
Spianada, het indrukwekkend centrale plein
van de stad.

Corfu is een uitgelezen wandeleiland. De
Corfu Trail loop dwars door het eiland
en is maar liefst 220 km lang. De kleine
onverharde paadjes kronkelen tussen de
olijfbomen naar minder toeristische dorpjes.

Maak kennis met het mysterieuze Albanië
tijdens een dagtrip per boot vanuit Corfu.
Bezoek de moderne stad Sarandë en verken
de indrukwekkende ruïnes van de oude stad
Butrint.

Praktisch
VLIEGTIJD ca. 2u 30. • TIJDSVERSCHIL 1 u later dan in België. • TAKSEN Er wordt door de Griekse regering een belasting geheven op ieder
verblijf. De heffing is afhankelijk van de hotelclassificatie (variërend van € 1,5 tot € 4 per nacht/kamer) en dient ter plaatse betaald te worden.
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Op de proef: wijn en olijfolie
Unieke Pegase ervaring

Olijfolie en wijn. Niet zelden worden ze in één adem
genoemd. Omdat de gelijkenissen in productie en
proeven opvallend zijn – de verschillen zijn dat
ook overigens. Maar vooral omdat ze allebei als
kwaliteitsproduct te boek staan. Op Corfu is een wijnen olijftasting absoluut voer voor fijnproevers.

producenten zoals ‘The Governor’s Olive Mill’ is wel
een heuse beleving. U wordt ondergedompeld in het
maakproces, de verschillende olijfvariëteiten en krijgt de
kans om te proeven van de beste producten op de markt.

Olijfolie

Corfu staat niet meteen bekend als een topbestemming
wat betreft wijnen. Toch vindt u hier uitmuntende
druivensoorten die u een andere wereld binnenloodsen
dan u gewoon bent. Hier geen Muscat of Cabernet
Sauvignon, maar Macrodaphe, Kakotrygis of Robolla.
Onze tip: bezoek het Theotoky Estate in de Ropa vallei,
dat enkele van de beste wijngaarden op Corfu herbergt.

In Corfu slingeren de wegen zich over de heuvels.
Overal worden ze geflankeerd door olijfboomgaarden.
Zowat elk gezin heeft zijn eigen bomen en maakt zelf
olie. Dat die niet allemaal van dezelfde kwaliteit is, hoeft
geen verhaal. Maar een bezoek aan gerenommeerde
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marbella corfu
AGIOS IOANNIS

Dit familievriendelijke vijfsterrenresort is omringd door prachtig verzorgde tuinen en biedt
u schitterende panorama's op de Ionische Zee en de omliggende eilanden. Terwijl uw kinderen zich vermaken in de kidsclub en het splashpark, geniet u van een drankje bij het
zwembad. De kamers en familiekamers zijn hedendaags en stijlvol ingericht en uitgerust
met wifi. Culinair komt u aan uw trekken in een van de restaurants met terras.
LIGGING • gescheiden van het strand door een weg

• strand bereikbaar via een tunnel • ca. 2 km van
het centrum van Moraitika • ca. 17 km van Corfustad • ca. 16 km van de luchthaven van Corfu
FACILITEITEN • 388 kamers verdeeld over 6 gebouwen • wifi in het hele hotel • tuin • 2 zwembaden:
1 met zout water • ligbedden, parasols en handdoeken aan het zwembad en aan het strand • tegen betaling: • winkeltjes • kapper • wasserijservice
RESTAURANTS EN BARS • ontbijt-, lunch- en dinerbuffet • hoofdrestaurant met terras • 5 à-la-carterestaurants: o.a. Italiaans en Grieks (met reservering, volgens beschikbaarheid) • dieetkeuken
• bars: loungebar, poolbar en beachbar/snackbar
• roomservice 7:00-23:00 SPORT EN ONTSPANNING • gratis: • aerobics • yoga • aquagym • jeu
de boules • tafeltennis • fitness • tennis (2 courts,
verlichting €) • lichte animatie overdag, 's avonds
thema-avonden (6x per week) • tegen betaling:
• wellnesscenter: massage, sauna, hamam • in de
omgeving: watersporten, duiklessen • speciale
avonden: o.a. beach party KINDEREN • gratis:
• 2 aparte kinderbaden • watersplash park • speeltuin • miniclub van 4 t/m 12 jaar, behalve op zondag
• teenclub van 12 t/m 17 jaar, behalve op zondag
• tegen betaling: • babyclub van 3 maanden t/m
3 jaar (met reservering) LOGIES • A1A, A2A
(20 m²): kamers met bad/douche, haardroger, wifi,
satelliet-tv, telefoon, minibar (op aanvraag, €), kluis-

je en airconditioning, balkon of terras, aan tuinzijde
• A2S: beperkt aantal kamers tegen promotieprijs,
niet aan tuinzijde • C2C, C3C (30 m²): superiorkamers met tuinzicht • A1B, A2B (20 m²): kamers met
zeezicht • C2D, C3D (30 m²): superiorkamers met
zeezicht • A2E, A3E, A4E: familiekamers met zithoek en balkon, aan tuinzijde • C2E, C3E, C4E
(40 m²): superior familiekamers met zithoek en balkon, met tuinzicht • A2F, A3F, A4F: familiekamers
met zithoek en balkon of terras, met zeezicht • C2F,
C3F, C4F (40 m²): superior familiekamers met zithoek en zeezicht • C2I, C3I: juniorsuites met bubbelbad op het terras en panoramisch zeezicht
• C2H, C3H, C4H (45 m²): suites met woonkamer,
afzonderlijke slaapkamer, 2 badkamers balkon en
zeezicht • C2G, C3G, C4G, C5G (60 m²): familiesuites met woonkamer, 2 afzonderlijke slaapkamers, 2 badkamers en zeezicht ALL INCLUSIVE met
toeslag Eten & drinken: • ontbijt-, lunch- en
dinerbuffet • 3 x per verblijf diner in het à-la-carterestaurant (met reservering) • snacks 12:3016:30 • lokale (alcoholische) dranken 10:0023:30 • wellnessvoucher van €50 per kamer/per
verblijf Sport & ontspanning: • sauna • hamam
• kano en waterfietsen (30 min. per kamer/dag, met
reservering) HONEYMOON • fruitmand, bloemen
en schuimwijn bij aankomst • kamer met bevoorrechte ligging en mooi uitzicht (volgens beschikbaarheid)
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kontokali bay resort & spa
KONTOKALI

Dé lekkermakers van hotel Kontokali Bay Resort & Spa zijn de uitstekende keuken met vele
keuzemogelijkheden, de uitmuntende service en het prestigieuze à-la-carterestaurant. Ook de
ligging is attractief, op een landtong met een prachtig uitzicht op de Ionische Zee. U zit direct
aan het zandstrand en op korte afstand van het oude stadscentrum van Corfu. Smaakvol ingerichte kamers en Griekse gastvriendelijkheid maken het vakantiegenot compleet.
LIGGING • direct aan 2 kleine zandstranden, be-

reikbaar via een lift of trap • ca. 1 km van het centrum van Kontokali • ca. 6 km van het centrum
van Corfu-stad (shuttleservice, 1x per dag) • ca.
10 km van de luchthaven van Corfu FACILITEITEN
• 261 kamers • hoofdgebouw met 5 verdiepingen
en bungalows in de tuin • 2 liften • wifi in het hele hotel • tv-ruimte • zoutwaterzwembad • ligbedden, parasols en handdoeken aan het zwembad
en aan het strand • tegen betaling: • internethoek • winkeltje • kapper • wasserijservice RESTAURANTS EN BARS • ontbijt-, lunch- en dinerbuffet
•
hoofdrestaurant
'Horizon'
• à-la-carterestaurant 'Asterias' (openlucht, ook
voor het ontbijt) • à-la-cartebeachrestaurant/brasserie (internationaal, lunch) • bars: o.a. hoofdbar
'Panorama' en beachbar 'Allegro' • taverne met
barbecue (lunch) • dieetmaaltijden (buffet) • gepaste kleding verplicht • roomservice 7:001:30 SPORT EN ONTSPANNING • gratis: • wellnesscenter (16+): binnenzwembad, bubbelbad,
sauna, stoombad en fitness • aquagym • jeu de
boules • tafeltennis • beachvolley • tennis (1 court,
verlichting €) • thema-avonden met folklore • tegen betaling: • wellnesscenter (16+): massage,
hydrotherapie en behandelingen • biljart • fietsen
• waterfietsen • waterski • bananenboot • in de

omgeving: paardrijden, zeilen, surfen en golf ca.
15 km KINDEREN • gratis: • apart kinderbad
• kinderbuffet • speeltuin • miniclub van 4 t/m
12 jaar, vanaf 10:00 • tegen betaling: • babysitservice LOGIES • A1A, A2A, A3A: kamers met bad
of douche, badjassen, slippers, haardroger, telefoon, satelliet-tv, wifi, minibar (€), kluisje, houten
vloer of tegels, airconditioning en balkon of terras,
tuinzijde/-zicht • A1B, A2B, A3B: kamers met lagunezicht • A1C, A2C, A3C: kamers met zeezicht
• A2D, A3D: seafront kamers met zeezicht • A2E,
A3E, A4E: familiekamers met aparte slaapkamer,
schuifdeur, tuinzicht • B1A, B2A, B3A: kamers in
de bungalows, tuinzijde/-zicht • B2C, B3C: kamers in de bungalows met douche en zeezicht
• B2D, B3D: seafront kamers in de bungalows met
zeezicht • B2F, B3F: kamers in de bungalows met
privézwembad en tuinzicht • B2E: seafront juniorsuites met zithoek, privézwembad, 'rejuvenate
you' pakket van 5 spa behandelingen inclusief
(verblijf min. 4 nachten), terras en zeezicht HONEYMOON • fruitmand en schuimwijn bij aankomst • 1x/verblijf à la carte diner • kamer van
een hogere categorie (volgens beschikbaarheid)
PRIVILEGES • fles wijn en water op de kamer bij
aankomst • 15 min. gratis massage per volwassene
bij aankomst
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domes miramare,
a luxury collection resort, corfu
MORAITIKA

Domes Miramare Corfu bevindt zich op een schilderachtige locatie aan het water, met zicht
op een eeuwenoude olijftuin. Dit hotel is de ideale stop voor koppels en pasgehuwden. Het
opende pas in de zomer van 2018 en mag zich nu al een van de meest romantische toevluchtsoorden van Corfu noemen. De keuken van het resort verdient overigens een speciale vermelding. Michelin-chef Tassos Mantis stelt het menu samen op basis van lokale en
seizoensgebonden producten. Geniet van zijn creaties en sluit af in de bar op het dak, waar
mixologen heerlijk creatieve cocktails voor u samenstellen.
LIGGING • rustig gelegen • direct aan het privékiezel-/zandstrand • ca. 500 m van restaurants, bars en
winkeltjes • ca. 500 m van het centrum van Moraitika • ca. 19 km van de luchthaven FACILITEITEN
• minimumleeftijd 16 jaar • 113 kamers en suites
• wifi in het hele hotel • 2 zwembaden (1 enkel voor
Haute Living Selection) • ligbedden, parasols en
handdoeken aan het zwembad en aan het strand • tegen betaling: • wasserijservice RESTAURANTS EN
BARS • ontbijtbuffet • restaurant • 3 à-la-carterestaurants: Grieks, sushi, gastronomisch (sterrenchef) • dieetmaaltijden (op aanvraag) • 3 bars: cocktailbar, pianobar, poolbar • roomservice 24/7 SPORT EN
ONTSPANNING • gratis: • fitness • wellnesscenter:
hamam, bubbelbad, zwembad • tegen betaling:
• fietsen • tennis • yoga • duiken • zeilen • wellnescenter: diverse massages en schoonheidsbehandelingen • in de omgeving: paardrijden, golf LOGIES
• A2A (29 m²): Emerald Retreat kamers met douche,
haardroger, badjassen en slippers, airconditioning,
kluisje, minibar (€), telefoon, satelliet-tv, wifi, strijkijzer en -plank, koffie- en theezetfaciliteiten, hoofdkussenmenu, tegels en balkon of terras • A2B (29 m²):
Emerald Retreat kamers met zeezicht • A2E (29 m²):

Emerald Retreat kamers dicht bij het strand met zeezicht • A2C, A3C (64 m²): Emerald suites met bad en
douche, salon en zeezicht • A2D, A3D (64 m²): Emerald suites vlak bij het strand met zeezicht • B2A
(35 m²): Pavillion Retreat bungalowkamers op het gelijkvloers met 'Haute Living Selection' services, bemeubeld terras met bubbelbad, buitendouche en ligbedden, zeezicht • B2B (39 m²): Pavillion Retreat
bungalowkamers vlak bij het strand met zeezicht,
bemeubeld terras met buitendouche en ligbedden,
geen bubbelbad • B2C, B3C (60 m²): Pavillion bungalowsuites met salon, bemeubeld terras met bubbelbad, buitendouche en ligbedden, privézwembad en
zeezicht • B2D, B3D (60 m²): Pavillion bungalowsuites vlak bij het strand met bemeubeld terras met buitendouche en ligbedden, privézwembad en zeezicht,
geen bubbelbad • Haute Living Selection services:
toegang tot een exclusieve lounge met computer, tablets, magazines en boeken, exclusieve zwembadzone met directe toegang tot het strand, selectie warme/
koude snacks en fruit, water, frisdranken, bier, wijn,
koffie en thee, conciërgeservice, VIP check-in en express check-out, welkomst- en afscheidscadeau (enkel geldig op Pavillion kamers en suites)
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ikos dassia
DASSIA

Ikos Dassia is een adembenemend vijfsterrenresort dat z'n deuren opende in mei 2018. Het
neemt u mee naar een haast schilderachtige locatie vlak aan de Ionische Zee. Dit ultra all
inclusive hotel verwent u met op Michelin sterrenchefs geïnspireerde menu’s, 300 wijnsoorten, 24/7 roomservice, een huurwagen, een museumpass en een 'dine out' service waarmee
u het prachtige eiland en de lokale keuken kan ontdekken.
LIGGING • direct aan het strand • ca. 50 m van winkels, restaurants en bars • ca. 12 km van Corfu-stad
(dagelijks shuttleservice) • ca. 12 km van de luchthaven FACILITEITEN • 411 kamers • 2 hoofdgebouwen met 5 verdiepingen en bungalows • wifi in het
hele hotel en in de kamers • 'Deluxe Collection': exclusieve zones en services voor gasten in deluxe kamers • 7 zwembaden: o.a. hoofdzwembad, zwembad aan het strand, zwembad in het 'Deluxe
Collection' gedeelte en 2 'adults only' zwembaden
(16+) • 'adults only' gedeelte op het strand (16+)
• 1 dag per verblijf Mini Cooper beschikbaar om het
eiland te verkennen • museumpas voor 3 musea op
het eiland • ligbedden, parasols en handdoeken aan
de zwembaden en op het strand • tegen betaling:
• kapper • nagelstudio • wasserijservice • doktersservice RESTAURANTS EN BARS • buffetrestaurant
met zicht op zee en een 'adults only' gedeelte (16+)
• 6 à-la-carterestaurants: Italiaans, Aziatisch,
Grieks, Provencaals, lokaal, traditioneel (ongelimiteerd, met reservering) • Michelin sterrenchef geïnspireerde menu's • bars: hoofdbar, beachbar, poolbar, 'Deluxe Collection' bar, 'Sea/Sky' bar, 'adults
only' wijnbar (16+) • roomservice 24/7 SPORT EN
ONTSPANNING • gratis: • zie all inclusive • tegen
betaling: • 'adults only' wellnesscenter (16+): diverse massages en behandelingen • privé bootexcursies • privé jachtverhuur • snorkelen • waterskiën
• voetbal-, tennis-, zeil-, windsurfacademie KINDEREN • gratis: • aparte kinder- en babyzwembaden
• miniclub van 4 t/m 11 jaar • teenclub van 12 t/m
17 jaar • 30 min./dag kinderopvang op het strand
van 4 t/m 12 jaar • buitenspeeltuin • babyfoon (op
aanvraag, volgens beschikbaarheid) • kindermenu
• tegen betaling: • crèche (4 maand tot 4 jaar)
• babysitservice LOGIES • 2A (25 m²): superiorkamers met douche, haardroger, badjassen en slippers,
airconditioning, smart tv, wifi, telefoon, kluisje, minibar (zie ook all inclusive), DVD/CD speler, Nespresso®-apparaat, koffie-en theezetfaciliteiten, tegels, balkon met landzicht • 2S (23 m²): beperkt
aantal kamers tegen promotieprijs met landzicht

• 2B (25 m²): superiorkamers met zeezicht • 2Q
(23 m²): beperkt aantal kamers tegen promotieprijs
met zeezicht • 2C, 3C, 4C (50 m²): familiekamers:
2 kamers met verbindingsdeur met bad/douche en
landzicht • 2D, 3D, 4D (50 m²): familiekamers:
2 kamers met verbindingsdeur en zeezicht • 2E, 3E
(35 m²): juniorsuites met zithoek, balkon en landzicht • 2F, 3F (35 m²): juniorsuites met zeezicht
• 2G, 3G (35 m²): panorama juniorsuites met salon
en panoramisch zeezicht • 2H, 3H (35 m²): deluxe
juniorsuites met ruim salon en tuinzicht • 2I, 3I
(37 m²): deluxe juniorsuites met privézwembad, terras en tuinzicht • 2U, 3U (50 m²): deluxe suites dicht
bij het strand met aparte slaapkamer en privézwembad • 2W, 3W, 4W (85 m²): deluxe suites met
twee aparte slaapkamers en zwembadzicht, geen
privézwembad • 2X, 3X, 4X (85 m²): deluxe suites
met twee aparte slaapkamers, terras en zeezicht
• 2N, 3N, 4N (90 m²): deluxe suites met twee aparte
slaapkamers, terras, privézwembad en zeezicht
• Deluxe Collection services: privé check-in/-out,
conciërgeservice, gedeeld privézwembad, privégedeelte op het strand, 1 speciaal diner op het strand,
2 massages per kamer, 1 fles champagne, uitgebreide minibar, Playstation® (op aanvraag) en kussenmenu (enkel geldig voor deluxe kamers) ALL INCLUSIVE Eten & drinken: • ontbijtbuffet, lunch- en
dinerbuffet of à la carte • diner in de 6 à-la-carterestaurants (met reservering) • Dine Out Service: diner
in lokale restaurants (met reservering) • lokale en
internationale (alcoholische) dranken in de bars
• dranken in de minibar (dagelijks aangevuld)
Sport & ontspanning: • 'adults only' wellnesscenter (16+): binnen- en buitenzwembad, bubbelbad,
stoombad, sauna • tennis (2 courts met verlichting)
• aerobic • aquagym • basketbal • beachvolleybal
• yoga • kanoën (1x/dag 20 min) • fitness • duiklessen in het zwembad • minivoetbal • mountainbiken • paddle (1x/dag 20 min) • waterfietsen (1x/
dag 20 min) • pilates • snelwandelen op het strand
• tafeltennis • waterpolo • windsurfen (1u/verblijf,
met certificaat) • Zumba® • livemuziek en shows
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MYKONOS
Mykonos

PAROS

Cycladen

SIFNOS

Gekenmerkt door de witgekalkte huisjes met blauwe accenten,
de smalle straatjes, de Griekse gastvrijheid en het glasheldere
water, ontpoppen de Cycladen zich als ware pareltjes in de
Egeïsche Zee.

NAXOS
AMARGOS
LOS
SANTORINI

EGEISCHE ZEE

Kamari

Onze tips
Op Santorini is de zonsondergang een ware
streling voor het oog. Klim naar Skaros
Rock, vanwaar u een prachtig uitzicht
hebt en waar het veel rustiger is dan op de
toeristische hotspots.

Relax in een van de hippe beach clubs op
Mykonos. Onze aanraders zijn Scorpios en
Alemagou. Hier geniet u niet alleen van de
échte Mykonos vibes, maar ook van heerlijke
gerechten.

Maak een wandeling van Fira naar Oia.
Op de route, die ongeveer 3 uur in beslag
neemt, geniet u continue van schilderachtige
vergezichten.

Praktisch
VLIEGTIJD ca. 3u 30. • TIJDSVERSCHIL 1 u later dan in België. • TAKSEN Er wordt door de Griekse regering een belasting geheven op ieder
verblijf. De heffing is afhankelijk van de hotelclassificatie (variërend van € 1,5 tot € 4 per nacht/kamer) en dient ter plaatse betaald te worden.
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Combineer Mykonos en Santorini
Unieke Pegase ervaring

Wilt u de Cycladen ontdekken? Dan is er niets zo fijn
als van het ene eiland naar het andere te hoppen. Vooral
de combinatie Mykonos-Santorini is ideaal: de twee
bekendste eilanden liggen op amper drie uur varen van
elkaar. En ze zijn ook nog eens heel verschillend van aard.

vleugje authenticiteit toevoegen aan het hotspotgevoel.
Leuk extraatje: bezoek het vlakbij gelegen eiland Delos
met zijn archeologische site.

Mykonos

Santorini is spectaculairder qua landschap. Het
vulkanische eiland heeft zijn maanvorm te danken aan
verschillende vulkaanuitbarstingen. Heel wat dorpen
zijn letterlijk tegen de loodrechte wanden van de krater
geplakt, waarbij grotwoningen uit de rotsen gehouwen
werden. Een mooi voorbeeld daarvan is de hoofdstad Fira.
Maar vergeet vooral niet om het noordelijke stadje Oia te
bezoeken. Met zijn witte huisjes en kerken met blauwe
koepels past het zo op een postkaart. Volgens ingewijden
treft u hier ook de mooiste zonsondergang ter wereld.

Mykonos is mondain. Hier treft u fraaie zandstranden,
een bruisend nachtleven en exclusieve boetieks,
restaurants en bars aan. Wat overigens niet betekent dat
het eiland zijn charme verloren heeft. Want Mykonos is
ook een wirwar van gezellige straatjes en steegjes met
witgekalkte huisjes. De kerk van Panagia Paraportiani,
de kunstenaarswijk Mikra Enetia en 16de-eeuwse
molentjes zijn maar enkele bezienswaardigheden die een

Santorini
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myconian imperial resort
ELIA BEACH

In dit Leading Hotel of the World wacht u niets minder dan keizerlijke grandeur. Dit exclusieve topresort ligt direct aan een prachtig privézandstrand en is voorzien van elegante,
knap ogende kamers met zachte crèmekleuren. Ook op een ligstoel aan één van de grote
zwembaden hebt u een onweerstaanbaar uitzicht over het eindeloze blauw van de Egeïsche
Zee. Overdag kunt u lichaam en geest weldadig verwennen in de Thalasso Spa. ’s Avonds
geniet u in een romantische setting onder de sterrenhemel van verrukkelijke hoogstandjes
uit de mediterrane keuken.
LIGGING • ca. 150 m van het privézandstrand van

Elia Beach • ca. 150 m van bars, restaurants en
winkeltjes • ca. 15 km van Mykonos-stad (shuttleservice, 6x per dag) • bushalte ca. 150 m • ca.
15 km van de luchthaven van Mykonos FACILITEITEN • 111 kamers • hoofdgebouw en bijgebouw
met 2 verdiepingen • 2 liften • wifi in het hele
hotel • 2 zoutwaterzwembaden • bubbelbad
• ligbedden, parasols en handdoeken aan het
zwembad en aan het privéstrand RESTAURANTS
EN BARS • ontbijtbuffet • diner buiten op het terras: 4-gangenmenu met vrije keuze van het
à-la-cartemenu (m.u.v bepaalde vleessoorten,
kreeft en verse vis) • 3 restaurants: o.a. sushirestaurant • meerdere bars: o.a. poolbar • roomservice

8:00-23:30 SPORT EN ONTSPANNING • gratis:
• fitness • tegen betaling: • spacenter: o.a. binnenzwembad (zout water), bubbelbad, sauna,
massage en schoonheidsbehandelingen KINDEREN
• gratis: • apart kinderbad • speelruimte • tegen
betaling: • babysitservice LOGIES • A2D, A3D:
superiorkamers met bad of douche, haardroger,
individuele airconditioning, wifi, satelliet-tv,
minibar (€), kluisje, tegels, balkon of terras en
zeezicht • A2H, A3H: superiorkamers met bubbelbad in openlucht en zeezicht • B2B, B3B:
premiumkamers met zeezicht • A2C: premiumkamers met bubbelbad in openlucht en zeezicht
• A2G: premiumkamers met privézwembad en
zeezicht
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royal myconian resort
ELIA BEACH

Op het eiland Mykonos openbaart dit schitterend gelegen resort met het Leading Hotels of
the World-label zich als een oase van luxe en rust aan het zandstrand van Elia. De kamers
en suites zijn eigentijds en met oog voor detail ingericht. Watersporten, fitnessen, zwemmen of wegdromen in de thalasso spa: dankzij het ruime aanbod aan faciliteiten voor klein
en groot komen zowel koppels als families hier aan hun trekken. Fijnproevers genieten van
het allerbeste uit de mediterrane keuken in het buffet- en de twee à-la-carterestaurants, en
op het terras contrasteert de witte façade prachtig met de azuurblauwe Egeïsche Zee.
LIGGING • ca. 150 m van het privézandstrand van

Elia Beach • ca. 12 km van Mykonos-stad (shuttleservice, 6x per dag) • ca. 15 km van de luchthaven van Mykonos FACILITEITEN • 111 kamers
• hoofdgebouw en bijgebouw met 2 verdiepingen
• 2 liften • wifi in het hele hotel • 2 zoutwaterzwembaden • bubbelbad • ligbedden, parasols en
handdoeken aan het zwembad en aan het strand
RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet • diner:
4-gangen menu met vrije keuze van het à-la-cartemenu (m.u.v. kreeft en verse vis) • restaurant 'Elia'
met terras • à-la-carterestaurant 'Ambrosia' met
terras • à-la-carterestaurant 'Camares' met terras

• meerdere bars: o.a. poolbar en lobbybar • roomservice 24/7 SPORT EN ONTSPANNING • gratis:
• fitness • tegen betaling: • wellnesscenter: o.a.
binnenzwembad (zout water), bubbelbad en massage KINDEREN • gratis: • apart kinderbad • tegen betaling: • babysitservice LOGIES • A2B,
A3B: gerenoveerde superiorkamers met bad of
douche, haardroger, telefoon, satelliet-tv, airconditioning, kluisje, minibar (€), wifi, balkon of terras en zeezicht • A2D, A3D: gerenoveerde superiorkamers met bubbelbad en zeezicht • B2B, B3B:
premiumkamers met zeezicht • A2G: premiumkamers met bubbelbad en zeezicht
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myconian villa collection
ELIA BEACH

Nergens anders geniet u zo van de eilandrust als hier. Dit fantastische vijfsterrenresort is
opgebouwd uit villa's die uitkijken op het azuurblauwe water van de Egeïsche Zee en de
bergachtige omgeving. U vindt er de traditionele Myceense architectuur terug, gecombineerd met hedendaags design en comfort. De ruime villa’s, waarvan sommigen met privézwembad, zijn uitermate geschikt voor vakanties met koppels, families of een groep vrienden en beschikken over een state-of-the-art eetkamer en een trendy loungegedeelte. Een
infinity pool en een thalasso-spa maken uw luxeverblijf compleet.
LIGGING • rustig gelegen • ca. 200 m van het fijnzandstrand • ca. 12 km van Mykonos-stad • ca.
12 km van de luchthaven van Mykonos FACILITEITEN • 59 kamers, suites en villa's in 2 gebouwen
• 2 liften • wifi • zoutwaterzwembad • ligbedden,
parasols en handdoeken aan het zwembad • tegen
betaling: • wasserijservice RESTAURANTS EN
BARS • ontbijtbuffet • halfpension: diner à la carte:
menu met 4 gangen (m.u.v. bepaalde vlees- en visgerechten en kreeft) • poolbar • roomservice
24/7 SPORT EN ONTSPANNING • gratis: • fitness
• tegen betaling: • thalasso- en spacenter LOGIES
• 2A, 3A: 'Prestige' kamers met bad, douche, airconditioning, haardroger, badjassen, wifi, satelliet-tv, telefoon, minibar (€), kluisje, dvd-speler, te-

gels, balkon of terras met zeezicht • 2B, 3B:
'Prestige' kamers met bubbelbad in openlucht en
zeezicht • 2C, 3C: ruimere 'Exclusive' kamers met
beperkt zeezicht (geen bubbelbad) • 2I, 3I: 'Exclusive' kamers met bubbelbad en lateraal zeezicht
• 2J, 3J: 'Exclusive' kamers met privézwembad en
lateraal zeezicht (geen bubbelbad) • 2D, 3D: 'Prestige' kamers met privézwembad en zeezicht • 2G,
3G: 'Elegant' suites met woonkamer met sofabed,
slaapkamer, bubbelbad in openlucht en zeezicht
(geen privézwembad) • 2H, 3H: 'Lovers' suites met
salon, privézwembad en zeezicht (geen bubbelbad)
• 2F, 3F: 'Prestige' villa's met woonkamer met sofabed, slaapkamer, kitchenette, privézwembad en
zeezicht
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MYKONOS | GRIEKENLAND

myconian avaton resort
ELIA BEACH

Alleen al van de unieke ligging komt u in vakantiemodus: tegen een heuvel met prachtig
uitzicht én vlakbij een privéstrand. Maar daarnaast heeft dit magnifiek resort, dat deel uitmaakt van Design Hotels, nog zoveel meer dat u bekoort. Vanuit de strakke infinity pool
hebt u een adembenemend panorama op een Griekse postkaart in wit en blauw. Uw stijlvolle kamer heeft een balkon met zicht op het gouden zand van Elia Beach. De spa verwent
u met tal van thalassotherapieën. En naast het Avaton-restaurant met Griekse yoghurt en
bio-honing bij het ontbijt, hebt u ‘s avonds een uitgebreide culinaire keuze in de restaurants
in de omliggende Myconian-hotels.
LIGGING • rustig gelegen • ca. 300 m van het

strand • ca. 3 km van winkeltjes, restaurants en
bars • ca. 12 km van Mykonos-stad • ca. 12 km van
de luchthaven van Mykonos FACILITEITEN • vanwege de ligging en het ontwerp van dit hotel,
raden wij aan extra voorzichtig te zijn op je balkon
en kinderen nooit alleen te laten zonder toezicht
• 83 kamers • 6 verdiepingen • 6 liften • lobby
• wifi in het hele hotel • infinity pool • privéstrand
• ligbedden, matrasjes, parasols en handdoeken
aan het zwembad en aan het strand • tegen betaling: • wasserijservice RESTAURANTS EN BARS
• ontbijtbuffet, diner à la carte (halfpension: 4-gangenmenu, m.u.v. verse vis en kreeft) • à-la-carterestaurant 'Avaton' met Griekse en internationale
specialiteiten • mogelijkheid om te dineren in de
restaurants van de omliggende Myconian-hotels:
Japans (Myconian Imperial Resort), lokale seizoensgerechten (Myconian Utopia Resort), medi-

terraans (Myconian Imperial Resort, Myconian Villas Collection en Royal Myconian Resort) • Avaton
bar met o.a. cocktails en lichte snacks • roomservice
24/7 SPORT EN ONTSPANNING • gratis: • fitness
• tegen betaling: • wellnesscenter: diverse massages en schoonheidsbehandelingen • in de omgeving: duiken (ca. 1 km), waterskiën (ca. 1 km),
surfen (ca. 5 km), zeilen (ca. 5 km), paardrijden (ca.
10 km) KINDEREN • gratis: • babybed • kinderstoel in het restaurant • tegen betaling: • babysitservice LOGIES • 1A, 2A (25 m²): 'Pure' kamers
met bad of douche, haardroger, badjassen en slippers, telefoon, wifi, satelliet-tv, kluisje, minibar (€),
balkon of terras met zeezicht • 2B (25 m²): 'Pure'
kamers met bubbelbad in openlucht en zeezicht
• 2D (28 m²): 'Temptation' kamers met zeezicht
(geen bubbelbad) • 2H, 3H (31 m²): 'Grand Temptation' kamers met zeezicht • 2G, 3G (40 m²): 'Mystique' suites met zeezicht
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MYKONOS | GRIEKENLAND

myconian ambassador hotel
PLATI YIALOS

Koppels die houden van enige romantiek zullen beslist gecharmeerd zijn door dit boetiekhotel dat behoort tot het prestigieuze Relais & Châteaux. Niet ver van de gezellige drukte in
Mykonos-stad en van het aantrekkelijke strand van Plati Yialos vertoeft u in een rustgevend
decor dat u het hoogste niveau van comfort biedt. Het blauw van de Egeïsche Zee en de crèmekleur van de elegante inrichting zorgen voor feeërieke contrasten. Ook de intieme Thalasso Spa brengt u in hogere sferen. Voeg daarbij de uiterst persoonlijke service, in lijn met
de zonnige gastvrijheid op het eiland, en uw vakantie kan niet meer stuk!
LIGGING • ca. 200 m van het zandstrand van Plati
Yialos • ca. 200 m van restaurants en bars • ca. 4 km
van Mykonos-stad • bushalte naar het centrum,
ca. 300 m (€) • bootverbindingen naar de stranden Paradise, Superparadise, Elia, Agrari en Paraga (€) • ca. 4 km van de luchthaven van Mykonos
FACILITEITEN • volledig gerenoveerd • 70 kamers
• hoofdgebouw (2 verdiepingen) en bijgebouw
(5 verdiepingen) • 2 liften • wifi in het hele hotel • zoutwaterzwembad • ligbedden, parasols en
handdoeken aan het zwembad • handdoeken aan
het strand • tegen betaling: • ligbedden en parasols aan het strand RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet • diner à la carte: 5-gangen menu • restaurant met airconditioning en terras • dieetkeuken
• poolbar • roomservice 8:00-23:00 SPORT EN ONTSPANNING • gratis: • fitness • tegen betaling:

• thalasso spa: o.a. sauna, massage en behandelingen
• aan het strand: o.a. bananenboot, waterski en jetski KINDEREN • tegen betaling: • babysitservice
(op aanvraag) LOGIES • 2A (28 m²): Sea Breeze kamers met douche, haardroger, airconditioning, satelliet-tv, telefoon, zithoek, minibar (€), kluisje, tegels en balkon of terras met lateraal zeezicht • 2S:
beperkt aantal kamers tegen promotieprijs met lateraal zeezicht • 2B, 3B (35 m²): White Bliss superiorkamers met bad en douche, zithoek met dubbel sofabed en zeezicht • 2G: True Blue kamers met
douche en panoramisch zeezicht • 2D (28 m²): True
Blue kamers met bubbelbad in openlucht en zeezicht • 2F, 3F: Thalassa suites met terras met bubbelbad en zeezicht • 2E, 3E (45 m²): Thalassa suites met woonkamer met sofabed, privézwembad, en
zeezicht (zonder bubbelbad)
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MYKONOS | GRIEKENLAND

myconian kyma hotel
MYKONOS-STAD

Myconian Kyma is een hoogstaand boetiekhotel dat een verbluffend panoramisch uitzicht
biedt op Mykonos. Het werd recent gerenoveerd en is deel van Design Hotels. Over elk
detail van het interieur lijkt nagedacht. De kamers en suites zijn minimalistische kunststukjes waarbij wit en pastel de boventoon voeren. Al is het design niet de enige troef. Het
thalasso-center is uitstekend, terwijl chef Panagiotis Tsoukatos u alleen verse ingrediënten
van lokale producenten serveert.
LIGGING • gelegen op een helling • ca. 1,2 km van
het kiezelstrand Megali Ammos • ca. 800 m van
verschillende stranden • ca. 800 m van Mykonos-stad • bus naar stranden: halte op ca. 150 m
• ca. 2 km van de luchthaven van Mykonos FACILITEITEN • 74 gerenoveerde kamers • wifi in het
hele hotel • 1 zoutwaterzwembad • bubbelbad
• ligbedden en parasols aan het zwembad RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet en diner met beperkt keuzemenu (5-gangen) • restaurant met

terras • snackbar • poolbar SPORT EN ONTSPANNING • gratis: • fitness • tegen betaling: • thalasso- en spacenter: 5 zoutwaterzwembaden, hamam, massage en schoonheidsbehandelingen
LOGIES • 1A, 2A, 3A: deluxe kamers 'Apollon'
met douche, haardroger, individuele airconditioning, kluisje, telefoon, wifi, satelliet-tv, radio en
minibar, aan tuinzijde • 1B, 2B, 3B: deluxe kamers
'Artemis' met zeezicht • 2D, 3D: juniorsuites
'Horizon' met privézwembad en zeezicht
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SANTORINI | GRIEKENLAND

avaton resort & spa
IMEROVIGLI

Dit adults only-hotel aan de kraterwand van Santorini is een droom voor koppels en honeymooners, die hier de hemelse rust vinden om te genieten van elkaar en van het onweerstaanbare natuurdecor van de caldera. Ook het zicht van in de infinity pool is één en al
azuurblauw water en vulkaan. De spa verwent u met een resem wellnessbehandelingen,
maar dan wel in een uniek decor met prachtige panorama's. En hebt u toch behoefte aan
wat drukte, dan is het amper twee kilometer lopen naar het stadje Fira met zijn smalle stratjes, winkeltjes en terrasjes.
LIGGING • rustig gelegen • in de buurt van winkels, restaurants en bars • 2 km van Fira • bushalte op ca. 250 m • ca. 7 km van de luchthaven van
Santorini FACILITEITEN • 9 kamers • enkel voor
volwassenen vanaf 16 jaar • wifi • verwarmd binnenzwembad • zwembad • ligbedden, parasols en
handdoeken aan het zwembad RESTAURANTS EN
BARS • ontbijt à la carte • snacks aan het zwembad
• bar • roomservice 24/7 SPORT EN ONTSPANNING • gratis: • stoombad • sauna • bubbelbad
• tegen betaling: • Spacenter Avaton Lifestyle
met o.a. manicure, pedicure, gelaatsverzorgingen,
kuren LOGIES • 2A, 3A: superiorkamers op het
gelijkvloers, met douche, haardroger, badjassen en

slippers, individuele airconditioning, kluisje, telefoon, satelliet-tv, minibar (€), wifi, tegels, zithoek,
terras en zeezicht • 2B, 3B: deluxe kamers op de
hogergelegen verdiepingen met privébalkon of op
het gelijkvloers met privéterras, Nespresso®-apparaat en zeezicht • 2C: honeymoonsuites met privébalkon met bubbelbad en zeezicht • 2D, 3D: suites
op de bovenste verdieping met slaapkamer en
woonkamer, bad en douche, privébalkon met bubbelbad en zeezicht PRIVILEGES • Kamertypes 2C,
2D, 3D: 1 u. gratis lichaamsverzorging of massage
HONEYMOON • sauna of stoomkamer (30 min.)
• hydrotherapiebad (30 min.) • aromatisch bad
met melk en rozen (50 min.) • fles champagne
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SANTORINI | GRIEKENLAND

honeymoon petra villas
IMEROVIGLI

Maak u op voor een onvergetelijke vakantie-ervaring in dit kleine, familiaal gerunde hotel
vlak bij het centrum van Imerovigli! Dankzij de persoonlijke service en tal van faciliteiten
geniet u in alle rust van het beste van Santorini. De unieke studio’s en appartementen zijn
gebouwd in een grot en opgetrokken in vulkanische steen. Er is gratis wifi en in de infinity
pool heeft u een van de mooiste caldera-panorama’s op het eiland. Met op de achtergrond
de adembenemende zonsondergang geniet u ’s avonds van een cocktail en daarna van heerlijk een diner.
LIGGING • rustig gelegen • ca. 200 m van het cen-

trum van Imerovigli • ca. 2 km van Fira • bushalte
ca. 150 m • ca. 9 km van de luchthaven van Santorini
FACILITEITEN • hotel enkel voor 14+ • 25 studio's en
suites • tv-ruimte • wifi in het hele hotel • zwembad (9 x 17 m) • ligbedden, parasols en handdoeken
aan het zwembad • tegen betaling: • wasserijservice • cabana's aan het zwembad RESTAURANTS EN
BARS • ontbijtbuffet • ontbijtruimte • restaurant

• poolbar 24/7 SPORT EN ONTSPANNING • gratis:
• stoombad, bubbelbad • gym • tegen betaling:
• massages • zeilen LOGIES • 2C: Petra studio's
met douche, haardroger, airconditioning, kluisje,
Nespresso®-apparaat, telefoon, koelkast, satelliet-tv, terras en zeezicht • 2D (35 m²): superior Petra studio's met wifi, terras en zeezicht • 2E: suites
met bubbelbad, douche, terras en zeezicht • handdoekwissel 7x/week en schoonmaak 7x/week
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SANTORINI | GRIEKENLAND

caldera's dolphin suites
MEGALOHORI

Vlak bij een gerenommeerde wijngaard en op amper zes kilometer van Fira, de hoofdstad
van Santorini, openbaart dit kleinschalige luxehotel zich als een heerlijke oase om tot rust
te komen. De ruime en comfortabele kamers met Griekse interieuraccenten zijn geknipt
voor koppels. Aan de mooie zwembadzone met ligbedden is het zalig relaxen, terwijl de
prachtige vergezichten over de Egeïsche Zee en de omliggende eilanden zich voor u uitstrekken. ’s Avonds geniet u van verrukkelijke gerechten op het terras naast het zwembad.
Of in alle privacy op uw eigen balkonterras, met zicht op de zonsondergang en de caldera.
LIGGING • rustig gelegen • langs de kliffen van
Megalohori • ca. 3 km van het Perivolos-strand
(shuttleservice) • ca. 500 m van het centrum van
Megalohori • ca. 6 km van Fira (shuttleservice)
• ca. 7 km van de luchthaven van Santorini FACILITEITEN • 15 kamers • 3 verdiepingen • wifi in het
hele hotel • verwarmd zwembad • ligbedden, parasols en handdoeken aan zwembad en strand • tegen betaling: • wasserijservice RESTAURANTS

EN BARS • ontbijt à la carte op het balkon of terras
van de kamer of aan het zwembad • lunch of diner
à la carte • restaurant aan het zwembad • snackbar LOGIES • 2A (28 m²): superiorkamers met
douche, haardroger, airconditioning, satelliet-tv,
wifi, koffiemachine, balkon of terras en zeezicht
• 2B, 3B (33 m²): juniorsuites met kleine zithoek en
zeezicht • 2C: deluxe juniorsuites met bubbelbad
op het balkon of terras en zeezicht
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ITALIE

HONGARIJE

SLOVENIE
Zagreb

KROATIE

Plitvice
Zadar

Kroatië

Krka

Zonovergoten stranden, prachtige meren, een knappe
architectuur en groen zo ver u kunt kijken: dit zijn slechts een
aantal troeven van het magische Kroatië.

BOSNIE

Sibenik

ADRIATISCHE ZEE

Split

ITALIE
Dubrovnik

Onze tips
Maak vanuit Split de oversteek naar Brac
en verken dit verrassend mooi eilandje per
scooter. Hier ontdekt u het mooiste strand
van Kroatië: Zlatni Rat.

Breng ‘s avonds een bezoek aan het
Diocletianus paleis in het historische
centrum van Split. Binnen de paleismuren
treft u tal van sfeervolle terrasjes, winkels en
restaurants.

Bezoek de oude stad van Dubrovnik in de
vroege ochtend wanneer het er nog rustig
is. Op de omwalling kunt u een 2 km lange
wandeling rondom de stad maken.

Praktisch
VLIEGTIJD ca. 2u 15. • MUNT Kuna: 10 Kuna = ca. € 1,35 (aug. ‘19). U kan euro wisselen in banken en wisselkantoren. Kredietkaarten worden op
de meeste plaatsen aanvaard. • TAKSEN In Kroatië dient een toeristenbelasting betaald te worden. Deze is inbegrepen in uw reissom.
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Split en Dubrovnik: strandvakantie
en stedentrip in-één
Unieke Pegase ervaring
Als er één land is waar u uren kunt cruisen langs
uitgerekte kuststroken, dan is het Kroatië. Vooral de
trip tussen Split en Dubrovnik belooft fascinerend mooi
te zijn. Al is het maar omdat uw begin- en eindstation
allebei garant staan voor de combo strandvakantie en
stedentrip.

Split
Split is de op één na grootste stad van Kroatië. Aan de
oorsprong ervan ligt het Paleis van de Romeinse keizer
Diocletianus, waarvan de contouren nog altijd goed
zichtbaar zijn. Tot op vandaag vormt dit gigantische
gebouw het kloppende hart van de stad. Door de eeuwen
heen heeft de plaatselijke bevolking zich namelijk
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binnen de paleismuren gevestigd. Woningen, winkels,
markten, paleizen en kerken, ze bevinden zich er nog
steeds, wat de stad een heel aparte dynamiek geeft.

Dubrovnik
Dubrovnik wordt niet voor niets ‘de Parel van de
Adriatische Zee’ genoemd. Het is een plek van grote
historische waarde met een spookjesachtige aanschijn.
De sfeer is hier gastvrij en uitgelaten, terwijl de
binnenstad van het ene bijzondere monument in het
andere overgaat. Bestijg ook zeker de muur rond de stad.
Het zicht op de rode daken, torens en prachtige kustlijn
is een aanrader. Uitblazen kunt u doen aan een van de
ontelbare stranden die de plek rijk is.

DUBROVNIK RIVIÈRA | KROATIË

rixos libertas dubrovnik
DUBROVNIK

Overal in dit luxehotel bent u vergezeld van het azuurblauwe panorama van de Adriatische
kust: in uw kamer, aan het zwembad en op het terras. Dankzij de ligging op een heuvel kijkt
dit resort van het gerenommeerde Rixos-label uit op het loofrijke eiland Lokrum en het Lovrijenac-fort. Na amper een kwartiertje wandelen bereikt u de massieve Pile-poort die naar
het oude stadscentrum leidt. Niets beter dan een bezoek aan de spa en een stuk gebak uit
de patisserie, om uw energieniveau weer op peil te brengen na een dag eilandhoppen of
struinen door de geschiedenis van Dubrovnik.
LIGGING • rustig gelegen • direct aan het rotsstrand

met platforms om te zonnen • ca. 1,5 km van het
centrum van Dubrovnik • ca. 24 km van de luchthaven van Dubrovnik FACILITEITEN • 310 kamers
• 13 verdiepingen • 3 liften • wifi in de openbare ruimtes en kamers • binnenzwembad • zwembad (gebruik weersafhankelijk) • ligbedden, parasols en handdoeken aan het zwembad en aan het
strand • tegen betaling: • wasserijservice • winkeltjes RESTAURANTS EN BARS • buffetrestaurant
• 2 à-la-carterestaurants (1 seizoensgebonden) • be-

achsnackbar (seizoensgebonden) • bar • roomservice
24/7 SPORT EN ONTSPANNING • gratis: • stoombad • sauna • relaxatieruimte • fitness • tegen betaling: • wellnesscenter: diverse massages en gezichtsen lichaamsbehandelingen • in de omgeving: tennis
op ca. 100 m KINDEREN • tegen betaling: • babysitservice LOGIES • kamers met bad, airconditioning,
haardroger, badjas, telefoon, satelliet-tv, internetverbinding, kluisje, minibar (€), koffie- en theezetfaciliteiten, zithoek, parket, Frans balkon, aan landzijde
• superiorkamers met tegelvloer, balkon en zeezicht
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DUBROVNIK RIVIÈRA | KROATIË

sun gardens dubrovnik
ORASAC

Vlak bij de oude stad van Dubrovnik vindt u dit prachtige Leading Hotel of the World. Zowel gezinnen als stellen op zoek naar romantiek beleven hier de tijd van hun leven, en met
een uitstekend buffet en verschillende à-la-carterestaurants is ook aan culinaire levensgenieters gedacht. De kristalheldere Adriatische Zee leent zich uitstekend tot tal van watersporten, en op het strand en de rotsen is het zalig relaxen. De ruime kamers en suites zijn
modern ingericht en verwijzen met hun prachtige lichtinval en azuurblauwe accenten naar
het leven aan het water. Voor u naar het stoombad, de sauna of fitness trekt, geniet u ’s ochtends op uw balkon van de zonsopgang.
LIGGING • rustig gelegen • ca. 20 m van het kiezelstrand • ca. 11 km van het centrum van
Dubrovnik (shuttlebus en ferry, €) • in de directe
omgeving van bars en restaurants • ca. 35 km van
de luchthaven van Dubrovnik FACILITEITEN
• 408 kamers • hoofdgebouw met 10 verdiepingen
• bijgebouw met 6 verdiepingen • 4 liften • wifi in
het hele hotel • verwarmd binnenzwembad
• 3 zwembaden (weersafhankelijk) • ligbedden,
parasols en handdoeken aan het zwembad • tegen
betaling: • winkeltjes • kapper • wasserijservice
RESTAURANTS EN BARS • ontbijt- en dinerbuffet
• buffetrestaurant • 7 à-la-carterestaurants: o.a.
mediterraans en vis, met reservering (seizoensgebonden) • 9 bars: o.a. lounge bar, beach bar, wijnbar (seizoensgebonden) • roomservice 24/7 SPORT
EN ONTSPANNING • gratis: • stoombad • sauna

• fitness • animatie • tegen betaling: • wellnesscenter (16+): met diverse massage- en schoonheidsbehandelingen • squash • klimmuur • multifunctioneel terrein KINDEREN • gratis:
• 2 aparte kinderbaden • speeltuin • miniclub
3 t/m 17 jaar • tegen betaling: • babysitservice
(1 t/m 3 jaar) • babyclub (9 maand t/m 3 jaar), 5/0725/08 LOGIES • kamers met bad/douche, haardroger, badjassen, airconditioning, koffie- en theezetfaciliteiten, telefoon, wifi, satelliet-tv, kluisje,
minibar, tapijt, balkon of terras, aan zeezijde • deluxe kamers met zeezicht • appartementen met
1 slaapkamer, 1 afzonderlijke woonkamer met sofabed, uitgeruste kitchenette, met tuinzicht • appartementen met 1 slaapkamer, 1 afzonderlijke
woonkamer met sofabed, uitgeruste kitchenette,
met zeezicht
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admiral grand hotel
SLANO

Als een klein paleis strekt dit hotel zich royaal uit in een diepgroene omgeving aan de idyllische baai van Slano, een van de meest pittoreske plaatsjes aan de Dubrovnik Riviera. Zowel de directe ligging aan zee, de prima service als de uitstekende keuken maken hier een
echt tophotel van. Vanop het privéstrand direct naast het zwembad duikt u zo het warme
Adriatische zeewater in. De 241 kamers zijn ingericht in een hedendaagse en zeer comfortabele stijl. Naast de verfijnde restaurants wacht u tijdens uw vakantie ook een relaxed wellnesscentrum met een Turks stoombad en een sauna.
LIGGING • rustig gelegen • direct aan het privékiezelstrand in het centrum van Slano • ca. 28 km
van het centrum van Dubrovnik • ca. 45 km van
de luchthaven van Dubrovnik FACILITEITEN
• 241 kamers • 3 verdiepingen • 3 liften • wifi in
het hele hotel • disco • verwarmd binnenzwembad • zwembad • ligbedden, parasols en handdoeken aan het zwembad en aan het strand • tegen
betaling: • kapper • wasserijservice RESTAURANTS EN BARS • ontbijt- en dinerbuffet • buffetrestaurant met terras • à-la-carterestaurant: internationale gerechten en lokale keuken lunch en
diner • patisserie • bar, beachbar • roomservice

6:00-24:00 SPORT EN ONTSPANNING • gratis:
• jeu de boules • multifunctioneel terrein: basketbal, voetbal, beachvolleybal • fitness • sauna
• stoombad • tegen betaling: • wellness- en
schoonheidscenter: diverse massages en behandelingen • fietsen • tennis (3 courts) • aan het strand:
watersporten op aanvraag • beperkte animatie 's
avonds (lokale muziek) LOGIES • kamers met bad
of douche, badjas, airconditioning, haardroger, telefoon, internetverbinding, satelliet-tv, kluisje, minibar (€), vast tapijt, balkon, aan bergzijde • kamers aan zeezijde • geen babybed mogelijk
bovenop maximumbezetting
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lafodia sea resort
LOPUD

Op het verkeersvrije Kroatische eiland Lopud ligt Lafodia Sea Resort, een luxehotel waar
koppels alle stress laten varen en volledig tot rust kunnen komen. Een van de drie exquise
zwembaden in dit moderne resort geeft uit op de indrukwekkende baai met zandstrand en
haventje. De drie restaurants bieden u een uitgebreide en verfijnde keuken en voor een verrukkelijke cocktail moet u in één van de loungebars zijn. Voor de actievelingen zijn er tal
van watersportactiviteiten zoals kajakken, catamaran en zeilen. Sunj Beach, een van de
mooiste stranden van Kroatië, ligt op slechts een half uurtje wandelen.
LIGGING • rustig gelegen • gelegen op het eiland
Lopud • ca. 50 m van het privé fijnkiezelstrand • ca.
200 m van het zandstrand • ca. 500 m van het centrum met bars en restaurants • ca. 40 km van de
luchthaven van Dubrovnik (privétransfer: ca.
30 min. en vervolgens vaartijd ca. 15 min.) FACILITEITEN • 182 kamers • 4 liften • wifi in het hele hotel • internethoek • 3 zwembaden • ligbedden aan
het zwembad en aan het strand • tegen betaling:
• wasserijservice RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet • lunch en diner à la carte • buffetrestaurant met terras • à-la-carterestaurant • pizzeria
• 3 bars: loungebar, poolbar en beachbar • roomser-

vice 11:00-22:00 SPORT EN ONTSPANNING • gratis: • aerobics • aquagym • tafeltennis • animatie
• tegen betaling: • nieuw wellnesscenter (750 m²):
o.a. verwarmd binnenzwembad, turks bad, sauna,
behandelingen en massages • 2 openluchtbubbelbaden • tennis • aan het strand: kajakken, jetski • in
de omgeving: omnisportterein op 10 min.wandelen
KINDEREN • gratis: • miniclub van 4 t/m 14 jaar
(seizoen) LOGIES • classic kamers met bad of douche, airconditioning, haardroger, telefoon, minibar,
kluisje, satelliet-tv, wifi, koffie- en theezetfaciliteiten, balkon en lateraal zeezicht • superiorkamers
met zeezicht • juniorsuites met zeezicht
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le meridien lav
PODSTRANA

Dit state-of-the-art stadshotel bevindt zich op 8 km van het historische centrum van Split
en is het enige echte vijfsterrenhotel in de regio. U verblijft recht tegenover de bruisende
jachthaven aan een privéstrand, het enige van Split, waar u geniet van watersporten en een
prachtig zicht op de Adriatische kust. De zeer ruime kamers en suites zijn tijdloos ingericht
met zachte kleuren en hebben panoramische ramen en een balkon. Na een spectaculaire
zonsondergang geniet u ’s avonds van de fijnste Kroatische en mediterrane gerechten, met
op de achtergrond palmbomen en een streepje livemuziek.
LIGGING • rustig gelegen • direct aan het kiezel-

strand • ca. 8 km van het centrum van Split (shuttleservice, €) • ca. 25 km van de luchthaven van
Split FACILITEITEN • 9 verdiepingen • 11 liften
• tuin • wifi in het hele hotel • binnenzwembad
(verwarmd) • buitenzwembad • ligbedden, parasols en handdoeken aan het zwembad en aan het
strand • tegen betaling: • winkeltjes • kapper
• wasserijservice RESTAURANTS EN BARS • ontbijt- en dinerbuffet (à-la-cartediner in mei en na
15/9) • buffetrestaurant 'Spalatum' met airconditioning en terras • 3 à-la-carterestaurants • 2 bars:
beachbar en champagnebar • roomservice
24/7 SPORT EN ONTSPANNING • gratis: • sauna
• fitness • yoga • tegen betaling: • wellnesscenter: o.a. massages en diverse behandelingen • bas-

ketbal • tafeltennis • minigolf • tennis (4 courts)
• in de omgeving: watersporten KINDEREN • gratis: • apart kinderbad • babybed • kinderstoel in
het restaurant • speeltuin • kinderanimatie • tegen betaling: • miniclub 4 t/m 12 jaar, 10:0020:00 LOGIES • 1A, 2A (22 m²): deluxe kamers met
bad of douche, individuele airconditioning, telefoon, internetverbinding (€), wifi, tapijt, haardroger, kluisje, minibar (€), satelliet-tv, balkon of
terras, parkzicht • 1B, 2B (22 m²): deluxe kamers
met zeezicht • 1C, 2C, 3C (30 m²): premium
deluxe kamers met zithoek en parkzicht • 1D,
2D, 3D (30 m²): premium deluxe kamers met zeezicht HONEYMOON • kamer van een hogere
categorie (volgens beschikbaarheid) • VIP honeymoon pakket
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osam
SUPETAR

Dit kleinschalig en verzorgd viersterrenhotel is voorbehouden voor volwassenen die uitkijken naar een romantische vakantie. Hotel Osam ligt op het mooie eiland Brac, v lak bij de
haven, waar u tal van restaurants en bars vindt. Met de ferry kunt u een bezoekje brengen
aan de levendige stad Split. In de rooftopbar sipt u van een verfrissende cocktail, terwijl u
geniet van een schitterend uitzicht op de omgeving.
LIGGING • ca. 50 m van het strand • ca. 50 m van

de haven van Supetar met bars, restaurants en winkeltjes • ca. 200 m van bushalte • op het eiland
Brac: ca. 25 km van de luchthaven van Split naar de
haven van Split, ca. 50 min ferry van Split naar Supetar FACILITEITEN • 24 kamers • 3 verdiepingen
• lift • wifi in het hele hotel • zwembad • beperkt
aantal ligbedden en parasols aan het zwembad • tegen betaling: • minimarket naast het hotel
• handdoeken aan het zwembad en het strand RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet • diner met
vast keuzemenu (3 gangen) • à-la-carterestaurant

(ook toegankelijk voor niet-hotelgasten, kinderen
toegelaten) • rooftopbar SPORT EN ONTSPANNING • gratis: • sauna • tegen betaling: • in de
omgeving: watersporten ca. 300 m, fietsverhuur,
tennis LOGIES • 1A, 2A (20 m²): kamers met douche, airconditioning, wifi, satelliet-tv, minibar (€),
kluisje, haardroger, koffiezetfaciliteiten, telefoon,
balkon of terras • 1B, 2B (20 m²): kamers met zeezicht • 2E (27 m²): suites met woonkamer en aparte slaapkamer, zonder zeezicht • 2F (27 m²): suites
met woonkamer, aparte slaapkamer en zeezicht
EXTRA INFO • minimumleeftijd 18 jaar
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BOSNIË EN
HERZEGOVINA

Montenegro

SERVIË

MONTENEGRO

Zwemmen in de Adriatische Zee, wandelen door Lovcen
National Parc, en wat te denken van de bergen en
sprankelende meren in het achterland? Of ontdek de culturele
rijkdom van steden zoals vestingstad Kotor.

Perast
Kotor
Tivat

Podgorica

Budva

ADRIATISCHE
ZEE

ALBANÏE

Onze tips
Sveti Stefan, het 15e-eeuwse dorp met roze
kiezelstranden en azuurblauwe wateren
maken dit gebied sinds de jaren 1930
favoriet bij zowel royalty’s als toeristen.

De met palmen omzoomde kust van Perast
toont de glorie van een ander tijdperk.
Dit pittoreske stadje is beschermd tegen
moderne bouw en alle gebouwen in de stad
houden zich aan de traditionele stenen
architectuur van de baai.

Een van de bekendste fotostops in een land
vol met adembenemende landschappen:
Pavlova Strana kijkt uit over weelderig groen
en de kronkelende rivier.

Praktisch
REISDOCUMENTEN Geldige identiteitskaart (verblijf van max. 30 dagen) of paspoort (verblijf van max. 90 dagen) • VLIEGTIJD Ca. 2 u. 25
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Uitzonderlijke natuur
van Montenegro
Unieke Pegase ervaring

Een van de meest tot de verbeelding sprekende plaatsen
van Montenegro is het Nationaal Park Durmitor, een
natuuroase in het bergachtige noorden van het land.
Vooral de spectaculaire, afgelegen Tara Canyon is van
uitzonderlijke schoonheid. Het is de op één na diepste
canyon ter wereld, na de Grand Canyon.

Tara Canyon
De Tara Canyon snijdt dwars door het Durmitor National
Park met de Tara als richtpunt. De leukste manier om
van dat hele schouwspel te genieten is al raftend. De
rivier daalt gemiddeld 3,6 m per km, wat een groot aantal
stroomversnellingen en watervallen mogelijk maakt.
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Terloops kunt u overigens op verscheidene plekken
zwemmen of van de kliffen in het water jumpen. Let
wel: met 10° is dat water bijzonder fris.

Djurdjevica Tara Bridge
Djurdjevica Tara Bridge is een andere manier om de
schoonheid van de Tara Canyon in u op te nemen.
Dit is een betonnen boogbrug over de Tara die tijdens
de Tweede Wereldoorlog werd opgeblazen om de
Italiaanse opmars te stoppen. Vandaag torent ze 172
meter boven de onderliggende rivierbedding uit. Bent
u waaghals genoeg? Dan kunt u met de zipline over de
kloof zweven.

Kajakken in de adembenemende
Baai van Kotor
Unieke Pegase ervaring
Torenhoge kalkstenen rotsen die oprijzen langs het
water. Pittoreske steden en feeërieke dorpjes die zich
verschansen tussen de grillige pieken. Kiezelstrandjes,
wandelpaden, uitzichtpunten, cultureel en historisch
erfgoed. De Baai van Kotor staat te boek als een van ’s
werelds allermooiste. Hier bereiken de Montenegrijnse
natuur en cultuur een absoluut hoogtepunt.

Kotor vanaf het water
Qua landschap heeft de baai veel weg van een Noorse
fjord. Ze heeft de vorm van een vlinder en bestaat
eigenlijk uit vier kleinere baaien: Herceg Novi, Tivat,
Risan en Kotor. Via smalle waterwegen en doorgangen
zoeken die 28 km lang hun weg richting het binnenland.
Het is geweldig om die tocht, of alleszins een deel
ervan, met de kajak af te leggen. Onderweg kunt u op
verschillende plekken aanmeren. Stop aan een strand

en rust even uit, trek de bergen in of bezoek één van de
immens mooie dorpen. Geschiedenis, festivals, heerlijk
eten, versmarktjes of gewoon nog meer adembenemende
natuur. Deze plek heeft het allemaal.

Vleugje Venetië
De Baai van Kotor dankt haar mystiek in grote mate aan
wat de mens er doorheen de eeuwen heeft neergezet.
Ooit stond het gebied onder Venetiaanse heerschappij,
en die invloeden zijn nog altijd volop aanwezig. Langs
de oevers duiken overal kleine nederzettingen en
gehuchten die u volledig onderdompelen in de sfeer
van Venetië. Vooral het beeldschone Perast, met zijn
uitbundige hoeveelheid barokke architectuur, loont
meer dan de moeite. Bezoekt u dit dorpje, ga dan
zeker ook naar Gospa od Škrpjela en Sveti Ðorđe, twee
prachtige eilandjes vlak voor de kust.
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MONTENEGRO

iberostar heritage grand perast
PERAST

In deze Iberostar treft u de perfecte cocktail van moderniteit, traditie en geschiedenis. U
verblijft in een enorm Venetiaans paleis langs de kade van het schilderachtige dorpje Perast.
Het gebouw dateert uit de achttiende eeuw en werd volledig gerestaureerd met veel respect
voor ziel en roots. De kamers nemen je op een eigentijdse manier terug mee naar vroeger,
terwijl voorzieningen zoals de SPA Sensations ultramodern aanvoelen. Andere hoogtepunten zijn het zwembad dat zich vlak naast de zee bevindt en het panoramisch restaurant dat
een bijzonder hoogstaande keuken serveert.
LIGGING • centraal gelegen • aan de zee, gescheiden door een weg • 15 km van het keizelstrand
met beach club • vlak bij bars en restaurants • ca.
12 km van het centrum van Kotor • ca. 20 km van
de luchthaven van Tivat • ca. 60 km van de luchthaven van Podgorica FACILITEITEN • 107 kamers
• 3 gebouwen met 4 verdiepingen • wifi in het hele
hotel • ligstoelen en parasols aan het strand • tegen betaling: • winkeltje RESTAURANTS EN
BARS • ontbijtbuffet en ontbijt à la carte • buffetrestaurant met terras (enkel ontbijt) • à-la-carte-

restaurant met terras • restaurant in de beach club
• lobbybar SPORT EN ONTSPANNING • gratis:
wellnesscenter: overdekt zwembad en sauna • tegen betaling: • massage LOGIES • 2A (25-30 m²):
superiorkamers met bad of douche, haardroger,
badjas, wifi, telefoon, flatscreen-tv, minibar (€),
kluisje, thee- en koffiezetfaciliteiten, zithoek, airconditioning, verwarming • 1B, 2B, 3B (28-39 m²):
ruimere deluxe kamers • 1C, 2C (33-39 m²): superior deluxe kamers met voorkeursligging in het
hotel • 2E (32-46 m²): ruimere juniorsuites
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Florence

ITALIË
CORSICA

Italië

Rome
Napels

Olbia

SARDINIE

Of u nu de archeologische schatten op Sardinië of Sicilië
verkent, of geniet van la dolce vita aan de Amalfi kust: la bella
Italia stelt nooit teleur!

Cagliari

TYRRHEENSE
ZEE
Palermo
Marsala

SICILIË

Catania

TUNESIË

Onze tips
Combineer Sicilië met de Eolische eilanden
en ontdek het mondaine Panarea, een van
de meest exclusieve jetsetbestemmingen in
Europa.

Vanuit het noorden van Sardinië kunt u een
daguitstap naar Corsica doen, op een uurtje
varen.

Praktisch
TAKSEN Ter plaatse dient een toeristentaks betaald te worden: ca. € 2 per nacht per persoon
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Een van de mooiste musea aan de
Napolitaanse Rivièra is het Museo di
Capodimonte met talrijke Botticelli’s en
Titiaans.

Daguitstap naar Capri
Unieke Pegase ervaring

Van de Romeinse keizers tot de 19de-eeuwse adel,
van zangers tot schrijvers, Capri wordt al sinds
mensenheugenis bezongen als een van de mooiste
plaatsjes in Italië. Dit piepkleine eiland kunt u
gemakkelijk bezoeken met de ferry vanuit Napels. Na
nog geen uur varen bereikt u deze plek waar la dolce vita
voor het grijpen ligt.

Vaar het eiland rond
Naar Capri hoeft u niet voor de stranden. De kustlijn is
grillig en rotsachtig. Om die reden loont het de moeite om
met de boot rond het eiland te varen. Natuurfenomenen
zoals de Faraglioni, prachtige rotsformaties die uit de
zee opstijgen, en diverse spectaculaire zeegrotten zijn
op hun mooist vanaf het water.

Grotta Azzurra
Deze ‘Blauwe Grot’ is een magische plek, enkel te
bereiken per roeiboot. Om door de lage, smalle opening
te geraken moet u even op de buik gaan liggen, maar
het vervolg is fascinerend. Het water weerspiegelt
op het plafond, wat zorgt voor een sprookjesachtige
compositie van blauwtinten. Roepnamen als ‘Duomo
Azzurro’ oftewel ‘Blauwe Kathedraal’ zijn niet uit de
lucht gegrepen.

Panorama als hoogtepunt
De Monte Solaro herbergt het hoogste punt van het
eiland: 596 m. Vanop het Piazza Vittoria kunt u de
stoeltjeslift nemen naar de top. Daar wordt u beloond
met een fenomenaal vergezicht. Bij helder weer valt zelfs
de volledige Baai van Napels binnen uw gezichtsveld.
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hilton sorrento palace
SORRENTO

Een rustiger en ruimer gelegen resort voor de hele familie is in Sorrento niet te vinden. Bovendien is dit de perfecte uitvalsbasis om de wondermooie omgeving te ontdekken. De kids leven zich uit in de Kids Paradise met miniclub, of in het prachtige zwembad op verschillende niveaus. U geniet van een panoramisch zicht op Sorrento, de machtige Vesuvius
en de omliggende heuvels. Het gigantische ontbijtbuffet en de verrukkelijke Italiaanse gerechten zijn culinaire verwennerijen. Voeg daarbij de elegante bediening op Hilton-niveau
en de trendy kamers, en dit uitzonderlijke verblijf kan niet meer stuk.
LIGGING • aan de rand van het centrum van Sor-

rento • ca. 800 m van winkeltjes, restaurants en
bars • ca. 1 km van het strand • ca. 50 km van de
luchthaven van Napels FACILITEITEN • 335 kamers • 10 verdiepingen • 5 liften • wifi in de lobby en aan het de zwembaden • Executive Lounge:
snacks en drankenen dakterras met 'infinity pool'
(enkel voor klanten die verblijven in de executive
kamers) • ligweide • 6 zwembaden, onderling met
elkaar verbonden (01/04-31/10, weersafhankelijk) • ligbedden, handdoeken 1x per dag en parasols aan het zwembad • tegen betaling: • wifi
in de andere publieke ruimtes en de kamers RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet, diner geserveerd aan tafel • dranken inbegrepen bij de maaltijden (halfpension): 1/4 l huiswijn en 1/2 l water
• restaurant • gepaste kleding verplicht voor het
diner • à-la-carterestaurant (terras voor gasten die

à la carte eten) • Japans restaurant • pool-/snackbar • lobbybar: 's avonds pianobar • roomservice
24/7 SPORT EN ONTSPANNING • gratis: • tennis (1 court, verlichting €) • fitness • tegen betaling: • in de omgeving: o.a. duiken ca. 3 km en
paardrijden ca. 12 km KINDEREN • gratis: • geintegreerd kinderbad • speeltuin • 'Kids Paradise'
met miniclub van 4 t/m 12 jaar, 15/06-15/09, 10:3012:30/13:30-17:30, met snacks en dranken • tegen
betaling: • babysitservice LOGIES • kamers met
bad of douche, haardroger, telefoon, satelliet-tv,
kluisje, wifi (€), individuele airconditioning, balkon of terras • kamers met tuin-, zwembad- of
lateraal zeezicht • kamers met zeezicht • ruimere deluxe kamers met bad en zeezicht • superior
kamers met bergzicht • superior kamers met zeezicht • executive kamers met toegang tot de executive lounge, met zeezicht
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grand hotel europa palace
SORRENTO

Dit sfeervolle, centraal gelegen Italiaanse hotel is ondergebracht in een van de oudste gebouwen van de stad Sorrento en kijkt uit op de Golf van Napels en de machtige Vesuvius.
U verblijft in elegante, warm ingerichte kamers die klassiek zijn gedecoreerd, vanop uw balkon heeft u een schitterend zicht op de omgeving. U relaxt aan het panoramisch zwembad,
dat direct aan de zee ligt, of op het gemakkelijk te bereiken privéponton. De authentieke
charme van dit hotel en de verfijnde keuken maken het plaatje compleet, dit luxeverblijf is
een aanrader voor een intiem moment met twee.
LIGGING • rustig gelegen • direct aan zee, ponton
bereikbaar per lift • ca. 100 m van het centrum van
Sorrento • ca. 50 km van de luchthaven van Napels
FACILITEITEN • 67 kamers • 3 verdiepingen • lift
• wifi in het hele hotel • tv-ruimte • tuin • zoutwaterzwembad (badmuts verplicht) • ligbedden, handdoeken en parasols aan het zwembad en aan het ponton RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet • diner
met keuzemenu • restaurant • cafetaria • bar
• roomservice 7:00-22:30 SPORT EN ONTSPANNING

• tegen betaling: • in de omgeving: wellnesscenter
met o.a. met verschillende schoonheidsbehandelingen KINDEREN • tegen betaling: • babysitservice
LOGIES • alle kamers zijn verschillend ingericht
• kamers met bad/douche, haardroger, wifi, telefoon,
satelliet-tv (flatscreen), minibar (€), kluisje, airconditioning (juni tot september, 06:00-10:00/15:00-24:00),
tegels, Frans balkon • kamers met balkon of terras en
zeezicht • suites met aparte slaapkamer, sofabed of
zithoek, balkon en zeezicht
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grand hotel angiolieri
SANT'AGNELLO

Deze luxueuze hideaway op de rotsen was een van de eerste hotels in de regio en straalt de
klasse van een echt Grand Hotel uit. Zo geniet u op het rooftopterras met bubbelbad van
een cocktail én het panoramisch uitzicht over de Golf van Napels en de Vesuvius. U logeert
in een authentieke villa van een adellijke familie uit de Romeinse tijd, en met hun warme
pasteltinten stralen de kamers en suites nog steeds de elegantie van een ‘domus’ uit. Chef
Vincenzo Guarino vergast u in het met een Michelinster bekroonde L’Accanto op mediterrane gerechten bereid met lokale ingrediënten. Een gratis shuttle brengt u naar het centrum
van Vico Equense en de haven van Seiano.
LIGGING • rustig gelegen • 800 m van het zand-

strand • ca. 1 km van het centrum van Vico Equense • ca. 8 km van Sorrento • ca. 18 km van Pompeï
• gratis shuttleservice naar strand, het station van
Seiano (trein naar Sorrento of Pompeï) of naar de
haven (boot naar Sorrento of Capri) • ca. 45 km van
de luchthaven van Napels FACILITEITEN • 36 kamers • 5 verdiepingen • lift • wifi in het hele hotel
• zwembad • ligbedden, parasols en handdoeken

aan het zwembad • tegen betaling: • wasserijservice RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet • lichte maaltijden beschikbaar 's middags • à-la-carterestaurant • bar • roomservice 24/7 SPORT EN
ONTSPANNING • gratis: • bubbelbad op het dakterras • tegen betaling: • massages LOGIES • kamers (18 m²) met bad of douche, airconditioning,
haardroger, badjassen, slippers, wifi, telefoon, satelliet-tv, minibar (€), kluisje, tuinzicht

PEGASE BEOORDELING
FIJNPROEVERS

246

Peg_Vlieg_S20 (246).indd 246

KLEINSCHALIG

STERRENCHEF

MOMENT MET TWEE

I0512

17/09/19 08:04

GOLF VAN NAPELS | ITALIË

grand hotel ambasciatori
SORRENTO

Dit luxehotel in het hart van Sorrento is de ultieme plek voor een romantische vakantie met
z’n tweetjes, met de kliffen, de Vesuvius en een zee van rust als magistraal achtergronddecor. Ook uw intiem diner in het Italiaanse restaurant wordt extra gekruid met een panoramisch uitzicht over de azuurblauwe zee. Uw kamer is klassiek-aristocratisch gedecoreerd
en voorzien van alle luxe. Met de lift daalt u af naar het grote privéponton met elegante ligbedden, waar u zo het water in duikt. Of kiest u liever voor een rustig plaatsje aan het mooie
zoetwaterzwembad? De bijzonder attente en vriendelijke staff staat garant voor een zorgeloze vakantie.
LIGGING • direct aan het privélido (platform,
15/5-15/10) en de zee (bereikbaar via een lift) • ca.
700 m van het centrum van Sorrento • ca. 55 km
van de luchthaven van Napels FACILITEITEN
• 103 kamers in een authentieke villa • 8 verdiepingen • 2 liften • tv-ruimte • internethoek • wifi • kaartsalon • tuin • zonneterras • zwembad
(ca. 60 m²) met bubbelbad • strandstoelen, ligbedden, handdoeken en parasols aan het zwembad
en aan het ponton RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet • diner met keuzemenu (3 gangen) • 1x
per week galadiner • 1x per week Napolitaanse
avond • restaurant met overdekt terras, mogelijkheid om er à-la-carte te eten • pool-/snackbar

• roomservice 7:00-24:00 SPORT EN ONTSPANNING • gratis: • fitness • tafeltennis • snorkelen • bubbelbad (geïntegreerd in het zwembad)
• 1x per week pianobar 1/6-30/9 • livemuziek tijdens de zomermaanden • tegen betaling: • wellnesscenter: massages en diverse schoonheidsbehandelingen • in de omgeving: tennis (3 courts,
tegenover het hotel) KINDEREN • tegen betaling: • babysitservice LOGIES • kamers met bad,
haardroger, flatscreen satelliet-tv, telefoon, radio,
minibar (€), zithoek, wifi, kluisje, tegels, airconditioning (van 15.05 tot 15.10), koffie- en theezetfaciliteiten • kamers met tuinzicht • kamers met
lateraal zeezicht
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voi grand hotel atlantis bay
TAORMINA

Aan de voet van Taormina, op een rots aan een prachtige azuurblauwe baai, vindt u dit verfijnde luxehotel. Het is te bereiken met een kabelbaan en biedt u een zwembad en een mooi
zonneterras met zicht op de Middellandse Zee. De 78 klassieke kamers en suites zijn erg
elegant ingericht, met houten en rieten meubilair, pastelkleuren en een eigen balkon of terras met zeezicht. Na een verkwikkende behandeling in het wellnesscenter zet u de avond
gepast in met een aperitiefje in de leuke pianobar. Dineren doet u in openlucht aan het
azuurblauwe water.
LIGGING • privéponton • ca. 4 km van het cen-

trum van Taormina (bereikbaar met een kabellift op ca. 300 m van het hotel) • ca. 70 km van
de luchthaven van Catania FACILITEITEN • 78 kamers • 6 verdiepingen • liften • wifi in de publieke ruimtes en in de kamers • zonnedek aan zee
(platform) • zwembad • ligbedden, parasols en
handdoeken aan het zwembad • tegen betaling:
• wasserijservice RESTAURANTS EN BARS • ont-

bijtbuffet, lunch en diner à la carte • restaurant
• 2 bars • roomservice SPORT EN ONTSPANNING
• gratis: • fitness • tegen betaling: • wellnesscenter: stoombad, diverse massages LOGIES • superiorkamers (18 m²) met bad/douche, airconditioning, haardroger, telefoon, satelliet-tv, badjassen,
kluisje, wifi, minibar (€), zithoek, balkon of terras,
zeezicht • deluxe kamers (22 m²) met extra bed,
zeezicht
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voi grand hotel mazzaro sea palace
ISOLA BELLA

Dit klassieke hotel is schitterend gelegen direct aan het strand in Isola Bella, een van de
mooiste baaien van de Middellandse Zee. U verblijft aan de voet van de heuvel van Taormina, op wandelafstand van de kabelbaan naar het centrum. Het privéstrand enkel voor hotelgasten strekt zich uit over de hele breedte van het hotel. De kamers zijn klassiek ingericht,
in Siciliaanse stijl met grote balkons, en kleuraccenten maken het geheel smaakvol af. Nadat u in de spa hebt genoten van een hot stone massage, wachten u in het restaurant verrukkelijke mediterrane gerechten bereid met dagverse seizoensingrediënten.
LIGGING • aan het privézand-/kiezelstrand • ca.

100 m van winkeltjes, restaurants en bars • ca. 4 km
van het centrum van Taormina (bereikbaar met een
kabellift) • ca. 70 km van de luchthaven van Catania FACILITEITEN • 82 kamers • 4 verdiepingen in
het hoofdgebouw • lift • wifi in de gemeenschappelijke ruimtes en de kamers • zwembad • ligbedden, parasols en handdoeken aan het zwembad en
aan het strand • tegen betaling: • wasserijservice
• kapsalon RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet
• lunch of diner à la carte • restaurant Il Gattopar-

do met airconditioning en terras, buffet ontbijt, à la
carte lunch en diner • pianobar • Tancredi bar
• roomservice 24/7 SPORT EN ONTSPANNING
• gratis: • fitness • tegen betaling: • massage
KINDEREN • tegen betaling: • babysitservice
LOGIES • superior kamers (20 m²) met bad/douche,
telefoon, satelliet-tv, wifi, badjas en slippers, haardroger, kluisje, badjassen, minibar (€), airconditioning/verwarming, balkon of terras, zeezicht • deluxe kamers (24 m²) met terras, zeezicht
• juniorsuites (30 m²) met zithoek, terras, zeezicht
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SARDINIË | ITALIË

sentido orosei beach
OROSEI

In SENTIDO Orosei komen de authentiek Italiaanse charme en een hedendaagse architectuur samen. Het hotel werd nog maar net volledig gerenoveerd en is een toonbeeld van service die zo kenmerkend is voor de SENTIDO-keten. U verblijft er vlakbij het strand in Orosei, een typisch Italiaans plaatsje aan de pittoreske kust van Sardinië.
LIGGING • rustig gelegen • ca. 150 m van het

zandstrand van Marina di Orosei • ca. 2 km van
het centrum van Orosei met bars, restaurants en
winkeltjes (shuttleservice, €) • ca. 90 km van de
luchthaven van Olbia Costa Smeralda FACILITEITEN • 120 kamers • hoofdgebouw met 2 verdiepingen • lift • low speed wifi in het hele hotel
• tv-ruimte • tuin • zonneterras • zwembad • ligbedden, parasols en handdoeken (borg) aan het
zwembad • handdoeken (borg) aan het strand • tegen betaling: • high speed wifi in het hele hotel
• handdoekwissel • ligbedden en parasols aan het
strand (gratis vanaf de 3de rij) RESTAURANTS EN
BARS • buffetrestaurant met terras • à-la-carterestaurant • 2x per week themadiner • 2 bars: poolbar
(10:30-22:00) en Blu bar (18:30-23:30) SPORT EN
ONTSPANNING • gratis: • zie all inclusive KINDEREN • gratis: • in Marina Beach Hotel: • kinderbad • speeltuin • miniclub van 3 t/m 11 jaar
• juniorclub van 12 t/m 17 jaar LOGIES • A1A,
A2A (22 m²): kamers met douche, haardroger,
badjassen, slippers, airconditioning, satelliet-TV,
koelkast, kluisje, balkon of terras, tuinzijde • B1C,
A2B, B2C, A3B (25 m²): ruimere kamers aan tuin-

zijde • A2C, A3C (25 m²): superiorfamiliekamers
bestaande uit 1 ruimte, met lateraal zeezicht
• A2D, A3D (25 m²): superiorkamers met balkon
of veranda, zonder lateraal zeezicht • A2E, A3E,
A4E (29 m²): familiekamers bestaande uit 1 ruimte, balkon of terras, aan tuinzijde • A2F, A3F, A4F
(29 m²): 4-persoonskamers • A2G, A3G, A4G,
A5G (38 m²): familiekamers met woon-/slaapkamer en aparte slaapkamer • B2A (22 m²): kamers
met lateraal zeezicht • B2F, B3F, B4F (29 m²): juniorsuites met balkon of veranda, tuinzijde ALL INCLUSIVE Eten & drinken: • ontbijt-, lunch- en dinerbuffet • laat ontbijt, 10:00-11:30 • 1x diner in
het à-la-carterestaurant (met reservering, dranken
niet inbegrepen) • afternoon tea in de poolbar,
15:30-17:00 • snacks in de poolbar, 15:3017:00 • dranken tijdens de maaltijden: water, frisdranken, bier en wijn • water, frisdranken, koffie,
thee en lokale alcoholische dranken, 10:3023:30 Sport & ontspanning: • fitness (in buurhotel Club Hotel Marina Beach ca. 100 m) • bowling
• tennis (3 courts, verlichting €) • voetbal • animatie (in buurhotel Club Hotel Marina Beach ca.
100 m; hoogseizoen)
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colonna resort
PORTO CERVO

Dit elegante resort, met het grootste zoutwaterzwembad van Europa, geniet van een sublieme ligging aan een kleine baai. Het is er heerlijk genieten van het panoramische uitzicht
vanaf het terras van de lobbybar onder het genot van een fris glas rosé of een lekkere cocktail. De kamers en suites zijn decoratief ingericht in Sardische stijl. Voor u in het restaurant
met zeezicht de lokale specialiteiten ontdekt, kiest u in de wellness uit een brede waaier aan
behandelingen. Het mondaine Porto Cervo is er letterlijk binnen handbereik.
LIGGING • direct aan het zandstrand • ca. 1,5 km

van restaurants, bars en winkeltjes • ca. 3,5 km van
het centrum van Porto Cervo (shuttleservice: 4x
per dag) • ca. 35 km van de luchthaven van Olbia
FACILITEITEN • 250 kamers • 6 verdiepingen
• 3 liften • wifi in het hele hotel • internethoek
• 7 zwembaden (zout water) • ligbedden, handdoeken en parasols aan zwembad • tegen betaling: • wellnesscenter met binnenzwembad (zout
water) RESTAURANTS EN BARS • ontbijt- en
lunchbuffet • diner met keuzemenu • 2 restaurants • 2 bars • roomservice 24/7 SPORT EN ONT-

SPANNING • gratis: • fitness • tegen betaling:
• toegang tot het wellnesscenter (ca. 1000 m²): ca.
€ 30 per persoon, per dag • in de omgeving: tennis
(2 courts), golf driving range LOGIES • 1A, 2A,
3A: kamers met bad en douche, haardroger, airconditioning, minibar (€), telefoon, satelliet-tv,
kluisje, wifi, balkon of terras met tuinzicht • 2S,
3S: beperkt aantal kamers tegen promotieprijs
zonder balkon of terras • 2B, 2L, 3B, 3L: kamers
met balkon of terras, zeezicht • 2E, 3E: ruimere
deluxe kamers met tuinzicht • 2C, 3C: ruimere
deluxe kamers met Frans balkon, zeezicht
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grand hotel porto cervo
PORTO CERVO

Grand Hotel Porto Cervo is gelegen in een Nationaal Park van 25.000 m² aan de baai van
Cala Granu. Vanuit de zwembaden heeft u een schitterend uitzicht over het licht glooiende
landschap en het water. Nog idyllischer is echter het privéstrand Orange Beach, waar kingsize ligbedden u opwachten met de Costa Smeralda op de achtergrond. Heeft u het witte
zand overigens graag een avondje voor u alleen samen met uw vrienden of familie? Dan
kunt u het reserveren voor een privéfeestje.
LIGGING • ca. 150 m van het fijnzandstrand in een

Voorbeeld type Classic, zeezicht

baai • ca. 1 km van restaurants en bars • ca. 2,5 km
van het centrum van Porto Cervo (2x per dag shuttleservice) • ca. 35 km van de luchthaven van Olbia
FACILITEITEN • 113 kamers • hoofdgebouw en
bijgebouwen met 2 verdiepingen • lift • wifi in kamers en de openbare ruimtes • tuin • zwembad
• ligbedden en handdoeken (borg) aan zwembad
• tegen betaling: • strandservice (ligbedden en
parasols) RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet
en 4-gangendiner met keuzemenu • 2 restaurants
• Beach Club (lunch, midden juni - eind augustus)

• 2 bars: loungebar aan het zwembad, beachbar
15/6-15/9 • dieetkeuken (op aanvraag) • roomservice 8:00-10:30 SPORT EN ONTSPANNING • gratis: • sauna • bubbelbad in openlucht • fitness
• tennis: 2 courts • tegen betaling: • massage (op
aanvraag) • in de omgeving: beautycenter, kapper,
golf (ca. 10 km), duiken KINDEREN • gratis: • geintegreerd kinderbad • tegen betaling: • babymaaltijden (op aanvraag) • babysitservice LOGIES
• classic kamers met douche, haardroger, telefoon,
tv, minibar (€), kluisje, tegels, airconditioning, balkon of terras • classic kamers met zeezicht
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hotel capo d'orso thalasso & spa
PALAU

Een oord van rust aan de noordoostelijke scherenkust, met een heel eigen charme: romantisch, elegant en exclusief. Dit kleinschalige hotel leent zich perfect om met zijn tweeën op
te gaan in een intieme sfeer waar het prettig toeven is. Hier geniet u optimaal van uw privacy, dankzij verschillende intieme hoekjes, zoals aan de ligterrassen en aan het zwembad,
alsook in uw mooi aangeklede kamer of suite. U eet er uitstekend in de open lucht onder
olijfbomen, terwijl de professionele service u in de watten legt. Dit hotel behoort tot de gekende Delphina-keten.
LIGGING • rustig gelegen • ca. 50 m van een

kleine privéjachthaven • ca. 50 m van het zandstrand • ca. 4 km van het centrum van Palau • ca.
40 km van de luchthaven van Olbia FACILITEITEN
• 86 kamers • wifi in de kamers, aan de bar en
receptie, in restaurant 'Il Paguro' en aan de bar
'L'Approdo' • zoutwaterzwembad • verschillende
zonneterrassen • ligbedden aan zwembad en aan
strand • tegen betaling: • thalasso & spacenter:
'l'Incantu' RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet • lunch in restaurant met terras en zeezicht Il
Paguro (verse zeevruchten) of snackbar l'Approdo
of L'Ile Flottante • diner buffet of met bediening
aan tafel in Il Paguro en Gli Olivastri of in pizzeria l'Approdo of L'Ile Flottante met reservering
en met supplement • snackbar • bar met pianobar
('s avonds) • glutenvrije maaltijden mogelijk (op
aanvraag bij de boeking) • roomservice (€) • opening van de restaurants is volgens discretie van de
hoteldirectie SPORT EN ONTSPANNING • gratis:
• cardio-fitness in open lucht • tegen betaling:
• golfcourt Pitch & Putt (9 holes met oefencourt)

• 2 thalassobaden (zout water) • thalassocenter:
hamam, massages en andere behandelingen • in
de omgeving: paardrijden ca. 1 km, zeilschool,
duiken, sportvissen, diepzeevissen en tennis
KINDEREN • gratis: • golflessen voor kinderen
t/m 13 jaar, vanaf 31/05 LOGIES • 2A (20 m²): classic kamers met douche, haardroger, badjas, telefoon, tv, minibar (€), kluisje, wifi, theezetfaciliteiten (op aanvraag), individuele airconditioning en
veranda • 1G: 1-persoonskamer • 2H (20 m²): classic kamers met zeezicht • 2C (22 m²): ruimere Deluxe kamers met open zithoek • 2E (22 m²): ruimere Deluxe kamers met zeezicht • 2B (31 m²):
juniorsuites met open zithoek • 2D (31 m²): juniorsuites met open zithoek en zeezicht • 2F
(38 m²): executive juniorsuites met bad en douche,
open zithoek, veranda en zeezicht HONEYMOON
• vrije toegang (2x/persoon) voor het koppel tot
het wellnesscenter „L'Incantu” • initiatie golf voor
beginners (voor meer gevorderden: 3 green fees),
vanaf 31/05 • geschenk voor het koppel • typische
Sardische zilveren trouwring voor de bruid

Juniorsuite executive zeezicht
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resort valle dell'erica
SANTA TERESA GALLURA

Dit luxueuze familieresort vlak bij het Nationaal Park van La Maddalena kreeg er een
gloednieuw familiegedeelte bij. U verblijft in een typisch mediterrane setting, met oog voor
charme en authenticiteit.
LIGGING • rustige locatie • max. 200 meter van
een mooi zandstrand met verschillende kleine
baaien • ca. 12 km van Santa Teresa Gallura • ca.
55 km van de luchthaven van Olbia FACILITEITEN
• 271 kamers • 2 delen: Hotel Erica en Hotel La
Licciola (Exclusive-gedeelte) • wifi in het hele hotel en op de terrassen van de kamers • Hotel Erica:
zwembaden (zout water) volw. + kinderen • Hotel Licciola: zwembad bestaande uit 3 zwembaden verbonden door watervallen (zout water), Exclusive-gedeelte: zwembad met 180° panoramisch
zicht (6+) • ligbedden aan zwembaden • ligbedden en parasols in de baaien rond het hotel • tegen
betaling: • thalasso- en spacenter: „Le Thermae”
(1600 m²): met 4 multifunctionele openlucht thalassobaden in openlucht (zout water) en 15 privékabines voor schoonheidsbehandelingen en massages RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet,
brunch Mediterraneo® (licht buffet), dinerbuffet of met bediening aan tafel (met reservering)
• glutenvrije maaltijden (op aanvraag bij de boeking) • 7 restaurants: o.a. restaurant met Sardinische keuken en traditionele gerechten van Gallura
(met supplement, met reservering) en in hoogseizoen: visspecialiteiten aan het restaurant 'Li Zini'
op het strand (met supplement, met reservering),
restaurant La Prua (met supplement, met reservering), pizzeria voor kindjes in de miniclub • opening van de restaurants is volgens discretie van de
hoteldirectie • 5 bars: o.a. swim up bar SPORT EN
ONTSPANNING • gratis: • livemuziek en voorstellingen van artiesten • uitgeruste sportzaal
• trekking parcours • tegen betaling: • hamam
• massages • sauna • behandelingen in het tha-

lasso- en spacenter • cardio-fitness • golf (3 holes
Pitch & Putt, huren van golfclubs mogelijk (pitch))
• in de omgeving: kitesurfen, surfen, zeilen, duiken en sportvissen KINDEREN • gratis: • speeltuin
met voorzieningen binnen en buiten • minivoetbal, minihockey, volley, waterpolo • kinderanimatie • kinderbad met waterspelletjes • miniclub
3 t/m 9 jaar, 7 dagen/week, 9:00-23:00 • verschillende sportactiviteiten 10 t/m 13 jaar • videospelletjes • aparte ruimte voor babyverzorging • golfschool voor kinderen t/m 13 jaar • tegen betaling:
• babyclub 2 tot 3 jaar LOGIES Hotel Erica: • A1G,
A2G (22 m²): Classic kamers met douche, haardroger, telefoon, tv, kluisje, minibar (€), tegels, badjassen, individuele airconditioning en veranda • A2A (25 m²): kamers Superior Erica • A1B,
A2B (22 m²): Classic kamers met zeezicht • A2C
(35 m²): ruimere juniorsuites Erica met open zithoek • A2D (35 m²): ruime juniorsuites Erica met
zeezicht • A2F (41 m²): ruimere juniorsuites Mirtilla met open zithoek, zeezicht Hotel Licciola:
• B1A, B2A: superiorkamers Licciola met zeezicht
• B2B, B3B: juniorsuites Licciola met open zithoek, zeezicht • B4C: familiesuites: 2 kamers met
verbindingsdeur, 2 badkamers en zeezicht • B2D:
superiorkamers Exclusive: slaapkamer met zeezicht • de zone „Exclusive” is voorbehouden voor
volwassen en kinderen vanaf 6 jaar, panoramische ligging op de 1e verdieping, eigen zwembad
HONEYMOON • vrije toegang (met reservatie)
voor het koppel (2x/verblijf) in het wellnesscenter „Le Thermae” • 3 golflessen voor beginners
• souvenir Delphina • typische Sardische zilveren
trouwring voor de bruid

Voorbeeld type superiorkamers
Licciola met zeezicht
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hotel marinedda thalasso & spa
ISOLA ROSSA

Op een kilometer van het schilderachtige vissersdorpje Isola Rossa bevindt zich een hotel
dat koppels en gezinnen verwent met een uniek en exclusief wellnesscentrum en een elegante en geraffineerde sfeer.
LIGGING • het hotel: • ca. 1 km van het centrum

van Isola Rossa met bars, restaurants en winkeltjes
• ca. 80 km van de luchthaven van Olbia • het 'Marinedda' zandstrand: • ca. 250 m van het zwembad
• ca. 300-500 m van de kamers FACILITEITEN
• 195 kamers • wifi in de lobby, kamers, bars, aan
de zwembaden en aan het strand • 2 zwembaden
(1 met zout water) • ligbedden aan het zwembad,
handdoeken beschikbaar in de kamers • tegen betaling: • ligbedden en parasols aan het strand RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet • diner met
buffet of bediening aan tafel • buffetrestaurant met
show-cooking • pizzeria „Basaricó” (met reservering en met supplement) • restaurant „Tramonto”
(met reservering en met supplement) • 2 bars:
lobbybar en poolbar met livemuziek SPORT EN
ONTSPANNING • gratis: • fitness • boogschieten
• minivoetbal • mini-basket • tennis • trekking
• tegen betaling: • wellnesscenter (14+, ca.
2500 m²): binnenzwembad (zout water), bubbel-

bad, hamam, massages, sauna, thalassobehandelingen • cardio-fitness • in de omgeving: duiken,
diepzeevissen, scooters en excursies KINDEREN
• gratis: • mini-juniorclub van 3 t/m 11 jaar, 6 dagen per week 09:30-13:00/15:30-18:30 (17/05-11/09)
• tegen betaling: • babysitservice LOGIES • 2A:
classic kamers met douche, haardroger, badjassen
voor volwassenen, telefoon, tv, minibar (€), kluisje,
individuele airconditioning, strandhanddoeken, tegels en veranda • 2B: classic kamers met zeezicht
• 2F: kamers relax • 1H: 1-persoonskamer • 2C:
juniorsuites met slaapkamer, woonkamer met sofabed (geen afscheiding) • 2G: suites met aparte
slaapkamer, woonkamer met sofabedden • 2D: suites met aparte slaapkamer, woonkamer met sofabedden, zeezicht HONEYMOON • 2x vrije toegang/persoon voor het koppel (met reservatie) tot
het wellnesscentrum „L'Elicriso” • souvenir
Delphina voor het koppel • typische Sardische zilveren trouwring voor de bruid

Voorbeeld type Relax zeezicht
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Oualidia

Marokko wordt wel het land van mysteriën genoemd. De zon
schijnt er driehonderd dagen per jaar en maakt het land tot
een schitterende plek om woestijnen, stranden en sneeuwbedekte bergtoppen te bezoeken.

Fèss
Meknès

MAROKKO
M
OK
Marrakech
Essao
Essaouira
Taroudant

Oua
uarzazate

Agadir

ALGERIJE

Onze tips
Een klein stukje buiten het centrum
van Marrakech ligt Jardin Majorelle,
de kleurrijkste plek van Marrakech
en inspiratiebron voor beroemde
modeontwerper Yves Saint Laurent

Slenter door het havenstadje van Essaouira.
Stap door de robuuste stadpoorten de blauwen witte medina binnen en de geur van
kruiden komt u tegemoet

De Marokkaanse keuken is divers, net als het
land zelf. De Arabische en Franse invloeden
lopen hier dwars door elkaar heen.
Proef zeker het iconische gerecht van
Marokko: Tajine

Praktisch
REISDOCUMENTEN Internationaal paspoort, geldig gedurende het hele verblijf. • WANNEER BEZOEKEN Hele jaar • Belangrijke religieuze
feesten (de dienstverlening kan hinder ondervinden): Ramadan 23/04 - 23/05/2020, Offerfeest 30/07 - 03/08/2020, Islamitisch nieuwjaar 20/08/2020,
geboortedag Mohammed 20/11/2019 • VLIEGTIJD Ca. 4 u • TIJDSVERSCHIL 1 u vroeger dan in België • MUNT Marokkaanse dirham: 10 MAD =
ca. 0,92 EUR (apr.’19). In- en uitvoer van dirhams is verboden.
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Surfersparadijs Taghazout
Golven temmen in Marokko
Unieke Pegase ervaring
Als u graag de golven bedwingt, moet u in Taghazout
zijn, het surfmekka bij uitstek. Vooral tijdens de winter
is de branding er fantastisch. Tegelijk heerst er een
onnavolgbare sfeer die u terugvoert naar de tijd van de
hippies.

Surfwalhalla
Taghazout en omstreken worden bestempeld als de
meest veelzijdige surfregio van Marokko, gelegen in de
baai van Agadir. Het hele jaar door kunt u er terecht voor
huizenhoge golven, met de wintermaanden als absoluut
hoogtepunt. Van oktober tot maart rollen de hoogste
golven vanuit de zee het strand op. Plekken zoals La
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Source en Panoramas in de directe buurt behoren tot
de top surfspots van de streek. Bent u toch iets minder
ervaren? Dan zijn de goudgelen stranden van Essaouira
meer toegankelijk om de zee te temmen.

Hippiesfeer
Het bijzondere aan Taghazout is de heerlijk relaxte
sfeer. Als u hier vertoeft, lijkt het wel alsof de tijd heeft
stilgestaan. Taghazout was lang een slaperig vissersdorp
tot het in de jaren zestig en zeventig werd ontdekt door
de hippies. Nadien volgden in hun kielzog surfers van
over de hele wereld. De hippiesfeer is nog altijd aanwezig
en zorgt voor een heel kleurrijke vibe.

AGADIR | MAROKKO

paradis plage resort
AGADIR

Dit unieke hotel ligt direct aan het ongerepte droomstrand van Taghazout, met de heuvels als
fascinerend achtergronddecor. Surfen op de beste surfspots, yoga beoefenen in de open lucht
en relaxen tijdens een massage op het strand: het kan allemaal in het 1ste ecoresort van
Marokko en achteraf voelt u zich herboren! Nadat u van een heerlijk en gezond Marokkaans
gerecht hebt genoten, bereid met de beste lokale ingrediënten, vertelt u ’s avonds verhalen
rond het kampvuur of kijkt u naar een film in de outdoor cinema. In de luxueuze suites en
juniorsuites, waar u een onbelemmerd uitzicht op de Atlantische Oceaan hebt, bent u dankzij
gratis wifi en een volledig ingerichte kitchenette verzekerd van alle modern comfort.
LIGGING • rustig gelegen • direct aan het zand-

strand van Imi Ouaddar/Taghazout met zijn vele
surfhotspots • ca. 27 km van het centrum van Agadir (2x per dag shuttleservice, met reservering)
• ca. 50 m van enkele bars, restaurants en winkeltjes • ca. 100 m van de vissershaven • ca. 50 km van
de luchthaven van Agadir FACILITEITEN • 103 suites • wifi in het hele hotel • openluchtcinema • tuin
• verwarmd zwembad • bubbelbad met 'zen'-zone
• hangmatten • ligbedden, parasols en handdoeken
aan het zwembad en het strand • tegen betaling:
• winkeltjes • 'Surf House' RESTAURANTS EN
BARS • ontbijtbuffet • dinerbuffet of diner à la carte (naargelang de bezetting) • buffetrestaurant
'L'Océan' met terras in hoogseizoen • à-la-carterestaurant 'Le 27' (mediterraans) • beachrestaurant/-bar 'Le Chiringuito' in het 'Surf House' (zeevruchten) • snackbar 'Le Lounge' • poolbar 'Le
Bar' met open haard • alle restaurants serveren ge-

rechten op basis van biologische producten SPORT
EN ONTSPANNING • gratis: • fitness (binnen en
buiten) • beachvolleybal • jeu de boules • minivoetbal • tafeltennis • kajakken • bodyboard • indoboard • kampvuur • tegen betaling: • wellnesscenter • surfen (surfcenter 'Surf House')
• yogalessen (yogacenter 'Paradis Yoga Shala') KINDEREN • gratis: • apart kinderbad • speeltuin
• 'Kids Club' van 4 t/m 11 jaar, 10:30-13:00/14:1518:45 • 'Youth Club' van 12 tot 16 jaar • tegen betaling: • babysitservice LOGIES • 1A, 2A (62 m²):
juniorsuite met douche, wifi, telefoon, dvd-speler,
satelliet-tv, zithoek, kitchenette met microgolf en
elektrisch fornuis, dressing, kluisje, minibar (€),
airconditioning, balkon/terras, zeezicht • 1B, 2B,
3B (72 m²): 'premium' suites met aparte slaapkamer
en woonkamer • 2C, 3C, 4C, 5C (90 m²): 'prestige'
suites met 2 aparte slaapkamers, 2 badkamers,
woonkamer, terras, zee- of zwembadzicht
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sofitel agadir royal bay resort
AGADIR

Dit luxeresort in eigentijdse stijl is schitterend gelegen aan het einde van de promenade en
staat garant voor een exotisch strandgevoel. Marokkaanse invloeden zoals fonteinen en riads zijn perfect gecombineerd met kleurrijke en erg comfortabele kamers en suites, die heel
gerieflijk zijn ingericht. De hele familie kiest uit een ruim ontspanningsaanbod, waaronder
een verwarmd openluchtzwembad, twee golf courses, een kids club en een speciaal kindermenu. Na een cocktail in de loungebar geniet u van mediterrane, internationale of Japanse
gerechten, gevolgd door een waterpijp in de door Berbers geïnspireerde bar.
LIGGING • direct aan het fijne zandstrand en de
promenade, privégedeelte op het strand voor de
hotelgasten • ca. 1,5 km van het centrum • shuttleservice naar het centrum van Agadir (€) • ca. 1 km
van restaurants en bars • ca. 20 km van de luchthaven van Agadir FACILITEITEN • 273 kamers en
suites • wifi in het hele hotel • tuin • zwembad
• ligbedden, parasols en handdoeken aan het
zwembad en aan het strand • tegen betaling:
• winkeltjes RESTAURANTS EN BARS • ontbijt- en
dinerbuffet • buffetrestaurant 'La Caravane' met
terras: internationale keuken • restaurant 'La Nasse':internationaal/vis • gastronomisch restaurant
'Le So Lounge': Marokkaans/Frans • 'Pool
Lounge Bar & Restaurant': mediterraans • restaurant 'l'Arganier': grillades en snacks • bar 'Riad'
(tapasbar), bar 'So Nice' (cocktailbar), bar 'So Zen'
(champagnebar), bar 'La Nasse' aan het zwembad
(whisky, brandy, rum en sigarenbar) • roomservice
24/7 SPORT EN ONTSPANNING • gratis: • tennis
(1 court) • fitness • tegen betaling: • wellness-

center 'Le Spa': o.a. met massage (ook aan het
zwembad), sauna, traditionele hamam en gezichts- en lichaamsverzorging • jetski • in de omgeving: golf ca. 7 km, gratis shuttleservice (vaste
uren) KINDEREN • gratis: • miniclub van 4 t/m
12 jaar, 9:00-17:00 • tegen betaling: • babyclub
• babysitservice LOGIES • 1E, 2E (30 m²): standaardkamers met bad, haardroger, wifi, telefoon,
satelliet-tv, minibar (€),kluisje, airconditioning
• 1N, 2N: superiorkamers met bad, douche en
tuinzicht • 1B, 2B: superiorkamers met zwembadzicht • 1A, 2A: deluxe kamers met zeezicht • 1F,
2F: deluxe kamers met balkon of terras • 2K
(70 m²): prestige familiesuite met ruime slaapkamer en apart salon met sofabed, tuinzicht ALL INCLUSIVE met toeslag Eten & drinken: • ontbijten dinnerbuffet • lunch in de poobar • laat ontbijt
10:30-12:30 • vieruurtje 15:00-17:00 • selectie van
lokale (alcoholische) dranken (per glas) 10:0023:00 • All inclusive niet mogelijk tussen
24/04/20-02/05/20 en 29/06/20-31/08/20
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Atlasgebergte:
schoonheid op eenzame hoogte
Unieke Pegase ervaring
Het Atlasgebergte is een verademend en adembenemende
stukje Marokko. Een tocht doorheen dit gebied brengt u
van het ene hoogtepunt naar het andere. U ervaart er
een andere kant van het land: nomadenstammen en
Berbervolkeren, bizarre rotsformaties en gigantische
watervallen, eindeloze panorama’s en uitzichtpunten.

beroemde watervallen van Ouzoud, op zo’n 150 km van
Marrakesh. Ze worden wel eens de mooiste van NoordAfrika genoemd: ga bovenaan de rotsen staan en geniet
terwijl het water naar beneden stort.

Midden Atlas

1000 km weelderige kloven, groene valleien en grote
uitstulpingen vormen de Hoge Atlas, die dwars door
Marokko loopt. Hier vindt u de indrukwekkendste
bergtoppen die zich lenen tot uitdagende hiking trails.
Bestijg de Toubkal, de hoogste bergtop van NoordAfrika, of bezoek het gebied met een 4x4, die u naar de
mooiste panoramapunten brengt.

De Midden Atlas is van een bizarre schoonheid. Kleine
Berberdorpen rusten vredig tegen de rood getinte zanden kalkrotsen en de natuur is waanzinnig mooi. U treft
er zwaar beboste hellingen, droge steppes en vruchtbare
plateaus die zorgen voor een prachtige kleurenmozaïek.
Een van de absolute hoogtepunten zijn evenwel de

Hoge Atlas
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les jardins de la koutoubia
MARRAKECH

Dit sfeervolle hotel bij het Djemaa El Fna-plein in het hart van de medina biedt u luxe in
een ongeëvenaarde stijl. Nergens anders vindt u zo’n geprivilegieerde ligging bij alle highlights, gecombineerd met luxueus ingerichte kamers, een prachtige spa met authentieke hamams en verfijnde restaurants. Een onweerstaanbaar mooi zwembad met palmbomen lokt
u na uw sightseeing weer naar binnen. ’s Avonds serveren obers het aperitief in de galerij en
zorgen lampjes voor een magische oriëntaalse sfeer. Naast een prachtig gedecoreerd Marokkaanse restaurant kunt u op het dakterras met uitzicht op de Koutoubia ook genieten
van Indisch-Aziatische gerechten.
LIGGING • centraal gelegen • ca. 200 m van het
Djemaa El Fna plein • dicht bij de soeks, restaurants en bars • ca. 4 km van de luchthaven van
Marrakech FACILITEITEN • 109 kamers in een gebouw in tradionele bouwstijl • 2 verdiepingen
• 5 liften • wifi in het hele hotel • 3 salons • patio
• tuin • 3 zwembaden • ligbedden, handdoeken
en parasols aan de zwembaden RESTAURANTS EN
BARS • ontbijtbuffet, diner à la carte • halfpension: ontbijtbuffet met lunch of diner • periode
27/12/19-4/1/20: enkel verblijf op basis van halfpension mogelijk • buffet restaurant voor het ontbijt • Indisch à-la-carterestaurant op het terras met
panoramisch zicht (krediet van ca. €30 per persoon
(excl. dranken)) • Marokkaans à-la-carterestaurant enkel voor het diner (krediet van ca. €30 per
persoon (excl. dranken)) • 'Relais de Paris': grill-

restaurant, enkel 's avonds, volledig à la carte (krediet van ca. €30 per persoon (excl. dranken))
• snackbar (lunch) • pianobar en poolbar • roomservice 24/7 SPORT EN ONTSPANNING • tegen
betaling: • Spa 'By Carita': o.a. verwarmd binnenzwembad (voorbehouden voor de gasten van
Spa 'By Carita'), fitness, massage (8 cabines) en
5 traditionele hamams • in de omgeving: golf
(shuttle service €) LOGIES • 1A, 2A, 3A (30 m²):
kamers met bad/douche, badjas, slippers, haardroger, telefoon, wifi, satelliet-tv, minibar (€), kluisje,
airconditioning, zicht op de medina • 1B, 2B, 3B,
(35 m²): ruimere kamers met zicht op de patio
• 2C, 3C (45 m²): mini-suites met salon en tuinzicht • 2D, 3D (70 m²): juniorsuites met apart salon
en balkon PRIVILEGES • verblijf van minimum
7 nachten: 1x gratis toegang tot de hammam
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fairmont royal palm marrakech
MARRAKECH

Eclectische suites en villa’s met een adembenemend uitzicht op de Atlas, een interieur dat
moderne designelementen minutieus vermengt met traditionele Marokkaanse accenten,
een gigantische landschapstuin vol palm-, olijf- en sinaasappelbomen. Fairmont Royal
Palm Marrakech biedt zich aan als een oase van luxe, stijl en avontuur. Niet voor niets
maakt dit hotel deel uit van het gerenommeerde Leading Hotels of the World, een kwaliteitslabel dat voelbaar is op elk vlak. Of u zich nu ontspant in de 3500 m² grote spa, luncht of
dineert in de exclusieve setting van de restaurants, dan wel het 2000 m² grote zwembad induikt, u betreedt een andere wereld, eentje waar u nog moeilijk van terug komt.
LIGGING • rustig gelegen • ca. 15 km van het centrum van Marrakech • ca. 13 km van de luchthaven
van Marrakech FACILITEITEN • 134 kamers, suites
en villas • hoofdgebouw met 3 verdiepingen en verschillende bijgebouwen met 3 verdiepingen • liften
• wifi in het hele hotel • kluis aan de receptie • tuin
• binnenzwembad • 2 zwembaden • ligbedden,
matrasjes, parasols en handdoeken aan het zwembad • tegen betaling: • winkeltjes • kapper • wasserijservice RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet,
lunch en diner à la carte • buffetrestaurant 'Le Caravane' met terras • 3 à-la-carterestaurants: 'l'Olivier' (mediterraans), 'Al Aïn' (Marokkaans), 'Sabra'
(Frans, internationaal) • 2 bars: 'Le Bar', 'Legends'
Bar' • roomservice 24/7 • gepaste kleding verplicht
SPORT EN ONTSPANNING • gratis: • squash • fit-

ness • beperkte animatie: o.a. livemuziek • tegen
betaling: • wellnesscenter: binnenzwembad, sauna, hamam, massages en schoonheidsbehandelingen • tennis • golf • in de omgeving: fietsen ca.
2 km KINDEREN • gratis: • speeltuin • miniclub
van 3 t/m 12 jaar, 09:00-23:00 • kinderbuffet • tegen
betaling: • babysitservice (op aanvraag) LOGIES
• 1A, 2A (72 m²): deluxe kamers met bad/douche,
haardroger, satelliet-tv, telefoon, Nespresso®-apparaat, zithoek, minibar (gevuld met frisdranken),
kluisje, airconditioning, balkon/terras • 2B (86 m²):
ruimere juniorsuites met tuinzicht • 2L: juniorsuites met zicht op het Atlasgebergte • 2C, 3C (126 m²):
deluxe suites met aparte slaapkamer, woonkamer,
ruim balkon/terras met tuinzicht • 2M, 3M: deluxe
suites met zicht op het Atlasgebergte
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iberostar club palmeraie marrakech
MARRAKECH

Iberostar Club Palmeraie Marrakech is een all-inclusive clubhotel in het hart van de Palmeraie, niet ver van het centrum van de Roze Stad. De directe omgeving is fantastisch: niet alleen vindt u er verschillende golfbanen, het hotel kijkt ook uit op het machtige Atlasgebergte. Wie houdt van groen is hier absoluut aan het juiste adres. Het resort gaat uit van een
weelderige landschapstuin van 11 hectare vol olijf- en palmbomen.
LIGGING • rustig gelegen in de Palmeraie, gelegen

in een tuin van ca. 10 ha met olijfbomen en palmbomen • ca. 11 km van het centrum, de Koutoubia
en het Djemaa El Fna plein • shuttelservice naar
het centrum van marrakech (met reservering, 24 u.
op voorhand) • ca. 15 km van de luchthaven van
Marrakech FACILITEITEN • 318 kamers • hoofdgebouw en bijgebouw met 2 verdiepingen • liften
• wifi in de openbare ruimtes en de kamers • geldautomaat • tuin • zonneterrassen • zonneweide
• 2 zwembaden: 1 met animatie en 1 relax 'Zen'
(verwarmd: november-maart; enkel voor volwassenen) • ligbedden, matrasjes, parasols en handdoeken (borg) aan zwembad • tegen betaling:
• winkeltje • kapper RESTAURANTS EN BARS
• buffetrestaurant 'Oasis' met terras • showcooking en thema-avonden • themarestaurant:
Marokkaans, met reservering • foodtruck • cocktailbar met terras • poolbar 'Zen' (enkel voor volwassenen) • lobbybar • gepaste kledij verplicht
SPORT EN ONTSPANNING • gratis: • zie all inclusive • tegen betaling: • wellnesscenter 'SPA
Sensations': o.a. hamam, massage en diverse
schoonheidsbehandelingen • in de omgeving: o.a.
golf en quad KINDEREN • gratis: • apart kinder-

bad 'AQUAFUN': o.a. glijbanen en waterspeeltoestellen (verwarmd: november-maart) • speeltuin • Star Camp: 'Monkey Club' van 4 t/m 7 jaar,
'Dolphin Club' van 8 t/m 12 jaar, 'Eagle Club' van
13 t/m 17 jaar (6 dagen/per week) LOGIES • 1A,
2A, 3A (32 m²): standaardkamers met douche,
haardroger, telefoon, satelliet-tv, sofabed, koelkast,
kluisje, tegels, airconditioning, verwarming, balkon of terras • 1B, 2B, 3B: standaardkamers aan
tuinzijde • 1C, 2C, 3C: standaardkamers met
zwembadzicht • 1D, 2D, 3D: standaardkamers
met Atlaszicht • 2G, 3G, 4G, 5G, 6G (64 m²):
2 standaardkamers met verbindingsdeur en 2 badkamers ALL INCLUSIVE Eten & drinken: • ontbijt-, lunch- en dinerbuffet • laat ontbijt t/m
12:00 • dîner ook mogelijk in het themarestaurant
(1x per verblijf) • foodtruck: hamburgers, hotdogs,
sandwiches 12:30-18:00 • pannenkoeken en wafels
16:00-18:00 • dranken bij de maaltijden: lokale
wijn, bier, frisdranken en water • lokale (alcoholische) dranken (per glas) 09:00-24:00 Sport & ontspanning: • tennis • volleybal • tafeltennis • basketbal • badminton • jeu de boules • spinning
• boogschieten • golf practice • fitness • Zumba®
• trapeze • uitgebreide internationale animatie
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les jardins de la médina
MARRAKECH

Op amper tien minuten van het Djemaa el Fna-plein wacht u in dit exclusieve en kleinschalige paleisje een oase van rust en groen, waar u logeert in bijzonder lichte kamers en suites.
U belandt er in een authentiek decor van traditionele architectuur, maar dan wel ingebed in
een uiterst luxueus charmehotel met slechts 36 kamers. Het pronkstuk is de mooie botanische tuin, waar u in talrijke hoekjes, nissen en terrassen tussen prachtige oude dadelpalmen
kunt bekomen van de drukte van de stad. Het uitstekende restaurant neemt u mee op reis
doorheen de culinaire wereld, een reeks kookinitiaties maakt dit juweeltje compleet.
LIGGING • centraal gelegen • ca. 100 m van restaurants, bars en winkeltjes • ca. 10 min. wandelen van het Djemaa El Fna plein • ca. 4 km van
de luchthaven van Marrakech FACILITEITEN
• 36 kamers • lift • wifi in het hele hotel • bibliotheek • grote privétuin van de medina met terrassen, olijfbomen, palmbomen en sinaasappelbomen
• zonneterras • zwembad • ligbedden, parasols
en handdoeken aan het zwembad • tegen betaling: • wasserijservice • winkeltje • kapper
• barbier RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet en diner à la carte • à-la-carte-restaurant met
terras (internationaal/Marokkaans) • bar • roomservice: 7:30-23:00 SPORT EN ONTSPANNING •

gratis: • fitness • tegen betaling: • wellnesscenter:

o.a. hamam, massage, schoonheidsbehandelingen KINDEREN • gratis: • flesverwarmer, babybadje • tegen betaling: • babysitservice LOGIES
• 1B, 2B, 3B: superiorkamers aan de patio met bad
of douche, badjas, pantoffels, haardroger, wifi, telefoon, lcd-tv, waterkoker en onbeperkt thee, kluisje, minibar (€, dagelijks fles water), espresso machine, airconditioning/verwarming • 1E, 2E, 3E:
ruime superiorkamers, tuinzijde • 1D, 2D (op aanvraag): duplex-kamers 'Solarium' met douche, dockingstation iPhone®, kleine pergola en privézonneterras • 1C, 2C: 'Sultana' suites met bad/douche,
balkon of terras
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sofitel marrakech
MARRAKECH

Sofitel pakt luxueuzer uit dan ooit, en dat merkt u aan elk detail in dit prestigieuze hotel.
Uw zeer comfortabele suite is gedecoreerd met oriëntaalse details en trakteert u op gratis
wifi. In 3 restaurants schotelen attente obers u gerechten voor uit de internationale en de
Marokkaanse keuken. Maar dé absolute attractiepool in dit geweldige stads- annex vakantiehotel is de zalige tuin. U wordt er verwend met grote loungesofa’s, trendy zitkussens, Balinese bedden en hangmatten.
LIGGING • in het hart van de Hivernage-wijk
• enkele min. wandelen van de historische medina en Djemaa El Fna plein • prachtig zicht op de
uitlopers van de Atlas • ca. 4 km van de luchthaven van Marrakech FACILITEITEN • 163 superiorkamers, de luxe kamers en juniorsuites (Lounge
& Spa) • 183 de luxe kamers, juniorsuites en suites (Palais Imperial) • 10 liften • wifi • bubbelbad
• 2 zwembaden • ligbedden, parasols, hangmatten,
balinese bedden en handdoeken aan de zwembaden
• tegen betaling: • winkeltjes RESTAURANTS EN
BARS • buffetrestaurant Le Jardin (show-cooking,
wereldkeuken) • à la carterestaurant l'Orangerie (Marokkaanse en Franse keuken) • restaurant/
poolbar l'Oasis • 2 bars: Palais Darkum (patisserie, tea-time en cocktails), Le Lawrence (cocktails
en champagne) • Le So Good Lounge (Marokkaanse keuken met een hedendaags tintje) • roomservice 24/7 SPORT EN ONTSPANNING • gratis:
• fitness (18+, met privécoach) • 's avonds livemuziek • tegen betaling: • wellnesscenter (18+): o.a.
hammam, sauna, bubbelbad, massage, gelaats- en

lichaamsverzorging, relaxatiebad (verwarmd) en
tisanerie KINDEREN • gratis: • geïntegreerd kinderbad • kids suite van 4 t/m 12 jaar • buggy (op
aanvraag) • tegen betaling: • babysitservice
LOGIES • Palais Impérial code A: • A1C, A2C: deluxe kamers met bad of douche, haardroger, wifi, telefoon, satelliet-tv, Bose®-systeem, babybed,
minibar (€), kluisje, airconditioning, balkon of terras met zicht op de Koutoubia • A1J, A2J : deluxe
kamer met zwembadzicht • A1D, A2D (44 m²):
'executive' juniorsuites met zwembadzicht • A2E
(68 m²): 'Prestige' suite met bad en douche, ruime
slaapkamer, apart salon, zwembad-en Atlaszicht
• A2I, A3I, A4I (81 m²): 'Opéra' suite met 2 aparte slaapkamers, salon, bad met bubbelbad en balkon
• Lounge & Spa code C: • C1A, C2A (30 m²): superiorkamers met douche, balkon of terras met straatzicht • C1B, C2B: deluxe kamers aan zwembad- en
tuinzijde • C2G (44 m²): juniorsuites 'Lounge & Spa'
met bad of douche zithoek, zwembadzicht en Atlaszicht • C1F, C2F (68 m²): suites 'Prestige' met woonkamer, aparte slaapkamer, tuinzicht of Atlaszicht
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MARRAKECH | MAROKKO

sentido kenzi menara palace
MARRAKECH

Uw verblijf in Marrakech wordt nog intenser in dit all inclusive-hotel, omringd door palmbomen en met een prachtig uitzicht op het Atlasgebergte. De hoge rode muren en talrijke
ornamenten en oriëntaalse motieven geven u het gevoel dat u terechtkomt in een keizerlijk
Arabisch paleis. De tuin met royale allures bestrijkt maar liefst 4 hectare en wordt doorsneden door tal van wandelpaden, omzoomd met tropische planten. Ook het mooie zwembad
baadt in een zee van groen. Hoewel u net ver genoeg buiten het centrum logeert om volop
te kunnen genieten van de rust die u hier overvalt, liggen de bezienswaardigheden op wandelafstand.
LIGGING • rustig gelegen • ca. 5 km van de medina
• ca. 4 km van het Djemaa El Fna plein • shuttleservice naar het centrum van Marrakech • ca. 6 km van
de luchthaven van Marrakech FACILITEITEN
• 236 kamers • hoofdgebouw en 6 paviljoenen in riad-stijl • liften • wifi in het hele hotel • tuin • zonneterras • 2 zwembaden ca. 1 250 m² en ca. 120 m²
• ligbedden, parasols en handdoeken aan het zwembad • tegen betaling: • winkeltjes • kapper RESTAURANTS EN BARS • buffetrestaurant 'L'Insensé'
met terras (internationale keuken) • Italiaans restaurant • Marokkaans restaurant 'Saoussane' (ca.
€10 toeslag per persoon, met reservering)
• pool/-snackbar • Pianobar • roomservice (menu)
SPORT EN ONTSPANNING • gratis: • zie all inclusive • tegen betaling: • wellnesscenter 'ÔSPA':
verwarmd binnenzwembad, sauna, hammam, massage en schoonheidsbehandelingen • in de omgeving: o.a. golf en paardrijden KINDEREN • gratis:
• geïntegreerd kinderbad • kids' club van 4 t/m
8 jaar, 09:00-17:00 LOGIES • 1A, 2A, 3A (55 m²): de-

luxe kamers met bad en douche, haardroger, airconditioning, flatscreen-tv, telefoon, minibar (€, zie ook
all inclusive), wifi, koffie- en theezetfaciliteiten,
kluisje, terras , tuinzijde • 1B, 2B, 3B: deluxe kamers
aan zwembadzijde • 2S, 3S: beperkt aantal deluxe
kamers met tuinzicht tegen promotieprijs • 2C, 3C
(110 m²): deluxe suites met aparte slaapkamer,
woonkamer, terras of balkon, tuinzijde • 2D, 3D:
deluxe suites met zwembadzicht ALL INCLUSIVE
Eten & drinken: • ontbijt-, lunch-, en dinerbuffet
• laat ontbijt tot 11:30 • diner ook mogelijk in het
Italiaans restaurant (met reservering) • regelmatig
thema-avonden • snacks 12:00-17:00 • afternoon tea
met pannekoeken, mini-cakes, koffie en thee 16:0018:00 • dranken bij de maaltijden: water, frisdranken, lokaal bier en lokale wijn • lokale alcoholische
dranken (Marokkaanse wijnen bediend aan tafel),
internationale (alcoholische) dranken 09:0023:00 Sport & ontspanning: • wellnesscenter 'ÔSPA': fitness • beachvolleybal • jeu de boules • aerobics • tennis (2 courts) • beperkte animatie
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Izmir

Kusadasi

Turkije

TURKIJE

Bodrum

Turkije, op het snijvlak van Europa en Azië, is een van de
meest met historie beladen landen ter wereld. De Oriënt is
nooit veraf, en precies dat oosterse, aromatische pigment
maakt uw verblijf zo smaakvol.

Marmaris

Antalya

Dalaman
Fethiye

Kemer

Olüdeniz

MIDDELLANDSE ZEE

Onze tips
Duik in de oudheid met een bezoek aan de
ruines van Perge en het Romeinse theater
van Aspendos.

Ontdek de surrealistische witte
kalksteenterrassen en warme heldere
waterpoelen van Pamukkale. Het
natuurfenomeen hangt net als een
versteende waterval over de rand van een
steile vallei.

Efeze is een van de grootste opgravingen
uit de Griekse oudheid waar de sfeer
geschiedenis ademt.

Praktisch
REISDOCUMENTEN Identiteitskaart, nog ten minste 6 maanden geldig na datum van terugreis. Ook een visum is verplicht. Vooraf aanvragen
via internet kan (https://www.evisa.gov.tr/, lager tarief ca. 15 EUR, binnen 3 minuten het elektronische visum, korte of geen wachttijden aan grens
of op luchthaven). Opgelet: het visum kan ten vroegste 3 maanden voor afreis aangevraagd worden. Of visum op de luchthaven aankopen (hoger
tarief, lange wachttijden mogelijk). • WANNEER BEZOEKEN Hele jaar. Belangrijke religieuze feesten (de dienstverlening kan hinder ondervinden):
Ramadan 23/04-23/05/2020, Offerfeest 30/07-03/08/2020, Islamitisch nieuwjaar 20/08/2020, geboortedag Mohammed 10/11/2019 • VLIEGTIJD Ca.
3u 45 • TIJDSVERSCHIL 1 u later dan in België • MUNT Turkse Lira: 10 TRY= ca. 1,5 EUR (aug ‘19). In- en uitvoer van lira’s is verboden.
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Het lichaam op zen in
de Turkse hammam
Unieke Pegase ervaring
In Turkije is een bezoek aan de hammam een echte way
of life geworden. Wilt u het lichaam reinigen, de spieren
ontspannen en de geest opladen? Dan biedt een visite
aan een Turks badhuis één van de meest relaxerende
wellnesservaringen die er zijn.

Stomen, scrubben, masseren
Voor Turken is de hammam een reinigingsritueel.
Niet voor niets liggen de meeste in de buurt van een
moskee. Van oudsher kwamen mensen er samen voor
ontspanning, reiniging en lichaamsverzorging. Als
u buitenkomt, heeft u een echte belevenis achter de
rug. In een eerste ruimte bereidt u uw lichaam voor
op de warmte en vochtigheid, waarna u een prachtig

versierd stoomkoepel binnengaat en plaatsneemt op
een verwarmd marmeren plateau. Nadien begint de
eigenlijke behandeling: scrubben en masseren tot uw
lichaam schoon is en intens zacht aanvoelt.

Mooiste hammams
Enkele van de meest tot de verbeelding sprekende
hammams van het land zijn ondergebracht in hotels
en resorts. Aven Royal Spa in Maxx Royal Belek is
zo’n 3000 m² groot. Be Fine Spa & Thalasso in Titanic
Mardan Palace zelfs 7500 m². Of wordt helemaal zen in
de Serenity Spa in Gloria Serenity of La Source Spa in
Gloria Golf.

269

Peg_Vlieg_S20 (270-271).indd 270

12/09/19 08:19

TURKSE RIVIÈRA | TURKIJE

paloma oceana resort
SIDE

Dit all inclusive resort draagt het bekende Paloma-label. De zandstranden van de Middellandse Zee, tal van faciliteiten en een voortreffelijke keuken maken van dit hotel de perfecte setting voor families. Uw kinderen vervelen zich hier geen seconde dankzij de miniclub
en de uitgebreide games room. Dit, terwijl u lekker kunt relaxen tijdens een massage of wellnessbehandeling. Het restaurant verwent u met eigen bio-producten en daarenboven kunt
u ook culinair genieten in de 4 à-la-carterestaurants.
LIGGING • direct aan het privézandstrand • ca.
5 km van het centrum van Side • ca. 8 km van
het centrum van Manavgat • dolmus en taxi • ca.
65 km van de luchthaven van Antalya FACILITEITEN • 482 kamers • 2 hoofdgebouwen met 4 verdiepingen • 6 bungalows met 2 verdiepingen • bijgebouw met 4 verdiepingen • 6 liften • wifi in het
hele hotel • disco • 2 zwembaden • apart zwembad voor gasten in de lake villas • aquapark met
7 glijbanen • ligbedden, parasols en handdoeken
aan het zwembad en aan het strand • tegen betaling: • doktersservice • wasserijservice • kapper • winkeltjes • minimarkt RESTAURANTS EN
BARS • hoofdrestaurant met ruim, panoramisch
terras • 5 à-la-carterestaurants: internationaal,
Egeïsch/vis, Ottomaans/Turks, Aziatisch (€) en
Steak house (€) • 8 bars • seizoensgebonden biologische producten, bio wijn uit eigen teelt • Beach & Pool concept: snacks en verfrissingen geserveerd aan de ligbedden op het strand en aan het
zwembad • roomservice 24/7 SPORT EN ONTSPANNING • gratis: • zie all inclusive • tegen betaling: • wellnesscenter: o.a. massage • aan het
strand: o.a. bananenboot, jetski, parasailing KINDEREN • gratis: • 2 aparte kinderbaden • speeltuin
• Polly Kids Club 4 t/m 12 jaar, 10:00-22:00 • teenclub 13 t/m 16 jaar met game consoles • minidisco • Kids Chef • tegen betaling: • babysitservice
LOGIES hoofdgebouw: • C2P, C3P (40 m²): standaardkamers voorbehouden voor Pegase-klanten
met douche, haardroger, telefoon, wifi, satelliet-tv,
koffie- en theefaciliteiten, kluisje, minibar (zie all
inclusive), airconditioning, balkon, zeezicht • C1B,
A2B, A3B: kamers aan landzijde met balkon

• A2C, A3C: kamers met zeezicht • C2E, C3E:
deluxe kamers met terras, zonder zeezicht • C2F,
C3F, C4F (65 m²): familiesuites met 1 slaapkamer,
1 woonkamer, gescheiden door een deur, 2 badkamers bungalows: C1A, A2A, A3A (30 m²): kamers
met balkon, tuinzicht • E2T: kamers aan tuinzuide • A2S: beperkt aantal kamers tegen promotieprijs • A2T: beperkt aantal familiekamers tegen
promotieprijs bestaande uit 1 kamer bijgebouw:
• A2H, A3H, A4H (60 m²): familiekamers met
2 slaapkamers, 2 badkamers • A2D, A3D, A4D
(60 m²): familiesuites met 2 slaapkamers, 2 badkamers villa's • C2G, C3G, C4G (90 m²): villa's met
2 slaapkamers en 2 badkamers, directe toegang tot
het zwembad, terras ULTRA ALL INCLUSIVE Eten
& drinken: • ontbijt-, lunch- en dinerbuffet • laat
ontbijt 10:00-11:00 • vers sinaasappelsap tijdens
het ontbijt • ijsjes (lunch en diner) • snacks 15:0017:00 • koffie, thee en cake 12:00-17:00 • middernachtsnacks 23:00-1:00 • pool and beach service:
snacks en dranken (bepaalde uren) • à-la-carterestaurants: internationaal, Egeïsch/vis en Ottomaans/Turks, 1x per week • organisch eten en
wijn • lokale en een selectie internationale (alcoholische) dranken 24/7 • minibar dagelijks gevuld
met water, frisdrank en bier Sport & ontspanning: • sauna • hamam • stoombad • beachvolleybal • basketbal • tafeltennis • aquagym • aerobics
• jeu de boules • darts • biljart • tennis (materiaal €) • animatie overdag en 's avonds HONEYMOON • 10% korting voor de bruid in kamertypes
2A, 2B en A2C • fruitmand en flesje wijn op de kamer PRIVILEGES • fruitmand en fles water bij aankomst • badjassen in de kamer
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TURKSE RIVIÈRA | TURKIJE

sentido perissia managed by paloma
SIDE

Op een privézandstrand aan het historische havenstadje Side kunt u zich neervlijen in de
azuurblauwe ligstoelen van Sentido Perissia. Het rustig gelegen, door palmbomen omgeven
hotel heeft ruime, moderne kamers voorzien van alle comfort. In 4 uitstekende à-la-carterestaurants geniet u van de Turkse keuken, seizoensgebonden internationale gerechten of
seafood. Relaxen kan aan het zwembad of in het beautycenter met sauna en hamam. Kids
vermaken zich gegarandeerd in drie buitenzwembaden met glijbanen en in de miniclub.
Dit sprookje is op het lijf van zowel koppels als gezinnen met jonge kinderen geschreven.
LIGGING • direct aan het privézandstrand (trap-

pen, ook helling) • direct aan de promenade • ca.
3 km van het centrum van Side • ca. 7 km van het
centrum van Manavgat • ca. 65 km van de luchthaven van Antalya FACILITEITEN • 352 kamers
• 8 verdiepingen • lift • wifi in het hele hotel
• kluisjes aan de receptie • zonneterras • tuin
• disco • cinema • binnenzwembad (verwarmd
november-maart) • 4 zwembaden waarvan 1 met
2 glijbanen voor kinderen (125 cm diep, april-november) • ligbedden, parasols en handdoeken aan
het zwembad • handdoeken aan het strand • tegen betaling: • wasserijservice • stomerij • minimarkt • doktersservice • cabanas op het strand
RESTAURANTS EN BARS • buffetrestaurant met
thema-avonden • 3-la-carterestaurants (mits reservering): 'Quentine' (moderne mediterrane keuken), 'Wabi-Sabi' (fusion/Aziatisch), 'Curio' (grill,
barbeque, €) • Bistro snackbar • patisserie • 6 bars:
loungebar, Bistro bar, Blue bar, poolbar, Crunk
Night Club, Quentine Bar • reservering noodzakelijk in de à-la-carterestaurants • lange broek
verplicht voor mannen • roomservice 24/7 (€)
SPORT EN ONTSPANNING • gratis: • zie all inclusive • tegen betaling: • wellnesscenter: massages, wellness- en schoonheidsbehandelingen • golf
ca. 40 km KINDEREN • gratis: • apart kinderzwembad in openlucht met zonnebescherming
(parasols) • speeltuin • speelkamer • miniclub van
4 t/m 12 jaar, Engels en Duits • tienerclub van
13 t/m 17 jaar, 1/4-31/10, Engels en Duits, met gameroom (o.a. PlayStation®) • minidisco • animatie
• tegen betaling: • kinderopvang LOGIES • A2L
(30 m²): standaardkamers met inloopdouche, haardroger, airconditioning, telefoon, wifi, satelliet-tv,
minibar (zie all inclusive), koffie- en theefacilitei-

ten, kluisje, marmeren vloer, zithoek, Frans balkon, landzijde • A2S: beperkt aantal kamers tegen
promotieprijs • A1A, A2A: kamers met zeezicht
• A2B (24 m²): kamers met balkon en zeezicht
• A2P: standaardkamers voorbehouden voor Pegase-klanten met balkon en zeezicht • B2L
(35 m²): ruimere standaardkamers met bad, landzijde • A2M, A3M: ruimere standaardkamers gelegen op het gelijksvloers, terras • A2K, A2F, A3F
(35 m²): ruimere kamers met zeezicht • B2F, B3F:
familiekamers (1 ruimte) met zeezicht • B2C,
B3C, B4C (60 m²): suites met slaapkamer, woonkamer met sofa's, badkamer met bubbelbad, verbindingsdeur, zeezicht ULTRA ALL INCLUSIVE Eten &
drinken: • ontbijt-, lunch- en dinerbuffet • laat
ontbijt in de pâtisserie • 1x per week diner in het
mediterraans à-la-carterestaurant en het Fusion
Far East à-la-carterestaurant (met reservering
24 uur op voorhand) • snacks 13:00-17:00 • patisserie 12:30-18:00 • ijsjes bij lunch en diner • pool
en beach service: een selectie van (alcoholische)
dranken, fruit en snacks 11:00-12:00/14:0015:00 • water, frisdranken, lokaal bier en lokale
wijn tijdens lunch en diner • een selectie van lokale en internationale (alcoholische) dranken en in de
Night Club bar 23:00-01:00 • dagelijks gevulde
minibar: water, frisdranken en lokaal bier
(april-oktober) en water en frisdranken (november-maart) Sport & ontspanning: • wellnesscenter: sauna en hamam • fitness • aerobics • darts
• biljart • tafeltennis • beachvolleybal • aquagym
• animatie HONEYMOON • 10% korting voor de
bruid in kamertype A2A, A2P en A2B • fruitmand en flesje wijn op de kamer bij aankomst
PRIVILEGES • fruitmand en fles water op de kamer
bij aankomst • badjassen in de kamer bij aankomst
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paloma finesse side
SIDE

Dit is het nieuwste hotel van de PALOMA-keten en een absoluut pareltje wat betreft design
en sfeer. Strakke lijnen, veel wit en aardse kleuren, licht en openheid: PALOMA Finesse
doet zijn naam alle eer aan. U proeft hier van een exclusieve atmosfeer die tegelijk heel toegankelijk aanvoelt. Niet voor niets oefent dit hotel een grote aantrekkingskracht uit op families. Er zijn tal van faciliteiten voor kinderen zoals een apart jeugdzwembad en een
enorm waterpark. Doe daar 8 hectare aan tuinen bij, een privéstrand en een exquise keuken
en u beseft waarom dit toevluchtsoord trots pronkt met vijf sterren. Verblijf in één van de
60 swim-up kamers als u graag nog net iets meer luxe en privacy heeft.
LIGGING • direct aan het privékiezel-/zandstrand
• ca. 6 km van Side • ca. 6 km van Manavgat • ca.
75 km van de luchthaven van Antalya FACILITEITEN • 299 kamers • volledig gerenoveerd • wifi in
het hele hotel • zwembad • aquapark gedeeld met
PALOMA Orenda Resort: 2 family slides (surf safari, rafting slide), 2 racer slides (1 met Virtual Reality bril, windigo), 2 extreme slides (space shuttle,
wave slide), 1 speed slide (looping rocket), 3 body
slides (2 aqua tubes, racer body slide), Splash World voor kinderen met 6 glijbanen, Splash Bucket,
Splash Cabin • ligbedden, parasols en handdoeken
aan het zwembad en aan het strand • tegen betaling: • cabanas op het strand met speciale service
10:00-18:00 • winkeltjes • dokterservice • wasserijservice RESTAURANTS EN BARS • buffetrestaurant met seizoensgebonden, biologische voeding
• Mediterraans à-la-carterestaurant (1x per week
gratis) • à-la-carterestaurant Chef's Kitchen International (met toeslag; wekelijks andere menu's en
chefs) • patisserie • bars: poolbar, beachbar en lobbybar • beach & pool concept: coolers, fruit en
snacks geserveerd aan het zwembad en aan het
strand (bepaalde uren) • roomservice 24/7 SPORT
EN ONTSPANNING • gratis: • zie all inclusive
• tegen betaling: • wellnesscenter: o.a. massages
en schoonheidsbehandelingen • aan het strand:
jetski, bananenboot, windsurfen, parasailing, ...
KINDEREN • gratis: • apart kinderbad • miniclub
van 4 t/m 12 jaar, 10:00-22:00 • speeltuin • minidisco • Kids' Chef • Family Comfort Package op
aanvraag • Baby & Toddler Package: flessenwarmer, babyfoon, babybad, ... op aanvraag • tegen

betaling: • babysittingservice LOGIES • 1A, 2A,

3A (42 m²): studio's met douche, haardroger, telefoon, wifi, satelliet-tv, kluisje, minibar (zie all inclusive), airconditioning, balkon, landzijde • 2N,
3N: studio's met balkon, zeezicht • 2B, 3B: studio's
met terras en directe toegang tot het zwembad
• 2C, 3C (52 m²): familiekamers met aparte slaapkamer en woon-/slaapkamer met sofabedden, balkon • 2L, 3L: familiekamers met terras, landzijde
• 2E, 3E: familiekamers met balkon en zeezicht
• 2D, 3D: familiekamers met terras en directe toegang tot het zwembad • 2F, 3F: familiekamers met
terras, directe toegang tot het zwembad en zeezicht • 2G, 3G, 4G (74 m²): familiekamers met
2 slaapkamers en woon-/slaapkamer, 2 badkamers, balkon, landzijde • 2M, 3M, 4M: familiekamers met terras, landzijde • 2H, 3H, 4H: familiekamers met terras en directe toegang tot het
zwembad ULTRA ALL INCLUSIVE Eten & drinken: • ontbijt-, lunch- en dinerbuffet • laat ontbijt
• vers fruitsap bij het ontbijt • ijsjes • snacks (bepaalde uren) • patisserie • middernachtsnacks
• à-la-carterestaurant Med Kitchen (1x per week,
met reservering) • lokale en een selectie van internationale (alcoholische) dranken 24/7 • minibar
dagelijks gevuld met water, frisdranken en bier
Sport & ontspanning: • sauna • hamam • fitness
• beachvolleybal • tafeltennis • aquagym • aerobics • yoga • Zumba • TRX • jeu de boules • darts
• tennis (3 courts, verlichting, lessen en materiaal
€) • catamaran (met licentie en na een check door
de medewerker, lessen €) • animatie overdag en 's
avonds: o.a. livemuziek en shows
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paloma orenda resort
SIDE

PALOMA Orenda is een prachtig toevluchtsoord in minimalistische stijl dat recent volledig werd gerenoveerd. Het vaart onder de befaamde PALOMA-vlag, bekend om zijn grote hang naar design, kwaliteit en service. Dat alles hier tot in de puntjes verzorgd is, merkt
u op elk moment. De kamers bieden topcomfort, het uitzicht is overweldigend en de keuken is fantastisch, met veel oog voor biologisch geteelde groenten en wijnen. Bovendien is
dit een hotel waar iedereen zich thuis voelt, zowel koppels als gezinnen. Getuige daarvan is
Palomaqua, dat met zijn familie- en raceglijbanen waterpret verzekert voor alle leeftijden.
LIGGING • direct aan het privéstrand • ca. 6 km

van Side • ca. 6 km van Manavgat • ca. 75 km van
de luchthaven van Antalya FACILITEITEN • 270 kamers • volledig gerenoveerd • 10 gebouwen met
2 verdiepingen • wifi in het hele hotel • nachtclub
• zwembad • aquapark gedeeld met PALOMA Finesse Side • ligbedden, parasols en handdoeken
aan het zwembad en aan het strand • tegen betaling: • cabana's op het strand met service • winkeltjes • kapper • dokterservice • wasserijservice
RESTAURANTS EN BARS • buffetrestaurant met seizoensgebonden organische variëteiten • 3 à-la-carterestaurants (mits reservering): 'Quentine' (moderne mediterrane keuken), 'Wabi-Sabi' (fusion/
Aziatisch), 'Curio' (grill, barbeque, €) • patisserie
• 4 bars: sportsbar, poolbar, beach club en lobbybar
• koffieshop SPORT EN ONTSPANNING • gratis:
• zie all inclusive • tegen betaling: • wellnesscenter: o.a. massages en schoonheidsbehandelingen
• aan het strand: watersporten KINDEREN • gratis:
• apart kinderbad • miniclub 4 t/m 12 jaar 10:0022:00 • tienerclub 13 t/m 16 jaar met social media
hoek, console games, Dj lessen, game room, lounge
• speeltuin • minidisco • Kids Chef • tegen betaling: • babysitservice LOGIES • 1A, 2A (21 m²):
standaardkamers met inloopdouche, haardroger,

telefoon, satelliet-tv, koffie- en theezetfaciliteiten,
minibar (zie all inclusive), kluisje, zithoek, airconditioning, laminaat, balkon of terras • 2B: standaardkamers met zeezicht • 2C, 3C (35 m²): ruimere juniorsuites met woonkamer, landzijde • 2D,
3D: juniorsuites met zeezicht • 2E, 3E, 4E (39 m²):
familiekames, landzijde • 2H, 3H, 4H: familiekamers met zeezicht • 2F, 3F, 4F (42 m²): familiekamers met 2 slaapkamers, landzijde • 2G, 3G, 4G:
familiekamers met 2 slaapkamers, zeezicht ULTRA
ALL INCLUSIVE Eten & drinken: • ontbijt-, lunchen dinerbuffet • laat ontbijt • seizoensgebonden organische voeding • snacks (bepaalde uren) • ijsjes
tijdens lunch en diner • beach & pool concept: coolers, snacks en fruit geserveerd aan de ligbedden
(bepaalde uren) • 1x per week diner in Quentine of
Wabi-Sabi • lokale (alcoholische) dranken
24/7 • verse jus d'orange bij het ontbijt • minibar
dagelijks gevuld met water, frisdrank en bier
Sport & ontspanning: • sauna • hamam • fitness
24/7 • beachvolleybal • basketbal • tafeltennis
• aquagym • aerobics • jeu de boules • darts • tennis (waarvan 2 gravel (€), verlichting (8 banen), materiaal en lessen €) • catamaran (met licentie en na
een check door de medewerker, lessen €) • animatie overdag en 's avonds: o.a. livemuziek, shows
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ali bey resort
SIDE

Dit all inclusive luxeresort vormt een prachtige vakantieplek voor de hele familie. Alle kamers zijn zeer stijlvol ingericht en voorzien van een bubbelbad. Uw kroost leeft zich beslist
uit in het aquapark en een zwembad voor baby’s. U kunt ondertussen genieten van het
Turks stoombad of een heerlijke behandeling in het wellnesscentrum.
LIGGING • direct aan het privézandstrand •
ca. 1 km van het centrum van Side • dolmus en
taxi • ca. 70 km van de luchthaven van Antalya FACILITEITEN • 429 kamers • 12 gebouwen
in Ottomaanse stijl • 3 verdiepingen • lift in all
gebouwen • wifi in de lobby, kamers en aan het
zwembad • tuin • disco • 3 zwembaden: 1 verwarmbaar (weersafhankelijk), 1 silence pool (15+),
hydrotherapiezwembad • aquapark (ca 15 000 m²)
• ligbedden, parasols, matrasjes en handoeken aan
het zwembad en aan het strand • tegen betaling:
• kapper • wasserijservice • doktersservice • winkeltjes • strandpaviljoenen RESTAURANTS EN
BARS • hoofdrestaurant met terras • 2 à-la-carterestaurants: Ottomaans en vis, vanaf mei t/m september • strandrestaurant • patisserie • gepaste
kleding verplicht tijdens het diner • elke zaterdag gala-avond • 5 bars • roomservice 24/7 SPORT
EN ONTSPANNING • gratis: • zie all inclusive •
tegen betaling: • wellnesscenter (2000 m²): massage, bubbelbad • fitness (Fitness First, gratis voor
internationale leden) • tennis (53 courts, materiaal en lessen €) • aan het strand: watersporten
KINDEREN • gratis: • 2 aparte kinderbaden
• speeltuin • kids beach met schaduw • miniclub 4 t/m 12 jaar, 10:00-23:00, met kinder-

restaurant voor lunch • teenagerclub 13 t/m
17 jaar (juli-augustus) • tegen betaling: • tennisplein voor kinderen LOGIES • 1A, 2A, 3A (30 m²):
deluxe kamers met bad/bubbelbad, badjas, slippers, airconditioning, haardroger, telefoon, wifi, satelliet-tv, koffie- en theezetfaciliteiten, minibar (zie all inclusive), kluisje, marmeren vloer,
balkon en hoofdkussenmenu • 2B (48 m²): deluxe
suites met aparte slaapkamer en woonkamer • 2C,
3C, 4C (61 m²): deluxe familiesuites met 2 slaapkamers • 2D, 3D, 4D (62 m²): familie duplexsuites met 2 verdiepingen: benedenverdieping voor
de ouders, 1e verdieping voor de kinderen met
douche ALL INCLUSIVE Eten & drinken: • ontbijt-, lunch- en dinerbuffet • laat ontbijt 10:0011:00 • ijsjes 24/7 • snacks (bepaalde uren) • middernachtsnacks 23:00-1:00 • koffie, thee en gebak
• lokale (alcoholische) dranken 24/7 • minibar dagelijks gevuld met water, frisdrank, bier, wijn, gedroogd fruit en chocolade Sport & ontspanning:
• stoombad • hamam • sauna • tafeltennis • minigolf • beachvolleybal • darts • boogschieten • danslessen, kooklessen • professionele animatie overdag en 's avonds HONEYMOON • 10% korting
voor de bruid in kamertypes 2A en 2B PRIVILEGES
• fles schuimwijn en fruitmand
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voyage sorgun
SIDE

Te midden van een groen pijnboombos in Antalya ligt dit all inclusive-resort voor wie zorgeloos wil genieten van een prachtvakantie. Het vernieuwde complex heeft een privézandstrand, de houten steiger met luxueuze ligbedden reikt tot diep in de Middellandse Zee.
Zoetwaterliefhebbers kunnen terecht in vijf zwembaden of voor een verwenbeurt in het
wellnesscenter. Naast een buffet heeft Voyage Sorgun een steakhouse en 6 gespecialiseerde
à-la-carterestaurants met o.a. Japanse, Italiaanse, Chinese en Griekse gerechten. Door de
watersportactiviteiten, live muziekshows en de uitgebreide kinderanimatie is verveling hier
onbestaande.
LIGGING • direct aan het privékiezel/zandstrand

• 2 pieren (1 voor 16+) • ca. 2 km van restaurants,
bars en winkeltjes • ca. 3 km van Side • ca. 3 km van
Manavgat • dolmus en taxi • ca. 65 km van de
luchthaven van Antalya FACILITEITEN • 508 kamers • wifi in het hele hotel • tuin • disco • cinema
• binnenzwembad • 6 zwembaden: 1 met 5 glijbanen, 1 voor volwassenen (16+) • ligbedden, parasols
en handdoeken aan het zwembad en aan het strand
• tegen betaling: • winkeltjes • wasserijservice
• doktersservice RESTAURANTS EN BARS • restaurant met airconditioning en terras • 7 à-la-carterestaurants: internationaal, Turks, Italiaans, Chinees,
teppanyaki, Grieks en steak house • patisserie
• 10 bars • dieetmaaltijden SPORT EN ONTSPANNING • gratis: • zie all inclusive • tegen betaling:
• spa- en wellnesscenter: massage • biljart • bowling • gameroom • aan het strand: bananenboot,
waterski en jetski KINDEREN • gratis: • 3 aparte
kinderbaden • speeltuin • miniclub 4 t/m 12 jaar,
teenagerclub 13 t/m 16 jaar • kinderbuffet • minicinema • fun fair • tegen betaling: • babysitservice
(vanaf 2 jaar) LOGIES • A1A, A2A, A3A (35 m²):

standaardkamers in de bungalows met douche,
haardroger, telefoon, satelliet-tv, minibar (zie all inclusive), kluisje, airconditioning en balkon • C1A,
C2A, C3A (31 m²): kamers in het hoofdgebouw
• C1D, C2D, C3D: kamers met zeezicht • A2G,
A3G, A4G (50 m²): familiekamers hoofdgebouw
met 2 aparte slaapkamers • A2F, A3F, A4F (53 m²):
bungalow familiekamers met 2 aparte slaapkamers,
tuinzijde ULTRA ALL INCLUSIVE Eten & drinken:
• ontbijt-, lunch- en dinerbuffet • snacks 12:0018:00 • Turkse pannenkoeken 12:30-18:00 • koffie,
thee, cake, dessert en ijsjes 11:00-18:00 • middernachtsnacks 22:00-7:00 • à-la-carterestaurants, 1x
per verblijf (Japans en steak house, €) • lokale en een
selectie van geïmporteerde (alcoholische) dranken
24/7 • melkbar voor baby's 24/7 • minibar dagelijks
gevuld met water, frisdrank, fruitsap, (chocolade)
melk, bier, nootjes en chocoladereep Sport & ontspanning: • hamam • stoombad • sauna • fitness
• jeu de boules • tafeltennis • tennis (4 courts,
kunstgras, verlichting gratis) • beachvolleybal
• aquagym • animatie PRIVILEGES • fles wijn en
fruitmand op de kamer bij aankomst
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güral premier belek
BELEK

Dit schitterend gerenoveerde vakantiedomein voor de hele familie is uitstekend gelegen, tussen de pijnbomen en eucalyptuswouden van de groene omgeving rond Belek, en vlak bij de
plaatselijke golfbanen. U wordt verwelkomd in een rijkelijk versierde lobby die de charme van
het authentieke Turkije perfect weerspiegelt. Daarachter ontvouwt zich een schitterend resort
met onder meer tennisterreinen, een groot aquapark met liefst 16 glijbanen en een eigen privézandstrand. In het buffetrestaurant wordt u vergast op het beste uit de lokale en internationale keuken, voor u onder de sterrenhemel kunt genieten van een zalige cocktail.
LIGGING • direct aan het privékiezel-/zandstrand
• ca. 1 km van het centrum van Belek met winkeltjes, bars en restaurants • dolmus en taxi • ca. 35 km
van de luchthaven van Antalya FACILITEITEN
• 568 kamers • wifi aan de receptie, hoofdzwembad
en kamers • tuin • disco • 9 zwembaden • aquapark met 16 glijbanen (15 000 m², 10:00-18:00)
• zonneterras • ligbedden, parasols, matrasjes en
handdoeken aan het zwembad en aan het strand
• tegen betaling: • kapper • doktersservice • wasserijservice • winkeltjes • minimarkt • paviljoenen
RESTAURANTS EN BARS • hoofdrestaurant met airco (mei-september) • à-la-carterestaurants (vooraf
te reserveren) • 13 bars • snackrestaurant • aangepaste kledij bij diner • dieetmaaltijden SPORT EN
ONTSPANNING • gratis: • zie all inclusive • tegen
betaling: • wellnesscenter: o.a. massage • tennis
(8 courts, lessen €) • gameland • in de omgeving:
golf op ca. 1 km KINDEREN • gratis: • apart kinderbad • speeltuin • miniclub 4 t/m 12 jaar • teenagerclub 13 t/m 17 jaar (juli en augustus) • tegen betaling: • babysitservice LOGIES • A1C, A2C, A3C
(32-37 m²): deluxe kamers met bad/bubbelbad,

haardroger, badjas, airconditioning 15/5-15-9, telefoon, satelliet-tv, minibar (zie all inclusive), kluisje,
koffie- en theefaciliteiten, parket en balkon • A2D,
A3D, A4D (60 m²): deluxe familiekamers met
2 aparte slaapkamers • B1D, B2D, B3D (66m²): deluxe superiorkamers, 1 grote kamer • B2E, B3E,
B4E (90m²): deluxe superior familiesuites met
2 aparte slaapkamers en 2 badkamers • B1F, B2F,
B3F (70 m²) deluxe pool kamers, 1 grote kamer, directe toegang tot het zwembad • B2G, B3G, B4G
(140 m²): deluxe pool familiekamers met 2 slaapkamers en 2 badkamers, directe toegang tot het zwembad ULTRA ALL INCLUSIVE Eten & drinken: • ontbijt-, lunch- en dinerbuffet • laat ontbijt
10:00-11:00 • snacks 11:30-18:00 • ijsjes 24/7 • 1x per
week galadiner • lokale en een selectie internationale (alcoholische) dranken 24/7 • minibar dagelijks
gevuld met water, bier, frisdrank en snacks Sport &
ontspanning: • sauna • hamam • aerobics • tafeltennis • fitness • beachvolleybal • aquagym • minivoetbal • darts • professionele animatie overdag en
's avonds HONEYMOON • 10% korting voor de
bruid
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maxx royal belek golf resort
BELEK

In dit recent hotel aan de Turkse Rivièra draait alles om zorgeloos genieten. Alle kamers van
dit luxueuze resort zijn ruime suites die uitkijken op de Middellandse Zee of op de omliggende golfterreinen. Met een uitgebreid wellnesscentrum, een kids' club en een professionele golfbaan beleven groot en klein een actieve en bijzonder gevarieerde vakantie.
LIGGING • direct aan het zandstrand • ca. 1 km van

Belek met winkeltjes, restaurants en bars • ca.
35 km van de luchthaven van Antalya • 50 m van
het Montgomerie Maxx Royal Golf Course
(18 holes) FACILITEITEN • 531 kamers • 8 verdiepingen in het hoofdgebouw • disco • cinema • wifi
in het hele hotel • binnenzwembad • 5 zwembaden
(1 zoutwater) • aquapark Cobra Kingdom • ligbedden, parasols en handdoeken aan het zwembad en
aan het strand • tegen betaling: • kapper • winkel
• wasserijservice RESTAURANTS EN BARS • hoofdrestaurant met airconditioning • 7 à-la-carterestaurants • snackrestaurant • chocolatier • dieetmaaltijden • 18 bars • roomservice 24/7 SPORT EN
ONTSPANNING • gratis: • zie all inclusive • tegen
betaling: • wellnesscenter: o.a. massage • golf:
Montgomerie Maxx Royal Golf Court op ca. 50 m
(18 holes, putting green, driving range en 9 verlichte holes) KINDEREN • gratis: • apart kinderbad
• speeltuin • miniclub 1 t/m 12 jaar • dino land met
o.a. 10 bewegende dino's • 2 kinderrestaurants • tegen betaling: • babysitservice LOGIES • A1A,
A2A, A3A (80 m²): suites met douche, hydromassagebad, haardroger, badjas, slippers, wifi, satelliet-tv,
telefoon, kluisje, minibar (zie all inclusive), koffie
faciliteiten, dressing, aparte slaapkamer, airconditi-

oning,balkon, landzicht • A1B, A2B, A3B: suites
met zeezicht • A1K,A2K,A3K: suites met zeezicht
op de bovenste verdiepingen • A2C, A3C, A4C
(100 m²): familie terras suites met 2 aparte slaapkamers, 2 badkamers, verbindingsdeur, bubbelbad op
het balkon, zwembadzicht • A2G - 6G (140 m²): familiesuites met dakterras, 2 balkons elk met bubbelbad, landzicht • A2I - A6I: familiesuites met zeezicht • A2H - 6H (135 m²): Laguna duplexsuites
met woonkamer, 2 slaapkamers, 2 badkamers
(1 met bubbelbad), directe toegang tot het zwembad, gratis roomservice, maxxibar (ruimere selectie), balkon en terras • B1A, B2A, B3A (100 m²):
Royal suites met 1 slaapkamer, bubbelbad, gratis
roomservice, maxxibar (ruimere selectie), balkon,
zeezicht ULTRA ALL INCLUSIVE Eten & drinken:
• ontbijt-, lunch- en dinerbuffet • brunch op zondag 10:30-14:30 • snacks 11:00-16:00 • koffie, thee
en cake 10:00-23:00 • restaurant 'Azure 24'
24/7 • lokale en een selectie van geïmporteerde (alcoholische) dranken 24/7 • minibar dagelijks gevuld met water, frisdranken en bier Sport & ontspanning: • hamam • sauna • fitness • basketbal
• tafeltennis • boogschieten • tennis (lessen €)
• aquagym • animatie PRIVILEGES • fles wijn en
fruit bij aankomst
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voyage belek golf & spa
BELEK

Dit prachtige luxeresort met een uitgebreide all inclusive-formule ligt direct aan het zandstrand van Belek. Het is een feest voor wie van water houdt: er zijn vier buitenzwembaden
en een binnenzwembad, en het neusje van de zalm is het aquapark met glijbanen. Ook kids vervelen zich geen moment, dankzij de kinderclub, animatie en een apart kinderbad. De
hele familie slaapt samen in ruime, erg trendy ingerichte kamers.
LIGGING • direct aan het privézandstrand • ca.
2 km van Belek • ca. 35 km van de luchthaven van
Antalya FACILITEITEN • 559 kamers in het hoofdgebouw, 2 bijgebouwen en bungalows • wifi in
openbare ruimtes en kamers • tuin • amfitheater
• disco • binnenzwembad • 4 zwembaden: o.a.
adult pool, garden pool • aquapark • ligbedden, parasols, matrasjes en handdoeken aan het zwembad
en aan het strand • tegen betaling: • minimarkt
• winkeltjes • wasserijservice • dokterservice
• kapper • strandpaviljoenen RESTAURANTS EN
BARS • 2 restaurants met terras: 1 voor families en
1 voor volwassenen (16+) • 7 à-la-carterestaurants
• 15 bars • bistro 24/7 • dieetmaaltijden • patisserie
SPORT EN ONTSPANNING • gratis: • zie all inclusive • tegen betaling: • wellnesscenter: massage
• biljart • game room • aan het strand: o.a. catamaran, waterski, bananenboot en jetski KINDEREN
• gratis: • apart kinderbad • speeltuin • miniclub
4 t/m 12 jaar, teenagerclub 13 t/m 15 jaar (in hoogseizoen), 10:00-24:00 • kinderbuffet • lunapark
3 t/m 14 jaar • tegen betaling: • babysitservice LOGIES • A1G, A2G (28 m²): standaardkamers in het
bijgebouw met bad of douche, haardroger, airconditioning, telefoon, minibar (zie all inclusive), laminaat, balkon of terras, tuinzijde • B1A, B2A, B3A
(32 m²): kamers met landzicht en balkon • A1A,

A2A, A3A (37 m²): kamers in de bungalows, tuinzijde • B1B, B2B, B3B (32 m²): kamers in het hoofdgebouw, lateraal zeezicht • B2K, B3K: kamers gelegen op de bovenste verdiepingen, lateraal zeezicht
• B2C - B5C (60 m²) familiekamers in het bijgebouw met 2 slaapkamers, landzicht • B2E, B3E,
B4E (52 m²): familiekamers aan tuinzijde • B2D B5D (60 m²): familiekamers in het hoofdgebouw
met 2 slaapkamers, lateraal zeezicht • A2B (30 m²):
deluxe kamers met bubbelbad en lateraal zeezicht
• A2E, A3E, A4E (75 m²): duplex villa met 2 slaapkamers, 2 badkamers, balkon met tuinzicht • C2C C5C (90 m²): familie villa met woon/slaapkamer,
aparte slaapkamer, 2 badkamers, balkon of terras,
tuinzijde ULTRA ALL INCLUSIVE Eten & drinken:
• ontbijt-, lunch- en dinerbuffet • laat ontbijt tot
11:00 • snacks 12:30-16:30 • koffie, thee en cake van
11:00-18:00 • à-la-carterestaurants, 1x per verblijf in
elk restaurant m.u.v. steakhouse, Italiaans en Japans
• lokale en een selectie van geïmporteerde (alcoholische) dranken 24/7 • melkbar voor baby's 24/7 • minibar dagelijks water, frisdranken en bier Sport &
ontspanning: • stoombad • hamam • sauna • aerobics • fitness • badminton • tafeltennis • minigolf
• tennis (2 courts, verlichting €) • animatie overdag
en 's avonds PRIVILEGES • fruitmand en fles wijn
bij aankomst
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calista luxury resort
BELEK

Calista Luxury Resort is een trendy hotel in Belek, bekend als het centrum van de golf aan
de Turkse Rivièra. Het hotel zet hoog in op kinderen met onder andere de Calimero Children Club en tal van activiteiten voor elke leeftijd. Maar ook daarnaast spaart Calisto de luxe
niet. Het eten is overigens van hoge kwaliteit en bijzonder gevarieerd. De talrijke restaurants en bars zijn niet op twee handen te tellen.
LIGGING • direct aan het privéstrand met 2 pie-

ren • ca. 4 km van het centrum van Belek • ca.
27 km van de luchthaven van Antalya FACILITEITEN • 600 kamers • wifi in het hele hotel • cinema
• disco • binnenzwembad • aquapark • 4 zwembaden, o.a. 1 verwarmd • ligbedden, matrasjes, parasols en handdoeken aan het zwembad en aan het
strand • tegen betaling: • dokterservice • wasserijservice • kapper • paviljoenen aan het strand
RESTAURANTS EN BARS • buffetrestaurant 'Bellum' • 5 à-la-carterestaurants: Italiaans 'Timo', Aziatisch 'Sakura', Turks 'Turca', zeevruchten 'More', Zuid-Amerikaans 'La Carne' • restaurant 'The
Garden' voor lunch • pool-/snackbar 'Turca' • patisserie • ijskiosk • fruitbar • 8 bars • roomservice
24/7 SPORT EN ONTSPANNING • gratis: • zie all
inclusive • tegen betaling: • wellnesscenter 'Callos': massages, schoonheidsbehandelingen • bowling • golf • aan het strand: watersporten KINDEREN
• gratis: • apart kinderbad • apart kinderbinnenbad • speeltuin • babyclub 0 t/m 3 jaar (alleen onder
begeleiding van een ouder) • miniclub 4 t/m 7 jaar
• maxiclub 8-12 jaar • tienerclub 13-17 jaar • tegen
betaling: • blender • sterilisator • flessenverwarmer • buggy • babysitservice LOGIES • 1C, 2C, 3C
(52 m²): superiorkamer met bad/douche, badjassen,

slippers, haardroger, flatscreen-tv, telefoon, kluisje, minibar, koffie- en theezetfaciliteiten, airconditioning, zithoek, balkon of terras, tuinzicht • 1A, 2A,
3A: superiorkamers met lateraal zeezicht • 2K, 3K:
superiorkamers gelegen op de bovenste verdiepingen
• 2B, 3B, 4B (80 m²): familie-/duplexkamers met op
de benedenverdieping woonkamer met 2 sofabedden en badkamer, bovenste verdieping met slaapkamer en badkamer • 2E, 3E, 4E (70 m²): 'Corner'
suite met woonkamer, aparte slaapkamer, balkon
of terras met tuin- of zwembadzicht ALL INCLUSIVE Eten & drinken: • ontbijt-, lunch en dinerbuffet
• laat ontbijt 10:00-11:00 • middernachtbuffet 23:002:00 • snacks 12:00-17:00 • snacks aan het strand
16:00-18:00 • ijsjes 11:00-18:00 • Turkse pannenkoeken 11:00-16:00 • Café Calista 10:00-20:00 • lokale en
internationale (alcoholische) dranken 24/7 • minibar
dagelijks gevuld met frisdranken, chocolade, nootjes, fruitsap en bier Sport & ontspanning: • sauna
• hamam • bubbelbad • stoomdouche • fitness • biljart • computer spelletjes • tennis (lessen, verlichting
en materiaal €) • aerobics • basketbal • beach volleybal • boogschieten • yoga • pilates • animatie overdag en 's avonds: o.a. liveshows, livemuziek HONEYMOON • 5% korting voor de bruid PRIVILEGES
• fles wijn en fruitmand op de kamer bij aankomst
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rixos premium belek
BELEK

Rixos Premium Belek is een elegant resort op een immens domein direct aan de Middellandse Zee. Het kader is fantastisch: aan de ene kant geeft het hotel uit op een van de grootste privéstranden van Belek, aan de andere kant staan hazelaars, pijn- en dennenbomen in
voor een indrukwekkend groen decor. Daarnaast heeft dit hotel alles om ontspannen te genieten van een verdiende vakantie aan de Turkse Riviera.
LIGGING • rustig gelegen • direct aan het grote pri-

vézandstrand • ca. 5 km van het centrum van Belek
• ca. 40 km van de luchthaven van Antalya FACILITEITEN • 740 kamers • tuin • amfitheater • cinema
• binnenzwembad • zwembad • ligbedden, parasols, matrasjes en handdoeken aan het zwembad en
aan het strand • tegen betaling: • winkeltjes
• kapper • doktersservice • wasserijservice
• strandpaviljoenen RESTAURANTS EN BARS • buffetrestaurant • 7 restaurants • Villa-restaurant (enkel voor villa-gasten) • 8 bars • roomservice
24/7 SPORT EN ONTSPANNING • gratis: • zie all
inclusive • tegen betaling: • wellnesscenter: o.a.
solarium, massage en peeling • beautycenter • bowling • voetbalplein • ca. 10 km van het grootste thema- en waterpark in Turkije 'The Land of Legends'
KINDEREN • gratis: • kinderbad (indoor) • miniclub 4 t/m 12 jaar • teenclub 13 t/m 17 jaar • speeltuin • minidisco • tegen betaling: • babysitservice
LOGIES • code A: Rixos Premium Belek • 1A, 2A,
3A (37 m²): deluxe kamers hoofdgebouw met douche, badjas, slippers, haardroger, airconditioning,
telefoon, internetverbinding, satelliet-tv, kluisje, minibar (zie all inclusive), tapijt, balkon • 1B, 2B, 3B:
deluxe kamers met zeezicht • 2K, 3K: deluxe kamers met zeezicht gelegen op de bovenste verdiepingen • 2F, 3F, 4F (64 m²): 'Legendary' suites met

woon-/slaapkamer, slaapkamer en 2 badkamers,terras of balkon • 2D, 3D, 4D: 'Legendary' suites met
swim up terras en directe toegang tot het zwembad
• code C: Club Privé by Rixos Premium Belek • 2A,
3A, 4A (164 m²): 'Club Villa' met 3 aparte slaapkamers, 3 badkamers, 1 woonkamer, keuken, terras
met directe toegang tot het gedeelde zwembad, balinees bed op het strand, VIP transfer en toegang tot
het themapark 'The Land of Legends' • 2B - 6C
(264 m²): 'Villa Prive' met 4 aparte slaapkamers,
4 badkamers, 1 woonkamer, keuken, privétuin, privézwembad, terras met ligstoelen, balinees bed op
het strand, VIP transfer en toegang tot het themapark 'The Land of Legends' ALL INCLUSIVE Eten &
drinken: • ontbijt-, lunch- en dinerbuffet • laat
ontbijt 10:00-11:00 • snacks • koffie, thee en cake
• ijsjes 12:00-18:00 • middernachtbuffet • 2 à-la-carterestaurants, 1x per verblijf in elk restaurant (steakhouse €) • lokale en een selectie internationale (alcoholische) dranken 24/7 • minibar dagelijks gevuld
met frisdranken en bier Sport & ontspanning:
• cinema • minivoetbal • boogschieten • fitness
• beachvolleybal • danslessen • aquagym • kanoën
• waterfietsen • catamaran en surfen (certificaat)
• tennis (7 courts, materiaal en lessen €) • sauna
• animatie HONEYMOON • 5% korting voor de
bruid
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titanic mardan palace
LARA

Titanic Mardan Palace ligt aan de kust van Lara, op een steenworp van Belek. Het is een imposant resort dat veel weg heeft van een luxueus Turks paleis. Daarnaast beschikt het hotel
over het grootste landschapszwembad aan de middellandse zee. Niet alleen kunt u er eten
in een visrestaurant omgeven door vier aquariums, via verschillende kanalen zwemt u
rechtstreeks naar het privézandstrand.
LIGGING • direct aan het privézandstrand • ca.
25 km van Antalya met bars, restaurants en winkeltjes • ca. 15 km van de luchthaven van Antalya FACILITEITEN • 543 kamers • 8 verdiepingen
• tuin • disco • amfitheater • free wifi in het hele
hotel • 2 binnenzwembaden, 1 zoutwater • zwembad 16.000 m² • ligbedden, parasols, matrasjes en
handdoeken aan het zwembad en het strand • tegen betaling: • winkeltjes • kapsalon • wasserijservice • dokterservice • wellnesscentrum
(7500 m²) RESTAURANTS EN BARS • 6 à-la-carterestaurants (€) • 15 bars • roomservice 24/7 SPORT
EN ONTSPANNING • gratis: • zie all inclusive
• tegen betaling: • wellnesscenter met o.a. massage en behandelingen • bowling • biljart • karaoke
KINDEREN • gratis: • speeltuin • miniclub 'Tini
Kids Club' van 1 t/m 12 jaar • minidisco • cinema
• apart kinderbuffet • speciaal menu voor kinderen
in de à-la-carte restaurants • tegen betaling: • babysitservice LOGIES • 1A, 2A (28 m²): standaardkamers met bad of douche, haardroger, telefoon,
kluisje, kussenmenu, gevulde minibar, airconditioning, zithoek, balkon met zwembad- of landzicht
• 1B, 2B, 3B (42 m²): premium kamers met bad en
douche • 1H, 2H, 3H: premium kamers aan zeezijde of zwembadzicht • 2C, 3C (61 m²): deluxe ka-

mers met bubbelbad en douche, balkon met lateraal
zeezicht of zwembadzicht • 2D, 3D, 4D (56 m²): familiekamers met 2 connecting slaapkamers, badkamer met bad en douche, balkon met zwembad- of
landzicht • 2E, 3E, 4E (70 m²): premium familiekamers met 2 connecting slaapkamers, 2 badkamers (1 met bad en douche en 1 met enkel douche),
landzicht • 2F, 3F, 4F (90 m²): pool duplex suites
met directe toegang tot het zwembad, 2 slaapkamers (1 op het gelijksvloers en 1 op de 1ste verdieping), 2 badkamers, terras met 2 ligbedden • 2G,
3G, 4G, 5G (110 m²): premium pool duplex suites
met directe toegang tot het zwembad, 2 connecting slaapkamers op de 1ste verdieping, 2 badkamers en kitchenette • 2I, 3I, 4I, 5I (170 m²): 'lake
houses' met 2 slaapkamer, 2 badkamers, toegang tot
het lake house gedeeld zwembad ALL INCLUSIVE
GOLD Eten & drinken: • ontbijt-, lunch en dinerbuffet • brunch op zondag (Bosphorus restaurant)
• snacks 12:00-16:00/18:00-23:00 • patisserie: 10:0023:00 • ijsjes: 10:00-17:00 • Fruit: 10:00-17:00 • lokale en sommige geïmporteerde (alcoholische)
dranken 24/7 • minibar dagelijks gevuld met water, frisdrank en bier Sport & ontspanning: • zie
all inclusive HONEYMOON • 5% korting voor de
bruid
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paloma foresta resort & spa
BELDIBI

Een oase van rust, dat is het motto van dit luxueuze en compleet vernieuwde all inclusivehotel. U start de dag steeds met een heerlijk ontbijt met vers fruit. Daarna kunt u ondermeer ontspannen aan het zwembad of het privéstrand en herbronnen in de uitgebreide wellness. ’s Avonds serveren 2 à-la-carterestaurants verfijnde specialiteiten, terwijl u vanop de
pier geniet van de ondergaande zon die schittert op het zeewater.
LIGGING • direct aan het privékiezelstrand

• dichtbij restaurants en bars • dichtbij het centrum van Beldibi • ca. 18 km van Kemer •
ca. 40 km van de luchthaven van Antalya
FACILITEITEN • 346 kamers • 5 verdiepingen
• 4 liften • wifi in het hele hotel • tuin • 3 zwembaden: o.a. 1 relax • aquapark met 3 glijbanen • ligbedden, parasols en handdoeken aan het zwembad en aan het strand • tegen betaling: • kapper
• winkeltjes • minimarkt • wasserijservice • dokterservice RESTAURANTS EN BARS • buffetrestaurant met airconditioning en terras • 6 à-la-carterestaurants: internationaal, vis en saffraan Turks,
Chinees, steakhouse en Mexicaans • patisserie
• 4 bars waaronder een pianobar en een sunsetbar • Beach & Pool concept: snacks en verfrissingen geserveerd aan de ligbedden op het strand en
aan het zwembad • roomservice 24/7 SPORT EN
ONTSPANNING • gratis: • zie all inclusive • tegen betaling: • wellnesscenter: o.a. massages,
schoonheidsbehandelingen • aan het strand: o.a.
bananenboot, zeilen, catamaran (certificaat), jetski, parasailing KINDEREN • gratis: • speeltuin
• miniclub „Polly Kids Club” 4 t/m 12 jaar, 10:0022:00 • teenager club: game room met spelconsoles,
computers en DJ corner • minidisco • Kids Chef
• Lollo & Bernie in juli en augustus • tegen betaling: • babysitservice LOGIES • 2A, 3A (39 m²):
standaardkamers met inloopdouche, haardroger,
wifi, telefoon, satelliet-tv, koffie- en theefacilitei-

ten, minibar (zie all inclusive), kluisje, zithoek, airconditioning, laminaat, balkon of terras • 2J, 3J
(45 m²): familiekamers in het bijgebouw • 1M: eenpersoonskamers • 2S: beperkt aantal kamers tegen promotieprijs • 2B, 3B: kamers in het hoofdgebouw met lateraal zeezicht • 2E: juniorsuites in het
hoofdgebouw • 2F: juniorsuites met terras en zeezicht • 2G, 3G, 4G (75 m²): familiesuites met aparte slaapkamer, 2 badkamers en woonkamer met sofabed • 2H, 3H, 4H (100 m²): villa suites met aparte
slaapkamer en woonkamer ULTRA ALL INCLUSIVE
Eten & drinken: • ontbijt-, lunch- en dinerbuffet • vers sinaasappelsap bij ontbijt • laat ontbijt
10:00-11:00 • ijsjes (tijdens lunch en diner) • patisserie 15:00-17:00 • snacks 14:30-17:00 • late snacks
23:00-1:00 • à-la-carterestaurants: saffraan Turks,
vis en internationaal • lokale en een selectie van
internationale (alcoholische) dranken 24/7 • organische wijn, seizoensgebonden biologische producten • minibar dagelijks gevuld met frisdrank,
bier en water Sport & ontspanning: • hamam
• sauna • biljart • jeu de boules • tafeltennis • fitness • basketbal • minigolf • darts • beachvolleybal • aquagym • aerobics • tennis (6 courts, verlichting, materiaal en lessen €) • animatie: o.a. shows,
livemuziek HONEYMOON • 10% korting voor
de bruid in kamertypes 2S, 2B, 2E, 2F, 2A • fruitmand en flesje wijn op de kamer bij aankomst
PRIVILEGES • fruitmand en fles water op de kamer
bij aankomst • badjassen op de kamer bij aankomst
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maxx royal kemer resort
KEMER

Dit familieresort bevindt zich op 7 km van het centrum van Kemer en grenst aan drie verschillende baaien. Terwijl u dankzij de uitgebreide all inclusive-formule geniet van een
cocktail, kijkt u uit op het machtige Taurusgebergte en de azuurblauwe Middellandse Zee.
Het hotel biedt u enkel suites, die bovendien omringd zijn door liefst 16 hectare adembenemend mooie natuur. Met op de achtergrond het geluid van de golven, kunt u op het privéstrand naar hartenlust wegdromen.
LIGGING • rustig gelegen • privézandstrand
(2x200m), kiezelstrand (400m) • ca. 400m van Kiris
• ca. 6 km van Kemer • dolmus en taxi • ca. 60 km
van de luchthaven van Antalya FACILITEITEN
• 291 kamers • hoofdgebouw, verschillende residenties en villa's • wifi in het hele hotel • verwarmd binnenzwembad • aquapark met glijbanen
• 3 zwembaden o.a. 1 zoutwater • 1 binnenzwembad • ligbedden, parasols en handdoeken aan het
zwembad en aan het strand • tegen betaling:
• doktersservice • minimarkt • winkeltjes • kapper • paviljoenen op het strand RESTAURANTS EN
BARS • zie all inclusive • 7 à-la-carterestaurants
(3 met supplement) • 11 bars • patisserie • 2 snackbars • kinderrestaurant • roomservice 24/7 (€)
SPORT EN ONTSPANNING • gratis: • zie all inclusive • tegen betaling: • wellnesscenter: o.a.
massages, behandelingen, manicure en pedicure
• parasailing • duiklessen • bananenboot • gemotoriseerde watersporten: o.a. jetski en waterski KINDEREN • gratis: • 2 aparte kinderbaden • maxi
land 1 t/m 17 jaar: smiling babies 1 t/m 3 jaar, 9:002:00 • miniclub 4 t/m 7 jaar en juniorclub 8 t/m
12 jaar 9:00-23:00 (met minidisco, koken, cinema)
• teenager club 13 t/m 17 jaar, 10:30-12:30/15:00-

17:00/20:00-24:00 (met een game room) • speeltuin
• organische babyvoeding LOGIES • 1A, 2A, 3A
(100 m²): suites in het hoofdgebouw met bubbelbad,
douche, haardroger, badjas, slippers, airconditioning, woonruimte, kluisje, wifi, telefoon, kussenmenu, koffie- en theefaciliteiten, turndown service,
balkon met ligbedden, landzijde • 1B, 2B, 3B: suites met zeezicht • 2H - 6H (185 m²): Royal Residence familiesuites met 2 slaapkamers, 2 badkamers,
bubbelbad op het terras, tuinzicht • 2I - 6I: Royal
Residence familiesuites met zeezicht • 2G, 3G, 4G,
5G (250 m²): swim up Laguna Duplex Suites met
2 slaapkamers, 2 badkamers, balkon en terras
ULTRA ALL INCLUSIVE Eten & drinken: • ontbijtbuffet, lunch en diner à la carte • kinderbuffetten
• snacks voor kinderen • snacks 11:00-18:00 • patisserie 10:00-23:00 • chocolatier 8:00-24:00 • lokale
en geïmporteerde (alcoholische) dranken 24/7 • minibar dagelijks gevuld met water, bier, wijn, frisdrank en snacks Sport & ontspanning: • fitness
• sauna • hamam • stoombad • beachvolleybal
• windsurfen (certificaat) • basketbal • kanoën
• yoga • tennis (lessen €) • darts • aerobics • pilates
• tafeltennis • aquagym PRIVILEGES • fles wijn en
fruitmand

PEGASE BEOORDELING
DESIGN

288

Peg_Vlieg_S20 (288).indd 288

ALL INCLUSIVE

FIJNPROEVERS

EXCELLENTE SERVICE

PANORAMA

79254A - www.pegase.be/vlieg-79254

17/09/19 08:37

TURKSE RIVIÈRA | TURKIJE

güral premier tekirova
TEKIROVA

Dit all inclusive resort aan het strand van Tekirova vormt een ideale vakantieplek voor de
hele familie. U kunt er genieten van een groot aanbod faciliteiten zoals tennisterreinen, een
wellnesscentrum, een aquapark met 25 glijbanen voor kinderen en zelfs een zwembad voor
baby’s. U proeft elke dag van een uitgebreid ontbijt, maar ook tijdens de lunch en het diner
wordt u culinair verwend. Het uitgebreide animatieprogramma en de levendige Kids Club
maken dit tot een paradijs voor het hele gezin. Alle kamers zijn luxueus ingericht en voorzien van een eigen bubbelbad.
LIGGING • aan het privézand-/kiezelstrand • ca.

500 m van Tekirova met winkeltjes, bars en restaurants • dolmus en taxi • ca. 75 km van de luchthaven van Antalya FACILITEITEN • 674 kamers • gebouwen met 2-3 verdiepingen • wifi in het hele
hotel • tuin • disco • amfitheater • 2 zwembaden
• aquapark (22.000 m²) met 26 glijbanen • ligbedden, parasols en handdoeken aan het zwembad en
aan het strand • tegen betaling: • kapper • wasserijservice • dokterservice • minimarkt • winkeltjes • strandpaviljoenen RESTAURANTS EN BARS
• restaurant met airconditioning • 4 à-la-carterestaurants: Italiaans 'Gusto', Turks 'Ottoman
Palace', vis 'Dalyan' en Aziatisch 'Dragon'
• snackrestaurant • gepaste kleding verplicht bij
het diner • 15 bars SPORT EN ONTSPANNING
• gratis: • zie all inclusive • tegen betaling:
• spa- en wellnesscenter: o.a. massage, bubbelbad
• biljart • tennis (13 courts) • aan het strand: watersporten KINDEREN • gratis: • apart kinderbad
• speeltuin • miniclub 4 t/m 12 jaar (3600 m²),
10:00-23:00 • tienerclub 13 t/m 17 jaar (juli en au-

gustus) • tegen betaling: • babysitservice LOGIES
• A1A, A2A, A3A (47 m²): deluxe kamers met
douche, bubbelbad, badjas, slippers, haardroger,
airconditioning, telefoon, satelliet-tv, kluisje, minibar (zie all inclusive), gratis wifi, koffie- en theefaciliteiten, laminaat, balkon • B1A, B2A, B3A
(47 m²): deluxe kamers met toegang tot het zwembad • A2B, A3B, A4B (68 m²): deluxe familiekamers met 2 slaapkamers • B2B, B3B, B4B: deluxe
familiekamers in het bijgebouw met toegang tot
het zwembad • A2C, A3C, A4C (90 m²): superior
familiekamers met 2 slaapkamers en 2 badkamers
ULTRA ALL INCLUSIVE Eten & drinken: • ontbijt-, lunch- en dinerbuffet • laat ontbijt 10:0011:00 • ijsjes 8:00-24:00 • snacks 12:00-18:00 • koffie, thee en gebak in de namiddag • lokale en een
selectie internationale (alcoholische) dranken
24/7 • minibar dagelijks gevuld met frisdranken
Sport & ontspanning: • stoombad • sauna • aerobics • fitness • tafeltennis • beachvolleybal
• darts • aquagym • animatie overdag en 's avonds
HONEYMOON • 10 % korting voor de bruid
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rixos premium tekirova
KEMER

Rixos Premium Tekirova is gelegen in een idyllische baai aan de voet van het Taurusgebergte. Hier vervelen u en de kinderen zich geen moment. Aquazumba, mountainbike, boogschieten of beachvolley. Vier verschillende miniclubs en een indrukwekkend themapark.
Aan activiteiten en faciliteiten geen gebrek. Bovendien verblijft u in dit hotel op basis van
een premium all-inclusive, een enorm uitgebreide formule waarbij u 24/24 geniet.
LIGGING • rustig gelegen • direct aan het privékiezelstrand • ca. 3 km van restaurants, bars en winkeltjes • ca. 73 km van de luchthaven van Antalya
FACILITEITEN • 770 kamers • tuin • cinema • beach club • wifi • binnenzwembad • 8 zwembaden,
14 glijbanen • ligbedden en handdoeken aan het
zwembad en aan het strand • tegen betaling:
• kapper • winkeltjes • wasserij RESTAURANTS
EN BARS • hoofdrestaurant • 6 à-la-carterestaurants: zeevruchten, Italiaans (€), Mexicaans (€), internationaal (€), Far-East en Turks • 8 bars • roomservice 24/7 (€) SPORT EN ONTSPANNING
• gratis: • zie all inclusive • tegen betaling:
• wellnesscenter • bowling • in de omgeving: bananenboot, kajakken, waterfietsen, catamaran en zeilen (certificaat) KINDEREN • gratis: • apart kinderbad • speeltuin • Rixy baby 6 maanden-3 jaar,
01/05-01/10 • Club R 13-17 jaar • Rixy mini
3-5 jaar, Rixy midi 6-7 jaar, Rixy maxi 8-12 jaar
• minidisco • kinderrestaurant • tegen betaling:
• babysitservice LOGIES • A1D, A2D (26 m²): standaardkamers in het hoofdgebouw met douche,
haardroger, telefoon, flatscreen satelliet-TV, koffieen theezetfaciliteiten, zithoek, minibar (zie all inclusive), kluisje, vast tapijt, airconditioning, balkon
• A1E, A2E: standaardkamers met zeezicht

• A1A, A2A (32 m²): deluxe kamers met bergzicht
• A1B, A2B: deluxe kamers met zeezicht • A2C,
A3C, A4C (46 m²): familiesuites in het bijgebouw,
2 aparte slaapkamers, 2 badkamers • A2F (45 m²):
poolsuites met aparte slaapkamer, woon/slaapkamer en directe toegang tot het zwembad • A2G,
A3G, A4G (100 m²): poolvilla's met 1 woon/slaapkamer en badkamer op het gelijksvloers, 1 slaapkamer en badkamer op de 1ste verdieping, directe
toegang tot het zwembad, terras en frans balkon op
de 1ste verdieping • C4C, C5C, C6C (200 m²): executive villa's met 2 slaapkamers, 3 badkamers,
woonkamer, swim-up terras, butlerservice, gratis
roomservice, dagelijkse krant, gratis wasserijservice ALL INCLUSIVE Eten & drinken: • ontbijt-,
lunch- en dinerbuffet • laat ontbijt tot 11:00 • Food
court 12:00-18:00 • middernachtbuffet • à-la-carterestaurants, 1x per week in 1 restaurant • lokale en
een selectie van geïmporteerde (alcoholische) dranken 24/7 • minibar dagelijks gevuld met water,
frisdrank en bier Sport & ontspanning: • stoombad • sauna • aerobics • minibasketbal • fitness
• aquagym • minivoetbal • boogschieten • beachvolleybal • surfen (certificaat) • tennis (3 courts,
materiaal en lessen €) • animatie HONEYMOON
• 5% korting voor de bruid
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Club Marvy: de wind in de zeilen
Unieke Pegase ervaring

Met zijn kristalhelder water, beschutte baaien en verborgen
stranden is de Egeïsche Zee een droombestemming voor
liefhebbers van zeilen. ’s Ochtend genieten van Turkse
koffie en vers fruit, ’s middags de zee op om golven te
temmen: heerlijk is het.

Marvy Sail
Eén van de beste zeilervaringen krijgt u in Marvy Sail van
Club Marvy, gelegen aan het prachtige Kesre Bay. U kunt
er het hele jaar door terecht voor zeillessen, excursies
en events op en aan het water. Het is een heerlijke
ontmoetingsplaats die iedereen, jong en oud, optimaal
wil laten genieten van de golven.

Milieuvriendelijke boten
Actieve twintiger, kranige zestiger, koppel, vriendengroep,
gezin met kinderen: voor iedereen is er een aangepast
programma. Voor jongeren tussen 8 en 15 jaar oud is er
zelfs het ‘Young Sailors Program’. Zij trekken het water
in met de nieuwste generatie O’pen BIC’s, recycleerbare
boten op maat van tieners. Ook dat vindt Marvy Sail
trouwens een evidentie: de club kiest resoluut voor
rubberboten waarvan de impact op het milieu zo laag
mogelijk is.
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club marvy
ÖZDERE

Dit luxehotel van topkwaliteit is het nieuwe concept van PALOMA: Club Marvy. Het zuiders antwoord op wat in de scandinavische wereld 'hygge' genoemd wordt (de stijl van het
goede leven). De rode draad doorheen het resort is de „Modern Aegean Style” en steunt op
vier pijlers: natuur, authenticiteit, smaak en genieten. Kom tot rust in Club Marvy.
LIGGING • direct aan 2 aparte privébaaien met

zandstrand: 1 strand 16+ • ca. 1,5 km van het centrum van Özdere • ca. 35 km van het centrum van
Kusadasi • ca. 50 km van de luchthaven van Izmir
FACILITEITEN • 342 kamers • hoofdgebouw met
4 verdiepingen en bungalows met 2 verdiepingen
• wifi in het hele hotel • zonneterrassen • 2 zwembaden: 1 familie, 1 infinity • aquapark • ligbedden, handdoeken en parasols aan zwembad en
strand • tegen betaling: • winkeltjes • markt
• kapper • wasserijservice • doktersservice
24/7 RESTAURANTS EN BARS • Volpension: • ontbijt-, lunch- en dinerbuffet • laat ontbijt • 1x per
week diner in een van deze à-la-carterestaurants:
organisch/Turks (18+, vanaf 1/6), mediterraans/
meze (vanaf 1/6), 'Boa Grill' (gratis) • snacks
• middernachtsnacks 23:00-24:00 • fruit en kleine
snacks geserveerd aan zwembad en strand op bepaalde uren • dranken bij de maaltijd inbegrepen
in het buffetrestaurant: tafelwijn, lokaal bier, frisdranken en water • water 24/7 • water in de minibar (dagelijks aangevuld) • buffetrestaurant met
terras • 5 à-la-carterestaurants met terras (met reservering, weersafhankelijk): Italiaans (€), Steak
House (€), organisch/Turks (18+, vanaf 1/6), mediterraans/meze (vanaf 1/6), 'Boa Grill' • seizoensgebonden biologische maaltijden en biologische wijn
• 2 snackbars • 8 bars, Night Club SPORT EN
ONTSPANNING • gratis: • wellnesscenter 'MAR
Spa': sauna, hamam • 'Atelier MARVY' • 'MAR'
fitness • yoga • aerobics • Zumba® • minigolf
• aquagym/Aqua Zumba® • aquabiking • basketbal • beachvolleybal • tennis: 4 courts (materiaal, verlichting en lessen €) • kanoën vanaf
1/5 • animatie overdag en 's avonds • tegen betaling: • wellnesscenter 'MAR Spa': massage en behandelingen • gemotoriseerde watersporten: • bananenboot • jetski • parasailing (watersporten
vanaf 1/5, externe aanbieder) • MARVY zeilschool
KINDEREN • gratis: • apart kinderbad • waterspeelbad met aquatower met 3 glijbanen • Fresh
Park voor peuters • speeltuin • miniclub van 4 t/m
12 jaar 10:00-22:00 • minidisco • kinderbioscoop
• kinderbuffet tijdens lunch en diner • Neder-

landstalige kinderanimatie in juli en augustus LOGIES • 1A, 2M (20 m²): 'Comfort' kamers gelegen
in het hoofgebouw met douche, haardroger, satelliet-tv, telefoon, wifi, koffie- en theezetfaciliteiten,
zithoek, kluisje, minibar (zie all inclusive), tegels,
airconditioning (weersafhankelijk), balkon, tuinzicht • 2A, 3A (30 m²): ruimere 'Comfort' kamers
in het bijgebouw, tuinzicht • 2B, 3B: 'Comfort' kamers met lateraal zeezicht • 1H, 2H, 3H: 'Premium Comfort' kamers gelegen in het adults only-gedeelte, privé check-in, welkomstchampagne,
24u Marvy Assist, ontbijt in à-la-carterestaurant
Değirmen, buggy-service, voorrang bij reservatie
van de spa en de à-la-carterestaurants, zeezicht
• 2C, 3C (33 m²): 'Family Comfort' kamers bestaande uit 1 ruimte met 1 dubbel bed en 2 aparte
bedden, zeezicht • 2J (42 m²): juniorsuites in het
hoofdgebouw, aparte slaapkamer, woonkamer, lateraal zeezicht • 2D, 3D, 4D (60 m²): familiesuites
in het hoofdgebouw met woon/slaapkamer, aparte
slaapkamer, zeezicht • 2E, 3E, 4E (40 m²): 'Family
connection' kamers met 2 kamers met verbindingsdeur, 2 badkamers, tuinzicht • 2F, 3F, 4F
(60 m²): familiekamers met 2 kamers met verbindingsdeur, 2 badkamers, met tuinzicht • 2G, 3G,
4G: familiekamers met lateraal zeezicht • 2L - 6L
(66 m²): 'Family Comfort' kamers in het bijgebouw, 2 kamers met verbindingsdeur: 1 woon/
slaapkamer en 1 slaapkamer met dubbel bed en
2 aparte bedden, zeezicht ULTRA ALL INCLUSIVE
met toeslag Eten & drinken: • ontbijt-, lunchen dinerbuffet • laat ontbijt • 1x per week diner in
een van deze à-la-carterestaurants: organisch/
turks (18+), mediterraans/meze en 'Boa Grill'
(drank inbegrepen, met reservering, weersafhankelijk) • snacks • middernachtsnacks 23:0024:00 • frisdranken, fruit en kleine snacks geserveerd aan zwembad en strand op bepaalde uren
• (inter)nationale (alcoholische) dranken
24/7 • water, frisdranken en bier in de minibar (dagelijks aangevuld) HONEYMOON • 10% korting
voor de bruid (enkel geldig op kamertypes 2A, 2D,
2E, 2G, 2H, 2J, 2L) • fruitmand en flesje wijn
(35 cl.)
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paloma pasha resort
ÖZDERE

Dit recente tophotel van het bekende Paloma-label ligt op een zucht van de historische site
Efeze. Op de achtergrond ontvouwen zich glooiend groene heuvels, vóór u openbaart zich
het azuurblauwe water van de Egeïsche Zee. Dit vijfsterrenresort met complete all inclusive-formule en een uitstekende service bevindt zich in een baai met een eigen privéstrand.
De ruime, comfortabele kamers en suites zijn voorzien van alle nodige comfort. Meerdere
restaurants serveren de heerlijkste gerechten uit de Turkse en internationale keuken en in
de authentieke taverne aan zee kunt u 's avonds in openlucht dineren.
LIGGING • direct aan het privézandstrand • ca.
1 km van het centrum van Özdere • ca. 35 km van
Kusadasi • ca. 50 km van de luchthaven van Izmir
FACILITEITEN • 268 kamers • 5 verdiepingen
• 6 liften • wifi in het hele hotel • disco • tuin
• binnenzwembad: gesloten 15/5-15/9 • 2 zwembaden: o.a. 1 met 3 glijbanen • ligbedden, parasols
en handdoeken aan zwembad en strand • tegen
betaling: • winkeltjes • kapper • wasserijservice
• doktersservice RESTAURANTS EN BARS • buffetrestaurant met terras • 4 à-la-carterestaurants met
terras (met reservering): internationaal (zonder
terras), vis, Turks en bbq • seizoensgebonden biologische producten en biologische wijn • 6 bars:
o.a. poolbar, pianobar, 'Jazz' Bar, 'Vitamin' Bar
• roomservice 24/7 (€) • Beach & Pool concept:
snacks en verfrissingen geserveerd aan de ligbedden op het strand en aan het zwembad SPORT EN
ONTSPANNING • gratis: • zie all inclusive • tegen betaling: • wellnesscenter: massage en behandelingen • bananenboot • jetski • ringo • parasailing KINDEREN • gratis: • apart kinderbad
• binnenkinderbad: gesloten 15/5-15/10 • speeltuin • miniclub van 4 t/m 12 jaar 10:00-12:00/14:0017:00 • tienerclub met o.a. Twitter- en Facebookhoek en spelconsoles, van 13 t/m 16 jaar
10:00-12:00/14:00-17:00 • Kids' Chef • tegen betaling: • babysitservice (op aanvraag) LOGIES
• A2B, B2B, A3B (33 m²): kamers in het hoofdgebouw met douche, haardroger, individuele aircon-

ditioning, telefoon, satelliet-tv, wifi, zithoek, kluisje, minibar, thee- en koffiezetfaciliteiten, sofabed
en balkon met tuinzicht • A1D (33 m²): 1-persoonskamers • A2P: standaardkamers voorbehouden voor Pegase-klanten met balkon en zeezicht
• A1C, A2C (33 m²): kamers met zeezicht en balkon of terras • A2A (33 m², 13+): swim up kamers
met terras en directe toegang tot het zwembad
• A2D, A3D, A4D (65 m²): familiesuites met aparte slaapkamer, 2 badkamers, terras of balkon en lateraal zeezicht • A2F (70 m²): suites met woonkamer,terras met bubbelbad, zeezicht ULTRA ALL
INCLUSIVE Eten & drinken: • ontbijt-, lunch- en
dinerbuffet • laat ontbijt 10:00-11:00 • 1x per verblijf diner in een van de 3 à-la-carterestaurants: internationaal, vis, Turks (bij reservatie) • afternoon
tea 15:00-18:00 • snacks 15:30-17:00 • ijsjes in het
buffetrestaurant tijdens lunch en diner • middernachtsnacks 23:00-1:00 • frisdranken, fruit en kleine snacks geserveerd aan zwembad en strand • lokale en internationale (alcoholische) dranken
24/7 • minibar met water, bier en frisdranken dagelijks gevuld Sport & ontspanning: • wellnesscenter: hamam, sauna • fitness • basketbal • minivoetbal • jeu de boules • tafeltennis • aerobics
• darts • waterpolo • aquagym • boogschieten
• tennis (materiaal, verlichting en lessen €) • minigolf • waterfietsen • kanoën • animatie overdag
en 's avonds HONEYMOON • 10% korting voor
de bruid
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rixos premium bodrum
TORBA

In dit all inclusive-resort aan een prachtige privébaai valt veel meer te beleven dan pootje
baden of genieten van uw strandcabana! Of u nu logeert in een klassiek ingerichte kamer of
een familiesuite, u kan vrij gebruik maken van het ruime aanbod faciliteiten. Beachvolley,
een cursus buikdansen of animatie in de Kid’s Club, de professionele staff zorgt ervoor dat
u en uw kinderen zich nooit vervelen.
LIGGING • direct aan het privézandstrand met

3 steigers (o.a. 1 steiger 16+, 1 steiger ladies only) • ca.
2 km van het dorpje Torba • ca. 10 km van het centrum van Bodrum • dolmus • ca. 25 km van de
luchthaven van Bodrum FACILITEITEN • 308 kamers • hoofdgebouw met 3 verdiepingen en verschillende blokken in de tuin met 2 of 3 verdiepingen
• 3 liften in het hoofdgebouw • wifi in het hele hotel
• bioscoop • 1 v.d. zwembaden is half binnenzwembad en half buitenzwembad • zwembad • aquapark
met 4 glijbanen voor kinderen t/m 16 jaar • ligbedden, matrasjes, parasols en handdoeken aan zwembad en strand • tegen betaling: • winkeltjes • kapper • wasserijservice • cabanas RESTAURANTS EN
BARS • buffetrestaurant met terras • 2 à-la-carterestaurants (met reservering, in openlucht, weersafhankelijk 20/5-15/9): Kretenzisch, Italiaans • 8 bars: o.a.
lobbybar, poolbar en beachbar • roomservice
24/7 (beperkt menu 2:00-6:00) SPORT EN ONTSPANNING • gratis: • zie all inclusive • tegen betaling:
• wellnesscenter: o.a. massages en behandelingen
• waterski • bananenboot • duiken • parasailing • in
de omgeving: golf op ca. 15 min. met de wagen KINDEREN • gratis: • apart kinderbad • speeltuin • miniclub Rixy Kids Club van 4 t/m 12 jaar 10:0022:30 • tegen betaling: • babysitservice LOGIES

• B1A, B2A, B3A (42 m²): deluxe kamers met douche, haardroger, telefoon, satelliet-tv, kluisje, minibar
(zie all inclusive), koffie- en theefaciliteiten, airconditioning, balkon of terras, tuinzijde • B1B, B2B, B3B:
deluxe kamers met zeezicht • B1F, B2F, B3F (52 m²):
premium kamers in het bijgebouw met zeezicht
• B2C (54 m²): suites in het hoofdgebouw aan tuinzijde • B2D, B3D, B4D (72 m²): familiesuites met
2 slaapkamers, 2 badkamers • B2E, B3E, B4E
(93 m²): suites met woonkamer, 2 slaapkamers, 2 badkamers ULTRA ALL INCLUSIVE Eten & drinken:
• ontbijt-, lunch- en dinerbuffet • snacks 12:3018:00 • middernachtsnacks 0:00-2:00 • patisserie
15:00-18:00 • lokale en een selectie van geïmporteerde (alcoholische) dranken 24/7 • minibar dagelijks
gevuld met frisdranken en water (1/6-20/9 ook chocolade, snoep, bier, melk en fruitsap) • roomservice
2:00-6:00 Sport & ontspanning: • wellnesscenter:
hamam (peeling €), Fins bad, stoombad • aerobics
• basketbal • jeu de boules • tafeltennis • fitness
• beachvolleybal • aquagym • tennis: 2 courts (verlichting en materiaal €) • darts • Pilates • Zumba®
• kangoojumping • antigravity yoga • TRX • minivoetbal • beperkte animatie overdag en 's avonds
HONEYMOON • 5% korting voor de bruid • fruitmand en fles wijn op de kamer bij aankomst
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voyage türkbükü
TÜRKBÜKÜ

Voyage Türkbükü ligt neergevlijd tegen een groene helling direct aan het strand. Op nog geen
22 km bevindt zich de levendige badplaats Bodrum. Het hotel maakt deel uit van de kwaliteitsvolle Voyage-Keten en is gekend voor zijn uitstekende all-inclusiveformule. Vooral de typisch Turkse specialiteiten in het à la carte restaurant Kebappa zijn niet te versmaden.
LIGGING • direct aan het privézand-/kiezelstrand
van ca. 75 m en het houten platform van het hotel
• ca. 2 km van het dorpje Türkbükü • ca. 22 km van
het centrum van Bodrum • dolmus • niet geschikt
voor mensen die slecht ter been zijn • ca. 45 km van
de luchthaven van Bodrum FACILITEITEN • 200 kamers • hoofdgebouw (enkel receptie en lobbybar)
• bungalows met 2 verdiepingen • wifi in de openbare ruimtes: in de lobby en aan het strand • shuttleservice op het domein • zwembad met 3 glijbanen
• ligbedden, parasols, matrasjes en handdoeken aan
zwembad, strand en platform • tegen betaling:
• winkeltje • kapper • wasserijservice • doktersservice RESTAURANTS EN BARS • buffetrestaurant
met terras • 2 à-la-carterestaurants (27/4-29/9,
weersafhankelijk, volgens beschikbaarheid): Turks
en vis • 2 snackbars • 4 bars: o.a. aquabar, lobbybar
en beachbar • patisserie SPORT EN ONTSPANNING
• gratis: • zie all inclusive • tegen betaling: • massage KINDEREN • gratis: • apart kinderbad • kinderbuffet • speeltuin • miniclub van 4 t/m 12 jaar
• tegen betaling: • babysitservice LOGIES • 1A,

2A (20 m²): standaardkamers met douche, haardroger, slippers, individuele airconditioning, telefoon,
flatscreen satelliet-tv, minibar (zie all inclusive),
kluisje, laminaat, Frans balkon • 1B, 2B, 3B (30 m²):
ruimere bungalow met balkon of terras • 2F, 3F, 4F
(36 m²): familiebungalows met 1 badkamer, 2 slaapkamers met verbindingsdeur, balkon ULTRA ALL
INCLUSIVE Eten & drinken: • ontbijt-, lunch- en
dinerbuffet • 1x per verblijf diner in de à-la-carterestaurants (met reservering) • snacks 12:0017:00 • middernachtsnacks 0:00-1:00 • cake, patisserie, desserts en ijsjes 10:00-19:00 • sandwiches
1:00-7:00 • lokale en een selectie internationale (alcoholische) dranken 24/7 • minibar met frisdranken, water en bier (dagelijks aangevuld), 1 flesje rode en witte wijn, chips en nootjes (bij aankomst)
Sport & ontspanning: • hamam (peeling €) • sauna • aerobics • tafeltennis • fitness • beachvolleybal
• aquagym • minigolf • tennis: 1 court • basketbal
(verlichting €) • minivoetbal (verlichting €) • darts
• beperkte animatie HONEYMOON • fles wijn en
fruitmand bij aankomst
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nikki beach resort & spa
TORBA

Nikki Beach Bodrum is een lifestyle boetiekhotel aan een privéstrand in de baai van Torba.
De architectuur is prachtig, waarbij witte rechthoekige volumes en organische vormen een
modernistisch dorp vormen aan de Egeïsche Zee. Verder heeft dit hotel alles waar de andere Nikki Beach-hotels zo geroemd om zijn: een levendige Beach Club met lokale flair, creatieve gastronomie, een attente service en een eersteklas spa. Klap op de vuurpijl: de villa’s
met privézwembad, tuin en patio.
LIGGING • direct aan zee met steiger • direct aan
het kleine 'familie' strand • ca. 9 km van het centrum van Bodrum • ca. 29 km van de luchthaven
van Bodrum FACILITEITEN • 76 kamers, suites en
villa's • wifi in het hele hotel • zonneterrassen
• Nikki Beach Club: ligbedden in het beachclub
gedeelte met apart zwembad (18+) • infinityzwembad • ligbedden, matrasjes, parasols en handdoeken • tegen betaling: • wasserijservice • cabanas • Nikki Beach Club: VIP cabana's
RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet, lunch en
diner à la carte • ontbijtbuffet 'Café Nikki'

• 2 à-la-carte restaurant: 'Nikki Beach Restaurant
& Beach Club' (18+), 'Café Nikki' • 'Sunset lounge'
(cocktails & lichte snacks) • 'Soul Lobby' (thee, koffie, snacks) SPORT EN ONTSPANNING • gratis:
• fitness (16+) • tennis • tegen betaling: • wellnesscenter 'Nikki Spa by Clarins' (16+): hamam,
sauna, massages en schoonheidsbehandelingen
• yoga LOGIES • kamers met bad, inloopdouche,
haardroger, badjassen, slippers, airconditioning,
wifi, entertainment wand, Nespresso®-apparaat,
Lcd-tv, kluisje, Mybar (met uw voorkeurdrankjes),
parketvloer, balkon of terras
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xanadu island all suite
AKYARLAR

Dit exclusieve resort is een architecturaal pareltje op een privaat schiereiland voor de kust van
Bodrum. Te midden van dit prachtige natuurdecor geniet u van een ontspannend verblijf in
luxueuze suites of villa’s vanwaar u uitzicht heeft op de vele Turkse en Griekse eilandjes in de
buurt. Neem een duik in het infinity pool met het kristalheldere water van de Egeische Zee op
de achtergrond of geniet van een verkwikkende behandeling in de Shang-Du Spa.
LIGGING • direct aan het licht aflopend privékie-

zelstrand met 2 platforms en 2 steigers • gelegen op
een privéschiereiland • ca. 7 km van het centrum
van Turgutreis • ca. 55 km van de luchthaven van
Bodrum FACILITEITEN • 222 suites • wifi in het hele hotel • disco (16+) • amfitheater juni-eind september (weersafhankelijk) • verwarmd binnenzwembad • 2 zwembaden • ligbedden en
handdoeken aan zwembad en strand • tegen betaling: • winkeltjes • kapper • doktersservice
24/7 RESTAURANTS EN BARS • buffetrestaurant
met terras • 2 à-la-carterestaurants (met reservering
en volgens beschikbaarheid, 7+): Egeïsch en Italiaans • snackbars • bars: o.a. lobbybar, sportbar,
2 poolbars • roomservice 24/7 (€) SPORT EN ONTSPANNING • gratis: • zie all inclusive • tegen betaling: • wellnesscenter: o.a. hamam, bubbelbad,
sauna, massage en behandelingen • tennislessen
• watersporten mei-eind oktober KINDEREN • gratis: • apart kinderbad • apart binnenkinderbad
• baby- en kinderbuffet • speeltuin • miniclub van
4 t/m 12 jaar • 'baby concept' van 0 t/m 2 jaar: o.a.
luiers, reinigingsdoekjes en waskussen bij aankomst
• tegen betaling: • babysitservice LOGIES • A1A,
A2A, A3A (51 m²): Courtyard suites in het hoofdgebouw met bad, douche, haardroger, wifi, airconditioning, kluisje, satelliet-tv, telefoon, minibar (zie all

inclusive), parket, zithoek met sofabed en balkon
met zeezicht • A1B, A2B, A3B (70m²): Sunset suites
met aparte slaapkamer, woonkamer met sofabed
• A2G, A3G (80 m²): deluxe suites met ruimere badkamer, aparte slaapkamer, woonkamer met sofabed
• A2C (60 m²): Romance suites met bubbelbad, ruime slaapkamer met cirkelvormig kingsizebed en
woonkamer, ruime badkamer, gratis toegang tot de
'Salus per Aqua zone” in de spa, spapakket voor
koppels, 1x ontbijt in de kamer • C2D-C5D (92 m²):
Elegance suites met 2 aparte slaapkamers, 2 badkamers • C2F-C5F (110 m²): Lavender suites met
2 aparte slaapkamers (1 met woonkamer), 2 badkamers • C2E-C5E (124 m²): Executive suites met
bubbelbad, woonkamer met eethoek, 2 aparte slaapkamers, 2 badkamers ULTRA ALL INCLUSIVE Eten
& drinken: • 24 uur „all day dining concept” • ontbijtbuffet en laat ontbijt • lunchbuffet en snacks
• dinerbuffet • diner in de à-la-carterestaurants
• snacks en patisserie 24/7 • ijsjes • lokale en internationale dranken 24/7 • minibar dagelijks aangevuld met frisdranken Sport & ontspanning: • fitness • tennis: 1 court • multisportterrein • bowling
• internationale animatie • livemuziek • wasserijen strijkservice (verblijf van min. 7 nachten) PRIVILEGES • 10% korting op alle à-la-cartebehandelingen in de 'Shang-Du Spa'
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lux* bodrum resort&residences
GÜVERÇINLIK

LUX* Bodrum is een bekroond resort, gelegen op een heuvel nabij het strand van een privaat schiereiland. Die bijzondere omgeving is maximaal opgenomen in het architecturaal
concept: van overal kijkt u uit over de Egeïsche Zee. Het hotel straalt een soort kosmopolitische flair uit. De kamers zijn elegant vormgegeven met strakke lijnen, zachte kleuren en
authentieke lokale accenten. Hoogtepunt zijn de villa’s, waarvan de Presidential Villa het
summum van luxe aanbiedt. Ze ligt op het verste punt van het eiland en is ingebouwd in de
rotsen. U geniet er van 1600 m² binnen- en buitenleven, met onder andere een jacuzzi, een
steiger richting de zee en ruimte om uw jacht aan te meren.
LIGGING • rustig gelegen • direct aan het fijn zandstrand • ca. 8 km van het centrum van Güvercinlik
• ca. 15 km van de luchthaven van Bodrum FACILITEITEN • 150 kamers, residenties en villa's • wifi in
het hele hotel • zonneterrassen • zwembad • ligbedden, matrasjes, parasols en handdoeken aan het
zwembad en strand • tegen betaling: • wasserijservice RESTAURANTS EN BARS • 4 à-la-carte restaurants: Stella (steakhouse), Bodrum Blue (zeevruchten), Vitalica Healing Restaurant (organische
keuken), Mediterranean Restaurant (mediterraans)
• 4 bars: Café LUX* (koffiebar), The bar, Beach
Rouge, Peninsula bar (beachbar) • roomservice
• gepaste kleding verplicht SPORT EN ONTSPANNING • gratis: • fitness • DJ-set op Beach Rouge
(dagelijks) • openluchtbioscoop (twee keer per
week) • live muziek (één per week) • avondshow

(om de twee weken) • tegen betaling: • wellnesscenter LUX* MeSpa: massages en schoonheidsbehandelingen • watersporten KINDEREN • gratis:
• PLAY Club van 3 t/m 12 jaar, 12:00-18:00 • tegen
betaling: • babysitservice LOGIES • standaardkamers (30 m²) met douche, badjassen, slippers, haardroger, wifi, telefoon, flatscreen satelliet-tv, kluisje,
minibar (€), koffie- en theezetfaciliteiten, tegels, airco, zeezicht • ruimere deluxe kamers (35-45 m²)
• juniorsuites (56-70 m²) met inloopdouche of bad
en ruime zithoek ALL INCLUSIVE met toeslag
Eten & drinken: • ontbijtbuffet in Stella • lunch
à-la-carte in Beach Rouge • diner à-la-carte in Bodrum Blue of Stella • snacks kunnen worden geserveerd tussen 12:00-18:30 (op aanvraag) • een selectie
van (alcoholische) dranken • dagelijks gevulde minibar: water, sap, frisdranken en bier
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voyage bodrum
BODRUM

Voyage Bodrum is het ideale toevluchtsoord om als koppel tot rust te komen onder de
Turkse zon. Dit adults-only hotel ligt op een helling in een toverachtige baai vlakbij het centrum van Bodrum. Vanop verschillende plaatsen geniet u van adembenemende uitzichten
over de Egeïsche Zee en de stad zelf. Ongegeneerd genieten van grasvelden met hangmatten, van cocktails bij zonsondergang, van watersporten zoals windsurfen, zeilen en waterskiën. Het hoort er hier allemaal bij. Bovendien verblijft u in dit hotel volgens een ultra
all-inclusive, een heel uitgebreide formule waarin zelfs de ice-creamkiosk, de patisserie en
het fruitkraam zijn inbegrepen.
LIGGING • direct aan het privézand-/kiezelstrand
met steiger • gelegen op een helling • ca. 900 m van
het centrum van Bodrum • dolmus aan de hoofdweg (te bereiken via een steile helling) • shuttleboot
in hoogseizoen (weersafhankelijk, €) • niet geschikt voor mensen die slecht ter been zijn
• ca. 40 km van de luchthaven van Bodrum
FACILITEITEN • 150 kamers • 7 verdiepingen
• 2 liften • wifi in het hele hotel • tv-ruimte • tuin
• zwembad • ligbedden, matrasjes, handdoeken en
parasols aan zwembad en strand • tegen betaling:
• winkeltje • kapper • wasserijservice • doktersservice RESTAURANTS EN BARS • buffetrestaurant
met terras • à-la-carterestaurant (internationaal,
keuzemenu) • bars: o.a. lobbybar, poolbar en
snack-/beachbar • patisserie SPORT EN ONTSPANNING • gratis: • zie all inclusive • tegen betaling:
• massage • in de omgeving: o.a. zeilen, windsurfen, duiken, bananenboot, ringo, waterski, water-

fietsen, parasailing en kanoën LOGIES • 1A, 2A,
3A (19 m²): standaardkamers met douche, haardroger, slippers, telefoon, wifi, flatscreen satelliet-tv,
minibar (zie all inclusive), kluisje, laminaat, airconditioning • 1C, 2C, 3C: standaardkamers met balkon • 1B, 2B, 3B: standaardkamers met balkon en
zeezicht ULTRA ALL INCLUSIVE Eten & drinken:
• ontbijt-, lunch- en dinerbuffet • 1x per verblijf diner in het à-la-carterestaurant (met reservering,
volgens beschikbaarheid) • snacks 12:3016:30 • middernachtsnacks 0:00-1:00 • ijsjes en
fruit 10:00-18:00 • patisserie 10:00-18:00 • sandwiches 1:00-7:00 • lokale en een selectie internationale (alcoholische) dranken 24/7 • minibar: dagelijks
frisdranken, water, bier, 1 klein flesje rode en witte
wijn, bij aankomst chips en nootjes Sport & ontspanning: • sauna • hamam (peeling €) • tafeltennis • tafelvoetbal • darts • biljart • fitness EXTRA
INFO • minimumleeftijd 16 jaar
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hillside beach club
FETHIYE

De architectuur van het hotel is volledig in harmonie met de omringende baai, waar het water weifelt tussen turquoise en donkerblauw. Deze beach club ligt tegen de groene heuvels
aangevlijd en ziet uit op 3 mooie privé-stranden.
LIGGING • gelegen in een privébaai en tegen een
helling • direct aan het kiezelstrand: hoofdstrand,
silent beach (adults only strandgedeelte waar de
Sanda Spa zich bevindt), serenity beach (adults only), pasha beach • ca. 4 km van het centrum van
Fethiye, shuttle service (€) • ca. 55 km van de
luchthaven van Dalaman FACILITEITEN • 330 kamers • 2 kabelbaanliften • wifi in het hele resort
• disco • amfitheater • zwembad • ligbedden, parasols, matrasjes en handdoeken aan het zwembad
en aan het privéstrand • tegen betaling: • winkeltjes • kapper • wasserijservice • dokterservice
RESTAURANTS EN BARS • ontbijt-, lunch- en dinerbuffet • snacks op bepaalde tijden • dranken
bij de maaltijd in het hoofdrestaurant inbegrepen:
water, tafelwijn, bier en frisdranken • lunch in de
snackbar aan het strand (dranken €) • laat ontbijt
en diner in restaurant Pasha (dranken €) • hoofdrestaurant met terras: dranken bij de maaltijd: water, huiswijn, bier en frisdrank • 2 à-la-carterestaurants (diner, dranken €, 12+ in restaurant
Pasha) • 9 bars: o.a. poolbar, koffiebar en beachbar
• gepaste kleding verplicht (lange broek verplicht
bij het diner voor de heren) SPORT EN ONTSPANNING • gratis: • sauna • bubbelbad • aerobics
• aquafit • basketbal • beach-volley • boogschieten • fitness • pilates • tafeltennis • yoga • kanoën
• zeilen (certificaat verplicht) • windsurfen (certi-

ficaat verplicht) • tennis (4 courts met verlichting)
• internationale animatie • tegen betaling: • wellnesscenter Sanda Spa: o.a. massages en schoonheidsbehandelingen • fietsen • tennislessen
• workshops • catamaran (certificaat verplicht)
• ringo • waterski • duiken • snorkelen • wakeboard • lessen windsurfen, zeilen en catamaran
KINDEREN • gratis: • geïntegreerd kinderbad
• speeltuin • baby park 0 t/m 3 jaar (onder toezicht
van een volwassene): o.a. mini aquapark, zandbak,
speeltuinen • miniclub Kidside 4 t/m 10 jaar: o.a.
kinderbad met 4 glijbanen, zandbak, speeltuinen,
minidisco • tienerclub Young Club 11 t/m 15 jaar:
o.a. DJ-lessen, basketbal, danslessen • tegen betaling: • babysitservice LOGIES • 2E, 3E: kamers
met douche, haardroger, LCD satelliet-tv, minibar (€), kluisje, centrale airconditioning, tegels,
balkon, tuinzicht • 1C, 2C: kamers met terras en
lateraal zeezicht • 2A, 3A: kamers met frontaal
zeezicht, badkamer te bereiken via het terras • 2B,
3B, 4B: familiekamers met 2 aparte slaapkamers,
1 badkamer en groot terras met zeezicht, badkamer te bereiken via het terras HONEYMOON
• 12,5% korting voor de bruid in kamertype 2E,
2A en 2C • fles wijn en fruitmand bij aankomst
PRIVILEGES • gratis reservatie in het à-la-carterestaurant Pasha, met dranken inbegrepen (1x per
verblijf, weersafhankelijk)

PEGASE BEOORDELING
FIJNPROEVERS

302

Peg_Vlieg_S20 (302).indd 302

WATERSPORT

MOOI STRAND

PANORAMA

EXCELLENTE SERVICE

MOMENT MET TWEE

FAMILIE

32140A - www.pegase.be/vlieg-32140

17/09/19 11:00

DALAMAN | TURKIJE

hilton dalaman sarigerme resort & spa
SARIGERME

Direct aan het prachtige zandstrand van Sarigerme rijst dit schitterende en zeer complete
resort op naast de branding. De verfijnde keuken en de vele faciliteiten maken hiervan een
vakantieverblijf op hoog Hilton-niveau.
LIGGING • direct aan het privézand-/kiezelstrand

• ca. 2 km van het centrum van Sarigerme • ca.
20 km van de luchthaven van Dalaman FACILITEITEN • 545 kamers • hoofdgebouw met 4 verdiepingen • wifi in openbare ruimtes en de kamers • amfitheater • 3 binnenzwembaden • 7 zwembaden
(2 verwarmbaar) met waterglijbanen • ligbedden,
matrasjes, parasols en handdoeken aan het zwembad en aan het strand • tegen betaling: • winkeltjes
• kapper • dokterservice RESTAURANTS EN BARS
• buffetrestaurant met terras • 6 à-la-carterestaurants • 9 bars: o.a. barstreet met verschillende bars
(sommige 16+) • gepaste kleding voor diner • roomservice 24/7 SPORT EN ONTSPANNING • gratis:
• zie all inclusive • tegen betaling: • wellnesscenter: massages, schoonheidsbehandelingen • aan het
strand: windsurfen, catamaran, waterski, parasailing, duiken, kanoen, waterfietsen KINDEREN
• gratis: • 3 aparte kinderbaden, 1 met glijbanen
• speeltuin • 'Carpi Kids Paradise': miniclub van
4 t/m 11 jaar (kinderen onder 4 jaar toegelaten onder
toezicht van ouders), tienerclub van 12 t/m 15 jaar
• zooland • tegen betaling: • babysitservice LOGIES • 1A, 2A, 3A (36 m²): kamers met bad, douche,
haardroger, airconditioning, kluisje, minibar ( zie all
inclusive), strijkplank en strijkijzer, LCD satelliet-tv,
radio, telefoon, koffiezetapparaat, wifi (€), tapijt, balkon, tuinzicht • 1E, 2E, 3E: kamers met rivierzicht

• 1B, 2B, 3B: kamers met zeezicht • 1C, 2C, 3C
(34 m²): deluxe kamers met toegang tot het zwembad via trappen, lateraal zeezicht • 1J, 2J, 3J (51 m²):
swim up kamers in het bijgebouw, slaap/woonkamer, aparte slaapkamer, badkamer • 1D, 2D, 3D
(56 m²): swim up kamers met directe toegang tot het
zwembad, terras, zwembadzicht • 2G, 3G, 4G
(67 m²): familiekamers met 2 slaapkamers, 1 badkamer, toegang tot het zwembad via trappen, zeezicht
• 2F - 6F (76 m²): familiekamers bestaande uit 2 kamers met verbindingsdeur, 2 badkamers, landzicht
• 2H - 6H (112 m²): swim up familiekamers bestaande uit 2 swim up kamers met verbindingsdeur, terras
met directe toegang tot het zwembad • 2L - 6L
(102 m²): swim up kamers in het bijgebouw bestaande uit 2 slaapkamers, 2 badkamers, woonkamer ALL
INCLUSIVE Eten & drinken: • ontbijt-, lunch- en
dinerbuffet • snacks van 13:00-17:00 • ijsjes • middernachtsnacks 23:30-1:00 • lokale en sommige internationale (alcoholische) dranken 24/7 • drinken
inbegrepen bij sommige maaltijden in de restaurants
(behalve bij het fine dining restaurant) • minibar
dagelijks gevuld met water, bier en frisdranken
Sport & ontspanning: • hamam • sauna • stoombad • aerobics • basketbal • beach-volley • boogschieten • fitness • minigolf • squash • tafeltennis
• Zumba®, pilates, yoga • tennis (6 hardcourts, lessen en verlichting €)
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rixos premium göcek
GÖCEK

Rixos Göcek heeft zich genesteld in de jachthaven van Göcek. Dit adult only-hotel is omgeven en beschermd door de steile hellingen van het Taurusgebergte en biedt een fantastisch
uitzicht op de baai. Met drie à la carte-restaurants, twee zwembaden en tal van activiteiten
hoeft u er zich geen moment te vervelen. Bovendien stelt het hotel graag Secret Beach aan
u voor, een mooi strand waar u gratis met de speedboat heen kan.
LIGGING • gelegen aan de jachthaven van Göcek
• direct aan het zandstrand • ca. 1 km van het centrum van Göcek met restaurants, bars en winkeltjes • ca. 20 km van de luchthaven van Dalaman
• shuttleservice naar een 'geheim' strand via speedboot FACILITEITEN • 192 kamers • wifi in het hele
hotel • kluisjes • tuin • zonneterras • 2 zwembaden, waarvan 1 met zout water • ligbedden, parasols en handdoeken aan zwembad en strand • tegen betaling: • winkeltje • wasserijservice
RESTAURANTS EN BARS • buffetrestaurant 'Turquoise' • 3 à-la-carterestaurants (mits reservatie):
'Daidala Restaurant' (zeevruchten, €), 'People's'
(internationaal), 'The Grill' (€) • snackbar 'Azur'
• 4 bars: Nox Bar, Pool Bar, Aja The Club, Azur
Bar, Nargile Bar (€) • roomservice 24/7 • gepaste
kleding verplicht SPORT EN ONTSPANNING

• gratis: • zie all inclusive • tegen betaling:

• wellnesscenter: diverse massage- en schoonheidsbehandelingen LOGIES • 1A, 2A (45 m²): deluxe
kamers met douche, haardroger, airconditioning,
telefoon, satelliet-tv, wifi, minibar, kluisje, koffieen theefaciliteiten, zithoek, tegels en tapijt, balkon
of terras, tuinzijde • 2B (55 m²): juniorsuites met
woonkamer en aparte slaapkamer • 2C, 3C, 4C:
suites met 2 slaapkamers en 2 badkamers ALL INCLUSIVE PREMIUM Eten & drinken: • ontbijt,
lunch en dinerbuffet • laat ontbijt 11:00-14:30 (enkel op zondag) • snacks 12:00-17:00 • lokale en een
selectie van geïmporteerde (alcoholische) dranken
24/7 • minibar 1x/dag gevuld met frisdranken,
bier,water en fruitsap Sport & ontspanning: • zie
all inclusive EXTRA INFO • minimum leeftijd
13 jaar HONEYMOON • 5% korting voor de bruid
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club privé by rixos premium göcek
GÖCEK

Een breed zandstrand, pijnbomenbossen en rustige tuinen, uitzicht op een spectaculaire
baai en het Taurusgebergte. Dat mag u verwachten in Club Privé by Rixos Göcek, gelegen
in een uitgestrekt natuurreservaat in het hart van Göcek. Privacy is er het codewoord: u
verblijft in een exclusieve villa van zo’n 210 m² groot met alles erop en eraan: terras, jacuzzi, sauna, privézwembad en -strand. Voor het ultieme comfort zorgt bovendien uw hoogst
persoonlijke butler.
LIGGING • gelegen aan de jachthaven van Göcek
• direct aan het zandstrand • ca. 1 km van het centrum van Göcek met restaurants, bars en winkeltjes
• ca. 20 km van de luchthaven van Dalaman
FACILITEITEN • 14 villa's • wifi in het hele hotel
• toegang tot alle faciliteiten van Rixos Premium
Göcek adults only (13+) • tuin • zonneterras • ligbedden, parasols en handdoeken aan zwembad en
strand • tegen betaling: RESTAURANTS EN BARS
• Club House à-la-carterestaurant (internationale
keuken) • The Beach Lounge (internationale keu-

ken, dranken) • roomservice 24/7 • gepaste kleding
verplicht SPORT EN ONTSPANNING • gratis: • zie
all inclusive • tegen betaling: • wellnesscenter: diverse massage- en schoonheidsbehandelingen LOGIES • 2A, 3A, 4A (210 m²): 'villa's Privé' bestaande
uit 2 verdiepingen, 2 aparte slaapkamers, 2 badkamers, woonkamer, volledig uitgeruste kitchenette,
privézwembad, terras, tuinzijde ALL INCLUSIVE
PREMIUM Eten & drinken: • ontbijt, lunch en diner à la carte • lokale en een selectie van geïmporteerde (alcoholische) dranken • 24/7 service
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Enfidha

TUNESIE

Tunesië Vasteland
Genieten van zon, zee en strand, wellnessbehandelingen op
topniveau en Unesco Werelderfgoed: ontdek de troeven van
Tunesië.

MIDDELLANDSE
ZEE

Soussee
S
Skanes

Onze tips
Laat u verwennen in één van de exquise
wellnesscentra. Tunesië is de bakermat
van de thalassotherapie en één van de
belangrijkste wellnessbestemmingen ter
wereld.

Op zoek naar een culturele beleving?
Tunesië telt 8 Unesco Werelderfgoedsites,
van het Romeinse amfitheater El Djem in
Sousse tot de resten van het oude Carthago.

Ontdek het pittoreske stadje Sidi Bou Said
in het uiterste noorden van Tunesië. Het
stadje wordt gekenmerkt door de huizen in
witte en blauwe kleuren en diende reeds als
inspiratiebron voor vele kunstenaars.

Praktisch
WANNEER BEZOEKEN Hele jaar. Belangrijke religieuze feesten (de dienstverlening kan hinder ondervinden): Ramadan 23/04 - 23/05/2020,
Offerfeest 30/07 - 03/08/2020, Islamitisch nieuwjaar 20/08/2020, geboortedag Mohammed 10/11/2019 • VLIEGTIJD Ca. 3 u • TIJDSVERSCHIL 1 u
vroeger dan in België • MUNT Tunesische Dinar: 10 TND = ca. 2,96 EUR (apr’19). In- en uitvoer van de dinar is verboden. • TAKSEN Vanaf
1/11/2018 wordt door de Tunesische regering een belasting geheven op ieder verblijf in hotels of appartementen in Tunesië. De heffing is afhankelijk
van de hotelclassificatie (variërend van 2 tot 4 TND per dag per kamer, max. 7 dagen te betalen) en dient ter plaatse betaald te worden bij check-in.
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iberostar selection royal el mansour
MAHDIA

Rust verzekerd. Dit hotel ligt aan een mooi zandstrand, op een zucht van de haven en het
oude centrum van Mahdia. Zowel koppels als families zijn er thuis dankzij de brede waaier
aan faciliteiten. Niet alleen is er de hele dag door animatie, in het ruime aanbod aan gratis
sporten vindt iedereen zijn ding. Voor wie zich graag persoonlijk laat verwennen, is het uitgebreid thalassotherapiecentrum overigens een must-do. Elke behandeling maakt gebruik
van zeewater dat helend en relaxerend werkt voor het hele lichaam.

Kamer met zeezicht (voorbeeld)

LIGGING • centraal gelegen • direct aan het fijnzandstrand • ca. 1 km van het centrum van Mahdia • ca. 100 km van de luchthaven van Enfidha
FACILITEITEN • 447 kamers • hoofdgebouw met
5 verdiepingen • 4 liften • wifi in het hele hotel
• disco • tuin (10.000 m²) • binnenzwembad: verwarmd 1/11-1/4 • zwembad • ligbedden, parasols
en handdoeken (borg) aan zwembad en strand
• tegen betaling: • winkeltje • kapper RESTAURANTS EN BARS • buffetrestaurant met terras en
showcooking • à-la-carterestaurant, met reservering • 4 bars: beachbar, lobbybar, Moors café en
poolbar • roomservice 24/7 • gepaste kleding verplicht SPORT EN ONTSPANNING • gratis: • zie
all inclusive • tegen betaling: • thalassotherapiecenter: o.a. hamam, massages en schoonheidsbehandelingen • biljart • in de omgeving, tijdens
de zomermaanden: jetski, bananenboot, parasailing, waterski, paardrijden ca. 2 km KINDEREN
• gratis: • apart kinderbad • Star Camp 'Monkey'
van 4 t/m 8 jaar 10:00-12:00/15:00-17:00 • tegen betaling: • babysitservice LOGIES • 1A, 2A (25 m²):
kamers met douche, haardroger, telefoon, wifi, satelliet-tv, kluisje, minibar (€), tegels, airconditio-

ning, balkon of terras • 2S (25 m²): beperkt aantal
kamers tegen promotieprijs • 1B, 2B (25 m²): kamers met zeezicht • 1L, 2L,3L (25 m²): superiorkamers met sofabed, geen zeezicht • 1K, 2K, 3K
(29 m²): comfort plus kamers op de bovenste verdiepingen met zeezicht • 2D, 3D (44 m²): juniorsuites met zithoek, geen zeezicht • 2E, 3E (44 m²):
juniorsuites met zeezicht • 1G, 2G (42 m²): suites
met open slaapkamer, woon-/slaapkamer met sofabed en zeezicht • 2M, 3M, 4M (42 m²): familiekamers met open slaapkamer, woon-/slaapkamer
met sofabed, geen zeezicht • 2O (42 m²): familiekamers met speciale kortingen voor families • 2N,
3N, 4N (42 m²): familiekamers met zeezicht
ALL INCLUSIVE Eten & drinken: • ontbijt-,
lunch- en dinerbuffet • laat ontbijt 10:00-12:00 • 1x
per verblijf diner in het à-la-carterestaurant • afternoon tea 17:00-18:00 • snacks 15:00-17:00/22:3024:00 • lokale (alcoholische) dranken 11:0024:00 Sport & ontspanning: • aerobics • voetbal
• beachvolleybal • boogschieten • darts • fitness
• jeu de boules • tafeltennis • tennis • aquagym
• waterpolo • windsurfen (enkel voor gevorderden) • internationale animatie
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iberostar selection diar el andalous
PORT EL KANTAOUI

Iberostar Diar El Andalous werd in 2015 volledig gerenoveerd en mag sindsdien 5 sterren
oppoetsen. Een echte smaakmaker is de ligging vlakbij het golfterrein en het strand. Op
10 minuutjes stapt u ook de haven van El Kantaoui binnen. Maar het meest in het oog
springt toch de nieuwe Star Prestige zone met een exclusief aanbod voor wie graag dat tikkeltje meer heeft: kamers met premium-voorzieningen, een terras met hangmatten, Balinese bedden én een outdoor whirlpool.
LIGGING • direct aan het zandstrand • ca. 1,5 km

van het centrum van Port El Kantaoui • ca. 30 km
van de luchthaven van Enfidha FACILITEITEN
• 379 kamers • hoofdgebouw met 3 verdiepingen
• 2 liften • wifi in het hele hotel • tuin • zonneterras • binnenzwembad: verwarmd 15/1115/3 • 2 zwembaden: 1 relax • ligbedden, parasols,
matrasjes en handdoeken (borg) aan zwembad en
strand • tegen betaling: • winkeltjes RESTAURANTS EN BARS • buffetrestaurant met terras
• themarestaurant: Tunesisch of Italiaans • 4 bars:
lobbybar, pool-/snackbar, sportbar, Moors café
• lange broek verplicht voor mannen tijdens het
diner SPORT EN ONTSPANNING • gratis: • zie
all inclusive • tegen betaling: • wellnesscenter:
hamam, diverse massage- en schoonheidsbehandelingen • biljart • in de omgeving: o.a. golf, waterski en duiken KINDEREN • gratis: speeltuin • Star
Camp: Monkey (4-7j) • tegen betaling: • babysitservice (op aanvraag) LOGIES • 1A, 2A: kamers
met bad/douche, haardroger, telefoon, satelliet-tv,
wifi, minibar (€), kluisje, airconditioning, verwarming (15/11-15/3), balkon en tuinzicht • 2S: beperkt aantal kamers tegen promotieprijs, geen
tuinzicht • 1G, 2G: kamers met lateraal zeezicht
• 1B, 2B: kamers met zeezicht • 1K, 2K: comfort
plus kamers op de 2e verdieping, geen zeezicht

• 2F, 3F, 4F: familiekamers: 2 aangrenzende kamers met gang tussenin, 2 badkamers, tuinzicht
• 2J, 3J, 4J: juniorsuites met zithoek en tuinzicht
• 1C, 2C: Star Prestige superiorkamers op de bovenste verdiepingen met tuinzicht • 1D, 2D: Star
Prestige superiorkamers op de bovenste verdiepingen met zeezicht • 2H: Star Prestige juniorsuites
met zithoek op de bovenste verdiepingen met tuinzicht • 2I: Star Prestige juniorsuites met zithoek
op de bovenste verdiepingen met zeezicht • alle
Star Prestige kamers (16+): op de bovenste verdiepingen met badjas, slippers, extra services: o.a. toegang tot 'Star Prestige' zone (met VIP Prestige
Room, chill out terras met bubbelbad, ligbedden
en Balinese bedden en open bar (water, frisdranken, koffie, thee, wijn en bier, 's morgens patisserie, 's middags snacks en cake 10:30-12:00/16:0018:00)), individuele check-in, late check-out
(volgens beschikbaarheid) ALL INCLUSIVE Eten &
drinken: • ontbijt-, lunch- en dinerbuffet • laat
ontbijt 10:00-12:00 • 1x per verblijf diner in een
themarestaurant • snacks 15:00-17:00 • lokale (alcoholische) dranken 10:00-24:00 • fles water bij
aankomst Sport & ontspanning: • aerobics • fitness • sauna • jeu de boules • tafeltennis • volleybal • minigolf • tennis: 3 quickcourts • beperkte
animatie

'Star Prestige' zone
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VASTELAND | TUNESIË

iberostar selection kantaoui bay
PORT EL KANTAOUI

In dit mooi en verzorgd vijfsterrrenresort aan het strand en op slechts 3 km van de haven
van El Kantaoui beleeft u een onvergetelijke vakantie onder de Tunesische zon. U verblijft
er in een ruime en comfortabele kamer en geniet er van een uitstekende en persoonlijke
service. Terwijl uw kinderen zich uitleven in de miniclub of de speeltuin, laat u zich verwennen in het thalassocenter.
LIGGING • direct aan het zandstrand • ca. 2 km

van het centrum van Port El Kantaoui • ca. 30 km
van de luchthaven van Enfidha FACILITEITEN
• 358 kamers • 4 verdiepingen • liften • wifi in het
hele hotel • 2 zwembaden: 1 zout water • binnenzwembad • bubbelbad • ligbedden, cabanas, parasols, handdoeken (borg) aan zwembad en strand
• zonneterras RESTAURANTS EN BARS • buffetrestaurant met terras • 2 à-la-carterestaurants: Tunesisch en Aziatisch (reservering noodzakelijk) • gepaste kledij verplicht • 4 bars: lobbybar, salon,
poolbar, beachbar • roomservice 8:00-23:00 SPORT
EN ONTSPANNING • gratis: • zie all inclusive
• tegen betaling: • thalassocenter: sauna, massage • in de omgeving: golf op ca. 3 km (36 holes)
KINDEREN • gratis: • geïntegreerd kinderbad
• Star Camp: 'Monkey' van 4 t/m 7 jaar LOGIES
• 1B, 2B, 3B (32 m²): kamers met douche, haardroger, wifi, satelliet-tv met BVN, kluisje, minibar (€), waterkoker, tegels, airconditioning (15/6-

15/9), verwarming, balkon of terras, aan tuinzijde
• 2S: beperkt aantal kamers tegen promotieprijs
• 1A, 2A, 3A (32 m²): kamers met zwembadzicht
• 1G, 2G, 3G (32 m²): kamers met lateraal zeezicht
• 1C, 2C, 3C (32 m²): kamers met zeezicht • 2H,
3H (57 m²): familiekamers: 1 ruimte met 1 tweepersoonsbed en 2 eenpersoonsbedden • 2F, 3F
(57 m²): familiekamers met tuin- of zeezicht • 2D,
3D (68 m²): juniorsuites met twee slaapkamers,
tuin- of zeezicht • 2E, 3E (96 m²): seniorsuites met
twee slaapkamers, woonkamer, 2 badkamers en
zeezicht ALL INCLUSIVE Eten & drinken: • ontbijt-, lunch- en dinerbuffet • laat ontbijt 10:0012:00 • 1 diner per verblijf in elk van de à-la-carterestaurants • snacks, afternoon tea 10:00-11:30 en
15:00-17:00 • lokale (alcoholische) dranken 8:001:00 • minibar dagelijks gevuld met flessenwater
Sport & ontspanning: • fitness • tafeltennis
• jeu de boules • darts • waterpolo • aquagym
• avondanimatie
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VASTELAND | TUNESIË

iberostar selection kuriat palace
SKANES

Iberostar Selection Kuriat Palace werd in 2019 volledig gerenoveerd en het resultaat oogt
verbluffend. Dit hotel ligt vlak aan het zandstrand in Skane, op een zucht van de historische
steden Sousse en Monastir. U geniet hier van een overheerlijke gastronomie en talloze ontspanningsmogelijkheden, die ook de allerkleinsten niet vergeten. Zo zijn er diverse zwembaden, waarvan er eentje zelfs 10 glijbanen heeft. Heeft u het liever allemaal wat rustiger?
Overweeg dan een verblijf in de Star Prestige, een exclusieve zone waar service en faciliteiten naar de hoogste versnelling schakelen.
LIGGING • direct aan het zandstrand gelegen • ca.

7 km van Monastir • ca. 15 km van Sousse • ca.
64 km van de luchthaven van Enfidha FACILITEITEN • 382 kamers • 3 verdiepingen • wifi in het hele hotel • 3 zwembaden (1 relax en 2 met glijbanen)
• Star Prestige zone (16+) met terras, bubbelbad,
wifi, tv, snacks en drankjes 10:00-18:00 • ligbedden
en parasols, handdoeken (borg) aan het zwembad
en aan het strand • tegen betaling: • wasserijservice RESTAURANTS EN BARS • buffetrestaurant
• themarestaurant • show-cooking en thema-avonden • 5 bars SPORT EN ONTSPANNING • gratis:
• zie all inclusive • tegen betaling: • wellnesscentrum (16+): fitness, binnenzwembad, sauna, stoombad, massages, schoonheidsbehandelingen • in de
omgeving: golf KINDEREN • gratis: • 'Monkey'
Star Camp van 4 t/m 8 jaar, 10:00-12:00/15:0017:00 • kinderbad met glijbanen • speeltuin • minidisco • tegen betaling: • babysitservice (op aanvraag) LOGIES • 1A, 2A, 3A (36 m²): kamers met
douche, haardroger, satelliet-tv, telefoon, aircondi-

tioning, kluisje, minibar (1 fles water/dag), balkon
of terras, aan tuinzijde • 2S (36 m²): beperkt aantal
kamers tegen promotieprijs • 2D, 3D (42 m²): superiorkamers aan tuinzijde • 1B, 2B, 3B (36 m²): kamers met zeezicht • 2C, 3C (42 m²): superiorkamers met zeezicht • 2H, 3H, 4H (45 m²):
familiekamers: 1 kamer, aan tuinzijde • 2G, 3G,
4G (45 m²): familiekamers met zeezicht • 2F, 3F, 4F
(58 m²): superiorfamiliekamers met zeezicht • 2M,
3M, 4M (45 m²): juniorsuites aan tuinzijde • 2N,
3N, 4N (45 m²): juniorsuites met zeezicht • 1J, 2J
(44 m²): Star Prestige' kamers met tuinzicht • 1I, 2I
(44 m²): 'Star Prestige' kamers met zeezicht • 1L,
2L, 3L, 4L (60 m²): 'Star Prestige' juniorsuites met
zeezicht ALL INCLUSIVE Eten & drinken: • ontbijt-, lunch- en dinerbuffet • diner in themarestaurant (met reservering) • laat ontbijt 10:0012:00 • snacks 15:00-18:00 • lokale (alcoholische)
dranken 10:00-24:00 Sport & ontspanning: • jeu
de boules • volleybal • darts • boogschieten • tafeltennis • avondanimatie
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Egypte

Sharm El Sheikh
Nijl

Van een deugddoende strandvakantie aan de Rode Zee
tot een reis doorheen vierduizend jaar geschiedenis langs
cultuurhistorisch erfgoed, Egypte heeft voor elk wat wils!

RODE
ZEE

El Gouna
Hurghada
Makadi Bay
Soma Bay

EGYPTE

El Quseir
Port Ghalib
Marsa Alam

Onze tips
Combineer een strandvakantie met een
bezoek aan Luxor, waar u de hoogtepunten
van de Egyptische geschiedenis beleeft.

Sla uw slag in Soma Bay: hier kunt u golfen
in de woestijn op één van de mooiste
golfbanen ter wereld, paradijselijk gedropt
in het groen tussen de ruwe woestijn en de
zachtjes kabbelende zee.

Egypte is een waar paradijs voor duikers.
In de Rode Zee liggen immers heel wat
scheepswrakken die er om smeken door
echte duikers te worden verkend, ondermeer
in Hurghada en El Gouna.

Praktisch
REISDOCUMENTEN Identiteitskaart (+ 2 pasfoto’s), nog minstens 6 maanden geldig na datum van terugreis. De 2 pasfoto’s heeft u nodig om
deze samen met de voucher in te ruilen bij aankomst op de luchthaven voor een visum bij de vertegenwoordiger van onze lokale agent, Bright
Sky. • WANNEER BEZOEKEN Hele jaar. Belangrijke religieuze feesten (de dienstverlening kan hinder ondervinden): Ramadan 23/04 - 23/05/2020,
Offerfeest 30/07 - 03/08/2020, Islamitisch nieuwjaar 20/08/2020, geboortedag Mohammed 10/11/2019 • VLIEGTIJD Ca. 5 u • TIJDSVERSCHIL Geen
tijdsverschil in onze zomertijd. Tijdens onze wintertijd is het in Egypte 1 u later. • MUNT Egyptische Pond: 10 EGP = ca. 0,51 EUR (apr’19). Inen uitvoer van meer dan 1000 Egyptische pond is verboden. • HEALTH & SAFETY Sommige voorgeschreven medicijnen, maar ook medicijnen
waarvoor geen voorschrift nodig is in België, worden beschouwd als drugs in Egypte. Indien u met voorgeschreven medicijnen reist, bent u verplicht
een medische verklaring van uw huisarts bij zich te hebben, waarin wordt bevestigd dat de medicatie werd voorgeschreven door een arts.
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Zeilen in de zon
Unieke Pegase ervaring
El Gouna is een sprankelend oord, neergevlijd
langs tien kilometer gouden zandstrand
aan de Rode Zee. Maar de charme van het
azuurblauwe water beleeft u natuurlijk pas
echt ten volle door zélf het ruime sop te
kiezen. Tijdens deze exclusieve zeiltocht
met een luxueuze catamaran vaart u net voor
zonsondergang de haven uit. De wind streelt
uw haren, de zon bruint uw gezicht. U gaat
op zoek naar de allermooiste snorkelplekjes,
spot misschien zelfs dolfijnen en geniet
tot in elke vezel van uw lichaam van het
overweldigende natuurdecor.

Alle hens aan dek
Het avontuur begint als u voor zonsondergang
inscheept. Vanop het water is, omgeven
door enkel turkoois, het zicht op de haven
adembenemend. Even waant u zich in een
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sprookje uit 1001-nacht. Eenmaal op zee hijst
de kapitein de zeilen. En dan is het enkel
nog: zon, zee, wind, oceaan. De motoren en
de achtergrondmuziek gaan uit, en u komt
terecht in een wereld van rust en sereniteit.
Het gevoel is goddelijk.

Snorkelen
U zet koers naar de Secret Reef, een
hoefijzervormig rif waar maar weinig
zeilschepen komen. Liggend in de
trampolinenetten vooraan geniet u van de
wind in uw haren en de zon op uw gezicht.
Onder u scheert het azuurblauwe water
voorbij, en algauw waaien alle stress en
drukte overboord. Na een uur komt u aan
bij het ‘geheime rif ’ en gooit de kapitein
het anker uit. De kleuren van het water zijn
onbeschrijflijk, van diep azuurblauw tot

donkergroen. Misschien hebt u wel geluk, en
duikt tot uw verrassing een familie dolfijnen
op? In ieder geval zult u niet kunnen wachten
om zo snel mogelijk een snorkelbril op te
zetten en vinnen aan te trekken. De riffen
in de Rode Zee staan garant voor de mooiste
zwempartijen ter wereld. Het hele ecosysteem is ontzettend kwetsbaar, en dus is het
een ervaren snorkelgids die u begeleidt en u
de mooiste plekjes toont. U ziet honderden
soorten visjes in de meest diverse tinten
rood, blauw en oranje, vlak voor uw ogen
voorbijzwemmen.

Zonsondergang
Dan gaat u terug aan boord en wacht u een
glaasje schuimwijn en canapés. Langzaam
kleurt de zon dieprood. Dit had u voor geen
geld van de wereld willen missen!

MARSA ALAM | EGYPTE

red sea the palace port ghalib
PORT GHALIB

Port Ghalib is een nieuw vakantieoord met jachthaven in Marsa Alam aan de Rode Zee. Dit
is er ongetwijfeld het meest exquise logeeradres, een exotische oase van luxe die u in de
sfeer brengt van de oude Oriënt. Ontspannen doet u in het wellnesscenter, „Six Senses”.
Vlakbij ligt de Corniche, een lange wandelstrook met boetieks, restaurants, bars en een
soek die samen een mix vormen van fun en avontuur.
LIGGING • direct aan het privéstrand met steiger

Deluxe kamer (voorbeeld)

en huisrif • naast de jachthaven van Port Ghalib
• ca. 100 m van het centrum Corniche & Khan in
Port Ghalib • dicht bij winkeltjes en restaurants
• ca. 5 km van de luchthaven van Marsa Alam FACILITEITEN • 309 kamers • 3 verdiepingen • low
speed wifi in de openbare ruimtes: lobby, Pool
Deck, Look Out Bar en loungebar • zwembad:
verwarmd (weersafhankelijk) • ligbedden, parasols en handdoeken aan zwembad en strand • gebruik van de zwembad- en strandfaciliteiten van
buurhotels RED SEA Siva Port Ghalib en RED
SEA Port Ghalib Resort • tegen betaling: • internetaansluiting in de kamers • wasserijservice
• doktersservice RESTAURANTS EN BARS • 2 buffetrestaurants: The Olive met terras en Lagoon (diner) • 2 à-la-carterestaurants in buurhotels RED
SEA Siva Port Ghalib/Port Ghalib Resort: Cardamom en Fattoush (Libanees) • 5 bars: Pool Deck,
Look Out bar, Lagoon bar, beachbar, loungebar
• roomservice 24/7 SPORT EN ONTSPANNING
• gratis: • zie all inclusive • tegen betaling:
• wellnesscenter Grand Spa: stoombad, hamam,
massage, sauna • tennis • minigolf • duiken • snorkelmateriaal KINDEREN • gratis: • apart kinderbad • kinderbuffet (volgens bezetting) • speeltuin
• miniclub van 4 t/m 12 jaar • tegen betaling:
• babysitservice LOGIES • 1A, 2A, 3A: deluxe ka-

mers met bad, douche, airconditioning, badjassen
en slippers, haardroger, lcd tv, kluisje, minibar (€),
koffie- en theezetfaciliteiten, internetverbinding (€), strijkijzer en -plank, marmeren vloer, telefoon, Frans balkon, balkon of terras, aan tuinzijde
• 1B, 2B, 3B: deluxe kamers met zwembad-, haven- of lagunezicht • 1C, 2C, 3C: deluxe kamers
met zeezicht • 2F, 3F: deluxe familiekamers:
2 aparte kamers met verbindingsdeur en 1 centrale
ingang, 2 badkamers en tuinzicht • alle kamers beschikken ofwel over een Frans balkon, ofwel een
balkon, ofwel een terras ALL INCLUSIVE Eten &
drinken: • ontbijt-, lunch- en dinerbuffet in The
Olive • dinerbuffet in Lagoon (met reservering)
• afternoon tea 16:00-17:00 • lokale (alcoholische)
dranken in de beachbar 10:00-zonsondergang • lokale (alcoholische) dranken in Lagoon bar 10:0024:00 • flesje water in de kamer (dagelijks aangevuld) • in buurhotel RED SEA Siva Port Ghalib:
• lunch- en dinerbuffet (met reservering) • 1x per
week diner in Cardamom (mediterraans) en Fattoush (vast menu) (speciale gerechten €, met reservering) • laat ontbijt 10:00-12:00 • sandwiches en
cake 12:00-16:00 • ijsjes 14:00-16:00 • lokale (alcoholische) dranken 10:00-24:00 Sport & ontspanning: • fitness EXTRA INFO • een kamer op het gelijkvloers is verplicht voor families met kinderen
jonger dan 12 jaar
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MARSA ALAM | EGYPTE

albatros sea world marsa alam
EL QUSEIR

Albatros Sea World is een gloednieuw hotel in Marsa Alam en de ideale plek om tot rust te
komen met het hele gezin. Hier valt altijd wel iets te beleven. Zo beschikt het hotel over een
privéstrand met bar en biedt het een veelvoud aan sportfaciliteiten aan. En dan heeft u nog
niet eens het indrukwekkende aquapark bezocht: met vier glijbanen voor volwassenen en
liefst elf voor kinderen staat er op spelen geen leeftijd meer.
LIGGING • rustig gelegen • direct aan het privézandstrand • ca. 60 km van de luchthaven van
Marsa Alam FACILITEITEN • 376 kamers • wifi in het hele hotel • tuin • zwembad: verwarmd
(weersafhankelijk) • aquapark met 17 zwembaden en 15 glijbanen • ligbedden, parasols en
handdoeken aan zwembad • tegen betaling:
• winkeltjes • wasserijservice • doktersservice
RESTAURANTS EN BARS • 4 buffetrestaurants:
Saffron (oosters), Soprano (Italiaans), Zum Kaiser (Duits) en L'Asiatique (Chinees) • food court
(snacks) • 8 bars: lobbybar, sportbar, poolbar,
Olympus bar, beachbar, shishahoek, Millenium
bar en aquapark bar • roomservice SPORT EN
ONTSPANNING • gratis: • zie all inclusive • tegen betaling: • wellnesscenter: sauna, hamam,
bubbelbad, massage en schoonheidsbehandelingen • biljart • watersporten (externe aanbieder)

KINDEREN • gratis: • 2 aparte kinderbaden met
glijbanen LOGIES • 1A, 2A, 3A: kamers met douche, haardroger, satelliet-tv, airconditioning, telefoon, kluisje, minibar (zie all inclusive), balkon of
terras • 2S, 3S: beperkt aantal kamers tegen promotieprijs • 1B, 2B, 3B: kamers met lateraal zeezicht • 2G: familiekamers: twee kamers afgescheiden door een schuifdeur (1 met kingsizebed, 1 met
2 aparte bedden) • 2H: familiekamers met lateraal
zeezicht ALL INCLUSIVE Eten & drinken: • ontbijt-, lunch- en dinerbuffet • snacks in de food
court 12:30-17:00 • ijsjes 10:00-22:00 • selectie lokale (alcoholische) dranken 10:00-24:00 • minibar
gevuld met water en frisdranken Sport & ontspanning: • fitness • aerobics • aquagym • beachvolleybal • jeu de boules • reuzenschaakspel
• darts • minivoetbal • minigolf • tennis (materiaal en verlichting €)
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the oberoi sahl hasheesh
SAHL HASHEESH

Stijlvolle luxe en service, dat zijn de troeven van dit uitstekende hotel. In een decor van woestijnheuvels en palmen geniet u van een verfrissende duik in het zwembad of van een wandeling op het privéstrand aan de Rode Zee. Uw suite is adembenemend mooi en straalt elegantie uit tot in de kleinste details. U ontwaakt hier met een kraakvers ontbijt en ‘s avonds dineert
u onder romantisch maanlicht. Activelingen komen aan hun trekken in het Dive Pro duikcentrum aan het hotel of door deel te nemen aan de 'Touching Senses' activiteiten.
LIGGING • rustig gelegen • direct aan het privézandstrand • huisrif • ca. 8 km van winkeltjes, restaurants en bars • ca. 25 km van het centrum van
Hurghada • ca. 17 km van de luchthaven van
Hurghada FACILITEITEN • 102 suites in de bijgebouwen • hoofdgebouw met 2 verdiepingen en bijgebouwen • wifi in het hele hotel • bibliotheek
(boeken, dvd's) • tuin • zwembad • ligbedden, parasols en handdoeken aan het zwembad en aan het
strand • tegen betaling: • winkeltje • kapper
RESTAURANTS EN BARS • ontbijtbuffet en diner à
la carte (3 gangen, excl. kreeft en wagyu steak)
• restaurant voor het Amerikaans ontbijt met terras • restaurant The Pergola in openlucht aan het
zwembad met lichte maaltijden voor lunch (salades, pasta's, pizza's, cocktails en dessert) • restaurant Zafraan met Indische keuken • bar met selectie van wijn, sterke dranken, Cubaanse sigaren en
afternoon tea • roomservice 24/7 SPORT EN ONTSPANNING • gratis: • tennis • fitness • stoombad
• 'Touching Senses'-activiteiten: introductieduik in
het zwembad, yoga, kookles, pilates, filmvoorstelling op het strand, origami van handdoeken • 's

avonds livemuziek • tegen betaling: • duikcentrum: Dive Pro Academy • wellnesscenter: o.a. gezichts- en lichaamsverzorgingen • in de omgeving:
golf (ca. 25 km), boottochten en woestijnsafari's
KINDEREN • gratis: • miniclub van 5 t/m 12 jaar
• PlayStation® • glijbanen • tegen betaling:
• kindermenu voor lunch en diner • babysitservice
LOGIES • 1A, 2A (85 m²): deluxe suites met bad ingebouwd in de vloer en aparte douche, haardroger,
badjas, telefoon, 2 lcd tv's, dvd-speler, wifi, minibar (€), koffie- en theezetfaciliteiten, kluisje, woonen slaapkamer van elkaar gescheiden door bogen in
Arabische stijl, dressing, marmeren vloer, verwarming, individuele airconditioning, terras met ligbedden, aan landzijde • 1B, 2B (85 m²): superior deluxe suites dicht bij het strand, met zeezicht • 1C,
2C (125 m²): grand suites met tuin en privézwembad, aan landzijde (geen zeezicht) • 1D, 2D: royal
suites met privézwembad en tuinzicht HONEYMOON Verblijf min. 5 nachten: • 1u./verblijf massage (2 personen) • 1x/verblijf driegangendiner (exclusief dranken) PRIVILEGES • koekjes, fruitmand,
bloemen en fles water bij aankomst
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sunrise romance resort
SAHL HASHEESH

De naam doet het al vermoeden: wie op zoek is naar rust en romantiek vindt in SUNRISE
Romance Resort een heerlijk toevluchtsoord. Dit hotel richt zich uitsluitend op koppels en
volwassenen. Het is gelegen in Sahl Hasheesh, aan een privéstrand langs de Rode Zee en
neemt die prachtige locatie integraal op in zijn ontwerp. Daarnaast geniet u hier van twee
zwembaden, uitstekende fitness- en wellnessfaciliteiten en is er voor de actieve waterliefhebber zelfs een duikcentrum aanwezig. Honger na een middagje ontspannen? Het resort
telt zes specialiteitenrestaurants. Van Italiaans tot Chinees, van Indisch tot Libanees, u
maakt er kennis met smaken van over de hele wereld.
LIGGING • rustig gelegen • gescheiden van het pri-

vézandstrand door promenade • ca. 26 km van het
centrum van Hurghada • ca. 21 km van de luchthaven van Hurghada FACILITEITEN • 251 kamers
• 4 verdiepingen • lift • wifi in het hele hotel • bibliotheek • 2 zwembaden: 1 verwarmd (weersafhankelijk) • ligbedden, parasols en handdoeken
aan zwembad en strand • tegen betaling: • winkeltje • kapper • wasserijservice • doktersservice
(op aanvraag) RESTAURANTS EN BARS • buffetrestaurant met terras • 6 à-la-carterestaurants: Basilico (Italiaans), Oishi (Aziatisch), Manohar (Indisch),
Layali (Libanees), Felucca (zeevruchten), Nasaya (fusion) • 7 bars: o.a. lobbybar, 2 poolbars, beachbar, Royal Club bar • gepaste kleding verplicht
voor lunch en diner • roomservice 24/7 SPORT EN
ONTSPANNING • gratis: • zie all inclusive • tegen betaling: • wellnesscenter: bubbelbad, diverse massages en schoonheidsbehandelingen • duikcentrum • snorkelen • bootexcursies LOGIES • 1A,
2A (38 m²): superiorkamers met bad/douche, haardroger, badjassen en slippers, airconditioning, satelliet-tv, telefoon, wifi, kluisje, minibar (zie all inclusive), koffie- en theezetfaciliteiten, strijkijzer en

-plank (op aanvraag), balkon of terras en zwembadzicht • 2S (38 m²): beperkt aantal kamers tegen
promotieprijs met tuin- of zwembadzicht • 1B, 2B
(39 m²): superiorkamers met balkon en zeezicht
• 2D, 3D (46 m²): deluxe kamers met terras en directe toegang tot het gedeeld zwembad, geen zeezicht • 2E, 3E, 4E (90 m²): suites met bubbelbad
en balkon, geen directe toegang tot het zwembad
• 2C (140 m²): mastersuite met open slaapkamer,
woonkamer, bubbelbad binnen en buiten ALL INCLUSIVE Eten & drinken: • ontbijt-, lunch- en dinerbuffet • laat ontbijt 10:30-11:00 • diner in de
à-la-carterestaurants (met reservering), m.u.v. Felucca (zeevruchten) en Nasaya (fusion) • afternoon
tea 15:30-17:00 • snacks 12:00-17:00 • middernachtsnacks in buffetrestaurant 22:30-1:00 • ijsjes 15:00-16:00 • lokale (alcoholische) dranken
24/7 (geen alcohol 6:00-10:00) • minibar: dagelijks hervuld met water en om de 4 dagen met frisdranken Sport & ontspanning: • wellnesscenter: stoombad • sauna en bubbelbad aan zwembad
• fitness • tafeltennis • darts • biljart • avondanimatie, livemuziek EXTRA INFO • minimumleeftijd 16 jaar
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mövenpick resort & spa el gouna
EL GOUNA

Op dit schitterende uitgestrekte en groene domein worden rust en actie moeiteloos gecombineerd. Sla een balletje op het golfterrein in de buurt, proef van het uitgebreide sportaanbod, ontspan aan de prachtige zwembaden of geniet van diverse professionele behandelingen in de Future Spa. In de zes restaurants, waaronder een Thais restaurant, wordt u culinair
verwend. De uitstekende service en de fris ingerichte kamers vervolledigen deze droomvakantie aan het lange zandstrand van El Gouna.
LIGGING • direct aan het ca. 1,5 km lange privé-

zandstrand en de lagunes • ca. 1,3 km van het centrum van El Gouna (shuttleservice €) • ca. 42 km
van het centrum van Hurghada • ca. 40 km van de
luchthaven van Hurghada FACILITEITEN • 420 kamers in 7 gebouwen met 2-4 verdiepingen • liften
(niet in alle gebouwen en slechts tot 3e verdieping)
• wifi in het hele hotel • tuin • zonneterras
• 3 zwembaden: (verwarmd, weersafhankelijk)
• ligbedden, matrasjes, parasols en handdoeken
aan zwembad en strand • tegen betaling: • wasserijservice • doktersservice RESTAURANTS EN
BARS • ontbijt- en dinerbuffet • buffetrestaurant
• 2 à-la-carterestaurants (met reservering): zeevruchten (El Sayadin), Italiaans • 4 bars: o.a. poolbar • roomservice 24/7 • gepaste kleding verplicht
bij het diner SPORT EN ONTSPANNING • gratis:
• aerobics • fitness (16+) • aquagym • beachvolleybal • darts • waterpolo • animatie • tegen betaling: • wellnesscenter (16+): o.a. sauna, hamam,
bubbelbad, behandelingen • biljart • squash • tafeltennis • tennis • kanoën • kitesurfen • duiken
• windsurfen • in de omgeving: golf (1,5 km,
18 holes, gratis shuttleservice) KINDEREN • gratis:

• 2 aparte kinderbaden • speeltuin • miniclub van
5 t/m 12 jaar • minidisco • kinderbuffet LOGIES
• 1A, 2A, 3A: classic kamers met douche, haardroger, badjassen, slippers, telefoon, satelliet-tv, wifi,
minibar (€, zie ook all inclusive), koffie- en theezetfaciliteiten, kluisje, airconditioning, verwarming, tegels, balkon of terras met tuinzicht • 1E,
2E, 3E: deluxe kamers met lagunezicht • 1B, 2B,
3B: deluxe kamers met zeezicht • 2C: duplex familiekamers met mezzanine, tuin- of lagunezicht
ALL INCLUSIVE met toeslag Eten & drinken:

• ontbijtbuffet, lunch à la carte, dinerbuffet • laat
ontbijt 10:30-11:30 • 1x per week diner in Italiaans
à-la-carterestaurant of onbeperkt dineren in het
visrestaurant El Sayadin • snacks • ijsjes • afternoon tea • lokale (alcoholische) dranken 10:0024:00 • dranken in de minibar (dagelijks aangevuld) Sport & ontspanning: • wellnesscenter:
sauna, stoombad, bubbelbad • tennis en squash
• 15 min. per verblijf introductieduik in het
zwembad HONEYMOON • 10% korting voor de
bruid • kamer van een hogere categorie (volgens
beschikbaarheid) • fruitmand in de kamer bij aankomst
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kempinski hotel soma bay
SOMA BAY

Droom weg in dit exclusieve en elegante decor van zwembaden, watervallen en lagunes.
Een 400 meter lang, rustig zandstrand voorzien met cabana’s en een jachthaventje geven het
geheel een glamoureus tintje. Dat doet zeker ook The Cascades, de aangrenzende en veelgeprezen golfcourt van Soma Bay. ’s Avonds wacht u een uitgebreid gastronomisch aanbod
in de vorm van een resem à-la-carterestaurants, uiteraard vergezeld van de piekfijne service
waar het spraakmakende Kempinski zo befaamd voor is.
LIGGING • rustig gelegen • direct aan het ca. 400 m
lange privézandstrand, op het schiereiland van Soma Bay • huisrif • ca. 45 km van de luchthaven van
Hurghada FACILITEITEN • 325 kamers • 3-4 verdiepingen • 4 liften • wifi in het hele hotel • 4 zwembaden (1 verwarmd weersafhankelijk), watervallen, lazy river en lagunes verspreid over 7000 m²
• ligbedden, matrasjes, parasols en handdoeken aan
het zwembad en aan het strand RESTAURANTS EN
BARS • ontbijt- en dinerbuffet, lunch met vast keuzemenu • buffetrestaurant met terras (internationaal) • 3 à-la-carterestaurants: Al Mar (lunch), Bamboo Shoot (Aziatisch), La Pergola (Italiaans) • 3 bars:
Sultan (loungebar), Al Mar (poolbar), Beachcomber
(beachbar) • roomservice 24/7 SPORT EN ONTSPANNING • gratis: • stoombad • sauna • bubbelbad • fitness • livemuziek 's avonds • tegen betaling: • tennis: 4 courts • squash: 2 courts • duik- en
watersportcentrum • in de omgeving: golf (ca.
500 m, shuttleservice), wellnesscenter The Cascades

Spa & Thalasso in Soma Bay: o.a. behandelingen
(shuttleservice) KINDEREN • gratis: • apart kinderbad • miniclub van 3 t/m 12 jaar • tegen betaling:
• babyvoeding • babysitservice LOGIES • 1A, 2A:
superiorkamers met bad, douche, badjas, slippers,
haardroger, telefoon, wifi, satelliet-tv, minibar (€),
kluisje, airconditioning, tegels, hoofdkussenmenu,
balkon of terras met lagunezicht • 1E, 2E: superiorkamers met lateraal zeezicht • 1B, 2B: deluxe kamers met zeezicht • 1C, 2C: Laguna Club kamers
met zeezicht (toegang tot de Laguna Club Lounge)
• 1D, 2D: juniorsuites met zithoek en zeezicht (geen
toegang tot de Laguna Club Lounge) • 2H: deluxe
suites met salon, aparte slaapkamer en zeezicht (toegang tot de Laguna Club Lounge) • Laguna Club
Lounge: o.a. ontbijt-, lunch- en dinerbuffet, afternoon tea, lokale (alcoholische) dranken in de Laguna
Club, 1u/verblijf squash of tennis HONEYMOON
• kamer van een hogere categorie (volgens beschikbaarheid) • bruidstaart
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red sea the makadi spa hotel
MAKADI BAY

Dit prachtige all-inclusiveresort ligt aan een natuurlijk strand aan de Rode Zee en is een
unieke mix van Moorse, Byzantijnse en eigentijdse architectuur. Uw juniorsuite, afgewerkt
met warme zandkleuren en een exquise decoratie, biedt u een kingsize bed, loungegedeelte
en eigen terras of balkon. De excellente service en verschillende à-la-carterestaurants staan
garant voor een onvergetelijke droomvakantie, vooral voor koppels. Met z’n tweetjes geniet
u van een frisse zeevruchtenschotel, perfect gebakken steak of kleurrijke tapas, waarna u de
avond besluit met een drankje en livemuziek.

Juniorsuite (voorbeeld)

LIGGING • aan het privérots-/zandstrand met huisrif (schoenen aangeraden) • ca. 32 km van het centrum van Hurghada (shuttleservice naar The Grand
Mall) • ca. 30 km van de luchthaven van Hurghada FACILITEITEN • 282 juniorsuites • hoofd- en bijgebouwen met 5 verdiepingen • lift in het hoofdgebouw • wifi in de lobby • tuin • 2 zwembaden:
1 verwarmd (weersafhankelijk), 1 infinity • ligbedden, parasols, matrasjes en handdoeken aan
zwembad en strand • tegen betaling: • Makadi Mall: restaurants (zie all inclusive), bars, winkeltjes, internethoek en game room • wasserijservice • doktersservice 24/7 • aquapark in buurhotel
RED SEA Waterworld Makadi RESTAURANTS EN
BARS • buffetrestaurants met terras en thema-avonden • 6 à-la-carterestaurants: vis, bbq, Aziatisch,
Spaans, zeevruchten, Italiaans • 6 bars: o.a. pool-/
snackbar, lobbybar • roomservice 24/7 • gepaste kledij verplicht tijdens het diner en in alle bars
vanaf 18:00 SPORT EN ONTSPANNING • gratis:
• zie all inclusive • tegen betaling: • in hotel Makadi Palace: tennis, fitness • in de omgeving: watersporten op het strand van hotel Waterworld Makadi
Beach, golf (ca. 5 km.) LOGIES • 1B, 2B (47-53 m²):

juniorsuites met kingsizebed, bad/douche, haardroger, zithoek, satelliet-tv, telefoon, minibar (zie all inclusive), koffie- en theezetfaciliteiten, kluisje, tegels,
airconditioning, balkon of terras • 1C, 2C (53 m²):
juniorsuites met tuin-, zwembad- of zeezicht • 2F
(47 m²): juniorsuites met bubbelbad en zeezicht
• 2D (71 m²): ruimere suites met slaapkamer, aparte
woonkamer, zwembad- of zeezicht • 2E (47 m²): suites met privézwembad en zwembad- of zeezicht ALL
INCLUSIVE Eten & drinken: • ontbijt-, lunch- en
dinerbuffet • laat ontbijt tot 12:00 • diner in de 5 à la
carte restaurants van het hotel of in hotel Grand Makadi, Makadi Palace of Waterworld Makadi Beach
• diner in de 5 à-la-carterestaurants in Makadi Mall:
Italiaans, oosters, Frans, Indisch, Chinees (dranken
en speciale gerechten €) • snacks 12:00-17:00 • lokale niet-alcoholische dranken 24/7 en alcoholische
dranken 10:00-24:00 • gebruik van de all inclusive
van de zusterhotels RED SEA The Grand Makadi Hotel, The Makadi Palace Hotel en Waterworld
Makadi Beach Sport & ontspanning: • sportfaciliteiten in buurhotel RED SEA The Makadi Palace
Hotel • avondanimatie EXTRA INFO • minimumleeftijd 18 jaar
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sunrise crystal bay resort
HURGHADA

Dit vijfsterrencomplex is schitterend gelegen aan een privébaai, op zo'n 20 km van de badplaats Hurghada. Het resort lijkt wel een luxevakantiedorp waarvan vooral de master- en
presidentiële suites, met een privécabana op het strand, niet te versmaden zijn. De keuken
van het hotel is smaakvol en verzorgd. Met een handvol restaurants die verschillende formules aanbieden, belandt er elke dag wel iets verrassends op uw bord.
LIGGING • direct aan het privézandstrand en privébaai • ca. 20 km van het centrum van Hurghada
• ca. 300 m van restaurants, bars en winkeltjes • ca.
15 km van de luchthaven van Hurghada FACILITEITEN • 364 kamers • wifi in het hele hotel • geldautomaat • tuin • zonneterras • 2 zwembaden: 1 verwarmd 1/11-eind april • bubbelbad • ligbedden,
matrasjes, handdoeken (1x per persoon per dag) en
parasols • tegen betaling: • winkeltjes • kapper
• wasserijservice • doktersservice 24/7 RESTAURANTS EN BARS • buffetrestaurant met terras
• 6 à-la-carterestaurants: mediterraans, Roots (dieet- en lichte maaltijden), Masala, Egyptisch, Grieks
en Felucca (zeevruchten) • strandrestaurant
(snacks) • 6 bars: sportbar, beachbar (16+), pub, shishabar, cocktailbar, loungebar • roomservice
24/7 • gepaste kleding verplicht voor lunch en diner
SPORT EN ONTSPANNING • gratis: • zie all inclusive • tegen betaling: • wellnesscenter (16+, met
reservering): massage en behandelingen KINDEREN
• gratis: • apart kinderbad • kinderbuffet • speeltuin • miniclub van 4 t/m 12 jaar LOGIES • 1B, 2B,
3B (42 m²): deluxe kamers met douche, haardroger,
satelliet-tv, telefoon, wifi, zithoek, minibar (zie ook
all inclusive), koffie- en theezetfaciliteiten, kluisje,
airconditioning, verwarming, tegels, balkon of terras en lateraal zeezicht • 1C, 2C, 3C (44 m²): juniorsuites met woon-/slaapkamer met sofabed, aparte

slaapkamer en lateraal zeezicht • 2G, 3G: familiekamers met woon-/slaapkamer met sofabed, aparte
slaapkamer en lateraal zeezicht • 2F, 3F (100 m²):
mastersuites met 2 aparte slaapkamers, woonkamer,
2 badkamers, bubbelbad in openlucht en zeezicht
• 2D, 3D (95 m²): mastersuites met privézwembad
en zeezicht, geen bubbelbad • 2E, 3E (123 m²): ruimere presidentiële suites met privézwembad en
zeezicht • toegang tot de Royal Club inbegrepen bij
master- en presidentiële suites: gegarandeerde reserveringen in de à-la-carterestaurants, privécabana
op het strand, privébeachbar, Royal Club Lounge,
royaal ontbijt ULTRA ALL INCLUSIVE Eten & drinken: • ontbijt-, lunch- en dinerbuffet • laat ontbijt
10:30-11:00 (op aanvraag) • diner in de à-la-carterestaurants, m.u.v. Felucca (met reservering) • afternoon tea 15:00-17:00 • snacks 12:00-17:00 • middernachtsnacks 22:30-1:00 • ijsjes 12:00-17:00 • lokale
(alcoholische) dranken 24/7, m.u.v. shishabar en
cocktailbar (6:00-10:00: enkel niet-alcoholische
dranken) • minibar: gevuld bij aankomst met frisdranken en water (hervuld na 4 dagen) Sport &
ontspanning: • tafeltennis • biljart (16+) • aerobics • fitness (16+) • beachvolleybal • darts • waterpolo • tennis: 2 courts • voetbal • croquet • aquagym
• 30 min. per volwassene per verblijf introductieduik • dag- en avondanimatie HONEYMOON
• 10% korting voor de bruid
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albatros white beach
HURGHADA

Albatros White Beach in Hurghada is een ideale uitvalsbasis voor gezinnen en families. Het
is gelegen langs het water, op amper 5 km van de jachthaven, en heeft alles in huis voor een
zorgeloze strandvakantie: uitgebreide faciliteiten voor elke leeftijd, mooi afgewerkte kamers, een buffetrestaurant, verschillende à-la-carterestaurants en zwembaden. Voor kinderen is er een aquapark met vier zwembaden, glijbanen, kastelen en piratenboten.

Kamer (voorbeeld)

LIGGING • direct aan het privézandstrand • ca.
10 km van het centrum van Hurghada • ca. 5 km
van de luchthaven van Hurghada FACILITEITEN
• 473 kamers • 5 verdiepingen • 12 liften • wifi in
het hele hotel • 2 zwembaden: 1 verwarmd 1/1130/4 • ligbedden, parasols en handdoeken aan
zwembad en strand • tegen betaling: • winkeltjes
• kapper • wasserijservice RESTAURANTS EN BARS
• 3 buffetrestaurants met terras: Aziatisch, oosters,
Italiaans • à-la-carterestaurant: internationaal
• snackbar Food Court • 8 bars: o.a. lobbybar, sportbar, beachbar, poolbar SPORT EN ONTSPANNING
• gratis: • zie all inclusive • tegen betaling: • wellnesscenter: massage, bubbelbad, sauna, stoombad,
Vichy douche, beautycenter • biljart • watersporten
• duiken KINDEREN • gratis: • 4 aparte kinderzwembaden met waterspeeltoestellen en glijbanen:

verwarmd 1/11-30/4 • speeltuin • miniclub van
4 t/m 12 jaar LOGIES • 1A, 2A, 3A (40 m²): kamers
met douche of bad/douche, haardroger, telefoon,
wifi, satelliet-tv met BVN, kluisje, minibar (zie all
inclusive), airconditioning, tegels, balkon of terras
met zwembadzicht • 1B, 2B, 3B: kamers met zeezicht • 2F, 3F (70 m²): juniorsuites met bubbelbad en
zithoek, zonder zeezicht ALL INCLUSIVE Eten &
drinken: • ontbijt-, lunch- en dinerbuffet • 1x/verblijf diner in het à-la-carterestaurant (met reservering) • snacks 12:30-17:00 • ijsjes 10:00-22:00 • lokale (alcoholische) dranken 10:00-24:00 • water en
frisdranken in de minibar (dagelijks aangevuld)
Sport & ontspanning: • tafeltennis • multisportterrein: voetbal • beachvolleybal • minigolf • darts
• aerobics • fitness • 1x per verblijf Fantasia Show
in zusterhotel Alf Leila Wa Leila • animatie
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casa cook el gouna
EL GOUNA

Een afgezonderde, moderne oase middenin de woestijnduinen aan de oevers van de Rode
Zee. Dat is Casa Cook El Gouna, een toevluchtsoord dat een hedendaagse Arabische architectuur verenigt met een Boheemse vibe. De sfeer is heel relaxt en openhartig, wat meteen
de filosofie onderstreept: een verblijf hier moet zijn zoals een verblijf bij een vriend. Van het
eten tot het meubilair, alles in dit hotel is geïnspireerd door de omgeving en de lokale cultuur. Kleine tip: de kamers zijn stuk voor stuk fantastisch, maar een echte aanrader zijn de
suites en villa’s met privézwembad.
LIGGING • ca. 200 m van het privéstrand • ca.
3,3 km van het centrum van El Gouna • ca. 43 km
van de luchthaven van Hurghada FACILITEITEN
• 100 kamers • bijgebouwen met 2 verdiepingen • wifi in het hele hotel • zwembad • handdoeken, ligbedden en parasols aan zwembad • tegen betaling: • wasserijservice RESTAURANTS EN
BARS • ontbijtbuffet en diner (menu veranderd regelmatig) • Arabisch à-la-carterestaurant • beachclub met poolbar en beachbar SPORT EN ONTSPANNING • gratis: • fitness • tegen betaling:

•wellnesscenter: massage, sauna, hamam KINDEREN
•tegen betaling: •apart kinderzwembad •miniclub
LOGIES • 1A, 2A (39 m²): kamers met douche, haardroger, wifi, koelkast (€), zithoek, tegels, koffiezetapparaat, badjassen en slippers, balkon of terras, aan
landzijde • 1B, 2B (48 m²): 'Roof Terrace' kamers
met zeezicht • 2C, 3C (45 m²): juniorsuites met gedeeld zwembad en terras • 2E, 3E, 4E (83 m²):
villa's met twee slaapkamers, privézwembad en
terras EXTRA INFO • voorziene openingsdatum:
1/10/2019
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Vroegboekkorting

Privileges

Het bedrag van eventuele vroegboekkortingen is
afhankelijk van uw bestemming, accommodatie
en bepaalde vertrek- en/of verblijfsperiodes.
Vroegboekkortingen gelden gedurende bepaalde
boekingsperiodes en zijn niet cumuleerbaar met
enige andere acties of promoties. Contacteer uw
reisprofessional of onze Pegase Travel Advisors voor
de actuele kortingen. De vroegboekkortingen zijn
enkel geldig op de hotelprijzen, niet op eventuele
supplementen van het hotel.

Afhankelijk van de exacte inhoud van de
pakketvakantie (onder andere vertrekluchthaven,
vluchtmaatschappij en bestemming) uit dit reisboek
geniet u van alle of een selectie van de privileges die
een reis met Pegase uniek maken op de Belgische
reismarkt. Voor andere vakantietypes met Pegase zijn
andere privileges van toepassing. Meer informatie op
onze website www.pegase.be

Privéluchthavenvervoer in belgië
Op de dag van vertrek wordt u thuis opgehaald door
een privéchauffeur in een wagen van een premium
merk. Als het om een grotere groep gaat, kan dit een
premium minibusje zijn. Deze transfer is voor elke
boeking persoonlijk. Er worden geen tussenstops bij
andere klanten gemaakt. Bij terugkomst van uw reis
staat uw privéchauffeur klaar in de luchthaven op
een vooraf afgesproken plaats om u vervolgens terug
naar huis te voeren. Deze dienst wordt aangeboden
door een externe partner en is mogelijk op Brussels
Airport, Ostend Airport, Liège Airport, Charleroi
Airport en Lille Airport. Deze service is inbegrepen
voor een ophaal- en afzetadres binnen België en
Noord-Franrijk (departement 59 en 62). Voor
adressen buiten deze regio’s kunt u contact opnemen
met onze Pegase Travel Advisors. Het staat u vrij te
beslissen of u dit privilege tegen betaling wenst bij
te boeken. De prijs die u online ziet, is zonder deze
privétransfer inbegrepen. Indien u wenst gebruik te
maken van deze privétransfer dient u na uw boeking
contact op te nemen met onze Pegase Travel Advisors,
en dit ten laatste 7 dagen voor afreis.

Een privétransfer op de bestemming
Op uw bestemming wordt u rechtstreeks, zonder
tussenstops, van de luchthaven naar uw hotel
gebracht (heen/terug).

Check-in
Als Pegase-klant heeft u voorrang tijdens het
inchecken, aan een aparte check-in desk. De check-in
formaliteiten tijdens het terugkeren hangen af van uw
bestemming.

Fast lane op Brussels Airport
Als Pegase klant geniet u van de Fast Lane, een
snellere doorgang aan de veiligheidscontrole van
terminal A en B.

Lounges op de luchthaven van Brussel
Indien u reist met Brussels Airlines (m.u.v.
Senegal) heeft u toegang tot ‘The Loft’. Indien u
met Brussels Airlines naar bestemmingen buiten
het Schengengebied reist heeft u toegang tot ‘The
Suite’. Indien u vliegt met Tailwind, Air Malta of een
andere luchtvaartmaatschappij, dan verwelkomen we
u in de ‘Diamond Lounge’. Deze lounges zijn open
van 5 uur ‘s morgens tot 21 uur ‘s avonds. Tussen
4 en 5 u ‘s morgens kunt u met uw voucher terecht
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in een geopende shop voor een gratis koffie of thee,
een flesje water en een ontbijtkoek (niet geldig in
Starbucks). Indien u uw voucher gebruikt in een
shop, kunt u, eens de Lounge geopend is, geen
gebruik meer maken van de lounge.

Priority boarding
Bij Brussels Airlines kunt u als eerste aan boord
stappen, behalve wanneer u naar Senegal reist. Niet
van toepassing bij lijnvluchten van Brussels Airlines
en bij andere luchtvaartmaatschappijen.

Premium service aan boord
Op de chartervluchten van Brussels Airlines (m.u.v.
Senegal) en Tailwind geniet u van volgende extra
services die het verschil maken:
- Uw stoel bevindt zich op de eerste rijen van
het vliegtuig. Omwille van operationele – of
veiligheidsredenen is het mogelijk dat de
luchtvaartmaatschappij uw stoel nog wijzigt voor
vertrek.
- Lichte snack
- Gratis alcoholische en niet-alcoholische dranken
tijdens uw vlucht (m.u.v.Air Malta)

Stoelreservatie
Uw plaats op uw Brussels Airlines & Tailwind
chartervlucht (m.u.v. Senegal) kan vanaf de dag na
boeking vastgelegd worden, tot een week voor vertrek.
Omwille van operationele – of veiligheidsredenen
is het mogelijk dat de luchtvaartmaatschappij uw
stoelreservatie nog wijzigt voor vertrek. Stoelreservatie
is niet mogelijk bij andere luchtvaartmaatschappijen.

Bagage
Bij Brussels Airlines (m.u.v Senegal) kunt u 23 kg
ruimbagage en 12 kg handbagage (baby’s: 23 kg
ruimbagage, geen handbagage) meenemen. Voor
de bestemmingen Cabo Verde en Egypte is de
ruimbagage beperkt tot 20 kg. Bij Tailwind kunt u
23 kg ruimbagage en 12 kg handbagage meenemen.
Indien u met andere luchtvaartmaatschappijen vliegt,
gelden andere bagagevoorwaarden.

Gratis vervoer van
uw golf- of duikmateriaal
Op alle chartervluchten van Brussels Airlines en
Tailwind (met uitzondering van de bestemmingen
Egypte, Cabo Verde en Senegal) gaat uw golf- of
duikmateriaal gratis mee. U dient dit enkel bij
boeking mee te delen. Bij Brussels Airlines is het
maximum gewicht niet beperkt. Bij Tailwind bedraagt
dit 20 kg voor één golftas. Deze service is inbegrepen
op basis van beschikbaarheid. Voor andere
luchtvaartmaatschappijen geldt een supplement.

Garantie op vaste prijzen
U bent beschermd tegen een eventuele prijsstijging,
ten gevolge van een stijging van de olieprijs. Bij elke
Pegase chartervlucht is het Fuel Protection Program
steeds inbegrepen.

Onze service tijdens uw vakantie
Op onze bestemmingen is de reisleiding 24 uur op 24
bereikbaar dankzij onze Pegase Connected Service.
Uw host(ess) spreekt bijna altijd Nederlands en Frans.
In een aantal hotels is er geen bezoek van de reisleiding
voorzien en kunt u de reisleiding steeds telefonisch
bereiken of gebeurt de vertegenwoordiging door een
plaatselijk agent.

Omruilgarantie
Mocht u na uw reservatie, om gelijk welke reden,
uw dossier willen wijzigen, dan kan dat tot 7 dagen
voor uw afreis, zonder extra kosten. U betaalt de
prijs van uw nieuwe keuze. Bij wijzigingen blijf de
initiële boekingsdatum van toepassing. U maakt
immers geen nieuwe boeking, maar wijzigt een
bestaande boeking gemaakt op een eerdere datum.
Bepaalde kortingen zijn gelinkt aan deze initiële
datum van boeking. Indien u dus wijzigt, kan het
zijn dat deze kortingen afwijken van de huidige
dagprijs, aangezien de initiële boekingsdatum van
toepassing blijft. Gelieve uw reisagent of onze Pegase
Travel Advisors te contacteren om uw exacte prijs
te kennen. De omruilgarantie is afhankelijk van de
luchtvaartmaatschappij die uw vlucht uitvoert, en
is niet geldig op lijnvluchten of op de bestemming
Senegal.

Annuleringsgarantie
Een standaard annuleringsgarantie is inbegrepen
indien u om persoonlijke redenen uw reis toch niet
kunt aanvatten (tot max. 625 EUR p.p.). Wenst u
een bescherming die uw volledige reissom dekt, dan
kunt u opteren voor de Allianz Global Assistance
Annuleringsverzekering. Voor meer details, zie de
bijzondere reisvoorwaarden.

Vrijblijvende optie tot 7 dagen
U kunt een gratis optie nemen die tot 7 dagen geldig
blijft. Dit privilege is niet geldig op lijnvluchten of
op de bestemming Senegal. Enkel geldig indien de
datum waarop u een optie neemt langer dan 1 maand
voor afreis is.

Extra’s in uw vakantiehotel
In heel wat hotels wordt u extra in de watten gelegd.
Zo bieden een aantal hoteliers u bijvoorbeeld een à-lacartediner of een late check-out aan zonder dat u een
supplement hoeft te betalen. Enkel en alleen omdat
u uw vakantie toevertrouwt aan Pegase. Deze extra’s
zijn afhankelijk van uw hotel en beschikbaarheid.
Onderaan de hotelpagina kunt u deze eventuele
extra’s terugvinden.

Gezond
en veilig reizen
Uw veiligheid en welzijn op vakantie
Ook op vakantie is het raadzaam om de nodige
voorzorgen te nemen voor uw eigen veiligheid en
die van uw medereizigers. Dit advies geldt in het
bijzonder voor kinderen, want zij zijn zich vaak
niet bewust van de mogelijke risico’s. Daarom
willen wij u er eens te meer op wijzen om in het
buitenland de nodige voorzorgen te nemen en steeds
voorzichtig te zijn. We rekenen alvast op uw begrip
en medewerking. Neem deze informatie aandachtig
door, samen met de overige informatie die wij, onze
agenten en leveranciers u meegeven voor uw vertrek,
tijdens uw vlucht of bij aankomst op uw bestemming
en in uw hotel. Overloop in eerste instantie de
brandprocedures en check de nooduitgangen in
uw verblijf, de zwembadzone en de kooktoestellen
waarmee u niet vertrouwd bent. Spreek de plaatselijke
vertegenwoordiger of bevoegde medewerker gerust
aan bij eventuele vragen. Het is belangrijk dat u
kennis neemt van alle informatie die u werd bezorgd
alsook de geafficheerde mededelingen.

Zwembaden en waterattracties
In sommige van onze hotels en appartementen
worden ook plaatselijke bewoners of niet-residerende
vakantiegangers toegelaten tot het zwembad en de
bijhorende voorzieningen binnen de accommodatie.
Daardoor kan het bij momenten erg druk zijn in
de zwembadzones en de ligweides, en kan er een
tekort ontstaan aan ligstoelen. We vragen u om
gebruik te maken van de zwembaddouche voor u
gaat zwemmen. Op die manier voorkomt u mogelijke
infecties en blijft het zwembadwater proper. Het
zwembad van uw accommodatie is gevuld met
zoetwater of zout water. Houd er rekening mee dat
er verschillende soorten zwembaden bestaan en dat
de meeste hotels of appartementen geen redder in
dienst hebben. Daarom is het aangewezen dat u eerst
samen met uw medereizigers het zwembad verkent,
zodat u weet tot waar het diepe en ondiepe gedeelte
komt. Kinderen mogen niet naar het zwembad
zonder toezicht van een volwassene. Ga niet in het
zwembad in het donker of wanneer het zwembad
gesloten is, ook al is er onderwaterverlichting. Ga
nooit zwemmen wanneer u alcohol gedronken heeft .
Het kan gebeuren dat bepaalde waterattracties, zoals
open glijbanen of tunnelglijbanen die op de foto’s
in de brochure voorkomen, ondertussen werden
verplaatst of afgebroken.
Om zo veel mogelijk vakantiegasten te laten genieten
van deze attracties vragen wij u om rekening te
houden met de volgende veiligheidsinstructies:
Aangezien de regelgeving inzake redders en
toezicht op de waterglijbanen varieert naargelang
de locatie, is het mogelijk dat er in sommige hotels/
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appartementen niet permanent gekwalificeerde
redders aanwezig zijn. Voor sommige attracties
gelden een minimumleeftijd en -lengte. Ga bij
voorkeur niet zwemmen in de landingszones en maak
u er zo snel mogelijk uit de voeten na gebruik van de
glijbanen. Sommige glijbanen en waterattracties zijn
niet geschikt voor onervaren zwemmers, zwangere
vrouwen of personen met medische klachten. Houd
steeds rekening met deze waarschuwingen. Het
zwembadreglement en de instructies voor een veilig
gebruik van de glijbanen en waterattracties moeten
steeds worden nageleefd. De openingsuren van de
glijbanen kunnen beperkt blijven, maar zijn meestal
minstens anderhalf uur open in de voormiddag en
in de namiddag. Ze kunnen ook afhangen van de
weersomstandigheden en het beleid van het hotel.
Het kan ook gebeuren dat deze installaties tijdens het
seizoen buiten gebruik zijn. Ga nooit op glijbanen of
waterattracties wanneer u alcohol hebt gedronken.

Buitenlandse veiligheidsnormen
Buitenlandse leveranciers zijn verantwoordelijk voor
de veiligheid van de door hen aangeboden diensten
en faciliteiten. Zij zijn de eigenaar van deze diensten
en faciliteiten, en staan in voor de controle ervan.
Onze leveranciers dienen zich te houden aan de
plaatselijke normen. We moeten helaas vaststellen dat
de buitenlandse veiligheidsnormen en regelgeving
niet altijd van hetzelfde niveau zijn als in België.
Er is bijvoorbeeld een verschil in het ontwerp en de
vereiste hoogte van balkons. Het is aan de overheid
van het land en de buitenlandse leverancier van de
betreffende diensten om de plaatselijke regelgeving
op te stellen en uit te voeren. Houd daarmee rekening
tijdens uw vakantie.

Maagklachten
Maag- en darmklachten komen nog steeds relatief
vaak voor wanneer men naar het buitenland reist en
geconfronteerd wordt met een onbekende omgeving.
Er zijn verschillende manieren waarop u de kans op
een infectie kunt verkleinen, zoals onvoldoende verhit
voedsel of ijsblokjes in drank vermijden, voldoende
flessenwater drinken en u niet overmatig blootstellen
aan de zon.

Uitstappen
Wij raden u aan om extra voorzichtig en oplettend te
zijn bij het oversteken van de weg of het bezoeken
van tempels en andere bezienswaardigheden wegens
eventuele oneffen of hobbelige ondergronden. Overal
ter wereld worden mensen overvallen en vinden er
diefstallen plaats. Houd ermee rekening dat u op
reis dezelfde verantwoordelijkheid draagt als thuis.
Soms is de lokale politie niet erg coöperatief of
begripvol wanneer u een diefstal aangeeft en daarvan
een proces-verbaal nodig hebt voor de verzekering.
Draag dus best goed zorg voor uw bezittingen. We
raden af om honden, katten of andere dieren te
benaderen omdat deze eventueel via beten of krabben
hondsdolheid kunnen overdragen op de mens. Wees
voorzichtig als u de zee ingaat, want de bodem is niet
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effen en kan erg verraderlijk zijn qua diepte. Houd
ermee rekening dat wij geen veiligheidscontroles op
het strand en in zee uitvoeren.

Een zware koolstofmonoxidevergiftiging leidt tot
ernstigere symptomen zoals: braken, verwardheid,
verminderde coördinatie, bewusteloosheid.

Onverwachte stromingen in zee zijn
evenwel altijd mogelijk!

De ernst van deze symptomen houdt verband met het
koolstofmonoxideniveau en de blootstellingsduur. Bij
een traag sluipende koolstofmonoxideblootstelling
is het mogelijk dat slachtoffers en medici de
matige CO-vergiftiging verwarren met griep.
Deze foute inschatting met mogelijk tragische
gevolgen kan worden vermeden. Bij een snelle en
ernstige
koolstofmonoxideblootstelling
kunnen
slachtoffers vlug verward raken en de controle
over hun spieren verliezen, zonder eerst de matige
vergiftigingssymptomen te hebben vertoond.

Op onze website vind u informatie over verschillende
soorten activiteiten zoals (water)sporten in onze
resorts, vervoer met bv. plaatselijke bussen/ taxi’s,
excursies of bezienswaardigheden in de omgeving.
Wij zijn geen eigenaar of beheerder van dergelijke
diensten. Ze worden uitsluitend ter informatie
vermeld: de gegevens, beschikbaarheid en prijzen zijn
onderhevig aan wijzigingen. Als u ervoor kiest deze
diensten of activiteiten ter plaatse te boeken bij lokale
leveranciers of dienstverleners, controleert u best
eerst even of uw reisverzekering deze activiteiten wel
degelijk dekt. Het is ook belangrijk dat u op de hoogte
bent van de naam van dienstverlener, de gangbare
voorwaarden en de informatie/documentatie die u
werd bezorgd.

Koolstofmonoxide
Koolstofmonoxide (CO) is een giftig, onzichtbaar,
geurloos en smaakloos gas. Het gas ontstaat door
onvolledige verbranding van diverse fossiele
brandstoffen zoals steenkool, hout, houtskool, olie,
kerosine, propaan en aardgas.

Gastoestellen
Wij geven de voorkeur aan accommodaties zonder
gasboiler. Maakt u zich zorgen omwille van de
eventuele aanwezigheid van een gasboiler in uw
logement, neem dan onmiddellijk contact met ons
op. U vindt het nummer van onze helpdesk (24/24)
in uw reisdocumenten.

Waarneming van CO-aanwezigheid
Aangezien CO geurloos, smaakloos en onzichtbaar is,
is het belangrijk om de signalen ervan te herkennen.
Onderstaande voorbeelden kunnen duiden op de
aanwezigheid van koolstofmonoxide afkomstig van
een defect toestel:
• Een kookfornuis of gasboiler met een zwakke of
geel/oranje vlam die normaal helder en blauw
moet zijn.
• Donkere/zwarte vlekken op of rond de toestellen
door roetafzetting.
• Een waakvlam die regelmatig uitdooft.
• Opvallend veel condens in de kamer of op de
ramen.

Symptomen
Doordat
koolstofmonoxide
zintuiglijk
niet
waarneembaar is, merken we het gas niet op
bij blootstelling. De eerste symptomen van een
zwakke tot matige koolstofmonoxidevergiftiging
zijn vergelijkbaar met griep, maar dan zonder
koortsvorming.
Ze gaan gepaard met: hoofdpijn, vermoeidheid,
kortademigheid, misselijkheid, duizeligheid.

326

Wat als u symptomen van
koolstofmonoxide-vergiftiging vaststelt?
Wanneer
u
denkt
de
symptomen
van
koolstofmonoxidevergiftiging
gewaar
te
worden, moet u onmiddellijk de buitenlucht
opzoeken en contact opnemen met een arts
voor een juiste diagnose. Bij symptomen van
koolstofmonoxidevergiftiging
is
onmiddellijke
medische hulp van cruciaal belang. Vertel de arts
dat u vermoedt dat koolstofmonoxidevergiftiging
de oorzaak is van uw ongemak. Wanneer uit de
test blijkt dat u wel degelijk het slachtoffer bent
geworden van koolstofmonoxidevergiftiging, dient
u ons daar meteen van op de hoogte te brengen. U
kunt dit melden aan de reisvertegenwoordiger op uw
bestemming of via de helpdesk (24/24) waarvan het
nummer vermeld staat op uw reisdocumenten.

Belangrijk om weten
Aanvullend op de Algemene Reisvoorwaarden
van
de
Geschillencommissie
Reizen
vzw
krijgt u hierbij belangrijke informatie en/of
aanvullingen. De Algemene Reisvoorwaarden van
de Geschillencommissie Reizen vzw, samen met
deze rubriek “Belangrijk om te weten”, alsook met
de “Bijzondere reisvoorwaarden en belangrijke extra
informatie”, maken bijgevolg de op uw contract
toepasselijke contractsvoorwaarden uit.

Vervoer
Vertrek: hoe lang vooraf aanwezig zijn voor vertrek?
• Pegase vraagt u uitdrukkelijk om minimum twee
uur vóór vertrek (3 uur bij exotische vakanties)
op de luchthaven aanwezig te zijn en u zo snel
mogelijk aan de incheckbalie te melden. De
controleprocedures rond veiligheid worden steeds
strikter en een wachttijd aan de controlepost
kan onmogelijk worden uitgesloten. Verdere
inlichtingen en specifieke informatie zijn gevoegd
bij uw reisdocumenten en zijn natuurlijk ook
beschikbaar bij uw Pegase reisagent.
• Bij de meeste (charter)maatschappijen hebt u voor
de check-in een vluchtvoucher nodig. Voor de
meeste lijnvluchten, zoals Brussels Airlines, kan u
inchecken met uw identiteitskaart en hebt u geen
vluchtvoucher nodig.
Uurregeling
• Bij het drukken van deze brochure waren de
definitieve vluchturen niet bekend. Alleen
de uurregeling opgegeven op de laatste
reisdocumenten is van toepassing.
• Het kan voorkomen dat we omwille van
beschikbaarheden en bezettingen van vliegtuigen
of omwille van technische of operationele redenen
vluchtschema’s wijzigen waardoor de oorspronkelijk
gemelde uurregeling nog verandert. Dergelijke
wijzigingen kunnen geen prijsaanpassing of
terugbetaling met zich meebrengen.
• In geval het definitieve vluchtuur met 30 minuten
of minder wordt vervroegd, wordt u niet op
voorhand verwittigd, daar u reeds minimum 2
uur voor het uur van vertrek (3 uur voor exotische
vakanties) op de luchthaven aanwezig moet zijn.
• Ter plaatse moet u zich informeren over de exacte
vertrektijden van de terugvlucht. In het hotel dient
u hiervoor het informatiebord of het infoboek te
raadplegen (vanaf 2 dagen voor uw retourdatum).
Reizigers zonder hotel (enkel vliegticket) dienen
hun vluchtuur te herbevestigen vanaf 2 dagen voor
de terugreis op de telefoonnummers die opgegeven
zijn in de reisdocumenten.
• De vertrek- en terugkeerdag worden als reisdagen
beschouwd. Late en/of vroege vluchturen komen
niet in aanmerking voor schadevergoeding voor
vakantiederving. Wanneer u bijvoorbeeld een
vakantie reserveert van 8 dagen, heeft u recht op
2 reisdagen en 6 volle vakantiedagen ter plaatse
tegen een prijs berekend op basis van 7 nachten.
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• Wanneer u lijnvluchten reserveert en u de heenvlucht
mist, behoudt de luchtvaartmaatschappij zich het
recht de retourvlucht automatisch te annuleren.
Maaltijden tijdens de vluchten
In sommige pakketprijzen zijn de maaltijden op de
vluchten inbegrepen. Afhankelijk van de vluchtduur
wordt u een snack of een volledige maaltijd
aangeboden. Uitzonderingen hierop zijn de vluchten
van: Brussels Airlines (lijnvluchten), Iberia, AirMalta,
TunisAir, AirEuropa, Germanwings en Transavia.
Op deze vluchten zijn de maaltijden en dranken niet
inbegrepen. U kan er, tegen betaling, genieten van de
à la carte service.
Transfer op uw vakantiebestemming
• In de pakketprijzen van Pegase is een transfer van
de luchthaven naar uw hotel en terug inbegrepen.
• Indien u enkel een hotel reserveert, dient u uw
transfers zelf te regelen.
Bagage
Gebruik een stevige koffer die u kunt sluiten. Indien
uw koffer niet op slot kan, kunt u een riem rond
de koffer doen, om te vermijden dat deze opengaat
tijdens het vervoer. Om de bagageverwerking vlot te
laten verlopen raden wij u aan uw naam en adres
duidelijk te vermelden aan de binnen- en buitenkant
van uw bagage en oude labels te verwijderen. Een
sticker van Pegase (of een eigen kenmerk) op uw
bagage zorgt ervoor dat u deze snel herkent en
verwisseling van bagage voorkomt.
Wat mag er wel en niet mee in uw bagage
• Geneesmiddelen, breekbare en bederfbare
producten, camera’s, computers en andere
elektronische apparatuur, fototoestellen, juwelen,
geld, waardevolle documenten en belangrijke
persoonlijke bezittingen (vb. brillen, gebit, …)
zijn niet toegelaten in het ruim en moeten
meegenomen worden als handbagage. Pegase
en de luchtvaartmaatschappijen zijn niet
verantwoordelijk voor eventuele schade, verlies of
vertraging van deze voorwerpen.
• Volgende
voorwerpen
worden
onder
geen
enkele
voorwaarde
aanvaard (noch in het ruim, noch in de
handbagage): bijtende producten, brandbare
vloeistoffen, explosieven, vergif, gasflessen,
vuurwapens en munitie en irriterende producten.
• Om
veiligheidsredenen
worden
scherpe
voorwerpen (zoals scharen en nagelvijlen)
niet toegelaten in de handbagage. Dergelijke
voorwerpen moeten in de reiskoffer worden
opgeborgen.
• Voor vluchten met vertrek uit een luchthaven van
de Europese Unie zijn er strenge beperkingen op
vloeistoffen in de handbagage; deze beperkingen
gelden bovendien ook in heel wat luchthavens buiten
de Europese Unie. Elke verpakking die vloeistof
bevat, mag een inhoudsvermogen van max.100ml
hebben. Het begrip vloeistof moet zeer breed

worden opgevat, ook gels, sprays, tandpasta enz.
horen hierbij. Alle vloeistoffen in de handbagage,
moeten in een doorzichtig hersluitbaar plastic
zakje met een inhoud van max. 1l. Uitzonderingen
worden toegestaan voor medicijnen, babyvoeding
en dieetvoeding die nodig zijn voor de vlucht. Een
doktersattest wordt aangeraden. De aankoop van
vloeibare producten in de tax free shop is nog steeds
mogelijk; deze worden in een verzegelde zak gestopt.
Het is belangrijk om vroeg op de luchthaven te zijn,
gezien deze reglementering voor lange wachttijden
aan de veiligheidscontrole kan zorgen.
• Meer informatie bij uw reisagent, op www.pegase.be
en op www.mobilit.fgov.be
Maximum toegelaten gewicht
• Het maximum toegelaten gewicht staat op uw
reisdocumenten vermeld. Dit kan verschillen
tussen de heen- en terugvlucht. Zo kan het
uitzonderlijk voorvallen dat het maximum
toegelaten gewicht op uw terugvlucht lager is dan
op de heenvlucht. In dit geval raden wij u aan uw
bagage voor uw heenvlucht eveneens te beperken
tot dit maximum gewicht. Bij overschrijding van
het maximum toegelaten gewicht dient u aan de
check in bij te betalen.
• Bij sommige luchtvaartmaatschappijen kunt u,
mits supplement, een hogere klasse boeken (of
is die reeds inbegrepen voor Pegase klanten),
waardoor u meer bagage mag meenemen.
• Opgelet bij het bundelen van kilo’s: het is niet altijd
toegelaten de bagage van meerdere personen te
bundelen. Indien het maximaal toegelaten gewicht
bijvoorbeeld 15 kg bedraagt, dan kunnen 2 personen
soms samen één koffer meenemen van maximum
30 kg. Let wel dat op de meeste luchthavens het
maximum gewicht per ingecheckte koffer is
beperkt. Op alle Europese luchthavens binnen
de E.U. mag het gewicht per ingecheckte koffer
niet meer dan 32 kg bedragen. Meer informatie:
raadpleeg uw reisagent.
• U mag 1 stuk handbagage meenemen in de
passagiersruimte van het vliegtuig. De som van
de afmetingen is beperkt tot maximum 115 cm (55
x 40 x 20 cm) en het gewicht is meestal beperkt
tot maximaal 6 kg. Grotere en/of zwaardere
handbagage zal bij de check-in worden geweigerd.
Meer info bij uw reisagent.
Verlies, diefstal of beschadiging van bagage
• In geval van verlies, diefstal of beschadiging van
bagage dient u dit onmiddellijk te melden bij de
afdeling “Verloren bagage” van de luchthaven.
Er zal een “Property Irregularity Report” (PIR)
of “Damage Report” (DPR) worden opgemaakt,
waarvan u het origineel moet bijhouden. Zonder
dit document is het onmogelijk om een vergoeding
te krijgen.
• In geval van schade moeten, binnen de 7 dagen,
alle nodige documenten (Damage Report +
bestek voor reparatie + boarding pass) voor een
aanvraag van schadeclaim naar Customer Service
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via customerservice@pegase.be (in geval van
chartervlucht) of naar de luchtvaartmaatschappij
(in geval van lijnvlucht) worden verstuurd.
• Internationale verdragen (waaronder de Conventie
van Montréal) beperken de aansprakelijkheid
van de luchtvaartmaatschappijen in geval van
lichamelijke schade en schade aan of verlies
van bagage. Beschadigde of verloren bagage zal
worden vergoed in overeenstemming met het
internationale verdrag van toepassing.
• Het is sterk aan te raden een bagageverzekering af te
sluiten. Dit kan via uw reisagent of www.pegase.be
Buitenmaatse bagage en sportmateriaal
• Op de vlucht: het vervoer van buitenmaatse bagage
(vb. surfplanken, fietsen, …) moet op voorhand
worden aangevraagd en is steeds mits supplement.
De betaling voor het transport van dit materiaal
gebeurt, afhankelijk van de luchtvaartmaatschappij,
hetzij bij de reservatie, hetzij tijdens de check-in op
de luchthaven. Meer informatie is beschikbaar bij
uw reisagent.
• Op de vakantiebestemming: het transport op
de vakantiebestemming gebeurt volgens de
beschikbaarheid van plaats op de transfer naar uw
hotel. Alle extra kosten die dit lokale transport met
zich meebrengt zijn ten laste van de klant. Het kan
bijvoorbeeld gebeuren dat er speciaal hiervoor een
taxi moet worden gereserveerd.
• Pegase kan in geen geval verantwoordelijk
gesteld worden voor eventueel verlies, diefstal of
aangerichte schade die vreemd is aan de uitvoering
van het contract. Voor het al dan niet toelaten van het
buitenmaats materiaal door de lokale douane kan
Pegase evenmin verantwoordelijkheid opnemen.
Duikmateriaal
• Het is aangeraden om kostbaar duikmateriaal
zoveel mogelijk in de handbagage op te bergen.
Bij screening van de handbagage kan de duiker
bijkomende informatie geven en eventueel verlies
van bagage wordt minder dramatisch.
• Steek een miniduikfles (“buddy 2” etc.) in de
handbagage met de ontspanner van de fles
losgekoppeld, zodat de fles geen perslucht bevat
(anders wordt het een verboden item).
• Lampen moeten, losgekoppeld van de batterijen,
verplicht in de handbagage. Indien dit niet wordt
gedaan, geeft de detector, die de bagage screent,
een alarm en moet de eigenaar van de koffer
worden opgeroepen voor een extra controle.
• Ook de batterijen horen in de handbagage. Isoleer
de contacten van de batterijen om kortsluiting te
vermijden. Elke individuele batterij mag max. 2
gr. lithium (voor lithiummetaal en lithium alloy
batterijen) of 8 gram lithium equivalent (voor
lithium ion batterijen) bevatten.
• Steek voorwerpen die in de cabine verboden zijn
(zoals messen, schroevendraaiers, …) NIET in de
handbagage maar wel in de reiskoffer/duikzak.
• Al deze richtlijnen zijn in overeenkomst met
internationale reglementeringen.
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• De tarieven die de luchtvaartmaatschappij hanteert
voor het transporteren van duikmateriaal kunt u
opvragen bij uw reisagent.

Speciale noden
Baby’s (0 - 2 j)
• Voor de vlucht geldt dat baby’s gratis, op de schoot
van één van de ouders vliegen. Enkel een bedrag
voor de luchthavenafwikkeling dient betaald te
worden. Voor lijnvluchten geldt een mogelijke
toeslag. Er wordt slechts 1 baby per volwassene
toegelaten.
• De baby mag op de dag van de terugvlucht nog
geen 2 jaar geworden zijn. Bij de reservatie dient
u de correcte geboortedatum van de meereizende
kinderen op te geven. Alle extra kosten die
voortvloeien uit het niet-correct opgeven van
de leeftijd, zijn ten laste van de reiziger. Pegase
is niet verantwoordelijk voor eventuele schade
voortvloeiend uit het niet correct opgeven van de
leeftijd.
• In uw vakantieverblijf: het babybedje is op aanvraag
en ter plaatse te betalen. Ook de maaltijden dienen
ter plaatse te worden betaald.
• Op sommige bestemmingen betalen baby’s ook
verblijfstaksen.
Mensen met een beperking
• Om eventuele problemen in het buitenland te
vermijden moet de reiziger, ongeacht de aard
van de beperking, hiervan melding maken
bij boeking. Dit moet bovendien door Pegase
gemeld worden aan de medische dienst van de
luchtvaartmaatschappij. Om veiligheidsredenen
is het vervoer per vliegtuig van passagiers met een
beperking strikt gereglementeerd. Hun aantal is
beperkt volgens het type toestel en de bezetting van
de vlucht.
• Rolstoelgebruikers en personen die moeilijk
kunnen stappen of trappen gebruiken, kunnen
bij inscheping een beroep doen op bijstand. Mits
voorafgaande aanvraag kan deze begeleiding
worden verzorgd. Het ontbreken van een
voorafgaande kennisgeving kan aanleiding geven
tot enige improvisatie en vertraging op het ogenblik
van inscheping.
• Een rolstoel wordt meestal gratis vervoerd. Het
maximum toegelaten gewicht per rolstoel is 120
kg.
Meer informatie: raadpleeg uw reisagent.
• Om problemen op de vakantiebestemming te
vermijden, dienen specifieke thema’s (gezondheid,
handicap) bij reservatie te worden gemeld aan
Pegase, zodat wij de mogelijkheid hebben specifieke
maatregelen te treffen indien nodig. Indien, door
de aard van de beperking, het onmogelijk is om
op eigen kracht de transferbus in/uit te stappen,
dient u dit bij reservatie te melden, zodat een
ander vervoermiddel kan worden geregeld (mits
supplement). Wij vragen u ook uitdrukkelijk te
melden of u aangepaste voorzieningen nodig
heeft, bijvoorbeeld op de kamer (zoals aangepaste

breedte deuren, verlaagde lavabo, etc.) De kosten
vallen ten laste van de reiziger.
• Helaas bestaat niet overal ter wereld begrip voor
de in België geldende opvatting dat mensen met
een beperking zich maximaal moeten kunnen
integreren in het gewone leven.
Zwangerschap
• Bij zwangerschap vanaf de 6de maand vragen de
meeste luchtvaartmaatschappijen een medisch
attest. Meer informatie bij uw reisagent.
• Bovenstaande regels zijn van toepassing voor
zowel de heen- als de terugvlucht.
Huisdieren
• Documenten: alle informatie over de vereiste
documenten voor het reizen met huisdieren dient u
tijdig bij uw dierenarts na te vragen. Als u met uw hond
of poes op vakantie wil in Europa, moet uw huisdier
een Europees paspoort hebben (ook bij uw dierenarts
te verkrijgen). Dit paspoort vervangt een aantal
internationale documenten die nodig waren om te
bewijzen dat het dier is ingeënt tegen hondsdolheid.
Hiernaast moet u met een bloedproef kunnen
aantonen dat het dier genoeg antistoffen tegen het
hondsdolheidvirus in zijn lichaam heeft. Sommige
landen eisen nog aanvullende inentingen. Het is dus
heel belangrijk u hierover tijdig te informeren bij uw
dierenarts of op www.diplomatie.be
• Vliegtuig: indien u met het vliegtuig reist, moet
u uw huisdier op voorhand aanmelden bij de
luchtvaartmaatschappij. Als u dit niet doet, wordt
op de luchthaven een toeslag van € 7.50 per traject
en per dier geheven voor administratiekosten,
bovenop de normale kosten. In het vliegtuig
wordt enkel een beperkt aantal kleine hondjes
en katjes toegelaten in de cabine. Een gesloten
waterdichte tas (voor Pegasus Airlines een lek- en
geurvrije kooi), waarvan de som van de afmetingen
niet groter dan 115cm mag zijn, is vereist. Op
langeafstandsvluchten worden geen huisdieren
in de cabine toegelaten. U betaalt steeds een
bedrag (vaak berekend op het gewicht, huisdier
+ kooi – voldoende groot!), afhankelijk van de
luchtvaartmaatschappij, hetzij bij de reservatie,
hetzij aan de check in op de luchthaven. Op alle
vluchten worden slechts een beperkt aantal dieren
toegelaten. Meer informatie is beschikbaar bij uw
reisagent.
• Transfer per bus of taxi: op bepaalde bestemmingen
kunnen huisdieren geweigerd worden op de
transferbus of taxi naar uw vakantieverblijf. U
dient dan zelf en op eigen kosten het vervoer van
uw huisdier te regelen.
• Hotel: bij boeking dient u aan te vragen of uw hotel
huisdieren toelaat. Hotels die huisdieren toelaten,
doen dit voor wat de kamer en bepaalde beperkte
ruimtes van het hotel betreft. In de meeste hotels
zijn huisdieren niet toegelaten in de openbare
ruimtes, zoals restaurants, bars en rond het
zwembad.
• Vergeet niet uw huisdier bij reservatie aan te
melden bij uw reisagent.

Uw verblijf
Hotelkamer
• Uw hotelkamer is de dag van aankomst in principe
ten vroegste beschikbaar vanaf 14 u. De dag van
terugkeer dient u de kamer te verlaten ten laatste
om 12 u. In sommige hotels stopt de all inclusive
ook om 12 u.
• Door toevoeging van één of meerdere bedden
wordt de beschikbare ruimte in een kamer en
de privacy meestal beperkt. Bedden die aan een
kamer worden toegevoegd voor een 3de en/
of 4de volwassene of kind, kunnen bestaan uit
sofa, bijzetbed of opklapbed (eerder geschikt voor
kinderen).
• In het algemeen is een kamer van een stadshotel
minder groot.
• De afgebeelde foto’s van de accommodatie zijn een
“woonvoorbeeld” of “kamervoorbeeld”, grootte en/
of inrichting kunnen verschillen.

deur of een schuifdeur. De termen “familiekamer”
of “juniorsuite” worden gebruikt om aan te geven
dat de beschikbare ruimte meer dan gemiddeld is.
In deze gevallen zijn er echter geen afzonderlijke
kamers, tenzij anders beschreven. Indien u over
meerdere ruimtes beschikt, bevindt het tv-toestel
zich meestal in de woonkamer.
• Met een “satelliet-tv” ontvangt men niet
noodzakelijk Nederlands-talige zenders.
• Een kamer met “zeezicht” houdt in dat u vanuit uw
kamer min of meer uitkijkt over de zee. Lateraal
zeezicht betekent dat u zijdelings de zee kan
zien, frontaal zeezicht betekent dat u recht op de
zee kijkt. Echter, het is steeds mogelijk dat het
zeezicht (deels) wordt belemmerd door begroeiing
(bijvoorbeeld palmbomen). Zeezijde betekent dat
uw kamer zich bevindt aan de kant van de zee,
maar niet dat u ook zeezicht hebt.

Maaltijden
Appartement of woning
• Bij alle appartementen opgenomen in deze
brochure is het regelmatig reinigen en wisselen
van lakens inbegrepen. Het kan voorkomen dat u
ter plaatse een waarborg moet betalen.
• Aantal personen per woning: wij geven steeds
duidelijk de maximumcapaciteit van de
vakantiewoningen door. Bij boeking bent u
verplicht het juiste aantal personen op te geven.
Elke wijziging dient u te melden. Wanneer
u met meer personen aankomt dan op de
voucher staat vermeld, kan u de toegang worden
ontzegd of een toeslag worden aangerekend.
Airconditioning
• Er bestaan meerdere systemen, van individueel
regelbaar over individueel activeerbaar tot
centraal gestuurd. Naargelang de plaatselijke
omstandigheden
(energiebesparingen
ingevolge
plaatselijke
reglementeringen,
stroomonderbrekingen, e.a.) kan het functioneren
ervan beperkt worden tot een aantal uren per dag
en/of nacht.
• Indien de airconditioning in regel slechts een
beperkte periode van het seizoen in werking
wordt gesteld, wordt dit vermeld bij de
kamerbeschrijving in de brochure. Deze melding
bij de kamerbeschrijving heeft voorrang op de
beschrijving op uw hotelvoucher, waar geen exacte
periode wordt vermeld.
Terminologie
• “Bad/douche”: u beschikt over een badkamer met
bad en u kunt in de badkuip een douche nemen.
“bad, douche” betekent dat u over een badkamer
met bad én douche beschikt.
• Bij de beschrijving van een “keuken” of
“kitchenette” staat er nooit dat daar ook een koelkast
bij hoort. Dit vinden wij immers vanzelfsprekend.
• De term “appartement” wordt gebruikt wanneer
u over meer dan één ruimte beschikt én minstens
één van de ruimtes kan worden afgesloten door een

www.pegase.be

Bij ieder hotel in deze brochure staat vermeld of
het hotel buffetten of vaste menu’s serveert. Alle
prestaties starten steeds met het avondmaal (bij half
pension, vol pension of all inclusive) op de dag van
aankomst en eindigen met het ontbijt op de dag van
vertrek.
Bij late aankomsten in het hotel kan de hotelier
een koude schotel of snack voorzien. Is dit niet
het geval, dan kan de reiziger via onze reisleiding
op de bestemming vragen of de hotelier hem een
vervangmaaltijd kan aanbieden tijdens zijn verblijf.
Wel vestigen wij er de aandacht op dat een gemiste
maaltijd op de dag van aankomst en/of de dag van
terugkeer, ingevolge de voorziene vluchturen, geen
recht geeft op enige vergoeding bij terugkeer.
Half pension
• Bestaat uit het ontbijt en één hoofdmaaltijd
(meestal het avondmaal) per overnachting.
Vol pension
• Onder vol pension verstaat men het ontbijt, de
lunch en het avondmaal per overnachting.
All Inclusive
• Een selectie van maaltijden en dranken zijn
inbegrepen gedurende het hele verblijf (volgens
beschrijving in de hoteltekst). In sommige hotels
stopt de all inclusive om 12u. op de dag van de
terugreis.
Dranken
• Bij half pension en vol pension zijn de dranken
voor middag- en avondmaaltijden niet inbegrepen,
tenzij anders vermeld.
• Bij all inclusive zijn meestal enkel lokale
(alcoholische) dranken inbegrepen, tenzij anders
vermeld. Het komt voor dat bepaalde dranken of
bepaalde bars mits betaling zijn.
• Personen jonger dan 18 jaar worden in sommige
hotels verboden om alcohol te consumeren.

Buffet/bediening aan tafel
De hoteldirectie heeft het recht om tijdens een
seizoen, bij bijvoorbeeld een te lage bezetting, het
buffet te vervangen door bediening aan tafel en
vice-versa. Bovendien heeft de wijze van bediening
niet noodzakelijk een invloed op de kwaliteit van de
maaltijden.
Kinderporties en babymaaltijden
• Als kinderen gratis in kamer met ontbijt, in half
of vol pension of in all inclusive verblijven of
grote kortingen krijgen, heeft de hotelier het recht
kinderporties of kindermenu’s te serveren.
• Babymaaltijden dienen echter wel te worden
betaald en dit ter plaatse in het hotel
Avondkledij
• In heel wat hotels wordt van de heren verwacht dat
ze een lange broek dragen in het restaurant, zeker
voor het avondmaal. Niet zelden wordt een korte
broek of short geweigerd.

Infrastructuur/Faciliteiten
In de mate van het mogelijke worden alle gratis
hotelfaciliteiten zoals safe, minibar, ligstoelen
en sportfaciliteiten duidelijk vermeld. Indien de
vermelding gratis niet voorkomt bij bepaalde
faciliteiten betekent dit dat deze ofwel betalend zijn,
ofwel dat het ons bij het drukken van de brochure niet
bekend is of deze al dan niet gratis zijn.
Zwembaden:
• In onze beschrijvingen geven we soms de precieze
periode op wanneer een openluchtzwembad open
of verwarmd is. Dit is evenwel afhankelijk van
het weer. Het spreekt immers voor zich dat het
zwembad niet zal worden verwarmd of geopend
indien het regent of stormt. Indien er niet duidelijk
in de tekst staat dat het zwembad verwarmd is, mag
u er van uitgaan dat dit niet het geval is.
• Onder een “privé-zwembad” verstaat men een
zwembad voor privé-gebruik: dit betekent dat
andere gasten geen gebruik mogen maken van
dit zwembad, dit betekent niet dat het zwembad
volledig onttrokken is aan de blikken van andere
gasten.
Internet en Playstation
• Het gebruik van Internet, Playstation en andere
spelconsoles is steeds tegen betaling, tenzij anders
vermeld in de hotelbeschrijving.
Laagseizoen
• Het kan op enkele bestemmingen voorkomen
dat strand- en sportvoorzieningen, zwembaden,
glijbanen, restaurants, verhuurbedrijven e.d.
tijdens een deel van het seizoen gesloten zijn
en bijvoorbeeld het openbaar vervoer minder
vaak rijdt. Tevens kan het gebeuren dat
animatieprogramma’s in de hotels in deze periode
geen of slechts gedeeltelijk doorgang vinden.
Helaas ligt dit buiten onze invloed.
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• Sommige voorzieningen (zoals bijv. een
buitenterras van het restaurant) kunnen
afhankelijk van de weersomstandigheden, niet het
hele seizoen beschikbaar zijn.
Bouwwerken
• Nieuwbouw: in de brochure vindt u ook een aantal
vakantieverblijven die nog gebouwd of afgewerkt
moesten worden bij het in druk gaan van deze
brochure. In zo’n geval vermelden wij dit met de
term “Maquette”. Deze vakantieverblijven hebben
we dus niet vooraf kunnen bezoeken en hierdoor
kan het gebeuren dat onze beschrijving niet 100%
overeenstemt met de uiteindelijke realisatie. Soms
kan een bouwwerkzaamheid door onvoorziene
omstandigheden vertraging oplopen. Wij proberen
dit steeds zo goed mogelijk op te volgen en
signaleren u tijdig eventuele problemen (voor
zover we er natuurlijk zelf van op de hoogte zijn).
• Werkzaamheden buiten uw vakantieverblijf:
het kan voorkomen dat in de buurt van uw
vakantieverblijf bouwactiviteiten plaatsvinden.
Meestal gaat het dan om de aanleg van nieuwe
wegen en/of gebouwen. Wij kunnen echter niet
aansprakelijk worden gesteld voor daden van
derden waarmee we geen contract hebben. Het
spreekt voor zich dat we u op de hoogte houden
over werken waarvan we op de hoogte zijn.
• Werkzaamheden in of aan uw vakantieverblijf:
indien er werkzaamheden uitgevoerd worden
waardoor geluidsoverlast en visuele hinder ontstaat
of waardoor bepaalde faciliteiten niet toegankelijk
zijn, stellen wij u hiervan in de mate van het
mogelijke vóór uw afreis op de hoogte.

Excursies
Ter plaatse geboekt
• Deze excursies worden georganiseerd door een
lokale instantie en kan u via onze reisleiding ter
plaatse boeken. De reisleiding vertelt u er alles over
daags na aankomst op uw vakantie-bestemming.
Deze excursies vallen evenwel buiten de
verantwoordelijkheid van Pegase. Elke betwisting
dient onmiddellijk ter plaatse te worden geregeld.
• De taal van de begeleiding van de excursies kunnen
we u niet garanderen.

Verzekering
Boek mits supplement een annulatieverzekering
bij: tot 4.99% van uw reissom maximum. Boek
mits supplement een bijstandsverzekering bij.
Informeer naar de actuele prijs bij uw reisagent of op
www.pegase.be.

Documenten
Praktische informatie in verband met reisdocumenten:
www.diplomatie.belgium.be

Gezondheid
Raadpleeg uw huisarts of het Instituut voor Tropische
Geneeskunde (tel.: 0900/10110 of www.itg.be).
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Algemene
voorwaarden

van de Geschillencommissie Reizen voor
pakketreis-overeenkomsten

Artikel 1: Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing
op pakketreisovereenkomsten die vanaf 1 juli
2018 worden geboekt en worden geregeld door
de Wet betreffende de verkoop van pakketreizen,
gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten van
21 november 2017.

Artikel 2: Informatie van de organisator
en doorverkoper voor de sluiting van de
pakketreisovereenkomst
2.1

De organisator en ook de doorverkoper
verstrekken aan de reiziger, voordat deze is
gebonden door een pakketreisovereenkomst de
wettelijk voorgeschreven standaardinformatie,
alsook, voor zover deze van toepassing is op de
pakketreis:
1° de voornaamste kenmerken van de
reisdiensten:
a) de reisbestemming(en), de route en de
verblijfsperioden, met de data en het
aantal nachten;
b) de vervoermiddelen, hun kenmerken
en categorieën, de plaatsen en data en
tijdstippen van vertrek en terugkeer, de
duur en plaats van tussenstops en de
aansluitingen; indien het exacte tijdstip
nog niet vaststaat, wordt dit bij benadering
meegedeeld
c) de ligging, de voornaamste kenmerken en
de categorie van de accommodatie volgens
de regels van het land bestemming;
d) de verstrekte maaltijden;
e) de bezoeken, de excursies of de andere
diensten die zijn begrepen in de voor de
pakketreis overeengekomen totaalprijs;
f ) ingeval het niet duidelijk is, uitsluitsel of
de reisdiensten worden verleend aan de
reiziger als lid van een groep;
g) de taal waarin andere toeristische
diensten desgevallend worden verricht;
h) of de reis in het algemeen geschikt is voor
personen met beperkte mobiliteit;
2° de totaalprijs van de pakketreis, en voor
zover toepasselijk, opgave van de soort
bijkomende kosten die voor rekening van de
reiziger kunnen zijn;
3° de betalingsmodaliteiten;
4° het minimumaantal personen dat nodig is
voor de uitvoering van de pakketreis en de
uiterste datum voor de eventuele opzegging
van de overeenkomst wanneer dit aantal niet
wordt behaald;
5° algemene informatie over de vereisten in het
land van bestemming inzake paspoort- en
visumverplichtingen, met inbegrip van de

bij benadering benodigde termijn voor het
verkrijgen van een visum en informatie over
formaliteiten op gezondheidsgebied;
6° de vermelding dat de reiziger de
overeenkomst kan opzeggen tegen betaling
van een opzegvergoeding;
7° inlichtingen over de annulerings- en/of
bijstandsverzekeringen.
2.2 De professioneel draagt er zorg voor dat het
juiste standaardinformatieformulier wordt
verstrekt aan de reiziger.
2.3 De precontractuele informatie die aan de
reiziger wordt verstrekt, vormt een integraal
onderdeel van de pakketreisovereenkomst.
Zij kan niet worden gewijzigd, tenzij wederzijds
akkoord van de partijen.

Artikel 3: informatie door de reiziger
3.1

3.2

De persoon die de pakketreisovereenkomst
afsluit, moet aan de organisator en de
doorverkoper
alle
nuttige
inlichtingen
verstrekken omtrent hemzelf en zijn
medereizigers die van belang kunnen zijn voor
het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst.
Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen
verstrekt 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 pakketreisovereenkomst in de
gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de
partijen wordt gesloten, heeft de reiziger het
recht een papieren kopie te vragen.
4.2 De pakketreisovereenkomst of bevestiging ervan
bevat de volledige inhoud van de overeenkomst,
met inbegrip van alle informatie zoals vermeld
in artikel 2 en de volgende informatie:
1° de bijzondere wensen van de reiziger waarop
de organisator is ingegaan;
2° dat de organisator aansprakelijk is voor de
goede uitvoering van de pakketreis, en een
bijstandsverplichting heeft;
3° de naam en de contactgegevens van de
entiteit die instaat voor de bescherming bij
insolventie;
4° de
naam,
adres,
telefoonnummer,
e-mailadres van de lokale vertegenwoordiger
van de organisator of van een andere dienst
voor het geval de reiziger in moeilijkheden
verkeert of zijn beklag wenst te doen over de
mogelijke non-conformiteit;
5° de verplichting van de reiziger om de nonconformiteit tijdens de reis te melden;
6° informatie op basis waarvan rechtstreeks

4.3
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contact kan worden opgenomen met
een
niet vergezelde minderjarige of met de
persoon die op zijn verblijfplaats voor hem
verantwoordelijk is;
7° informatie
over
de
interne
klachtenbehandeling;
8° informatie over de Geschillencommissie
Reizen en het platform van de E.U. voor
online geschillenbeslechting;
9° informatie over het recht van de reiziger om
zijn overeenkomst over te dragen.
Tijdig voor het begin van de pakketreis verstrekt
de organisator de reiziger:
1° de nodige ontvangstbewijzen
2° de vouchers en vervoerbewijzen
3° informatie over de geplande vertrektijden
en, indien van toepassing, over de uiterste
tijd om in te checken, de geplande tijden van
tussenstops, aansluitingen en aankomst.

Artikel 5: De prijs
Na het sluiten van de pakketreisovereenkomst
kunnen de prijzen alleen worden verhoogd
indien de overeenkomst daar uitdrukkelijk
in voorziet. In dat geval wordt in de
pakketreisovereenkomst aangegeven hoe de
prijsherziening wordt berekend.
Prijsverhogingen zijn alleen toegestaan als
rechtstreeks gevolg van veranderingen in:
1° de prijs van passagiersvervoer die is toe te
schrijven aan de toegenomen kostprijs van
brandstof of van andere energiebronnen, of
2° de hoogte van belastingen of vergoedingen
over de in de overeenkomst begrepen
reisdiensten, die worden geheven door
niet direct bij de uitvoering van de
pakketreis betrokken derden, met inbegrip
van toeristenbelastingen en vertrek- of
aankomstbelasting in havens en op
vliegvelden, of
3° de wisselkoersen die voor de pakketreis van
belang zijn.
Indien
een
prijsverhoging
wordt
voorzien heeft de reiziger recht op een
prijsvermindering bij een daling van de
hierboven opgesomde kosten.
5.2 Indien de verhoging 8% van de totaalprijs te
boven gaat, kan de reiziger de overeenkomst
opzeggen zonder opzeggingsvergoeding.
5.3 Een prijsverhoging is alleen mogelijk indien
de organisator de reiziger uiterlijk twintig
dagen voor het begin van de pakketreis via een
duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail,
een papieren document of een pdf, hiervan in
kennis stelt, met opgave van een motivering
voor die prijsverhoging en een berekening.
5.4 In geval van een prijsvermindering heeft
de organisator het recht de administratieve
kosten af te trekken van de aan de reiziger
verschuldigde terugbetaling. Indien de reiziger
hierom verzoekt staaft de organisator die kosten.

Artikel 6: Betaling van de reissom
6.1

Behalve anders overeengekomen, betaalt
de reiziger, bij het afsluiten van de
pakketreisovereenkomst als voorschot een
gedeelte van de totale reissom zoals in de
bijzondere voorwaarden bepaald.
6.2 Behalve indien in de pakketreisovereenkomst
anders wordt overeengekomen, betaalt de
reiziger het saldo van de prijs uiterlijk 1 maand
voor de vertrekdatum.
6.3 Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke
werd gesteld, nalaat het voorschot of de
reissom te betalen die van hem wordt geëist,
zal de organisator en/of doorverkoper het recht
hebben de overeenkomst met de reiziger van
rechtswege te beëindigen, met de kosten ten
laste van de reiziger.

Artikel 7: Overdraagbaarheid van de
pakketreisovereenkomst
7.1

5.1
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7.2

De reiziger kan de pakketreisovereenkomst
overdragen aan een persoon die voldoet aan alle
voorwaarden die voor die overeenkomst gelden
op voorwaarde dat hij:
1° de organisator en eventueel de doorverkoper
zo snel mogelijk en uiterlijk 7 dagen voor het
begin van de pakketreis via een duurzame
gegevensdrager, zoals bv. een mail, een
papieren document of een pdf, op de hoogte
stelt, en
2° de eventuele bijkomende kosten draagt die
voortvloeien uit de overdracht.
Degene die de pakketreis overdraagt en
degene die de overeenkomst overneemt, zijn
hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van
het nog verschuldigde bedrag en voor eventuele
bijkomende vergoedingen die voortvloeien uit
de overdracht. De organisator stelt degene die
de overeenkomst overdraagt in kennis van de
kosten van de overdracht.

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

Artikel 9: Wijziging door de organisator
voor de afreis
9.1

De organisator kan de bepalingen van de
pakketreisovereenkomst, met uitzondering
van prijswijzigingen vóór het begin van de
pakketreis niet eenzijdig veranderen, tenzij:
1° de organisator zich dit recht in de
overeenkomst heeft voorbehouden, en
2° het om een onbeduidende verandering gaat,
en
3° de organisator de reiziger daarvan via een
duurzame gegevensdrager, zoals bv. een
mail, een papieren document of een pdf in
kennis stelt.

9.2 Indien, vóór het begin van de reis, de organisator
zich genoodzaakt ziet een van de voornaamste
kenmerken van de reisdiensten ingrijpend te
wijzigen of niet aan de bevestigde bijzondere
wensen van de reiziger tegemoet kan komen,
of voorstelt de prijs van de pakketreis met meer
dan 8 % te verhogen, dient de organisator de
reiziger hiervan in te lichten en hem op de
hoogte te brengen:
1° van de voorgestelde wijzigingen en het effect
ervan op de prijs van de pakketreis;
2° van de mogelijkheid om de overeenkomst
op te zeggen zonder kosten, tenzij hij de
voorgestelde wijzigingen aanvaardt;
3° van de termijn waarbinnen hij de organisator
in kennis moet stellen van zijn besluit;
4° van het feit dat indien hij de voorgestelde
wijziging binnen de opgegeven termijn niet
uitdrukkelijk aanvaardt, de overeenkomst
automatisch beëindigd wordt, en
5° in voorkomend geval, van de voorgestelde
vervangende pakketreis en de prijs ervan.
9.3 Wanneer
de
wijzigingen
van
de
pakketreisovereenkomst of de vervangende
pakketreis tot gevolg hebben dat de kwaliteit
of de kosten van de pakketreis verminderen,
heeft de reiziger recht op een passende
prijsvermindering.
9.4 Indien de pakketreisovereenkomst op grond
van artikel 9.2 wordt opgezegd en de reiziger
geen vervangende pakketreis aanvaardt, betaalt
de organisator alle betaalde bedragen uiterlijk
veertien dagen nadat de overeenkomst is
opgezegd, aan de reiziger terug.

Artikel 10: Opzegging door de organisator
voor afreis
10.1 De organisator kan de pakketreisovereenkomst
opzeggen:
1° indien het aantal personen dat zich voor
de pakketreis heeft ingeschreven, kleiner
is dan het in de overeenkomst vermelde
minimumaantal en de reiziger door de
organisator van de opzegging van de
overeenkomst in kennis wordt gesteld
binnen de in de overeenkomst bepaalde
termijn, maar uiterlijk:
a) twintig dagen vóór het begin van de
pakketreis bij reizen van meer dan zes
dagen;
b) zeven dagen vóór het begin van de
pakketreis bij reizen van twee à zes dagen;
c) 48 uur voor het begin van de pakketreis
bij reizen die minder dan twee dagen
duren, of
2° indien hij de overeenkomst niet kan
uitvoeren als gevolg van onvermijdbare
en
buitengewone
omstandigheden
en hij de reiziger er vóór het begin
van de pakketreis van in kennis stelt
dat de overeenkomst wordt opgezegd.
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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 verschuldigd te zijn.

Artikel 11: Opzegging door de reiziger
11.1 De reiziger kan te allen tijde de
pakketreisovereenkomst opzeggen vóór het
begin van de pakketreis. Bij opzegging kan de
reiziger worden verplicht tot betaling van een
opzegvergoeding aan de organisator.
In
de
pakketreisovereenkomst
kunnen
gestandardiseerde opzegvergoedingen 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
gestandardiseerde
opzegvergoedingen zijn vastgesteld, stemt het
bedrag van de opzegvergoeding overeen met
de prijs van de pakketreis verminderd met de
kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief
gebruik van de reisdiensten.
11.2 De reiziger heeft echter, indien zich op de
plaats van bestemming onvermijdbare en
buitengewone omstandigheden voordoen die
aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering
van de pakketreis of die aanzienlijke gevolgen
hebben voor het passagiersvervoer van de
reizigers naar de plaats van bestemming, het
recht de pakketreisovereenkomst zonder betaling
van een opzegvergoeding op te zeggen. In geval
van opzegging van de pakketreisovereenkomst op
grond van dit artikel heeft de reiziger recht op een
volledige terugbetaling van alle voor de pakketreis
betaalde bedragen, maar kan hij geen aanspraak
maken op een bijkomende schadevergoeding.
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 nonconformiteit die hij tijdens de uitvoering van
een in de pakketreisovereenkomst opgenomen
reisdienst heeft vastgesteld.
12.2 Indien een van de reisdiensten niet conform
de pakketreisovereenkomst wordt uitgevoerd,
verhelpt de organisator aan die non-conformiteit,
tenzij dat:
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 schadevergoeding
overeenkomstig artikel 15.
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12.3 Indien de organisator de non-conformiteit
niet binnen een door de reiziger bepaalde
redelijke termijn verhelpt, heeft de reiziger de
mogelijkheid dit zelf te doen en om terugbetaling
van de nodige uitgaven te verzoeken. Het is niet
nodig dat de reiziger een termijn bepaalt indien
de organisator weigert de non- conformiteit
te verhelpen, of indien een onmiddellijke
oplossing is vereist.
12.4 Indien een aanzienlijk deel van de reisdiensten
niet kan worden verricht, biedt de organisator,
zonder bijkomende kosten voor de reiziger,
andere arrangementen aan van, indien mogelijk,
gelijkwaardige of hogere kwaliteit.
Indien de andere voorgestelde arrangementen
leiden tot een pakketreis van lagere kwaliteit,
kent de organisator aan de reiziger een passende
prijsvermindering toe.
De reiziger kan de andere voorgestelde
arrangementen slechts afwijzen indien zij
niet vergelijkbaar zijn met hetgeen in de
pakketreisovereenkomst is afgesproken, of
indien de toegekende prijsvermindering
ontoereikend is.
12.5 Indien de non-conformiteit aanzienlijke
gevolgen heeft voor de uitvoering van de
pakketreis en de organisator deze niet binnen
een door de reiziger bepaalde redelijke
termijn heeft verholpen, kan de reiziger de
pakketreisovereenkomst
zonder
betaling
van een opzegvergoeding opzeggen en, in
voorkomend geval, om een prijsvermindering
en/of een schadevergoeding verzoeken. Indien
de pakketreis passagiersvervoer omvat voorziet
de organisator ook in repatriëring van de
reiziger.
Indien er geen andere arrangementen kunnen
worden voorgesteld of de reiziger de andere
voorgestelde arrangementen verwerpt, heeft
de reiziger, in voorkomend geval, ook zonder
opzegging van de pakketreisovereenkomst, recht
op prijsvermindering en/ of schadevergoeding.
12.6 Indien er, als gevolg van onvermijdbare en
buitengewone omstandigheden, niet kan worden
gezorgd voor de terugkeer van de reiziger zoals
afgesproken in de pakketreisovereenkomst,
draagt de organisator de kosten van de
nodige accommodatie, voor ten hoogste drie
overnachtingen per reiziger.
12.7 De beperking van de kosten zoals bedoeld
in 12.6 is niet van toepassing op personen
met beperkte mobiliteit, op personen die
hen begeleiden, op zwangere vrouwen, op
alleenreizende minderjarigen en op personen
die specifieke medische bijstand behoeven, mits
de organisator ten minste 48 uur voor het begin
van de pakketreis in kennis is gesteld van hun
bijzondere behoeften.
12.8 De organisator mag zich niet beroepen
op
onvermijdbare
en
buitengewone
omstandigheden om aansprakelijkheid te
beperken indien de betrokken vervoerder zich

daarop krachtens het toepasselijke recht van de
Unie niet kan beroepen.
12.9 De reiziger kan berichten, verzoeken of klachten
in verband met de uitvoering van de pakketreis
rechtstreeks richten tot de doorverkoper bij wie
hij de pakketreis heeft gekocht. De doorverkoper
geeft deze berichten, verzoeken of klachten
zonder vertraging aan de organisator door.

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

Artikel 14: Aansprakelijkheid van de
organisator en de professioneel
14.1 De organisator is aansprakelijk voor de
uitvoering van de reisdiensten die in de
pakketreisovereenkomst
zijn
begrepen,
ongeacht of deze diensten door de organisator
of door andere reisdienstverleners worden
verricht.
14.2 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
prijsvermindering voor iedere periode waarin
er sprake was van non-conformiteit van de
verleende diensten, tenzij de organisator bewijst
dat de non-conformiteit aan de reiziger te wijten
is.
15.2 De reiziger heeft recht op passende
schadevergoeding van de organisator voor
alle schade die hij oploopt als gevolg van nonconformiteit. De schadevergoeding wordt
zonder vertraging uitbetaald.
15.3 De reiziger heeft geen recht op schadevergoeding,
indien de organisator aantoont dat de nonconformiteit te wijten is aan:
1° de reiziger;
2° een derde die niet bij de uitvoering van de
in de pakketreisovereenkomst begrepen
reisdiensten is betrokken, en de nonconformiteit niet kon worden voorzien of
voorkomen, of
3° onvermijdbare
en
buitengewone
omstandigheden.

Artikel 16: Verplichting tot bijstand
16.1 De organisator biedt zonder vertraging passende
bijstand aan de reiziger die in moeilijkheden
verkeert, in het bijzonder door:

1° nuttige informatie te verstrekken over
medische diensten, plaatselijke autoriteiten
en consulaire bijstand;
2° de reiziger te helpen bij het gebruik van
communicatie op afstand en bij het vinden
van andere reisarrangementen.
16.2 Indien de moeilijkheden het gevolg zijn van
opzet of nalatigheid van de reiziger, kan de
organisator voor deze bijstand een vergoeding
vragen. Die vergoeding bedraagt in geen geval
meer dan de werkelijke kosten gedragen door de
organisator.

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

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

Artikel 18: Verzoeningsprocedure
18.1 Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst
onderling een minnelijke regeling nastreven.
18.2 Mislukt deze poging tot minnelijke regeling,
dan kan elk van de betrokken partijen aan de
vzw Geschillencommissie Reizen vragen om
een verzoeningsprocedure op te starten. Alle
partijen dienen ermee in te stemmen.
18.3 Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een
verzoeningsreglement en een “overeenkomst tot
verzoening” bezorgen.
18.4 Overeenkomstig de in het reglement beschreven
procedure, zal een onpartijdige verzoener daarna
contact opnemen met de partijen teneinde een
billijke verzoening tussen de partijen na te
streven.
18.5 Het eventueel bereikte akkoord zal in een
bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd
worden.

Artikel 19: Arbitrage of rechtbank
19.1 Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld
of mislukt deze, dan kan de eisende partij
desgewenst een arbitrageprocedure instellen
voor de Geschillencommissie Reizen of een
procedure aanhangig maken voor de rechtbank.
19.2 De reiziger kan nooit verplicht worden de
bevoegdheid van de Geschillencommissie
Reizen te aanvaarden, noch als eisende noch als
verwerende partij.
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Algemene
voorwaarden

van de Geschillencommissie
Reizen voor reisdienstovereenkomsten.

Artikel 6: Verzoeningsprocedure
6.1
6.2

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

Artikel 2: Informatie aan de reiziger
vooraleer een reisdienstovereenkomst tot
stand komt
De organisator of de doorverkoper die als
tussenpersoon afzonderlijk een reisdienst verkoopt
verstrekt aan de reiziger de volgende informatie:
1.
De voornaamste kenmerken van de reisdienst
2. De
identiteit
van
de
onderneming
(ondernemingsnummer, handelsnaam, adres
en telefoonnummer)
3.
De totale prijs van de reisdienst
4. Betalingsmodaliteiten
5.
Informatie over de interne klachtenbehandeling
6. De bescherming waarop hij aanspraak kan
maken in het geval van insolventie
7.
De naam van de entiteit die instaat voor die
bescherming en haar contactgegevens.

6.3

6.4

6.5

Artikel 7: Arbitrage of rechtbank
7.1

7.2

7.3

Artikel 3: Informatie door de reiziger
3.1: De persoon die de reisdienstovereenkomst afsluit,
moet aan de organisator en de doorverkoper
alle nuttige inlichtingen verstrekken omtrent
hemzelf en zijn medereizigers die van belang
kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van
de overeenkomst.
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.

7.4

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
terugbetalingen 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.
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Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst
onderling een minnelijke regeling nastreven.
Mislukt deze poging tot minnelijke regeling,
dan kan elk van de betrokken partijen aan de
vzw Geschillencommissie Reizen vragen om
een verzoeningsprocedure op te starten. Alle
partijen dienen ermee in te stemmen.
Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een
verzoeningsreglement en een “overeenkomst tot
verzoening” bezorgen.
Overeenkomstig de in het reglement beschreven
procedure, zal een onpartijdige verzoener daarna
contact opnemen met de partijen teneinde een
billijke verzoening tussen de partijen na te
streven.
Het eventueel bereikte akkoord zal in een
bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd
worden.

7.5

Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld
of mislukt deze, dan kan de eisende partij
desgewenst een arbitrageprocedure instellen
voor de Geschillencommissie Reizen of een
procedure aanhangig maken voor de rechtbank.
De reiziger kan nooit verplicht worden de
bevoegdheid van de Geschillencommissie
Reizen te aanvaarden, noch als eisende noch als
verwerende partij.
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.
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.
Het paritair samengesteld arbitraal college doet,
overeenkomstig het geschillenreglement, op een
bindende en definitieve wijze uitspraak over het
reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk.

Secretariaat van de Geschillencommissie Reizen:
telefoon: 02 277 62 15 of 02 277 61 80 (9u tot 12 u) ;
fax: 02 277 91 00
City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel
e-mail: reisgeschillen@clv-gr.be

Bijzondere
reisvoorwaarden

en belangrijke extra informatie voor boekingen
gemaakt vanaf 01/06/2019
Aanvullend op de Algemene Reisvoorwaarden
van de Geschillencommissie Reizen vzw krijgt u
hierbij enkele belangrijke nota’s bij verschillende
artikels, alsook verklarende informatie en/of
aanvullingen. De Algemene Reisvoorwaarden van
de Geschillencommissie Reizen vzw, samen met
deze Bijzondere Reisvoorwaarden, alsook met
de voorschriften opgenomen onder de rubriek
‘Belangrijk om te weten’, maken bijgevolg de op uw
contract toepasselijke contractuele voorwaarden uit.

Elke reiziger moet in het bezit zijn van geldige
identiteitspapieren voor de gereserveerde reis. Zijn
identiteitspapieren en reispas dienen geldig te zijn
tot minimum 6 maanden na de datum van terugkeer.
De reiziger heeft de verplichting kennis te nemen van
de informatie gepubliceerd bij elke bestemming in de
kleurenbrochure. Desgevallend dient hij hieromtrent
inlichtingen te bekomen bij het consulaat van het
betrokken land of op www.diplomatie.belgium.be.
Reizigers van niet-Belgische nationaliteit zijn
verplicht hun nationaliteit spontaan aan te geven aan
de reisagent en dienen informatie in te winnen bij
het consulaat van het land van bestemming. Pegase
zal geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor
het geval hieromtrent eender welke probleem zou
kunnen ontstaan.

Art. 1: Toepassingsgebied
Naargelang de aard van de dienst(en) die werd(en)
geboekt, zijn partijen gebonden door hetzij een
pakketreisovereenkomst, hetzij een overeenkomst
voor een gekoppeld reisarrangement, hetzij een
reisdienstovereenkomst.

Art. 2: Promotie
De brochures, websites, folders, etc. werden te goeder
trouw opgemaakt op basis van de gegevens die op het
ogenblik van de redactie beschikbaar waren. Eventuele
fouten of wijzigingen zullen u in de vorm van errata
of wijzigingsberichten worden meegedeeld.
In sommige omstandigheden kan Pegase genoodzaakt
zijn een bepaalde dienst of reisformule tijdelijk of
definitief te schrappen of te wijzigen, waarbij zij wel
ter beschikking blijft om de (kandidaat-) reiziger een
alternatief aan te bieden. Meegedeelde vluchturen (bv.
op de bestelbon of reisbevestiging) zijn steeds onder
voorbehoud van wijziging. Boekingen zijn steeds
onder voorbehoud van beschikbaarheid en bevestiging.

Minderjarigen moeten in het bezit zijn van hun
eigen identiteitsbewijs met foto (kids-ID). Het
identificatiekaartje dat bij de geboorte wordt
afgeleverd, is niet geldig voor reizen naar het
buitenland. Minderjarigen kunnen niet in de reispas
van hun ouders worden opgenomen en moeten over
een eigen reispas beschikken. Pegase benadrukt dat
de reizigers de verplichting hebben zich grondig
te informeren m.b.t. de specifieke toepasselijke
regelgeving omtrent minderjarigen. Indien een
reiziger bij de afreis de nodige documenten niet kan
voorleggen, zal hij de daaruit voortvloeiende kosten
niet op Pegase kunnen verhalen.
Voor huwelijksreizen met extra hotelkortingen dient
de reiziger bij aankomst een officieel attest van
huwelijk, afgeleverd door een officiële instantie, aan
de receptie van het over te maken hotel. Tenzij anders
vermeld bij de hotelbeschrijving in de brochure,
worden huwelijkskortingen enkel toegestaan indien
de reis plaatsvindt binnen de zes maanden na de
huwelijksdatum.

Art. 3: Informatie door de reiziger
1. Verplichtingen m.b.t. documenten
De reisdocumenten omvatten onder meer de
vervoersbewijzen en de bons/bewijzen voor de andere
gereserveerde diensten, samen met de praktische
reisinformatie. De reisdocumenten worden verstuurd
mits volledige betaling.
a) Ofwel bij de Pegase reisagent uiterlijk 7 dagen vóór
afreis
b) Ofwel worden de documenten uiterlijk 7 dagen
vóór afreis per e-mail verstuurd. De documenten
kunnen ook per post worden verstuurd
c) Ofwel worden de documenten voor boekingen
die minder dan 7 werkdagen voor afreis werden
gemaakt en waarbij originele reisdocumenten
vereist zijn, naar vrije beoordeling van Pegase,
per koerier naar de reiziger verstuurd. De
koerierskosten zijn steeds voor rekening van de
reiziger. Indien een late boeking geen originele
reisdocumenten vereist, is het mogelijk dat de
reisdocumenten per e-mail naar de reiziger worden
gestuurd.
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2. Verplichtingen m.b.t. mededeling van informatie
Op het ogenblik van de reservatie, heeft de reiziger
de verplichting om elk element dat op één of andere
manier het goede verloop van de reis in het gedrang
zou kunnen brengen (nationaliteit, gezondheid,
eetgewoontes,…), te melden aan de reisagent. Indien
dergelijke elementen zich na de boeking zouden
voordoen, heeft de reiziger de verplichting deze
onmiddellijk te melden. Alle kosten die verbonden
zijn aan de gevolgen van de niet-naleving van
deze verplichting, vallen ten laste van de reiziger,
onverminderd het recht van Pegase om de door haar
geleden schade terug te vorderen.
Indien de reiziger een speciale voorkeur heeft
(bijvoorbeeld naast elkaar gelegen kamers, een
bepaald kamernummer, een specifieke ligging) zullen
wij deze overmaken aan de betrokken dienstverlener.
Er kan echter geen garantie worden gegeven m.b.t. de
realisatie van de speciale voorkeur.

Art. 5: De Prijs
1. Prijsbepaling
De overeengekomen prijs is vast en alle verplichte
diensten zijn inbegrepen, onder voorbehoud van
een kennelijke materiële vergissing en de hieronder
vermelde mogelijkheid tot prijsherziening. In
geval van een kennelijke materiële vergissing
kan de prijs na de boeking en/of de bevestiging
worden gecorrigeerd. In dergelijke gevallen heeft de
reiziger de mogelijkheid om de boeking kosteloos te
annuleren.
De prijs die bij de berekening door uw reisagentschap
of via onze website wordt doorgegeven, geldt enkel
indien er op dat ogenblik effectief wordt gereserveerd.
Het reisprogramma en de prijzen gelden tot uitputting
van de capaciteiten die gepland zijn bij het drukken
van de brochure. Het tijdstip van uitputting gebeurt
onafhankelijk van onze wil, maar wij blijven steeds
ter beschikking om u een alternatief aan te bieden.
2. Inbegrepen bij pakketreizen
In de prijs van pakketreizen is inbegrepen (tenzij
anders vermeld bij de programmabeschrijving):
• het vervoer heen en terug, zoals vermeld op
de reisdocumenten, en het bagagevervoer
(handbagage inbegrepen) zoals vermeld op de
reisdocumenten;
• transfers op de bestemming: van de luchthaven
naar de eerste verblijfplaats en van de laatste
verblijfplaats naar de luchthaven, op voorwaarde
dat deze laatste verblijfplaats niet verder gelegen
is dan de eerste. Voor vluchten die niet in deze
brochure geprogrammeerd zijn (lijnvluchten),
worden geen transfers voorzien;
• de excursies, evenals de verplaatsingen per
vliegtuig, trein, boot en/of bus die inbegrepen zijn
in de prijs zoals voorzien in het programma;
• het verblijf in de door u gekozen accommodatie,
alsook de eventueel geboekte maaltijden;
• BTW voor de EU-landen;
• de luchthaventaksen zoals gekend op het ogenblik
van de prijsberekening (vatbaar voor wijzigingen);
• uw bijdrage in de verplichte verzekerings- en
veiligheidstoeslagen;
• uw basis annuleringsgarantie van Pegase.
3. Inbegrepen bij ‘Hotel Only’ boekingen
In de prijs van ‘Hotel Only’ boekingen (i.e. zonder
transport) is inbegrepen (tenzij anders vermeld bij de
programmabeschrijving):
• het verblijf in de door u gekozen accommodatie,
alsook de eventueel geboekte maaltijden;
• BTW voor de EU-landen;
• uw bijdrage in de verplichte verzekerings- en
veiligheidstoeslagen.
4. Niet inbegrepen
De volgende elementen zijn niet in de prijs inbegrepen
(niet limitatief ): kosten voor reispas, visum, inenting
of andere formaliteiten, annuleringsverzekeringen
en andere aanvullende verzekeringen, het Fuel
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Protection Program voor lijnvluchten, bijkomende
kosten voor speciaal hulpbetoon, niet-inbegrepen
dranken, facultatieve uitstappen, niet-verplichte
fooien, persoonlijke uitgaven, vervoer van en naar de
luchthaven van vertrek, de eventuele dossierkosten die
door de reisagent apart kunnen worden aangerekend.
Gelet o.a. op plaatselijke reglementering en
gebruiken, zijn bepaalde kosten ter plaatse te betalen
(vermeld in de hoteltekst). Meestal is ter plaatse ook
een lokale toeristenbelasting verschuldigd aan de
plaatselijke overheid die eveneens het bedrag ervan
begroot, en dat soms na de publicatie nog wijzigingen
ondergaat.
Eventuele supplementaire vluchten of stoelen, die
in de loop van het seizoen worden bijgezet, kunnen
aanleiding geven tot een supplement. De reiziger zal
hiervan worden verwittigd op het moment van de
reservatie.
Voor Tailwind, Aegean Airlines, Brussels Airlines,
Tunis Air, Nouvelair, SunExpress zijn de basisprijzen
gebaseerd op de “super saver tarief klasse” en dit
tot uitputting van de voorziene vluchtcapaciteit.
Er wordt telkens een capaciteit van 70 stoelen per
vlucht voorzien waardoor er een voldoende aanbod
beschikbaar is. Ingeval deze capaciteit, zijnde 70
stoelen per ingekochte vlucht, toch uitgeput zou
zijn, kan er op vraag van de reiziger getracht worden
om extra capaciteit te bekomen. Alsdan zal dit
extra kosten met zich meebrengen waarvoor een
supplement wordt aangerekend. Indien extra aanbod
mogelijk is, zal het supplement voor het organiseren
van extra aanbod als volgt zijn:
• Extra aanbod A: + € 100 per stoel
(voor stoel 71 tot en met stoel 110 van de vlucht)
• Extra aanbod B: + € 125 per stoel
(voor stoel 111 tot en met stoel 130 van de vlucht)
• Extra aanbod C: + € 150 per stoel
(voor stoel 131 tot en met stoel 150 van de vlucht)
• Extra aanbod D: + € 175 per stoel
(vanaf stoel 151 tot en met de laatste stoel van de
vlucht)
5. Prijsherziening
Conform de artikelen 19 t.e.m. 23 van de Wet
betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde
reisarrangementen en reisdiensten van 21 november
2017 kan de prijs van de boeking worden herzien.
Eventuele wijzigingen kunnen zowel tot een
verhoging als tot een verlaging van de prijs aanleiding
geven. In geval van een prijsvermindering kan een
administratieve kost van € 15 worden verrekend met
de aan de reiziger verschuldigde terugbetaling.
5.1. Belastingen
De prijzen in deze brochure zijn berekend op basis
van alle belastingen en vergoedingen geheven door
derden die gekend waren op datum van 05/06/2019.
Alle belastingen en vergoedingen geheven door
derden die na deze datum zouden worden ingevoerd
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of gewijzigd, zullen netto worden aangerekend, tenzij
deze ter plaatse dienen te worden betaald (bv. ter
plaatse te betalen toeristenbelasting).
5.2. Brandstof chartervluchten
Voor een Pegase chartervlucht is het Fuel Protection
Program steeds inbegrepen. Hierdoor wordt
uw boeking niet gemaakt volgens het systeem
van de ‘variabele prijs’, waarbij deze in bepaalde
omstandigheden kan stijgen of dalen conform de
artikelen 19 t.e.m. 23 van de Wet betreffende de verkoop
van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen
en reisdiensten van 21 november 2017. Reizen met
lijnvluchten zijn steeds met ‘variabele prijs’, omdat
brandstoftoeslagen of reducties van de vluchtprijs
door de lijnluchtvaartmaatschappij kunnen worden
opgelegd. Ook de boekingen die plaatsvinden vanaf
de 15de van de 2de maand vóór afreis gebeuren
volgens het model van de variabele prijs. In dit geval
kan de prijs van uw reis, na reservatie, nog wijzigen
tot 21 dagen vóór afreis.
Aangaande vervoerskosten (brandstof of andere
energiebronnen) zal een prijsherziening mogelijk
zijn. Deze hangt af van het feit of het (a) een
chartervlucht dan wel (b) een lijnvlucht betreft. Voor
een chartervlucht is het Fuel Protection Program
steeds inbegrepen. Bij een boeking op minder dan
tien weken vóór afreis, zal de brandstofprijs worden
bepaald aan de hand van de meest recent bekende
brandstofprijs. Afhankelijk van het ogenblik van
boeking, zal dit de gemiddelde brandstofprijs zijn
van de maand voorafgaand aan de boeking, ofwel
van de tweede maand vóór de boeking. Vliegreizen
met lijnvluchten kunnen eveneens aanleiding geven
tot een prijsherziening omwille wijzigingen aan de
prijzen van brandstof en taksen/heffingen die de
luchtvaartmaatschappijen aanrekenen. Dergelijke
wijzigingen voor lijnvluchten die zich voordoen na de
afsluiting van de overeenkomst, zullen netto aan de
reiziger worden aangerekend.

Art. 6: Betaling van de reissom
1. Boekingen op meer dan 42 dagen vóór afreis
Bij de boeking betaalt de reiziger een voorschot van
40 % van de totale reissom, met een minimum
van € 89,00. Dat minimum mag het bedrag van
de totale reissom niet overschrijden. Eventuele
administratiekosten en verzekeringen moeten
volledig bij de boeking worden betaald.
Het saldo dient uiterlijk 42 dagen vóór afreis te
worden betaald.
Indien de reiziger met een kredietkaart betaalt, dient
de totale reissom onmiddellijk te worden voldaan.
2. Boekingen op minder dan 42 dagen vóór afreis
Indien de reiziger minder dan 42 dagen vóór afreis
boekt, dient de gehele reissom (inclusief eventuele
administratiekosten en verzekeringen) onmiddellijk
te worden betaald.

3. Laattijdige betaling
Elke laattijdige betaling geeft Pegase, van rechtswege
en zonder ingebrekestelling, recht op:
• een conventionele intrest van 12 % per jaar op het
nog verschuldigd bedrag vanaf de vervaldatum;
• een forfaitaire administratiekost van 10 % van de
totale reissom, met een minimum van € 75,00.
In geval van wanbetaling heeft Pegase het recht om
de reis zonder voorafgaande ingebrekestelling te
annuleren en annuleringskosten (zoals bepaald in
artikel 11) aan te rekenen, onverminderd haar recht
om voormelde intresten en administratiekosten te
vorderen. De reiziger aanvaardt deze mogelijkheid tot
annulering en erkent dat hij geen enkele vordering
lastens Pegase kan instellen ten gevolge van een
dergelijke annulering. Indien Pegase een aanmaning
uitstuurt wegens wanbetaling van de reiziger, kan
hiervoor een bijkomende administratiekosten van €
15,00 worden aangerekend.

Art. 7: Overdraagbaarheid van de
pakketreisovereenkomst
De vergoeding in geval van overdracht van een
pakketreisovereenkomst wordt bepaald op € 35 per
persoon. Voor lijnvluchten zijn de specifieke kosten
van de luchtvaartmaatschappij van toepassing.
Voor meer info: contacteer uw reisagent.

Art. 8: Andere wijzigingen door de
reiziger
1. Wijzigingen vóór afreis
Wijzigingen aan een boeking zijn mogelijk mits
betaling van wijzigingskosten en de eventuele
prijsaanpassing. Wijzigingen kunnen tot gevolg
hebben dat bepaalde kortingen komen te vervallen
indien niet meer aan de voorwaarden wordt voldaan.
De wijzigingskosten zijn afhankelijk van de geboekte
dienst(en) en van het tijdstip van de wijziging. Deze
zijn ook van toepassing indien de wijziging te wijten is
aan toeval of overmacht. Procentuele wijzigingskosten
worden berekend op basis van de totale reissom
(exclusief extra’s en verzekeringspremies).
De wijzigingskosten zijn als volgt bepaald:
a) Reizen met vervoer op chartervluchten en Hotel
Only
• Kosten bij wijziging, andere dan wijziging van
vertrek en/of retourdatum, hotel of bestemming:
vanaf de boeking: € 35 per persoon;
• Kosten bij wijziging van vertrek en/of
retourdatum, hotel of bestemming:
o vanaf de boeking tot 45 dagen voor de
oorspronkelijk vastgelegde vertrekdatum: 6 %
van de reissom per persoon;
o vanaf 44 dagen tot 31 dagen voor de
oorspronkelijke vastgelegde vertrekdatum: 10 %
van de reissom per persoon;
o vanaf 30 dagen tot 8 dagen voor de oorspronkelijk
vastgelegde vertrekdatum: 25 % van de reissom
per persoon;

o vanaf de 7de dag voor het vertrek: 100 % van de
reissom.
Opmerking: indien de hotelier hogere kosten oplegt
dan hierboven vermeld, worden deze hogere kosten
aangerekend.
b) reizen met lijnvluchten en Flight Only: zelfde
wijzigingskosten als reizen met vervoer
op chartervluchten, tenzij de betrokken
luchtvaartmaatschappij hogere kosten oplegt.
2. Wijzigingen tijdens de reis
Wijzigingen van de terugreisdatum ter plaatse zijn
in principe niet meer mogelijk. De reiziger die zijn
reis toch wijzigt of vroegtijdig onderbreekt, heeft
geen recht tot terugbetaling van de niet genoten
diensten. Alle extra kosten (o.m. vervoer, transfers,
administratie, enz.) zijn ten laste van de reiziger.

Art. 9: Wijziging door de organisator voor
de afreis
Pegase behoudt zich het recht voor om de bepalingen
van de overeenkomst te wijzigen conform de
bepalingen van de Wet betreffende de verkoop van
pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en
reisdiensten van 21 november 2017.

Art. 10: Opzegging door de organisator
voor afreis
Onverminderd een eventueel minimum aantal
deelnemers voor de reis in kwestie, geldt voor
chartervluchten steeds een minimumbezetting
van 50 %. Indien deze minimumbezetting niet
wordt behaald, kan de boeking door Pegase worden
geannuleerd.

• van de 14e t.e.m. de 8e dag: 75 % van de reissom
per persoon
• van de 7e t.e.m. de dag van vertrek: 100 % van de
reissom per persoon
Opmerking: indien de hotelier hogere kosten
oplegt dan hierboven vermeld worden die
hogere kosten aangerekend.
b) Reizen met lijnvluchten en ‘Flight Only’: zelfde
verbrekingsvoorwaarden als bij reizen met
chartervluchten, tenzij de luchtvaartmaatschappij
hogere kosten oplegt.
c) In afwijking van het voorgaande, is er voor nietbetalende kinderen tot 2 jaar een vergoeding van
€ 12,50 verschuldigd. Deze vergoeding is niet
verschuldigd indien er samen met betalende
reiziger uit dezelfde boeking wordt geannuleerd.
d) Extra’s: bij annulering van extra’s (huurwagen,
wellnessarrangement, e.d.m.) tot 30 dagen voor
afreis wordt een kost van max. € 20 per persoon
per extra dienst aangerekend. Vanaf 29 dagen
voor afreis is de totale kost van de extra diensten
verschuldigd.
e) Annuleringsverzekering: de premie wordt steeds
100% in rekening gebracht
f ) Dossierkost: steeds 100% in rekening gebracht.

Art. 13b: Verminderde
verbrekingsvergoeding en wijzigingskost
De
verminderde
verbrekingsvergoeding
en
wijzigingskost zoals beschreven in dit artikel is
enkel van toepassing op reizen uit de brochures
vliegvakanties bestaande uit vlucht en verblijf.
De
verminderde
verbrekingsvergoeding
en
wijzigingskost zoals beschreven in dit artikel is niet van
toepassing op reizen uit de brochures vliegvakanties
bestaande enkel uit een vlucht of verblijf.

Art. 11: Opzegging door de reiziger
Verbrekingen moeten steeds schriftelijk en
aangetekend gebeuren of persoonlijk door de reiziger
op wiens naam de boeking staat in het reiskantoor
waar hij een annuleringsbon dient te ondertekenen.
De verbrekingsvergoeding is afhankelijk van de
geboekte dienst(en) en van het tijdstip van de
annulering. Procentuele verbrekingsvergoedingen
worden berekend op basis van de totale reissom
(exclusief extra’s en verzekeringspremies).
De gestandaardiseerde verbrekingsvergoeding is als
volgt bepaald:
a)Reizen met vervoer op chartervluchten en Hotel
Only:
• tot en met 57 dagen voor vertrek: 15 % van de
reissom per persoon
• van de 56ste t.e.m. de 29e dag: 35 % van de
reissom per persoon
• van de 28ste t.e.m. de 22e dag: 40 % van de
reissom per persoon
• van de 21e t.e.m. de 15e dag: 50 % van de reissom
per persoon
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Indien u de reisovereenkomst moet verbreken voor
de eigenlijke aanvang van de reis, dit is de aanvang
van de heenreis, en u op basis van onderstaande
bepalingen recht heeft op een vermindering
van de verbrekingsvergoeding ontvangt u een
(gedeeltelijke) terugbetaling van de in artikel 13a
vermelde verbrekingsvergoeding, mits aftrek van het
hierna vermelde Schadebeding en de dossierkosten
van de boeking.
Indien u de reisovereenkomst voor de eigenlijke aanvang
van de reis, dit is de aanvang van de heen- reis, moet
wijzigen en u op basis van onderstaande bepalingen
recht heeft op een vermindering van de wijzigingskosten
ontvangt u een (gedeeltelijke) terugbetaling van de in
artikel 13a vermelde wijzigingskosten (bijvoorbeeld: extra
hotelkosten voor een eenpersoonskamer), beperkt tot de
vergoeding in geval van verbreking en mits aftrek van
het hierna vermelde schadebeding en de dossierkosten
van de boeking.
In alle gevallen bedraagt het schadebeding voor de
inschrijver/reiziger € 50 per persoon voor reizen met
vervoer geboekt via Pegase.

De vermindering van de verbrekingsvergoeding of van
de wijzigingskost bedraagt steeds maximaal € 625 per
persoon. Voor verhuringen bedraagt de vermindering
maximaal € 625 per verhuring. Dossierkosten worden
nooit terugbetaald.
Het recht op een vermindering van de
verbrekingsvergoeding of van de wijzigingskost treedt
in voege vanaf de reservatie van de reis, en eindigt op
de vertrekdatum van de gereserveerde reis.
Enkel in de volgende gevallen is er een recht op
vermindering van de verbrekingsvergoeding of van de
wijzigingskost:
a) ziekte, ongeval, zwangerschapscomplicaties of
overlijden van:
o uzelf;
o uw wettelijke of feitelijke echtgeno(o)t(e);
o één van uw bloed- of aanverwanten tot in de
tweede graad;
o een persoon die met u op dezelfde verblijfplaats
samenwoont en die onder uw hoede staat of te
uwer laste valt;
o de persoon die tijdens uw reis uw
beroepsactiviteiten overneemt, indien dit slechts
1 persoon betreft;
b) uw zwangerschap op zich en dit indien de reis
voorzien was tijdens de laatste 3 maanden van
de zwangerschap en indien het contract voor het
begin van de zwangerschap werd onderschreven;
c) u of een persoon die gewoonlijk met u in
gezinsverband samenleeft wordt ontslagen als
werknemer;
d) u sluit een arbeidscontract af voor een duur van
tenminste 3 maanden op voorwaarde dat u als
werkzoekende was ingeschreven bij de V.D.A.B. of
een andere bevoegde overheid;
e) belangrijke stoffelijke schade welke u treft in
uw onroerende goederen of bedrijfsruimten
- of deze van uw reisgezel, voor zover u dan
alleen moet reizen – ten gevolge van brand of
natuurverschijnselen, overkomen binnen de dertig
dagen die de vertrekdatum voorafgaan;
f ) een reisgezel verbreekt op basis van één van de
voornoemde redenen zodat u alleen of met slechts
1 reisgezel moet reizen.
In afwijking van het voorgaande komt Pegase
niet tussen en zijn de hogervermelde verbrekingsvergoedingen en wijzigingskosten wel
volledig verschuldigd bij:
a) aardbevingen,
vulkanische
uitbarstingen,
oorlogsgebeurtenissen,
terrorisme,
vijandelijkheden, represailles, mishandelingen
door de leden van een al dan niet erkende
overheidsinstelling, oproer, stakingen, aanslagen,
burgerlijke, militaire of politieke onlusten,
alle schadelijke gevolgen veroorzaakt door
oorlogstuigen, alsook de gevolgen van radio-actieve
stralen.
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b) overmatig gebruik van alcohol (dronkenschap,
alcoholisme), geneesmiddelen, drugs, verdovende
of stimulerende middelen.
c) ongevallen of stoornissen ontstaan bij het
gebruik van onderzee- en luchtvervoermiddelen,
behalve multimotorvliegtuigen en helikopters,
goedgekeurd door de overheid van een openbare
luchtvervoerdienst.
d) ongevallen voortvloeiend uit deelname, hetzij
beroepshalve hetzij uit hoofde van een bezoldigd
contract aan om het even welke sport of competitie
en de eraan voorafgaande trainingen.
e) ongevallen of stoornissen ten gevolge van de
deelname aan koersen, snelheidspogingen en
wedstrijden.
f ) psychische,
psychosomatische
ziekten
of
zenuwstoornissen.
g) opzettelijke handelingen.
h) uw insolvabiliteit.
i) personen die lijden aan een ziekte die reeds bestond
en/of waar van de symptomen zich voordeden voor
de inschrijvingsdatum van het reiscontract.
j) personen die lijden aan letsels ten gevolge een
ongeval of een ziekte waarvan de oorzaken
of de symptomen zich voordeden voor de
inschrijvingsdatum van het reiscontract
k) de uitsluitingen vermeld in artikel i) en j) zijn niet
alleen voor u van toepassing maar eveneens voor
de personen waarvan de medische toestand de
oorzaak is van de aanvraag tot tussenkomst.
l) de normale bevalling en de ingrepen die verband
houden met het normale verloop van een
zwangerschap.
m) ontslag om dringende redenen.
n) epidemieën en quarantaine.
o) Het niet (tijdig) betalen van de volledige reissom.
Om aanspraak te kunnen maken op een vermindering
van de verbrekingsvergoeding of van de wijzigingskost
dient u de volgende stappen te ondernemen:
a) de ziekte, of het letsel ingeval van ongeval, medisch
laten objectiveren voor verbreking.
b) Allianz, schriftelijk verwittigen of u persoonlijk als
inschrijver/aanmelder bij uw reisagent aandienen
om de verbreking te ondertekenen en dit
onmiddellijk nadat u kennis hebt van een voorval
dat uw vertrek zou kunnen verhinderen, zodat de
gevolgen van de verbreking beperkt blijven.
c) u moet binnen de 7 dagen, na kennisgeving van
de verbreking, de uitvoeringsagent van Pegase,
met name Allianz, schriftelijk verwittigen. De
vermindering van de verbrekingsvergoeding of van
de wijzigingskost worden rechtstreeks tussen de
reiziger en de uitvoeringsagent afgehandeld.
Allianz is door Pegase aangesteld voor het beheer
van de dienst verminderde verbrekingsvergoeding
of wijzigingskost alsook het beheer van eventuele
betwistingen die hieruit zouden voortvloeien.
De contactgegevens van Allianz Benelux
zijn: Allianz Benelux, Lakensestraat 35, 1000
Brussel. Deze uitvoeringsagent van Pegase
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is uw aanspreekpunt voor de afhandeling
van de bovenvermelde vermindering van de
verbrekingsvergoeding
of
wijzigingskosten
alsook elke klacht of betwisting hieromtrent.
Elke kennisgeving hieromtrent dient verplicht te
geschieden op voormeld adres.
d) u moet zonder verwijl, en in elk geval binnen de 30
dagen, aan Allianz de uitvoeringsagent alle nuttige
inlichtingen en medische gegevens verstrekken
en op de vragen antwoorden die u worden gesteld
teneinde de omstandigheden en de omvang van de
schade te kunnen vaststellen.
e) u moet alle redelijke maatregelen nemen om de
gevolgen van het schadegeval te voorkomen en te
beperken.
f ) elke opzettelijke verzwijging of opzettelijke
onjuiste mededeling inzake de omstandigheden of
gevolgen van het schadegeval, geeft aanleiding tot
het verlies van alle rechten op vermindering.
g) indien u één der voormelde verplichtingen niet
nakomt en er daardoor een nadeel ontstaat voor
Pegase, kan deze laatste de vermindering van de
verbrekingsvergoeding of van de wijzigingskost
weigeren ten belope van het door haar
geleden nadeel. Pegase zal, middels Allianz de
vermindering van de vergoeding steeds volledig
weigeren indien u bovenvermelde verplichtingen
met bedrieglijk opzet niet bent nagekomen.

Art. 14: Aansprakelijkheid van de
organisator en de doorverkoper
Sommige excursies, sportactiviteiten, toeristische
manifestaties, enz. kunnen ter plaatse worden
geboekt bij ondernemingen die niet aan Pegase
verbonden zijn. Dergelijke activiteiten die niet
behoren tot het oorspronkelijke reispakket vallen
buiten de verantwoordelijkheid van Pegase. Klachten
m.b.t. deze activiteiten dienen ter plaatse te worden
geformuleerd. Pegase kan in geen enkel geval
aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade
of hinder veroorzaakt door de daden van derden.
In de gevallen bedoeld in artikel 51, §3 van de Wet
betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde
reisarrangementen en reisdiensten van 21 november
2017 wordt de aansprakelijkheid van Pegase beperkt
tot driemaal de totale reissom.
Sommige van de activiteiten waaraan u tijdens uw
vakantie wenst deel te nemen, kunnen in zekere
mate een persoonlijk risico inhouden. De natuur
kan soms onvoorspelbaar zijn. Denk er dus aan dat
veel attracties (bv. waterglijbanen) of activiteiten (bv.
watersporten, sleeën, rodelen of sneeuwscooter)
risico’s op lichamelijke letsels inhouden. Bij het
uitoefenen van dergelijke activiteiten aanvaardt
u de aansprakelijkheid voor deze risico’s en de
verantwoordelijkheid voor uw eigen daden. Aangezien
wij of onze leveranciers u als onderdeel van de
reservatie instructies en waarschuwingen meegeven
alsook de na te leven veiligheidsinformatie en tips
die deze risico’s kunnen inperken, gaan we er bij uw

boeking van uit dat u de mogelijke risico’s beseft en
aanvaardt. Indien u of een reisgenoot zich tijdens het
verblijf onwennig of onvoldoende voorbereid voelt
om deel te nemen aan een activiteit of ermee door
te gaan, moet u dit onmiddellijk meedelen aan een
instructeur.
U bent niet verplicht om deel te nemen aan activiteiten
die behoren tot uw geboekte vakantie of om deze
activiteiten te voltooien. Sluit een reisverzekering af
die uw geplande activiteiten dekt.

Art. 17: Klachtenregeling
De reiziger dient elke tekortkoming zonder onnodige
vertraging ter plaatse te melden aan de dienstverlener
(bv. hotelier) en aan de vertegenwoordiger van Pegase
die dit in een geëigend formulier zal opnemen.
Indien de tekortkoming niet spoedig zou worden
opgelost, kan tijdens de reis ook contact worden
opgenomen met het Pegase Servicenummer (zoals
vermeld in de reisdocumenten), waar 24 uren per
dag en 7 dagen op 7, een professionele medewerker
klaarstaat om de reiziger op efficiënte wijze te helpen.
Mocht de tekortkoming tijdens de reis niet naar wens
worden opgelost, kan de reiziger nadien via het online
formulier een klacht formuleren.
Een tijdige melding van een tekortkoming zal in
elk geval de genotsderving beperken, terwijl een
laattijdige melding een invloed zal hebben op de
grootte van een eventuele vergoeding.

Varia
1. Mededeling in het kader van
Verordening EG nr. 2027/97
Aansprakelijkheid van luchtvaartmaatschappijen voor
passagiers en hun bagage
Deze informatieve kennisgeving geeft een
samenvatting van de aansprakelijkheidsregels die
luchtvaartmaatschappijen van de Gemeenschap
overeenkomstig de EG-wetgeving en het Verdrag van
Montreal toepassen.
Schadeloosstelling bij overlijden of letsel
De aansprakelijkheid voor overlijden of letsel van
passagiers is niet door financiële limieten beperkt.
Voor schade tot 113100 bijzondere trekkingsrechten
kan de luchtvaartmaatschappij vorderingen tot
schadeloosstelling niet betwisten. Boven dat bedrag
kan ze zich tegen een vordering verzetten als ze het
bewijs kan leveren dat ze niet nalatig is geweest of
anderszins in gebreke is gebleven.
Voorschotten
Als een passagier gewond raakt of om het leven
komt, moet de luchtvaartmaatschappij binnen 15
dagen nadat de schadevergoedingsgerechtigde
geïdentificeerd is, een voorschot uitbetalen om aan
de onmiddellijke economische behoeften tegemoet
te komen. In geval van overlijden kan het voorschot
niet minder dan 16000 bijzondere trekkingsrechten
bedragen.
Vertraging van passagiers
In geval van vertraging van passagiers is de
luchtvaartmaatschappij aansprakelijk voor schade
die ontstaat, tenzij zij alle redelijke maatregelen
getroffen heeft om de schade te voorkomen of in de
onmogelijkheid verkeerde om dergelijke maatregelen
te treffen. De aansprakelijkheid voor vertraging
van passagiers is beperkt tot 4694 bijzondere
trekkingsrechten.
Vertraging van bagage
In geval van vertraging van bagage is de
luchtvaartmaatschappij aansprakelijk voor schade
die ontstaat, tenzij zij alle redelijke maatregelen
getroffen heeft om de schade te voorkomen of in de
onmogelijkheid verkeerde om dergelijke maatregelen
te treffen. De aansprakelijkheid voor vertraging van
bagage is beperkt tot 1131 bijzondere trekkingsrechten.
Vernietiging, verlies of beschadiging van bagage
De luchtvaartmaatschappij is aansprakelijk voor
vernietiging, verlies of beschadiging van bagage tot
een maximum van 1131 bijzondere trekkingsrechten.
Wanneer het aangegeven bagage betreft, is de
maatschappij ook aansprakelijk indien zij niet in
gebreke is gebleven, tenzij de bagage al beschadigd
was. Wanneer het niet-aangegeven bagage betreft, is
de luchtvaartmaatschappij slechts aansprakelijk als zij
in gebreke is gebleven.
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Hogere limieten voor bagage
Er kan een hogere aansprakelijkheidslimiet gelden
indien de passagier voordat hij aan boord is gegaan,
een speciale verklaring heeft afgelegd en een
aanvullende vergoeding heeft betaald.
Klachten over bagage
Als de bagage beschadigd, vertraagd, vermist of
vernietigd is, moet de passagier zo spoedig mogelijk
bij de luchtvaartmaatschappij een schriftelijke
klacht indienen. In geval van beschadiging van
aangegeven bagage moet de passagier binnen
zeven dagen een schriftelijke klacht indienen en in
geval van vertraging van aangegeven bagage binnen
21 dagen na de datum waarop de bagage tot zijn
beschikking is gesteld.
Aansprakelijkheid van de contractuele vervoerder en die
van de feitelijke vervoerder
Als de luchtvaartmaatschappij die de vlucht verzorgt
niet dezelfde is als de maatschappij waarmee het
vervoerscontract is gesloten, heeft de passagier het
recht een klacht of een vordering tot schadeloosstelling
aan elk van beide maatschappijen te richten. Indien
de naam of code van een luchtvaartmaatschappij op
het ticket staat, is die maatschappij de vervoerder
waarmee het vervoerscontract is gesloten.
Termijn voor gerechtelijke procedure
Een gerechtelijke procedure tot het verkrijgen van
schadeloosstelling moet worden aangevangen
binnen twee jaar na het tijdstip van aankomst van
het vliegtuig of het tijdstip waarop het vliegtuig had
moeten aankomen.
Grondslag voor de kennisgeving
Grondslag voor deze regels is het Verdrag van
Montreal van 28 mei 1999, dat in de Gemeenschap
wordt uitgevoerd door Verordening (EG) nr. 2027/97
(gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 889/2002) en de
nationale wetgeving van de lidstaten.
2. Mededeling in het kader van
Verordening EG nr. 261/2004
De reiziger / passagier dient zich minstens twee uur
(drie uur voor exotische vakanties) voorafgaand aan de
geplande vertrektijd van de vlucht aan de incheckbalie
van de betrokken luchthaven te melden.
Indien de reiziger / passagier niet tot zijn vlucht
wordt toegelaten, of indien deze is geannuleerd of
voor minstens twee uur is vertraagd, kan hij bij de
incheckbalie of bij de boarding gate om de tekst
vragen waarin zijn rechten vermeld staan, met name
met betrekking tot compensatie en bijstand.
3. Mededeling in het kader van
Verordening EG nr. 2111/2005
De reiziger / passagier wordt hierbij gewezen
op het bestaan van een communautaire lijst
bevattende luchtvaartmaatschappijen die een
exploitatieverbod hebben opgelegd gekregen. Deze

lijst kan worden geraadpleegd op de volgende website:
http://ec.europa.eu/transport/air-ban.
De reiziger / passagier wordt er hierbij tevens
op gewezen dat Pegase gehouden is hem in te
lichten over de identiteit van de exploiterende
luchtvaartmaatschappij. In principe dient dit te
gebeuren op het ogenblik van reservatie.
Evenwel volstaat het, indien de identiteit van de
exploiterende luchtvaartmaatschappij op het moment
van de reservatie niet is gekend, dat de touroperator de
reiziger / passagier in kennis stelt van de naam van de
maatschappij(en) die waarschijnlijk als exploiterende
luchtvaartmaatschappij zullen optreden.
Gelet op het bovenstaande stelt Pegase, gezien zij
als touroperator de identiteit van de exploiterende
luchtvaartmaatschappij op het moment van de
reservatie niet kent, de reiziger / passagier hierbij
in kennis dat voor de uitvoering van zijn vlucht
waarschijnlijk één van de volgende exploiterende
luchtvaartmaatschappijen zal optreden: Air Malta,
Brussels Airlines, Condor, Egyptair, Iberia, Iberworld,
JetairFly, Jet4You, Kenya Airways, LTU, Lufthansa,
Nouvelair, Onur Air, Pegasus, Royal Air Maroc,
Sky Airlines, Tailwind, TAM, TAP, Thomas Cook
Airlines, Transavia, Tunisair, XL Airways France, Air
Berlin, Jet Airways, AMC Aviation, British Airways,
Bulgarian Air Charter, Cathay Pacific, Cyprus
Airways, Ethiopian Airlines, Ethiad Airlines, KLM,
Malaysian Airlines, Air Mauritius, Martinair, Olympic
Airways, Qatar Airways, Singapore Airlines, Air
Namibia, TNT Airlines, Thai International Airways,
Turkish Airlines, Air Transat, United Airlines, Viking
Airlines, Air Via en Vietnam Airlines.
De reiziger / passagier zal dan van de identiteit van
de exploiterende luchtvaartmaatschappij worden
ingelicht van zodra deze bekend is. Ook indien zich
een verandering zou voordoen in de identiteit van
de exploiterende luchtvaartmaatschappij(en) zullen
de nodige maatregelen worden genomen opdat
de reiziger / passagier zo spoedig mogelijk van de
verandering in kennis zou worden gesteld.
4. Bescherming van persoonsgegevens
Pegase is verantwoordelijk voor de verwerking
van de persoonsgegevens die u in het kader van
deze overeenkomst verstrekt. Deze gegevens
worden, verwerkt met als doeleinden de uitvoering
van de overeenkomst, het beantwoorden van
contactopnames, het toesturen van reclame en
direct marketing, het informeren over de initiatieven
en activiteiten van de Groep waar Pegase deel van
uitmaakt, statistische analyses, het voorkomen en
bestrijden van bedrog, of het voldoen aan wettelijke
verplichtingen. Deze gegevens, met inbegrip van
informatie dewelke u mogelijks heeft verstrekt
over uw gezondheid en reisdocumenten, kunnen
worden doorgegeven voor voormelde doeleinden
aan Belgische of buitenlandse vennootschappen
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van de Groep en business partners, organisaties en
overheidsinstanties waarmee de Groep samenwerkt,
in geval van een wettelijke verplichting of van een
verzoek van de politie, gerechtelijke autoriteiten
of overheidsinstanties. Bepaalde dienstverleners
kunnen buiten de Europese Unie gevestigd zijn. Door
het ondertekenen van uw bestelbon/reisbevestiging,
of middels het aanvinken van een aankruisvakje, geeft
u hiertoe toestemming. U kan uw recht op toegang,
verbetering, schrapping, overdracht of verzet tegen
het gebruik van deze gegevens kosteloos uitoefenen
door een schriftelijk, ondertekend en gedagtekend
verzoek, samen met een recto-verso kopie van uw
identiteitskaart, te richten aan Pegase, Marketing
afdeling, Tramstraat 67, B- 9052 GENT, of per e-mail
op privacy@pegase.be. Indien het een elektronische
identiteitskaart betreft, is ook een afdruk van de
inhoud van de chip of een officieel attest van
woonplaats vereist. U kan de uitgebreide Privacy
Policy terugvinden op www.pegase.be of u kan
deze opvragen bij uw vakantieadviseur of reisagent.
Indien u vragen heeft in verband met de verwerking
van uw persoonsgegevens kunt u zich richten tot
de Functionaris voor de gegevensbescherming:
Gegevensbescherming, p.a. Pegase, Tramstraat 67,
B-9052 Gent.
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Collectieve verzekering insolventie
Uw vakantiebudget is bij ons in veilige handen.
Verder is Pegase aangesloten bij de collectieve
verzekering Insolventie van VVR/VVRO. Deze
verzekering loopt tot 31 december 2019 en wordt
nadien verlengd bij dezelfde of bij een andere
officieel erkende verzekeringsmaatschappij. Vraag de
garantievoorwaarden bij uw reisagent. Daarin vindt
u terug onder welke voorwaarden u, bij financieel
onvermogen, terugbetaling kan vragen van de
betaalde reissommen, of, wanneer de reis reeds
een aanvang heeft genomen, de verderzetting van
de reis of de repatriëring. Meer info vindt u ook op
www.vvr.be.
Aanbod onder voorbehoud van bevestiging.

LABELS
ADULTS ONLY

Quality time onder volwassenen. In een Adults
Only-hotel geldt een minimumleeftijd, zodat u er
ongestoord en in alle rust kunt genieten.
ALL INCLUSIVE

Dankzij een all-inclusiveformule bent u zeker van
uw uitgaven en kunnen u en uw kinderen met volle
teugen genieten van alles wat het hotel speciaal maakt.
AUTHENTIEK

Een hotel met een ziel gevestigd in een voormalig
paleis, een pand van voorname kooplieden of dat deel
uitmaakt van het cultureel erfgoed van de regio.
BUITEN ETEN

Een hotel met een voldoende groot terras waardoor
u de mogelijkheid heeft om buiten te proeven van de
plaatselijke gastronomie.
BUTLERSERVICE

U geniet van de diensten van een eigen butler, een
service die verbonden is met een bepaald kamertype
of standaard door het hotel wordt aangeboden.
CENTRALE LIGGING

Het hotel ligt in het centrum van de stad of de regio,
waardoor het de perfecte uitvalsbasis vormt om de
omliggende omgeving te bezoeken.
CITY

Een hotel met een centrale ligging in de
stad, op wandelafstand van de belangrijkste
bezienswaardigheden, musea en restaurants.
CULTUUR

Het hotel ligt nabij belangrijke bezienswaardigheden
en is daarom een ideale uitvalsbasis om ze te
ontdekken.
DESIGN

Deze hotels onderscheiden zich door een eigen,
opvallend architectonisch concept en ademen een
eigentijdse levensstijl.
DROOMSTRAND

Een wit zandstrand direct aan het hotel waarvan u
dacht dat het enkel in films bestond. Altijd met een
onbelemmerd zeezicht, meestal met palmbomen op
de voorgrond.
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EXCELLENTE SERVICE

De hotelmedewerkers hebben van een uitmuntende
service hun handelsmerk gemaakt en dat merkt u op
elk moment van uw verblijf.

FAMILIE

Een hotel met een voldoende groot terras waardoor
u de mogelijkheid heeft om buiten te proeven van de
plaatselijke gastronomie.

FIJNPROEVERS

Het absolute neusje van de zalm. Een keurmerk voor
gastronomie. Niet alleen het buffetrestaurant, ook de
à-la-carterestaurants zijn uitmuntend.

GOLF

Een hotel met perfect onderhouden faciliteiten voor
beginnende én geoefende golfers. De golfbaan ligt
rondom het hotel of direct in de buurt.

HONEYMOON

Een bijzonder sfeervol hotel op een onvergetelijke locatie
met extra aandacht voor honeymooners. Dankzij Pegase
geniet u er vaak van extra attenties of kortingen.

KLEINSCHALIG

Een absoluut charmehotel door het beperkte aantal
sfeervolle kamers en een extra persoonlijke service.
Huiselijkheid op afstand en toch binnen handbereik.

MOMENT MET TWEE

Een verblijfplaats die bij uitstek geschikt is voor koppels,
bijvoorbeeld omdat ze beschikt over een geweldige spa,
of omdat u er romantisch à la carte kunt dineren.

MOOI STRAND

Een strand dat meer dan gezien mag worden. Op uw
bestemming steekt het er ver bovenuit.

NATUURDECOR

Van de uitgestrekte woestijn tot de diepgroene jungle of
de azuurblauwe zee. U geniet optimaal in een rustige
en adembenemende omgeving, uniek in de wereld.

PRIVÉZWEMBAD

Bepaalde kamertypes bieden u de ultieme luxe
van een zwembad dat enkel en alleen voor u en uw
reisgezelschap toegankelijk is.

ROOFTOPBAR

Het hotel beschikt over een bar (overdekt of in open
lucht) op de dakverdieping met een panoramisch
uitzicht over de omliggende omgeving.

STERRENCHEF

Het hotelrestaurant werd geïnitieerd door een
sterrenchef, of hij/zij stelde het menu samen. Soms
heeft het restaurant een officiële sterrenstatus.

TENNIS

In het hotel kunt u in schitterende omstandigheden
uw back- of forehand oefenen op ten minste 2 perfect
onderhouden tennisterreinen.

TRENDY

Een topper voor de jongere Pegase-klanten. Een
trendy hotspot die inzet op architectuur en food, en
vaak ook muziek.

TUIN

Relaxen in een zee van groen. Het label ‘tuin’
garandeert een hotel dat van zijn flamboyante tuin
zijn visitekaartje heeft gemaakt.

VILLA

Het grootste gevoel van comfort en luxe ervaart u in uw
eigen villa. Bepaalde hotels bieden behalve kamers en
suites ook vrijstaande vakantiewoningen aan met tuin.

WATERSPORT

Dit label duidt aan dat er in de onmiddellijke
omgeving van het hotel allerhande watersporten
voorhanden zijn.

WELLNESS

Het hotel beschikt over gevarieerde en hoogstaande
wellnessfaciliteiten. De therapieën en behandelingen
zijn het hoofdingrediënt van uw vakantie.

PANORAMA

De blik op oneindig: het hotel of bepaalde delen
ervan, zoals de kamers en het zwembad bieden een
panoramische kijk op de omgeving.
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Exotisch en
paradijselijk

Ontdek onze brochure
‘Exotische luxe-ervaringen’
Het blijft een van de aangenaamste genoegens
van reizen: de wereld verkennen. Ontdek ook
onze exotische luxe-ervaringen buiten Europa! Wij
begeleiden u naar plekken met filmische decors,
culturen die mijlenver van de onze zijn verwijderd en
een plaatselijke harmonie die de meest uiteenlopende
smaken harmoniseert.
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“Reizen is zowel
voor u als ons een
levensstijl. Een vorm
van expressie die
inspireert tot nieuwe
uitdagingen en
ervaringen.”
- Jeroen Decroos

luxe-ervaringen onder
de zuiderse zon
Zomer 2020
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